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Ami mindennél fontosabb
Zsurzs Kati sz ín ész  legkedvesebb  kerám iá i

NINA SZÍNHAZA
■ Azt a keramikust, akinek a kedvenc szobra
imat köszönhetem, Kovács Évának hívják. 
Főiskoláskoromban, az Oktogon környékén 
pillantottam meg először egy kerámiáját, 
amelybe azonnal beleszerettem. Talán forog
va táncoló, talán simogatva ölelkező lányt és 
fiút ábrázol. Aprólékos gonddal készített, de
rűt és szeretetet sugárzó alkotás -  mint 
minden műve. Na, hát addig-addig mondo
gattam otthon, milyen szépet is láttam én, 
amíg édesapám megszerezte nekem. Attól 
fogva figyeltem a, kirakatokat-kiállításokat: 
hol lelek Kovács Éva-figurákat? S ha felfe
deztem egyet-egyet valahol, bizony, mindig 
emlegetni kezdtem odahaza. Magam sem 
hittem volna, hogy ez lesz belőle: ezentúl 
minden jelesebb alkalomra ilyet kaptam a 
családomtól. Amikor például a második lá
nyomat vártam, egy terhes mamácska szob
rát, aki kisgyereket tart kézen fogva. Nagyon 
szeretem a Szomorú menyasszonyt is. Én ne
vezem így. Szerfölött bánatosan, fáradtan ül
dögélő lány szobra, akin díszes ruha van, ölé
ben hervadozik az óriási virágcsokor, hajában 
kókadt a masni. Egyébként e szobrok színe is 
kedves számomra: mindegyik fehér, esetleg 
halványkék vagy fehér alapon finom, erő- 
szakmentes színekkel ékített. Valamennyi 
olyan, amit az otthonába, mindennapi életé
be fogadhat az ember. Sajnos ma már nem 
kaphatok Kovács Éva-szobrokat. Elérhetet
lenül drágák lettek.

Amúgy sem élek „ingerszegény” környe
zetben. Rengeteg apró tárgy vesz körül, 
többnyire szívhez szóló ajándéktárgyak. Ma
gamnak nem is igen vásárolok. Ez alól két ki
vétel akad. Egyrészt: elbűvöl a papír-írószer 
boltok mostani választéka, rajongok a csodá
latos füzetekért, a színes gemkapcsokért és 
minden ilyesmiért. Másrészt: könyvvásárlás
sal szoktam kényeztetni magam. Főleg olyan 
igazi, olvasmányos regényeket veszek meg,

Fotó: VARALJAI SZANDRA

amelyekben teljesen el lehet merülni, ame
lyek el is gondolkodtatnak, sőt az érzelmei
met is megmozgatják. Meg az állatos köny
vekért vagyok oda. őszintén szólva: irigylem 
azokat, akik élethosszat állatokkal foglalkoz
hatnak. Lehet, hogy pályát tévesztettem?! 
Bár tartok tőle: aki teljes erővel az állatok fe
lé fordul, annak nem lehet igazán zavartalan 
és kiteljesedett a családi élete. Nekem pedig 
ez is borzasztóan fontos. Talán mindennél 
fontosabb.

(PODONYI) A

■ Nem tudni, hogy Király Ninát mikor 
fogta meg egy életre szólóan a színház vilá
ga. Abban azonban bizonyos: a színházban 
minden benne van, ami a művészetben és 
az emberi életben benne lehet. Hát választ
hatott volna mást?!

Nina Moszkvában született. Művészet- 
történetet és lengyelt tanult. Bár a második 
hazája Magyarország, Lengyelországot is 
egy kicsit otthonának vallja, hiszen majd
nem tíz évet töltött 
ott, diákként, tanár
ként egyaránt. Ven
dégprofesszor volt a 
krakkói egyetemen, és 
a lengyel felvilágoso
dás korának színházá
ból írta kandidátusi 
értekezését, de már -  
M a g y a ro rszá g o n .
Merthogy ide jött 
férjhez. Gyönyörű 
színházi emlékeket 
őriz a hatvanas évek
ből. Azt mondja, a 
nagy színészegyénisé
gek korszaka volt az, olyanoké, mint példá
ul Tolnai Klári, Gábor Miklós, Pécsi Sán
dor. Nem is akadt bemutató, amelyen Ki
rály Nina ne tapsolt volna. A hajdani 
moszkvai lány ma az Országos Színháztör
téneti Múzeum és Intézet igazgatója és 
egyik szerkesztője annak a hazai szcenográ- 
fiát bemutató különleges kötetnek, amely a 
díszletek, jelmezek világfesztiválján, a prá
gai quadriennálén ezüstérmet kapott.

Egyedülálló, hiánypótló munka, kataló
gus, kislexikon. Minden hazai díszlet- és 
jelmeztervező benne van, aki -  ahogy 
mondani szokás -  számít. Rendkívül rövid

idő alatt és páratlan összefogással készült a 
kiadvány. A művészek maguk is örömmel 
részt vettek az összeállításban, már csak 
azért is, mert amúgy, saját maguk doku
mentálására, s ha*úgy tetszik „eladására” 
nem futja idejükből. Ezt is, a mű dokumen
tumjellegét és többnyelvűségét ugyancsak 
értékelték Prágában a díj odaítélésénél. Ni
na szerint ebben a sikerben benne van a 
magyar színházba hazai szcenográfia elis

merése. A szakma saj
nos nemigen hallat 
magáról, pedig alap
pal tehetné. Király 
Nina szerint a hazai 
díszlettervezés a szá
zadfordulón élte vi
rágkorát, míg most 
egy erős, tehetséges, 
érdekes generáció kér 
helyet immár a nem
zetközi palettán is.

Az ezüstérmes ki
advány készítése során 
annyi anyag halmozó
dott föl, amely egy 

újabb könyvnek, a díszlettervezés történe
tének magjául szolgál. Ez lesz Ninának és 
segítőinek következő nagylélegzetű felada
ta. Meg az intézet képzőművészeti gyűjte
ményének bemutató kiállítása feltehetőleg 
1997 elején. Közben Nina és munkatársai 
azon fáradoznak, hogy az intézet ne csak 
háttere, hanem műhelye is legyen a magyar 
színházi munkának. Ami pedig az igazgató 
asszony magánéletét illeti, a színházszere
tet, az alkotóerő a családban marad: a 
nagylány díszlettervezőnek készül, az idén 
érettségizett fiúból építész lesz.

KENDE KATALIN
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H a té v e s e k  le t t e k
Kinn, a stégen

■ Donald kacsa, Dumbo, 
Bambi és társai mind jól 
ismertek a gyerekek köré
ben. A képes meseköny
vek, a jellegzetes Walt 
Disney-figurák fogva tart
ják a gyerekek fantáziáját, 
hát meg akkor, ha, mint 
arra példa is van, egész es- 
tés, kitűnő rajzfilmek te
szik még vonzóbbá azokat. 
Az Egmont Hungary Kft. 
hat éve forgalmaz ilyen té
májú könyveket. A 100 
százalékban dán tulajdonú 
cég 1878-ban alakult, 
1949-ben lépett frigyre a 
Walt Disney céggel, hat 
évvel ezelőtt pedig a gyér'- 
mekirodalommal betört a 
kelet-európai piacra is. Je
lenleg 24 országban 100 
leányvállalata működik.

-  Pozitív életszemléletet 
szeretnénk közvetíteni. A 
rosszat nem favorizáljuk -  
mondja Tompa Ágnes, a kft. 
ügyvezető igazgatója. -  
Nyolcvanféle kön 
lentetünk meg.
Walt Disney-kiadványokat, 
klasszikus meséket és filmsi
kerek alapján kiadott mo
dern történeteket. Két új
ságot és két időszaki kiad
ványt is forgalmazunk. Köz
ismert mindegyik. A Do
nald kacsa és a Dumbo ma
gazin, valamint az Asterix és 
a Franciaországból szárma
zó Tin Tin képregénytörté
net is. Termékeink jó minő
ségűek, stabil vásárlóközön
ségünk van. Hogy minden 
réteg meg tudja vásárolni 
könyveinket, olcsóbb, puha 
fedelű változatban is megje
lentetjük azokat, sőt mini- 
könyvformában is kapha
tók, egy csoki áráért megvá
sárolhatók.

-  Régebben sok szó érte 
a ház elejét képregényügy
ben. Nagy volt az ellenál
lás, sikk volt îmádni -  
mondja Schiffer Éerenc so
rozatszerkesztő, menedzser.

-  Néhány évtized alatt is
kolai felmérések alapján be
bizonyosodott, hogy a kép
regény jobb olvasási készsé
get alakít ki, a képi rögzítés 
segíti a megértést. A gyere
kek kedvet kapnak az olva
sáshoz, tehát bevezetésnek 
is tekinthető. Egy kétszáz 
oldalas könyv láttán a gye
rekek gyakran megtorpan
nak, de ha előtte elolvasták 
képregényként, lehet, hogy

folytatja Tompa Agnes. -  
Nyárra iskola-előkészítést 
segítő foglalkoztató köny
veket adtunk ki, és vannak 
már oktató jellegű kiadvá
nyaink is, ilyen például a 
Donald kacsa és a repülés 
című, de elkalandozhatnak 
a gyerekek Olaszország
ban és az USA-ban is új 
könyveink segítségével.

S hogy mi lesz az év vé
ge szenzációja? Minden bi-

■ -  Olyan ez a hely, mintha a 
sajátom lenne. 16 éve járunk 
ide Siófokra, a Nemzeti Szín
ház üdülőjébe -  mondja Tro- 
kán Péter. Ezután a mondat 
után hosszú csend következik. 
Nem zavarom. Aztán mégis.

-  Különös kapcsolata lehet a 
Balatonnal.
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nekibátorodnak a könyvnek 
is. Nem is olyan régen ti
zenkét oldalas gyerekrajzot 
kaptunk. Egy kisfiú komp
lett képregényt küldött. Ar
ra kért bennünket, ha mód 
van rá, jelentessük meg.

-  Elindultunk új terü
letek felé is. Ezek az isme
retterjesztés és a szórakoz
tató tanulás témakörei -

zonnyal a valószínűleg ka
rácsonyra boltokba kerülő 
Pocahontas, amely az 
Oroszlánkirályt követő má
sodik egész estés Walt Dis- 
ney-produkció. Egy indián 
lány és egy angol telepes 
szerelmi története, termé
szetesen fantasztikusan jó 
zenével.

(ZENTAI) &

Fotó: KASZA JÓZSEF

-  Hm. Ez ennyire látszik?
; -  Hát... ahogy nézi a tavat. 

Úgy beleréved. Tudom, hogy gon
dolkodik. Köze van hozzá.

-  Ez a különös kapcsolat a 
Balatonnal már gyerekkorom
ban kialakult. Bár a legjobban 
akkor szeretem, amikor más 
már elfordul tőle. Amikor 
olyan magának való, amikor 
pihen. Szerintem az az igazi 
arca. Akkor csendben van. 
Még ha vihar dúl, akkor is 
csend van. Érti, amit mondok? 
Varázsos érzés akkor „vele” 
lenni, ősszel, süllőszezonban, 
jól felöltözve horgászni. Akkor 
a legőszintébb ez a tó.

-  Nemcsak mint erdész, ha

nem mint horgász is híressé lett. 
Az előbbi a „hivatása”, utóbbi a 
hobbija. Kamerák dzsungele és a 
forgatási nyüzsgés után képes akár 
hosszú órákon át mozdulatlanul 
ülni a stégen, kapásra várva?

-  No, azért nem teljesen 
mozduladanul, hisz a konzerv- 
sört időnként a számhoz eme
lem. De itt nem is kell sokat 
várni. Tudja, mit? Üljön ide 
mellém. Fél óra alatt fogok ma
gának egy halat. Áh, érzi ezt az 
illatot? Ä hajnalban fogott pon
tyaim Totyognak a bográcsban.

A tűz körül foglalatoskodó 
színészfeleségek felé pillantunk, 
amikor újdonsült horgászpart
nerem ismét furcsa mozdulat
lanságba mered. Ezúttal nem a 
Balaton irányába.

-  Elnézést, egy pillanat -  
súgja felém ezt a feneket 
még nem láttam itt. Tudja, 
évek óta ugyanez a csapat nya
ral itt együtt.

A „fenék” megfordul.
-  Jaj, te vagy az, édesem! 

Hogy megnőttél! Khm. Ez a 
hölgy pár éve még akkora volt, 
mint az én Anna lányom. Oreg-

•szünk... Szinte itt születtek a 
gyerekeink is. Athina -  a fele
ség, Papadimitriu Athina szín- 
művésznő -  az utolsó hónap
ban volt, amikor egy isteni mar
hapörköltebéd után panaszko
dott, hogy itt szúr, ott szúr. Azt 
hittük, hogy a pörkölt az oka. 
Este még leültem horgászni, 
majd 10 óra felé leszólt az er
kélyről, nincs mese, ez már biz
tos, hogy nem a pörkölt, hanem 
a gyerek. Éjfél felé elindultunk. 
Olyan izgatott voltam, hogy be- 
lefaroltam az üdülőnk kapujába. 
A mai napig látszik a horpadás.

Lehet, hogy Anna lányom még 
az unokáimnak is meg tudja 
majd mutatni.

Egy vitorlás suhan el előt
tünk.

-  Hé, Laja! Mit csinálsz? 
Felavatod holnap az új botot? 
Na és jössz a versenyre? A tá
volból a „persze, Petiként” vá
lasz érkezik.

-  Milyen verseny lesz?
-  Hát horgászverseny, 

amelynek külön érdekessége, 
hogy Hetényi Pajáról neveztük 
el. Nagy horgász volt ő is és 
remek barát. Tavaly halt meg.

-  A zt hiszem, színészről még 
nem neveztek el horgászversenyt.

-  Büszke is vagyok erre a 
gondolatomra. Van egy ván
dordíjunk is. Eddig kétszer el
nyertem, ha harmadszor is si
kerül, akkor nálam marad. 
Sorsot húzunk, hogy ki hol 
horgászik. A feleségem is bot 
mögé ül, ő is nagy pecás, két 
éve ő nyerte a versenyt. Olyan
kor persze csönd van, a gyere
kek lábujjhegyen járnak, min
den annak a napnak van alá
rendelve. A csendről jut 
eszembe. Nemrég vettünk Pa- 
lóznakon egy szolőst présház
zal és pincével. Hamarosan el
kezdünk építkezni, aztán, ha 
idősebbek lesznünk, huzamo
sabb ideig szeretnénk ott élni. 
Hoppá! Fogtunk egy halat!

-  Várjuk ki a végéti
Izgalmas percek. Trokán és

a hal párharca egészen drámai.
-  Ez az! Megvagy! Úgy két- 

három kilós lehet. Hol a kon- 
zervsöröm?

-  Elnézést. Izgalmamban 
megittam.
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