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Oszvald Marika:
Nekem az tinnep a szeretet megnyilvanulasa

Nagyon sok. munraja van, t6bb tdrsulattal 6s produkci6ban jat-
szik. Emenett televizi6s felk6rfest is kapott, 6s jalja az orszagot
fellepeseivel. Kisszallasra, az Id6sek batyus baljala hivtck 6ne-
kelni.  N6pszerfi  operettslagerei  el6addsa  el6tt  besz6lgetttink
Oszt;azd Marikdtjaz, a mtivel6d6si haz 6s k6nyvtdr olvas6term6-
ben kialakitott 6lt6z6j 6ben.

1yes  darabunk  Fodor  Z§6fefula[
egyhegyszem6lyesTazz6sRifaszin-
halaban 6re8linyok cimmel. RengeL
teg felkerdsem van, televizi6ba is hiv-
tak.M6gszappanoperabanisleszek.
I   Meg6rkezett  iden  az  6leiebe  az
unoka.  Gondolom,  bearangozza  a
mindennapjalt.
-  Igen,  most  annyira bearanyozta,

hogy egdsz 6jszaka vele voltam. Epp-
hogy kezdek magamhoz t6mi. A fel-
16p6s vig6re felaerobicozom magam,
ds felfrissul6k (nevet). N6gyh6napos,
de csodalatos. Vinc6nek hivick ds egy
bfroaj,  6des, draga, csodalatos, Isten
adominya.
I Sokat v6rtak r6.
- Nagyon, nagyon, tiz 6vet. Sok-sok

beultetds  t6rfent,  a  linyom  nagyon
stramm volt,  nem  adta fel.  Nagyon
sckatgy6tred6ttmiatta,demealettaz

ban is volt k6sz6ntes  Debrecenben.
Tervenek iinneps6get meg az idenre
ndm inert 5o eve vagyok a palyin,
az Qperettszinhazban.  Minden  nap,
amihor ffl$6k, 6s a k6z6us6ggel va-
g}mk, fa angri tinnepl6st kapok. Ne-
ken az innepl6s, az a napi szeretet-
nck a megBgivrfuulisa, 6s az nagyon
boldoggi tiE .i t6mj6nezds tivol all
t6lem, Ineg ha Lg`- tesznck,  mintha
valami csoda lenne. amit 6n csinalok.
Ez senmi kH5nis: tiHem a dolgo-
mat. Hala lshandL Ineg`rolt a siker-
6lrfenyem nap miD± nap, de a hil6n
feThajtistnemnagFunszErdm
I Ha rimes sftyadoTt a cedfid mel-
lett udria a nagy tat Vdrre rd ale-
gend6id6?

- Elegend6 id6 nincs= de Tan azfro

Az embemek mindig arra Tan rage,
amire id6t szeretne szalrfu Ha van

1 Kissrfulldsra, az Id6sck bcrtyus b6L

jdra  hapott  meghivdst.  Felpbrged
6kel, esedeg meg is idncoitclyat
- A megtincoltatni nem. Azt nem

tndom, hogy felp6rgetem-e cket vagy
sem, mindenesetre igyekszem j6ked-
vet csinalni.
I Hoztck ide solfde foldij6t. Mtkyen
6Ielekel szerct?
-  Ma  nem  volt  vasinapi  eb6d,

riert delutin 2 bra van, 6s mar r6-
gen    elindultan    otthonr61.    T6ny-
leg lucullusi talak vannak itt az asz-
talon   6dess6gckb6l,   gyiim61cs6kb61
meg mindenfele fagcsib61. fin flyen-
kor nem is tudok enni, majd fell6p6s
utin. Tele hassal nem lehet 6nekelni
(nevet).
I  Elkezd6dbtt  az  6szi  toad,  v6gre
taldn  tell es  lehet  korlatozdsok n6l-
kill.   M{kyen  fielker6seket   kapott   a
szinhth6i2
- Iden az Opeiettszinhazban nincs

bemutat6m,  de  van  Dunatijvirosba
megivvisomazEgycs6k6smdssem-

mibe. Sch6n T6ni ziccerszerep6t kap-
tan. Nagyon sok munkin van. Jat-
szom a Hegedds a haztet6n, a Marica
gr6fli6, a Jinos vit6z, a Magnis Mis-
ka el6addsaiban. Van egy ketszem6-

eredrfenye, hala Istennek.                       egy fel  napom  nyugalomban,  akkor
} Jd6n kerek sziized6snapot tinnape!-    nekiesck, 6s nagyon-nagyon sokat tu-
Jieteff. Hoggrcm feJr?                                   dck haladni. Amdgy kevds az id6m ra.

-Nem  vagyok  tinneplds  tipus.  A    T6bbet szeretrfek.

csaladban  6sszej6ttiink,  a  szinhaz-                         K6p-sz6veg: Pal Iffl6


