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Kutya élet
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Renitens, rabiátus, zabolátlan. A középső
ujjával szétroppantott egy ceruzát, nyelés
nélkül ledöntött fél üveg kisüstit, kézen
állt a Nemzeti Színház korlátján, a ne-
gyedik emeleten. Le is zuhant. De talpra
ugrott, és ököllel betört harminchét
ruhásszekrényt. A szakma áhítattal csün-
gött a bicepszén. Erre megkergette az
igazgatót, és kirámolt egy bisztrót. Anya-
szült meztelen átúszta a Köröst, de határ-
incidensei támadtak. Rumlizott. Bemon-
dásai közszájon forogtak. Ugratásaiért
rendszeresen megbüntették. Felfújta a
mellét, mint egy csaposlegény. Közben
majdnem szétnyomta a keserűség. Elbújt
egy maszk mögé, a jópofa Kutya-mítosz
mögé, és a hamis álarc egy életre ráégett a
bőrére. Csapdába került. Az érzékeny,
tiszta és felelősségteljes művésznek to-
vább kellett játszania az érzéketlen hő-
börgőt. Sokan ismerni vélték. Azok, akik
valóban szerették, alig várták, hogy oda-
szaladjon a falhoz és felkiáltson: „Ipics-
apacs! Nem ér a nevem!" Sosem szaladt
oda.

 Tényleg leköptél egy újságírót?
 Le. De az nyolc napon belül gyógyul.

- És miért?
Nem bírom elviselni, ha olyanok

kritizálják a kazánkovácsot, akik soha
életükben még kazánt sem láttak.

- És az interjú?
- Röstellem az önmutogatást, irtózom a

katedrális kijelentésektől, és félek, hogy
akaratlanul is megbántok valakit. Több
mint három évtized élményeinek, csaló-
dásainak fojtott gőze sűrűsödött föl
bennem.
Félsz?
- Én?! Ez jó. Igen sokba van nekem a

szájam.
 Ez is a legendáid közé tartozik, ez a fene

nagy szókimondás. A színészetedet sokan nem
is ismerik, csak a Kutyát, a botrányhőst. A z
erőművészt. A nekivadult hordómosót. Hol
ragadt a hátadra a Kutya-címke?
Megszolgáltam, mert kutya élet ez. S

a legendákat nehezebb agyonütni, mint a
kutyát. Főleg a negatív legendákat.
Szerencsére a kutya olyan állat,
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akinek meg lehet bocsátani, mert nem
gyárt atombombát, csak ugat feleslegesen,
mint most én. A nevet hazulról örököltem,
de a tábori színházban ragadt rám, a
háború alatt, ahová színakadémistaként
vezényeltek. Kaptam egy tábori levlapot:
„Drága Kiskutyám!" A postát pechemre
Inke Laci vette át, akinek a csergéje alatt
hárman aludtunk, az enyémet ellopták, a
Szatyiét (polgári ne-vén Szatmári István)
elittuk, maradt a Lacié, mert ha az is
lemegy a torkunkon, megfagyunk.
Őskommunizmusban éltünk, tán csak a
testhez érő fehérnemű volt
magántulajdon, de étel, ital, pokróc közös.
Amikor hakniztunk a háború után,
cserélgettük a zakónkat, úgy szavaltunk.
A néző azt hihette, egyenruha. Itt ragadt
rám a Kutya név. Végleg. Nem
tiltakoztam ellene.
 Nyilván nem is lehet valakit egy életen át

Kutyának hívni, ha nincsenek kutya-
adottságai. Ráadásul neked imponált a sze-
repkör. Tetszett a fenegyerekpóz. Szinte észre
sem vetted, hogy a szerep a bőröd alá ivódott;
hogy kötelezővé vált, hogy nem szabadulhatsz
tőle. Játszanod kell, ha tetszik, ha nem. Miért
nem szabadultál meg a kénytelen kutyaságtól?
 Ez a pálya az előítéletek pályája. És a

színészt az előítéletei elkísérik a sírig.
„Ilyennek láttam őket" - mondja Csathó
Kálmán is. Ok pedig olyannak akartak
látni. Nem amilyen a valóságban voltam.
Hát kutyásra fordítottam a meg-
nyilvánulásaimat, jól felfogott érdekem-
ben. Ha Bánhidi kollégámról kiderül,
hogy antialkoholista, Mensárosról, hogy
durva verekedő, Bárdiról, hogy nem ked-
veli a nőket, és én nem bontok állandóan
szerződést, nem vagyok elég „kutyás",
talán lemostak volna bennünket a pályá-
ról. Most, hogy pár éve nem iszom, sokan
nem tudnak mit kezdeni velem. Hamlet is
azt mondja: ,,... úgy látom, ildomos lesz /
Ezentúl furcsa álcát ölte-nem". Nos, furcsa
álcát öltöttem én is. Az ész bajjal jár, mint
tudjuk, és éngem, a Kutyát nem szívesen
láttak két lábon. Bohócsipkát húztam
tehát. Amellett ki-elégíthetetlen vágy
tombolt bennem játszani. A tenniakarás
üvöltött belül, mint a farkas, iszonyatosan
elszánt és vakmerő voltam. De nemcsak
én. Az egész generációmra elmondható
ez. Sokszor, ha visszagondolok
néhányunkra, nem is értem, hogyan
maradtunk életben. Hogy-hogy nem
bolondultunk meg?

- Főleg, mert a Kutya sokat szomjazott ?

 Mértéktelenül. Ha erőm és rangom

alatti szerepeket kaptam, mindig meg-
fogtam a poharat. De megfogtam a
rendkívüli társulati ülések után is. Ami-
kor megbélyegeztük Rajk Lászlót, érde-
mes kolléginám buzdítása közepette, aki
néhány hónappal azelőtt még ajándék-
gyűrűre gyűjtött neki. Amikor egy-
hangúan kizártuk Tímár Józsefet. Az al-
kohol semmi ahhoz képest, ahogy a kor
félelme átitatta az idegrendszerünket.
Ittam a felszabadulás előtt, ittam 49-ben, 5
6-ban. Az édes-marha piás szerepét
választottam, nehogy beletapossanak a
földbe. Én a nyilasok alatt nem ellen-
álltam, hanem ellenittam. És ellenittam a
személyi kultusz éveiben is, mert csak
átinni lehetett az esetleges kitelepítést
vagy a még súlyosabb következményeket.
Ittam. És úgy éreztem magamat, mint az a
harcos, aki véletlenül a saját csapatainak a
pergőtüzébe került. Hiszen nemcsak a
számmal, az indulataimmal, a
fegyelmezetlenségemmel volt baj, de a
családommal is. Jóllehet az apám orvos
volt, mégis méltóságosnak, vitéz-nak
számított. A bátyám 1945-47-ben

nemzetgyűlési titkár. Hamis rágalom-
hadjárat indult ellene. Kellett a pia. De
akkor, amikor átléptem az ártalom-
küszöböt és embertelennek hazudtam
magamat, másnap mindig úgy éreztem,
mintha egy gyilkossal volnék összezárva.
Szégyelltem a gyávaságomat. Rohadtabb
érzést elképzelni sem tudok. Es ittam,
mert szerettem. Nagyon.
 Hol ittál?
A Csekőben, a régi színházzal szem-

ben, oda jártam a leggyakrabban. Ma
Nemzeti Étteremre hallgat. Egyik kollé-
gámnak a papája volt a csapos. Oda-adtam
a szódásblokkot, kiadta rá a fél-deci fehér
pálinkát. Ha jókedve támadt, adott két
decit is. Hú, de gyönyörű volt! Amolyan
Rejtő Jenő-féle kricsmi volt ez, nagyon
rendes hely. Egy-két pofon persze
elcsattant. Egyszer valaki-nek kiütötték az
üvegszemét. Emlék-szem, ahogy kerestük.
Itt ittam. Amikor berúgtam, visszamentem
a színházba és beadtam a felmondásomat.

- Hányszor bontottál szerződést?

- Nem emlékszem. Hússzor biztosan. -
Akkor hogy maradhattál mégis harmincnégy
évig a Nemzeti tagja?

- Bonyolult dolog. A kutya hűséges
fajta, csak akkor marja meg a gazdáját, ha
érzi, hogy csapdába került a lába. Ha én
balhét csaptam, abban mindig volt valami
szívfacsaróan mérlegelendő. Amellett
Major Tamás, aki tizenöt esztendeig volt a
direktorom, tudta, hogy



az igazi támadás az sunyin, titokban és
hátulról érkezik, nem ilyen nyíltan. Aki
szembe támad, mint én, az ártalmatlan,
humoros csacsi. Az igazi - hatalmi -
harcot ők másutt vívták. Én csipetnyi bors
voltam, ami belement a szemébe. Arra
volt jó, hogy érezze, kellemetlen lehet az,
ha valaki szám szerint és terjedelemben is
több beugrásra kényszerül, mint amennyi
eredeti szerepet kapott. Nem bontottunk
tehát szerződést. Sőt! Néha arra
gondolok, talán imponált is neki az én
veszekedett őszinteségem. De azért most
azt üzenem neki: se élni, se meghalni nem
hagyott.

- Más direktor alatt azonban, azokban az
időkben biztosan elvéreztél volna. O mentett
meg akkor is, amikor különböltő balhék miatt
egész Budapest területéről kitiltottak. vagy
nem?

Őt meg kitiltották a főváros összes
gőzfürdőjéből, mert hajnalban elaludt a
víz alatt és féltek, legközelebb meg-fullad.
Ott állt kötényben az úszómester,
körülötte a kabinosok: „Na kérem, ez az
ember, akit többet nem szabad

beengedni!" Szóval a is megitta a magáét
Tímárral, Juhász Józseffel együtt. Tör-
ténetek garmadája kering rólunk, túl-
nyomó többségük a képzelet szüleménye.
De azért bosszantottuk is egymást eleget.
Én többször meg akartam verni, ő meg
beugratott, megtanultatta velem viccből
Margit királynő szerepét a III.
Richárdból. Azt mondta, újfajta koncep-
ció. De a szerződést nem bontottuk fel,
sőt amikor egyszer azt válaszoltam, hol-
nap nem jövök be, közölte, hogy szabo-
tázsnak tekinti . Akkortájt az nem volt
tréfadolog.

Milyen volt ez a három évtized
Szörnyű , csodálatos, kegyetlen, elvi-

selhetetlen. Az én életem szórakoztató
lehet annak, aki végignézte, de nekem, aki
átéltem ... Másnak láttak, mint amilyen
voltam. Amilyen vagyok. Más-féle
szerepeket kellett volna eljátszanom, nem
a Kutya-figurát. A nappali szerep egy
életre beskatulyázott. Beláthatatlan időre
az intrikus színészek sorába kerültem,
nyilas őrmesterek, keretlegények,
pökhendi csendőrök, kápófelügyelők
ruháiban megjártam az ország vala-
mennyi börtönét. Ha valakit le kellett
ütni, mindig éngem hívattak. „Pi tyu !
Bántották az anyádat!" - ma is hallom az
instrukciót. Kidobólegény lettem. Gorilla.

Biberach a Bánk bánból, Bakos
főjegyző Németh László színművéből, a
Villámfénynélből, Orestes királyfi a Magyar

Elektrából, Leone kapitány a Volponéból
vagy Zemljanyika a Tovsztongor rendezte A
revizorból? Nem futhattad ki magad?

- Igen, néha, hébe-hóba kaptam egy-egy
szerepet, ahol megmutatkozhattam, de
többnyire a kispadon ültem mint örökös
tartalék. A válogatottba ritkán kerültem
be. Nekem nagyon, de nagyon keveset
húzták a lobogót és énekelték a
himnuszt. Akkor is inkább vendég-ként.
Csehov Medvéjét játszottam az Irodalmi
Színpadon, az Orvost W ittIinger
darabjában, -Az ismeri a te/utat? címűben
Dunaújvárosban, Pisze Matyit a
televízióban.

És a többi harmadfélszáz szerep? Suhajda,
áruló, Bolond bujdosó

csendőr, Kozsehuba, a tót kocsmáros, Liszi
ügyvéd, Homérosz Medvegyev,,
Robespierre, Volszkusz szenátor, Vukovics
Sebő, Aslak a kovács, az Úri muri Kudorája,
Lénárt fűhadnagy, Ulászló Lojális úr és a többi
és a többi?

- Több mint a felük szerepátvétel vagy
beugrás. A Galileiben, Németh László
színművében a főszerepen kívül minden
férfiszerepet eljátszottam. Lassan a Bánk
bánbál is csak a nő i szerepek
következhetnek. Volt olyan évad, amikor
366 alkalommal álltam a közönség elé.
Pendliztem. Néha naponta négy helyen.
Tuli nélkül. A régi Magyar Színházban,
az Ódry Színpadon, a Nemzetiben és a
Katona József Színházban. A Ljubov

Raksányi Ge l l é r t az Androklész és az oroszlán 1947-es e lőadásában. Rátkay M á r t o n n a l



Jarovájában kivégeztek mint anarchistát,
utána a házi főpróbán eljátszottam a Med-
vét, amit tudtomon kívül élőben közve-
tített a televízió, majd átügettem énekel-ni
a Lyuk az életrajzon című bohóságba.
Kétszázötven szerep! Pyrrhusi győzelem.
Órákig sorolhatnám a szerepeket, amiket
nem jegyeztek meg a nézők. Sokszor még
a színlap sem tüntetett fel. I. koldus, I.
népbeli, I. kordés, I. demagóg, I.
néptribun, I. SS-tiszt, III. felkelő, I. őr, I.
gyaloghintós, I. munkanélküli, II.
segédorvos. Soroljam? Ez az igazi titok-
ban dolgozás. Meg a beugrás. A sajtó nem
írja meg, az utókor az eredeti szereplőt
jegyzi fel, fizetésemelést is ő kap.
Sokszor huszonötször is eljátszottam egy-
egy szerepet, amit aztán a televíziós
közvetítéskor visszavettek tőlem. Es a
beugrások terjedelme és színvonala min-
dig nagyobb volt, mint az eredeti sze-
repek. Hát az valahol sántít, nem, hogy
valaki két nap alatt sorozatosan alkalmas
igen nehéz szerepek megoldására, de két
hónap alatt nem ...

- Nincs kis szerep, mondta Sztanyiszlavszkij
.. .
Csak ha prémiumot osztanak vagy

konyakot ajándékoz a szerző.
 A z epizodistának nincs becsülete?

- Nem szeretnék kijelentéseket tenni, de
errefelé rőffel mérik a szerepeket. Előre
tudjuk, melyik szerep kiváló, melyik
érdemes. Hát ki akar itt sprinter lenni?
Mindenki a hosszútávfutó gazdagságát
keresi, százon indulni szégyen.
Lesajnálnivaló. Én nem szégyenlem az
epizódmunkát, itt nincs lehetőség a javí-
tásra, egyetlen hangsúlyban, egyetlen
gesztusban kell rögzíteni egy teljes életet.
Néha belesápadok, ha azt hallom: „epi-
zodista". Úgy tudják kiejteni, hogy ököl-
be szorul az ember keze. Hát régen

ilyet nem mondtak! Nem mondta Makláry
Uray Tivadarnak: „Gyere ide, te vezető
színész!" Ő meg: „Megyek, te epizodista!"

Ilyet nem hallottam. Még gázsiban sem
volt különbség. Legalábbis nem akkora,
mint manapság.

- Rengeteg maradékszerepet kényszerítettek
rád. Hajósokat, gépészeket, becsípett férjeket,
egy-két mondatos orvosokat, osztály-vezetőket
-- névteleneket. Visszaéltek a szín-
házszereteteddel?

- Ez a pálya a meghiúsulások tengeréből
áll. Nemcsak az el nem játszott szerepek
miatt. Sokszor a várt siker is elmarad.
Beleadunk apait-anyait, és marad a
fáradtság meg a szégyen. Mint a
lóversenypályán, ahol még ma is utánam
kiáltják: „Pityu! Sértődj meg!
Megbántották az anyád!" Almomban
Shakespeare számon kéri az el nem ját-
szott szerepeket. Mentegetőzöm, hogy a
szereposztás adott és nem választott
körülmény. Hogy éngem soha, még
egyetlenegyszer sem kérdeztek meg.
Hogy lassan álmomban is Major szavait
hallom: „Kutya, vezess!" Ez a taps-rendet
jelenti, ahol mindig a legkisebb szereplő
hajol meg elsőnek. Hát vezettem.
Rengeteget.

- A te generációdat, a Somlay-osztály
növendékeit alaposan megtáncoltatta a tör-
ténelem. Nemcsak a társadalmi változások, de
a különböző stílustörekvések és rendezői
módszerek is. Ennyi szemléleti, világnézeti és
stílusbeli pálfordulás közepette hogyan őrizheti
meg a személyiségét egy színész, a leg-
kiszolgáltatottabb lények egyike?

- Az én generációm iszonyatos forgó-
szélbe kényszerült bele. Megtanultunk
ravaszkodni, hazudozni. Körmönfont
alakoskodásra volt szükség, hogy talpon
maradhassunk. Lehet, ahogy állítod, hogy
erőnk és tehetségünk jó része felőr

lödött a küzdelemben. De hogyne őrlődött
volna fel! A háború alatta színiakadémián
a figurális megjelenítés, a tiszta beszéd, az
átélés magas hőfoka, ezek voltak az
alapkövetelmények. Klasszikus repertoár,
jó orgánum, feszes tartás, ki-tűnő
beszédtechnika. Amikor én a pályámat
kezdtem, még divatban voltak az olyan
instrukciók, mint: „kis kiutasítás", „nagy
kiutasítás". Az első azt a gesztust
jelentette: „Legyen szíves, fáradjon ki", a
második: „Mars ki!" A koturnuszos
stílustól, a szavalástól igen nehezen sza-
badultam meg a háború után, jóllehet már
a főiskolán beszélt Sztanyiszlavszkij
módszeréről Nagy Adorján, Abonyi Géza,
Hegedűs Tibor, Somlay pedig kifejezetten
megkövetelte az eszköztelenebb,
sallangmentes, őszinte érési folyamatot.
Iszonyú erővel verte le rólunk a ránk
ragadt pátoszt és sablonokat. De az
átéléshez ő is ragaszkodott. Erről később,
az „elidegenedés" divatja idején kellett
volna lemondanunk. Talán ma már
humorosan hat, ha az ötvenes évek
pusztító stílusirányairól beszélek. A há-
borús darabok tucatjában például az
alábbi három nőalak szerepelt: egy anya
sirat, egy másik megtalálja a párját, egyet
megerőszakolnak (gyakran én). Eközben
harminc harcos (és féltucat tiszt) rázza a
géppisztolyt a közönség bosszantására.
Legjobban a kolléganőimet sajnáltam, ők
többet szenvedtek, mint mi, hallgattak
vagy kiöregedtek.

- És Alszegi Lajos, Rozsos István, Juhász
József, Benedek Tibor?

- Egytől egyig mind a barátaim voltak.
Mind tragikus sorsú színész. Különböző
okok miatt mind öngyilkos lett. És
elgondolkoztató, hogy folytathatnán a
névsort. Kárpáthy Zoltán, Rajczy Lajos.
Nagyon fáj, hogy ma már nem
emlékeznek rájuk.

- Hogyan védekeztetek a lélekgyilkosság
ellen?

- Úgy tettünk, mint a szobrászok, akik
beküldték a zsüribe a megrendelt szobrot,
de odahaza csináltak egy másikat is.
Titokban mi is legyártottuk az igazit.
Egyszer megkérdezték Makláry Jánostól:
„Hogyan kell ma játszani?" „Úgy, amiért
régen felbontották volna a szerződést!" -
válaszolta.

- A Nemzetiben oroszlánként mutatkoztál be,

az Androklész és az oroszlán című Shaw-
vígjátékban. Hány kilót nyomott a jelmez ?

- Nyolcat. De az izzadságtól megdagadt,
s ilyenkor igen nehéz volt le-és főleg
visszahúzni. Előadásonként

Mint Pityu, a kidobóember a Felfelé a lejtőn című filmben, Peti Sándorral (1950)



másfél kilót leadtam. Néha úgy szédül-
tem, azt hittem, nem bírom. De mindig
megcsináltuk. Hőskorszak volt ez. A le-
gendás hármas öltözőben öltöztem, min-
denki odajárt traccsolni. Gózon Gyula és
Mányai Lajos adták a legtöbb lelki-
fröccsöt, főleg az ital miatt. Bihari József
olyan barátsággal tisztelt meg, ami csak a
mesékben létezik. Nem csak az igaz-
gatóság, a hármas öltöző is nagyhata-
lomnak számított a nem hivatalos, ki-
alakult bírálatával. Borzalmasan sajnálom
ezt a színházat. Előadás után mindig
beültünk valahová, a Keszeibe, a Salgó-
szobába, a Hullamosóba. Sokat kuj-
torogtam Básti Lajossal, aki egyszer
megmentett. A Dob utca körül csava-
rogtam, fröccsre várva, amikor egy bosz-
szútól libegő banda elkapott. Hajnali
kettő is elmúlt már. Közülük az egyiket
pár nappal azelőtt megdorgáltam, mert
mindig megitta a pulton a fröccsömet.
Ezt nem szerettem. Meglestek. Először
egy csajt küldtek rám, hátha kéglire csal,
de nem álltam kötélnek, éreztem a
büdöset. De ekkorára már meg is jelent az
egyik: „Mi van, nem kell a menyasz-
szonyom ?", és belém rúgott. A kapu alatt
még ketten vártak rám. Szemközt egy
vendéglőben takarítottak, gondoltam,
beugrom az üvegen keresztül, más
esélyem nincs. Ahogy sodródtam a fény
felé, egyszer csak egy zengő bariton szó-
lalt meg a hátam mögött: „Mi van itt,
kérem?!" Majd rám mutatott: „Rég
keresem magát, na jöjjön csak! Majd
megnézzük az Andrássy út hatvanban!"
Döbbent csönd lett. Básti karon fogott és
azt súgta: „Most aztán fussunk az
Arányiig, papa, mert, ha ezek felocsúd-
nak, végünk." Vad korszak volt ez.
Amikor felrobbantották a Nemzeti épü-
letét, sokáig nem találtam a helyemet.
Később a barátaimat sem. Bihari Józsefet
például, akinek talán a legtöbbet
köszönhetem. O érezte át legmélyebben,
hogy kipányvázták a lelkemet, mert
ficánkol a csikói tűzben. Kiállt értem,
áldozatokat hozott. Tőle tanultam a kel-
lék kiválasztásának a titkát. A fegyel-
mezettséget. A szereppel való együttélés
képességét. El sem hiszem, hogy ma már
nyolcvan éves. Hogy tizenöt éve
visszavonult. Engem nagyon megrázott
az ő távozása. Éreztem, az ő önkéntes
nyugdíjba vonulásával megindul egy
feltartóztathatatlan folyamat.

- Úgy érezted nem tudsz újból és újból
alkalmazkodni?

- Hogyan magyarázzam én ezt? A
szakma az elmúlt évtizedben annyira

összekuszálódott, hogy sokan meg sem
értik, amit mondanak. És én sem értem
néha, amit mások mondanak. Különböző
nyelven beszélünk. Es folyvást félreértjük
egymást. Pedig hat meg hat az tizen-
kettő. De aki csak tízig tud számolni, az
ezt nem érti. Régen megvoltak a mér-
cél:. Hivatalos és nem hivatalos. A kol-
légák, a szakmabeliek, de még a műsza-
kiak szemében is kialakult a rangsor. És
ez sokkal jobban egyezett, mint a hi-
vatalos. Ma ez az egymás közötti mérce
egyre jobban kopik. Bizonytalan. Régen
voltak játékszabályok, amiket minden-
kinek be kellett tartani. Ma a lóval is úgy
lehet lépni, mint a bástyával, és az övön
aluli ütés már fel sem tűnik. A színjáték

színmunka lett.
- De hát a magyar színház a forrás álla-

potában van. valódi, korszerű törekvés, a
megújulási szándék ritka, mint a fehér holló.
Nem lehet, hogy a színészek közül sokan
képtelenek a megújulásra ?

Nem hiszek a „betokosodott" szí-
nészben. Csak a jó és a rossz színészben.
Igen, bizalmatlanok lettünk, néhányan.
De folyvást védekeznünk kellett. Mindig
egy kis játékért könyörögtünk. I la ösz-
szegezni akarnám a rendezői instruk-
ciókat, amit az utóbbi évtizedben kap-
tam, körülbelül így szólna: ,,Érvelj!
Figyelj! Válaszolj! Ne kezdd elölről, vidd
tovább! Ne lágyan, keményen, mert, ha
szomorú és szentimentális, elalszunk!"
Iszonyú nehéz annak, aki-nek kedélyes
az alaptermészete. Latabár Kálmánnak
egyszer azt mondták: „Ne
latyizz!" Hogyhogy ne latyizzak
- kérdezte. Hát én vagyok a Latyi!" Nem
jó, ha a színészt megbénítják, ha folyton
attól retteg, hogy lefújják, mert lesem áll.

- Félted az egyéniségedet az
úgynevezet

t rendezői terrortól
Nem szeretem a dolgozó rendezőt

szolgálni a kínokat jelentő deszkán. Én
nem a modern felfogás, a korszerű
játékstílus ellen beszélek ! Nekem például
a IV.
Henrik nagyon. tetszett, jó, ötletgazdag
előadásnak tartom. Arról beszélek, hogy
nincs elég lehetőség arra, hogy közösen
megálmodjuk a szerepeinket. Olykor
készen hozzák a gipszmintát és bele-
préselnek. De van, aki nem passzol bele!
Az ostoros ösztönzés nem minden
versenylónak jó, vannak olyan négy-
lábúak, akiknek nem szabad nyüstölni a
szívét, mert elreped. En is ezek közé
tartozom. Nekem fáj, hogy szürkész lett
a színész. A szorongás nem ad szár-
nyakat. Parancsára nehéz játszani. A
színészek elképzeléseinek
meghallgatásával való rendezés
nemesebb, mint az idomári munka.
Szeretném, ha több játékot talál-hatnánk
fel. Major annak idején a legnagyobb
sikereit térden állva rendezte,
Nádasdynál az ember úgy érezte, még
azt is ő találta ki, amit instrukcióba
kapott. Apáthi, Gellért, Szinetár is elfo-
gadta az ötleteket, ha beleillett az egész-
be.

Nosztalgia?
Igen, az! Kiveszett a kuplé, a sanzon,

kicsit a szatíra, az elégia, amiről
gyermekkoromban azt tanultam, hogy a
mélabús lelkialkat költői megnyilat-
kozása. Sőt a. műfaj még üldözött is.
Kiveszett a nézőre ható könnyzacskó is,
hamarosan talán még a méla Tempefőit
is harsányra változtatjuk. No, én nem
akarom, hogy legyen úgy, mint régen
volt, egész eddigi létem hazudtolnám
meg, de azért nagy nosztalgiával néztem
Góton Gyula bácsi sírján a lezuhant
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függönyt a temetőben. Ott láttam utoljára
függönyt, ránk már nem megy le akkor
se, ha kell.

- Szereted a csattanókat. Miért hajtasz
mindig poénra?

- Nálam a poén tudatos lázadás. Ha az
ember elveszti humorérzékét, önma-gát
veszti el. Uniformizálódik, kaszár-
nyaszagú lesz. Olyan lesz, mint egyik
barátomnak a vizslája, amelyik folyton
marakodott a kerítés mellett a szomszéd
farkaskutyával. Egyik éjjel a munkások
felszedték a kerítés egy darabját. A két
állat szokás szerint acsarogva loholt

végig a drót mellett. Egyszer csak a kerí-
tés elfogyott. Döbbenten álltak egymás-
sal szemben. Hát erről nem volt szó!
Visszafordultak és tovább csaholtak a
kerítés mellett. Csak az tud poénra
hajtani, aki szellemes, válaszra kész. Aki
alapvetően játékos. Aki folyton éles-
lövészetre készül, az nem nevet.

- Ha ilyen könnyed poéngyáros vagy, miért
nem írsz reklámfilmet?

- A Rózsa Sándor forgatása közben
felkértek egyszer hogy Pisze Matyi-
ruhában bűvöljem a Glóbus-borsót. Mit
kell tenni? - kérdeztem. - Semmit -

válaszolták. Jó, mondom, de csak akkor
vállalom, ha a többi betyárral együtt
marakodva vágtázunk, majd a végén
megbirkózunk a borsóért. De abba is
belemegyek, hogy professzormaszkban
kiszállok a repülőből, és egymást gyilkol-
va lohol felém Vitray, Vértesi és Kovalik
mikrofonnal a kezükben. Tört magyar-
sággal közlöm, hogy a kongresszus, amire
érkeztem az csak ürügy, engem valójában
a Glóbus-borsó érdekel. Más-nap a
Mátyás Pincében szomorkodom, mert
nincs borsó. Meghozzák, felderülök;
csürdöngölő, kokárda, népdal stb. A többi
külföldi is sebtiben Glóbus-borsót rendel.
De eljátszom egy szovjet tábornokot is,
aki az épp nálunk vendégeskedő sorhajó
fedélzetén vacsorázik, amikor Benedek
Arpád és Darvas Iván oroszul jelenteni
akarnak. „Sztoj kiáltom -, nem látják az
elvtársak, hogy Glóbus-borsót eszem?!"

Sajnos, az ötleteimet nem fogadták el.
- A z a fáma járja, megváltoztál. Nem i s z o l ,

nem rumlizol, megjavultál. Tapasztaltad az
előnyét?

- Valóban nem ' iszom. Mostanában nem
érzem, hogy valamit át kellene innom.
Ezer éve nem fordult elő, hogy valami
miatt nem kell félni, és talán ezért is hatok
kiegyensúlyozottnak. De meg kell
mondanom, rendkívüli indulatokat váltott
ki a megváltozásom; sokan hiányolják,
hogy nem iszom, és nem olvasok be. Én
meg azt mondom, juszt se, hadd
mérgelődjenek. Mindenesetre furcsa, hogy
„megjavulásomat" sokan ellenszenvvel
fogadták. Bosszantotta őket. Hogy jön
ahhoz a Kutya, hogy ne négykézláb
járjon? Ha nem mesél-hetik
kompromittáló történeteimet, nem tudnak
kézből etetni, mint valami házi-állatot. Így
saját kisebbségi érzésüket,
tehetségtelenségüket, gyávaságukat sem
leplezhetik olyan könnyedén. Vannak
rendezők, akik azóta nem hívnak. Józanul
nekik nem kellek. Számukra a részeg
színész zseninek tűnik, mert iszonyúan
felszabadult, gátlástalan, egyéni koreog-
ráfiájával elüt, nem a kiírt játékot követi,
kimarad az intellektuális önkontroll stb.
Az azonban tagadhatatlan, hogy ha a
mérgek rendszeres fogyasztása átalakítja a
személyiséget, akkor ezek elvonása is
megváltoztatott engem. Nem az vagyok,
aki voltam. És szeretném meg-jegyezni,
örülök, hogy érdemesnek találtam letenni
a poharat. Amikor Mészöly Dezső egyszer
bejött az öltözőmbe, így gratulált: „ L é g y

j ó mindhalálig." Nem kis igény. Talán
még néha sikerül.

isze Matyi, filmgyártásunk leghosszabb epizódszerepe a Rózsa Sándorból


