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„Későn érő
típus vagyok..."

Beszélgetés Hegedűs D. Gézával

- Többen úgy tartják, hogy Horvai István-
hoz kerülni a főiskolán a legnagyobb sze-
rencse. Ön is hozzá járt.

 Mi voltunk az első színészosztály az
életében. Szigorú és igazságos ember-
nek, remek pedagógusnak, kiváló mű-
vésznek tartom. Mindig együtt tanít Kapás
Dezsővel, fiatal színészgenerációk sora
került ki a kezük közül. Horvai mert íté-
letet mondani rólunk; megmondta, ha
valami rossz, és azt is, ha jó. Ha szükség
volt rá, a szombatját és a vasárnapját is
feláldozta. Tőle tanultam meg próbálni,
tisztelni a partneremet, megbecsülni a
saját munkámat.

 A főiskola után a Vígszínházhoz ke-
rül, sok szerepet kap, nagyon gyorsan ismert
színész, sőt sztár lesz. Osztálytársai közül
többen lemaradnak...

 Nagyszerű közösség volt az osztá-
lyunk. A Horvai-Kapás-osztályok a vég-
zés után is mindig összetartanak, figyel-
nek egymás munkájára. Szerettük egy-
mást, sőt, úgy éreztem, a vígszínházi gya-
korlaton is szerettek minket. Sosem fe-
lejtem el: az Antonius és Kleopatrát pró-
báltuk a Vígszínházban. Antoniust Dar-
vas Iván játszotta. Gálffi Lászlót és engem
akkor szerződtettek ide. Darvas, amikor
megtudta ezt, így szólt: „Géza, gratulá-
lok, eddig reményteljes főiskolás voltál,
most már »szar« kolléga vagy." Horvaiék
pedig úgy bocsátottak el minket a főisko-
láról, hogy azt mondták: „innen kezdve
csak magatokra számíthattok".

 Sok olyan szerepet kapott, amelyek-
hez még nem volt elég „érett". Bizonyára
közrejátszott ebben szerencsés alkata is,
hiszen fizikai adottságai megfelelőek vol-
tak a feladatokhoz. A közönség pedig ked-
velte, tehát nagy baj nem lehetett a dologból.

 Sok minden hiányzott akkoriban
még belőlem. Tulajdonképpen kisfiú
voltam. A Homburg hercegét például
ezért nem tudtam megoldani. Ennek
ellenére sok szép feladatot kaptam

Marton Lászlótól Az ifjú W.-ben, a Jó

estét, nyár, jó estét, szerelemben, a
Kőmíves Kelemenben és a Vak Béla
királyban. Ereztem azonban, hogy amit
most nem sikerül megcsinál-ni, az
később elemi erővel tör majd ki

belőlem. Úgy gondolom, szükség volt
ezekre a kudarcokra. Akkoriban a meg-
szenvedett életanyagom hiányzott sok
szerep eljátszásához. Nagyon fontos volt
számomra, hogy a Horvai által rendezett
Csurka-darabban, a Ki lesz a bálanyában
Szilágyi Tiborral, Tordy Gézával és Tahi
Tóth Lászlóval szerepelhettem. Befo-
gadtak maguk közé. Ez fölszabadítóan
hatott rám. Nem védekezni kellett velük
szemben, hanem egyszerűen együtt játsz-
hattam velük.
 A szakma ma már elfogadja. A kö-

zönség változatlanul, sőt egyre inkább ked-
veli. Ugyanakkor sokan - enyhén fogal-
mazva - nem szeretik. Az utóbbi éveket
nem számítva ,a kritika sem igen halmozta
el kegyeivel. Úgy érzem, hogy Nádas Péter
Találkozásában eljátszott szerepétől
kezdve változott meg sokakban,
fokozatosan az önről kialakított kép.
 Az számomra is fordulópont volt.

Az ember a valóságban is drámai hely-
zeteket él át. Ezek a drámai helyzetek
nagyon mélyen át tudják alakítani. Elbú-
csúzom például a szüleimtől egy esti fel-
lépés után. Ők mennek haza a szülőfa-
lumba, én Budapestre jövök vissza, a je-
lenlegi lakhelyemre. Néhány óra múlva
csöng a telefon, hogy szerencsétlenség
következtében anyám nincs már az élők
sorában, apám élet és halál között lebeg,
és fél évig nem tudom, hogy ember lesz-e
még belőle. Abban a pillanatban semmivé
válik minden eddigi dicsőség. Mindenki-
nek, aki jó színész akar lenni, el kell jut-
nia odáig, hogy megértse: csak a saját
életéből meríthet. Kezdetben a kommu-
nikációs készségem nagyon alacsony
szintű volt. Hosszú időn keresztül
védekezésből éltem az életem. Ez
visszahatott a munkámra is. Mindig azt
hittem, meg kell hogy védjem magam,
miközben görcsösen meg akartam felelni
az elvárások-nak. Odáig jutottam, hogy
céltábla lettem. Március 15-én mondtam
egy verset - belebakiztam. Utána
pellengérre állított a sajtó. A televízióban
lassítva hozták, kiírva a rendes szöveget.
Úgy éreztem, hogy most élesben lőnek.
 Jó alkalom volt ez azok számára,

akik nem szerették.
 Adódott számukra egy lehetőség,

amikor az egész ország előtt le lehetett
járatni. Akkor azt hittem, nem fog meg-
védeni senki. Mégis akadtak, akik meg-
tették. Mensáros László egy rádióinterjú-
ban elmondta, milyen kicsinyes és alatto-
mos dolog ez a hajsza, Görgey Gábor
pedig a Magyar Nemzetben állt ki mel-
lettem. Mégis, az eset jellemző példa

arra, amikor megértem azt, hogy mezte-
len vagyok. Átéreztem, hogy a kiszolgál-
tatottságnak hány stációja van. Sok min-
dennel le kell számolnia az embernek ma-
gában. Nem kifelé kell élni az életét. Innen
új időszámítás kezdődik az életemben.
 Visszatérve a Találkozásra: Nádas

fiatalemberének eljátszása már igényelte
mindezt az élettapasztalatot. Ez a feladat
sokban különbözött eddigi munkáitól?
 Elkövetkezett az az érettségi fok,

amikor már többet és differenciáltabban
voltam képes megmutatni magamból.
 Ez szerencsére egybeesett azzal, hogy

a Vígszínház műsorpolitikájában némi vál-
tozás következett be.
 Volt egy nagyon erős fölfutása a

Vígszínháznak a Várkonyi-korszakban,
ekkor a társulat is igen erős volt. Ennek
az időszaknak a betetőzése talán a Lju-
bimov rendezte Bűn és bűnhődés volt.
Aztán meg kellett élnem a fordulópontot,
amikor a biztonság már a társulat
hibájává vált, elsekélyesedéshez vezetett.
Üres technika lett abból, ami addig érték
volt. Nem volt tétje az előadások-nak, a
fegyelmük megromlott. Hangsúlyozom,
hogy mindennek én is cselekvő részese
voltam. A kritika is hangot adott ennek.
Ez is hozzájárult a belső értékzavarhoz,
a zavarodottsághoz. A rendezők és mi is
felismertük, hogy ez a helyzet
tarthatatlan, más irányba kell tovább-
lépni. Ljubimov rendezése a színház szá-
mára meghatározóvá vált. Sokat vendég-
szerepelt nálunk a kaposvári színház és a
Győri Balett is. Egészen biztos vagyok
abban, hogy ezeknek az alkotóknak és
együtteseknek a színházszemlélete hatott
ránk. Igaza van abban, hogy a Találko-
zás előadásában ez már igazán érzékel-
hető volt. Olyan nagy formátumú író
jelent meg színházunkban, mint Nádas
Péter; ott állt mellette egy vele egyen-
rangú zeneszerző, Vidovszky László; és
egy nagyszerű díszlettervező, Jovanovics
György. Ott volt a színpadon egy
zseniális színésznő, Ruttkai Éva, s ott
volt Valló Péter, a rendező. Csupa szi-
gorú angyal gyűlt ott egybe, akik a maguk
munkájában maximalisták. A munka szo-
katlan volt. A szöveg és a zene egyenér-
tékű: úgy kell egybe fonódniuk, hogy ön-
törvényű művet alkossanak. Ez az elő-
adássorozat alatt csak nagyon ritkán szü-
letett meg, de amikor létrejött, a kon-
centráció igen magas fokát igényelte, nagy
idegi, pszichológiai megterhelést jelen-
tett számunkra, miközben ugyanakkor
fantasztikus boldogság volt. Sokat kaptam
a próbákon Nádas Pétertől. Ő nyomta a



kezembe Freud Pszichoanalízisét. Elol-
vasása fontos szellemi érintést jelentett
számomra. Megéreztem az ember bioló-
giai mivoltát, azt, hogy iszonyatos gátak-
kal küszködik. Az is nagyon lényeges
volt, hogy a saját nemzedékem szólalha-
tott meg általam. Az a nemzedék, amely
szeretet nélkül nőtt bele ebbe a világba,
amelytől elvették a történelmet. Nekünk
érzelmi, tudati sivárságban kellett elkez-
denünk felnőtt létünket. Ez az előadás
arról szólt, hogy kétségbeesett erővel kell
elvenni, kikaparni, kitépni, kitaposni a
szüleink generációjából mindazt, ami nem
adatott meg nekünk. Az utolsó pil-
lanatban kaptam kezembe - az előadás
szerint - a törött üvegcserepeket. Furcsa
kimondani: a múltat és a jövőt együtt tar-
tottam a markomban. Föl volt és föl van
adva a lecke: ezekből az üvegcserepekből
rakjunk-e össze egy új világot, vagy
adjuk föl, vágjuk föl az ereinket.

 Minden este igen komolyan meg kel-
lett küzdeniök a közönséggel is. Sokan el-
utasították ezt az előadást, röhécseltek,
hangosan kicsörtettek a teremből. Arra is
emlékszem azonban - és ez fantasztikus
volt -, hogy az egyik előadás után néhá-
nyan a nézők közül odamentek a rendet-
lenkedő diákokhoz, és mesélni kezdtek arról,
hogy ez most valami másfajta színház, mint
amihez idáig szoktak. Az előadás érdeme
is, hogy ezt megtették, és az is, hogy meg is
hallgatták őket.

 A diákok voltak a legártatlanabbak,
nem ők tehettek a rendbontásokról, ha-
nem az a tény, hogy felnőtt módon még
soha nem szóltak hozzájuk. Irgalmatlan
küzdelem volt ez minden este a magunk
számára is a drámai művel, s ugyanakkor a
közönséggel is együtt kellett működni.
Többször felálltak az emberek, becsapták
az ajtót, kikérték maguknak azt, amit
láttak. Az előadás mindenféleképpen állás-
foglalásra késztette a nézőket, és vég-
eredményben demokratikussá tette a né-
zőteret, ez pedig nagyon nagy dolog. Pin-
ter Gondnokjában és Gombrowicz Ope-
rettjében enyhébb formában már átéltem
azt, hogy tagadást vált ki az emberekből,
amit csinálunk. Akkor is úgy éreztem,
hogy fontos ez a küzdelem, és nem a né-
zők tehetnek az értetlenségükről. A mi
színházi életünk sokáig ki volt iktatva az
európai színjátszás folytonosságából. Csak
áttételesen tudhattunk színházi folyama-
tokról, csak belekukkanthattunk egy-egy
előadásba, ha külföldiek szerepeltek ná-
lunk. Többen számon kérték rajtunk az
elmaradottságunkat, de egyszerűen gátak
voltak felállítva, melyeket nem lehetett

áttörni. Emlékszem, 1984-ben Berlinben
láttam egy Brecht-előadást, amely nagyon
megdöbbentett. Arra jöttem rá, hogy
Brecht tulajdonképpen a romantikus szín-
házat folytatja, abból nőtt ki. Csak kifor-
dították a „kabátot", de attól még a kabát
ugyanaz. Hozzánk pedig úgy jutott el,
hogy az üres, lötyögő formát másolták le.
A mi színjátszásunknak is volt egy folya-
matosan jelen lévő progresszív „erecs-
kéje", és ha ez a progresszív színjátszás
igazán utat tudott volna törni magának,
akkor természetes módon nőhettünk vol-
na bele Brechtbe, Beckettbe, Ionescóba.
Akkor most nem azt mondanánk, hogy
rajtuk már túlnőttünk. Nem tudom, hogy
túlnőttünk-e rajtuk, de az biztos, hogy az
ő stílusuk, az ő műveik kimaradtak az
életünkből. Korszakok maradtak ki szín-
játszásunkból, miközben gyakran „langy-
meleg" dolgok születtek. A Találkozás
éppen ezért volt kiemelkedően fontos
számomra, mert úgy éreztem, hogy kö-
zelítünk az európai színjátszás mértékei-
hez, és nagyon sajnálom, hogy a közön-
ség ezt sok esetben nem így élte meg.

 Azt hiszem, lényeges dolog, hogy a
Találkozás minden egyes előadása akár
bukás is lehetett volna. Ez eddig nemigen
fordult elő, a színház a legtöbb esetben biz-
tosra ment - ezúttal azonban akármelyik
este megbukhattak. (Igy gondolom, az ilyes-
mi időnként serkentően hat a színészi
munkára.

 Tudtuk, hogy bármelyik este meg-
bukhatunk, sőt, ha sikerül is az előadás,
akkor sem számíthatunk egyöntetű tet-
szésre. Én pedig tudtam azt, hogy a sze-
reppel folytatott küzdelem a későbbiek-
ben sokszorosan kamatozni fog a szá-
momra. A Dosztojevszkij művéből ké-
szült kétszemélyes produkcióban, a Gálffi
Lászlóval és Kapás Dezsővel a Szkéné-
ben közösen létrehozott Bűnhődésben,
már éreztem is a hasznát. Aztán a Rémsé-
gek kicsiny boltjában Csizmadia Tibor
rendező jóvoltából egy előadáson belül
sok szerepet játszottam. Megtanultam,
mit jelent nagyon erős karakterrel fölvá-
zolni egy figurát, aztán kirohanni, és be-
jönni egy másik emberként. Utána pedig
Dosztojevszkij Ördögökjében Ascher Ta-
mással találkoztam. A rendezőket szán-
dékosan említem, vendégként dolgoztak
velünk, és új hangot hoztak a számunkra.
Ascher annyira tudta fanatizálni a társu-
latot, hogy próbaidőn kívül is, esténként
vagy reggel, önként jöttünk be dolgozni.
Lehet, hogy az előadás nem sikerült iga-
zán jól, de számunkra nagyon fontos volt.
A következő lényeges mozzanat az éle-

temben Szikora János Az ügynök halála-
rendezéséhez kötődik. Azt mondja a
darabban Biff, hogy „harmincnégy éves
vagyok, és még semmire sem vittem".
Beszélnek róla, hogy olyan volt, mint egy
isten, ahogy piros mezben, aranysisak-
ban ott állt a rugbypálya közepén, rajong-
tak érte. Volt mit földolgozni ebben a
szerepben. Az egész addigi életem föl
volt kínálva hozzá.
 Ezt az alakítását éreztem először

maradéktalanul jónak. Itt szinte minden

sikerült. Az előadás is és benne ön is

nagyszerű volt. Alig akartam elhinni, hogy
ugyanazt a színészt látom Biffként, akit

korábban én sem nagyon szerettem.
 Ez furcsa, különös, nagyszerű össz-

játék volt. Szikora hallatlan érzékenység-
gel vezetett bennünket. Éjjel-nappal pró-
báltuk a darabot, állandóan elégedetle-
nek voltunk magunkkal. Es hozzáteszem,
hogy ez az előadás egyre csak gyarapszik,
izmosodik.
 Azt hiszem, sikerült elérni azt, hogy

a régi vígszínházi közönség is beül erre a
produkcióra, de újak is jönnek, mások is
szeretik.
 Érzem azt, hogy változott a közön-

ségünk. Az épület nagysága miatt a mű-
sorpolitikában természetesen kompro-
misszumokra van szükség. Ennek elle-
nére azt gondolom, hogy most már ke-
ressük az újat. Erre akár A padlás elő-
adása is jó példa, Marton László rende-
zésében. Annak ellenére, hogy ez egy egy-
szerű mese, de vállaltan az, ami. Semmi
másról nem szól, mint hogy visszaadjuk
az embereknek az elveszett méltóságot.
El akarjuk hitetni velük, hogy képesek
még jót is cselekedni ebben a gyilkos
"taposódó" világban. Ma délután például
családok ültek a nézőtéren, s az előadás a
felnőttől a gyerekig mindenkit megérin-
tett. Az Angyali Johanna, Ruszt József
rendezésében nem volt ilyen sikeres, a
közönség elutasította. Barré atya szerepe
azonban szintén lényeges volt a számom-
ra. Ilyen eszelős, megszállott, a nevetsé-
gességig fanatikus figurát még nem
alakítottam. A legújabb szerepemben, a
Szikora rendezte A vágy villamosának
Mitchellében pedig furcsa, puha, különös
elfojtottságai miatt torzult lényt kell
színpad-ra vinnem. Mostanára az általam
játszott szerepek jelentősen eltérnek
egymástól, ez pedig sokat használ a
színészi fejlődésemnek. A főiskolát
1975-ben fejeztem be, azóta eltelt
tizenhárom év. Későn érő típus vagyok,
ezért kellett egy évtized ahhoz, hogy
ráébredjek, mit jelent ez a mesterség.


