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Most, amikor leülünk beszélgetni, lassan
vége felé jár a betegség okozta néhány

hetes kényszerpihenőd. Hogyan élted
meg ezt az időszakot? A színháztól való

eltávolodás adott-e lehetőséget arra,
hogy másképp nézz a dolgokra?

- Túl nagy fordulópontot nem jelentett a be-
tegség, inkább jelzésnek gondolom: na, most
aztán elég volt, tessék kiszállni egy kicsit. De én
vagyok a hibás, mert annyira nem törődtem ez-
zel a porckorongsérvvel. Sőt sokáig kifejezetten
élveztem, micsoda hősiesség: fájdalmak,
morfium, injekciók - borzasztó büszke voltam
magamra, egészen addig, amíg egyszer csak
tényleg nem tudtam felkelni. Amikor a kórház-
ban találtam magam, megtapasztaltam, amit
persze az eszemmel addig is tudtam, hogy
mennyire illékony minden, és mennyire ki va-
gyok szolgáltatva a testemnek. És hogy az
egész élettől egyetlen pillanat alatt milyen
messzire lehet kerülni. Amikor az lesz a
legfontosabb problémád, hogy tudsz-e pisilni,
akkor valahogy rögtön átrendeződnek a dolgok.
Azután borzasztó volt szembesülni azzal, hogy
- jó, persze, senki sem pótolhatatlan - nélkülem
is milyen olajozottan megy tovább a színház.
Képzeld el, hordják a ruháimat! Játsszák a sze-
repeimet! Most már nagyon türelmetlen vagyok.
Miközben lehet, hogy majd nosztgalgiával
fogok visszagondolni az elmúlt hetekre, a sok
szabadidőre.

 Mi hiányzott a színházból a legjobban?

 Hogy este halkor nem lehetek ott. Na-
gyon üresek a napok előadás nélkül. Naponta
átéltem, hogy semmi másra nem vagyok jó az
életben, mint hogy esténként felmenjek a szín-
padra. Az túlzás, hogy csak ez lenne az éle-
tem... de ha elvonják, hitványnak, semmirekel-
lőnek, szerencsétlennek érzem magam.

De hagyjuk a nyavalygást... Egyébként az
egyik nap láttam a tévében egy Márkus-emlék-
műsort, amelyből kiderült, hogy ő már húsz-
harminc évvel ezelőtt is ugyanazokon a dolgo-
kon morgott, amiken mi szoktunk manapság:
jaj, de szörnyű a világ, milyen méltatlanok a kö-
rülmények, sokan mennyire nem veszik komo-
lyan a szakmát. Vagy most olvastam Jászai
Mari naplóját - hihetetlen nagy élmény -; annak
alapján is pontosan behatárolható, hogy mi
bántotta a színészt mindig, amióta színház a
színház. Most kezdjek el én is panaszkodni?...

 Inkább beszéljünk az este hat óráról.
Vagy a hét óra hét percről.
 Akkor tényleg eltűnnek a gondok. A játé-

kot annyira szeretem, hogy nehéz volna elvenni
a benne lelt örömömet. De vigyázok is rá, hogy
azt a két vagy három órámat meg se próbálja
elrontani senki. Persze nem úgy van ez, hogy
fél hatkor lobogó hajjal és boldogan rohanok a

színházba: Istenem, csak játszhassak már! Se
testem, se lelkem nem kívánja azt a borzalmas
traumát, amelyet egy-egy szerep eljátszása
jelent. De ugyanezt látom másokon is, akik
azzal vannak megverve, hogy nem tudják
komótosan csinálni a színházat. A király mulat
elején például gyakran eszembe jutott: te jó
ég, egy óra múlva meg kell pofoznom szeretett
kolléganőmet, Kováts Adélt, közben énekelni,
miegymás; én erre nem leszek képes. Aztán
mire odajutok, már teljesen természetesen
megy minden.

Mostanában szerencsém van, mert szinte
csupa olyan előadásban játszom, amelyben
öröm benne lenni. De még így is arra kell az
energiám egy része, hogy ne csak a nézőkre,
hanem magam körül is megpróbáljak hatni, és a
színpadon rendet teremteni.

- A rendező helyett?
- Nem feltétlenül! A szakma nagy része

rendetlen, ellustult, trehány. Amikor eljöttem
Kaposvárról, Babarczy azt mondta: bízik ben-
ne, hogy továbbadom, amit itt megtanultam.
Azóta méginkább megkövetelem magam körül
a fegyelmet, a koncentrált munkát. Szerencsés
vagyok, mert a Radnóti kivételesen becsületes,

tisztességes hely. Csak hát az ember minden-
kitől ugyanazt azt intenzitást várná, amellyel ő
maga működik, ezért megpróbálja a környeze-
tét is felpörgetni.
 És ezt hogy viseli el a környezet?

 Nem érdekel! Bemenni és héttől tízig
unatkozni, annak állatira nincsen semmi értel-
me. Bárkivel előfordulhat, hogy nem sikerül va-
lamelyik alakítása - de hogy meg se próbáljon
jól játszani? Engem szégyenít meg vele! Rá-
adásul ez visszaélés a közönség bizalmával is.
A néző nem azért ad ki ötszáz forintot, hogy
konszolidáltan unatkozó embereket nézeges-
sen a színpadon.
 Dicséred a Radnótit; ezek szerint időköz-

ben megszeretted - vagy megszoktad - a
színházadat? Eleinte, közvetlenül Kaposvár
után nem voltál valami lelkes.
 Azt hiszem, végül is nagyon jó dolgom

van: évi két szerepre szerződtem, jó a társulat,
nagyszerűek a partnereim. Azt a fajta közössé-
get pedig, ami Kaposvárral elveszett, manap-
ság úgyis hiába keresném bárhol.

Az első szerep, amelyet már nem vendég-
ként, hanem a színház tagjaként játszottam, A
szarvaskirály Dadrija volt. A darab próbái állan-
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dó harccal teltek: itt tényleg nagyon rendet kel-
lett csinálni, amíg ez a nem egészen sikerült be-
mutató létrejött. A többi előadást viszont mind
nagyon szeretem. Most jöttem rá, amikor már
nem játsszuk, hogy még a A király mulatot is
mennyire kedveltem. Annak ellenére, hogy -
bár imádok Zsótérral dolgozni - ezt egy kicsit
elszúrtuk, és ebben én is hibás vagyok. Nem
kellett volna például erősködnöm, hogy
énekeljünk, amikor kiderült, hogy ettől még
nem lesz zenei dramaturgiája az előadásnak.

- A szarvaskirályban, ebben a valóban nem
hibátlan, de számomra nagyon izgalmas
előadásban éreztem a legerősebben azt, hogy

egyszerre benne is vagy valamiben, meg kívül-
ről is nézel rá. A képekből, mozgásokból, stili-
zált játékelemekből születő kompozició las-

sanként visszacsúszik a „hagyományos" szín-
ház felé; csak Kulka-Dadri tart ki következete-

sen a stilizáció mellett.
- A „kinn is vagyok benn is vagyok" egyál-

talán nem szándékos. Még csak azt sem sze-
retném mutogatni vele, hogy nem értek egyet a
rendezővel. Az előadásban valószínűleg én va-
gyok a legszerencsésebb helyzetben, mert
Dadri szerepe rengeteg mindenre lehetőséget
ad. Lehet valódi könnyeket sírni, és lehet a leg-
elvadultabban gonosznak, gyűlöletesnek mu-
tatkozni.

- De például legutóbbi szerepedben, a

Szerelemben - e jóval egységesebb, végig-
gondoltabb előadásban - hasonlót éreztem:

Komoróczyt is elemeled, erősebben, mint a

többiek a saját figurájukat.

 Érdekes, hogy általában is mondták már a
színészetemre, hogy idézőjeles meg ironikus...

- ...nem idézőjelesnek, nem ironikusnak
mondanám, inkább groteszknek: szerencsét-
len(kedő), görcsös alakokat látunk, akiket, úgy
tűnik, közelről ismersz és nagyon szeretsz, de
akiket el is tartasz magadtól, hogy jókat nevet-
hessünk rajtuk.
 Fura, mert Komoróczyban pont arra va-

gyok büszke, hogy a látszólag vicces ziccer-
szerepből sikerült egy emberi sorsot kibontani.
Nyilván nem a színész dolga, hogy azon gon-
dolkozzon, eltávolítja-e magától a szerepet
vagy sem. De meglepett, amikor az egyik kriti-
kus azt mondta, egyszer már úgy szeretne en-
gem magamat látni a színpadon.
 Szerintem ezzel együtt is mindig téged

látunk persze...
 Ugye? Szerintem is.
- ...csak azt gondolom, az életben is jellemző

lehet rád: ami közelről érint, kissé eltávolítod

magadtól, hogy kívülről is megnézhesd.
 De úgy érzem, a színpadon nem ez törté-

nik. Miközben az a feladat, hogy alkalmassá te-
gyem magam minél több figura megteremtésé-
re, a legvadabb örömöket mégiscsak az okoz-
za, ha a saját lényemet vihetem színpadra. Ez
persze nem azt jelenti, hogy megpróbálok a
magam tulajdonságaiból minél többet benyom-
kodni a sorok közé, hanem hogy mindig az azo-
nosságok felől közelítem meg a szerepet. Óva-
tosan megnézem, miben vagyunk hasonlóak,
és aztán szép lassan elkezdek belebújni a figura
bőrébe.

Talán túlságosan is „magamra veszem" a
szerepeket: halálra tudok sértődni, ha valaki
például a próbán rám szól, mert mindig az az
érzésem, hogy engem bánt, és nem azt kifogá-
solja, ahogy játszom. Képtelen vagyok egy
instrukciót önmagában kezelni, mindig rette-
gek: biztosan arról van szó, hogy alkalmatlan-
nak találnak a pályára.

De amikor színpadon vagyok, semmi nem
zajlik ilyen tudatosan. Azért küzdök, hogy sza-
badon játszhassak; ebbe nem is nagyon férne
bele a tudatosság.
 Mégis lényeges különbséget látok az

előbb emlegetett figurák és például Az öreg
hölgy Illje meg a lemezed között, amelyek ér-

zelmesebbek, amelyekben nyoma sincs a tá-
volságtartásnak.
 A lemez - legalábbis egy része - túlsá-

gosan is érzelgős lett. Jó, ha engem valaki kor-
dában tart, mert különben nagyon hamar elme-
gyek az önsajnálós, édes-bús, fájdalmas han-
gulatok felé. A főiskolán többször kérdezte Ka-
zimir, miért vagyok mindig olyan szomorú, pe-
dig én soha nem éreztem magam szomorúnak,
inkább arról van szó, hogy a világból, az
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emberekből, magamból a fájdalmat értem a
legjobban, ezért az első reflexeimmel ezt ho-
zom elő.

 Talán ennek a legyőzése, kifordítása az,
amit a nézőtérről a figura eltartásának
érzékelhetünk.

 Lehet, de szerintem másról van szó. A
lustaságom, a lemondásra való hajlamom
mindig afelé vinne, hogy a színpadon is erőtlen
legyek. Napi feladat számomra, hogyne higgyek
minden figurát egyformán bágyadtnak,
bambának. Ascher utálja ezt a mélabút bennem,
irtja is tűzzel-vassal.

 És Az öreg hölgy ben hogy érzed magad?
 Nem vagyok magammal megelégedve.

Pedig nagyon jó volt próbálni, fantasztikus volt
együtt dolgozni Molnár Piroskával. Talán az a
baj, hogy túl korán játszottam el Illt; azt hiszem, a
történet akkor igazán tragikus, ha valóban idős
emberről szól. De azt is éreztem - és nemcsak
most, hanem már nagyon sokszor -, hogy nem
tudok megfelelni Ascher elvárásainak, és ettől
elgyávulok, lebénulok.

 Azért mész vissza Kaposvárra, hogy ezt
újra és újra átéld?

 Nemis tudom, vissza kell-e még mennem.
Biztos azért próbálkozom, mert hiányzik, amit ott
elvesztettem, de nyilván én is változom, ők is...
Valószínűleg bennem van a hiba, hogy olyasmit
keresek, ami talán már akkor sem volt meg, ami-
kor még Kaposváron voltam: azt a bizonyos iga-
zi, jófajta, otthonos együttlétet. Ilyen mostaná-
ban már nincs sehol, meg talán én is nehezeb-
ben barátkozom. Lehet, hogy ha elhagysz egy
helyet, nem volna szabad oda visszamenni.
Vagy csak sokkal később.

 „Nem tudom miért, most miért megyek
el... nem tudom miért, nekem kell ez a hely" -
ahogy a lemezeden énekeled.

 Igen, valami ilyesmiről lehet szó.
 És tényleg, miért jöttél el?
 Azért, amiről már az előbb is beszéltem.

Az utolsó csapás az volt, hogy a Csákányi is el-
ment... Csak ültem egyedül a klub közepén, néz-
tem, kihez is mehetnék oda... És rájöttem, hogy
nem kellene tovább maradni. Biztos vagyok ben-
ne, hogy jól döntöttem - pedig ezt nagyon ritkán
gondolom magamról. Akkor még búcsúzóul el-
játszottam a Csárdáskirálynőt, ami nagyon jó
emlék lett - és eljöttem.

 Holott nyilván azt is tudtad, hogy amit ott
nem találsz, máshol sincs.

 Hogy jobb hely nem létezik, abban egé-
szen biztos voltam. A jobbat mindenki értse,
ahogy akarja. De ezzel senkit nem szeretnék
megbántani.

 A Csányi János-féle Szentivánéji
álomban azért láthatóan kivételes élmény volt
részt venni - és természetesen nem csak arról
beszélek, hogy a mesteremberek jelenetét nézve
Udvaros

Dorottyával együtt majd leestetek a hintáról a ne-
vetéstől.

- Hát igen, a jelenet olyan frenetikus, hogy
nehéz volna komoly képpel végigülni. Egyébként
egyáltalán nem volt felhőtlen az a másfél év,
amíg megszületett az előadás. Csányi kibírha-
tatlan alak, de éppen ennek köszönhető, hogy
létrejött a Szentivánéji, és a végeredmény isme-
retében minden más lényegtelen. Nagyon be-
csülöm ezeket a magányos hősöket, lenyűgöz a

mérhetetlen energiájuk. Csányinak jó ízlése van,
úgyhogy művészi kérdéseken nem veszeked-
tünk. Praktikus dolgokon viszont annál többet.
Bár elég kilátástalannak tűnt, hogy valaha is el-
készüljön az előadás, azért a színész van olyan
ravasz, hogy megszimatolja: ebből mégis lehet
valami. Megegyeztünk Dorottyával, hogy a má-
sik nélkül nem szállunk ki, és tartottuk egymás-
ban a lelket. Csányi hihetetlenül tud akarni, és
egy ilyen erős akaratnak nehéz ellenállni. Amikor
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pedig elkészültek a mesteremberek jelenetei,
végképp elhatároztam, hogy maradok; ami eny-
nyire elementárisan zseniális, abból egyszerűen
nem lehet kilépni.

- És a másik nagy kaland, Jeles András Nyi-

zsinszkij-darabja, a Szerbusz, Tolsztoj!,
ráadásul Franciaországban, franciául?

- Nagyon nagy élmény volt, negatív és pozi-
tív értelemben is. Iszonyú megpróbáltatások
után az eredmény itt is jó lett, azt hiszem. A ka-
posvári Jeles-rendezés, a Valahol Oroszország-
ban életem egyik legjobb munkája, ezért men-
tem bele a következőbe is. De Jeles kozmikus
feladatokat állít a színész elé, és olyan magas
mércét, amelynek ha szétszakadsz sem tudsz
megfelelni. Szenvedtem tőle, hogy nem értet-
tem, mit akar. Néha rámondta egy-egy
pillanat-ra, hogy na, ez az, de fogalmam sem
volt róla, hogy mi a francról beszél. Azonkívül
hol Latinovits voltam neki, hol el akart kergetni a
pályáról. Ehhez képest az, hogy franciául kellett
beszélni, már igazán semmiség volt. Amikor
végeztünk, azt mondtam: soha többet. Aztán
most alig várom, hogy újra együtt dolgozzunk a
Radnótiban.

- Edzésnek mindenesetre nem lehetett rossz
a próbaidőszak.
 Az biztos. Úgy érzem, ezek után nincs

olyan teher, amit el ne bírnék. Azóta sokkal
bátrabb vagyok, azóta merek igazán próbálni.
Itt tanultam meg - talán kicsit későn -, hogy
csak a nagyon kemény melóból születik vala-
mi; hogy ahhoz rengeteg utat be kell járni, míg
esetleg megtalálom a jót. A Szerbusz,
Tolsztoj! próbáin minden eddiginél erősebben
meg-éreztem, hogy a személyiség a
legfontosabb a színpadon. És ebből a
szempontból teljesen mindegy, hogy éppen
Nyizsinszkijnek hívnak-e vagy máshogy.
Hatalmas ereje lehet annak, ha igazán át
tudjuk adni magunkat a figurának.
 Ez az erő a nézők feletti hatalmat is

jelenti, gondolom.
 Ha nem hat valami, ha érintetlen marad a

közönség, az borzasztó. Állandó hibám, hogy a
kelleténél jobban figyelem a nézőket. Nemis az a
legjobb szó, hogy figyelem, inkább csak megér-
zem, ha unják, amit csinálok. Ezért is Ascher
piszkált sokat - joggal! -, hogy neked folyama-
tosan a saját igazságodat kell képviselned, s
nem szabad azzal foglalkoznod, hogy az most
éppen hogyan hat. Ronda dolog, de olyan jó a

mindenhatóság érzése; amikor tapasztalod,
hogy irányítani tudod a nézőket.
 A megfogalmazott visszajelzések is

érdekelnek?
 Nagyon is, éppen ez a baj. Legutóbb a

Szerelemről jelent meg egy fanyalgó írás, ami
nagyon bántott. Azt gondolom, általában tudom
az értékét annak, amit csinálok. Komoróczy
valószínűleg nem életem legnagyobb alakítása,
de azért legalábbis nem rosszabb egy jó
közepes-nél. Ha valaki rálegyint, nem az jut
eszembe, hogy Istenem, hát ő másképp látja,
vagy éppen rosszkedvű, esetleg figyelmetlen
volt, netán eleve nem szereti a kopasz,
borostás színészeket, hanem az, hogy biztos jó
szarvoltam, és ezt most észrevették. És lázasan
járni kezd az agyam, hogy mit szúrtam el.
 Akkor most érzed az értékét annak, amit

csinálsz vagy mégsem?
 Érzem! Mégis bárki, akinek bízom az

ítéletében, könnyen ki tud billenteni. Ezen a
pályán, ahol nem mérhetőek a teljesítmények,
mindenki iszonyatosan kiszolgáltatott.
 A Színházi Találkozó díjkiosztóján viszont

arra céloztál, hogy kritikusaid talán elfogultak
veled.
 Az ember nem mereng az értékein, és

főleg nem hasonlítgatja őket másokéhoz. Ez a
kritikusok dolga, amikor odaítélnek egy díjat. De
az is igaz, hogy hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem jutott eszembe, milyen jó lenne a
Háztűznézővel vagy a Szentivánéjivel nyerni...

Fura érzés: ahogy az ember elér dolgokat -
elismerik, díjakat kap, népszerű lesz-, egyre nő
a bizonytalansága.
 Meg a felelősségtudata?
 Persze. Megjelent például az újságban

egy Szonda-Ipsos közvélemény-kutatás ered-
ménye - elcsodálkoztam, milyen rég nem örül-
tem valaminek ennyire! -, ahol a tizedik, leg-
népszerűbb színész lettem. Arra gondoltam:
ennyi ember figyel, szeret, most már végképp
nem engedhetek meg magamnak akármit, s
nagyon nem szabad hibáznom. Tudom persze,
hogy az előkelő helyezés jórészt a Szomszé-
doknak szól, de ez sem nagy baj, mert a sorozat
arra késztet, hogy be akarjam bizonyítani,
más-ra is alkalmas vagyok, és így remekül
sarkall az elkényelmesedés ellen.

Régebben azt hittem: később, amikor már
többet tudok, majd könnyebben túlteszem ma-
gam rajta, ha valami nem egészen úgy sikerül,
mint szerettem volna. Mégis az ellenkezője tör-
tént, mert megéreztem, hogy egyre nagyobb a
felelősség. A nézők előtt is borzasztó lenne meg-
bukni, de méginkább saját magam előtt. Hiszen
akkor könnyen elveszthetném azt a biztonság-
érzetet, amit a játék ad, azt a fantasztikus érzést,
hogy esténként van egy hely, a színpad, ahol ab-
szolút otthon vagyok, ahol semmi veszély nem
fenyeget.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


