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A NORMA TELJESÍTVE
Ürügyek kínálkoznak: tavasszal voltál

hatvanesztendős - akár bevallja, akár titkolja az
ember, ez az életkor a visszanézés, az
összegzés ideje; ugyanakkor ez a tavasz lezárt
valamit az Új Színház életében - akkor is, ha
valaki elszerződött, akkor is, ha a társulat tagja
maradt. Meg is ijedtem kicsit, hiszen én nem
ürügyet keresve akartam ezt a beszélgetést,
hanem mert az elmúlt években olyan alakításokat
,szállítottál" sorozatban -a Tanító a Patikában,
Dimanche úr a Don Juanban, Színészkirálya
Hamletben, Merlin a Merlin avagy a puszta
országban, Lebegyev az Ivanovban, Peachum a
Koldusoperában hogy folyamatos
lelkifurdalásom volt: miért nem vettem észre,
miközben láttalak Pécsett is, Szolnokon is,
Veszprémben is, mennyi mindent tudsz a szín-
házról?! És akkor most, 1998 nyarán megtörtén-
het, hogy mi mégsem a színházról fogunk be-
szélgetni. Azt kell ugyanis először kérdeznem,
amit egy ilyen „komoly" beszélgetésben még soha
senkitől nem kérdeztem meg: hogy vagy?

- „Köszönöm, viszonylag jól." Ezt mondom, ha
valaki az utcán, a buszon, a házban megkérdi.
Hiszen siet, különben is megvan a maga baja. De
mi ketten most ráérünk, erre szánjuk az időnket,
te azért kérdezel, mert tudni akarod a
választ. Nos, szakmai szempontból az a
válaszom, jól vagyok. Az elmúlt három-
négy év megint intenzív, erős időszak
volt. Még egy szempont van, és tulaj-
donképpen te is efelől érdeklődsz: ez az
egészségi állapotom. Mit válaszoljon az
ember akkor, amikor a szemébe mondják:
rákos?! Elhangzott a szó, én elnéztem az
ablak felé, az orvos közben be-szélt, de
nem is hallottam, miről. Csak bámultam
kifelé. A Koldusopera második
előadásának napja volt ez. Néztem a
fákat, a füvet, az eget, és valaki beszélt
mögöttem. Eltelt néhány nap így, ilyen
tétova bámészkodással, nem fogtam fel,
miről van szó - aztán elfogott a pánik.
Pedig nem félek a haláltól. Túl vagyok két
infarktuson, bármikor történhet valami
végzetes. És mégis: valami itt hátul, ami
nem én vagyok, ilyenkor megszólal,
pánikot kelt, beleavatkozik az általam már
tudomásul vett tényekbe. Elkezdek mást
cselekedni, mint amit szeretnék, amit
kellene, amit illene. Aztán összeszedem
magamat, megnyugszom, bizakodom:
végül is nem most lesz, talán nem is
holnap. Talán van egy fél évem, egy
évem, vagy ha a kezelés sikerül - és az
orvos ezzel biztat -, akár tíz évem is.
Szóval nem most. Ezt mondja a józan
eszem. Néha pedig hátul megszólal ez a
gonosz, pánikkeltő ösztön, és elfog a
totális depresszió. Ez a kettő harcol ben-

nem, így aztán hol jól vagyok, hol meg igen
rosszul.

- Ilyen esetekben ritkán szoktak pontos diag-
nózist adnia betegnek.

- Az orvosnő, akivel régi baráti kapcsolatban
vagyunk, elkezdett hivatalos hangon beszélni -
ekkor ijedtem meg először: „Van egy új rendelet,
miszerint közölnünk kell a beteggel, mi baja. Ez
tüdőrák. Áttétel még nincs, legalábbis nem ta-
pasztalható... taragaram..." Mondta, mondta
percekig, aztán visszaváltott barátba, és elkez-
dett sírni. Én meg néztem a fákat.
 Most déli tizenkettő van, kezedben egy égő

cigaretta, itt az asztalon, a hamutartóban hat
elnyomott csikk, gondolom, a mai termés. Hogy
van ez?
 Néhány héttel ezelőtt egy orosz professzor

elkezdett velem egy speciális kezelést. Az első
lépés egy tisztítókúra volt, ami azt jelentette,
hogy öt napig semmit nem ehettem. Mellesleg
megemlítette, hogy jó lenne, ha nem gyújtanék
rá. Ha már rossz, legyen igazán rossz, gondol-
tam, és letettem a cigarettát. Különben is annyira
el voltam foglalva az éhséggel, és állandóan az
járt a fejemben, mikor ehetek már végre, hogy
nemis érdekelt a cigaretta. Ez két hónapig tartott.

Aztán egy rossz pillanatban rágyújtottam. De
megint lesz egy Ötnapos éhezés, és akkor talán
sikerül leállnom. Egyébként szigorúan betartom a
diétát, és rettentő bizakodó vagyok.
 Mi történik akkor, amikor működésbe lép az

a bizonyos gonosz, pánikkeltő ösztön?
 Olyankor mélységes depresszióba zuhanok.

Nem érdekel semmi, még a színház sem. És
akkor még a cigarettára is visszaszokom. Mond-
juk, inni nem iszom. Szóval olyankor minden
mindegy. De ez á gonosz, hátsó agyban bújó,
sötét ösztön, ez nem én vagyok. Mert én más-
hogy szeretném: ha csak egy fél évem van hátra,
akkor azt a fél évet is úgy kellene leélni, mintha
semmi bajom nem lenne. Magyarul: méltósággal.
Ehhez mérhetetlen akaraterő kell.
 És az van?
- Szerintem van.
 Honnan?
 Még a gyerekkorból. Ami nekem, nekünk

felnőttkor is volt egyben. Kilencévesen kenyér-
kereső voltam. Nyolcan voltunk testvérek, és mi
négyen, a négy Holl fiú házakba, lokálokba jár-
tunk zenélni. Tulajdonképpen kéregettünk - de a
kapott pénzért megdolgoztunk, hiszen zenéltünk,
és négy szólamban énekeltünk. Eszembe

jut a legelső alkalom, a Nagyvárad téren
történt: reggel fél kilenc lehetett, anyám és a

nagyanyám bezavartak a sarki házba,
megálltunk a porolónál, és rákezdtük. Ki
volt írva: „Házalni és koldulni tilos." Mi
tehát házalók és koldusok lettünk. Három
dalt tudtunk, azokat elénekeltük. Ki-
kinéztek az emberek, papírba csomagolták
az aprópénzt, és ledobták az udvarra.
Összeszedtük, kijöttünk, és mind a
négyen elkezdtünk bőgni.

 Mi volt ez a három dal?
 Azt hiszem, az Akácos út, a

Halálos méreg és... várjál csak... igen,
Én mindenkiben csalódtam.

 Hangszerek?
 Három bendzsó és egy öthúros brá-

csa. Négy szólamban énekeltünk, szé-
pen. Janinak és nekem abszolút hallá-
sunk van, a másik két fiú is tudott éne-
kelni.

 Ha jól értem, szülői kényszer
hajtott be bennteket az udvarokba.

 Anyám hajtott be. De mit tudott
csinálni? Nyolcan voltunk testvérek,
apám '43-44 körül eltűnt. Róla annyi
emlékem maradt, hogy adott egy akkora
pofont, hogy a hajópadló adta a másikat.
Ő különben kőműves volt, anyám pedig
ápolónő a László Kórházban.

 Prolicsalád.
 lgen, kőbányai prolicsalád. Én vol-

tam a negyedik gyerek, ami nem túl
szerencsés: a negyedik a második gye-



O INTERJÚ O

rek ruháit örökli. Volt időszak, amikor négyünk-
nek egy pár cipőnk volt. Az ment el benne, akinek
a legfontosabb dolga volt. Mi, a négy fiú aztán
beljebb merészkedtünk Kőbányáról, be a Belvá-
rosba, és az úgynevezett Broadwayn, a New York
kávéházban, az Abbáziában, a Savariában zenél-
tünk.
Képzeljek el négy koszlott kis csavargót,

akik felnőtteket molesztálnak az utcán?
 Nem, egyáltalán nem. Rövidnadrág, tiszta

ing - ez nagyon fontos: nem voltunk koszosak.
Az egyik bátyám, Gyuri kért egy tányért a pincér-
től, és körbejárt.
 Ma a pincér elzavarná a tányérozó gyereke-

ket.
 Bennünket semmi kellemetlenség nem ért,

mert ismertek és szerettek. Illetve bizonyos idő-
közönként a Gyermekvédelmi Alosztály cirkált a
Nagymező utcában, beültettek bennünket az au-
tóba, és bevittek a rendőrségre. Ott kellett alud-
nunk egy csomó összeszedett kallódó gyerekkel.
Anyámat értesítették, ő reggel értünk jött, és
kiengedtek. Előbb még leadtuk a műsorunkat a
rendőröknek, ők ezt élvezték, de persze mond-
ták, hogy „az utcán énekelni nem helyes". Aztán
énekeltünk színházban is, 1948-ban Békés And-
rás hívott bennünket, hogy játsszunk Az Ifjú Gár-
dában. „Mennyit fizetnek?" - kérdeztük, mert
hiszen otthon minden fillér számított. Tízévesen
színpadra kerültem, jött a Vidám Színház, majd
az Úttörő Színház. Reggelenként továbbra is tá-
nyéroztunk. Emlékszem, Gálcsiky Jancsi meg is

szólt bennünket: „Nem szégyellitek,
hogy a nézők látnak benneteket a
színpadon, aztán meg találkoznak
veletek, ahogy koldultok az utcán?"
De, szégyelltük. Es ez a szégyen, ez
a fájó, rossz érzés a mai napig
megmaradt. Én például azóta,
tizennégy éves korom óta, amikor is
leszerződtem az Ifjúsági
Úttörőszínházba, nem veszek a
kezembe hangszert. Volt rá eset,
hogy egy előadásban gitároznom
kellett volna. Mondtam, hozzanak
zenészt. Maradt bennem egy görcs,
és ez már soha nem oldódik.

 Mi történhetett volna veled,
ha Békés András nem vesz észre,
és nem hív Az Ifjú Gárdába?

 Akkor észrevett volna más,
és hívott volna máshová. Ahogy
maga Kodály Zoltán is hívott ben-
nünket egy meghallgatásra a
Nagymező és a Király utca sarkán
lévő zenei gimnáziumba.

- Ez egy híres kis négyesfogat
volt?

- Mondhatjuk. Az Abbáziában a
híres Chappy zenekar, másutt pedig
Holéczyék például megengedték,

hogy a szünetben mi játsszunk. Sőt Beamter
Bubiék be is szálltak, játszottak velünk, hogy
többet tudjunk tányéroz-ni. Visszatérve
Kodályhoz: a meghallgatás után felvettek
mindannyiunkat a zenei gimnáziumba, csakhogy
otthon anyánk azt mondta: „Nem." Mi mást
mondhatott volna? Egy alkalommal a Chappy
zenekar hívott bennünket egy külföldi útra, de
oda sem mehettünk. Mindenesetre vala-hogy így
is, úgy is színpadra, legalábbis zenei pályára
kerültünk volna. János bátyám is színész lett, a
másik két fiú pedig pincér. De ezt a furcsa, nehéz
gyerekkort, ezt a „sérülést" mindannyian
hordozzuk tovább. Nem volt jó a pesti éjszakában
részeg emberek között gyerekként létezni,
kiszolgálni a felnőtteket, elfogadni a pénzüket,
elfogadni a belénk erőltetett likőrt, mert az
„nektek nem árt...". A Nyugati melletti Savariában
megjelent néha egy gyáros, akkor neki
játszottunk. Egyszer hazafelé menet beültetett a
Tatra Planjába, a lakásából lehozott nekünk egy
nagy sonkát és két tábla szalonnát, mi meg, négy
gyerek, vergődtünk haza a sonkával, a szalonná-
val Kőbányára. Szerencsére jártak éjszaka a vil-
lamosok.

 Egy tízéves gyerek játszani is szokott.
 Volt olyan is. Reggel kilenckor kezdtük a

házalást. Aztán hazamentünk enni, és indultunk
be a „Broadwayre". Este tíz-tizenegy körül haza-
értünk. De sokszor megegyeztünk, hogy hajnal-
bun focizni fogunk. Hatkor felkeltünk, és vagy

ház végében, vagy az iskolaréten futballoztunk.
Persze mezítláb.
Hogy jártál így iskolába?

- Úgy jártam - jártunk -, hogy kis túlzással évi
háromszázhatvanöt nap igazolt hiányzásunk volt.
Anyám igazolta. De amikor iskolában voltunk,
akkor nagyon kellett igyekezni. Igyekeztem is.
Olyannyira, hogy úgynevezett „ugró osztályban"
egy év alatt két évet elvégeztem. De hát így is
nehezen ment, úgyhogy tizenöt évesen a dol-
gozók iskolájába kellett beiratkoznom, és estin
jártam ki a nyolc osztályt, együtt a felnőttekkel. A
nyolcadikos vizsgám abból állt, hogy részleteket
adtam elő A kőszívű ember fiaiból. Tizenhét
évesen - nyolc osztállyal - kerültem a főiskolára,
minthogy Apáthy Imre, a főrendező beadta he-
lyettem a jelentkezési lapot.
 Iskolai végzettsége:nyolc osztály és szín-

művészeti főiskola.
 Így van. Rettentő szerencsém volt Hegedűs

Géza bácsival, akivel már gyerekszínészként ta-
lálkoztam, és aki aztán tanított engem a főiskolán.
Készített nekem egy összeállítást: mit kell
elolvasnom, hogy be tudjam hozni azokat, akik
érettségiztek. Én ezt be is tartottam, nemcsak a
főiskolán, de később, vidéki színész koromban is.
A mai napig ezt teszem, amikor megkapok egy
szerepet: tanulmányozom azt a kort, amikor a
darabot írták, illetve amikor a darab játszódik. Kik
voltak akkor a meghatározó írók, festők, zene-
szerzők, milyen volt az építészet, szobrászat,
melyek voltak a fontos politikai események...
 Akárhogyan is, ez hátrányos helyzet, ami

görcsöt, alig leküzdhető kisebbségi érzést szokott
okozni.
 Szerencsére sok „csóró" járt abba az osz-

tályba: Dégi Pista, Polgár Géza, Madaras Jóska...
Persze voltak ott „úrifiúk", okosok is. Nem tudtam
azt, amit ők - viszont hozzájuk képest sokat
tudtam a színházról. Irigyeltek is, mert fogalmuk
sem volt arról, hogy néz ki egy színház belülről.
Szóval a többiekhez képest idős, tapasztalt
színésznek számítottam.

- Mintha mindig is idősebb lennél - kellene,
hogy legyél-a korodnál. Most voltál hatvanéves, és
úgy ülsz itt ezzel a hosszú hajjal, nagy szakállal,
mint egy százéves aggastyán.
 Régóta van ez a szakáll. Olyan jó elbújni

mögé. Mondhatnám azt is, álarc, de hát most már
ez vagyok én.
 Számomra inkább ez a két fantasztikus kéz

jelenti Holl Istvánt. Vékony, érzékeny, rebbenő
„művészkéz"
 Erről is a főiskola jut eszembe: keveset

tudtam, műveletlen voltam - így hát mindent
duplán meg akartam tanulni. Elhatároztam pél-
dául, hogy megtanulok szteppelni, sőt, úgy fogok
szteppelni, ahogy senki. Eljártam a Híradó
moziba, ahol óránként ugyanazt a filmet, a Korok
táncát vetítették. Volt benne keringő, spanyol
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tangó, és ott szteppelt Fred Astaire is. Napokat
hiányoztam a főiskoláról, mert reggel kilenctől
este kilencig ezt a filmet bámultam. Illetve a
sztepprész után kimentem, kint gyakoroltam, az-
tán újra megnéztem Astaire-t. Ligeti Mary tanár-
nő be is állított nekem néhány számot, és ezt
olyan jól csináltam, hogy éjszakai lokálokba hív-
tak szteppelni. Hívtak volna, de nem engedett a
főiskola. A lényeg az, hogy vonzódtam a tánchoz.
Igy amikor lekerültem a pécsi színházhoz, be-
szálltam az Eck Imre vezette híres balettbe, gya-
koroltam, táncoltam velük. Amikor prózát ját-
szottam, és a rendező nem állt feladata magas-
latán, behívtam Eck Imrét, aki rögtön mondott
valami hasznosat. Talán ezek azok az élmények,
amelyek segítettek abban, hogy a testemet, tehát
a kezemet is, jól használjam a színpadon.
 Kezdem érteni, hogy a főiskolán miért

jelentkeztél át prózaiból zenés osztályba.
 Ennek „prózaibb" oka volt: Szinetár kérdez-

te, nincs-e kedvem átmenni. Azt is hozzátette,
hogy a zeneisek hétfőnként tizenhat forint kaló-
riapénzt kapnak. Én a főiskolán mindig éhes
voltam, jól jött a kalóriapénz... Kapva kaptam az
alkalmon. Básti Lajos, a tanárom vérig volt sértve.

- Kik tanítottak még?
- Sulyok Mária, Várkonyi Zoltán, Apáthy Imre,

Gellért Endre...
 Ezt a legendás tanári kart adtad fel tizenhat

forintért.
 Ez igaz, csakhogy amott járhattam Nádasdy

Kálmán óráira.
 Mindenesetre nem véletlen, hogy a színházi

életbe táncoskomikusként robbantál be. Régi
színházi rókák máig emlegetik az Eszpresszó
Bongót, ami ilyen irányú karriered kezdetét jelen-
tette.

 Kezdetét és végét. Ez idő tájt robbantották
fel a Nemzeti Színházat, és a társulatot beköltöz-
tették hozzánk, az akkori Petőfi Színházba. Ben-
nünket, a Petőfi társulatát pedig elhelyeztek ide-
oda. Engem az Operettbe tettek volna, de én azon
nyomban vidékre menekültem.

 A prózáról átnyergelsz zenésre, majd
onnan, éppen amikor sikered van, elmenekülsz.

 Én nem akartam operettszínész lenni. Az
nekem kevés. Én mindent akartam játszani. Min-
dent. Hozzáteszem, amikor a főiskola után Deb-
recenbe szerződtem két évre, akkor elkezdtem
festeni is. Egy ottani festőművész barátom, Móré
Mihály biztatott. Jártam a műtermébe, tanultam,
gyakoroltam nála. Tizennégy éven át festettem.

 A szobád fala teli van képekkel. Ezeket te
festetted?

 Nem, nem. A sajátjaimat eltüntettem. Már
régóta nem veszek ecsetet a kezembe - ahogy
hangszert se.

- Mi az, hogy ,,régóta"?
 Azóta, hogy csináltak velem egy rossz vic-

cet. Amikor Kazimir vendégrendezett Debrecen-

ben, ő és Láng Dodi, a vígszínházi
KISZ-titkár rávették Págert, hogy
írjon nekem egy levelet: „Kedves
Festőkollégám! Hallom, mivel
foglalkozik... tarararam... Kérem,
küldjön nekem egy képet...",
aláírás: Páger Antal. Rettentő bol-
dog voltam. Persze kiderült a tré-fa,
és én természetesen nem küldtem
képet. Ugyanazt a megszégyenülést
éreztem, mint amikor gyerekként
tányéroztunk. Es abbahagytam a
festést.
 Leteszed a hangszert, az

ecsetet. Mint amikor valaki görcsös
félelemből nem akarja meg-mutatni
másoknak, amit tud.
 Ez így van mind a mai napig.

Kisebbrendűségi érzésből fakad.
 De a színpadot kudarc esetén

sem hagytad ott.
 A színpadon van valami biz-

tonságérzetem. Talán azért, mert
azt körbejártam: tánccal, zenével,
képzőművészettel körbebástyáztam
magam. Hogy a szakmámról
tényleg mindent tudjak. Ne tudja-
nak megfogni. Ez a biztonságérzet
persze csak általában igaz-egy új
szereppel újra kell kezdenem szinte mindent,
hiába vagyok már ötven éve a pályán.
 Amikor megkapsz egy szerepet, el tudod

dönteni, tied-e, neked való-e?
 Általában igen. De ha első pillanatban nem

hiszek a szerepben, ám hiszek a rendezőben, akkor
megadom azt az esélyt, hogy neki legyen igaza.
 Például?
 Például Lebegyev az lvanovban. Úgy gon-

doltam, ez egy testes, elterpeszkedő, lassú, jovi-
ális alkat. Most is így gondolom, mégis, az elő-
adás mintha Székely Gábor igazát bizonyította
volna. Nem tudom megmagyarázni, de az enyém
lett a szerep.
 Lebegyev egyetlen nagy szív. Akarat

nélküli ember, aki az alkoholisták folyamatos
önsajnálatában tocsog. Éhezi a szeretetet, teli van
kisebbségi érzéssel, szeretettel és bölcsességgel.
Legalábbis ezt hozod a színpadra. Márpedig
mindezt magadból kell előbányásznod.
 Gábor nem is hagyta volna, hogy ne így

legyen. Úgy látszik, ezek a tulajdonságok meg-
vannak bennem. A szeretetről és a bölcsességről
nincs mit mondjak, a kisebbségi érzésről már
beszéltem, de az alkoholizmusról is beszélhe-
tünk. Volt idő, másfél, két évtizede, amikor na-
gyon sokat ittam. Sokáig doppingszer volt az
alkohol, segített a munkában. Ezért aztán észre
sem vettem, hogy szépen belecsúsztam abba az
állapotba, amikor ez már árt, mert akadályozza a
munkát, és rombolja az életemet.

- Nevezhetjük ezt önpusztításnak?
 Azt hiszem, igen. Magamért általában nem

tettem semmit. Másokért tudtam harcolni, ma-
gamért nem. Ha belém rúgtak, és ez gyakran
megesett, nem szóltam. Es nem is haragudtam
senkire. Bármit tettem, bármi történt velem, akár
jó, akár rossz, azt mind magamnak köszönhe-
tem. Igen, volt, hogy gyenge voltam. Kiugrani a
tizedikről, mint tette azt Paál Isti, azt nem mer-
tem. Sokszor éreztem úgy, hogy nincs értelme,
hogy mókuskerékben rohangászok fel s alá, és
nem jutok sehová. Mások is látták ezt, és persze
leírtak, eltemettek. Talán ettől tudtam talpra állni.
Dacból, dühből, mások bosszantására talpra áll-
tam. Ezért ha megkérdezik, hogy vagyok, néha
Caligulával felelek: „Még élek."
 Egy ideje nekem is a Caligula jár a

fejemben, nyilván azért, mert életed egyik
meghatározó előadása, alakítása volt. Mintha
sokszor kerültél volna olyan helyzetbe, amikor
csak a caligulai kíméletlen szembenézés
segíthetett rajtad. Azt a szerepet Pécsett
játszottad el a hetvenes évek közepén. Úgy
tűnik, szerep és személyiség egy-beesése volt
ez.
 Igen, tökéletes egybeesése. Azt akkor és ott

el kellett játszanom, ahogy annak idején, akkor
és ott születnem kellett. Az egy biztos pont az
életemben. Találkoznom kellett Istivel és a Cali-
gulával.

- Furcsa ellentmondás van itt: valaki, aki egy fél
évszázados pálya során az Eszpresszó Bongó és
Csehov között ingázik - nem kényszerűség-
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ből, hanem a színpadi gazdagság után vágyva -,
a sztepptáncostól Kossuth Lajosig eljátszik min-
dent, színes bohóc, született ripacs, nos, ez a
színész abban lel önazonosságra, ami mindennek
ellentéte: a kegyetlenül szikár, szegény szín-
házban.

 Csak látszólagos ez az ellentmondás. Nya-
kamat rá, hogy nem tudtam volna megcsinálni a
Caligulát, ha előtte nincs a sztepp, a balett, az a
sokféle szerep, amiben megtanultam annyi min-
dent. Szerintem Isti kezdetben nem is szeretett
engem: „ennek már köze van a szakmához, a
rutinhoz, ez az ember már eleve gyanús", gon-
dolhatta. Félt tőlem. Csakhogy mi nagyon jó
pillanatban találkoztunk. Nekem éppen elegem
volt mindenből, és boldog voltam, hogy jött valaki,
aki mást kér, aki nem éri be azzal, amit én
rutinból megcsinálok. Ahhoz, hogy meg tudjon
újulni az ember, találkoznia kell másokkal, és
hagynia kell, hogy akkor bármi megtörténhessen
vele. „Én semmit nem tudok, azt csinálsz velem,
amit akarsz!" - így mentem Istihez. Szó szerint
megcsináltam, amit kért. Középen ott a homok-
bucka, rajta a terítő, ami az „asztal", azt magamra
terítem, felhúzódzkodom egy kötélen, és azt
mondom: „Én ma Vénusz vagyok." Korábban vagy
később esetleg nem csináltam volna meg ezt az
„őrültséget".

 De ez valóban „csak" egy pont az életedben,
mert nem mentél tovább ezen az úton.

 Nem, mert Isti elkerült a színháztól, én pedig
nem találkoztam újra olyan emberrel, aki ilyen
meghatározó hatással lett volna rám. Illetve most,
néhány éve találkoztam Székely Gáborral. „Végre
valaki, aki tud nekem újat mondani erről a
szakmáról, egyáltalán, bármiről" - mondtam
magamnak a próbákon. De akkoriban Pécsett
jöttek újra azok vagy olyanok, mint korábban.
Tudhattam, hogy ezekből a találkozásokból csak
középszerű dolgok születhetnek.

 Paál 1976-ban, Székely 1996-ban - közte két
évtized.

 Hát ez az. De mit tudtam csinálni? Amikor
elegem lett, továbbálltam. Es megpróbáltam ma-
gam megoldani azt, amit közösen kellett volna.
Hogyne hülyüljek el teljesen, hogy még alkalmas
legyek egy találkozásra, ha a sors felém vezérel
valakit, aki tehetséges. Lefordíttattam például egy
Pirandello-darabot, és azt magamra hagyatva
megcsináltam. Nem voltam tőle elragadtatva, de
azért eljutottam vele egy olaszországi fesztiválra,
ott díjat nyertem, és arról mégiscsak meg-
bizonyosodtam, hogyha lenne valaki, aki engem
felpiszkál, én még tudnék minőségi munkát vé-
gezni.

 De az említett két évtizedben csak kellett
lennie olyan cölöpöknek, amelyekbe kapaszkodva
továbbléphettél.

 Hát... Isten tudja. Eljátszottam néhány nagy
szerepet, sikerem is volt. Stanley A vágy villamo

sában, egy sámán Ratkó József drámájában, a
Segítsd a királyt-ban..., Lear király... ezekben
az előadásokban talán nem voltam rossz. De
az alakítások sem feltétlenül a rendezővel
összhangban születtek meg. Szóval néhány
vállalható munka. Nehogy félreértsd, a Caligula
után is játszottam én nagy szerepeket, rögtön a
Peer Gyntöt, majd a Bánk bánt és így tovább.
Talán nem is voltam olyan rossz bennük. De
inkább csak kipipáltam a drámairodalmat. Aztán
Pécsről elmenekültem Győrbe. Jött a
Fáklyaláng, aztán egy Feydeau-darab.
Próbálkoztam mindenfélével, hogy kedvem
legyen a színházhoz. Nem volt. Inni volt
kedvem. Jött a Csontváry-film, arra
összeszedtem magam, de az sem sikerült
igazán. Bukdácsoltam. Csináltam is valamit
meg nem is, szinte élve eltemetkeztem. A
kilencvenes évek-ben sikerült újra talpra
állnom, és az Új Színházban megélhettem ezt a
három szép évet. Igy lettem hatvanéves. Egy
olyan helyzetben, mint most az enyém, amikor
néhány hónap múlva akár meghalhatok,
végigfut az emberben a kérdés: megtettem-e
hatvan év alatt azt, amit tehettem? Marad-e
utánam bármi is, amire majd valaki
rácsodálkozhat: „Jé, volt egy ilyen ember is?"
Nem tudom a választ. De úgy érzem, hogy
éltem azzal a lehetőséggel, ami nekem adódott.
Úgy nagyjából. Gyengeségeimet leszámítva
igyekeztem becsülettel helytállni. Hogy ez
maradandó vagy sem, hát ez nem érdekel. Sőt
mos-tanában már nem vállalok tévéfelvételeket.
Nem szeretem visszanézni őket, mert a filmen
nem az látszik, amit akkor megélek, amikor a
felvétel készül. Márpedig ez maradna meg az
utókornak. Akkor inkább ne maradjon semmi.
Fényképeket sem őrzök. Évekkel ezelőtt
megsemmisítettem azokat, amelyeket találtam,
azóta pedig egyet sem fogadok el. Nem őrzök
emléket.

- Az említett új színházi három évnek vége.
Most mi következhet? Bukdácsolás, újabb „élve
temetkezés"?

 Vagy halva. Lehet, hogy a kettő most
egy-beesik. Ki tudja? Éppen az elmúlt évek
bizonyítják, hogy bármikor történhet valami jó is.
Állok a talpamon, és bizakodom. Nemcsak az
orvos biz-tat, hanem a vizsgálati eredmények is
egyre jobbak. De az orvos abban nem tud
segíteni, hogy a színpadon talpon maradjak.
Ahhoz találkoznom kell valakivel, aki újra
felpiszkál. Vagy várok addig, amíg újra
dolgozhatom Székely Gáborral. Próbálom
magamat saját hajamnál fogva kihúz-ni. De ez
ritkán szokott sikerülni.

- Legalábbis színészként. Rendezőként talán
nagyobb az esély arra, hogy meghatározd, mi
történik veled. Pécsett is, Veszprémben is ren-
deztél.

 Pécsett azért kezdtem el rendezni, mert
a zenés vígjátékokra és az operettekre már senki
nem figyelt oda. Negyedosztályú dilettánsok pró-
bálkoztak, és mi, színészek szörnyű helyzetekbe
kerültünk. Akkor már inkább én, gondoltam. Csi-
náltam is, viszonylag sikerrel. Kiderült, hogy van
hozzá képességem. De nem vagyok az a rendező,
aki megálmodik egy színdarabot. Egyszerűen
csak praktikusan, a színészeket segítve színpad-ra
tudok állítani színpadra szánt műveket. Jó
játékmester vagyok, de nem öntörvényű, erős
rendező.

 Ez tehát nem az a hajszál, aminél fogva
kihúzhatod magad a bajból.

 Másokat talán igen, de magamat nem.
Valójában pótcselekvés. Én a rendezői székben
is színészként működöm. Szörnyű dolog, mert
olyankor úgy érzem, hogy még a legjobb szí-
nésznőknél is jobban csinálnám. Ezt le kell nyel-
nem, és olyan instrukciót kell adnom, ami nem
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nekem, de nekik, a színpadon lévőknek segít
egy-egy helyzet megoldásában.
 „Annyira megátalkodottan színész, hogy

nem tud rendezni", írta rólad Molnár Gál Péter.
 Igaza van. Mindenek elé helyezem a szí-

nészt. Annyira a kedvében járok, hogy eladom
alóla a darabot is. Erezze jól magát, legyen meg
a poénja, szeresse a helyzeteket, amelyekbe ke-
rül... Istenem, nem lesz olyan jó az egész, nem
születik megváltó előadás - de ő, a színész jól
érzi magát benne.
 Nézzük meg azt, mikor érzed te jól magad.

Mikor jó neked?
 Mostanában... mostanában nem olyan jó.

Egyébként azt szeretem, amikor nyugalom van a
színházban. Amikor tehetséges emberek vannak
körülöttem, fiatalok, idősek.
 Most általában beszélsz, vagy konkrét szín-

házra gondolsz?
 Az Új Színházra gondolok. Itt majdhogynem

az egész társulat tehetséges. Volt. Azonos sze-
repkörökre többen voltak, de ők -az egészséges
rivalizáláson túl - segítették egymást. Ritkán jön
össze egy ilyen társaság. Es ha összejön, azonnal
szétesik.
 A te szempontodból egy kicsit a Petőfi szín-

házbeli induláshoz hasonló helyzet: berobbantál
az Eszpresszó Bongóval- de közben felrobban-
tották a társulatot.
 Így van, számomra ugyanaz történt. Akko-

riban indult volna be a Petőfi, ezzel a hatalmas
sikerrel először fogadta volna el a közönség a
musical-típusú előadásokat. De egy májusi na-
pon társulati ülést tartottak, és bejelentették: „ma
van utoljára előadás, mert átépítés lesz, és idejön
a Nemzeti." Mindenkit elhelyeztek: Agárdyt a
Nemzetibe, Harkányit a Vígbe, Hollt az Operett-
be... Jött este az előadás, telt ház, a hírre begyűlt
a szakma is, énekeltem a dalt: „Hol a ház, ahol én
egykor laktam..." Sírás a színpadon, sírás a
nézőtéren...

... hasonló volta Koldusopera-bemutató az
Új Színházban.

- Már a próbákon iszonyú hangulat volt, hi-
szen tudtuk, hogy a Székely-féle társulatnak vé-
ge. Én pedig, hogy tudjunk dolgozni, hogy a
többiekben tartsam a lelket, és meglegyen a
bemutató, mindenféle hülye vicceket csináltam.
Az összes energiámat arra áldoztam, hogy vala-
hogy mégiscsak megszülessen az előadás. Aztán
megszületett, én meg a második előadás dél-
előttjén álltam ott az orvosi rendelőben, és néz-
tem kinn a fákat.

 Sűrű egy tavasz volt.
- Hát az. Benne a Koldusopera utolsó előadá-

sa is, amikor a tapsrendnél teljesen váratlanul
felköszöntöttek. Én csak néztem, mint Jenő a
moziban, nagyon nem tudok viselkedni ezekben
a helyzetekben. Zavarban vagyok, mert nem tu-
dom kimutatni az érzelmeimet. Virágok, taps,

Novák Eszter, Takács Kati, Csomós Mari, Cser-
halmi Gyuritól még egy fehér farmeröltönyt vagy
micsodát is kaptam... Hamar hazajöttem, és
itthon örültem, egyedül. Hogy ezek vették a fá-
radságot, és születésnapomon engem így meg-
tiszteltek!
 Egykori, otthoni születésnapok?
 Nemigen jutott eszünkbe. Esetleg kaptam

egy almát, vagy mákos tészta volt ebédre, az volt
a kedvencem. Különben semmi. Ezért se tudok
mit kezdeni egy vastapsos, színpadi születés-
nappal. Nem tudok mit kezdeni az ajándékokkal
sem. Semmire nincs szükségem. Az a fontos,
hogy ne szoruljak rá senkire. Ne kelljen kérni
senkitől.
 Mire vágyol?
 Semmire. Illetve arra, hogy elég kemény

tudjak maradni ahhoz, hogy ne nyavalyogjak.
Hogy ne sajnáljon senki, mert nem szorulok rá.
Nem kell engem jobban szeretni azért, mert van
rajtam egy bélyeg. Épp eleget éltem, sőt túléltem
magam.
 Az mit jelent? Azt jelentené, hogy már nem

vagy kíváncsi, mert" mindent" tudsz?
 Tudok eleget. Többször voltam már a „kü-

szöbön", és többször kaptam már lehetőséget
arra, hogy újrakezdjem az életet. Tehát a normát
már rég teljesítettem. Nincs adósságom az élettel
szemben. Ha most el kéne számolni, el tudnék
számolni. Igen, ennyi volt. Ez nem jelenti azt,
hogy kiégett lennék. Sőt, minden napnak örülök,
minden nap megkapja a maga jelentőségét, min-
den pillanatot jobban megízlelek, jobban kiél-
vezek.

- Hogy telik egy napod?
 Diéta, olvasás, zenehallgatás.
 A lakásból kimégy?
 Hogyne. Kötelező sokat sétálnom. Leme-

gyek a rakpartra, ott viszonylag nincs autó, és
viszonylag van levegő.
 Találkozol másokkal?
 Nem. Nekem, ez most így jó.
- Megkérdeznék, hogy vagy.
 Megkérdeznek. Hogy elmondhassák, hogy

vannak. Tegnap is felhívott valaki, egy nagyszerű
színész kolléga. „Hogy vagy, Csöge?" - kezdte,
és aztán hosszan mesélte, mennyi baja van. Hát
persze, ilyenek vagyunk.
 „Csöge." Honnan van ez a név?
 Ennyi maradt a gyerekkori zenélésből. Egy-

szer megcsípett egy bogár, és feldagadt a szám.
Az egyik dal így szólt: „Mint egy mogorva csősz,
megjött az ősz, és kinevetett egy rózsaszál. Pá-
rod örökre elkergetett. Ma mindez persze elhal-
ványult emlék...". Volt egy ilyen sláger. A dagadt
felső ajkammal nem tudtam kimondani a „csősz,
megjött..." részt, a testvéreim elkezdtek csúfol-
ni. Addig-addig, hogy a csőszből csöge lett. Ak-
koriban találtam egy kutyát, hazavittem, és Csö-
gének neveztem. A kutyát anyám elzavarta a
háztól, én meg végérvényesen Csöge lettem.
Előbb otthon, aztán a főiskolán, végül a színház-
ban. Pécsett már így szólított az ügyelő: „Csöge,
színpadra!"

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


