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elefonon abban egyezünk meg, hogy inkább ő
jön hozzám. Hogy nála rumli van, hogy nem
lehet nyugodtan beszélgetni, hogy nálam
biztosan rend van, és lehet dumálni. Hát jó,
rendet rakok, mielőtt jönnek. Legalább ez is

megvan. Együtt érkeznek Zsuzsával (Koncz),
elfelejtem kérdez-ni, a kapuban találkoztak-e össze.
„Micsoda jó kis erkélyed van, és nincsen macskád! Ez
bűn. Bűn nem tartani macskát egy ilyen kertre néző
erkélyen." Ez Lázár Kati első mondata, miután belép.
„Húha, itt nem lehet dohányozni?" Persze hogy lehet
dohányozni, hozom a hamutartót, aztán a kávéval
matatok a konyhában. „Annak idején Jordánnal már
szépen leszoktunk a cigiről - hallom odakint -, aztán a
Bernardával kimentünk Sitgesbe, egy színházi
fesztiválra, és visszaszoktunk. Es tudod, miért,
Zsuzsa?! Mert nem tudtunk angolul. Sikerünk volt,
népszerűek voltunk, jöttek gratulálni, körülzsongtak
bennünket, kérdeztek, beszéltek hozzánk- mi meg se
tudtunk szólalni. Es zavarunkban egyik cigarettáról
gyújtottunk a másikra. Aztán leszoktam,
visszaszoktam, leszoktam, most éppen megint
visszaszoktam." Hozom a kávét. Tej, cukor, kiskanál,
kavargatás, szöszölés, zavaros körmondatok. Kati be-
lekezd.

- Figyelj. Ha nekilátunk, én mondok mindent.
Mindent. Amit gondolok. Utána majd kitaláljuk, mi
maradjon abban, ami megjelenik. De most
mindent mondok, ami eszembe jut. Jó?

- Az eleje könnyű lesz. Találtam egy interjút,
amelyet még a hetvenes évek közepén készítet-
tek veled, nem sokkal a főiskola után. Idézek két
kérdést és a válaszaidat. Az első: „Hobbid?"
„Hároméves, harmincöt kilós, zsemleszínű
bokszer. " Egy bokszer a hetvenes évekből.

- ... Ő volta Balázs kutyám...

Itt most még sok három pont. Ijedten, de a szemérmet-
len és pofátlan interjúkészítő alkalmi elégedettségével
is, hisz neki semmi sem drága, nem az ő bőrére megy itt
semmi, nyugtázhatom: az interjúalany sír. Ezt pedig
tényleg könnyű kezdésnek szántam, hogy valahogy
ráhangolódjunk, könnyű kis fecsegéssel, lassan, ész-
revétlen belecsússzunk a közepébe. Benne vagyunk.

- ... Miatta nem jártam az órákra. Kurvára
szerettem. A főiskoláról felhívták anyámat, hogy
„tessék beszélni a Katikával, mert baj lesz". Ku-
tyás galerikhez csapódtam, és csatangoltunk a
természetben. Hatalmasakat gyalogoltunk, olda-
lunknál a kutyák, vonultunk, „Ül! Fekszik! Áll!",
dobáltuk összeszorított fogak mögül a vezény-
szavakat. Néha barlangokban aludtunk, együtt
voltunk, összetartoztunk. Ezt az összetartozást a
főiskolán nem éreztem. Persze szerelmes is let-
tem, mindig a fiúmmal, szóval Jordánnal akar-
tam lenni, és akkor bizony nem törődtem a ku-
tyámmal se... Na, tíz évig élt, rákos lett - mert-
hogy nem hordtam le rendesen -, kihívtunk egy
állatorvost, hogy altassa el. Ő valamit félreérthe-
tett, mert „hosszúölőt" adott neki. Végig kellett
néznem, ahogy... ez volt a bokszer a hetvenes
évekből.
 Ne felejtsük el az egykori interjút, szóval jön

a második kérdés.
- De ne ríkassál meg még egyszer. Különben

mindegy, a cikkből legfeljebb kihúzzuk a síráso-
kat.
 Tehát a kérdés: „Mire vágyol?" A válasz:

„Egy motorbiciklire és egy jó musical főszere-
pé re "

- ... Én egy motorbiciklire?! Sose ültem mo-
toron. Biztos a galeri. Az hülyített meg, de a
motorra nem emlékszem. A musical stimmel.
Később aztán játszottam is a Chicagóban, de
másban nem. Mindig imádtam énekelni. Most is.
Szeretem, ahogy megszólal a zene, arra aztán
ráül az ember, kijön belőle az ének. Merő repülés
az egész. De a musical, az már régen nem ér-
dekel.
 Úgy tudom, van ilyen terved: egy est az

ötvenes-hatvanas évek dalaiból.
 Igen, volt erről szó, Akkoriban, úgy egy éve

lehetett, éppen jó ideje nem dohányoztam.
Összeültünk Réti Jancsival. aki dzsesszzongoris-
ta és hangmérnök, és elkezdtünk készülni. Én
elkezdtem dohányozni, ő közölte, hogy hamis
vagyok, nekem elment a kedvem, kész. Különben
is jöttek a filmek a hatvanas évek dalaival, sze-
zonja lett a nosztalgiának.
 Csinibaba.
 Az. Legnagyobb sikeremet, úgy értem, kö-

zönségsikeremet, annak köszönhetem. Nem is
értem. Nem baj, jól jött a siker. Jól jött a közért-
ben, a patikában, mindenütt.

- Miket énekeltél volna?
 Kamaszkoromban volt egy füzetem, abba

írtam a szövegeket, magnó ugye nem volt, a
füzetből tanultam. Bringáztam a gáton, Váradon,
ott éltünk, tudod, Nagyváradon, tekertem a brin-
gát, és üvöltöttem, „Vagy mindent, vagy semmit -
szerelmes voltam persze -, én így akarom, legyen
a döntő szó tiéd, s én elfogadom..." Kaposváron
állandóan versenyeztünk, ki tud olyan slágert,
amit mások nem. Koltai Robi volt mindig a
győztes, de Molnár Piroskával én is az élen
voltam.
 Váradon a Kossuth rádiót hallgattad?
 Persze! Boros Éva, a barátnőm a földszinten

lakott, én a magasföldszinten, jött a műsor, kia-
báltunk egymásnak, és már kapcsoltuk is be a
rádiót, zengett az egész ház. Szólt a táncdal,
mindenki hallgatta - mint egy régi magyar film-
ben, olyan volt az életünk. Szép. Azokat a dalokat
énekelném, amelyekhez emlékek kötnek. De
mondani... mondani nem akarnék velük semmit.
Legfeljebb annyit, hogy ezek a dalok voltak ne-
kem. Ott Váradon, a gáton meg a házban, a
magasföldszinten. Adél, a lányom rengeteg dalt
tanult a nagyanyjától, az én anyámtól, és énekli,
szereti ezeket. Közös emlékezetté váltak. De én
nem tukmálok senkire semmit - a dalokat se. A
színészi pályámmal is így vagyok. Ezért jött jól a
csípőbetegségem. Elvette tőlem azt a mérhetet-
len vágyat, hogy „látva lássanak". Akkor lépek
színpadra, amikor van mit mondanom: emlékek-
ről, tévedésekről, rögeszmékről... De csak azért,
hogy sokan halljanak, lássanak, azért miért?
 „Vagy mindent, vagy semmit...", énekeled,

és kapaszkodsz a személyes élménybe, a váradi
gáton bicikliző kamasz lányba. De mitől lesz
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személyes Kurázsi mama vagy Gruse a Kaukázu-
siból, García Lorca Yermája vagy púpos
Martiriója?
 Attól, hogy minden megvan bennünk. Érted?

Minden!
 - Ha én most felolvasom neked a Hamlet

szereposztását, akkor te mindegyik szerepre rá-
bólintasz? Hamletre, Horatióra, Opheliára...

- ...és Guildensternre, és akármelyikre. Így van.
Mindegyikről van tudásunk, régről. Ez nem jelenti
azt, hogy bármelyik szerepet el is játszhatnám.

 Első rendezésedben, a Bernarda Alba házá-
ban férfi játszotta a női főszerepet.

 Mert én Bernardát gyenge férfinak képze-
lem. A terror mindig gyenge, nem? Adott eset-ben
szerintem nem az a döntő, férfiról vagy nőről van-
e szó. Két dolog alapvető: jellem és érdek. Ez
határoz meg minden figurát. Lehet, hogy ezzel
semmi újat nem mondtam, de örülök, hogy ezt
most magamnak meg tudtam fogalmazni.
Visszatérve az eredeti kérdésedhez: bármit csi-
nálok, addig rossz vagyok a színpadon, amíg meg
nem találom magamban azt az embert, akit
játszom. Kurázsi is megvan és Martirio is. Arra
persze semmi garancia, hogy meg is találom őket.
A rendezői instrukció nem elég. Mondhat-nak
nekem bármit, a világ legjobb instrukcióját, és
mondhatja azt akár Brook is, én ott állok
tehetetlenül, görcsölök, és másokat is begör-
csöltetek, körülvesz a tehetségtelenség burája, és
csak motyogom magamban: „miért? miért?
miért?, mit akarok én itt?!", aztán vagy megvilá-
gosodik valami, vagy nem. Vagy rájövök ma-
gamtól, vagy hiába volt az egész erőfeszítés, és
akkor úgy temetjük el a darabot, hogy eljátszot-
tam, teljesítettem, letudtam valamit, de az a sze-
mélyesség, amire a kérdésed vonatkozott, hiány-
zik. Ha kátyúba kerülök, csak én húzhatom ki
magamat onnan. De ha megtalálom a kulcsot, én,
csakis én!, akkor már bármi történhet: kimehet a
partner, összedőlhet a díszlet, nyert ügyem van.

 Én! Én!, mondod ezt te, aki igazi csapatjá-
tékos vagy.

 Más egy szerep, és más egy előadás.
Életem legjobb munkakezdése volt tavaly a Ritter,
Dene, Voss Bagossy Lacival, Udvaros Dorottyával
és Kovács Lajossal. Elolvastam a Bernhard-dara-
bot, egy büdös szót nem értettem belőle. Itt ez a
szöveg, ez a lila fakszni meg Bagossy, ez az ifjú
szőke művész... jól van, csináljuk: én aztán nem
fogok keresztbe tenni az alternatív művészetnek.
Csak hát egy kumma szót nem értettem. Ültünk
négyen, és dumáltunk. Es olyan légkör alakult ki,
amelyben bármit, a legszélsőségesebb gondola-
taimat is elmondhattam, és így voltak ezzel a
többiek is. Nem megfelelni akartunk, nem azzal
törődtünk, milyenek leszünk majd a szerepben,
hanem azzal, hogy minden szónak, minden gon-

ezt meg ezt hangosabban-intenzívebben csinál-
jam. Rendben van, abban a pillanatban megoldom
- és közben elmegy a kedvem tőled, magamtól, az
egésztől. Vagy pedig elkezdődi< az, amit fiatal
koromban csináltam: „Miért?!" Kínzom magamat,
még inkább a rendezőt. Nagyon sok rendezőt
megríkattam. Jaj, hátén borzalmas voltam! Most
már csendben vagyok. Bólogatok, esetleg
dúdolok, hogy ne halljam, amit mond.
Gyávaságból, kishitűségből, gőgből.

 Ha jól értelek, azt mondod: a jó rendező
rafináltan manipuláljon téged.

- Igen.
 Tehát amikor rendezel, te is rafináltan

manipulálod a színészeidet.
 A, nem. Én az általam legjobban elítélt ren-

dezők közé tartoztam. Mindent kicsikartam a
magam akarata szerint. Igy volt. De hát már rég
rendeztem.

 Lázár Katival, a színésszel nem
boldogulnál.

 Ha ismerném jól, akkor őt hagynám
játszani.

 Ahhoz, hogy megismerd, két alapvető
szem-pontot kell figyelembe venned: a jellemét
és az érdekeit. Te mondtad az imént.

 Na persze. Csakhogy a szerepet könnyebb
nem felmenteni,. Magamat felmentem. Nem val-
lom be a bűneimet, dehogyis! Szépítgetem őket.
A szerep éppen abban segít, hogy általuk mégis-
csak magamról is beszéljek. Őszinte lehetek, hi-
szen szerepet játszom.

 Igy csúszik össze szerep és valóság, gon-
dolom. Nem vagy Médeia, és nem áldozod fel a
gyermekedet, de az anya és feleség szenvedélyét
és vágyát magadból hozod fel.

dolatnak elmenjünk a végső, lehetséges értelmé-
ig. Mondanom sem kell, megértettem minden
mondatot. Legszívesebben ezt csináltam volna a
bemutató napjáig... Te, Laci, válaszolok én egy-
általán a kérdéseidre?

- Az még nem derült ki, hogyan húzod ki
magad, te, egyedül!, a kátyúból.

 Mert arra nincs módszer. Es különben sem
mondtam azt, hogy mindig kihúzom magam.
Néha igen, néha nem.

 Mégis, mit csinálsz, ha bajban vagy?
 Először is nagyon megtanulom a szöveget.

Amikor fiatal és buta voltam, azt gondoltam, ez
nem olyan fontos. „Majd ott, abban az állapotban
úgyis jön." Egy frászt. Nem jön, miért jönne?
Szóval nagyon megtanulom a szöveget, és elin-
dulok a kutyámmal, ki a zöldbe. Mondom a szö-
veget, a partnereimét is, és rábízom magam a
természetre. Régebben, amikor még busszal jár-
tam - már nem járok, a franc egye meg azt a
tetves kocsit! -, ültem a helyemen, és morzsol-
gattam a szöveget. Ereztem, hogy néznek, de az
nekem jólesett. Csak mondtam-mondtam az
egész jelenetet, amíg az össze nem állt. Mint...
mint az üvegek, amelyek nincsenek a helyükön,
és egyszer csak bezuttyannak oda, ahova kell. s
ha bezuttyant, akkor már jó.

 Tudsz említeni olyan próbahelyzetet,
amikor egy kívülről jövő instrukció, jel idézte elő
ezt a „bezuttyanást"?

 Biztosan akadt ilyen, nem is kevés, de az
mindig olyan rafinált volt, hogy én akkor is azt
hittem, én fedeztem fel a megoldást. Mondjuk, te
nézel engem a próbán, majd azt mondod, hogy
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 Mondok erre egy példát: sehogyan sem
tudtam elindítani Médeia első megjelenését. Jaj-
gat és kétségbeesik, mielőtt a színpadon vele
bármi történt volna. Nem tudtam, mit csináljak.
Csapkodtam, haraptam magam hátul a takarás-
ban, míg elöl, kinn ment a jelenet, hiába. Nem
tudtam felvenni a fájdalmát. De az utolsó előadá-
son történt valami: megtudtam, hogy Jordán
Tamás, a rendező az előadás után felmegy Pest-
re, nem marad ott ünnepelni, együtt örülni, bú-
csúztatni a produkciót. Szétvetett a düh, hogy
neki ez csak ennyi, hogy csak úgy otthagyja azt,
amin együtt dolgoztunk- miközben nyilván dolga
volt, de hát ez engem nem érdekelt. A kicsi-nyes
hiúságom és féltékenységem beépült a szerepbe,
nem volt gond az indítás. Úgy bömböltem, hogy
nem bírtam abbahagyni. Es végre megcsináltam
a szerepet, miközben saját jellememet és
érdekeimet érvényesítettem.
 Visszatekintve az elmúlt fél évszázadra...

Na, csak beleszaladtam, nem sikerült kikerülni. A be-
szélgetésre készülve fedeztem fel, hogy Kati 1998 vé-
gén éppen ötvenéves lesz, és ezt akár egy születésnapi,
„ünnepi interjúnak" is gondolhatja, miközben eszem-
ben sincs csupán a forma kedvéért találkozni vele.
Sokszor tudatosítottam magamban, hogy szóba sem
hozom - hát persze hogy beleszaladtam. Most már
mindegy, elkezdtem a mondatot.

- ...visszatekintve az elmúlt fél évszázadra,
saját sorsod alakításában mennyire tudtad érvé-
nyesíteni a jellemedet és az érdekeidet?
 Pozitív a mérleg. Akár az életre, akár a

színházra gondolok. Te különben melyikre kér-
deztél?

- Nem mindegy?
 Nem. Mindig azt akartam, hogy a színház

legyen a fontosabb. Az élet elől a színházba
menekültem. Tudod, ...én az úgynevezett élet-
ben nem voltam boldog. Vagyis alig. Boldog
voltam a kutyás galeriben, a természetben, az
állatok között, a gyerekemmel, amikor őt úszni

tanítottam... mentünk úszni a Desedába, az egy
tó Kaposvár mellett, aztán sétáltunk nagyokat,
megmásztunk mindent, amit lehetett, egy üreg-
ben döglött kutyát találtunk... ilyenek. És jó volt a
színpadon. Tudtam, hogy a természetből haza-
menni főzni: gyűlöletes, hazamenni rendet rakni:
gyűlöletes, de aztán jön majd az este, a színház,
és az jó.
 Szépen hangzik, túl szépen.
 Akkor is így van. Az életemet megoldotta a

színház. Megoldotta! A hathetes próbafolyamat
felmentett az élet alól, az esti előadások úgyszin-
tén - és én ezért nagyon hálás vagyok a színház-
nak. Amikor nem dolgoztam, megbolondultam.
Mindez inkább a múltra érvényes. Mára okosabb
lettem. Meg persze fáradtabb.
 Le tudom fordítani a saját életemre azt,

amiről beszélsz. Lázas tevékenységgel töltöm ki
a napot: újságcsinálás, ügyintézés, írás, drama-
turgoskodás, néha még rendezés is... elfogla-
lom, lekötőm magam - felmentem magam az
élet alól. De akkora legképtelenebb kérdést kell
feltennem: mi lenne az, amit életnek nevezünk?
 Figyelj ide. Én negyvenéves... nem, negy-

venöt éves koromig rettegtem az egye... a szem-
besüléstől. Valami hamis az életemben, valami
nem az, ami - gyerekkorom óta ezt éreztem. A
könyvek segítettek. De hát tudod, hogy van az:

elheveredek az ágyon, tagok egy könyvet, és
kiolvasom. Aztán ugyanott vagyok, ott van velem
szemben az a valami. Gyorsan elkapom a tekin-
tetemet, és fogok egy másik könyvet, vagy elro-
hanok egy moziba, felhívok valakit... Csak mú-
latom az időt, és nem jó az élet, ezt éreztem, na.
Amikor sütött a nap, és én kimentem a szabadba,
akkor azt gondoltam, az nem élet, hanem időlo-
pás. Rosszul gondoltam, mert éppen fordítva van.
Most már tudom. Most már. Az maga az élet,
amikor nem csinálok semmit. Csak ücsörgök egy
fa alatt. Sétálok a kutyámmal, leheveredünk, és
süt a nap. Az életebb nekem most már, mint egy
aktív, cselekvő, de legalábbis résztvevő, közös
munkálkodás. Nem mondhatom, hogy rossz volt
az emberek között, de az igaz, hogy mindig a
megmérettetés görcsében léteztem köztük.
 Könyv, film, színpad - más bőrébe, más

történetébe bújva nem saját életeddel
szembesülsz.
 Így van. Illetve így volt. Most már elfogadom

magamat. Szeretek egyedül lenni. Derű és nyu-
galom van bennem.
 Pályád elején - téged idézlek egy régi in-

terjúból - „ügyeletes tűzrőlpattant" voltál. Elfá-
radtál?
 Az ember elfárad. De én most nem a fáradt-

ságról beszélek. A „tűzrőlpattantság" alig elvisel-
hető feszültséget leplezett: az egyik oldalon ön-
bizalomhiányból fakadó folytonos méricskélés, a
másikon mértéktelen önbizalom, rejtett gőg és
félelem, hogy nem fog kiderülni, tehetséges va-
gyok. Ugyanez a magánéletemben: „Milyen szép
lány voltál!" - mondta ez is, az is - utólag. „Hát
miért nem mondtad?!", kérdeztem. Mindenben
bizonytalan voltam, és ez nyomorult állapot.
Mindez megváltozott, és erre nem találok más
magyarázatot, mint hogy belépett az életembe ez
a csípőbetegség, a csípőkopás. Nem tudtam úgy
rohangálni, nem tudtam együtt futni másokkal, le
kellett ülnöm. Hálás vagyok a sorsnak. Egyszer
csak leültem. Lelkileg is leültem.

Ingoványos terepre érkezünk. Ingoványos, mert mi-
közben Kati történeteket mesél depresszióról (,,öt évvel
ezelőtt csak vonszoltam az életemet, akár a belemet,
»dögölnék már meg«, gondoltam magamban"), ter-
mészetgyógyászatról, agykontrollról és egy orvosról
(„fölbicegek hozzá az emeletre, kinyitom az ajtót, man-
zárdszoba, szemben egy masszőrkülsejű, bazi nagy,
kövér ember, és a háta mögött süt a nap..."), és
mesél egy jósról, akinek jövendölései beigazolódtak
(„visszahívom azon a számon, amin először, és
köz-lik, ott ilyen nevű személy nem lakik, nem is
lakott... - na ezt kapd ki!"), szóval e mesék közben
ágaskodik bennem a szkepszis, a hideg ráció és a
hitetlen, cinikus távolságtartás. A megfogható tényekre
hivatkoznék, de hát az is tény, hogy szemben velem
egy nyugodt, harmonikus személy ül. Akkor is.

„Ezek önmentésre kitalált, múló mániák", gondolom
magamban, és ezt ki s mondom.
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 Ezek önmentésre kitalált, múló mániák.
 Es ha azok? Fogyókúrás kínlódás nélkül

lefogytam harminc kilót, a csípőm nem fáj úgy,
mint régen, és jól érzem magam a bőrömben.
Szerintem ez nem mánia. Kezdek valami mást,
többet megérteni ebből az egész hóbelevancból.
Olyan kevés az, amiben vagyunk, és olyan sok
minden van a világban, amiről nem tudunk. De
én nem térítek, jaj, dehogy! Ha a lányomnak
elkezdek ilyesmiről beszélni, azonnal leállít:
„Anyukám, ne! Hagyjál engem ezzel a sok lila
izével!" Én meg hagyom. Élje csak a maga életét.
 Úgy tudom, azt is hagyod, hogy színházzal

foglalkozzon.
 Miért ne? Ha egyszer ez érdekli.
 Színházi gyerek, ahogyan már te is az

voltál, hiszen édesanyád súgó volt. Emlékszem,
egy-szer Csíky Bandival...

- ... Jaj, Csíky Bandi! Elbújtam a kapu mögé,
ha jött az utcán. Én olyan szerelmes voltam belé,
a híres színészbe! Hároméves voltam, de emlék-
szem: a kapura, az utcára, Csíky Bandira, az
érzésre.

- ...utaztam a kolozsvári tájbuszon, és ő vég-
telen történeteket mesélt Harag György híres
nagybányai társulatáról, és mesélt egy „kicsi
leánykáról", aki állandóan ott sündörgött a szí-
nészek között, és akit sokszor lovagoltatott a
térdén.

 Igen, az anyu is, az apu is azt akarta, hogy
színész legyek. Nemrég megkaptam a Kiváló mű-
vész-díjat, ... hűha, most sírni fogok... Igen,
tehát: már egyikük sem élt, én álltam ott a díjjal,
a rengeteg virággal. Tökmindegy volt. Kész. Mit
kezdjek velük?! Nekik kellett volna megmutat-
nom. Mindig jöttek hozzám a premierek, a forga-
tások után, „Isteni, anyukám! Te voltál a leg-
jobb!", harsogott lelkesen az anyám. Az apu csak
állt, én ránéztem, és vagy csillogott a szeme - az
jót jelentett -, vagy csak úgy hümmögött. Es
akkor tudhattam, hogy valamit nem csináltam
elég jól. Egyszer a Bástyasétány 77-hez csinál-
tunk próbafelvételt. A jelenet arról szólt, hogy
loptam, aztán lebuktam. Ragályi Elemér közelí-
tett a kamerával, én a lebukást jelezve megszep-
pent képet vágtam - Ragályi hümmögött egyet,
én meg gyorsan visszakoztam. A szerepet nem
kaptam meg, de valami fontosat megértettem a
filmezésből. Nem szabad hazudni. Ezt jelezte az
apu is, ahogy ott állt, és nem szólt, csak hümmö-
gött. Azóta Ragályiról mindig az apám jut eszem-
be. Csendes, finom embervolt, és én gyerekként,
kamaszként rengeteg fájdalmat okoztam neki.
Rossz voltam, bűnrossz! Az apu infarktust ka-
pott, amikor bevallottam a bűneimet. A szívéhez
kapott, mint egy rossz regényben, úgy vitték el a
kórházba. Ez még Nagyváradon volt. Nem bírtak
velem. Mindig robbantam. Anyám is, mint egy
tigris - imádtuk egymást, de őrjöngve üvöltöztünk
is egymással, apám meg csendesen szen-

vedett. Második gimnazista voltam, amikor átjöt-
tünk Magyarországra. Az egyik pillanatban még
dr. Lazarovits Andor lányaként vonultam egy
kisváros főutcáján, a következő pillanatban pedig
egy táskarádióval bolyongtam tökegyedül Pes-
ten, a Körúton. El az Emkéig, és vissza a Baross
térig, ahol laktunk. Ez volta programom egy évig.
Szerettem volna csinos lenni, szerettem volna
fiúkkal körülvenni magamat, de hát én, hülye,
eldöntöttem, hogy egy snassz erdélyi vagyok.
Hülye voltam, boldogtalan.
 Lazarovits. Ez milyen név?
 Szerb. Apám különben Csucsáról szár-

mazott.
 Hogyan lett ebből Lázár?

Én akartam. Nem tetszett, hosszú volt: La-
za-ro-vits- Ka-ta-lin. Jobb így: Lázár Kati.
 Mi jelenti neked Váradot?
- A régi ház, a gát és a cukrászda, ahol mindig

suhajdát ettem.
- A z mi?
 Olyan formája van, mint a süteményes-

papíroknak, mintha abba töltenék ki, picit kemé-
nyebb máz a csokija, belül pedig csokikrém van,
rengeteg tejszínhabbal. Négy évvel ezelőtt vol-
tunk kinn a merlines gyerekekkel, volt két óránk
Váradon, és én elmentem a régi házba. Beléptem,
ott volt az akácfa, a csirkeketrec, ott állt Kacsó
néni, akit nem ismertem meg. Öreg, töpörödött
asszonyka -- akkor fiatal, harmincéves nő volt -,
bizonytalanul nézett engem, én őt. Megszólalt:
„Kati?" Na, elbőgtem magam...

A múlt. „Van még benne", jut eszembe, minta függöny
mögött tapsra várakozó színésznek. Lehetne még erről
kérdezni, a nosztalgiázásból még számtalan szép tör-
ténet születhetne; és közben felépülhetne a színésznő
érzékeny portréja De a „bőgésről" más jut eszembe.
Hagyom hát Váradot, a gyerekkort, a múlt fátyolos
emlékeit, és szóba hozom azt, ami máskor is, mindig
eszembe jut, amikor Kati ott ül a nézőtéren. Márpedig
sokszor ül ott, mért azon kevesek közé tartozik, akiket
mintha tényleg őszintén érdekelne, mit csinálnak a
kollégák. Nem irigy, hanem kíváncsi. Pillanatok alatt
ráhangolódik az előadásra, zokog, kacag, jelen van, és
örül mások sikerének. Számomra ő az ideális néző.

- ... Imádom, ha kapok! Az igazira soha nem
voltam féltékeny. Akkor vagyok dühös, amikor
valami szánalmasan kevés, és mégis hatalmas
sikerrel megy. Olyankor sanda vagyok, gyűlölkö-
dő, rossz. De ha az előadás hat rám, akkor áten-
gedem magam neki. Letérdepelek előtte, megyek
díszíteni, csinálok bármit, csak ott lehessek. A
hetvenes évek közepén jártam egy fiúval, és
együtt láttuk Tovsztonogov színházától a Kispol-
gárokat. Emlékszem, Popova csapkodta a mo-
lyokat az előadás végén, én meg odavoltam.
Kijöttünk, azt hittem, meg fogok halni, igen, most
halok meg... és akkor ez a fiú elkezdett fütyülni.
Én meg eldöntöttem, hogy nem járok vele to-
vább. Nem is jártam. Másnap pedig már ott
kujtorogtam az orosz színészek öltözője körül.
Nem mertem megszólítani őket, de ott serteper-
téltem, csak hogy a közelükben lehessek. Én egy
rajongó vagyok.
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 Vagyis kiszolgáltatott: nézel egy szép elő-
adást, és már csorognak is a könnyeid. Hogy
lehet az, hogy a színpadon nem leszel a szerep
foglya, mondjuk, Kurázsi mamaként nem ha-
tódsz meg magadtól, és nem gyengülsz el akkor,
amikor a nézőtéren ülő Lázár Kati már rég az
egereket itatja?
 Sőt! Sokáig nem is tudtam sírni a színpa-

don, akkor sem, amikor kellett volna. Most már
tudok, mert már átment az úthenger, és a szere-
pem tudja sajnálni magát. Belülről feladatok hal-
maza áll előttem, azokat próbálom teljesíteni.
Sokszor csúszok ipari vágányra, s azonnal meg-
jegyzem: ide még egyszer nem megyek.

- Ezt már az adott pillanatban
rögzíted?
 Igen. Azonnal érzékelem, hogy

valami működik-e vagy nem. Ha
nem, akkor elő kell rántani a mintha-
megoldásokat, hisz tovább kell
menni. Na, annál borzasztóbb nincs.
Mintha-színház, szörnyű. Húzom a
belemet, és szegény nézőt is erre
kényszerítem. Az is csoszog velem
ide-oda, mint a strandon, amikor
csúszkál a víz-ben a medence előtt.
Nézőként, ha jót látok, elengedhetem
magam, hálás lehetek. Ha látom,
hogy az illető benne van a figurában,
és körülötte is minden rendben, ak-
kor én boldog vagyok. Zokogok,
röhögök, amit kell. De nehogy azt
hidd, hogy ez olyan gyakori. A Ku-
rázsi mamát harminchatszor ját-
szottuk. Pontos voltam, igyekeztem,
feladatokat tűztem ki magam elé,
amelyeket teljesítettem, de kétszer
voltam jó. Kétszer szállt el az angyal,
amikor bármi történhet. Ezt a
nézőtérről is így ítéltem volna meg.
Kétszer a harminchatból, nem sok.
Mondok egy másik példát: két nappal
ezelőtt láttam egy előadást, teljesen
elcsüggedtem, elkeseredtem.

Nem írom ide a címet, később úgyis
kihúznánk. Hiszen ez csak egy példa, és
Kati „szíve minden melegével",
drukkerként ült be, és drukkol nekik
legközelebb is. Szóra sem érdemes az
egész, mondhatnám, de elhangzik né-
hány dolog, ami talán nem csak erre az
egy előadásra érvényes.

- ... Tudod, azt éreztem, át lettem
verve. Nem azért, mert az eredeti mű
csak apropó. Jó, legyen apropó.
Nézzük, mit kapok helyet-

te. Most valami olyat kaptam, amiből engem
kihagytak. Mondtam az imént, minden bennem
van: jó is, rossz is, gonosz, rút, szép, minden.
Mindenkibe belebújhatok - ha hagyják. De ha
csak az a dolgom, hogy nézzek egy klipet, az
nekem kevés. Tévéirány, így nevezem. Tudom, a
világ most ilyen. Minden működik, de sehol egy
esendő, emberi gesztus, amitől az én gyermeki
lelkem kinyílna, és enyém lenne az az öröm,
amelyet csak a színház nyújthat.

- Azok a rendezők, akikkel sokszor és jól
dolgoztál, nem az örömszerzés gesztusairól hí-
resek: Major Tamás, Horváth Jenő, Csiszár Imre,
Babarczy László, Gothár Péter, Ascher Tamás,

Székely Gábor... Az ő próbáikra nem a könnyed-
ség, a derű és a harmónia, hanem a kepesztés, a
küszködés, a szenvedés jellemző inkább.

- „Átkozottul rossz, Katika!", mondták, de
hányszor! „Nem igaz, dögölj meg!", csikorogtam
befelé. Hálás vagyok az Istennek, hogy velük
dolgozhattam. Ez azén óriási szerencsém. Több-
nyire olyan rendezőkkel hozott össze a sors, akik
valamit mindenáron meg akartak fogni-fogal-
mazni a világból, és nem tűrték, hogy a színész
ennél kevesebbet akarjon. Hálás vagyok érte. Ha
egyszer ide, a színházba menekülök, akkor leg-
alább itt vegyek mindent komolyan, és ne
játsszam az eszem - ha már egyszer úgyis ját-

szom az eszem, hiszen csak szín-
ház az egész. Nem ilyen egyszerű
ez, hiszen az életemet menekítem
a színpadra... Magamat menekí-
tettem a Petra von Kantba, a Kar-
neválvégi éjszakába és azokba a
szerepekbe is, amelyeket magam
sem tudom, miért kaptam. Külön-
ben ritkán kaptam úgynevezett
nagy szerepet. Mindig a „vezér-
karban" voltam, de a biztonsági
poszton. Hú, nagyon tiltakoztam
ez ellen. Cím- és főszereplő akar-
tam lenni.

 Kaptál is egy csomó
,Legjobb epizódszereplő díjat".
 Tudod, mindig bekerültem

egy kész társulatba, ahol, már
megvoltak a főszínészek. Én is
szerettem volna „főszínész" lenni,
folytattam is érte bizonyos akna-
munkákat, de hiába. Milyen fur-
csa: akkoriban ebbe belehaltam,
ma pedig nem is érdekel.

Milyen nehéz egy szöveg rögzítésekor
érzékeltetni a hangsúlyokat! Vajon ki-
derül-e a fogalmazásból az az elnéző
bölcsesség, amellyel Kati a kezdeti
időszak hevességében mindent markolni
akaró, egykori énjéről beszél? Az a
feladatokért nem ácsingózó, nem
kapkodó, de azokat csendes derűvel
elfogadó passzív készenlét, amellyel a
színpadra lépést várja? Talán ez, a tü-
relmes kíváncsiság és a bármire kész
nyitottság segíti Lázár Katit ahhoz a
szerencséhez, hogy a legutóbbi idők-ben
csupa tehetséges fiatallal dolgozott-
dolgozik. Sorolom a neveket:

 Novák Eszter, Hargitai Iván,
Bagossy László, Schilling Árpád.
 Boldog vagyok, hogy ezek a

gyerekek rám találnak, mert jó ve-
lük dolgozni. Sokszor persze
unom, amikor evidenciákkal mú-
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latjuk az időt. Ugye nem hangzik ez nagyképűen?
De hát mit csináljak, én már rég tudom, hogy a
„szar büdös", menjünk tovább... Van ilyen. De
nem ez a lényeg. Máshogy néznek a dolgokra, így
én is mást látok meg, és ez nagyon jó.
Mostanában, hogy számomra vége az Új Szín-
háznak, érzem, mennyire hiányzik például Novák
Eszter. Amikor dolgoztunk, mondanom sem kell,
pokollá tettem az életét. Vitatkoztam, sértődtem,
őrjöngtem. De két dolog miatt nagyon jó volt vele:
sokszor mintha a mamám lett volna, annyi-ra
türelmes és bölcs volt. A munka megvalósítását
illetően pedig jóféleképpen önző volt. Nem tudtam
legyőzni. Tudod, mit szeretek velük? Ha jól
próbálok, akkor érzem a hatását. Ez az én
önzésem. Az idősebbek - Ascher és a többiek -
örülnek, ha sikerül valami, de nem „ájulnak el". A
fiatalok „elájulnak". Es ez jót tesz az önbizal-
mamnak.

Most, hogy belekerültünk a pozitív irányba, gondolkod-
ni kellene egy jófajta lezárást ígérő, utolsó körön. De
egy ideje, főleg, hogy a fiatalokról kezdtünk beszélni,
nem hagy nyugton egy mindeddig nem érintett kérdés,
ami, tartok tőle, a kudarcok felé viszi a beszélgetést.
Elkezdeném kerülgetni, körbetáncolni, Kati besegít.

- ... Személyes kudarcként élted meg...
 A Merlint?
- Hát igen...
 Most már túl vagyok rajta. Igen, személyes

kudarcként. A szándékom jó volt, de rosszul
csináltam. A kaposvári „iskolára" épült az ötlet-
ezért is bántam ugyanúgy a merlines gyerekek-
kel, ahogyan a kaposváriakkal. Az utóbbiak sze-
repre-munkára kiéhezve haraptak-rúgtak-akartak.
Az utcáról felvett merlinesek egy része viszont
kegyeskedett - már amikor kegyeskedett - tanulni.
Rá kellett jönnöm, rossz pedagógus vagyok. A
szakmát, azt hiszem, nem tanítom rosszul, de a
többihez nem értek. Vagy majomszeretettel
pátyolgatom és óvom őket széltől, mindentől -
vagy megsértődök. Ugyanígy neveltem a lányomat
is. Most már mindegy, felnőtt ember... Igen, a
Merlin számomra kudarc. Eljöttem, elkotródtam
onnan, elrohantam az Új Színházba. Másfél évig
verejtékben ébredtem, bűntudatban, vitatkoztam
mindenkivel... ez mára elmúlt.

 Általában múlt időben fogalmazol.
 Igen, mert egy ideje azt érzem, valaminek a

... a küszöbén vagyok. De ezt nem tudom meg-
fogalmazni. Minden szó hamis. „Perfid", ahogy
Szomorynál mondják... Nem olyan fontos az,
amiért annyit nyüzsögtem. Mind nem olyan fontos.
Ha le tudom állítani az „elmém forszírozását", ha
majd igazán le tudok csitulni -tulajdonképpen a
meditációról beszélek -, akkor valami olyasmit
kapok, ami milliószor többet ér bármilyen
történésnél, sikernél. Természet, egyedüllét,
nyugalom.

- Hol van ebben a színház?
 Jó lenne egyszer majd ebből a lecsitult, bölcs

állapotból megrendezni egy darabot. Félre ne
értsd, nem az Istenről, nem a természetről meg
ilyesmiről akarok én abban beszélni. Egy-szerűen
az általam elérhető teljességből szeretnék
fogalmazni. De az se baj, ha nem sikerül. Nem
olyan fontos. Es van még valami: tengernél
szeretnék élni. Melegben, mezítláb caplatni a
parton, kicsit fúj a szél a víz felől... így képzelem.
Ja, és lenne egy mobil telefonom, hogy elérjenek,
ha szükség van rám egy szerephez, és ha tetszik,
akkor elvállalom.
 M i nem „olyan fontos ": hogy van, létezik az

ember?
 Aha. Neki fontos. Egész életében bizonyítani

akarja, hogy fontos. Ezért aztán sokat szenved,
persze. Nekem is fontosak még az elvarratlan
szálak. A lányom, a macskáim, de már kíváncsian
várom a végét. Milyen lesz, hogyan lesz?
 Gyászos vég egy beszélgetéshez.

- Jól előrezaladtam, mi? De úgy beleéltem
magam. Közben meg most az érdekel igazából,
milyen lesz a munka Mohácsival Kaposváron. A
Mágnás Miskában játszom egy szerepet. Epizód.

Kiürítem a hamutartót, fecsegünk még, felidézzük a
beszélgetés elején említett egykori interjút. „Hobbid?
Vágyaid?" Nevetünk. „Hobbi. Gyűlölöm ezt a szót.
Olyan, mint a tamagocsi. *A zsemleszínű bokszer, a
Balázs nem hobbi volt. A motorbiciklit viszont nem
értem. Mi a francnak kellett nekem a motorbicikli?! *A
tenger, az igen. Majd meghívlak. Szereted a tengert?"
„Utálok napozni "„Majd októberben jössz." Ebben ma-
radunk, aztán elköszönünk.

*A beszélgetés óta változott a helyzet, Lázár Kati a
Leenane szépe című darabot próbálja Kaposvárott.
Főszerep.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


