
(GYEREKKOR, ELSÔKÉNT MI MÁS. MÁRIS SZÍNHÁZ, MERT MINDIG

MINDENRÔL A SZÍNHÁZ…)

– Nincsen nekem falum. Ibrány ma már város. A szülôfa-
lum bennem él. Nagyon mûvészetbarát környezet volt az,
pedig egyszerû paraszti életforma vett körül bennünket.
Sokat olvastam – valahányszor jöttek a könyvek az iskola
könyvtárába, mindig apámmal együtt rendeztük, aki peda-
gógus volt. A faluban volt egy mozi, amihez nekünk mági-
kus közünk volt: a nagyapám építette a háza mögött, a saját
telkén. Látta ugyanis, hogy apukám a barátaival a szomszéd
faluba gyalogol öt kilométert oda, és ötöt vissza vasárna-
ponként, hogy lásson egy filmet, ezért elhatározta, ô is épít
mozit. Az államosítás után megengedték, hogy ô maradjon
a mozigépész. Ezért nekem szabad bejárásom volt a mo-
ziba, álltam a kisszéken a vetítô mellett, és néztem a filme-
ket. Mindent tudtam a színészekrôl, mert járt nekünk a
Film Színház Muzsika, és én azt az utolsó betûig mindig
elolvastam. Ha apám Budapesten volt továbbképzésen,
mindig sokat ment színházba, és otthon aztán mindent
részletesen elmesélt. Például látta a Madách Színházban
Gorkij Éjjeli menedékhelyét, amelyben Darvas Iván volt a
Báró. Apámat az apró részletek varázsolták el, például az,
hogy a Bárónak csak egy fehér kesztyûje volt, és a másik
csuklójára egy fehér zsebkendôt tekert, a kezét pedig zsebre
vágta, így csak egy fehér csík látszott, mintha két kesztyûje
lenne… Egyébként apámék is csináltak a tantestülettel
színházat az iskolában – ott is laktunk –; játszották a Mág-
nás Miskát, apám volt Miska, anyám Marcsa. A mi laká-
sunkban volt az öltözô. Emlékszem, én is ragasztottam ma-
gamnak bajuszt, nem akartam levenni, abban aludtam. És
sírva fakadtam, amikor apámat mint Miskát kidobták a
kastélyból, lovásznadrágban, mezítláb… Aztán késôbb
épült mûvelôdési ház, apám lett az igazgatója, és járt hoz-
zánk a Déryné Színház, elôadás után pedig apám mindig
meghívta a mûvészeket hozzánk.

– Innen még messze van azért a színészi pálya…
– Debrecenbe kerültem középiskolába, építészeti techni-

kumba. Úgy sejtem, tán sosem ébredt volna föl bennem
ilyen erôsen a mûvészet és a színház iránti érdeklôdés, ha
ott nem derült volna ki számomra olyan gyorsan, hogy
semmi közöm a mûszaki természetû szakmákhoz. Egyedül
az irodalomórán éreztem jól magam. Fokozatosan a szín-
ház és a mozi lett a menedékem. Debrecenbôl sok nagy-
szerû elôadásra emlékszem. Ruszt József akkoriban sokat

dolgozott ott. Évrôl évre ott rendezték az Országos Szín-
házi Találkozót; emlékszem egy megrendítô májusi hétre:
egymás után láttam az Egy ôrült naplóját Darvas Ivánnal, a
Mózest Sinkovits Imrével, Agárdy Gáborral és a Tháliából
az Isteni színjáték egy feldolgozását Básti Lajossal. Mind a
mai napig erôsen él bennem Gábor Miklós is. Negyedikes
koromban döntöttem el, hogy színész leszek. Följöttem fel-
vételizni Pestre, a fôiskolára. Túljutottam az elsô két fordu-
lón, amikor üzent nekem Horvai István és Kapás Dezsô –
az ô osztályukba kerültem aztán –, hogy hozzak még két
monológot a Tiborcé és a Tragédia-részletek mellé. Közben
le kellett érettségiznem, tehát igazán kevés idôm volt a ta-
nulásra – és az iskolaorvos, aki a debreceni színház orvosa
is volt, megkérte Rusztot, hogy segítsen. Ruszt saját kezû-
leg legépelte a Hamletból a Hekuba-monológot és A kertész
kutyájából a szolga monológját. Megtanultam – és másnap
délelôtt fönt a stúdióban egy délelôttön át foglalkozott ve-
lem… Attól kezdve számon tartott, figyelt rám – aztán dol-
goztam is vele.

– ́ 71-ben kerültél a fôiskolára és Budapestre. Kikkel jártál együtt?
– Négyen voltunk nagyon jóban: Egri Kati, Takács Kati,

Gálffi László és én. Nehezen szoktam meg itt, de ez a jó csa-
pat sokat segített. Emlékszem, Egri Katiéknál Egri Pista bá-
csi tanított meg a teaszertartásra, ott ittam elôször Earl
Grey teát, azóta is szeretem. Fantasztikus színész volt, óri-
ási képzômûvészeti könyvgyûjteménnyel – Tolnay Klári is
hozzá ment el, ha egy szerepet vagy darabot ki akart ele-
mezni; nagyon okos ember volt, igazi analitikus elme.

– A fôiskola csupa jó emlék?
– Kezdetben nem. Egy ideig sokat kínlódtam. Aztán va-

lahogy a második év vége felé a helyükre kerültek a dolgok;
rájöttem, hogy lehet csöndet és kontaktust teremteni, hogy
mire való a próba – ezek fontos fölismerések voltak, párhu-
zamosan a felnôtté válással. Harmadév végén Várkonyi Zol-
tán meghívott a Vígszínházba. Akkor fél éve már ott gya-
kornokoskodtam – elôször a Popfesztiválba ugrottam be,
Bill szerepébe. Ma is tudom a szöveget. 

– A pályád valóságos sétagalopp, hiszen azóta is ott vagy. Ha
akkor meglátod a mai önmagadat, mit szóltál volna hozzá?

– Olvastam Gábor Miklós naplóját, benne egy részletet
1975-rôl; arról írt, hogy ment le Kecskemétre, kórházban
feküdt, Ruszt bement hozzá; aztán a szilveszterrôl is írt, a
keserû emberekrôl, a lepusztultságról… Eszembe jutott, mi
lenne, ha Gábor Miklós naplóját magam elé téve írnék
egy fiktív naplót arról, hogyan láttam én akkor a világot…
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esszirôl futottunk neki – és többször. Nagyjából harminc évrôl folyt a szó – a kezdetekrôl, az állomásokról, szerepekrôl és sze-
replôkrôl. Múltidézés – hogy megfejtsük, hol is tart most Hegedûs D. Géza.M



Ma már értem ôt. Rengeteg tapasztalattal nézte az életet,
sok minden volt már mögötte. Én meg – milyen ugrifüles,
buta kölyök voltam! – belegyalogoltam ugyanabba, amin ô
akkor már túl volt; egy másik korban, más körülmények kö-
zött, de ugyanúgy „megszívtam”. Megtanultam, hogy kell
kikeveredni ebbôl, csak a munkára koncentrálva…

– Most nagyot ugrottunk az idôben: a pártról, a párttitkárság-
ról és a rendszerváltás körüli idôrôl beszélünk, ugye?

– Igen. A kikeveredéshez szükség volt arra is, hogy körü-
löttem néhány ember tudta, hogy ez nem egy szar ember,
nem egy karrierista. Nem törôdtek semmivel, dolgoztak ve-
lem. Mert úgy gondolták, hogy az adott szerepre én vagyok
a megfelelô színész. Nyilván azért sikerült megôrizni a hite-
lességemet, mert a szakmából fakadt. Az én hûségemet a
Vígszínházhoz ez is motiválja. Sokan segítettek nekem ott
akkor, amikor akadt, aki úgy
gondolta, hogy ez itt inkább ne
játsszon… Mint amikor Gábor
Miklós a statiszták lázadásáról
mesélt. Volt néhány év súlyos
magány az életemben – de hát
amúgy sem vagyok én olyan ba-
rátkozós. Tudtam, hogy csak
egyetlen út van kifelé: tanulni,
dolgozni, olvasni.

– Folyamatosan dolgoztál, nem?
– Egyfolytában, igen. És tanul-

tam a fôiskolán, rendezô szakra
jártam. A színház egy másik di-
menziója tárult föl. Jót tett, na-
gyon.

– A színházi büfében egyedül ültél?
– Nem, ott nem. Volt néhány

ember, hûséges barátok, vagy csak
kedves emberek: Lukács Sanyi,
Vallai Péter, Tahi Tóth… Vagy
Presser, Radnóti Zsuzsa. Meste-
reim, Horvai és Kapás tanár úr.
Oda, a színházba jó volt bemenni.
De szilveszterkor nem hívott meg
senki. És Marton Laci megkérdezte, mit csinálok – és hívott.
Sok rendes ember volt körülöttem. Zsámbéki, Székely… Bá-
lint András. Ez kritikus szakasza volt az életemnek. Nem a
pályámnak: a szerepeimben mindent kijátszottam, ami
bennem volt. Mindent.

(EKKOR MÁR VILÁGOS, HOGY HIÁBA „SZAKASZOLUNK”, UGRÁLNI

FOGUNK AZ IDÔBEN, MERT MINDEN KAPCSOLÓDIK ELÔRE, HÁTRA.)

– Úgy toppantál be a Vígszínházba, mint az a bizonyos nép-
mesei „legkisebb fiú”, a fiatal hôs: lobogó szôke haj, erôs hang,
ízes beszéd, fölvetett fej, jó testalkat. Hogy érezted magad ebben?

– Gyorsan, már a Popfesztiválban, a Harmincéves vagyok-
ban kiderült, hogy tudok énekelni, táncolni, jó alapadottsá-
gaim vannak. Nyilván az alkatom hívta elô a szerepeket,
Martonnak eszébe jutott a Homburg hercege, aztán a Kômû-
ves Kelemen… Fontosnak tartom a Sötétruhás fiút is a Jóes-
tét, nyár…-ban. Az ugyanis már nem a sablonos hôs volt,
hanem karakterisztikus, jobban egyénített alak; ráadásul
egyszerre két szerepet kellett játszani, egy egyszerû fiút, aki
azonban képes diplomatának kiadni magát. 

– Hogy álltál az önbizalommal?
– Emlékszem a saját megdöbbenésemre, amikor elôször

találkoztam a külföldi sajtóval. A Kômûves Kelement játszot-
tuk sokfelé, és odakint írtak róla, nagyon jókat, olyanok,
akik sem az én „elôtörténetemet”, sem ezt a bizonyos alkati
meghatározottságot nem ismerték. És akkor rájöttem, hogy
én valójában kishitû vagyok…

– Pedig szinte azonnal beszippantott a tévé, sokat filmeztél, és
tiéd lett az akkor hihetetlenül nagyszabású, nemzetközi kopro-
dukcióban forgatott tévésorozat, a Liszt Ferenc élete fôszerepe is. 

– Igen, ekkoriban tényleg sokat forgattam. Dolgoztam
például egy olasz–magyar koprodukciós Jancsó-filmben –
Boccaccio Magyarországon, avagy a zsarnok szíve –, és ezzel
párhuzamosan forgattam a Liszt Ferenc életérôl szóló film-
sorozatot Szinetár Miklós rendezésében, ennek ürügyén

bejártam Európát. Ott szem-
besültem azzal, hogy tényleg
kishitû vagyok: távolról sem
tudtam természetesként fo-
gadni, hogy milyen szállodák-
ban laktam, hogy mint fôsze-
replônek külön öltözô-lakóko-
csim volt, autó állt a rendelke-
zésemre – szóval ahogy ez
odakint szokás. Egy évig for-
gott ez a sorozat – közben ját-
szottam itthon a Kômûves Kele-
ment. Hazarepültem a forga-
tásról, be a színházba, utána
vissza a repülôtérre. És akkor
egy ponton a két munka össze-
ért: épp Velencében forgat-
tunk, amikor a filmfesztiválon
bemutatták a Jancsó-filmet,
hívtak a bemutatóra, vonultam
a rossz kis ruhámban a piros
szônyegen… Emlékszem, hogy
meg voltam döbbenve a mun-
ka szervezettségén: azon, hogy
mindennap elkészült, ami az-

napra be volt tervezve. Gyorsan megtanultam, hogy mindig,
egyfolytában munkaképesnek kell lennem, nem lehettem se
beteg, se fáradt. A forgatás után a többiek mentek a városba,
én meg a szállodában a néma zongorán gyakoroltam a magnó
mellett a másnapi felvételre, hogy a kézmozdulatok hitelesek
legyenek. És éjszaka felfedeztem Párizst, Rómát – napköz-
ben nem volt idôm rá. Kulturális értelemben is rengeteget
kaptam ettôl: Liszt Ferenc életén keresztül megértettem, hogy
mindent meg kell ragadni, be kell fogadni, meg kell tanulni.
Ezért aztán ebbôl a gázsiból bejártam egész Amerikát. Los
Angelestôl New Yorkig, északon és délen is. Hajtott a kíván-
csiság. Késôbb elôfordult az is, hogy azt mondtam, próbafel-
vételre kell mennem Londonba, mert másként nem tudtam
volna megszervezni, hogy elmenjek egy hétre színházat nézni.

– Érdekel, hogy mások hogyan csinálják?
– Nemcsak az. Ilyenkor önmagával is szembesül az ember.

Meglátja, hol tart… Kételyek ébrednek benne: jól csinálja-e. 
– Ebben az elsô szakaszban a kételyek nem látszottak – az

akarás, az energia, a maximalizmus, az igen.
– Mert ilyen is voltam. Tanultam, figyeltem, olvastam. Ez-

zel együtt az elsô tíz év valóban az alkatom által elôhívott fel-
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adatok jegyében telt el. Nádas Péter Találkozása volt a cezúra.
Sok idôt töltöttünk együtt, Nádas végig követte a próbát.

– Emlékszem, mindenki elismerte a vállalkozás heroizmusát:
Nádas rendkívüli darabjához Vidovszky írt rendkívüli zenét;
Valló rendezése alázatos volt és érzékeny, az alakítások egyszerre
töprengôk és bátrak. A kritika igyekezett felnôni a feladathoz, de
azt hiszem, nem dicsérte agyon.

– Rendkívüli emberi és mûvészi élmény volt, egészen biz-
tosan meghatározó. Végigéltem és megtanultam, hogy ott
és akkor semmi nem fontos, csak amin dolgozunk, az adott
drámai helyzet dekódolása. Hogy minél mélyebben, minél
zsigeribben megmutassuk. Nádas nyomta a kezembe Freud
Pszichoanalízisét, akkor még nem jelent meg. És hát Ruttkai
Éva, akinek utolsó elôtti szerepe volt… ahogy a munkával
feszült szembe a halállal – hiszen már nagyon beteg volt.
Már semmi nem volt, csak ô, a küzdelmes ember. Látom
most is magam elôtt: lejön a lépcsôn, leül, és várja, míg lefô
a kávé – ezzel kezdôdött a darab, ekkor léptem be én. Vi-
dovszky zenéjében egy hegedû volt, egy ütôs és egy hárfa.
Két öntörvényû dráma zajlott egy idôben: egy zenei és egy
prózai. És igen, tudom, és megmondom ôszintén, ritkán si-
került igazán elkapni egymást: a zenének a prózát, nekünk
a zenét. De amikor mégis sikerült, mert néhányszor sike-
rült, az katartikus volt – vitte egymást a két vonulat. Külön-
ben pedig nehéz küzdelem volt. Csak sokkal késôbb olvas-
tam, amit Nádas Péter írt a Találkozás-beli szereplésemrôl.
Azt írta: „akkor lesz igazi színész, ha már felcsúfult önma-
gához.” Utólag örülök, hogy akkor olvastam, amikor már
értettem. Épp a napokban jutott eszembe, hogy miközben
sorra mutatják be a vacak 5́6-os darabokat, ezt kellene me-
gint bemutatni. Meg is rendezném szívesen.

(A MÁSODIK TÍZ ÉVBEN SZEREPLÔJE LETT NÉHÁNY, AZÓTA IS LEVEHE-
TETLEN SIKERNEK, SOK RENDEZÔ LETT KÍVÁNCSI RÁ, ELVÉGEZTE A

RENDEZÔ SZAKOT, RENDEZETT IS, AZTÁN TANÍTANI KEZDETT A FÔIS-
KOLÁN. SÛRÛ ÉVTIZED VOLT…)

– Mitôl jön váltás egy színész pályáján – leszámítva azt a ké-
zenfekvô és gyakori esetet, amikor másik színházba szerzôdik?

– Például attól, hogy egyszer csak jön egy rendezô, aki va-
lósággal áthangolja az embert. Valójában persze a benne
lévô hangokkal dolgozik, csak más fekvésben, más közelí-
tésben. Erre óriási szükség van. Akkor is, ha nem megy
mindig konfliktusmentesen. 

– Lehet tenni azért, hogy találkozzon az ember ilyen ren-
dezôkkel? Vagy puszta szerencse?

– Nekem szerencsém volt. Illetve nem is tudom, hogy
csak szerencse-e – lehet, hogy a másik félnek is éppen ké-
szen kell lennie arra a találkozásra.

– Miközben mindvégig a Vígszínházban voltál, rengeteg kiváló
rendezôvel volt szerencséd dolgozni: vagy ôk mentek oda, vagy ki-
választottak téged valamire. Gothár, Ascher, Zsótér és mások…

– Ez részben Marton Lászlót dicséri, hiszen ô hívja oda
ezeket a nagyon különbözô rendezôket. Még Székely Gábor-
ral is dolgoztam, igaz, a rádióban, de ott Tolnay Klári part-
nere lehettem. Ascherral kétszer is dolgoztam: elôször az
Ördögökben, most pedig az Örkényben, amikor be kellett
ugranom a Nô a múltból címû elôadásba. Zsámbéki egy sza-
badtéri produkcióra hívott el, egyedüli vendége voltam a Ka-
tona társulatának, A kalóz címû darabban. Találkoztam
Szász Jánossal, Babarczyval, Ács Jánossal, Szikorával, Valló-

val, Taub Jánossal… És dolgoztam Harag Györggyel is, cso-
dálatos személyiség volt: „Ugye, Gézukám, csak markíroz-
tál?”, tette barátian a vállamra a kezét egy éjszakai gyulai sé-
tán, amikor én azt hittem, éppen beledöglöttem. Aztán dol-
goztam Alföldivel, Zsótérral, Gothárral és még sokakkal.

– A szerepek fokozatosan egyre szélesebb skálát öleltek át…
– Igen, ebben a második évtizedben mûfajilag is színe-

sebb, gazdagabb lett a pályám.
– Mondják, „rátanulsz” a szerepekre. Hogyan? 
– Bármilyen szerepet kapok, alaposan utánanézek. Elol-

vasok mindent – nem azért, hogy eminens diák legyek, ha-
nem mert borzasztóan kíváncsi vagyok. Tán ez az egyik leg-
jellemzôbb tulajdonságom. Amit abból én megtudok, meg-
tanulok, az megmarad, az már az enyém. Lehet, hogy tíz
évvel késôbb valami más kapcsán eszembe jut róla valami.
Az asszociációt nagyon fontosnak tartom a mûvészetben,
márpedig ahhoz kell egy felhalmozódási szakasz. Nézd meg
a lassan érô költôket, nézd meg Orbán Ottó költészetét; ô
egy nagyon nehéz sorssal a háta mögött szépen fölépült, ki-
gazdagodott. Nagyon fontosak nekem az ô versei.

– Viszed a próbákra, amit elolvastál, megtanultál?
– Nem direkten. Hanem önmagamban. Én szenvedélye-

sen szeretek próbálni. Kipróbálok – ez szerintem megúsz-
hatatlan. Tíz ötletbôl öt rendszerint hülyeség. De a másik
öt nem jutna eszembe az öt rossz nélkül. Ma már tudom
magamról, hogy én hosszú úton jutok el valahová. 

– És mi van, ha olyan rendezô ül lent, akire nem bízhatod rá
magad, akinek nincs igazi elképzelése arról, mit akar?

– Akkor úgy mûködik a próbafolyamat, mint egy közle-
kedôedény: akkor magamból adok többet. De abban tény-
leg szerencsésnek mondhatom magam, hogy mindig karak-
teres rendezôkkel találkoztam, köztük sok igen komoly in-
tellektussal, ami engem nagyon inspirál. A próba – nyílt
harc, folyamatos kardozás.

– Téged a viszonyok elemzése juttat el a színpadi megoldás-
hoz? A módszer mindenkinél más.

– Nézd, megmutatom a példányomat. Van, aki különféle
jelöléseket tesz, van, aki aláhúz – én elválasztom az egyes
folyamatokat, fragmentumokat. Szerintem folyamatban
kell gondolkodni, nem végeredményben. Az egyes folyama-
tokat jelölöm.

– A szöveggel gyorsan készen vagy?
– Próbáról próbára készülök, de a szöveg általában a pró-

bával ivódik belém. Nemcsak a saját szövegem, hanem a
többieké is, az egész. Hajnalonta leülök a teám mellé, olva-
som a szöveget, végiggondolom, és már látom…

– Rendezed is?
– Nem hiszem, bár jót tett, hogy abba is beletanultam.

Tudok a próbán ajánlásokat tenni, fölkészülten megyek a
próbára. 

– Örök tanulóként tudod-e még, hogy mibôl mit tanultál?
– Pinter Gondnokjában Taub János vezetett rá egy bizo-

nyos stílusra: megtanította, hogyan lehet egy szövegen be-
lül megjeleníteni azt, hogy egyszer lesüllyedek a képzele-
tembe vagy valamelyik rögeszmémbe, aztán fölmerülök a
valóságba. Van Astonnak egy hosszú monológja, amelyben
részletesen, szinte dokumentarista módon elmondja, ho-
gyan tették tönkre ôt az ideggyógyintézetben. Taub meg-
kért, hogy húzzam meg. Meghúztam, aztán ô még meg-
húzta – de így már elfogadtam az ô húzásait, és még min-
dig maradt negyedórányi szöveg. Zajlottak a próbák, és ô
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azt mondta, hogy ezt a monológot majd akkor mondjam el,
amikor én akarom. Nem erôszakoskodott, nem hajtott,
tudta, hogy erre meg kell érni belülrôl. Aztán összeszedtem
a bátorságom, és elmondtam. Másik példa: az Össztáncban
több nemzedék és sok ember próbált együtt. Sokáig szé-
gyelltük magunkat egymás elôtt a táncbeli ügyetlenségünk
miatt. Egyszer csak mindez lemállott rólunk: a saját életünk
törmelékeit, emlékeit hordtuk a próbákra, Marton Laci
okosan irányította ezeket a beszélgetéseket. Fölnyíltak so-
kunk személyes mitológiái… Megkérte Jánoskúti Mártát és
a kellékeseket, hogy hordjanak össze mindent, tárgyat, ru-
hát, és azt mondta, válasszunk magunknak a történetünk-
höz belôlük, amire szükségünk van. Talán ebbôl fakad,
hogy én úgy jövök be a darab elején, mint a saját apám: za-
kóban, nadrágban és kötött mellényben, egyik kezemben
bôrönd, a másikban a hegedûtok; apám sokszor járt így, so-
kat utazott. A színházcsinálás legôsibb állapota volt ez,
amikor nem a tekintélyelv, hanem a tárgy és dolog igazsága

mûködteti az elôadást. Ekkoriban volt az Angyalok Ameriká-
ban – Rudolf Péterrel rendezôként is jó volt együtt dol-
gozni. Furcsa, bátor színészetet követelt: megmutatni egy
embert, aki egy megvilágosodott pillanatban rájön, hogy a
saját nemét szereti. Sokat segített Zsótér Sándor; megné-
zett egy elôadást, és megkérdezte: „miért sírsz, amikor be-
vallod a mamádnak, hogy homokos vagy? Szerinted nem itt
szabadul föl ez a figura?” Ezzel helyre rakott egy fontos mo-
mentumot, másnaptól másként csináltam. Nekem nagyon
fontosak az ilyen barátok.

– Tegyünk kitérôt: te viszonzod az ilyesmit? Például azzal,
hogy nézed a barátaidat, és megmondod a véleményed?

– Igen. Mindenre figyelek, mert nagyon kíváncsi vagyok.
A tavalyi évad legnagyobb élménye tán a Peer Gynt volt.
Ilyen tiszta, erôs elôadást…

– Nem vagy irigy ilyenkor?
– Nem – olyan persze van, hogy „de jó lenne, ha benne

lehetnék”. Gyabronkával egyébként évfolyamtársak vol-
tunk. Már akkor is különös, kiemelkedô személyiség volt,
és ô is nagyon kíváncsi. És milyen bátor, hogy amikor más
az ô korában már a saját szobrát építi, ô belelépett egy ilyen
helyzetbe. És az is nagyszerû, amikor látom az egyik növen-
dékemet, Nagy Zsoltot, ilyen nagyon jónak.

– Számodra mi a bukás?
– A színház része. Nagyon ritkán jön össze úgy egy

elôadás, hogy a színész is jól érzi magát benne, a szakma is
elismeri, és még a közönségnek is tetszik. Valamelyik rend-
szerint hiányzik. Legtöbbször az fordul elô, hogy én azt gon-
dolom, valami fontosat csinálhattam, a közönségnek tet-
szik, a szakíróknak nem; de olyan is van, hogy csak nekem
fontos, és senkinek nem tetszik. Legjobban azon szoktam
csodálkozni, amikor én könnyû dolognak tartok valamit, és
a kritikának meg a közönségnek is tetszik. Együtt kell élni az
összes kombinációval. Volt, hogy buktam. A Merlin, avagy a
puszta országban a hófehért játszottam, Sir Galahadet – ol-
vasva különleges, varázslatos lény, albínó, aki táncol –, és
nem tudtam mit kezdeni vele. Fehérre meszeltem magam,
kitaláltam mindent, Valló is föladta, tehetetlen voltam. Már
levettük az elôadást, amikor a kezembe került Maurice Béjart
Életem a tánc címû önéletírása. És azt olvasom benne, hogy
egyszer Nizsinszkij emlékére, az ô naplójára támaszkodva

Béjart koreografált egy estet, még idézett is benne. És az én
mondataimat olvastam ott, a Merlinbôl. Ha én ezt akkor tu-
dom – például mert Tankred Dorst, az író utal rá –, lett
volna fogódzóm, el tudtam volna indulni. Nagyon szomorú
voltam. Ezt tartottam igazi bukásnak.

(ÁTÚSZUNK A HARMADIK ÉVTIZEDBE: KARAKTEREK SORJÁZNAK, A

KRITIKA FANYALOG VAGY DICSÉR, DE ÉSZREVESZI HEGEDÛS D. GÉZA

ÉRETT, GAZDAG KARAKTERSZÍNÉSZETÉT.)

– Próbáról estél be a magnó mellé.
– Ma meghaltam. A saját halálomat próbáltam a Száz év

magányban. Börcsök Enikô Ursula, én vagyok Buendia, Har-
kányi Bandi pedig Melchiades, a nagy kvalitásérzékkel meg-
áldott cigány, aki hozza az újabb és újabb találmányait…

– Ha halált játszol, eszedbe jut konkrét halál?
– Nem is tudunk másképp próbálni: mindig elôhozako-

dunk a személyes élményekkel, mert onnan jutunk el a jele-
net vázlatos fölrakásáig, hogy tökéletesen átélem a halált.
Hogy mi történik olyankor, amikor kimondod az utolsó
szót. Azt mondják, minden ember élete olyan, amilyen az
utolsó arca. Ez a pillanat nagyon jó a darabban is: egy befe-
jezetlen mondat és három pont. Akkor fedezi föl Börcsök,
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hogy történt valami. Ô ugyanis megvakul a darab végére,
hozzám meg már nem jut el a világ, a Petri-féle örökhét-
fôben vagyok, bezárultam. És a halálban meglátjuk egy-
mást. Neki megszûnik a vaksága, én meg hallom, amit
mond: tudunk beszélgetni. Hogy mikkel hozakodtunk elô a
próbán!... Elmeséltem, hogy amikor apukám meghalt –
Nyíregyházáról hoztam ôt föl a kórházba, csak pizsama volt
nála –, a koporsóba föl kellett öltöztetni. Elindultam áru-
házakba, és elkezdtem ruhát próbálni: fekete ruhát, cipôt,
inget, nyakkendôt. Magamra próbáltam föl, amit apámra a
koporsóban ráadtak... Eddig errôl soha nem beszéltem sen-
kinek, és ma elôjött ez a kép. Vergôdtünk egy délelôttön át,
Forgács Péter rendezôvel együtt, és egyszer csak eljutottunk
a jelenet megoldásáig.

– Az elôadáson is ez jut majd eszedbe?
– Egészen biztosan. Mindig. És ugyanígy fog fájni. Így

idézi föl az ember minden estén ugyanezt a pillanatot vagy
érzést. Van, hogy ez nem ennyire tudatos: amikor a Tótot

játszottam a Radnótiban, és kérdezte az én Mariskám, Cso-
mós Mari, hogy „Lajosom, adhatok egy szivart?”, és egy kis
legyintôs gesztussal feleltem, hogy „adhatsz, Mariskám”,
hirtelen rájöttem, hogy ebben a kis legyintésben Páger Téni
bácsi gesztusa van benne. Az életem, a pályatársaim, min-
den és mindenki beleépül a szerepekbe; az ember azt sem
tudja, hol raktározódik el addig.

– Az ünnep címû darabban egy rettenetes apát játszol. Hite-
les személyiség: van neki nézôpontja, és még igazsága is. Ebben
sokféle apa van benne?

– Hát sokféle apja van az embernek, nem? Van a biológiai
apja, van, aki szocializálja, és vannak mesterei, apa-fiú vi-
szonyok egész életében, minták, apák, akikkel harcolni kell,
legyôzni, szabadulni tôlük. Olvastam Füst Milántól, milyen
erôs függô viszonyban volt Osvát Ernôvel, bármit vitt neki,
az mindent letaposott, legyalázott, földbe döngölt, Füst meg
küzdött, görcsölt, és nem tudott szabadulni tôle. Osvát a
lánya halála után öngyilkos lett, és Füst, mintegy megsza-
badulván a tehertôl, megírta a Henriket, és ontotta a mûve-
ket, és Eszenyi Enikô is alaposan elemzett. És sokféle apa-
gyerek viszonyt lát az ember, anyag van bôven. Nincs elveszett
pillanat a színészet szempontjából, minden jól jön valamikor.

– Kell, hogy igaza legyen az apának?

– Persze. Csak igaza lehet. Igaza is van. Nem fontos,
hogy a nézô is úgy gondolja, de nekem minél erôteljesebben
kell képviselnem, hogy igazam van. Rendezôként is talál-
koztam már olyannal, hogy valaki nem hajlandó eljátszani
egy meleg szerepét. Ilyen alapon nem lehet válogatni. Ott
van a határ, azt hiszem, hogy tudjuk, honnan kezdôdik a
szerep – de akkor jöhet minden. 

– Az ügynök halálában Biffnek is, Willynek is igaza van?
A gyereknek is és az apának is?

– Igen, csak mindkét szerepben a saját igazáért kell küz-
deni. Biffként azért, mert mennyire utáltam, hogy tanár-
gyerekként mindig jónak, a legjobbnak kellett lenni, és ha
Willyt játszanám, akkor neki van igaza, mert a fiú lopott,
kisstílû, az apa pedig érte tett mindent. A mamát is el tud-
nám játszani… Derek Jacobi megnézte az elôadást, és egy
fontos csapdára hívta föl a figyelmem. A mamával való jele-
netre azt mondta, hogy nem lehetek segítôkész a partnerrel
a színpadon, mert ugyanolyan undoknak és sebzettnek és

ellenségesnek kell lennem vele is, nincs szimpla anya-fiú vi-
szony, szélsôséges szembenállás van. 

– Milyen viszonyban vagy a kritikával? Kaptál hideget, mele-
get, mindent…

– Mindent. Sokan mondják, hogy a kritika ôket nem ér-
dekli, nem is olvassák. Én elolvasok mindent. Amit én csiná-
lok, az föltételezi a kritikát. Van néhány kritikus, akit becsü-
lök: kemény dolog szembesülni azzal, amit leírnak, de mégis
fontos. Van körülöttem néhány olyan szakmabeli, akik na-
gyon keményen mondják el, mit gondolnak arról, amit csi-
nálok. Ilyen Zsámbéki Gábor, Székely Gábor  – ôk leülnek
velem és szigorúan végigelemzik az alakítást. De nagyon bí-
zom Marton László és Radnóti Zsuzsa visszajelzéseiben is –
és ugyanígy bíztam Horvai véleményében is. Egyébként a
kritikában a szakszerût szeretem – aztán persze kell az egyé-
niség, a tehetség. Nagyon kevés a szakszerû kritikus. Emlék-
szem, egyikük egyszer az írtam rólam, hogy Koestler Sötétség
délben-jében túl forszírozottan játszom. Elgondolkoztam
ezen nagyon, és másnap este csendesebben, pontosabban
csináltam. Persze abban a pillanatban nagyon tud fájni min-
den, de én egy éjszaka alatt bármit ki tudok aludni. 

– Rendezô is vagy, de nem úgy néz ki, mintha tudatosan ala-
kítanád a rendezôi pályádat.
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– Nem is alakítom. A színházam alakítja.
– Túl boldog színész vagy?
– Ez nagy csapda. Nagy felelôssége ez az én igazgatóm-

nak, meg persze nekem is. Ha ô úgy gondolja, hogy én most
olyan színészi állapotban vagyok, hogy csináljam meg
Az ünnep egyik fontos szerepét, a Száz év magány egyik fon-
tos szerepét, majd januártól Alföldivel Gajevet a Cseresz-
nyéskertben, akkor ezt nekem is mérlegre kell tennem. Sor-
rendiséget kell fölállítani – és lehet, hogy tavasszal valamit
elkezdek rendezni, és a jövô évadban bemutatjuk.

– Milyen rendezônek gondolod magad?
– Én olyan színházat tudok csinálni, amilyen bennem él.

Szenvedélyes színházat. Fehér Gyuri barátom adott egy örök
érvényû jó tanácsot: csak akkor szabad rendezni, ha gondo-
latom van valamirôl. Kíváncsi vagyok, el fogok-e jutni odáig,
hogy már nem leszek ilyen szenvedélyes. Azt hiszem, akkor
vége lesz az életemnek.

– A szenvedély mûködtet?
– Igen. És ez nem mindig jó. Mondok egy példát. A Nórát

próbáltuk. Karácsony elôtt eldöntöttük, hogy menjünk rajta
végig egyben, az ünnep elôtt. És rémes volt, legalábbis ne-
kem, nagyon rossz voltam. A végén Marton darabokra szag-
gatott. Volt egy pokoli karácsonyom. Ünnep után próbál-
tunk tovább, és szilveszter délelôttjén megint azt mondtuk,
menjünk le egybe. És elszállt. És volt egy jó szilveszterem.

– Ha ennyire hat a teljes életedre a színház, vajon fordítva is
így van? Ha otthon összeveszel a lányoddal, rossz a színház?

– Volt már olyan, hogy nagyon fájdalmas volt a magánéle-
tem. De ha bementem a színházba, kizáródott a világ. Nekem
ezt tanította Horvai és Kapás: mindenen csak a munka segít.

– Munkaterápia, így hívják.
– Igen, gyógymód. Aztán elôadás után vissza kell menni a

világba.
– Volt már vákuum? Hullámvölgy?
– Nem is egyszer. Nem lehet kiszakítani a mesterséget a

személyes életbôl. Ha bajom van a színészettel, rendszerint
bajom van magammal, az életemmel. Hogy jövök ki belôle?
Hát a saját hajamnál fogva. Örök kíváncsi, örök tanuló, vala-
hogy így… Gábor Miklós írta a naplójában, hogy néhány olyan
szerep volt mindössze, amelyben a saját léptékét meg tudta
mutatni. Rengeteg nagy szerepet kaptam életemben, de csak
néhányban jött össze minden. Folyamatosan nem lehet cso-
dákat csinálni – senkinek, semmiben. Csinálni kell – van,
amikor szolgálat, nem szárnyalás, nem istenkísértés. A Víg
összes játszóhelyén majdnem kétezer ember ül esténként.
Több erôs, magas színvonalú, populárisabb, könnyebb
elôadást kell produkálni ahhoz, hogy csinálhassuk a Kauká-
zusi krétakört, A Kék Madárt meg a Száz év magányt. Mi vál-
laltan népszínház vagyunk, tehát Shakespeare, Molière,
Csehov, Brecht mellett még sok egyebet is játszanunk kell.
Egyenletesen magas színvonalon kell teljesítenünk, és akkor
néha eljön a jóisten is.

– Leszel te itt igazgató?
– Ez nem foglalkoztat. Azt hiszem, az én „hatalmam” –

tegyük ezt idézôjelbe, hiszen más értelemben használom –
a munkámban van. És lehet, hogy abból a helyzetbôl elve-
szíteném ezt a „hatalmamat”. Más attitûd kell ahhoz, mint
az enyém. Marton Lacival az egész életünk összefonódik.
Erôs szakmai barátság köt össze bennünket, és ô szerintem
az egyik legfontosabb személyisége a magyar színháznak.

– Elôfordult, hogy bárhol bárki azt gondolta, hajlandó lennél

elszerzôdni, tehát hívtak valahová?
– Nem. Mindenki úgy gondolja, hogy én a Vígszínház része

vagyok. Vendégnek persze szívesen megyek. Most egy nagyon
fontosat akarok belemondani a magnódba: ebben a szak-
mában az az igazán hiteles személyiség, akinek a szakmai
életmûve, az elôadásai, a mûvészi teljesítménye erkölcsi hi-
telességgel párosul. És ezt a mondatot én ide szeretném
tenni. Nagy szerencséje a szakmánknak, hogy vannak ilyen
emberek – ilyen szempontból én nem is féltem. Az ugyanis
teljesen rendben van, hogy verseny van, de eddig ezek az
emberek nem hagyták széthullani a szakmát…

– Azért az világos, hogy nem maradhat minden így, ahogy van,
hiszen magától is hullik szét, ugye?

– Nem is marad így, hiszen az új nemzedék nagyon mar-
kánsan – erkölcsi hitelességgel és mûvészi tehetséggel –
képviseli a maga színházi eszményét, és kivívja a saját he-
lyét. Nem széthullik, hanem átalakul, átrajzolódik a térkép.

– Azért ennyi társulatos repertoárszínházat, amennyi ma van
Budapesten, nemcsak a város nem bír eltartani, hanem esztéti-
kailag sincs értelme vagy hozadéka.

– Nem akarok ebbe belemenni. Ez egy eleven organiz-
mus, alakul, formálódik, bizonyos részei elmúlnak; és rá-
adásul most már szerencsére menthetetlenül Európa része
vagyunk, ez is hatással van erre az eleven egészre. Sok fiatal
tehetséges színházcsináló van, ôk és a régiek együtt alakít-
ják, aminek alakulnia kell.

– Hol a tanítás helye az életedben?
– Engem a tanításban is az érdekel, amirôl éppen szó

van, meg lehet tanítani. Hiszen én is ezt láttam: humaniz-
must tanultam, erkölcsiséget tanultam, személyiségeket
láttam, tôlük tanultam. Az ember igyekszik mindent átad-
ni. Ez is szenvedély. Ma este például bemegyek a fôiskolára,
mert éppen nem játszom, és egyenként beszélgetek a gyere-
kekkel beszédtechnikáról, az éppen aktuális anyagon. Azért
is jó tanítani, mert az ember látja, hogy minden nemzedék
sarkában ott liheg a következô. És büszke lehet, mert a ta-
nítványai mindenütt ott vannak. Én meg ott vagyok – mert
nézem ôket, mert kíváncsi vagyok rájuk –, ahol valami új
születik. Ez a mostani nemzedék már nagyon szabad, sze-
rencsére. Egészen másképp gondolkodnak, rengeteget le-
het tanulni, kapni tôlük.

(FEJEZZÜK BE? HAGYJUK ABBA? FÉLBE, ESETLEG? IDE MÉG NÉHÁNY

TÖREDÉK, ITT-OTT KÓBORLÓ MONDATOK?) 

– Abban is milyen szerencsém volt, hogy mindenkivel, az
összes nagy színésszel volt szerencsém együtt játszani az
elmúlt harminc évben. Az elsô száz közülük már égi színpa-
dokon játszik, de én még találkoztam velük.

– Tudod, mi a nagyszerû ebben az én szakmámban?
Hogy itt senki nem érvénytelenít senkit. Hiszen mindenki
a saját ismeretlen földrészét fedezi föl, nem az enyémet.
Mindenki hozzáad egy nagy egészhez. Tehát lehet örülni
annak, ha valaki jót csinál.

– Engem a jó sorsom a Vígszínházba sodort – rengeteg
kísérletben, újdonságban, próbálkozásban volt részem, de
a pályám nagy részét a szintézis megteremtése teszi ki. A má-
sok által kitaposott utak-módok újrafogalmazása a saját
nyelvemen. Szolgálat, ha így jobban érthetô. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: CSÁKI JUDIT
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