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Áprilisban ünnepelte hatvanadik születésnapját Gáspár Sándor.

– Az ötvenedik születésnapod közeledtével egy interjú-
ban arról beszéltél, a fizikumod változásai folyamatosan
új szerepeket követelnek maguknak, ezért hiába telik az
idô, sose érzed úgy, hogy befejeztél vagy elértél valamit.
Hatvanévesen, Jászai-, Kossuth- és Páger Antal-díjas, Ér-
demes mûvészként is így gondolod? 
– Abszolút! Én csak azt érzékelem, hogy állandóan

úton vagyok, hogy mindig újabb kérdésekre keresem a
választ. A legnagyobb eredménynek a mai napig azt tar-
tom, ha a tanulságokat át tudom vinni a következô mun-
kába. Ôszintén szólva, a díjak mindig a meglepetés ere-
jével érnek, mert belül pörög egy film, amibôl csak egy-
egy kocka, ha elismerést kapok. Ilyenkor zavarba jövök
és rendkívül meghatódom, de nem tudok az örömben
hosszan sütkérezni, mert másnap újra ki kell állni a
színpadra. Jobb esetben ott összegzôdik mindaz, ami az
elmúlt hatvan évben érdemleges volt, és amirôl én
magam még nem tudnék számvetést készíteni. 
– Korábban kifejtetted, mûvészeknek csakis egyfajta fel-

készültségben lehet esélyük arra, hogy értéket hozzanak
létre. Te mikor érzed úgy, hogy felkészültél egy feladatra?
– Amikor elértem egy nyitott, alkotói állapotba. Álta-

lában nagyon erôs benyomást szerzek a darabról. Ezért
elébe kell mennem, hogy az én olvasatom ne akarja le-
gyôzni azt, amit a rendezô képvisel. Sokáig alig szóla-
lok meg a rendelkezôpróbákon, csak hagyom, hogy a
kollégák egyre kíváncsibbá tegyenek. Az ötleteik hatá-
sára olyan gondolatok sûrûsödhetnek össze a saját
munkámban, amelyek egyébként soha nem kerülné-
nek felszínre. Nagyon szeretem, hogy a színházban
úgy lehet csatlakozni mások elképzeléseihez, hogy ön-
magamat se veszítem el bennük. Azt is élvezem, hogy
minden este ad útravalót, mindig marad némi hiányér-
zet, ami mozgásban tartja az agyamat. Az új felfedezé-
sek pedig valószínûleg beépülnek a sejtjeimbe.
– Miként él benned tovább egy munka inspirációja?
– Azt lehetetlen pontosan megállapítani, hogy a

gesztusaimra milyen hatása van. A hétköznapi küz-
delmek élménye mégis meghatározó, mert bizalmat
ad abban, hogy hagyatkozhatok az ösztöneimre. De a
gyakorlat semmire nem elegendô. Döbbenetes felis-
merésem, hogy helyet kell adni magamban egyfajta bi-
zonytalanságnak. A semmi ágán kell ülnie a szívem-
nek ahhoz, hogy megfelelô érzékenységgel tudjak fel-
építeni egy szerepet. Ha a színész tudni véli, pontosan

mi vár rá, mi áll jól neki, hogy kell adagolnia magát,
óhatatlanul elveszti azt a pici, de kellô kiszolgáltatott-
ságot, ami lehetôvé teszi, hogy valódi kapcsolatba lép-
jen a rendezôvel és a partnerekkel. Az, aki körbebás-
tyázza magát, elkezd intézménnyé válni, és ha létrejön
valami „tutizmus”, az felôrli a szenzibilitást. 
– Hogy lehet helyet adni a bizonytalanságnak, meg-

ôrizni az érzékenységet?
– Ahhoz, hogy a lenni vagy nem lenni kérdést bon-

colgassam valamilyen tragédia okán, szét kell törnöm
magamban falakat, amelyek elválasztanak a karakter-
tôl. A belsô munka kezdetben komoly fájdalmakkal
járt, mert néha túlságosan belelovaltam magam egy
szituációba. Ma már több filterem van, amellyel át-
szûröm magamon a szerepet. Ha nem volna, fel-
emésztene a színház, mint oly sokakat – említhetném
Ternyák Zoltánt, Balkay Gézát. 
– Azt vallod, hogy bár a színpad csaták tere, neked

éppen hogy védelmet nyújt, hiszen mindazt a feszültséget,
amit hordozol, ott ki tudod adni. Elôfordult, hogy a
munka mégis megterhelônek bizonyult?
– Igen. A legtöbbet Gogollal, az Egy ôrült naplójával

viaskodtam. [1987-ben, Taub János rendezésében, a
Játékszínben – A szerk.] A darab szellemileg, lelkileg és
fizikailag is hihetetlenül intenzív igénybevételt jelen-
tett, hiszen egyedül játszottam a színpadon. Az a szö-
veg- és instrukciómennyiség, amit Taub rám bízott,
alig fért a fejembe. A premieren egészen szürreális
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dolog történt velem, ami egy életre tanulságul szolgált:
minden kérést teljesítettem, minden pillanatot kont-
rolláltam, ettôl szinte betonná váltam. Akkor jöttem
rá, a vágy, hogy megfeleljek, túlnôtt azon a teljességen,
amivel képviselhetném az anyagot, ezért elvesztettem
az érzékenységemet. Errôl nem szóltam Jánosnak,
mert annyira szégyelltem magam, de biztosan látta,
min megyek keresztül. Ô sem tett említést az esetrôl,
mert jól ismert, tudta, hogy eléggé megvisel, ha ku-
darcot vallok, és hogy szét fogom törni a betont.
– Mennyire nehéz széttörni?
– Ma már könnyebb, mint kezdôként. Ez feltehetôleg

annak köszönhetô, hogy az elmúlt évek felszakítottak ben-
nem bizonyos érzelmi korlátokat. Hamarabb tudok végle-
tes pillanatokban megnyilvánulni, nem kell annyit küzde-
nem az ôszinteségért, a személyességért, mint korábban.
Mondok egy példát. A Nemzetiben, A velencei kalmár
egyik próbáján Mohácsi János [A darab rendezôje – A
szerk.] mint Shylocknak a kezembe adott egy levelet a lá-
nyom, Jessica szökésével kapcsolatban. A szöveg olyan hú-
rokat pengetett bennem, hogy egyszerûen zokogni kezd-
tem. Arról szólt, ami a legféltettebb kincsem az életben.
– A válásod idején azt mondtad, színészként nem akartál,

nem is lehetett elfedni a fájdalmat, meríteni tudtál belôle...
– Az élet jelentôs pillanatai mindig erôsítenek a

munkámban. Ha van képességem róla vallani, akkor a
nagy bánat is lehet áldás. Nem állítom, hogy a magán-
életi válság feltétele a hiteles mûvészetnek. De kétség-
telen, hogy néha könnyebben eljutok egy karakter
megértéséhez azon az úton, amit egy krízis során már
bejártam magamban. A legújabb bemutatóm kapcsán
is ezt tapasztalom, ami szintén A velencei kalmár, csak
ezúttal Antoniót játszom. Én nem volnék képes arra az
áldozatkész, túlzott önzetlenségében is önzô szeretet-
re, amit Antonio táplál Bassanio iránt. A színpadon vi-
szont rátalálok arra a beteljesületlen vágyra, amivel fi-
atal barátjára tekint, mert tudom, milyen akaratom el-
lenére lemondani valamirôl, ami elérhetetlen távolba
kerül.� 
– Egyszer úgy fogalmaztál, a stresszt is megtanultad

ösztönzôerôként kezelni, ezért nem gátol a munkában.
Milyen út vezetett idáig?
– Már az egyetemen kiderült, hogy engem feldob, ha

közeleg a bemutató, de akad, aki pánikba esik, a mûvé-
szeti titkár pedig lábujj-
hegyen sunnyog, nehogy
meghallja valaki, hogy X
vagy Y is bejelentkezett a
premierre. Rájöttem,
hogy ezt a cirkuszt nem
szabad komolyan venni.
Jön a papa meg a mama? De jó! Jönnek a kollégák? Jaj,
de jó! Jön a kabinet is? Nahát! Nem hagyom, hogy be-
folyásoljon. Ami meg a próbákat illeti: szükség van
némi önfegyelemre ahhoz, hogy a kezdeti zûrzavart
uralni tudjuk. Ez hozzáállás kérdése.
– A te hozzáállásodat a színházhoz mennyiben alakí-

totta az, amit otthonról, Szentesrôl hoztál?
– Az a neveltetés, amit a testvéremmel [Gáspár Tibor

színésszel – A szerk.] kaptunk, nemcsak a színházi mun-
kához való attitûdünket determinálta, hanem a privát ér-
tékrendünket is. Óriási mázli, hogy a természet, a sport
és legfôképpen apám megedzett minket az életre. 

– Mindig megértetted az ô viszonyát hozzátok?
– Emlékszem arra, hogy összeszorított foggal da-

gasztottam a sarat, hogy bosszankodtam, ha tudtam, a
félóra ásás valójában két órát jelent. Apám nagyon ke-
mény volt, de az édesanyánkkal szüntelen dolgozott
azért, hogy többre vigyük, és hatalmas váltás követke-
zett be nála, amikor kirepültünk. Azt hiszem, lesza-
kadt róla a felelôsség terhe. Felszabadultan furikázott
velünk fesztiválról fesztiválra, minden érdekelte, a ba-
rátnôink az ô vállán sírták ki magukat, hamar nép-
szerûvé vált a fôiskolán. Az volt a szavajárása, hogy
nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Ez nyilván akkor is
elhangzott, amikor a legkeményebb fizikai munkákat
csináltatta velünk a ház körül, mégis útravalóul szol-
gált. A színházban az a csoda, hogy nem lehet kilóban
mérni, csak az alkotás szabadságát biztosítja, semmi
mást – ott abszolút értelmet nyer apám jelmondata.
Csak az én energiáimon múlik, hogy elhiszed-e, ha azt
mondom, kisütött a nap. És ha sikerül, akkor már
nem a porban vagyunk, az már röpülés.
– Mikor ismerted fel, hogy a röpüléssel dolgod lehet?
– A Horváth Mihály Gimnáziumban, a felejthetetlen

Bácskai Miska bácsinál, aki hálás volt, ha elszabadult a
fantáziánk [Bácskai Mihály a szentesi Horváth Mihály
Gimnázium egykori igazgatója, a drámatagozat megál-
modója – A szerk.] Az ô diákszínpadával bejártuk az or-
szágot. Lehetetlen helyzetekbe kerültünk, de mindent
megoldottunk, még azt is, ha kigyulladt a függöny. Az
érzést, hogy játszani érdemes, tôle kaptam.
– Igaz, hogy az elsô fôiskolai rostán úgy jutottál tovább,

hogy a hátad mutattad a felvételi bizottságnak?
– Ez igaz! Fordítva köszöntöttem ôket, mert a fény

felé fordultam, ami a színpadról jött, ôk meg a sötét-
ben ültek. Vámos tanár úr mondta, hogy ismételjem
meg ezt az antrét. Megcsináltam, rögtön továbben-
gedtek. Ehhez a szakmához kell némi csibészség és
vagányság. Ezt láthatták meg bennem.
– A fôiskolán Horvai István és Kapás Dezsô lett a mes-

tered. Takács Kati szerint Horvai egy olyan lélekgyilkos,
aki képes volt újrateremteni a színészt. Te hogy láttad?
– Horvaiék valóban arra törekedtek, hogy minden-

kibôl kipréseljék a maximumot, és ez néha kétségbe-
esett próbálkozásokat eredményezett. Emlékszem,
egyszer egy etûddel kellett válaszolnunk arra, mit

gondolunk magunkról.
Csak az rémlik, hogy én
végül elordítottam
magam, hogy tehetségte-
len vagyok. A lélekgyilkos
feladványok ellenére a
vizsgák után oldani akar-

tak mindenkit, együtt maradtunk hajnalig. Csodáltuk
ôket. Olyasmit tudtak rólunk, amit még a szüleink
sem, hiszen pont a felnôtté válás korszakában kísér-
ték a fejlôdésünket. Horvai szerette volna, hogy ta-
nársegédnek szegôdjek hozzá, de én a színészetnek
akartam szentelni az erômet. 
– Egy év után a Horvai vezette Vígszínházban sem volt

maradásod. 
– Zsámbékiék hívtak az alakuló Katonába, és engem

ellenállhatatlan erô húzott oda. Horvai azt mondta, sze-
rinte nagyszerû lesz a Katona, és nem akar marasztal-
ni, úgyse tudna. Egyikben sem tévedett.
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Nem tudom elfogadni, hogy emberek 
gagyi pályázatra, politikai gesztusért cserébe

kapjanak posztot, hogy a politika lassan 
az öltözőmbe is beteszi a lábát.
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– Végül miért jöttél el a Katonából?
– Bán Jánossal, Dörner Györggyel

a hétvégéken általában dupla vagy
tripla Stílusgyakorlatokat játszottunk,
akkora volt az érdeklôdés a darab
iránt. Ezzel egy idôben Cseh Tamás
is fellépett a Katonában. Egyszer vi-
szont megbetegedett, és a titkárság
azt szerette volna, hogy mi ugor-
junk be. Az adott idôpontban
nekem és a Janinak is volt már lekö-
tött elôadása, ezért jeleztük, hogy ez
nem fog menni. Mire Zsámbéki
Gábor hazaérkezett Párizsból, úgy
értesült errôl, hogy a színészek ve-
szélyeztetik a színház mûködôké-
pességét. Fegyelmit kaptunk, majd
tízezer forint jutalmat ajánlottak az
elvégzett pluszmunkáért. Én ezt
nem fogadtam el, hiszen az ügy
nem ilyen egyszerû. Odáig fajult a
dolog, hogy úgy éreztem, muszáj
megválnom a Katonától, különben
valamiféle presztízsharcba kevered-
nék, ami se nekem, se a színháznak
nem használna. Majd megszakadt a
szívem. Nem elég, hogy az utolsó
Katoná-s Stílusgyakorlatok zsúfolt
házzal ment, de kollégáim ott álltak,
és rózsákat hajigáltak fel a színpad-
ra. Nagyon megviselt. Ezek a szín-
házi búcsúk eléggé kikészítik az embert... Az Alföldi
vezette Nemzetiben az utolsó hónapban minden elô-
adás búcsú volt, ez a lehetetlen szituáció ôrületes lelki
terhet rótt ránk. A velencei kalmár utolsó elôadásán el-
képesztô jelenet zajlott le: ment a vasfüggöny, össze-
törte a pénzes ládikát, és a síri csöndben egy nô fölsi-
koltott, hiszen aznap este is meghalt a színház. Alig ju-
tottunk levegôhöz.
– Mennyire volt nehéz az Új Színháztól való búcsú?
– Bizonyos értelemben könnyebb volt, mint bármi

más, mert a helyzet olyan egyszerûnek bizonyult,
mint az egyszeregy. 
– Az emberi kapcsolataidat, barátságaidat is érintette a váltás...
– A történet a helyére került a fontossági sorrendben,

tehát nem fontos. Nyilvánvaló, hogy Dörner Györgynek
és cinkosainak Eperjes Károly közremûködésével a po-
litika kínálta fel a hatalmat, és ha a színházat valaki ha-
talmi játéknak tekinti, azzal nincs dolgom.
– Azt nyilatkoztad nekem, olyasmi történt, ami majd-

nem megbocsáthatatlan.
– Bár sokan akként kezelik, a színház nem ajándék-

tárgy. Nem tudom elfogadni, hogy emberek gagyi pályá-
zatra, politikai gesztusért cserébe kapjanak posztot, hogy
a politika lassan az öltözômbe is beteszi a lábát.
Fontosnak tartom, hogy városvezetôk, képviselôk járjanak
színházba, sôt járhatnának többet. De kezdem azt hinni,
hogy a színház lassan megszûnik szent területnek lenni.
– Hogy látod, mi ennek az oka? 
– Ebben a kérdésben a szakma is felelôs, néha

maga sem érti, mit mûvel. Az én kedves kollégáim az
elmúlt pár évtizedben sajnálatos módon elkövették
azt a tahóságot, hogy beszoktatták a politikusokat a

társalgóba, ott asztalt rittyentettek nekik, ôk pedig
most már úgy gondolják, ez dukál. Nem csoda, hogy
ha komolytalanná válunk a szemükben.
– Ugyanakkor te optimista vagy, hiszel a fejlôdésben,

abban, hogy a politikusok a demokráciát együtt tanulják
a társadalommal.
– Ha elveszíteném a reményt, megsértôdnék, befe-

lé fordulnék, alkoholizmusba menekülnék, de ezt
nem engedhetem meg magamnak. Ennél többre be-
csülöm a színházat, a lehetôségeimet. Amíg van tar-
tásom, addig hozzá tudok járulni a fejlôdéshez azzal,
hogy nem vállalok morálisan elfogadhatatlan helyze-
teket. Az elmeneteleim is mind errôl szóltak.
– Saját bevallásod szerint a legnehezebb, sokszor fele-

lôtlennek tûnô döntéseidet villámgyorsan hoztad meg. Mi
adott ehhez bátorságot?
– Egyrészt az ösztönös megérzéseim. Másrészt az

igazságérzetem, a biztos tudat, hogy a lépéseim, a harca-
im minôsítenek, hogy nem árulhatom el azt a személyi-
séget, ami az alakításaimat hivatott hitelesíteni, mert
akkor lúzer leszek. Az önvédelmi rendszerem sosem en-
gedte, hogy feladjam az elveimet. Az élet mindig igazol-
ta: az intellektuális igeneknél fontosabb az ôszinte nem.
– Az igazgatóváltással a Nemzetire is nemet mondtál, pedig

Vidnyánszky Attila nem küldött el. Onnan miért távoztál?
– Személyesen Vidnyánszky Attilát nagyon bírom, el-

ismerem a mûvészetét, de az a tanácsadói és vezetôi hát-
tér, amit felállított, számomra elég régrôl ismerôs, és
nem kívánok velük színházat csinálni. Ez nem értékíté-
let a részemrôl, egyszerûen csak annak a belátása, hogy
másfajta szemléletmód áll hozzám közel, teljesen más
rugóra jár az agyunk, mert másként szocializálódtunk a
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Csapd le csacsiból és az Üvegtigrisbôl ismernek. Azzal,
hogy megszûntek a színházi közvetítések, szem elôl
tévesztett minket egy csomó ember.
– Mostanában milyen nézôi visszajelzéseket kapsz?
– Néha küldenek nekem levelet, és az utcán is érnek

kedves meglepetések. Legutóbb Balatonalmádiban, a
postán és Székesfehérváron, a piacon. Ilyenkor meg-
nyugszom, hogy azért elég sokan járnak, ha mást nem,
vígjátékot nézni. Az is igaz, hogy a múltkor egy hölgy
megszólított és elnézését kért, mert neki a Lear király
jobban tetszett, mint az Indul a bakterház. Mondtam,
hogy „semmi probléma, hölgyem”.
– Az Új Színház, majd a Nemzeti után örömmel szer-

zôdtél vidékre, a Vörösmarty Színházba?
– Az a potenciál, ami lökést adhatott volna az Új

Színháznak, azok az alko-
tók, akikkel régóta szövet-
ségben érzem magam, a
Vörösmarty Színházban
találtak otthonra, ezért
nem volt kérdés, hogy
abban a minôségben aka-
rom folytatni a munkát,
amit ôk képviselnek.

Annak pedig nagyon örültem, hogy nemcsak én mentem
oda, hanem jött a Nemzetibôl László Zsolt, Radnay Csilla,
Makranczi Zalán, az Új Színházból Földes Eszter,
Cserhalmi György, Derzsi János, Hirtling István. Nem
udvariasságból teszem hozzá, de a lenti kollégákkal és a fi-
atalokkal való találkozásokért is nagyon hálás vagyok.
Székesfehérváron tehetségekben nincs hiány.
– Úgy véled, a társulat erejét mindig a fiatalok jelentik...
– Ez törvényszerû. Amikor a Katona megalakult, mi, har-

minc körüliek minden este ott maradtunk, elemeztünk,
buliztunk. Csatlakozott hozzánk Major Tamás, Gobbi
Hilda, Sinkó Laci, velünk vígadtak, és miközben elcsíptük
egy-egy sztorijukat, hagyták, hogy megváltsuk a színházat.
Most én vagyok az ô helyükben, és nagyon szeretem, hogy
pezsgô energiák vesznek körül a gyermekeim korosztá-
lyából, ezek engem is stimulálnak. Igazán érdekel, hogyan
gondolkodnak a fiatalok, mik a legfôbb gondjaik, örömeik,
és tudni akarom, mi az, amiben én kérhetek tôlük tanácsot.
– Szerinted hasonló dilemmákkal szembesülnek, mint

te annak idején?

színházban, így meg nehéz lenne együtt gondolkodni.
– A te színházi szocializációd során mi gyakorolta rád

a legnagyobb hatást?
– Eleinte a Horvai-féle realista iskola, amihez ha-

sonló elvárásokat támasztott Székely, Zsámbéki és
Ascher. Kulcsfontosságú volt a találkozásom Taub
Jánossal is, aki alapvetôen formálta át a színészetrôl al-
kotott elképzeléseimet. Ô soha nem akarta misztifikál-
ni a színházat és a mi szerepünket a hatásmechaniz-
musban. Majd misztifikálják a nézôk és a kritikusok,
mi a színházcsinálók vagyunk – hangsúlyozta –, akik
rekonstruálnak, tehát óriási a felelôsségünk abban,
hogy milyen eszközökkel teszünk láthatóvá emberi
sorsokat. A „realizmus” fogalma számára azt jelentet-
te, hogy „hihetô”. Azt tanultam tôle, hogy aprólékosan
kell készülni az összes színpadi mozzanatra, mert
minden a részletek egységén múlik. Az elsô közös
munkánkat azzal indította, nagy adomány, ha egy szí-
nésznek jó alkata van, és ha képes emocionálisan meg-
feszíteni a pillanatokat, látja, hogy ez nálam stimmel,
úgyhogy a továbbiakban inkább azon filózzunk, hogy
lépek be az ajtón, hogy nézek körbe, mi az, amit ész-
reveszek, szóval találjuk meg a kapcsolódási pontokat
az egyes akciók között. Sokszor nyomatékosította,
hogy a színpadi létezés szabadsága nem arról szól,
hogy bármikor a hajunkba túrhatunk, vagy súlypontot
válthatunk, ha kedvünk támad, hanem arról, hogy a je-
lenlétünk és a gesztusaink képesek mozgatni azokat
az energiákat, amik a darabot szolgálják és a feszültsé-
get táplálják. Ehhez azonban létre kell hozni egy rend-
szert, amelyben minden lépést indokolttá tesz a gon-
dolat, amelyben szükség esetén akár félóráig, derék-
szögbe hajolva vagy egy lábon ugrálva rátapadunk a
problémára. Taub esszenciálisan fogalmazott, ezért az
instrukcióival – „úgy kell
megszólalnod, hogy a szö-
veg körbejárjon a termen,
és visszaérjen hozzád”;
vagy „olyan halk vagy,
hogy nem is látlak”; vagy
„mondj egyeneseket” –
rengeteget segített nekem.
Akadt, akit zavartak a
tûpontos utasításai, de engem gatyába rázott a mun-
kamódszere, komoly felfedezéseket tettem általa.
Bármilyen küzdelmesnek találtam, az Egy ôrült napló-
ja és a késôbbiekben például A hetvenkedô katona [a
Radnóti Színpadon, 1988-ban – A szerk.] revelációval
ért fel számomra. Ráébresztett, hogy az emocionális
végletek felmutatásánál sokkal kifinomultabb és kife-
jezôbb eszközökkel is operálhatok a színpadon.
– A hetvenkedô katona óriási sikert aratott… 
– Szerintem ebben része volt annak, hogy nagyon sok

nézô, aki megszeretett minket a Katonában, átjött a
Radnótiba. Akkoriban hihetetlen szeretet övezett min-
ket, a siker tombolást jelentett, és néha – nem viccelek
– harminc-negyven méteres autogramra váró sorokat.
Még az is megesett, hogy a közönség bort és kenyeret
tett fel a színpadra. Ma már nincsenek ilyen élményeim.
– Minek tulajdonítod ezt?
– Leginkább annak, hogy „nem vagyunk a család-

ban”, mert keveset látni minket a televízióban.
Engem nagy valószínûséggel a sikerfilmekbôl, a
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Néha küldenek nekem levelet, és az utcán is
érnek kedves meglepetések. Legutóbb

Balatonalmádiban, a postán és
Székesfehérváron, a piacon. Ilyenkor 

megnyugszom, hogy azért elég sokan járnak,
ha mást nem, vígjátékot nézni. 
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értés után meg tudja csinálni a feladatot egy csapat,
vagy ha a színészek átviszik magukon a formát, és
megszületik az értésük. Egy jó elôadáshoz mindkettô-
nek meg kell történni színészben és nézôben is.
– Kik voltak számodra fontos alkotók, akikkel

Magyarországon dolgoztál?
– Tömöry Peter Veszprémben, Bereményi Géza és

Bagó Bertalan, akik meghívtak Zalaegerszegre. A tíz
év legnagyobb hozadéka pedig az volt, hogy Ruszt
Józseffel dolgozhattam. Ô igazi mester és kivételes
esztéta. Szerencsésnek tartom magam, hogy két elô-
adásában is részt vehettem: Az ember tragédiájában és
az Oidipuszban.
– Ti tehát itt többféle színházi nyelvet, munkamódszert

ismertek, ami felteszem, a szakmai sokszínûséget is erôsí-
ti. Eközben nálunk látom, jó képességû színészek szür-
külnek el, aminek ugyan számos más oka is lehet, de az
egyik, hogy éveken át ugyanolyan, könnyen megoldható
feladatokat kapnak.
– Igen, szinte minden azon múlik, hogy ki hogyan

van helyzetbe hozva. Ruszt Józsefet ez például na-
gyon foglalkoztatta. Amikor annak idején Kreónként
próbáltam egy jelenetet az Oidipuszt játszó Gálffi
Lászlóval, munka közben azt mondta nekem: téged
azért nehéz instruálni, mert más a mitológiád, más-
képp közelítesz meg egy problémát, végsô soron más-
fajta ember vagy. Mindez, azt hiszem, magyarázatul
is szolgál a hétköznapi gyakorlatra is: a színházi mun-
kát nagyon megkönnyíti a közös alapokra építô, jó ér-
telemben vett rutin.

zakács László alapító tagja a gyergyói Figurának,
ahonnan később, tíz év közös munka után a
Bocsárdi László vezette csapattal együtt a sepsi-

szentgyörgyi társulathoz szerződött. Hét év múlva
Tömöry Péter meghívására Veszprémbe ment dolgoz-
ni, majd két év után Zalaegerszegre szerződött, ahol
nyolc évadot töltött. Ezek után, 2009-ben jött vissza a
szentgyörgyi társulathoz. Ott beszélgettünk.

– Hogy látod: határon innen, illetve onnan, másféle a
színház?
– Itt meghatározó a multikulturalitás, ennek követ-

keztében pedig másképp fejezzük ki magunkat. A mi
színházi világunk erôsebben képi, amit például a moz-
gás is meghatározóbban alakít, illetve más módon is
készülnek elôadások. Amikor Bocsárdi Bánk bán-ren-
dezésében Maia Morgensternnel együtt dolgoztunk, és
ahogy én sem szoktam megkérdezni egy instrukcióról,
hogy miért, ô sem kérdezte: amikor az ember ezt kí-
vülrôl látja, jobban megérti, ki hogyan dolgozik, nyil-
ván nem az önállótlanságunkról szól, hanem arról,
hogy a magunk ügyét az adott rendszeren belül keres-
sük meg. Magyarországon azt tapasztaltam, hogy ott
szokás megbeszélni, érteni, hogy mi miért van. Ez a
végeredmény szempontjából nem jelent semmi mást,
mint hogy az utóbbi logikailag közelít egy feladathoz,
az elôbbi pedig érzékileg, zsigerileg. Tévedni, félre-
menni bármelyik módon lehet, ahogy egy jó megoldás-
ra rá lehet találni úgy is, ha egy okos elemzés, alapos

Nem tudok manipulálni
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– Van egy hatalmas különbség: ôk már nem ezer szá-
zalékig biztosak abban, hogy mi az útjuk. Üdvözlendô,
hogy az egyetemen arra tanítják ôket, hogy több lábon
álljanak, mert nincs garancia arra, hogy késôbb el tudnak
helyezkedni, de a színészethez nagyfokú idealizmus
szükségeltetik, olyan hit és küldetéstudat, ami minden
kérdést elsöpör. Piszok nehéz ezzel az ellentmondással
megküzdeni. Amikor én voltam diák, ez fel sem merült.
Mindent a színházért, nekünk ott a helyünk – senkiben
nem merült fel az ellenkezôje. Talán az igazi tehetség, a
lelkesedés most is érvényre tud jutni...
– Benned mennyi maradt a lelkesedésbôl? 
– Játékkedvvé alakult. Eleinte a becsvágy, a hiúság is

motivált, nem tagadom, szerettem volna ismertté válni,
csajozni, autogramot adni, persze... Késôbb, amikor meg-
értettem, hogy a pálya nem errôl szól, és bizony a vallo-
másos színészet macerával jár, ahhoz bizony folyamato-

san baltázni kell magamat legbelül, akkor minden kül-
sôdleges tényezô elvesztette a fontosságát. Ma már a hír-
név és egyebek egyáltalán nem érdekelnek. A pálya teljes-
ségére, az apaszerepek után majd nagypapaszerepekre
vágyom, és arra, hogy a játék öröme engem is úgy kísér-
jen, mint Kállai Ferencet vagy Garas Dezsôt. Tudatosan
törekszem arra, hogy ne keseredjek meg – a tesómmal
szoktunk is dumálni arról, hogy lehet ezt elkerülni. A
színháznak csak az áll jól, ami pozitív. Ez nem azt jelenti,
hogy állandóan áhítatosan kell mosolyognom vagy
felfûtötten kell ugrabugrálnom – erre amúgy sem vagyok
alkalmas. De arra kötelezô figyelnem, hogy mekkora oda-
adással, szorgalommal, alázattal veszek részt egy munka-
folyamatban, mert az energiák összeadódnak, és a szín-
házat fékezni nem, csak húzni meg tolni szabad.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: TÓTH BERTA
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