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1997 májusában beszélgetünk az Osiris-
klubban - fontos a dátum, mert még
ebben a hónapban hatvanesztendős leszel.
Már csak e kerek évforduló miatt is illő
lenne a mai beszélgetésben minél nagyobb
utakat bejárni az időben, majd' négy évtizedes
színészi pályád fontosabb állomásait érinteni.
Találtam is egy rövidke interjút az ifjú szí-
nészjelölttel még 1958-ból, ebből a megfelelő
pillanatban fel is olvasok majd néhány mondatot.
De maradjunk még a jelennél: itt ülsz velem
szemben borostásan. Márpedig a színész külseje
általában adott feladatokhoz kapcsolódik. Mit je-
lent ez a legalább egyhetes szakállkezdemény?

- Art jelenti, hogy néhány nap múlva megint
játsszuk a Radnóti Színházban a Mein Kampfot,
és a rendezővel, Telihay Péterrel abban állapod-
tunk meg, hogy a szerepemhez fontos lenne egy
erős, tíz-tizenkét napos borosta. Erről most az jut
eszembe, hogy utoljára nagyon régen, 1970-ben
léptem szakállasan színpadra. Hamletet játszot-
tam Veszprémben. De hogy miért volt Hamletnek
szakálla... látod, erre már nem emlékszem.

- Maradjunk még a jelennél. Szakállat azért is
növeszthetnél, mert elvileg már nem kell igazod-
nod a szerepek követelményeihez, hiszen nyug-
díjas vagy. Mit szokott csinálni egy nyugdíjas
(boldog békeidőkben, amiről persze szó sincs
nálunk): olvas, sétál, horgászik, keresztrejtvényt
fejt, az unokákkal foglalkozik...

- ... csak az unoka stimmel.

A szemlélődés ideje

- Amikor a mai beszélgetés időpontját egyeztet-
tük, meg kellett tudnom, nem játszol-e éppen a
Katonában, a Radnótiban vagy a Merlinben. De
említhetem a rádiós-, tévés vagy szinkronmun-
kákat, a tanítást vagy azt a tényt, hogy te vagy a
Színészkamara elnöke és a Nemzeti Kulturális
Alap Színházi Kollégiumának vezetője... melles-
leg nemrég fejeztél be egy rendezést a József
Attila Színházban. Miféle nyugdíjasélet ez?

- Amikor a szakmai nyugdíjat választottam,
akkor tényleg arra gondoltam, hogy igazi nyug-
díjas leszek. Éppen eleget dolgoztam már. 1955-
ben leérettségiztem, és raktárosként elkezdtem
dolgozni a Műszaki Könyvtárban. Ott igazán
gyors karrierem volt, mert '56 őszén már ne-
gyedmagammal én vezettem a könyvtárat. Ha az
1958-ban elkezdett főiskola négy évét nem szá-
mítom, akkor is elmondhatom, hogy sokat dol-
goztam. Persze én a színházi mesterségből élek,
már csak ezért is dolgoznom kell tovább. Bizo-
nyos fokig, hangsúlyozom, bizonyos fokig sze-
retem is ezt a mesterséget. De nem vagyok
Shakespeare mesterembere, aki mindig mindent,
még az oroszlánt is el akarja játszani. En-

gem sok minden más is érdekel. Ezeket mester-
ségszinten nem tudnám gyakorolni, de jó lenne
nézni, megfigyelni, tanulmányozni őket. Vonz az,
ami a görögök óta fokozatosan kiveszett a vilá-
gunkból: a szemlélődés. Ez nagyon hasznos do-
log - lehetne. De hát a körülöttünk lévő világ
őrületéből, ami mint egy futószalag visz minket,
lehetetlen sérülés nélkül kiszállni. Vagy rálépsz
és vele rohansz, vagy állva maradsz mellette. Ez
utóbbi nem lenne baj, ha így nem halnál éhen.
Mindenesetre ez a szemlélődés vonzott annyira,
amikor a nyugdíjaslétről ábrándoztam. Nem így
lett. 1996 nyarán mentem nyugdíjba, és talán
életemben nem dolgoztam annyit, mint azóta. De
még nem adtam fel. Gyengeség és erő keveredik
bennem. Gyenge vagyok, mert könnyen bele tud-
nak rángatni bármibe. Viszont van erőm és kitar-
tásom ezeket tisztességgel elvégezni. Ha embe-
rek egy csoportja úgy érzi, hogy rám van valami-
ért szüksége, akkor nekem nincs jogom nemet
mondani. Valamiért engem hívtak, hogy csinál-
jam, és akkor én azt - Színészkamara, Színházi
Kollégium, szakszervezet... - csináltam. De eze-
ket idővel le fogom rakni, mert tényleg szeretnék
végre szemlélődni a világban. Remélem, így lesz.
 „Így lett", „nem így lett"... - téged idézlek,

mert jellemző ez a fajta fogalmazás...
- ...abszolút jellemző!
 Te határozod meg, mi történik veled?
 Annyiban igen, hogy az elém nyújtott

lehetőségek közül én választok. Viszont nem me-
gyek utána semminek. Nem jelentkezem, nem
kezdeményezek. Csatlakozom, ha hívnak. Nem
találom ki a „dolgokat", mert a dolgok mindig
megelőznek engem.
 Akár egész pályád alakulása elmesélhető

eszerint: „így alakult". A főiskola után Pécs, mert
még kötelező volt két év vidék, aztán Veszprém-
be, Szegedre, majd a Tháliába hívtak...

- ... mindig hívtak.
- A Tháliában, amiről annyit kimondhatunk,

hogy nem volt jó színház, és te ezzel szinte az
első pillanattól tisztában voltál, egy évtizedet töl-
töttél...

- ...mert nem hívtak máshová.
 Aztán hívtak a Katonába, oda szerződtél.

Most elképzeltél egy szemlélődő
nyugdíjaslétezést - nem úgy lett, nem úgy
alakult. Ki alakította hát ezt a hatvan évet?
 A sors alakította. En nem vagyok saját

sorsát alakító ember. Ne felejtsük el, hogy
mindig rend-kívül lusta, ugyanakkor
kötelességtudó és tekintélytisztelő voltam. Ez
utóbbi miatt hiányzott is belőlem az elegendő
önbizalom. Ez nem jó - viszont csodálkozva
nézem a mostani főiskolásokat, akik minden
felelősség nélkül, hályog-kovács módjára, saját
tudásukat, tehetségüket be nem mérve
belevágnak bármibe. Ez természetesen nem csak
a színművészetisekre vonatkozik.
Szemrebbenés nélkül vállalják a feladatot,

hisz az a lényeg, hogy ők kapták meg azt, és a
leghalványabb kétely sem merül fel bennük:
„Úristen, meg tudom én ezt csinálni?!" Van ennek
jó oldala is: a tudatlanság ártatlansága bátorrá
teszi az embert. Ilyen értelemben én inkább gyá-
va voltam. De ez segített abban, hogy összeszed-
jek ezt-azt. Na, nem több ez, mint amolyan fél-
intelligens, felületes tudás, de azért ártani nem
árt.
 Lustaság, szemlélődés, önbizalomhiány, te-

kintélytisztelet, kételkedés... Ezek a szavak mind
előhívnak egy újabb szót: korszerűtlenség.
 Hát persze. Nem korszerű magatartás az

enyém. Eszembe jutnak a Katonával megtett kül-
földi utazások, mondjuk, Spanyolország vagy
Olaszország. Gyönyörű helyek, fantasztikus kis-
vendéglőkkel. Rengeteget tudnék ezekről mesél-
ni, nagyon szeretek ilyen helyeken ücsörögni,
igen, szemlélődni. Es akkor a fiatalság hol nyo-
morog?! A McDonald'sokban. Úgynevezett „ta-
pas"-ból falatozni, fantasztikus „paellákat" enni,
finom spanyol borokat kortyolgatni... mindez
„korszerűtlen". Az is nyilván korszerűtlen, hogy
passzív, visszahúzódó vagyok, és nem intézem a
magam sorsát egy erőszakos világban.
 Megtörténik az veled, türelmesen várakozó,

szemlélődő emberrel, hogy adott pillanatban va-
lami elszakad, elpattan, eltörik benned, és ennek
jelét is adod?
 Azt azért szögezzük le, hogy én csak szeret-

nék szemlélődni, egyelőre nincs rá módom. Az
viszont igaz, hogy végtelenül türelmes vagyok,
és jók, baromi jók az idegeim. Nem vagyok fel-
ugrálós, nem csattanok fel azonnal, inkább gyű-
röm, gyűröm lefelé a feltörő indulatot. Aztán
egyszer csak kirobbanok.
 Például?
- ... Veszprém jut eszembe 1970-ből. Ott pél-

dául asztalt is borítottam. De hogy miért?... Arra
már nem emlékszem. Az az igazság, nem ez a
jellemző. Nemrég elég nehéz körülmények között
rendeztem. Egy ilyen munkát kevesen viseltek
volna jól kiborulás nélkül. En kifejezetten jól vi-
seltem. Nagyon tanulságos munka volt. Három
hét próbaidőszak után három szereplő, köztük a
főszereplő, Benedek Miklós (aki helyett én tulaj-
donképpen beugrottam rendezni), kiszállt a pro-
dukcióból. Pánikhelyzet - legalábbis az lehetett
volna, de hála a József Attila Színház színészei-
nek és az én jó idegrendszeremnek, különösebb
baj nélkül összeállt a produkció. Megjegyzem, ez
volt életem első rendezése. Es erre is csak úgy
hívtak. Nekem eszembe se jutott, hogy rendez-
zek. Ha rajtam áll, hamarabb megtervezem Bajá-
nál a hidat, mint hogy megrendezzem Molnár
Ferenc Doktor úr című darabját. De belevágtam,
és aztán már nem tehettem meg azt, hogy cser-
benhagyom a csapatot. A premier után pedig
kaptam a társulattól egy kedves ajándékot, egy
általuk gyártott „rendezői diplomát" - és én erre
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nagyon büszke vagyok. Büszkébb, mintha ren-
des, főiskolai „trottyos tanároktól" kaptam volna.
Mondom ezt én, aki magam is tanítok a főiskolán.

Iljusa és a főiskola

- Tanítasz azon a főiskolán, ahová annak idején
igen nehezen jutottál be. Idézek a már említett,
1958-as interjúból, amelysikertelen főiskolai fel-
vételik után készült veled; a cikk címe Raktáros-
ból színész: „Ki ez a tehetséges fiú? - morajlott
fel a szakemberekből álló közönség a »Hotel
Astoria« úgynevezett protokoll-előadásán, ami-
kor lezajlott Iljusa nagyjelenete. A darab szerint a
18 éves fiú megtudja, hogy apja nem harcolhat a
fronton, s maga jelentkezik. Iljusa határozottan jól
játszott, és nagy tapsot kapott. - Mi is azt
kérdeztük lljusától,
Végvári Tamástól, hogyan
került a Néphad-sereg
Színházához, mi-kor
végezte a színművészeti
főiskolát, ki volt a tanára
(noha már korábban is
feltűnt »A hattyúban«, egy
meg-betegedett színész
szerepét vette át). - Mikor
végeztem a Színifőis-
kolát? - csodálkozott az
ifjú színész. - Sem-mikor!
Az első felvételin
kirostáltak..." Ezeket írta
1958. március 1-jén az
Esti Hírlap.

 Most, negyven év-
vel később, hadd egé-
szítsem ki ezt az interjút!
A „megbetegedett"
színész Fehéregyházi
Tibor volt, aki negyed-
éves főiskolásként
disszidált. A Leningrád
ostromáról szóló Hotel
Astoriát pedig egy
Alekszandr Stein nevű
szovjet író írta. Az elő-
adással volt egy kis
politikai balhé. Deák Sanyi bácsi párttitkárt
játszott, és az első felvonás végén valahová
telefonálnia kellett. „Igen, elvtársak...!" -
szavalta a bombasztikus szöveget, köz-ben
előresétált a telefonnal. Igen ám, de a zsinórt
valaki elvágta, Sanyi bácsi állt elöl, mondta a
magáét, és közben a telefonból lógott a zsinór a
semmibe...

-. . . '58-as mobil.
 Lett nagy botrány, nyomozás, hiszen ez,

a párttitkár kifigurázása ellenforradalmi tettnek
mi-nősült,

- A vígszínházi siker után csak negyedszerre
vettek fel a főiskolára. Mindeddig a ró/ beszél-
tünk, hogy te magad nem „nyomul z", hanem
hívásra vársz. Ehhez képest ellentmondás az,
hogy négyszer is megpróbáltad.

- De arról is beszéltünk, hogy nem szívesen
adok fel semmit. Akartam, hogy kijárjam az
iskolát, hogy diplomám legyen. Pedig már
„sínen voltam". „Te tiszta hülye vagy - mondta
mindenki a Vígben -, szerepeket kapsz, játszol,
a »pályán« vagy, és akkor nulláról akarsz
kezdeni az iskolában?!" De nekem volt valami
fixa ideám, hogy az iskola, az kell. Minden
másként alakult volna, ha hallgatok Páger, e,
Ajtayra meg a többiekre, és főiskola nélkül
belevágok. Ezt csinálta Tordy Géza. Hagyta á
fenébe a főiskolát, és azért nem akármilyen
színész lett belőle. Tökéletesen ellentétes
alkatok vagyunk, talán ezért is szeretjük
egymást. „Most mit ülsz,

mire vársz, miért nem mozdulsz?' - kérdezte
tőlem gyakran. Eszembe jut egy régi olasz film,
az Előzés: Gassman a vagány, a belevaló,
Trintignant pedig a csendes, a visszahúzódó
pasast játszotta benne. Amikor aztán a
Trintignant-féle figura megpróbál olyan lenni,
mint a másik, akkor abba belehal Miért pró-
báljak én más lenni, mint aki vagyok? Megpró-
bálhatnék, mondjuk, estéről estére botrányt
csinálni valami lebujban. Meg tudnám csinál-ni,
de az úgyse „olyan" lenne. Mert az nem én
volnék. Vagy itt volta már említett rendezésem:
növelhettem volna a pánikot mindenféle kibo-

rulásokkal - lett volna rá okom -, de nem ez
következik belőlem. Nem ez van nekem "meg-
írva".

Átlagember és bohóc

- A z imént tanulságosnak mondtad ezt a munkát.
Mi volt ez a tanulság?

- Megerősödött bennem az, amit eddig
is gondoltam: néha kicsit túllihegjük a
rendezést. Rendezőpárti vagyok, de azt azért
látni kell, hogy mondhatja valaki onnan lentről a
legjobb instrukciókat, ha az nem jut el a
színészig, illetve a színésztől a nézőig, akkor
fabatkát sem ér az egész. Az úgynevezett
koncepciók, olvasatok halott dolgok, ha nincs, aki
közvetítse őket. Mégpedig nem a maga mániáját

látni-hallani képes
rendező felé, hanem az

ártatlanul-tudatlanul be-ülő
néző felé. Furcsa talán,
amit mondok: a rendező a
színész kiszolgáltatottja.

 Pályád alakulása azt
igazolja, hogy itt inkább
egymásrautaltságról van
szó. A Tháliában eltöltött
egy évtizedből két emlé-
kezetes szerep említhető,
mindkettő szolnoki ven-
dégmunka - Paál István,
majd Ljubimov rendezé-
sében játszottál. Későbbi
színházad, a Katona Jó-
zsef Színház története
egyben nagy rendező-
személyiségek - Zsámbéki,
Székely, Ascher... -
története is.

 Akkor másként fo-
galmazok: a „koncepció-

nál" fontosabb, előbb-
revaló az, hogy a rendező

megtalálja azokat a
színészeket, akik
közvetíteni tudják mindazt,
amit ő szeretne. Ha

rendezőként jól választasz színészt, akkor utána
már könnyű dolgod van.
 Amikor téged választanak a rendezők, akkor

furcsa ellentmondás figyelhető meg: vagy a bal-
lonkabátos, aktatáskás, korrekt, halk szavú kis-
ember, az „ átlagember" valamelyik változatát kell
hoznod, vagy a rendkívüli, szélsőséges, játékos
„bohóc" szerepét játszhatod. Természetesen le-
egyszerűsítve fogalmazok, és e leegyszerűsítés
azt mondatja még velem, hogy első ránézésre
mintha az első típus állna közelebb hozzád. A
Kamrában játszott Rosencrantz és Guildenstern
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tökéletes példa: ideális Rosencrantz (vagy Guil-
denstern) lennél - és ideális Első Színész vagy.
Hogyan is kell akkor szerepet osztani?

 A rendezők többsége gyakran alkalmaz
úgy-nevezett biztonsági, „első ránézésre"
szereposztást. Mintha az élet azonos lenne a
színházzal. Márpedig ez nem így van. En akkor
tudtam igazán jól teljesíteni a színpadon, amikor
nem olyan szerepet játszhattam, amilyen az
életben vagyok.

 De hát csak azt mutathatod meg a színpa-
don, ami lehetőségként benned rejlik.

 Csakhogy az sokkal több, mint amennyi a
hétköznapokban megmutatkozik. Aki természe-
tesen és őszintén él, az is kialakít egy képet
magáról, és ő maga is ösztönösen ehhez igazo-
dik. A jó rendező első ismérve éppen ez (és erről
beszéltem az imént a színészválasztás kapcsán):
meglátja a színész létező, de rejtett lehetőségeit.

- A Rosencrantz-beli„ ripacs" vagy a Galócza-
beli „balkáni gengszter" szélsőséges típusait
mindenesetre meglehetősen későn látták meg
benned. Te magad mindig tudtál arról, hogy a
ballonkabátos, „megjegyezhetetlen arcú" átlag-
emberkép mögött ott bújik a bátor és harsány
bohóc?

 Azt gondolom, igen. Sokan mondják, hogy a
tehetség ideiglenes állapot. Én ebben nem
hiszek. Valaki vagy tehetséges valamiben, vagy
nem. Más kérdés, hogy ezt előhozza-e, előhoz

zák-e belőle. De az a tehetség létezik születésétől
kezdve.

- Az létezik, ami meg tud nyilvánulni.
- Természetesen. De ez szofisztika. Lehetsé-

ges, hogy az az utcán kéregető gyerek kiváló
hegedűs lenne, de ez soha nem fog kiderülni
róla. Ez minden emberrel így van az egész vilá-
gon. Pauk György kiváló hegedűs. De az is lehet,
hogy valami másban akár még kiválóbb lehetne.
Ez valószínűleg nem fog kiderülni soha. Nem
véletlenül jut eszembe az ő neve: a nagynéném-
nek volt egy papírüzlete a Pozsonyi úton, oda járt
be Gyuri a negyvenes években. En még embert
nem láttam úgy vágyakozni a ,foci után, mint őt
ott, a Szent István parkban. És ezzel összefüg-
gésben utálta a hegedűt. A nagyanyja, aki nevel-
te, hihetetlenül erőszakos teremtés volt. Hallom,
ahogy mondja, „gyerünk, hazafelé, gyakorolni",
és látom Gyurit, ahogy a tekintete sodródik le a
papíráruról, és indul a hegedűvel haza, a remény-
telenségbe. Es nagyszerű hegedűs lett belőle.

Élet és színház

- A válaszod azt jelenti, hogy te annak idején,

mondjuk, húsz évvel ezelőtt a Thália Színházban
üldögélve-várakozva is tisztában voltál azzal,

hogy a tíz-húsz évvel később kapott lehetőségek
valójában benned rejlenek.
 Igen. Mindeddig nem mutattam semmi

olyasmit a színpadon, aminek a létezéséről ko-
rábban ne tudtam volna.
 A próbákon vagy az előadásokon tehát ön-

magadat nem leped meg.
- Nem.
-... Engem viszont meglep a válaszod. Riporteri

rutinnal sablonkérdést tettem fel, amire tu-
lajdonképpen hangzatos sablonválaszt vártam:
„...a munka során, főleg a próbákon, és ezért is
szeretem jobban a próbákat, sok mindent meg-
tudok magamról, amit nem tudtam azelőtt... " -
ilyesfajta válaszok szoktak elhangozni színé-
szektől.
 Tényleg van olyan, aki szeret próbálni?
 Legtöbben ezt mondják, mégpedig őszintén,

sőt én még el is hiszem ezt nekik.
 Én azért megkérdezném tőlük, mit szeretnek

benne. Mit lehet szeretni a próbában?! Hát a
próba olyan gyötrődés, mintha az ember fülét-
farkát nap mint nap levágnák. Nem is értem... az
persze jó, amikor valami létrejön, de azt az ember
nem is veszi észre, mert csinálja... vajon mire is
gondolhatnak a kollégák? Ez az a fajta „jó" lehet,
amit én sose értettem: szegény Horváth Jenőt, a
„gonosz Horváthot" sok színész nem szerette,
főleg a nők, mert nem volt olyan próbája, amikor
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valakit ki ne borított volna a sírásig. Végre elkez-
dett sírni az illető, Horváth megcsináltatta vele
újra a jelenetet, aztán lelkendezett, „na, most jó a
jelenet!". En ebben nem hiszek. Itt összekeve-
redik az élet a színpaddal, és ez hiba. Ez olyan,
mint amikor valaki úgy bokszol a ringben, hogy
haragszik a másikra. Az csak vereséget szenved-
het. Ez egészen biztos. A színész a „civil" sírást
nem fogja tudni visszahozni a színpadon. Nincs
mit visszahozni, hiszen a kiborulásának semmi
köze a szerephez. Hiányzik belőle a minimális
tudatosság is. Márpedig az úgynevezett átélés-
ben tökéletesen ötvöződik ösztönösség és tuda-
tosság. Furcsa módon minél intenzívebb az át-
élés, annál kristálytisztábban koncentrál a szí-
nész a pillanatnyi veszélyhelyzetekre, a partner-
re, az esetleges bakikra. A tudatosság és az
ösztönösség legjobb esetben is csak a próba-
időszak végére olvad össze. Ezért vagyok én
gyanakvó az alkalmi és ideiglenes próbasikerek-
kel kapcsolatban. „Ma milyen jó vol tál !" - mond-
ja aznap a rendező vagy valamelyik színészkollé-
ga. Szinte biztosra lehet venni, hogy ugyanebben
a jelenetben másnap bűnrossz lesz az ember.
Mert arra koncentrál, „mit is csináltam itt teg-
nap?!' Ez nagyon nehéz ebben a mesterségben:
nem arra kell emlékezni, hogy is volt ez tegnap,
hanem nulláról újra fel kell építeni mindent. Az
aznapi önmagadból, az aznapi kollégából, a fej-

fájásodból, az ő lábfájásából, a
rosszkeclvetekből, a jókedvetekből... nulláról
felépíteni az egészet.
 Mit ér akkora mai próba holnap
 Annyit ér, amennyi szinte ösztöni sen

beépül az emberbe. Másnap erőlködsz, próbálod
vissza-idézni az előző próbát, azt mondod, „attól
lett olyan jó ez a pillanat, hogy itt megfogtam a
kanalat... vagy hogy itt leültem..." Pedig dehogy!
Nem a kanáltól, a leüléstől jó az, a jó, hiába
ismételgeted hát a leülést. Az, akkor egyszer,
először, létrehozott egy állapotot, ér rést -- és azt
kell valahogy továbbvinni a következő próbára
vagy előadásra. Es akkor már mindegy, ülsz vagy
állsz, fekszel vagy fejen állsz. Az a szék vagy kanál
csak pillanatnyi katalizátor volta próbán. Vissza-
térve az eredeti kérdéshez: a próbára szükség
van, de önmagáért nem tudom szeretni.
 Mondhatjuk tehát, hogy ellentétben sok szí-

nésszel, te inkább az előadást szereted.
 Ha muszáj választanom, akkor az előadást

választom.
 Ha muszáj valamelyiket szeret d?
 Igen. Ha muszáj valamelyike' szeretnem,

akkor az az előadás - ez így pontos
 Ezek után nekem itt muszáj megkérdeznem,

miért is csinálod, szóval miért is égy estéről
estére a színpadra.
 Az idők folyamán nem sikerült olyasmit

találnom, ami úgy megfogott volna, hogy azt jól

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

csinálva még meg is tudnék belőle élni. Nekem
nincs más szakmám. Bár sokan megkérdőjelezik
azt, hogy ez egy szakma. Az a hátrányunk például
a zenésszel szemben, hogy azt csináljuk, amit a
világon mindenki: beszélünk és mozgunk. Ezt
mindenki meg tudja csinálni. Joggal kérdezheti
bárki: mit kell ezen „tudni"? Beethoven G-dúr
hegedűversenyébe nem fog bárki beugrani. De a
színészet?! Legfeljebb ennyit mondanak: „Hogy
lehet ennyi szöveget megtanulni?!" Szóval eb-
ben a szakmában ahhoz kell értenünk, amihez
mindenki ért.
 Látod, mégis a színésszel készülnek az in-

terjúk, róla készülnek a fotók.
 Mert a színészet exhibicionizmus. Mindig

szem előtt vagyunk. Szegény Vajda Laci mondta
sokszor: „Egyet nem szeretek ebben a szakmá-
ban, hogy bennünket mindig néznek."
 De valószínűleg akarta is, hogy nézzék.
 Hát persze,
 Ahogy te is.
 En nem. Kényelmetlen, kínos dolog az,

hogy nézik az embert,. Kérdeztek egyszer, mit
tanítok a főiskolán. Azt mondtam viccesen:
színpadi észrevétlenséget.
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- Nehéz elhinni, amit mondasz. Valaki négy-
zer is jelentkezik a főiskolára, hogy a megszer-
ett diplomával majd végre színpadra kerülhes-
en.Ahováazért lépazember,hogyőtottnézzék,
 Amikor tizennyolc éves voltam, akkor annyit

udtam, hogy az újságíró és a színész nem kötött
unkaidőben dolgozik. Nekem ez volt a lényeg.
pám osztályvezető volt az Elektromos Művek-
él, és mindennap hétre járt dolgozni. Későn

eküdt, alig aludt, és én annyit tudtam csak, hogy
lyen munkát nem akarok csinálni. Szóval
lapvető lustaságom is befolyásolt a választá-
omban.
 Mondod ezt egésznap dolgozó, majdhogy-

em „hétre járó" nyugdíjasként.
 Hát igen, tényleg szeretnék igazi nyugdíjas

enni. Jó lenne kicsit írni, olvasni, a magam
edvére festegetni... A bútorok is nagyon érde-
elnek. Szeretem őket, ha egyediek, ha nem arc-
alanságot mutatnak, hanem a szakmaiság sze-
élyességét sugározzák. A régi tárgyak sokat

Játszik. Úgy tűnik, nemis keveset. Kedve és
ehetsége szerint komédiai és tragédiai
zerepeket is. Fontos drámatörténeti
lakokat, és olyanokat, amelyeket a színész
ehet fontossá. Föl-föltűnik a televízióban is.
elen van - mondhatnánk. De mégis, mintha
sönd lenne belül Garas Dezsőben. Az ember-
en, a színészben. Különös, fagyos levegő. Talán
z a néhány esztendeje visszaadott szerep tette?
ligha. Ennél nagyobb dolgok fölött is napirend-

e tér a színház. Vagy épp az a kettősség, amely
rról vall, hogy Garas ebben is, abban is részt
esz: a könnyed szórakoztatásban és a súlyos
rámákban? De hiszen -vághatja rá bárki - ezek
színház útjai, a komédiás feladatai.
 Valóban így van?Vagy csak énérzem ezt a

első csöndet?
 Én is kezdem érezni, „hallani" a csöndet. És

z nem jó. Zajosabb élethez szoktunk. Azt hi-
zem, addig akartam szabadúszó lenni, amíg
ényleg sikerült. Olyannyira sikerült, hogy most
ztán olyan egyedül vagyok, mint az ujjam.
egföljebb az vigasztalhat, hogy az első voltam.
ztán sohasem adtam föl, s meg kel-lett érnem,
ogy ma már ez a természetes állapot.

elárulnak az emberekről, arról, hogy lelküknek
mekkora darabkáját tették abba a tárgyba. Persze
a mai tárgyak is árulkodnak. Hogy miről, azt
mindannyian tudjuk.
 Évekkel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy

legszívesebben karmester lennél. Ezt most kife-
lejtettd a felsorolásból.
 Praktikus okokból felejtettem ki: mások is

kellenek hozzá, míg festeni egyedül is lehet. A
zenében az az ellentmondás a vonzó, hogy a
hangjegyek szigorúan megkötik a kezedet,
ugyanakkor éppen általuk szabadon, a saját han-
godon szólhatsz. Kötött szabad világ.
 A zenéről mondod azt, ami szerintem a

színházra is érvényes. A te pályád szempontjából
pedig sajátos módon igaz ez: „lusta" fiatalember-
ként szabad, kötetlen munkára vágytál - ezt
megkaptad, és e szabad világon belül kötött,
fegyelmezett életetélsz.
 Igen, azt hiszem, ez valahogy így van. Így

lett, így alakult. És most már jól van így.

- Nem hiszem, hogy a csönd a szabadúszás-
nak szól, hiszen ezt az életformát, valóban
elsőként, immár több, mint húsz esztendeje vá-
lasztotta. S az idő, tetszik, nem tetszik, mégis-
csak igazolta, legalábbis abban a tekintetben,
hogy azóta sokan rákényszerültek. Vajon soha,
egyetlenegy pillanatra sem bánta meg döntését?
Nem hiányzott a társulat, nem érezte úgy, hogy
mégiscsak tartoznikellenevalahová,valakikhez?
 Dehogyisnem. Nagyon hiányzott a társulat,

néha meg is próbálkoztam a visszatéréssel,
olyankor aztán, amint csak lehetett, újra
kiszaladtam belőle. Igazából ezt még magamnak
sem fogalmaztam meg soha... az ember mindig
Godot-ra vár... Es én azt hiszem, ha másként
döntök, nem találkozom Ljubimovval, nem dol-
gozom Vasziljevvel, filmen Mastroiannival... Vi-
lágéletemben attól rettegtem, hogy valamiből ki-
maradok, hogy valamit elszalasztok. Valahogy én
is úgy vagyok, ahogy annak idején Pártos Gézá-
ról mesélték, aztán vicc is lett belőle: Pártos
Siófokon nyarait, és folyton azt mondogatta,
menjünk át Füredre, ott biztosan történik valami.
Aztán átmentek Füredre, onnan megint Siófokra
vágyott, mondván, ott van az igazi élet... s így
ment ez a végtelenségig. Ahogy a vicc mondja:

hol a legjobb? Útközben. Azt hiszem, én is ilyen
vagyok.
 Útközben, de mindig itthon?
 Hát ez az... erről sem igen beszéltem eddig.

Azt hiszem, az az én életem igazán nagy problé-
má ja -s ha rendező lettem volna, ez valószínűleg
kisebb gondot jelentene -, hogy nem tudok
egyetlen idegen nyelvet sem szerepkészen, tehát
annyira, hogy nyugodtan színpadra léphessek.
Igazából nem tudom, hogy mit hagytam ki. Csak
sejtéseim vannak. Ma már persze késő, de húsz-
éves koromban még biztosan meg tudtam volna
tanulni...

- ...akkor föl sem merült?
 Különös, de nem... Nem, akkor nem tudtuk,

mi van a világban, mi lehet a világban. Ingersze-
gények voltunk. Érzelmekben gazdagok, de in-
gerszegények.
 Azt mondja, sejtései vannak,hogy mi történt

volna, mivé lehetett volna...
 Lehet, hogy semmi sem lett volna, de így,

hogy ki sem próbáltam, örökké megmarad a
keserű szájíz... a talán... Sikerre születtem. Ebben
biztos vagyok. Nevetséges... Azt mondják, olyan-
nak kell elfogadni a sorsot, amilyen. Mesedél-
után. Persze az is lehet, hogy nem vagyok elég
okos ahhoz, hogy olyannak tudjam elfogadni,
amilyen.
 Ez az el nem fogadás lehetett a magyarázata

annak idején a váratlan búcsúnak a Madáchtól, s a
hirtelenelhatározásnak,hogy„önállósítja"magát.
 Hályogkovács módjára döntöttem. Aztán be

sem mertem vallani magamnak, de nagyon meg-
rémültem: jöttek az álmatlan éjszakák. Ha meg
elaludtam, izzadtan ébredtem. Mi lesz velem?
Hogy alakul a jövő, lesz-e egyáltalán jövő? Addig
ilyesmi nem érdekelt, efféle kérdések meg sem
érintettek. Semmit sem tudtam: sem előre, sem
hátra. Egy dologban voltam csak biztos: el innen,
menekülni. Aki emögött bármiféle koncepciót
sejt, téved. Ez „csak" egy megérzés volt, amely-
re, úgy gondoltam, hallgatnom kell. Azt mondják,
ehhez a pályához a tehetség mellé hihetetlen
mennyiségű szerencse kell. De én azt mondom,
csak annak a jó kapusnak van szerencséje, aki
fölkészül a meccsre.
 Egyszer azt mondta, „csak akkor megyek, ha

hívnak". Büszkeség? Önbizalom? Biztonság-
érzet? Vagy ez is a „fölkészültek" szerencséjének
a dolga?
 Mind a mai napig hívnak. Szerencse, persze.

S tudja, hogy miért tartom annak? Mert rémes
természetem van. Szörnyeteg leszek a próbák
idején, amikor dolgozom. Aljassá tudok válni.
Árulóvá. Amikor nincs munkám, soha nem va-
gyok ilyen. Sokszor elképzeltem, mi lenne, ha
nem viselkednék így. Nem tudom. Nem akarok
ilyen lenni, de aztán mégis... utólag nagyon hálás
vagyok azoknak, akik kibírtak, akik ki tudták várni
a végeredményt, akik addig elviseltek...

RÓNA KATALIN

GÖDRÖK KÖZT UGRÁLVA
BESZÉLGETÉS GARAS DEZSŐVEL


