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O INTERJÚ O

- 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
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- A színész társakról beszél, akikkel együtt
próbál, vagy a rendezőről?

- Mindig csak a rendezőről...
 Lehet, hogy a színész-rendező „párkapcso-

latot" nem tudja elviselni? A függőségi, csúnyáb-
ban fogalmazva, az alá-fölé rendeltségi viszonyt?

 Nem tudom, nem hiszem. De ne gondolja,
hogy most azt akarom mondani, hogy szent
szörnyeteg vagyok. Nem, nem, nem. Ez ellen
tiltakozom. Én hitvány szörnyeteg
vagyok a próbák idején. Mindig
reménykedem, hogy nem így lesz,
de aztán mégis...

 Elfogadja a rendezői inst-
rukciót, vagy a maga akaratát
szeretné keresztülvinni?

 A közös munkát szeretem. De
azt senki nem mondhatja rám,
hogy nem dolgozom teljes
odaadással. Csak közben pokollá
teszem a másik életét. Emiatt
rengeteget szenvedek. De képte-
len vagyok másként viselkedni.

- S miközben szörnyeteg arcot
ölt, látja saját magát? Tudja, hogy
ilyen, vagy kívülről figyeli,
észreveszi, miként válik szörnye-
teggé?

 Tudom, látom. Utólag
visszapörög minden, mint egy
film... S érzem, nem megy más-
ként. Negyedéves főiskolás vol-
tam, amikor Gellért Endre azt
mondta, hogy én az a fajta vagyok,
aki csak akkor tud dolgoz-ni, ha
korlátokat állít önmagának,
amelyeket majd át kell törnie. Hát
én mindig át akarom törni őket, de
közben úgy viselkedem,
olyasmiket csinálok, amiket a civil
életben vagy ami-kor már véget
értek a próbák, gyűlölök,
megvetek.

 Azt mondja, a kollégákkal,
akikkel együtt játszik, nem visel-
kdik szörnyetegként, csak a
rendezőnek szól ez a magatartás.
És neki is csak a próbák idejére.
Amikor ez a periódus véget ér, újra
emberszabású lesz a szörnyeteg
színész. Nem lehet, hogy túl a
munka feszültségén, épp az adott rendezői
elgondolás ellen ágál ily módon?

 Persze lennének erre is népszerű magyará-
zatok, de nem... nem azén akaratomról van szó...
nem... ha valami nem tetszik, akkor inkább fölál-
lok...

 És amikor rendez?
 Én színész vagyok. Színész, aki mások

arcát, alakját, magatartását veszi föl. Aki belép a
ketrec-

be. És aki be van zárva a ketrecbe! Hogy mit
tennék rendezőként? Azt nem nagyon volt időm
kipróbálni.

- De azért izgatja a rendezés...
- ... Ez a rendezés... ez nagyon fon os dolog...

Az utak itt kettéválnak. Vannak kitűnő játékmes-
terek, annak páratlanul jók. És van egy másik
változat: őket úgy nevezném, színházcsinálók -

jobban szeretem ezt a szót. Ők azok, akiknek van
világnézetűk. Világnézetük, a szó színházi értel-
mében. Az is világnézet, ahogy az íróhoz ragasz-
kodnak. Én ezt tartom a legértékesebbnek.
 Ha most azt kérdezem, önmagát melyik

rendezőtípusba sorolná, mit felel?
 Nem tudom eldönteni. Annyi alkalmam per-

sze nem is volt. Ehhez is, mint annyi máshoz
életem során, hályogkovács módjára fogtam, s
csak később rettentem meg. Ezért is nem vállal-
tam több rendezői feladatot.

 Lett volna alkalom?
 Néha fölsejlik egy-egy lehetőség... eszébe

jutok valakinek...
- Elhallgatott...
 Máshol vannak most a lövészárkok. Ezt a

korszakot, amelyben élünk, hallatlanul izgalmas-
nak is nevezhetném. Teljes társadalmi átalakulás

részesei vagyunk, megértük a „túleredeti" tő-
kefelhalmozás korát. Talán tíz év múlva,

visszatekintve, majd meg is értjük,
miről van szó. Addig biztosan
jelennek meg áramlatok, divatok.
Nem kellene mindig keserűen
figyelni, hogy mi történik. Csakhogy
nem lehet nem észrevenni az
állandó lemaradást, a kiszorulás
veszélyét.

 Ha most is a kívül maradás-
tól retteg, miért nem próbál „ki-
kötni° valahol?
- Valahol? Mindig azt érzem, hogy

kapkodok, szétforgácsolódom. Talán
ha kicsit alaposabb lennék, ha
nyugodtabban próbálnám kivárni...
hogy mit? Nem is biztos, hogy
tudom, egyáltalán képes vagyok-e
rá.

 Tényleg úgy érzi, hogy szét-
forgácsolódott?
 Szétforgácsolódtam. De ez

szükségszerű volt. Mondhatnám
persze szebb szóval is. Mondhat-
nám, hogy két mély gödör között
ugrándozom. Az egyik oldalon ott
vannak a népszerű bulvár-
előadások sikert hozó szerepei, a
másikon Lucifer és Shylock A ve-
lencei kalmárban. Őt ősztől Szol-
nokon játszom majd. Látszólag
egymásnak homlokegyenest el-
lentmondó helyzetek. Meg lehet-
ne kérdezni, hogy az utóbbiak ár-
nyékában miért vállalom az előb-
bieket. Vagy akár megfordítva, az
elsők fényében mi szükség van a
többire? Az első kérdésre válasz-
ként persze nyugodtan széttár-

' hatnám a karom, és azt mond-
hatnám, meg kell élni... Mond-

hatnám, de ez azért nem egészen
így van. Nem

ilyen egyszerű. Sokkal inkább arról van szó, hogy
bizonyos szempontból visszavonultam a bulvár
sáncai mögé. KÖrülöttem annyi a szívsebész, aki
nagyszerű mélyoperációkat végez, ami a tudo-
mányt illeti, remekül sikerül mind, csak épp a

beteg hal meg. Aztán gyászolunk. Hát én akkor
inkább népszerül plasztikai sebész akarok lenni...
De félretéve a tréfát, olyan tétovának érzem ma-
gam, nem látom, hogy a jövőnek valahol egyál-

talán szüksége lenne arra a fölhalmozott tapasz-
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talatra, tudásra, amit én a pályámon összeszed-
tem. Várom az új generációt, amelyik fölfrissíti a
színházat, várom, reménykedem... de közben a
gödrök egyre mélyülnek, az ellentmondások
egyre nagyobbak, s a színész, ne tagadjuk, vá-
kuumban érzi magát.

 Mégis elszánta magát, hogy igent mondjon
Iglódi István hívó szavára, és eljátssza Lucifert.
Azután egy kicsit még szabadkozott, azt nyilat-
kozta: dübörgött bennem a „nem". Kinek vagy
minek szólt volna ez a" nem"? Iglódinak, a Nem-
zeti Színháznak, a kettőnek együtt vagy egysze-
rűen csak a színházi „közhangulatnak", hisz' azt a
legkevésbé gondolnám, hogy Lucifernek?

 Most miért tagadjam? Hát persze, hogy a
Nemzetinek. Vagy jobb úgy, hogy a „közhangu-
latnak"? De végül is győzött a hiúság. Megértet-
tem, hogy nincs már mire várnom. Es egyébként
is, mindegy, hogy melyik színház, a lényeg úgyis
Madách. Sohasem gondoltam rá, hogy valaha
Lucifert fogok játszani, sohasem volt rá alkal-
mam. S én most megpróbáltam „elérteni" Ma-
dáchot. Az egyik kritika azt írta, hogy adós ma-
radtam az Ördöggel. Számomra ez az „elmarasz-
talás" volt a legnagyobb dicséret. Hiszen ez volt
az egyetlen igazi törekvésem, hogy azén Lucife-
rem minden legyen, csak ne krampusz. Nincs
ebben semmi különös titok, lehet elképzeléseket
gyártani, lehet bogarászni a sorok között, de
végül is be kell vallani, hogy erről a szerepről

csak álmodozni lehet, s ez a különös fonáksága:
csak személyre szólóan fejthető meg. Annak, aki
csinálja. Lucifer érdekessé tette az álmodozása-
imat: Lucifer egy század, egy élet, egy nap -
szinte egymaga. Nem akarom minősíteni sem az
előadást, sem a saját helyem benne, nem akarok
fekete-fehér szavakat használni, hogy jó volt
vagy rossz. De az biztos, nekem fontos volt, hogy
fölfedezzem benne az ördögségétől mentesített
Lucifer iróniáját, humorát, amely, bizton mond-
hatom, Madách iróniája és humora.
 A Tragédia sajátsága, hogy minden kor más-

más arccal ruházza föl. Vannak képek, amelyek a
kor szava és kénye szerint árnyékba kerülnek,
mások nagyobb, erőteljesebbhangsúlyt kapnak.
 Számomra akusztikailag mosta Paradicsom

és a Paradicsomon kívüli világ egymásra felelte-
tése rendkívül jelenvaló. A Paradicsomban Ádá-
mot és Évát még gondoskodva óvta az U r. Lucifer
viszont arra készteti az emberpárt, hogy önmaga
intézze sorsát, s amint ráállnak a „játékra", meg
kell érteniük, hogy ez az új, eddig ismeretlen
helyzet rémisztő örök küzdelemre kényszeríti
őket. Nincs többé gondoskodás, nincs többé
útbaigazítás, a maguk feje, a maguk küzdelme
szerint kell tovább élni. Hát mi ez, ha nem a mi
történelmi sorsfordulónk? Hát nem ezzel a hely-
zettel szembesülünk immár nap mint nap? Nincs
szükség semmiféle hajánál fogva előráncigált
aktualizálgatásra. Ezek a mindennapjaink, ez az

életünk. És erről beszél Ma-
dách. S valószínűleg ez az
oka annak, hogy a közönség,
s köztük rengeteg fiatal,
csöndben ül, és hallgat-ja
Madách szavait. Nem ájult
tisztelettel, de értelemmel,
szinte érzem, ahogy nő a
rezgésszám, terjed a hullám.

 Luciferről beszél, a
Tragédiáról, de ott érzem
mögötte mindazt, amit a
színházról vall, amit a szín-
házban fontosnak tart. Vajon
hogy látja, mi lehet igazán
lényeges ama színháza
számára, merre vezet útja,
egyáltalán van-e útja mos-
tanában?

 Hiszek abban, hogy
az élő szó igénye nagyon
nagy. Nem biztos, hogy ép-
pen a mostani formáció-
ban, de hogy a közönség-

nek fontos a színház, az biz-
tos. Hogy nagyon intenzíven
él a vágya színházra, az
látható, érezhető. Es nem

igaz,
hogy a televízió, a film elviszi
a nézőt. Az Internet,
bármilyen furcsa,

magányossá teszi az embert. Ebben a túlgépie-
sedett információhalmazban igenis megnő az
igény az élő szó igazságára. Es azokra a színé-
szekre, akik a színpadon játszanak. Egyre
kevésbé lesz mindegy, hogy „ki ugrál" a színen.
A képernyőn sokszor csak az a lényeg, hogy
mozogjon rajta valaki. A színház az más. A néző
most már válogat, s számít, hogy ki áll a deszká-
kon. En csak azokról az előadásokról tudok be-
szélni, amelyekben benne vagyok, de azokban
valóban ezt tapasztalom. Es ezt kellene még in-
kább megérteniük azoknak, akik felelősek a szín-
házak létéért. A társulatokért, amelyeket most
állítólag sokan szét akarnak verni... Sajnos szét-
verik azok magukat.

- De hogyan tudja megteremteni a színház
ebben az immár újnak sem nevezhető változó
periódusbanönmagahitelét?

- A színház hitelét - ebben egészen biztos
vagyok - valahol ott kell keresni az élő szó körül,
mert az azonnali hatállyal működik. Hogy volt ez
régebben? Akkor persze a sorok között kellett
olvasni, s volt valamiféle cinkos összekacsintás
a színház és a közönség között. Ennek ideje lejárt
- e z nyilvánvaló. Csakhogy, úgy látszik, a színház
sem tud mit kezdeni ezzel a rászakadt nagy sza-
badsággal meg demokráciával. Valahogy úgy va-
gyunk vele, hogy azelőtt fújt, tombolt a szél, hát
nekifeszültünk, hogy „ellenálljunk". Hirtelen elállt
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a szél, mi meg a nagy feszülésben orra estünk...
Sokszor vagyok társaságban, írók között, akik azt
mondogatják, csak tudnám, miről kellene írni. Igy
van ezzel a színház is, de biztosan rá fog jönni,
ki fogja verekedni a maga igazságát, helyét.
Persze ez a sok pályázatosdi, kuratóriumosdi,
amit a demokrácia jegyében játszunk, nem
biztos, hogy a dolog előnyére válik. Külön-ben is
ezzel csak bizonygatjuk nagy demokrata
érzelmeinket meg lehetőségeinket, de hát közis-
mert a mondás, hogy ott, ahol a demokrácia
beteszi a lábát az ajtón, a színház kisétál az
ablakon.

- Nem érzi, hogy talán nem kellene ezt látszó-
lagos „kívülállóként" mondania, hanem jobb len-
ne, nyilván a színháznak is, ha „belülről" hajto-
gatná?
 En most nyugodtan élek, és azt hiszem,

egyáltalán nem hiányzom a „csatázóknak"... Mó-
kás dolog így figyelni ezt a különös, kamarának,
szövetségnek és a többinek nevezett görgeteget a
maguk tisztségviselőivel, önjelöltjeivel... Talán ha
nem sikerül a Furcsa pár, ha nem jön a Tragédia,
én is másként beszélnék, én is habosítanám a ...,
de így inkább dolgozom. A főiskolán is kívül
vagyok. Nem, nem, ne értsen félre, nem akarom
azt mondani, hogy sohasem hívtak, nem vagyok
megsértve, és nem savanyú a szőlő. Tényleg,
Babarczy hívott, de én nemet mondtam.
 Vajon mi történt volna, ha megvalósulhatott

volna a nagy álom, az a színház a Károlyi Mihály
utcában?
 Az megváltoztatta volna az életemet. Nem

tudom még ma sem másként megfogalmazni,
csak úgy, hogy minden másként alakult volna.
Lehet, hogy bizonyítani tudtam volna azt, amit az
alacsony költségű színházról elgondoltam. Le-
het, hogy nem sikerült volna. Most már ez soha-
sem fog kiderülni. Tévedés ne essék, én nem azt
akartam bizonygatni, hogy nem kell állami támo-
gatás, hogy a színház megél anélkül is. Dehogy!
Az állam nem vonulhat ki a színházból, miként a
kultúra egyetlen területéről sem. Csak egy olyan
színházat szerettem volna, amelyik megpróbálja a
színházcsinálás válaszfalait ledönteni, legalábbis
döntögetni. Egy színházat, ahol mindenki
ugyanarra a célra szövetkezett, ahol mindenki
minden feladatot elvégez. Nem lehet tudni, mi
történt volna, ha létrejön. De az én életem bizto-
san másként alakult volna. Volt egy pillanat, ami-
kor tényleg úgy látszott, nagyon közel állunk a
megvalósításhoz. Aztán egyszerre csak észrevet-
tem, hintában ülök, beültettek a hintába... s akkor

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

Schwajda hívó szavára gondolkodás nélkül igen-
nel felelt, vagy voltak, vannak fenntartásai?

- Schwajda most győzött, pedig évekig ellen-
álltam Shylock szerepének, akárki ajánlotta, nem
vállaltam. Bárhol a világon megtiszteltetés, nagy
lehetőség a színész számára ez a figura. Shylock
fontos szerep, komoly alkalom. Nálunk más a
helyzet, ebben a közegben az ember nem egé-
szen így érzi. Működnek az önvédelmi reflexek.
Bizony, én félelmekkel teli éveket éltem meg, s
óhatatlanul mindig az jutott eszembe, vajon sza-
bad-e, kell-e nekem Shylockot játszani. Aztán
amikor Schwajda megkeresett, arra gondoltam,
mit akarok még, hatvanhárom évesen mire vá-
rok? Ugyanúgy, mint a Tragdia esetében, de itt
azért újra és újra előjön a félelem, a kétség: mi
szükségem van nekem erre? Aztán, hogy egyál-
talán kell-e az embereknek Shakespeare, kell-e A
velencei kalmár? De azért csak nem hagy nyu-
godni a feladat, a lehetőség, hisz Shylock ideje,
miközben persze nagyon távoli és más világ,
mégiscsak nagyon hasonlít a mi helyzetünkre.
Ahogy két kor határán próbálja megtalálni a he-
lyét. Ahogy még a letűnt világ rendje szerint, de
már az új eszményével próbál élni. Olyan, mint
az új világ hírnöke. Legalábbis én most így ér-
zem. Ez az, ami izgat alakjában, s ez az oka, hogy
minden figyelmeztető belső hang ellenére úgy
gondolom, szeretném megmutatni azt, amit én
róla álmodom.

eszembe jutott, én már láttam ilyet... Latinovits
Zoltánnal játszadoztak így a Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga épületével kapcsolatban... S ak-
kor az utolsó pillanatban - még szál t a hinta -
kiugrottam belőle, és attól kezdve más fordulatot
vett az életem. Aztán volt még egy nagy törés,
amikor megpróbálkoztam a filmrendezéssel, na-
gyot buktam... tudtam, hogy hol rontottam el... és
az már senkit sem érdekelt, hogy film nyolc évig
ment a mozikban, hogy két közönségdíjat kapott.
Nem számított. Padlót fogtam, és reményem
sem lehet, hogy még egy lehetőséget kap-jak.
Pedig akkor egy angol filmkritikus azt mondta: ez
egy egészen ritka képességű pasas, érdemes
lenne figyelni rá. Ez senkit sem érdekelt. Mint
ahogy az sem, hogy a film szerelmese vagyok.
Akkor nagyon kellett ügyelnem magam-ra, hogy
össze ne roppanjak, hogy! csak arra figyeljek,
hogyan tovább... De háta Nyilas jegyé-ben
születtem. Müller Péter szerint ez nagyon
veszélyes jegy, s ráadásul én igazi Nyilas vagyok.
Olyan, aki két lábbal áll a földön, és közben az
eget lövi... hát ez, ha belegondolok, megoldha-
tatlan.

-A jövő évadban Szolnokon A velencei kalmár

Shylockját fogja játszani Schwajda György ren-
dezésében. Íme a példa arra, amit úgy fogalma-
zott meg: a színész két mély gödör között ugrán-
dozik. Bár szerintem a művészpálya zükségsze-
rűen kiköveteli az efféle vállalásokat. Vajon


