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Az időből, a csendből kiragadott pillanatok

   Ez a könyv gesztusból készült. Szeretnék visszaadni valamit 
azokból a számomra fontos találkozásokból, beszélgetések-
ből, amelyek sokat segítettek nekem, és formáltak rajtam az 
elmúlt 25 esztendő során. 
   Hangulatokat, elkapott pillanatokat, fontos félmondatokat, 
tartalmas útravalókat gyűjtöttem egybe korábbi interjúim 
részleteivel.
  Ezek az egyébként hosszú, terjedelmes beszélgetésekből –
általában mélyinterjúkból – származó részletek az időből, a  
csendből kiragadott momentumok.
   Megdöbbentő lesz az olvasó számára, hogy szinte min-
denki ugyanazt élte át – másként. És mindenki ugyan-
arról beszél – más szavakkal, más történetbe ágyazva.  
Másképp ugyanúgy…
   Ezt a válogatáskönyvet a gesztus hozta létre, ezért a ki-
adványt mindenki számára elérhetővé teszem, ajándékként. 
Így szeretném viszonozni azt a sok-sok figyelmet, amelyet 
az elmúlt negyed évszázadban – gyerekkorom óta – kaptam 
beszélgetőpartnereimmel az olvasóktól, a televíziónézőktől, 
a rádióhallgatóktól, az online világ követőitől, az előadásaim 
és tréningjeim közönségétől.
   A gesztus erejét sokszor alábecsüljük, pedig teremtő 
ereje újra és újra megmutatkozik a hétköznapok során.  
Sok ilyen teremtő pillanatot kívánok az olvasónak!

A szerző
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„Semmiből nem lehet olyan intenzíven  
tanulni, mint egymásból”

Eleinte nem tudtam, mi a különleges varázs, ami az interjú-
köteteidben van. Később jöttem rá, hogy akarva-akaratlanul 
is összeeresztetted azokat, akik érdekesek lehetnek, és sem-
miből nem lehet olyan intenzíven tanulni, mint egymásból. 
Ez a legősibb tanulási módszer és talán a legtökéletesebb. 
Minden apró tapasztalás hatalmas vagyon egymás számára! 

Ezért ilyen rendkívüliek a könyveid. 
A nyilatkozók tapasztalatásai igazi tananyagok az olvasónak. 

És a nyilatkozók is olvasók, és Te is. 
A Kérdező!

Benkő Péter
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A Kis Herceg kincsei

Talán tudja, talán nem e kötet szerzője, hogy a háta mögött Kis 
Hercegnek nevezik. Nem tudni pontosan miért, ezt inkább sej-
teni lehet. Talán mert van a lényében valami meseszerű, valami 
meseszerűen kisfiús. Rendelkezik egy mostanában egyre ritkább 
tulajdonsággal, képes rendkívüli módon odafigyelni más embe-
rekre. Valahogy úgy, ahogy legendás gyóntatópapok és híres pszi-
chiáterek teszik. 
   Ül a „pácienssel” szemben, nagyra nyitja a szemeit, figyel, az 
illető meg észre sem veszi, de olyannyira kitárja a lelkét, hogy úgy 
még az édesanyjának se tenné.
     Aztán az is a varázslat része, hogy amikor a Kis Herceg papírra 
veti ezeket a fondorlatosan kicsalogatott vallomásokat, nem sér-
tődik meg senki, sőt tán még örül is, hogy mind ezt a nagy szemű 
kisfiú előbányászta a lelke legmélyéről.
   Hogy honnan jött, mikor és hogyan, arra már csak a magyar 
sztárvilág, az a bizonyos showbiznisz legöregebb rókái emlékez-
hetnek. Nem volt senki fia, borja, mégis – ez is a varázslat! - átju-
tott mindenféle akadályon, szigorú portásokon, összevont szem-
öldökű titkárnőkön.
     Pedig az Óperenciás tengeren is túli Salgótarjánból jött, min-
denféle ajánlólevél nélkül, és talán még hamuba sült pogácsára 
sem futotta neki. Mégis színészek, nagyhírű zenészek, zord pro-
ducerek, mindenféle híres komédiások fogadták bizalmukba, ta-
lán ők sem tudják miért.
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    Lehet, mert gyermeki ámulattal csodálta őket, úgy érezve, hogy 
a mesék birodalmába jutott, amikor vidéki kisfiúként megszólít-
hatta őket. A válogatott interjúrészletek e könyvben ezeknek a kü-
lönös gyónásoknak az eredménye. Keressenek egy jó kényelmes 
fotelt és hagyják, hogy hasson a varázs…  A Kis Herceg megosztja 
velünk különös módon megszerzett kincseit…

Ómolnár Miklós

„András olyanokat kérdez,  
amin gondolkodni érdemes”

Egy kezemen meg tudom számolni azokat az embereket, akik 
valóban emlékeztetnek egy újságíróra. Akik kérdeznek valamit, 
amin gondolkodni érdemes. Akikkel tényleg beszélgettem. Sán-
dor András az egyik. Ajánlom szabadon választott gyakorlatait, 
riporteri merüléseit, melyek során képes megdőlni a „ fecseg a fel-
szín, hallgat a mély” tétele. Van, hogy a mély is képes megszólalni.

Geszti Péter
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„Jó volt a tükrébe nézni”

Interjút készíteni valakivel nem csupán egy naptárba beírt idő-
pont, egy randevú, egy együtt elfogyasztott kávé. Megszólaltat-
ni és megmutatni valakit: rákészülés, hangolódás, elmélyülés. 
Azokban a pillanatokban, amikor beszélgetek – kicsit azzá válok, 
aki az alanyom. Andrásnál is ezt érzem. Andrásban is ezt ked-
velem. Andrásnak is ezért nyíltam meg. És valószínű, mind-
annyian így érezték, akik a következő oldalakon szerepelnek.  

Szily Nóra

„Emberséget sugallnak az interjúi”

Az egyetlen teremtőerő, ami révén működik az interjú műfaja: a 
tehetség. Egy sajátos, speciális képesség. És még ezer egyéb össze-
tevőből adódó energiamező, amely szerencsés együtt-állásából szü-
letnek érdekes, izgalmas beszélgetések. Amelyek sugallnak valami 
emberséget. Igazságot, személyességet. Csoda? Varázslat? Bűvészet? 
Művészet? Nem tudom. De Sándor András interjúi ilyenek.

Szegő András
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Nagy találkozások

„Mindig érdekelt azoknak a sorsa, embersége,  
akiket a tévében láttam.”

Gyerekkorom óta faggatom őket és tanulmányozom a sor-
sukat. Figyelem a lelküket, sokszor a közvetlen közelükből 
próbálom megérteni, mit miért tesznek.
   Igenis, vannak fontos találkozások az ember életében. 
Egy-egy csevegés évekre – vagy akár egy életre– feltölthet, új 
irányt adhat, szemléleteket változtathat meg.
  Szerencsés ember vagyok, mert sok fontos találkozásban 
volt részem eddigi életem során. Mindig meg mertem őket 
szólítani, és mindig választ is kaptam a kérdéseimre.

Mi a titkuk azoknak, akik nagy tömegekre  
képesek hatni? 

Tizenkét éves voltam, vagyis ötödikes általános iskolás, ami-
kor életem első hivatalos „sztárinterjúját” készítettem szülő-
városom napilapjába. Már gyerekként is arra voltam kíván-
csi, amire azóta is: mi a titkuk azoknak, akik nagy tömegekre 
képesek hatni? Hogyan élnek, miként éreznek, miképp sze-
retnek ők? Hogyan hibáznak és milyen módon hozzák azt 
helyre?
   Mindig érdekelt azoknak a sorsa, embersége, akiket a tévé-
ben láttam. Azoké, akiket már-már családtagként, de mini-
mum régi ismerősként köszöntünk a képernyőről. 
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   Amióta az eszemet tudom, róluk szerettem írni. Azokról, 
akiket híressé tett valami. Egy dal, egy színdarab, egy tévé-
műsor, egy sikeres vállalkozás egy elejtett mondat.
   Azok a mondatok, amelyeket útravalóként elvihetünk ma-
gunkkal. Sorsok, utak mérföldkövek tapasztalataiként.
  Beszélgetni jó. Azt mondják: egy beszélgetés során ma-
gunkból cserélünk egy darabot másokért. Minden egyes 
diskurzus ott van bennünk, egy elmentett és akármelyik 
pillanatban előidézhető emlékként. 

Ha figyelsz, megérted a világ  
érzelmi logikáit

A csevegések sokfélék, vagyis pont olyanok, mint amilye-
nek mi is vagyunk. Színesek. Ezerarcúak. Amilyen maga az 
élet. 
   A mai világban a legnagyobb kincs, amit adhatunk egy-
másnak, az idő és a figyelem. Sajnos pont az utóbbi tulaj-
donság kezd elveszni a világból, holott épp ez lenne a lé-
nyeg. Mert aki képes rendkívüli módon odafigyelni a másik 
emberre, képes arra is, hogy megértse őt, és a világ érzelmi 
logikáit.
   A lelki folyamatok megértéséhez nyitottnak kell lenni má-
sok történetei, tapasztalatai iránt. Aki most ezt a könyvet a 
kezében tartja, a legnagyobb lépést megtette a fejlődés út-
ján. 
   Nagy szó ez manapság. Az pedig még nagyobb szó, hogy 
ebben az őrületes forgatagban, amikor a természetes emberi 
szavak elértéktelenedtek, lehet még egyáltalán beszélgetni. 

Útravalók, tanulságok  
motivációs bombaként
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   A kapkodó zűrzavaros világban különösen meg kell be-
csülni azokat, akik képesek kicsit megállni, és érdeklődve 
figyelni másokat. Az őszinte kíváncsiság ugyanis ma már 
egyre ritkább tulajdonság.
   Ebben a kötetben az elmúlt 25 esztendő során – televízió-
ba, rádióba, lapokba – készült mélyinterjúimból válogatok. 
Interjú-részletek fontos témákkal – útravalók, tanulságok 
gyanánt. Amolyan motivációs bombaként. Hiszem, hogy a 
következő oldalakon található beszélgetésekkel sok ember-
nek tudunk segíteni beszélgetőpartnereimmel. 

Barátsággal,

Sándor András
A kérdező

Tanulság:
Aki olvasott valaha motivációs, önfejlesztő könyveket, pon-
tosan tudja, milyen fontos, hogy az ember vegye magát kör-
be sikeres emberekkel, hiszen tőlük lehet a legtöbbet tanulni. 

Én gyerekként még nem olvastam motivációs könyveket, 
hanem ösztönből éreztem rá arra, hogy ha magam is sikeres 
szeretnék lenni, akkor olyanoktól érdemes elkérni a receptet, 

akik valóban fürdenek a sikerben.

Útravaló:
Merj kérdezni és merd megszólítani azokat, akikre kíváncsi 

vagy! Az őszinte érdeklődés csodákra képes. 
Igazi aranybányává válik az a kapcsolatrendszer, amelyet 

ezzel a fajta bizalomépítéssel szerzel.
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FREI TAMÁS

„Megőrülök, amikor a problémákat kell 
hallgatnom és nem a megoldást”

„Sosem tűztem ki célokat, mert az élet számomra csak egy 
utazás, ahol magát az utat fontos élvezni, miközben megyünk 
valahová. Nem az úttal kell foglalkoznunk, hogy majd hová 

érkezünk, mert úgy sem oda, ahová tervezzük.”

Fotó: fb.com/freitamas
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– Az egyik legfontosabb dolog volt az életemben a szabadságra 
való törekvés. Eleve mindent úgy építettem, hogy szabad ma-
radjak. Soha nem szálltam volna be a kávéházi világba, ha nem 
gondolnám róla, hogy lehet így is csinálni. Csomó üzleti dolog 
van még, amihez lenne ötletem, de röghöz kötne, ezért nem csi-
nálom.
– Ha már a kávéházaidat említetted, soha nem értettem, mi-
ért pont Salgótarjánban nyitottátok az első üzletet.
– Az üzlettársam azt mondta, nem a Rózsadombon kell kez-
deni, mert ha a Rózsadombon nyitunk kávézót, az nem biztos, 
hogy működni fog Salgótarjánban. De ha kitaláljuk, mitől fog 
működni Tarjánban, onnan már könnyebb elmenni Dubli-
nig. És ebben teljesen igaza volt, mert most éppen ott tartunk, 
hogy a világ több országában is van kávézónk. Abban az üz-
letágban is eljött a pillanat, amikor azt mondtam, már bizton-
ságban vagyunk. Előtte remegtem, hogy jön a nagy multi, és 
ránk nyit. Mint a televízióban a nézettségnél. De többen lettek 
a kávézónkban, amikor tőlünk 10 méterre nyitott az amerikai 
multi. Kiderült, hogy ár-érték arányban jobbak vagyunk. Most 
már örülünk is neki, ha közvetlenül mellettünk nyitnak. Hajrá! 
De ez is egy lelki folyamat. A regényírásnál is izgultam, hogy 
mennyien olvassák majd, aztán ott is megnyugodtam.

„Attól még, hogy nem voltam beosztott,  
nem lettem szabad”

– Mennyi idős voltál, amikor azt mondtad, hogy többé 
nem leszel beosztott?
– 25 évesen, egy évnyi beosztottság után láttam, hogy ez nem 
perspektíva. 
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De attól még, hogy nem voltam beosztott, szabad sem lettem. 
Ugyan a saját produkciós irodámat csináltam, mégis két – 
elnézést – idióta ült a fejem felett a TV2-ben, akik minden-
ben keresztbe tettek. Ugyan nem voltam az alkalmazottjuk, 
mégis tudták akadályozni az életemet. A könyvírás azért jó, 
mert direktben az olvasóval vagy összekötve. Nem jön egy 
hülye programigazgató, aki keresztbe tesz. Sok csatornánál 
sok lüke ember van. A tévézésnél pont ezt nem szerettem, 
hogy van egy ember, aki ki van nevezve szűrőnek, és nagyon 
sokszor nem értesz vele egyet. Csak egy példa: kiket milyen 
alapon castingol be a tv műsor formátumba, amit te talál-
tál ki. És hiába mondod, hogy ezt azért mégsem kellene, de 
ő pont annak a nőnek udvarol, tegyük őt be. Magyarország 
ilyen hely! És ez engem irritál. Messze is szaladtam…
– Amikor annak idején felálltál a Híradóból, ilyen életet 
képzeltél magadnak?
– Nem feltétlenül.
– Manapság nagy divat – főleg spirituális szemináriumo-
kon, illetve életvezetési könyvekben – célokat leíratni.
– Én úgy éltem, hogy nem tűztem ki célokat. Az élet szá-
momra csak egy utazás, ahol magát az utat fontos élvezni, 
miközben megyünk valahová. Nem azzal kell foglalkoznunk, 
hogy majd hová érkezünk, mert úgy sem oda, ahová tervez-
zük. Az életemet az vezérli, hogy érdekes legyen és izgalmas. 
Ennyi. És ha elkezdek unatkozni, akkor új szakmába fogok, 
váltom, átköltözöm másik városba. Maga az utazás legyen iz-
galmas, ez a lényeg.

„A legtöbben utálják az életüket, és  
depressziósok, mert nincs fantáziájuk”
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– Egy olyan ember, aki olyan hőfokon él, mint te, nem ma-
gányos?
– A magány nem jó szó, de bizonyos értelemben véve min-
denki egyedül van. A tévézésben, a kávéházi életben, a re-
gényírásban is azt éreztem, hogy tudatosan kell optimista, 
lendületes mikrokörnyezetet teremtenem magam köré. Azt a 
nagyon szűk kört, azt az 5-6 embert, akikkel napi szinten ta-
lálkozom, roppant tudatosan választom ki. Manapság, főleg 
Magyarországon, kevesen vagyunk, akik pozitívak, és nem 
adják fel. Megőrülök, amikor a problémákat kell hallgatnom, 
és sosem a megoldást. Én egy pozitív figura vagyok. Nagyon 
élvezem az életet. Annyi izgalom és érdekesség van a világ-
ban! Valaki azt mondta, hogy a jó élethez három dolog kell. 
Kevés a pénz. Persze azt tudom mondani, hogy ebben is sze-
rencsés fickó vagyok, mert alapvetően nincsenek anyagi ne-
hézségeim.
– Korábban sem voltak?
– Korábban előfordult, de nem ez volt a központi kérdés. 
Mindig nagyon izgalmas, színes életre vágytam. Sose a pénz 
és a hírnév volt a fókusz. Most olvastam valamelyik televíziós 
nyilatkozatát, a nevét nem is mondom, hogy „mindig gazdag 
és híres szerettem volna lenni”. Gazdag és híres? Esküszöm, 
már a mondatot sem értem. Én mindig érdekes életet sze-
rettem volna élni. És arra eszméltem, hogy egyébként ezzel 
még pénz is jár. Ha a pénzre hajtottam volna, nem megyek el 
riporternek a rádióba, hanem maradok esti hírműsor vezető 
súgógépről, öltönyben és nyakkendőben. Senki nem értette, 
miért megyek el a rádióba hadi tudósítónak, amikor vezet-
hetem az esti híradót. De jött vele pénz is. Persze az ember 
állítsa be az igényeit a realitásokhoz. 
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Ha nekem az lenne az igényem, hogy Ferrarival járjak, ak-
kor szegény embernek érezném magam. De nekem az az 
igényem, hogy teljesen jól érzem magam kismotoron, meg 
bicajon is. Tudom, hogy némi pénz kell ahhoz, hogy az em-
ber jól, boldogan, és érdekesen élhessen. A pénz ugyan nem 
boldogít, de jó, ha van bizonyos mennyiségben. Egyébként 
sokkal többeknek van ebben az országban, amennyien bol-
dogok, mert utóbbihoz energia és képzelőerő is szükségelte-
tik. Legalábbis ezt látom a nyugati életterekben, ahol élek. Az 
embereknek van energiájuk és képzelőerejük, ahhoz képest, 
hogy milyen lehetőségeik vannak érdekesen és izgalmasan 
élni. Nem kritizálni akarom Magyarországot, mert itt is le-
het érdekesen és izgalmasan élni, de sok embert látok, akik-
nek sok pénzük van, és mégis, számomra dögunalmas életet 
élnek. Képzelőerejük nincs, mit kezdhetnének magukkal. A 
legtöbben utálják az életüket, és depressziósok, de ez belülről 
jön, mert nincs fantáziájuk. Én 40 órát ki tudnék a napból 
tölteni, mert megvan hozzá a megfelelő képzelőerőm is. Nem 
tudom, miért kellene nekem szomorkásnak lennem.

Tanulság:
„A legtöbben azért utálják az életüket, mert nincs fantáziájuk.”

Útravaló:
„KÉPZELŐERŐ! Az utat élvezd, ne a végállomáson agyalj!”
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SEBESTYÉN BALÁZS

„Az határozza meg az életünket,  
amiben hiszünk”

„Elképesztően sok munka van a mentális teremtésben. Fejben 
roppant tudatosan készültem azokra az eredményekre, ami-
ket később elértem. Minden a hiten múlik! Amiben hiszünk, 

az határozza meg a létezésünket, az életünket!  
A spirituális úthoz is kell a kitartás.”

Fotó: fb.com/officialsebestyenbalazs
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– Reggel a rádióban arról beszéltél, hogy mennyi kintlé-
vőséged van, vagyis, hogy több embernek adtál vissza nem 
kapott kölcsönt.
– Sajnos így van.
– Nem tanultál a hibáidból?
– Valamennyit már edződtem, és talán könnyebben mondok 
nemet. De ezek nehéz pillanatok, pláne akkor, ha tudom, 
hogy az adott személy valóban bajban van. Ő pedig tudja ró-
lam, hogy valószínűleg jobban állok anyagilag, mint ő, ezért 
elvárja, hogy adjak. Ez is, mint minden más az életben, egy 
hosszú tanulási folyamat. Idővel az ember megtanulja kezelni 
ezeket.
– Neked kellett valaha kölcsönkérned?
– Hálistennek még nem voltam ilyen helyzetben. Szívessé-
get sem kérek. Már akkor is zavarban vagyok, ha szólnom 
kell valakinek, hogy vontasson el, jöjjön értem, vagy éppen 
vigyen el valameddig. Szeretek magam megoldani mindent. 
Negyven után az ember már rutinosabban vállal felelősséget 
saját magáért, az életéért.
– Évekkel ezelőtt elindultál egy spirituális, lelki úton. A 
különböző önismereti módszerek is szerepet játszottak 
abban, hogy ennyire gördülékenyen alakult az életed?
– Biztosan. Annak idején például még nem voltam rádió kö-
zelben, amikor már kitaláltam, hogy egyszer szeretnék majd 
egy olyan reggeli rádióműsort, ami piacvezetővé válik, és 
legyőzi Bochkorékat. Fejben roppant tudatosan készültem 
erre. És minden olyan eredményre, amiket később elértem. 
Minden a hiten múlik! Amiben hiszünk, az határozza meg a 
létezésünket, az életünket! A spirituális úthoz is kell a kitar-
tás.
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„A tudatosság nem könnyű dolog”

– Mindig volt hozzá kitartásod?
– Ne gondold! Hányszor, de hányszor mondtam, hogy men-
jen a fenébe, aki ezt kitalálta. Ezen az úton is sok a próbatétel. 
A legfontosabb kérdés, van-e elég türelmed. A saját egónk 
jelenti a legnagyobb kísértést, mert folyamatosan el akar térí-
teni. A tudatosság nem könnyű dolog. És az sem, hogy a ne-
gatív hatások ellen egy védőburkot vonj magad köré. Melós 
dolog ám ez! Sokan azt gondolják a szakmámról, a televízió-
zásról, illetve a rádiózásról, hogy könnyű meló, csak bohóc-
kodni kell egy kicsit, de ez egyáltalán nem így van. Tudatosan 
választottam televízió-műsorokat, és az életemet is tudatosan 
élem. A rossz választások szerencsére elkerültek. Ugyanak-
kor hozzá kell tegyem: mindkét helyen: a televízióban és a 
rádióban is roppant profi csapat dolgozik, akik nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy így alakuljanak az elmúlt évek.
– Mennyi szerepe volt ebben a mentális teremtésnek?
– Sok. Ha az ember el tud képzelni valamit, és képes tudato-
san megtervezni az életét, azt később meg is tudja valósítani. 
Emlékezned kell: neked is, már egy évekkel ezelőtti interjú-
ban előre megmondtam, milyen típusú műsorokat szeretnék, 
és mind be is jött.
– Amikor csak tervezted, ilyennek képzelted?
– Nem. (mosolyog) Azt hittem, jóval egyszerűbb lesz. Kőke-
mény feladat naponta négyórás reggeli műsort készíteni. Ez 
nem csak arról szól, hogy négy órában jókat röhögünk. Nagy 
stábbal dolgozunk, több szerkesztő van, folyamatosan egyez-
tetjük a témákat, és keressük is azokat. Ráadásul döntési 
helyzetben vagyok, én mondom ki a végén az A-t, vagy a B-t.
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– Te vagy a műsor producere?
– Igen. Úgynevezett begyártó vagyok. Nem szeretem ezt a 
szót, hogy producer.
– Talán azért, mert ez felelősséggel is jár?
– Minden szinten felelősséggel jár. Felelősséggel tartozom a 
munkatársaimért, és magáért a műsorért is. Az ott elhang-
zottakért, mindenért. Az anyagi oldaláról nem beszélve.

„Könyörtelen, mindenféle emberi értéken 
brutálisan átlépő világban élünk”

– A saját magad megismerésében hol tartasz?
– Ez egy elképesztően hosszú folyamat, és mindig van benne 
új feladat. Most éppen a gyereknevelés. Ezernyi kérdés kava-
rog bennem, vajon jól csinálom-e? Őrület, hogy az életben 
mindenhez papírt kell szereznünk, az utakra is csak jogosít-
vánnyal mehetünk ki, miközben a gyerekneveléshez semmi 
se kell, semmi nincs, csak a minta és az ösztönök.
– Milyen félelmeid vannak?
– Leginkább a fiaimat féltem a külvilágtól, az emberektől, a 
rosszindulattól, a bántástól. Nagy szerencse, hogy fiúk. Ha 
lányok lennének, nem is tudom, mit csinálnék. Még nagyobb 
pánikban lennék. Könyörtelen, mindenféle emberi értéken 
brutálisan átlépő világban élünk, és őszintén kimondom, fo-
galmam sincs, hogy meg tudom-e őket óvni ettől. Már abban 
sem vagyok biztos, hogy jó döntés-e erre a világra gyereket 
vállalni. Amíg az embernek nincs gyereke, nem tudja, mivel 
járnak a hétköznapok. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy életet 
adjunk egy gyereknek, hiszen csak ideig-óráig lehetünk jelen 
az életében. 
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Szülőként látom, mennyire esendők és törékenyek. Mégis, 
egy ponton túl nekik kell majd megoldaniuk mindent, addig 
pedig nekünk kell átsegíteni őket a nehézségeken.
– Sebestyén Balázsnak mitől kell önmagát megvédenie?
– Semmitől. A médiában eltöltött két évtized alatt már meg-
edződtem. Ebben a szakmában könnyen céltáblává válik az 
ember. Kaptam én már hideget-meleget, és nyilván most is 
kapnék, ha elolvasnám az internetes fórumokat, a kommen-
teket. De nem teszem, tisztában vagyok azzal, hogy megosztó 
a személyiségem! Ez a szakmámmal jár!
– Miben kell még fejlődnöd?
–Talán az emberi kapcsolatok kezelésében. Az nem mindig megy.
– A zárkózottságodra gondolsz?
– Nem vagyok zárkózott, csak talán az emberek keveset tud-
nak rólam! Amikor kezdesz híressé válni, hirtelen csomó 
ember vesz körül, akik mind azt hajtogatják, milyen nagy-
szerű vagy. Mindenki a barátod akar lenni, miközben nem is 
ismered őket. Aztán amikor látják, hogy nem vagy vevő a túl-
ságosan bizalmas kapcsolatokra, eltűnnek. A gyerekkori ba-
rátságaim megmaradtak, ők nagyon fontosak nekem, vannak 
haverságok is a szakmából, de új barátságokra nincs igazán 
szükségem! A felszínes celeb barátságoktól meg különösen 
irtózom!

Tanulság:
„A saját egónk jelenti a legnagyobb kísértést, mert folyamato-

san el akar téríteni.”

Útravaló:
„Amit el tudsz képzelni, azt végül meg is tudod valósítani.”
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GESZTI PÉTER 

„Nem szabad elnyomni a problémákat, 
mert az biológiailag is tönkretesz”

„Sokkal egyszerűbb valakinek őszintén megmondani a véle-
ményedet valakinek, mintsem hosszú napokig, vagy hóna-

pokig kerülgesd. Nem baj, ha konfliktus van. Kicsit rossz lesz 
utána, de hosszútávon mindenképp jobban jársz.”

Fotó: fb.com/gesztipeter
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– Azt mondják, régen nagyon konfliktuskerülő voltál.
– Már régen nem vagyok az! Az utóbbi esztendőkben ugyan-
is megtanultam kezelni az ilyen helyzeteket. Rájöttem, hogy 
sokkal egyszerűbb valakinek őszintén megmondani a véle-
ményedet, minthogy napokig, vagy hónapokig kerülgesd. 
Nem baj, ha konfliktus van. Kicsit rossz lesz utána, de hosz-
szútávon mindenképp jobban jársz. Nem szabad elnyomni a 
problémákat, mert az biológiai értelemben is tönkretesz.
– Sokan mesélték a szakmából, mennyire irigylik tőled azt 
a tulajdonságodat, hogy mindenen könnyen tovább tudsz 
lépni.
– Nem irigykedni kell, hanem először önvizsgálatot tartani, 
magunkba nézni. Tizennyolcéves koromban egy évig szinte 
folyamatosan kórházban voltam, mert többször is operálták 
a szememet. Átéltem, milyen érzés megnyomorodni. Akkor 
jöttem rá, hogy az igazi nagy baj a betegség. A baj az, amikor 
meghal az apád, és végleg elveszítesz valakit. Az ilyen tragé-
diák mellett semmi sem igazi baj. Nem baj, ha ma rosszabb a 
kedved valamiért, holnap majd jobb lesz, mert minden meg-
fordul. Engem szórakoztat az életnek ez a dramaturgiai játé-
ka. Voltak olyan pillanatai az életemnek, amikor azt hittem, 
itt vége a világnak. Aztán két nappal később kiderült, hogy 
minden megy tovább a megszokott kerékvágásban. Sokat 
erősödtem.
– Mi jut eszedbe, ha a holnapra gondolsz?
– Harmónia. Soha nem féltem a holnaptól. Figyelem az em-
bereket, és látom, nem veszik észre, hogy szabadok, nincse-
nek tudatában annak, hogy bármit csinálhatnak az életben, 
mert nincs vesztenivalójuk. Addig, amíg a környezetedben 
lévő emberek egészségesek, nincs vesztenivalód. 
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Még akkor sem, ha fél évig rosszabbul megy a sorod, esetleg 
nincs annyi pénzed, mint korábban, vagy el kell válnod attól, 
akivel együtt éltél. Megszokásokból és megrögzöttségből áll 
az élet, pedig sokkal érdekesebb dolgokat is lehet csinálni. Én 
mindig találok magamnak új játékokat. 

„Az érzelmi viszonyaimban  
türelmesebb vagyok”

– Azt mondtad egyszer, hogy a Rapülők búcsúkoncertjén, 
a nagy őrületben szándékosan megálltál egy pillanatra a 
színpadon, hogy magadba szívhasd azt az érzést, amit tíz-
ezer ember együttes szeretete ad.
– És azóta minden egyes nagykoncerten ugyanígy megál-
lok. Ügyelek erre. Fontos pillanatok ezek, amiket majd elő 
lehet venni abból a bizonyos zsákból, amikor picit nehezebb 
a helyzet, és szomorúbbá válok.
– Sokszor van ilyen?
– Szerencsére nem. Sokat változtam az évek alatt. Korábban 
például sokkal türelmetlenebb voltam. Ezt még ma sem nőt-
tem ki teljesen, az érzelmi viszonyaimban mégis sokkal türel-
mesebb vagyok. Nyilvánvalóan azért, mert átmentem nagy 
traumákon, például egy váláson. Hajdani kollégám – eredeti
szakmáját tekintve pszichológus – mondta nekem, amikor a 
nagy balhé zajlott, hogy Petya, nem kell mindig nyerni, nem 
kell azt mutatni az embereknek, hogy te mindenből győztes-
ként kerülsz ki, hisz nem vagy mindig az. Mert ha ezt a sze-
repet akarod játszani, akkor eltörsz… Ezek a mondatok rá-
döbbentettek, hogy az ember akármilyen idős is, mindig tud 
újat tanulni. És el kell ismerni azt is, ha valamiben veszítünk.
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„Az alkotó embereknek szükségük van  
az érzelmi drámákra”

– Minden nagyobb magánéleti rezzenésednél írtál egy 
dalt?
– Igen. Az embernek bele kell raknia egy zsákba az érzelmi 
emlékeit. Ma már tudom, hogy a boldogtalanság a szerzők-
nél igenis jó dolog, mert annak az érzelmi hőfokából később 
is lehet táplálkozni. A boldogság nem szül okvetlenül nagy 
műveket. A boldogtalanság, az elégedetlenség, az éhség a 
legfontosabb. Akkor kezdtem tudatosan élni, amikor erre rá-
jöttem. És azt mondtam, igenis abba lehet hagyni dolgokat. 
Nem kiélni, végigmenni mindenen, amikor már nagyon ké-
nyelmes és nagyon sikeres, mert abból nem jön új energia. 
Mindig abból jön új érzés, ami újszerű, amiért meg kell újra 
küzdeni. Ezt egyébként mindenki megtehetné, csak nem elég 
bátor hozzá. Amikor olyan zenét kapok valakitől, ami meg-
érint, akkor le kell nyúlnom a tudatalattimba az érzelmeimet
előrángatni. Minden színésznek, zenésznek, de még sporto-
lónak is – akik direkt alkotó munkát végeznek – szükségük 
van az érzelmi drámákra. Akkor is, ha szenvednek tőle. Anél-
kül ugyanis nem születik meg az az érzelmi plusz, amiből ki 
lehet bányászni a csodákat.
– Mindig el tudsz számolni ezekkel a tudatalatti érzelmek-
kel?
– Nem. Sokszor volt olyan, hogy leírtam egy dalszöveget, és 
nem tudtam, honnan a fenéből jön ez belőlem, mert a hét-
köznapokban nem így működöm. Sajnos a nagy traumákat 
nem lehet megúszni. Illetve meg lehet úszni, de akkor nem 
fogsz olyan nagy dolgokat létrehozni, ami miatt érdemes írni.
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Tanulság:
„A nagy traumákat nem lehet megúszni.”

Útravaló:
„Nem kell mindig nyerni!”
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OROSZLÁN SZONJA

„A bátorságot pozitívan jutalmazza az élet”

„Ha leugrasz egy szikláról, akkor a szél valamilyen irányba 
el fog fújni. Nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor valamit 

már kényelmetlennek éreztem és léptem,  
abból mindig jobb lett.”

www.szonjaoroszlan.com
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– Mennyivel másabb megélni ezt a szakmát, mint amilyen-
nek gyerekként láttad?
– Rosszabb… (nevet) Sokkal több a stressz. Viccen kívül, ki-
állni emberek tömege elé mindig nagy izgalommal jár. És a 
takarásban az ember megkérdezi magától színpadra lépés 
előtt, hogy biztosan ez volt a legjobb választás?
– Minden este megkérdezed magadtól?
– Természetesen nem minden este, de van, amikor idegesebb 
vagyok a kelleténél. Ez a stressz valójában azért van, mert 
roppant lelkiismeretes, szorgalmas színész vagyok. Nem ál-
lok ki anélkül, hogy ne lennék száz százalékig biztos a dol-
gomban. Nem is nagyon szoktam rontani, de bármikor tör-
ténhet bármi a kellékkel, a díszlettel.
– És történik is?
– Szokott… Egyszer nyáron, negyven fokban Mary Pop-
pinsként beöltözve, téli kabátban, csizmában, harisnyában 
repkedtem, a lámpáktól még nagyobb forróság volt a káni-
kulában és akkor ott tényleg megtörténtek olyan pillanatok, 
amikor fogalmam nem volt arról, mi következik. Nyilvánva-
lóan a pillanatnyi oxigénhiányból adódóan.
– Mi lett a vége?
– Vártam egy kicsit, aztán eszembe jutott a szöveg. Ilyenkor 
általában vagy ugrunk egy sort, vagy költünk valamit. Hi-
hetetlen költők tudnak megbújni bennünk, színészekben, 
amikor baj van, és nem jön az a sor. Valamit mondani kell, 
nem mehet üresben… Az izgalom részét meg lehet szokni, 
de a stressz egyre rosszabb. Miután az ember ismertté válik, a 
közönség (el)vár tőle valamit. Ilyenkor van egy „megfelelési 
kényszer”, hogy tőlem biztosan várnak egy bizonyos szintet, 
ami alá nem szabad menni. 
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Pedig mindig mondják, hogy én már olyan régen csinálom, 
biztosan nem félek. Dehogynem. Sokkal rosszabb.

„Amikor valamit már kényelmetlennek  
éreztem, és léptem, abból mindig jobb lett”

– Amikor pedig már végképp nem bírod, kicsit eltávolodsz 
a szakmától és feltöltődsz.
– Kellenek az ilyen időszakok az ember életében. Mi színé-
szek nagyon magunkból dolgozunk. A tapasztalatainkból, a 
lelkünkből, az érzéseinkből, a gondolatainkból. És az érzel-
meinkből persze. Aztán ez egyszer csak elfogy… Olyankor 
kell kicsit visszavonulni és feltöltődni. András, mögöttem 
olyan elképesztő tíz év volt akkor, amikor egy évre „szabadsá-
goltam magam”. Megfeszített tempó egy évtizeden keresztül, 
szinte pihenés nélkül. És jött egy időszak, amikor sok darab 
kifutott, amelyekben szerepeltem, ezért adott volt a pillanat 
a feltöltődésre. A Kultúrpart oldalnak és szponzoroknak kö-
szönhetően el tudtam utazni rengeteg helyre és az élménye-
ket megírtam egy heti blogban.
– Az az egy év elsülhetett volna másképp is?
– Sokan féltettek. Azt mondták, egy év hosszú idő. De csi-
náltam már ilyet korábban is, amikor négy év után felálltam 
a Vígszínházban. Akkor is azt mondták, hogy életveszély el-
mennem.
– Ezek szerint volt már rutinod a mélyugrásokban.
– Ha leugrasz egy szikláról, akkor a szél valamilyen irányba 
el fog fújni. És általában a bátorságot az élet pozitívan jutal-
mazza. Nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor valamit már 
kényelmetlennek éreztem és léptem, abból mindig jobb lett. 
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Az egy esztendős szünet sem klasszikus szünet volt, hiszen 
körbeutaztam a világot. Az utazás pedig annyi energiát és 
élményt adott, hogy attól eleve csak jobb lehetett minden. 
Egy színésznek van egy érési folyamata. Akkor, tíz év után 
lezártam egy korszakot. A „buta szőke” körbelőhető kategó-
riáiban, amit el lehet játszani, azt én mind eljátszottam. Mi-
után visszatértem arról az egy évről, elkezdtek más és jóval 
nagyobb volumenű szerepek megtalálni. Elkezdtem karakte-
resebb szerepeket játszani, mint a korábbi naiv, szőke lányt.
 

„Az ösztönök jól súgtak,  
de nem mindig hallgattam rájuk”

– Más típusú munkáid lettek?
– Sokkal. Önző módon úgy választok, hogy nekem jó legyen.
– Mióta tudsz jól választani?
– Mióta az ösztöneimre hallgatok.
– Az ösztöneid mindig jól súgtak?
– Jól súgtak, de nem mindig hallgattam rájuk. Épp azt kellett 
megtanulni, hogy figyeljek oda ezekre a megérzésekre. Pél-
dául volt olyan eset, amikor éreztem, hogy valamire nemet 
kellene mondanom, mégsem tettem meg, és utólag mindig 
megbántam, mert nem úgy jött össze, vagy egyáltalán ösz-
sze sem jött. Hosszú távon az a kifizetődő, ha az ösztöneire 
hallgat az ember. Mindig fel kell mérni, miben éreznénk ma-
gunkat a legjobban. Én eleve nem tudok olyan környezetben 
dolgozni, ahol nem érzem jól magam. Valamilyen örömöt, 
kihívást kell találni a dologban, különben ha unatkozni kez-
dek a színpadon, az nagy tiszteletlenség a közönséggel szem-
ben. Ezt nem engedem meg magamnak.
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– Volt ilyen?
– Amikor kettőszázhetvenedszer játszottam A dzsungel 
könyvét a Pesti Színházban… Miközben énekeltem, arra 
gondoltam, hogy másnap miket kell majd bevásárolnom. 
Akkor mondtam azt, hogy itt meg kell állni és elindulni 
más irányba.
– A kollégáid tudtak erről?
– Nem csináltam belőle titkot. És meg is értették. Még 
Kútvölgyi Zsike és Reviczky Gábor is, akik viszont ezer-
szer játszották már ezt a darabot. Nem tudom, hogy csi-
nálják, meghajolok előttük. Mindenesetre azt éreztem, 
én nem tudom még kétszázszor eljátszani, mert más dol-
gok elől veszem el az időt.
– Jött tehát az az egy év utazgatás. Mi lett volna, ha 
nem úgy alakul a visszatérés, ahogyan eltervezted?
– Semmi. Nem foglalkoztam ezzel. Emlékszel, gyerek-
ként általában felnőttek akartunk lenni és minden felnőtt 
le akart erről beszélni, mondván, felnőttnek lenni nehéz.
– Igazuk volt? Nehéz felnőttnek lenni?
– Abszolút. Éppen ezért kell létrehoznia az embernek 
egy olyan világot, amiben ő jól érzi magát. Ahol feltöl-
tődik, megnyugszik, ahol béke van. Az a bizonyos utazós 
időszak segített, mert rendkívüli szélsőségeket láttam 
emberi életekben. Voltam Indiában, ahol olyan szintű 
mélyszegénység van, amit elképzelni nem lehet. A lep-
rások kúsznak az utcán könyörögve, a gyerekek pedig a 
féllábú kutyával turkálnak a szemétdombon. Aztán lát-
tam baromi nagy gazdagságot luxus-yachtokkal. Ennek 
köszönhetően ma már tudom, hol van az a középpont, 
ahol jól érzem magam.
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Tanulság:
Az ösztönök mindig súgják a helyes irányt – de hallgatnod is 

kell rájuk!

Útravaló:
„A bátorságot pozitívan jutalmazza az élet!”
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HERNÁDI JUDIT

„A gyávaságot megbosszulja az élet”

„Van értelmes és értelmetlen rágódás. Az értelmes rágódás 
az, amikor az ember megpróbál a múltjából a jelenére, vagy 
jövőjére vonatkozó törvényszerűségeket előbányászni. Példá-
ul, hogy mik azok a visszatérő hibák, amiket rendre ugyan-
úgy elkövet. A visszatérő és ismétlődő eseményekkel érdemes 

foglalkozni, mert annak oka van.”

Fotó: fb.com/hernadijudit
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– Meglepődtem, hogy eljött.
– Miért?
– Mert hetekkel korábban egyeztettük ezt az interjút, az-
óta egyszer sem beszéltünk, nem módosítottunk időpon-
tot, mégis itt van. Manapság ez rendkívül ritka.
– Lehet, hogy ez azért van, mert egy kicsit idős vagyok. Ez 
volt a régi világ. Ha valakivel megbeszéltünk valamit, az álta-
lában úgy volt. Ez a mobiltelefonos korszak nagyon elkényez-
tetette az embereket. Ahhoz szoktunk hozzá, hogy mindenki 
háromszor lecsekkol mindent, és ötpercenként odaszólunk a 
másiknak telefonon. Én nem csekkoltam semmit. Meg úgy 
voltam vele, hogy biztosan szól majd, ha nem akarja ezt az 
interjút…
– Már hogyne akarnám! Képzelje, éjjel nem tudtam alud-
ni, és legalább három-négy órát azzal töltöttem, hogy Her-
nádi Judittal készült interjúkat olvastam.
– Nincs olyan sok.
– Ne gondolja! Egészen régre, 25 évvel korábbra is vissza-
mentem. 
– Te jóságos atyaúristen! És milyen kép alakult ki rólam ezekből?
– Egy az átlagosnál jóval bátrabb ember képe. Akivel min-
den bizonnyal rokon lelkek vagyunk. Mert én is imádom 
a halálugrásokat az életben. Álltam már fel vezetői beosz-
tásból, hagytam már ott jól fizető munkahelyet azért, mert 
nem éreztem jól magam.
– Általában harminc körül bátor igazán az ember. Sokan eny-
nyi idősen néznek szembe a saját lehetőségeikkel. Mernek-e 
lépni, képesek-e feladni a járt utakat a járatlanért. A legtöb-
ben ilyenkor a leggyávábbak, holott az élet utólag ezt mindig 
megbosszulja.
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„Általában saját magunk vagyunk az ok…”

– Az ön esetében nagy országos visszhangot váltott ki, ami-
kor tíz esztendei társulati tagság után felmondott a Víg-
színházban, mert nem érezte jól magát. Akkor, a nyolcva-
nas évek második felében ez sokak szemében őrültségnek 
tűnt. Pláne úgy, hogy akkoriban lett állapotos a lányával. 
Féltették, hogy majd nem lesz munkája, kikerül a körfor-
gásból, és a karrierje megreked. Ennyi év távlatából is jó 
döntésnek tartja az akkori lépést?
– Ha akkor nem lépek, ma már nem élnék. Ez biztos. Ha 
minden úgy marad, meghaltam volna. 
– Foglalkozik a múlttal?
– Nem sokat. Inkább törvényszerűségekkel szoktam foglal-
kozni. De azt is csak úgy, ha szórakoztat. A „mi lett volna, 
ha” kezdetű dolgok nem érdekelnek, azon felesleges rágódni. 
Tudja, van értelmes és értelmetlen rágódás. Az értelmes rá-
gódás az, amikor az ember megpróbál a múltjából a jelenére, 
vagy jövőjére vonatkozó törvényszerűségeket előbányászni. 
Például, hogy mik azok a visszatérő hibák, amiket rendre 
ugyanúgy elkövet. A visszatérő és ismétlődő eseményekkel 
érdemes foglalkozni, mert annak oka van. És az ok általában
saját magunk vagyunk.
– Sok dolog visszaköszön az életében?
– Igen, de igyekszem ezeket megoldani. Nagy adománya a 
kornak, hogy egyre több olyan dologra lehet ráismerni, ami 
már volt egyszer, hiszen az ember sok mindent megélt. (ne-
vet)
– Ez a hihetetlen szabadságvágy nem keserítette meg az 
életét?
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– Nem.
– Pedig azt gondolnám, hogy millió konfliktussal jár.
– Csak az elején. Ma már nem. A kezdet borzasztó volt. Amíg 
az ember az összes olyan dobozból kitör, amiből ki szeretne 
törni, az valóban konfliktusokkal jár. Mi az, hogy valaki el-
megy egy iskolából? Mi az, hogy nem jön vissza? Mi az, hogy 
férjhez megy? Mi az, hogy elválik? Mi az, hogy felmond a 
stabil munkahelyen? A döntés a lényeg. Ha az ember dön-
tött, akkor már ne morfondírozzon. Tanulmányozni lehet, 
hogy mit miért és annak mi a következménye. De kell egy 
határvonal, s nem szabad túlgondolni semmit. Ha az ember 
eldöntött valamit, ahhoz tartsa is magát.
– Azért valljuk be: dönteni a legnehezebb.
– Valóban nehéz. De én szeretek. (mosolyog)
– Tud is?
– Azt hiszem. (nevet) Egyébként az imént említett felmon-
dást utólag megbeszéltük az akkori színházigazgatómmal, 
Marton Lászlóval. Akkoriban nem tudtam úgy felmenni az 
irodájába, hogy abból ne egy dühös beszélgetés legyen. Ál-
landóan gyomorgörcsöm volt, olyan ideges voltam. Marton 
roppant mérges volt rám, amiért felmondtam. Úgy gondolta, 
ez egy baromság. Emlékszem egy mozdulatára. Felvett egy 
hamutartót, és azt mondta, hozzám vágja. Én is dühös vol-
tam, és egyfolytában sírtam.

 
„A szülőknek kell elvágniuk a köldökzsinórt, 

különben sosem lesz felnőtt a gyerekből”

– Miért sírt?
– Mert fájt, hogy vége van. 
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De akkor is eldöntöttem, és kész. A döntés maga egy katar-
tikus pillanat, aminek örülni kell. Még akkor is, ha néha kel-
lemetlen. Katarzis nélkül nem lehet élni – ezt mondja egy 
színész, és egy színésznek ezt el lehet hinni. A másik ilyen 
fontos tényező az elengedés. Tudni kell elengedni.
– Például a gyerekeinket?
– Pontosan. Az emberek nagy része a gyerekeit sem engedi 
el. A köldökzsinórt nem a gyerek vágja el, azt a szülőnek kell 
megtenni. Akkor is, amikor megszületik, és a későbbiekben 
is. Azt várni, hogy a gyerek majd felnő, és nem fog tőlem füg-
geni – ilyen nincs. A szülőnek kell fölhatalmazni a gyerekét 
arra, hogy a saját lábára álljon, hogy most már nem neki kell 
megfelelni. Ami először fáj. Nem mondom, hogy könnyű, és 
azt sem mondom, hogy mindenkinek sikerül, de hogy így 
van - az tuti. Én is nagy erővel próbálkozom, de még mindig 
nem sikerült...
– Elköltöztetni viszont sikerült a lányát.
– Az viszonylag egyszerűbb volt.
– Akkor is sírt?
– Én nem. Zsófi viszont igen.
– Egy munkahelyi felmondást megsirat, a saját lánya köl-
tözését pedig nem?
– Az én lányom hihetetlenül önálló volt már addig is, amíg ve-
lem lakott. Élte a kis életét, főzött magának, és baromira ide-
gesítette, hogy én is ugyanabban a lakásban lakom. De nem 
akart elköltözni. Szerencsére voltak olyan munkáim, hogy 
meg tudtam neki teremteni egy önálló otthont. Hihetetlenül 
hálás vagyok, amiért így alakult az életem. Annak idején én is 
kaptam egy lakást a szüleimtől. Sose gondoltam volna, hogy 
egyszer képes leszek saját lábra állni anyagilag, és ugyanezt 
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megadhatom majd a lányomnak. Zsófi mégsem örült neki. 
Úgy gondolta, hogy kitaszítottam a családi fészekből, és ki-
csit haragudni akart rám. De már túl van rajta és nagyon 
örül neki. Utólag meg is köszönte. Annak idején egyébként 
én is hasonló helyzetbe kerültem. Azzal a kivétellel, hogy én 
nem haragudtam senkire, csak halogattam a költözést. Ami-
kor a szüleim megvették nekem a lakást, édesanyám hetekig 
kérdezgette, mikor megyek már át. Folyton azt válaszoltam, 
hogy majd holnap. Minden napra kitaláltam valami indokot, 
hogy ma miért nem. Aztán egyszer, amikor mentem haza, 
anyukám közölte, hogy átvitte a párnámat, a lepedőmet, az 
egész ágyneműmet, és a fogkefémet az új lakásomba. Akkor 
nem volt mit tennem, átmentem oda aludni. Nekem is anyu 
adta meg az utolsó lökést. Úgy látszik, a szülőnek kell elvág-
nia a köldökzsinórt, különben sosem lesz felnőtt a gyerekből.

Tanulság:
„Ha az ember eldöntött valamit, ahhoz tartsa is magát.”

Útravaló:
„A visszatérő és ismétlődő eseményekkel érdemes foglalkozni 

az életben, mert annak oka van.”
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ÁKOS  

„Nem vagyok békétlen az idő múlásával”

„A rockzene nem egy olyan bonyolult konstrukció, hogy egy 
idő után ne veszítsd el benne az érdeklődésedet. Ha nem 

újulsz meg önmagad számára is, és nem tartod fent a saját 
érdeklődésedet, aligha várhatod el a közönségtől, hogy ők a 

saját érdeklődésükkel kísérjék a működésedet.”

Fotó: fb.com/AkosOfficial
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– Gyakran szóba kerülsz ám zenészkörökben példaként.
– Gondolom, hol ilyen, hol „olyan” összefüggésben… (nevet)
– Nyilvánvalóan, de a leggyakrabban abszolút pozitív elöl-
járóként emlegetve, hogy neked „bezzeg” sikerült. Mert 
nem kértél a haknikból és csakis a nagy élő produkciókra 
koncentráltál, szinte a kezdetektől.
– De ezt nem a csomagküldő szolgálat hozta ki készen egy 
délután... Tudatos döntés volt. Hakniztam én is az elején a 
Bonanzával és láttam, hogy nem jó.
– A szólóprodukcióval, Ákosként már el sem mentél?
– Olyan „playback izére” gondolsz?
– Pontosan.
– Dehogy mentem. A Bonanza annak idején csinált ilyene-
ket, de borzalmasan éreztem magam. A rendőr kocsmájában 
álltam egy hordón és énekeltem, hogy „Calypso”. Kinéztem a 
képből, és azt mondtam, Jézusmária, mit keresek én itt? Forin-
tálisan persze meg tudtam volna mondani, de egyébként nem.
– Azon gondolkodtam, amíg a találkozónkra tartottam, 
hogy manapság vajon eszébe jut-e bármelyik szervezőnek, 
hogy elcsábítson egy falunapra?
– Szerencsére még senki nem mert ezzel felhívni. Bár, most, 
ahogyan erről beszélgetünk, eszembe jut egy történet. Az 
első vagy a második szólólemezem után megkörnyékezett 
egy pacák, hogy emlékeztessen, a szilveszter az milyen tuti 
időpont. Azt ajánlotta, hat helyre elvisz és megkereshetek a 
félórás tátogásokkal egymilliót. Mondtam, hogy szó sem le-
het róla. Biztos jó ez annak, aki szereti.
Amikor valami borzalmas zenét hallunk Lepe (Lepés Gábor) 
barátommal vagy más régi munkatársammal, akkor ez a leg-
lesújtóbb mondatunk, hogy „jó ez annak, aki szereti”.
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„Bezzeg a régi Ákos milyen jó volt…”

Ez a „bezzeg” téma egyébként rendkívül tipikus jelenség. Aki 
elég régóta van a szakmában, azzal nyilván megtörténik az, ami 
velem rendszeresen. 1988 óta adok ki lemezeket és ha kijön 
egy új album, egészen biztos, hogy az első 10 kommentben, 
visszajelzésben lesz olyan, hogy „ez már nem az igazi Ákos”… 
– Írják ezt neked, az igazi Ákosnak…
– Pontosan. És gondosan hozzáteszik: „Bezzeg a régi milyen jó 
volt”… És ha elég hosszú ideig vagy ebben a műfajban, akkor 
hozzászoksz ehhez. Mert lehet, hogy most épp az nem tetszik, 
hogy a hajam oldalra van fésülve, de 5 év múlva majd jön a 
„bezzeg 5 évvel ezelőtt” mondat… És ezzel megnyugszik az 
alkotó, hogy nemsokára úgyis eljön ez az idő – persze ha elég 
hosszan élünk. A temetőben már az összes lemez „bezzeg” 
lesz, de azokat a kommenteket már nem fogom olvasni…
– Ha már az oldalra fésült hajat említetted: van neked sty-
listod?
– Van.
– Ő mondja meg azt, hogy az adott évben hogyan öltözz, 
milyen legyen a megjelenésed?
– Még csak az hiányozna, hogy megmondja… Inkább meg-
beszéljük. Ad jótanácsokat. Engem az öltözködés része ke-
vésbé érdekel úgy, mint a zenei vagy a szövegi. Van két segí-
tőm is, akikkel meg tudjuk beszélni, hogy mi az, ami jól állna, 
mégsem veszem fel, vagy mi az, ami biztos, hogy nem áll jól. 
Azért én nem valamelyik tehetségkutató nullkilométeres ver-
senyzője vagyok, hanem egy erősen idősödésnek indult éne-
kes, tehát van egyfajta önképem, akármit nem veszek föl. De 
örülök, ha meglepnek valami jó darabbal.
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„Örömöt okoz, ha a közönség figyelméért 
sikerül megharcolni”

– Idősödés – ezt a szót használtad.
– Apuci, mindenki idősödik. Te is. Gondolj bele, milyen öreg 
vagy már! Mikor először csináltunk ilyen közös beszélgetést, 
mennyi voltál? Emlékszel?
– Hogyne emlékeznék: 14 esztendős voltam.
– „Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút” – énekelte a meg-
boldogult Ihász Gábor és igaza volt. Izgulsz, mi, hogy rád te-
reltük a szót?
– Nagyon.
– Látom… (nevet)
– Téged zavar az idő múlása?
– Nem zavar. És ha zavar, akkor mi van? Én nem vagyok bé-
kétlen azzal, hogy múlik az idő, de néha nagyon furcsa. A 
saját belső időm szerint nemrég voltam kamasz, egyetemis-
ta vagy katona. Tulajdonképpen egy kicsit még úgy is érzem 
magam: az egyetemi polgársággal egyivásúnak. Pedig 1992-
ben végeztem.
– Annyiszor emlegetted az éveket, meg a rutint. Egy új 
szerzemény kimagaslóan jó fogadtatását például lehet ru-
tinként kezelni?
– Nem illik. Mindig örülök annak, ha egy új dal fogadtatása 
lendületesre sikerül. Jólesően meglepődöm. Persze az ember 
mindig szeretné, ha kimagasló fogadtatásban részesülnének 
az új szerzeményei, de azt már megtanultam az évek során, 
hogy erre nem szabad számítani. Épp ez okoz örömöt, ha a 
közönség figyeleméért sikerül megharcolni. A készen, eleve 
meglévő figyelem hamar elfordul az emberről. 
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Szeretek megtornázni érte.
– Fontos a megújulás?
– Fontos. Ha egyáltalán van lényege annak, amit én csiná-
lok, akkor maga a lényeg változatlan. Én mindig ugyanarról 
beszélek, de formai elemei tekintetében kötelességem, hogy 
változzak. Az számomra is fontos, hogy a saját érdeklődése-
met fenntartsam a munkában, amit egyébként nem munká-
nak élek meg. Mert a munka szerintem a Budai Lenfonóban 
a szalag mellett pakolgatni a munkadarabokat. A rockzene 
nem egy olyan bonyolult konstrukció, hogy egy idő után ne 
veszítsd el benne az érdeklődésedet. Ha nem újulsz meg ön-
magad számára is, és nem tartod fent a saját érdeklődésedet, 
aligha várhatod el a közönségtől, hogy ők az érdeklődésükkel 
kísérjék a működésedet.
   Van egy sajátos magyar recept: megtalálni azt a működési 
móduszt, amivel még lehet pénzt keresni és utána foggal-kö-
römmel ragaszkodni ahhoz a dologhoz. Ezért van az, hogy 
nagy vezető zenekaraink 20 éve ugyanabban a bőrgatyában 
terpesztve ugyanúgy adják elő a dalokat. Nem nézem le őket, 
mert tudom, hogy ez a helyzetből adódik, de előadóként ez 
számomra nem szimpatikus. Hallgatóként sem szeretem ezt 
a fajta hozzáállást, de megértem, hogy miért van így. Nekem 
más sors jutott, és más sorsot is űzök.
– Ezt a sorsot nem te választottad?
– Is… Egyrészt van az elrendelés és a szabad akarat. Mind-
kettő működik. Eleve más habitusú ember vagyok, amit nem 
én választottam, hanem úgy kaptam. Másrészt ez a habitus 
működésbe is lép... (nevet) Nem könnyíti meg a helyzetemet, 
de semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy eseménytelen 
életet élek.
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Tanulság:
A következetesség hosszú távon mindig kifizetődő. 

Útravaló:
Tudatosan hozz döntést, tudatosan tervezz, és állj ki a dönté-

seid mellett akkor is, ha mindenki más furcsán néz rád. 
Az idő téged igazol.
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RÉVÉSZ SÁNDOR

„A közönség megbocsátotta  
a rosszcsontságaimat”

„Akármilyen hihetetlen – főleg a női olvasóknak lesz az –, de 
a hazugság nagyon megterhelő a férfinek. Hazugságok árán 

hozzájutni szabadidőhöz, és azzal fájdalmat okozni…  
És ezek után nem hazudni óriási fordulat.” 

Fotó: fb.com/gyerekozelebb
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– Kimegyünk a színpadra a zenésztársakkal, és három percig 
dübörög a vastaps. Ilyen körülmények között leülni, beállíta-
ni a hangszereinket, és megpengetni az első hangot, hihetet-
lenül megtisztelő és felemelő érzés. Számomra is nagy titok, 
hogy miért van ez a kedves fogadtatás. Talán a hitelességem 
miatt. Erkölcsileg ugyan nem éltem példamutató életet a há-
zasságaimmal, meg az egész előéletemmel, de mégis az útke-
reső embernek olyan egyedi ösvényét hasítottam végig, hogy 
a hűséges közönségem ezt megbocsátotta. Jóváírtak mindent, 
mert azt mondták, a magamfajta ember ezeket a magánéleti 
dolgokat így élte meg.
– Mit kellett jóváírniuk?
– A rosszcsontságot. Emlékszem, néhányszor kérdezted, ami-
kor összefutottunk különböző rendezvényeken, hogy miért 
nem írok könyvet. Pontosan azért nem, mert tudom, hogy 
igazán őszintén nem lehet megírni az életemet. Annyi átme-
net van benne a fiatalkori nőügyeimtől kezdve a házasságok 
melletti kilengésekig. Gondolj csak bele, milyen mennyisé-
gű könnyet okoztam nőknek a sok hazugsággal. Tengernyi 
könnyet… Azokkal a hazugságokkal, amelyekkel szabadra 
hazudtam magam bizonyos kapcsolatokból, hogy mehes-
sek. Ezeket mind az erotika, a szexuális szabadosság vágya 
motiválta. Ez sosem volt titok. Amióta 17 évesen színpadra 
álltam, kényeztetett pozícióban voltam. És ez tengernyi nőt 
vonzott.Szepes Mária néni magyarázta el egyszer Carl Gus-
tav Jung elméletét. Lehet, hogy már hallottál róla.

„Eljött egy pont, amikor már nem  
kellett többé hazudnom”
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– A férfiben élő női lélek-, és a nőben élő férfi lélek?
– Pontosan. Megkérdeztem Mária nénitől, hogy mi törté-
nik körülöttem, miért ekkora a turbulencia. Határozottan 
emlékszem, mindez 33 éves koromban történt. Kifakadtam, 
hogy soha nem lesz ennek vége? Mindig ez lesz, hogy bonyo-
dalmakból bonyodalmakba szövöm bele magam? És itt ter-
mészetesen nem házasságokra gondolok, hanem a barátnő 
hegyekre.
   Mária néni mondta, hogy a nőben élő animus provokálja 
a férfiben élő női princípiumot, és mindez keresztkapcsolás-
ban van. És a legtöbbször a hölgyek győztek. A bennük lévő 
férfi legyőzte a bennem lévő nőt, és mindig megadtam ma-
gam…
– Úgy, hogy közben szabadra hazudtad magad.
– Ahogy kell. Természetesen. Aztán ennek a korszaknak 
vége lett, eljött egy pont, amikor már nem kellett hazudnom. 
Akármilyen hihetetlen – főleg a női olvasóknak lesz az –, de 
ez nagyon megterhelő a férfinek. Hazugságok árán hozzájut-
ni szabadidőhöz, és azzal fájdalmat okozni… Nem hazudni 
óriási fordulat.
Ebben a szabadságban a harmadik feleségem, Zsófi volt óri-
ási küszöb. Ő segített át ezeken a hazugságokon, és nála már 
megengedhettem azt a luxust, hogy többé nem hazudok. 
Zsófi volt az, aki a lánykérés után három nappal egy szlovák 
szállodai szobában rám nyitott. Úgy, hogy percekkel előtte 
hagyta el egy Helena nevű hölgy a helyiséget. Tagadhatatlan 
volt a szituáció. Mindez a Somló Tomival közös szobánkban 
történt, és Tomi nagyon édes volt, utólag is köszönöm neki, 
hogy a saját pénzéből kivett egy szobát magának. Azt mond-
ta, „Sándorka, én ezt nem bírom”...
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„Ma már tisztán élek, ép ésszel,  
saját akaratból zártam le a múltat”

Hosszú, kócos hajjal, ziláltan feküdtem az ágyon egy átszeret-
kezett éjszaka után, tele volt a testem Helena illatával. Zsófi 
odaült mellém, és tudtam, hogy most igazat kell mondanom. 
Zsófi egy végtelenül okos, szív-lélek nő volt, életem egyik leg-
kreatívabb korszakát vele éltem meg. Alkotásban is nagyon 
magas rezgésszámon voltunk. Ez a tiszta, szeretnivaló ember 
ott ült velem szemben az ágyon, és a szemébe nézve képtelen 
voltam hazudni.
   Egész délelőtt sétálgattunk Komáromban, bejártuk a kisvá-
ros tereit, parkjait. Zsófinak ömlött a könnye, de volt olyan 
erős, hogy túllépett ezen, és azt mondta, „te vén taknyos”. 
Akkor voltam negyvenéves… Ez óriási teherpróbát jelentett, 
de kibírta a kapcsolatunk, és kardinális változást hozott az 
életembe 1992-ben, mert attól fogva nem kellett hazudnom. 
A mostani páromat megelőző időben Zsófival voltam a leg-
hosszabb ideig.  És azt a több, mint négy évet hazugságmen-
tesen, tisztán, szeretetben éltük meg. Ugyan elváltunk, de azt 
is szeretetben tettük, és örök hálával gondolok rá, mert ő ve-
zetett át ezen a küszöbön… Utána már egyre kevesebb volt a 
magánéleti bonyodalom az életemben.
   Nagy adomány ezt egy nő segédletével megélni úgy, hogy 
ő maximálisan segít benne. Látod, például ezért sem írok 
könyvet, mert annak a technikának a részleteiről, amit Zsó-
fi ezért a szabadságért felkínált, soha nem mesélnék. Ott az 
őszinteségnek lett egy olyan hétköznapi működési módja, 
aminek a technikáját nem tárnám a világ elé. Igazán mélyen 
feltárulkozni sosem fogok. 
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Ha igazán feltárulkoznék, azt nem biztos, hogy sokan meg-
bocsátanák. De ezek rébuszok. Csak felület. Eddig tart a 
mélység, ameddig én elmegyek.
– Hogy élsz most?
– Tisztán. Az életemben hála Istennek vége lett ennek az idő-
szaknak, le tudtam zárni ép ésszel, egészségesen, saját aka-
ratból. Ez benne a legszebb. Ez akkor történt, amikor megis-
mertem Juditot, aki később a gyermekem anyja lett. Immár 
vele is túl vagyunk a kritikus öt éven, ennyi időt korábban 
még senkivel sem töltöttem. Amint említettem, a leghosz-
szabb kapcsolatom is csak négy és fél évig tartott. Amióta pe-
dig megszületett Ráhel lányunk, különösen más életet élek, 
mint eddig.

Tanulság:
Nagy megváltás, amikor az ember vállalni meri önmagát, 

még akkor is, ha az adott pillanatban kényelmetlen. 
Hosszú távon az őszinteség a legnagyobb luxus az életben.

Útravaló:
Bátran szembenézni önmagunkkal, tetteinkkel és azokat 

mélységében vizsgálni. Igenis lehet változtatni az addig berög-
zült szokásokon, ha az ember igazán és őszintén akarja.
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NAGY FERÓ  

„A rossz emlékek miatt nem szeretek  
a múltba nézni”

„Tulajdonképpen az élet lényege, hogy az embernek ki kell 
használnia azokat a lehetőségeket, amelyeket a sors odadob 
elé. Nem baj, ha csöbörből vödörbe kerülsz, csak használd ki 

a vödör lehetőségeit is. Legyél benne önmagad!  
Szabd magadra a vödröt!”.

Fotó: fb.com/NagyFeroBeatrice
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Feróval hiába készítettem interjúkat már korábban is, hiába 
jártam az otthonában, sokáig csak felületes volt az ismeretsé-
günk. Akkor kerültünk közelebbi kapcsolatba, amikor A Dal 

című televízió műsorban zsűritag lett. 
Én akkor már évek óta benne voltam a stábban, de pont 

abban az évadban akartam kiszállni a showból, amikor ő 
érkezett. Amikor megtudtam, hogy ő is a csapat tagja lesz, 

maradtam. 
Kifejezetten miatta vállaltam el még két évadot. Ebben a 

műsorban ugyanis a zsűritagok felkészítése tartozott hozzám, 
ahol hat hétig rendkívül intenzíven kellett együtt dolgoznunk. 
Sok időt, sokszor teljes napokat, reggeltől-estig együtt töltöt-

tünk, s így akarva-akaratlanul is megismertük egymást kicsit 
személyesebb oldalról is.

Az első vele töltött évadhoz épp azért ragaszkodtam, mert 
kíváncsi voltam rá, hogy milyen ember. Vajon milyen lélek 
rejtőzik a bohóc álarc mögött? A következő évben épp azért 
maradtam újra, mert annyira lenyűgöző személyiség, hogy 

élmény volt vele a közös munka. Nála önazonosabb emberrel 
még nem találkoztam. Egy-egy beszélgetés alatt több útravalót 

kap tőle bárki, mint egy motivációs tréningen.
A két év alatt annyi sztorit mesélt, hogy vele együtt valósággal 
újra éltem a nyolcvanas éveket. Azokat az esztendőket, ami-
kor én még csak gyerek voltam, ő azonban a „Nemzet csótá-

nyaként” borzolta a kedélyeket. 
Sokat mesélt arról, hogy rendszeresen bevitték őt a rendőrök. 
És arról is, hogyan lehetetlenítette el az akkori kultúrpolitika 

a Beatrice legendás felállását.
Egyszer, a sztorizások közepette megkérdeztem tőle, vajon 
kárpótlás-e számára a régi sérelmekért a mostani időszak, 
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amikor valóban minden lehetőséget megkap ő és a zenekara 
is? Hiszen immáron akkor jelenik meg lemeze, amikor csak  
akarja, nézett showműsorokban szerepel, ráadásul az újkori 
Beatrice is rendre teltházak előtt játszik. Rám nézett, majd 

könnyes szemmel válaszolt: „Ami elmúlt és megtörtént, nem 
lehet visszahozni. Nincs kárpótlás, mert azokat az éveket már 

senki nem adja vissza. És azokat a lehetőségeket. Ez, ami 
most van, már teljesen más. Azokra a megalázásokra pedig 

sosem lesz gyógyír, amit akkor kellett elszenvednem…”
Ekkor döntöttem el, hogy írni fogok róla.

– Ami 1981-82 környékén nem adatott meg, azt semmi nem 
tudja kárpótolni, hiszen közben öregebb lettem néhány évti-
zeddel.
– Ezért nem is gyűjtesz archív felvételeket magadról?
– Nem, ugyanis nem szeretek visszanézni a múltba. Egyrészt 
rossz emlékeket ébresztenek bennem a régi dolgok, másrészt 
az elmúlás jut róluk eszembe. Az öregség rettentően buta ál-
lapot. Adott egy viszonylag gyorsan öregedő test, benne egy 
fiatal lélekkel. Belül ma is egy tizennyolc éves, hebrencs gye-
reknek érzem magam, aki szíve szerint állandóan a kocsmá-
ban verekedne. Aztán belenézek a tükörbe, és elborzadok. 
Olyankor azt kérdezem magamtól, ki ez a vén bolond…
– Időnként eszedbe jut, hol tartanál ma, ha annak idején 
ugyanúgy megkaptok minden lehetőséget a Beatricével, 
mint a nagylemezzel rendelkező pályatársak?
– Soha nem jut eszembe ilyen. Úgy hiszem, nagyon reálisan 
gondolkodom. Nekem, nekünk ezt dobta a gép, nem egy ha-
tost, hanem csak egy hármas-négyest. Aki azzal sem tud élni, 
az élhetetlen. 
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Én aztán abból a hármas-négyesből próbáltam kihozni azt, 
amit az adott időszakokban, az adott keretek között lehetett. 
Abból nem lehet megélni, hogy bemegyek a kocsmába és el-
mesélem nekik, milyen jó voltam valamikor. Tényleg? És ha 
visszakérdeznek: most mit csinálok, mit válaszoljak? Hogy 
most részeg vagyok? Ennek semmi értelme.
– Jobb voltál ’82-ben?
– Dehogy voltam jobb! Most vagyok a legjobb! Rengeteg le-
hetőséget kaptam az utóbbi 20 évben és mindegyikben meg-
találtam magamat. Még a korcsolyázásban is.
Amikor Sváby felkért a TV2-ből, hogy menjek el a Sztárok 
a jégen című műsorba korcsolyázni, csak néztem. Mondom, 
én nem tudok korizni. Azt mondta, majd megtanulsz. Aztán 
mondott egy összeget, s naná, hogy megtanultam. (nevet)
Visszatekintve, jó húzás volt. Bánhidi Ákos, az olimpiai baj-
nok gyorskorcsolyaváltó edzője készített fel minket, de úgy, 
hogy miután Mándics Annával előadtuk az Egy asszony illa-
tából a tangót, a profi korcsolyisták is csak tátották a száju-
kat. Senki észre sem vette, hogy amatőr vagyok. A mai napig 
büszke vagyok rá, hogy elmentem, és megcsináltam. Egyetlen 
pillanat volt az egész, a 4 perces kűr, de életem fő műve volt és 
semmi köze a rockerséghez. Tulajdonképpen ez élet lényege, 
hogy az embernek ki kell használnia azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a sors odadob elé. Nem baj, ha csöbörből vödör-
be kerülsz, csak használd ki a vödör lehetőségeit is. Legyél 
benne önmagad! Szabd magadra a vödröt! A körülöttem lévő 
világ a realitás. Ha azt nem fogadom be, akkor csak küzdeni 
fogok ellene állandóan, és soha nem jutok egyről a kettőre. 
Mert ott a realitás: vannak sokkal nagyobb sztárok nálad és 
van csomó, aki tehetségtelen, de ezt így kell elfogadni.
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„Tudtam, hogy meg kell gyógyítanom magam”

– Akkor is ezzel a szemléletmóddal láttad a világot, amikor 
az a sok rossz történt veled a nyolcvanas évek elején?
– Valószínűleg igen.
– Ez óvott meg a megkeseredettségtől?
– Részben igen. Persze voltam depressziós is, mert éreztem, 
hogy kikészít a világ és besokalltam. Nem csak a rendszer miatt 
– bár az nagyban hozzájárult –, hanem akkor összejött minden.
– Voltál orvosnál is?
– Nem mentem el. Úgy voltam vele, ha nem tudom saját ma-
gam meggyógyítani, akkor a természet kiszelektál, és bele kell 
nyugodnom, hogy élhetetlen vagyok. Végül meggyógyítottam 
magam és megúsztam az öngyilkossági kísérleteket is.
– A gondolat ott volt?
– Érdekesen volt nekem ez a depresszió… Azon gondolkodtam, 
hogy a lét és nem lét tulajdonképpen egy síkban lévő valami, 
amin nagyon könnyen átléphetsz. Ott is van valami, csak nem 
tudod megmondani, micsoda. Azt gondolod, hogy a halálban 
való élet az ugyanolyan, mint ez az itteni – miközben nem igaz. 
Mi legalábbis úgy gondoljuk, nem igaz, mert nem tudjuk. Aztán 
elkezdtem ezt leküzdeni magamban.
– Hogyan?
– A depresszióm a gyomorból indult. Tulajdonképpen ugyan-
úgy, mint a szerelem. Mint amikor megkívánsz egy nőt. Csak 
ez egy nagyon rossz érzés, mert tudod, hogy hamarosan sírni 
fogsz és nem bírsz mit kezdeni a sírásoddal. Mai napig előfor-
dul nálam, hogy elsírom magam és ráfogom a régi depresszióra, 
hogy biztos abból maradt. Elég egy érzékeny pillanat, amikor 
megsajnálom magamat. De ezt tudom használni a színpadon is.
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– Miért sajnálod meg magad manapság?
– Hogy akkor milyen borzasztó volt, ami velem történt. (nevet)

„A szexet sosem szabad abbahagyni!”

– Beszéljünk vidámabb témákról.
– A punciról?
– Akár.
– Képzeld, még hetven fölött is úgy tapadnának rám a nők, 
mint legyek a papírra. Nem tudom, mi történik velem, kapó-
sabb vagyok, mint valaha. A múltkor mondtam is az egyik-
nek, hogy hol volt ezelőtt negyven évvel, miért nem próbál-
kozott akkor? Ja, hogy meg sem született?... Persze ebben a 
korban már csak vágyik a bűnre az ember, megtenni azonban 
már nincs ereje. Jelentem, nekem azért még lenne erőm, de 
a család szentségét soha nem mocskolnám be. Nem okoznék 
fájdalmat a feleségemnek. A szexet nem szabad abbahagyni! 
Huszonöt évvel ezelőtt a Garázsban megkérdeztem egy bete-
lefonáló hetvenéves bácsitól, hogy „van-e még valami játék?”, 
és azt válaszolta, szorgalmasan próbálkozni kell vele, és ak-
kor van, de ha leszokik róla az ember, akkor elmúlik, mint a 
himlő. Ezt megfogadtam.

Tanulság:
„Az embernek ki kell használnia azokat a lehetőségeket, ame-

lyeket a sors odadob elé.”

Útravaló:
„Nem baj, ha csöbörből vödörbe kerülsz, csak használd ki a 

vödör lehetőségeit is!”
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FENYŐ MIKLÓS

„Nagyon sérülékeny vagyok”

„Egész életemben vigyáztam arra, hogy lehetőleg ne szenved-
jek el visszautasítást, mert abban tényleg sérülök.  

Manapság, ha valahol azt látom, hogy nem kellek, akkor 
azonnal búcsút intek.”

Fotó: fb.com/fenyomiklosofficial
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– Írtam két színdarabot a saját örömömre. Korábban soha 
nem írtam szövegkönyvet, ezért rendkívül élveztem. Úgy 
kezdődött az egész, hogy volt egy ötletem, amiről úgy gon-
doltam, hogy meg kellene írni. Adtam magamnak három hó-
napot januártól márciusig, hogy az alatt valamilyen „véletlen” 
folytán találkozzak össze egy színházi emberrel. A jó sorsom 
hozzon össze valakivel, aki végül eljuttat egy döntéshozóhoz 
színházi berkekben. De nem hozott össze. Olyan szintű ta-
lálkozásokra gondolok elsősorban, amikor elmondhattam 
volna egy beszélgetésben, mi az ötletem, és kerestünk volna 
hozzá egy írót. Nem történt ilyen három hónapig. Még csak 
olyan sem, hogy a színházi világban tevékenykedő ismerőse-
im közül bárki felhívott volna akármilyen banális apropóból. 

„A személyiségem nem tűri a visszautasítást”

Éppen ezért egy áprilisi délelőttön eldöntöttem, hogy elkez-
dem magamtól megírni a darabot. Kezdésként nem az első 
jelenetet írtam meg, hanem a személyek karaktereit, amiket 
ott abban a másodpercben találtam ki. Akik jól hangzottak és 
stimmeltek a történethez. Kitaláltam hát a személyeket, meg-
írtam az „előszót”, vagyis a műsorfüzethez az ajánlót. Ez a 
darab nagyon tömör elbeszélése. A lényeg. Ezután jött az első 
jelenet. Gondoltam, írok egy első jelenetet, hátha mégis fel-
hív valaki. Megírtam az első jelenetet, és eltettem másnapra. 
Másnap felkeltem, odamentem a géphez és elolvastam min-
dent, amit addig írtam. És tetszett! Beleszerettem, ezért úgy 
döntöttem, folytatom.  Jöttek a gondolatok. Amikor 5 vagy 6 
jelenet megvolt (7 jelenet az első rész), akkor azt mondtam, 
ha most felhív valaki, már szóba sem hozom a darabot, mert 
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ezt én végigírom. Nem is hívott senki… A lényeg, hogy vé-
gigírtam a darabot, és annyira élveztem az utolsó mondatig 
az egész tevékenységet, ami másfél-két hónapig tartott, hogy 
alig egy héttel később beugrott egy másik gondolat, és azt is 
elkezdtem írni. Így most van két komplett szövegkönyvem 
tele zenével.

„Nőket sem ostromoltam feleslegesen”

– Fenyő Miklós nem engedheti meg magának, hogy besé-
tál bármelyik színház igazgatójához és odaadja a szöveg-
könyvet?
– Nem.
– Miért?
– Mert nem kérek a visszautasításból. Nem tűri a személyi-
ségem.
– Milyen károkat okoznának egy esetleges visszautasítással?
– Elrontanák az örömömet valamilyen visszautasítási klisével 
a „nagyon érdekes, amit írtál, de…” – kezdetű mondatokkal. 
És ezzel én nagyon is sérülnék. Egész életemben vigyáztam 
arra, hogy lehetőleg ne szenvedjek el visszautasítást, mert ab-
ban tényleg sérülök.
– Inkább növesztett egy páncélt?
– Inkább azokkal dolgoztam, akikben valamilyen szinten biz-
tos voltam, hogy ha megkeresem őket, szinte azonnal igent 
mondanak, de ebből volt kevesebb. Vagy azzal, aki engem 
megkeresett. De ugyanígy gondolkodtam a szerelem terén is. 
Nem ostromoltam feleslegesen egy nőt. Abban a pillanatban, 
hogy éreztem, nem akar, máris elengedtem. Védekezésből 
azonnal kiszerettem belőle. Nagyon sérülékeny vagyok.
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Annak idején a rólam – vagy körém – írt darabokhoz kellett 
dalokat szereznem, és meg kellett mutatnom a dalokat a dön-
téshozóknak. Ha valamit korrigálni kellett, azt még tűrtem. 
De ez a két szövegkönyv túlságosan is szívügy.

„Amikor valami nagyon szívügy, arra  
még inkább vigyázok”

Amikor kitaláltam a Hotel Menthol nevet, szintén belesze-
rettem a szókapcsolatba. Elindította a fantáziámat. Beug-
rott a hotel, és a hozzá kapcsolódó koncepció lemez, hogy 
mi minden történik a hotelben, amitől az ember boldog 
lesz. Az első pillanattól fogva megterveztem mindent, de 
még Novainak sem mondtam el rögtön az ötletet. Gábort 
nagyra becsülöm, ő a zenei szövetségesem, több lemezem 
zenei rendezője. Jól tudunk kommunikálni, nagyon értjük 
egymást. De még neki sem mondtam el az ötletet, mert any-
nyira a szívügyem volt, és az is fájt volna, ha akkor leszólja. 
Persze nyilván győzködtem volna és amennyire ismerem, 
meg lehetett volna győzni, de egy rossz félmondat elvette 
volna a kedvemet. Csak egy héttel később mondtam el neki, 
és szerencsére azonnal értette.
– Mi az, ami igazán motiválja még?
– A színház. A színházi világban való közreműködés érde-
kel leginkább.
– Görcsök már nincsenek?
– Már rég nincsenek. Utoljára 1968-ban volt bennem ilyen 
fajta görcs, hogy a Ki mit tud?-ot nyerjük meg. Aztán 1977-
ben újra éreztem valami hasonlót, de már mérsékeltebb 
verzióban. 
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Akkor azt ígérték a lemezgyárban, hogy ha a Metronóm Fesz-
tiválon a döntőbe jutunk, akkor kiadják a Beatles láz című le-
mezünket, ami nekem akkor nagyon fontos volt. Végül nem 
csak a döntőbe jutottunk be, hanem végig az első három he-
lyezett között voltunk, de a Neoton kiütött minket. Erdős Pé-
ter, a Hungaroton akkori vezére azt mondta, hogy „Nem kell 
ezen görcsölni”. Nagy bölcsen elmutogatta nekem, hogy itt 
van a földgömb, amelyen egy icipici hely Magyarország, azon 
belül még kisebb Budapest, majd hirtelen váltott: „Gondolja, 
hogy a Beatles lemezüknek akkora jelentősége van?” Akkor 
azt hittem, belerúgok... Mint mondtam, rendkívül fontos volt 
nekem az a lemez, emiatt türelmetlenebb voltam. Ma már 
higgadt vagyok. Ha valahol azt látom, hogy nem kellek, ak-
kor azonnal búcsút intek. Éppen ezért megkímélem magam 
attól, hogy színházakba mászkáljak fölöslegesen.

Tanulság:
Gondosan felmérni, hol tartunk önbecsülésben, van-e elég ön-
bizalmunk, elég erősek vagyunk-e az elutasításokhoz, vagy be-
láthatatlan károkat okozhatunk saját magunknak az esetleges 

pofonokkal.

Útravaló:
Józan belátással érdemes óvnunk a lelkünket.
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SZILY NÓRA 

„Nem átjáróház a lelkem”

„Nemrég volt egy szép esküvő a családban, ahol a kereszt-
apám azt kívánta nekem, mint a most házasulandó lányá-

nak: Találd meg azt a férfit, aki olyan, mint a tölgyfa. A 
törzse széles – neki lehet támaszkodni. A lombja

árnyékot ad, de beengedi a fényt. És mivel nagy és erős  
– fel lehet rá nézni”…

Fotó: fb.com/szilynoraofficial



68

– Igaz, hogy álltál már fel interjúról, amikor téged, „A kér-
dezőt” faggattak?
– Egyszer volt ilyen életemben. A legszomorúbb az, hogy épp 
a szülővárosomból, Szombathelyről jött az illető. Naivan azt 
gondoltam, hogy elment a hajdani gimnáziumomba, meg-
nézte a tablóképemet, vagy körbekérdezett a Fő téren, de a 
„riporter” azt sem tudta, hogy szombathelyi vagyok. Az első 
három kérdése a felkészületlenségnek olyan fokáról árulko-
dott, hogy képtelen voltam türtőztetni magam. Jött a szoká-
sos „hogyan kezdődött a pályája”-szerű klisékkel, én pedig 
elmondtam neki, hogy az egyik  legfontosabbnak azt tartom, 
hogy megadjuk a tiszteletet annak, akivel leülünk. Neki volt 
még ezzel dolga.
– Jó szívvel gondolsz vissza a szombathelyi évekre?
– Igen, hiszen az érettségiig ott éltem, és az első sikerek, illet-
ve kudarcok is ott értek. Ott vannak a gyökereim.
– A sikerek, vagy a kudarcok jutnak gyakrabban eszedbe?
– Mindkettő. Ahogyan a beszélgetőpartnereim esetében pró-
bálom megérteni az utat, amit végigjártak, és a történetet, 
ahogyan kiváltak a tömegből, úgy a saját utamat is végig gon-
dolom. Mikor és hol, mi került abba a bizonyos puttonyba , 
amit az ember magával hurcol… Ilyen tekintetben Szombat-
hely nagyon komoly naplórészlet az életemben. Az ízlésemtől 
kezdve a vágyaimig, a normák, amiket felállítottak előttem. 
A kamaszkorom meghatározója az édesanyámmal való kap-
csolatom. Talán túlzottan is baráti volt. Nagyon sokat beszél-
gettem vele és a barátaival. Általuk korán értem. Azt hiszem, 
ekkor szerettem bele a beszélgetésekbe. De továbbmegyek: 
Szombathelyről hozom a csapatjáték élményeit, hiszen kosa-
raztam, és az első, hat évig tartó szerelem emléke is odaköt. 
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Nyolcadikos voltam, amikor elkezdődött ez a kapcsolat, és 
akkor lett vége, amikor első éves egyetemista voltam. Nehéz 
volt utána: ott álltam húsz évesen, és azt sem tudtam, hogyan 
kell viselkedni egy randevún, hiszen utoljára 14 esztendősen 
éltem át ilyet. (mosolyog)

„Megteremtettem magamnak  
a kiszámítható nyugalmat”

– Mitől óvott meg az a szerelem?
– Például a kamaszlányos bolondériáktól, hogy ne sodródjak 
jobbra-balra… Egy szép és hűséges kapcsolatban léteztem. 
Amúgy még mindig őrzök tőle egy macit, amit az általános 
iskolás ballagásomra, és egy nagy plüsskutyát, amit a 17. szü-
letésnapomra kaptam. Ha egy szombathelyivel találkozom, 
mindig megkérdezem, mi van vele. Ő rólam nyilván többet 
tudhat. Azóta sem beszéltünk. De ez már a múlt. Helyére ke-
rült.
– Szombathelyről jártatok át Bécsbe?
– Akkor még nem nagyon lehetett, de az osztrák tévét fogtuk. 
Könnyen meg is tanultam németül! Az osztrákok szomszéd-
sága adta előnyöket akkor éreztem először, amikor elmentem 
Debrecenbe egyetemre, és láttam a különbséget a két város 
között. Mégis a fővárosba vágytam. Idillinek tűnt.
– Pesten aztán otthon érezted magad?
– Durva lesz, amit mondok, de soha. Furcsa hely ez. Túl sok 
itt a zaj… Épp nemrég döbbentem rá, hogy mennyire kiépí-
tettem magamnak ugyanazt a kisvárosi életet, mint otthon. 
Ugyanabban a sarki közértben vásárolok, ugyanoda megyek 
kávézni… Ha csak tehetem, ki sem mozdulok a kerületből.



70

Megteremtettem magamnak a kiszámítható nyugalmat. Itt 
már nem csodálkoznak rám. A pesti oldalra átmenni valósá-
gos emigráció… Már csak a forgalom miatt is, amiben nehe-
zen viselem az indulatokat.
– Megteremtetted a csendet, ami elől annak idején mene-
kültél…
– Változom, ahogy mindenki. Ugyanakkor ott a választás le-
hetősége. Ha nem akarok csendet, van hova mennem. Nem-
rég rátaláltam az interneten Vári Éva Piaf estjére, este meg is 
néztem. A szabadság tehát adott. Nem vagyok nagy „eljáró”, 
de ha kedvem szottyan, szervezek magamnak programot. Ez 
Szombathelyen azért hiányzott.
– Egyedül mentél a Piafra?
– Igen. Ez nekem is új volt. (mosolyog) Vettem a színházban 
egy sajtos perecet, egy vizet, és elbambulásztam.
– Féltél az érzéstől?
– Kicsit igen, de aztán rájöttem, hogy nincs miért. Egyrészt 
nem voltam egyedül, hiszen amíg Vári Évát néztem, addig 
vele voltam. És utána is ott maradt a fejemben, a lelkemben. 
Arról nem beszélve, hogy az előadás után is arról faggatott 
egy kedves néző, hogy miért nem folytatódik a műsorom, te-
hát nem voltam magányos…

„Nem vagyok képernyőfüggő”

– Mi izgat az ismert emberekben?
– A sokféleségük. Abban a tekintetben különcök, hogy a ne-
vük mond valamit az embereknek. Az én kérdésem: Miért 
épp ő?
– Mész a munkák után vagy megtalálnak?
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– Megtalálnak. Nem vagyok lobbista. Alkalmatlan vagyok 
arra, hogy főnökökhöz kopogjak. Tudom, hogy ez baj. Egyet-
len munkahelyemen sem tudtam, hol van a főnök szobája, és 
társasági eseményekre sem jártam smúzolni. Abban az idő-
szakban és abban a tévés világban szocializálódtam, amikor a
Magyar Televízióban elvégeztél egy feladatot, és ha jól telje-
sítettél, mindig kaptál egy másikat. Megtaláltak a munkák. 
Vagyok, aki vagyok, és bízom benne, hogy nem veszek el 
mindazzal, amit eddig összeraktam.
– Nem csak a csapathoz, hanem a valakihez való tartozás 
is fontos?
– Persze, hogy fontos. Szeretem megosztani az élményeimet, 
és azt is szeretem, ha velem osztja meg valaki. Egyébként 
van kinek elmondanom, ha valami foglalkoztat. Sokáig nem 
is voltam nyitott erre. Nézd, az a valaki, aki egyszer a tár-
sam lesz, már biztos, hogy él valahol. (nevet) Ugyanazokat 
a csillagokat látja, mint én, valahol úton van, és az is lehet, 
hogy most csuklik. A lelkem nem átjáróház. A küldetésemet 
már teljesítettem az életben, két gyereket felneveltem, lehet 
hozzám csatlakozni...(mosolyog) Nemrég volt egy szép eskü-
vő a családban, ahol a keresztapám azt kívánta nekem, mint 
a most házasulandó lányának: „Találd meg azt a férfit, aki 
olyan, mint a tölgyfa. A törzse széles – neki lehet támaszkod-
ni. A lombja árnyékot ad, de beengedi a fényt. És mivel nagy 
és erős – fel lehet rá nézni…” Meglátjuk, hogy rátalálok-e. 
Vagy ő én rám. A szemem és a lelkem nyitott.
– Miért nem dolgoztál hivatalosan soha a pszichológiá-
ban?
– Amikor végeztem az egyetemen, bekerültem a rádióba, és 
elkapott a sodrás.
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Annyi munkám lett riporterként, hogy fel sem merült, hogy 
a kettőt csináljam egyszerre. Amikor nem volt tévé, akkor 
újra rádióztam, utána tanítottam, elkezdtem írni, a kíváncsi-
ság művészetében mindig találtam újabb terepet. Ez pont így 
volt jó, mert ha folyamatosan képernyőn maradtam volna, 
akkor nem tudtam volna mást megtanulni. A pszichológia 
az Őszintén című portrésorozatomnál tért vissza. Ezért sem 
meglepő talán, hogy most épp coachingot tanulok. Kanyaro-
dom vissza a civilek felé. Ez azért is jó, mert kiderült, hogy 
nem vagyok képernyőfüggő. Ha egy civillel beszélgetek, és a 
végén megköszöni az együtt töltött órát – az nekem ugyan-
olyan örömet jelent. Az értő kíváncsiság a lényeg! Nem kell 
hozzá kamera, elég a félhomály.

Tanulság:
Önmagaddal lenni az egyik legizgalmasabb dolog az életben.

Útravaló:
Óvd a lelket – mert az nem egy átjáróház!
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NYÁRI KÁROLY

„Soha senkinek nem engedtem,  
hogy eltérítsen az utamról”

„Nem hagytam magam befolyásolni. A főiskola elvégzése után
kijelöltem magamnak egy utat és azon következetesen megyek 

előre. Rengeteg az akadály, de nem érdekel. Az érték előbb-
utóbb utat tör magának. Az igényességet és a minőséget, pedig 

hosszú távon értékeli a közönség.”

Fotó: fb.com/ nyarikarolyhivatalos
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– Hollandiai pályafutásom kezdetén elegáns kaszinókban, 
hotelekben amerikai zongoristák váltótársaiként léptem fel. 
Általában ezeken az elegáns és exkluzív helyeken alkalmam 
nyílt többször is világsztárokkal találkozni és a legtöbbjük-
kel együtt játszani. A nyolcvanas években Hollandiában heti 
rendszerességgel adtak koncertet a világsztárok, így Elton 
Johntól kezdve Michael Jacksonon át Whitney Houstonig 
sokan megfordultak a zongorám mellett. A számos élmény 
közül csak néhányat említenék, mint a legendával – s egyben 
példaképemmel –, Frank Sinatra-val való találkozásom, aki 
egy közös fellépést követően nekem ajándékozta azt a mikro-
font, amibe aznap este énekelt. Azt mondta, hozzon nekem 
is szerencsét. Azóta is nagy becsben tartom ezt az ereklyét, 
és csak különleges koncertek alkalmával használom. Így tör-
tént, hogy egy zártkörű rendezvényen ebbe a mikrofonba 
énekelt Pavarotti is, akit zongorán kísértem. Chaka Khannal 
pedig egyszer egész este örömzenéltünk, búcsúzóul pedig egy 
csóklenyomatot kaptam tőle a kottámra. Ezekkel a világsztá-
rokkal való találkozás egy életre meghatározó élmény marad 
számomra. Ezzel egy időben, számos televízió- és rádiómű-
sorban is felléptem és a sikereimre való tekintettel magától a 
holland királynőtől megkaptam a holland állampolgárságot 
is, akinek a rezidenciáján több ízben játszottam.

„Egyre erősebb volt bennünk a honvágy”

– Az egész család megkapta a holland állampolgárságot, 
mégis hazajöttetek Magyarországra. Miért?
– Mert egyre erősebb lett bennünk a honvágy, ráadásul a szü-
leim megbetegedtek. Úgy éreztem, mellettük a helyem. 
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Sajnos nem sokkal a hazaköltözésünket követően, egymás 
után elveszítettem őket.
– És 36 évesen kezdtél mindent elölről.
– Pontosan. Szerencsére a hazatérésemet követően, sok aján-
lattal kerestek meg, mivel figyelemmel kísérték a kinti karri-
eremet. Döntöttem, az akkor legjobbat választottam, amely 
biztos anyagi helyzetet teremtett a családomnak. Egy nagyon 
elit, ötcsillagos belvárosi új luxusszálloda pianó bárjának 
zongoristája lettem, amely a magyar elit társaság kedvelt szó-
rakozóhelye lett. Ebben a csodálatos hotelben is megfordul-
tak a világsztárok, mint Paul McCartney, Al di Meola, Sting 
és Robbie Williams is. Utóbbi külön meghívott a koncertjére, 
ahol bemondta, hogy nálam érezte magát a legjobban Bu-
dapesten. Ugyanis három napon át ült a zongorám mellett, 
melyből fantasztikus közös zenélés és barátság kerekedett. 
Nemcsak világsztároknak, de államfőknek is alkalmam nyílt 
játszani. Magyarországra látogatott az Amerikai Egyesült Ál-
lamok akkori elnöke Bill Clinton, akinek egy hófehér zongo-
rán adhattam koncertet egy zártkörű rendezvényen. A kon-
certet követően a CD lemezemet ajándékoztam neki, ő pedig 
a könyvét dedikálta nekem. 

„A tehetség mindig utat tör magának”

– Őszinte kérdésre őszinte választ várok: az elmúlt évek-
ben volt benned olyan gondolat, hogy kár volt visszaköl-
tözni Budapestre?
– Nem, egy percre sem. Ugyan nem volt könnyű, de csak el-
értem, hogy a nevem egyet jelentsen az eleganciával, a minő-
séggel és a kifinomultsággal. 
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És ezt nem én mondom, hanem a szakma és a közönség.
– Mennyire vagy befolyásolható?
– Az igazán fontos dolgokban, amelyekben hiszek, semeny-
nyire. Soha nem hagytam, hogy beleszóljanak a dolgaimba. 
Mindig a saját elképzelésem szerint tettem és teszem a dol-
gom. Nem csak a magánéletben, hanem a zenében is. Nem 
engedtem, hogy bármi is eltérítsen arról az útról, amelyet a 
főiskola elvégzése után kijelöltem magamnak. Amikor Ma-
gyarországon tombolt a techno-láz, én akkor is 36 zenész-
szel vonultam stúdióba, és rögzítettünk egy felejthetetlen big 
band albumot. Nem engedtem, hogy a divatirányzatok be-
folyásoljanak. Pedig a válságos idők nem kedveznek nekem, 
aki mindig is nagy produkciókkal léptem színpadra. A gyere-
keimet is arra tanítottam: nagyon fontos, hogy folyamatosan 
képezzék magukat, és felkészülten, professzionálisan várják 
a felkéréseket. A tehetség ugyanis mindig utat tör magának. 
Az igényességet és a minőséget, pedig hosszú távon értékeli 
a közönség.

Tanulság:
Hallgass meg mindenkit, de ne hallgass senkire!

Útravaló:
Néha igenis le kell lépni a járatlan útról azért, hogy jobb, 

kedvezőbb helyzetet teremthessen számunkra az élet.
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ÖRDÖG NÓRA 

„Alázat nélkül egyetlen szakmában sincs 
előmenetel”

„Nekem egyáltalán nem derogált kávét főznöm gyakornok-
ként a tévében. Boldog voltam, hogy ilyen közegben lehetek. 
Vidéki kislányként nekem már az is óriási dolog volt, hogy 

ekkora kaliberű emberek között mozoghattam.”

Fotó: fb.com/OrdogNora
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– Valószínűleg meglepő lesz, amit mondok, de annak ide-
jén munkatársak voltunk az RTL Klub Reggeli című mű-
sorában…
– Nem mondod? (nagyon nevet) Hogy lehet, hogy egyáltalán 
nem emlékszem rád?
– …Úgy, hogy csak fél napig gyakornokoskodtam ott. A 
telefonban azt mondták, pár nap próbaidő lesz, majd az-
nap, amikor munkába álltam, közölték, a próbaidő meg-
határozatlan ideig tarthat, akár több hónapig is, s addig 
ingyen kell dolgozni... Jól emlékszem rád: kávéscsészével, 
és fénymásolt adásmenetekkel a kezedben rohantál egyik 
szobából a másikba. Nekem akkor nem volt kedvem eh-
hez. Neked viszont igen, s Ördög Nóra sikersztorija egy-
értelmű bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka, a 
kellő alázat nem volt hiábavaló.
– Emlékszem, 2001. januárjában kezdtem a Reggelit, és va-
lóban nagyon sokáig ott is maradtam. Hét-nyolc hónapot 
gyakornokként töltöttem, majd sikerült előrébb lépnem, stú-
dióasszisztens lettem. 
– Gyakornokként te sem kaptál pénzt?
– Három hónap után volt egy jelképes fizetés, de nem fogtam 
fel tragédiaként, hogy keveset keresek, mert nekem ez is talált 
pénz volt akkoriban, hiszen főiskolára jártam. Hálás vagyok, 
mert a szüleim azt mondták, amíg főiskolás vagyok, addig 
fedezik a dolgaimat. Ráadásul három hónap után elkezdtem
párhuzamosan dolgozni a Mónika Show-nál szerkesztő-asz-
szisztensként, ami már „rendes” fizetéssel járt, s ezzel kiegé-
szítettem a Reggelis bevételemet.
– Ez a Mónika Show kicsit meglepett...
– Akkor indult ez az egész délutáni őrület Mónikával. 
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Az egyik legkiemeltebb produkciója volt az RTL-nek. Akko-
riban nagyon megtisztelő volt, hogy áthívtak oda is dolgozni. 
Arról nem is beszélve, hogy sokat tanultam belőle. Három 
évig csináltam, és bátran kijelenthetem, ott tanultam a leg-
többet.
– Mi volt a feladatod?
– Szereplőket kutattam fel a munkatársaimmal.
– Hogyan?
– Egyrészt voltak válogatások, tehát jelentkeztek emberek. Ez 
viszonylag könnyebb dolog, mert amikor ott van egy ember-
tömeg, meg tudod szólítani őket. És ilyenkor mindig előke-
rülnek a szomszédról, a barátnőről, vagy a barátnő barátjáról 
olyan sztorik, amiket érdemes tovább kutatni. Az emberek 
ugyanis előszeretettel mesélnek a másikról. A lényeg, hogy 
aprólékos munkával, hosszas faggatózással jutottunk el em-
berről-emberre, s aztán ügyesen kellett meggyőzni az illetőt, 
hogy a kamerák előtt is meséljen magáról. Mert igenis vol-
tak olyan helyzetek, amit otthon a saját környezetükben már 
nem tudtak megoldani. Más segítséget nem kerestek, Mó-
nika jelenlétében azonban – igaz ország-világ előtt – mégis 
megtették az első lépéseket, és kimozdultak a lövészárkokból.

„Eleinte illik visszább venni az elvárásokból”

– Ha jól értem, pontosan ugyanazt csináltad szerencsétlen 
civilekkel, amit időnként az újságírók tesznek az ismert 
emberekkel: a magánéletükben kutakodunk.
– Azért ne felejtsd el, hogy egy celebet sokkal könnyebb 
meggyőzni arról, hogy teregesse ki a magánéletét, mint egy 
szerepelni nem tudó civilt.
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– Hány év után kerültél végül képernyőre?
– Kettő. A Top of the Pops című zenei műsor volt az első, 
amiben műsorvezetőként részt vettem. De mellette ugyan-
úgy dolgoztam a háttérben szerkesztőként is. Aztán jött a 
Kölyökklub, 2003-tól 2006-ig.
– Neked egyáltalán nem derogált akkoriban kávét főzni, 
fénymásolni?
– Nem. Boldog voltam, hogy ilyen közegben lehetek. Vidéki 
kislányként nekem már az is óriási dolog volt, hogy ilyen ka-
liberű emberek között mozoghattam.
– Aztán nagyot fordult a világ, hiszen évekkel később an-
nak a műsornak lettél az egyik háziasszonya, ahol koráb-
ban gyakornokoskodtál. Figyeled a mostani pályakezdő-
ket?
– Figyelem, és látom, hogy most is gyorsan kiszóródnak azok, 
akik óriási elvárásokkal, szakmai alázat nélkül érkeznek. És 
ez minden szakmára igaz, de a miénkre pláne. Nagyon sokan 
azonnal műsorvezetők, vagy szerkesztők szeretnének lenni 
és a fénymásolás, meg a kávéfőzés nem igazán tetszik nekik. 
Ha ekkora elvárásokkal jön valaki, akkor valóban nehéz elé-
gedettnek lenni egy kisebb pozícióval. Eleinte illik ebből az 
elvárásból visszavenni.

„Szerkesztőként én is követtem el hibákat, ké-
sőbb nem is bízták rám újra azt a feladatot…”

– Gondolom, gyakornokként azért neked is képernyős ál-
maid voltak.
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy titkon nem álmodoztam 
róla. De a vágyakhoz képest sokkal jobb megélni mindent. 
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Például, a mai napig meglepődöm azon, ha indul egy kam-
pány, és megkeresnek, hogy az én arcommal lehet jóté-
konykodni, mert rám figyelnek az emberek. Igazából nem 
is tudom, mikortól fordult ez ilyen komollyá. Dolgoztam a 
Kölyökklubnál, a Moziklubnál, a Havazinnál – utóbbi ket-
tőben szerkesztőként – és amikor megfogalmazódott ben-
nem, hogy olyan jó lenne átkerülni a reggeli, vagy éppen éj-
jeli sávokból főműsoridőbe, megtörtént a csoda. Most már 
bevallhatom: a Kölyökklubot korábban én is rendszeresen 
átaludtam... Hiába voltam már képernyőn, mégis féltem 
attól, hogy egy gyerekeknek szóló műsorban beskatulyáz-
nak. Volt bennem egyfajta kitörési vágy, és szerettem volna 
mást is csinálni. S milyen az élet: épp a Szombat esti láz előtt 
kezdtem békét kötni azzal, hogy nekem talán az az utam, 
hogy gyerekműsorokat vezessek életem végéig. Aztán jött 
az áttörés. Nagyon fontos, hogy az ember, aki egy televízió-
nál dolgozik, soha ne menjen oda extra elvárásokkal, mert 
akkor folyton csak kudarcélmények érik. Nézd csak meg, 
milyen kevés ott dolgozó emberből lesz képernyős. Éppen 
ezért én a mai napig úgy vagyok, hogy minden egyes nap 
ajándék. Aztán meglátjuk, később kellek-e még, vagy már 
más jön.
– Erről már Szily Nóra műsorában is beszéltél. Konkré-
tan azt mondtad, hogy a te tévés generációdra nem az a 
jellemző, hogy hosszú távú terveket szövögethetnek.
– Ez az egyetlen védekezés a csalódás ellen. Az nyilván egy 
hosszú távú terv, hogy még nagyon sokáig szeretnék az RTL 
Klubon belül dolgozni. De az nem rajtam múlik, hogy mi-
lyen típusú munkákat kapok.
– Értek valaha igazi szakmai kudarcok?



82

– Előfordult, hogy szerkesztőként elkövettem hibákat, s ké-
sőbb nem is bízták rám azt a feladatot.
– Megviselt?
– Nagyon. Eléggé lelkizős alkat vagyok. És túlságosan is 
maximalista. A tökéletességre törekszem, ezért nagyon tud 
bosszantani, ha a nagy körültekintésbe hiba csúszik. Borzal-
masan tud bántani.
– Emlékszel még az első rajongói levélre?
– Hogyne! Amikor megkaptam, konkrétan sírva fakadtam. 
Ültem a Mónika show szerkesztőségében a nekem címzett 
levéllel, és arra gondoltam, biztosan valamelyik szereplő 
küldött vissza egy aláírt szerződést. És amikor kibontottam, 
akkor sokkolt a levél tartalma: valaki, aki látott a tévében, 
autogramot kért tőlem.
– Eltetted?
– Kincsként őrzöm.

Tanulság:
Az alázat jutalma a vágyott álom megvalósulása.

Útravaló:
Érdemes kisebb célokkal kezdeni a vágyak életre keltését. Ha 
az elvárások nem olyan nagyok, több lesz a sikerélmény is.



KITARTÁS
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BERECZKI ZOLTÁN 

„Néha meg kell tenni fájó lépéseket”

„Önértékelési problémáim voltak, miközben számos sikerda-
rab főszerepét játszottam. Nem hittem el magamról, hogy jó 
az, amit csinálok. Hogy én egy értékes valaki vagyok… Nem 
voltam boldog, pedig olyan pozitív szakmai és közönségkriti-

kát kaptam, amiről minden színész csak álmodik.”

Fotó: fb.com/BereczkiZoltanOfficialFanclub
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Különös ajánlattal állt elő Zoli, amikor interjút kértem tőle. 
Azt mondta, csak akkor hajlandó velem beszélgetni, ha előt-
te megnézem a „Jövőre, veled, itt” című musical kamaravál-

tozatát az Operett Raktárszínházában, és majd előadás
után beülünk valahová beszélgetni.

Két személyre azonban már nem tudott aznapra jegyet 
adni, ahhoz viszont ragaszkodott, hogy ott üljek a nézőté-

ren. Egyedül.
Kíváncsi lennék, hogy aki most e sorokat olvassa, járt-e már 
valaha egyedül színházban? Ha igen, akkor bizonyára egyet-

ért velem, hogy nem egy felemelő érzés. Legalábbis elsőre, 
belegondolva. Ezért is ódzkodtam nagyon, aztán mégis 

átalakult az érzés. Utólag azt mondom, igenis varázsa volt 
annak, hogy beültem egyedül az előadásra.

A darab szórakoztatott, a színészek játéka pedig megfogott. 
Láttam, ahogyan a szereplők aznap este meghaltak a szín-
padon. Zoli ráadásul hat különböző karakter bőrébe bújt a 
csaknem három órás produkcióban. Fél órával az előadás

befejezése után pedig már a Mozsár utcán bandukolunk egy 
éjjel még nyitva tartó étteremig…

– Furcsa volt, hogy nem vártak rajongó lányok az utcán.
– Pedig tegnap itt voltak. Szerintem ma csak azért nem jöt-
tek, mert már tudják, hogy ennél a darabnál elég későn jö-
vök ki . Alaposan le kell mosnom a sminket, hajat is mosok, 
aztán átöltözöm, mindez pedig sok idő.
– Mit tapasztaltam volna, ha mégis itt vannak?
– Semmi különöset. Autogramkérést, közös fényképezke-
dést. Esetleg ajándékozást, mert mindig meglepnek valami-
vel.
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– Biztos, hogy jó ötlet volt ez az éjjeli időpont az inter-
júhoz? Egy fáradt Bereczki Zolit fognak megismerni az 
olvasók.
– Nem a fáradtságot látod rajtam. Inkább zavarban vagyok 
egy kicsit, hiszen az elmúlt három órában alaposan kitárul-
koztam előtted a színpadon.
– George bőrében?
– Én az a fajta színész vagyok, aki a színpadon önmagából 
mutat meg valamit. Lehet, hogy ott George-nak hívnak, de 
akárkit is alakítok, mindig úgy gondolkodom a szerepről, 
hogy Bereczki Zoltánként mit tennék az adott szituációban. 
Ezért tudok adott ponton sírni, vagy nevetni a színpadon. 
Ma este például már sírni is láthattál. Amikor a darabban 
Helen meghalt, ott igaziból sírtam. Talán ezért is ez a fajta 
zavartság most.
– Minden este sírsz?
– Sajnos nem mindig sikerül. Olyankor szégyellem is ma-
gam.

„Ha fáradt vagyok, a meditáció  
a leghatékonyabb”

– Ma este egyebek közt meztelenül is láthattalak.
– És tetszettem?
– Janza Kata jobban tetszett volna, de legnagyobb sajná-
latomra ő nem vetett le annyi ruhadarabot, mint te. Soha 
nem okozott gondot a színpadi meztelenség?
– Hajjaj, dehogynem! Amit ebben a darabban csinálunk, az 
még belefér, és ezt már megszoktam. Itt ugyanis a habfürdős 
jelenetnél egy pillanat alatt zajlik minden; kilépek a kádból, 
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magamra terítem a törülközőt, s csak annyit láthattál, hogy 
nincs rajtam ruha. Mást nem. Teljes pucérságot soha nem 
vállalnék. Ami egyes színházakban megy, az nekem már 
sok. Semmilyen rendezői indok nem tudna meggyőzni ar-
ról, hogy a totális meztelenség előrevisz egy darabot.
– Háromnegyed órával vagyunk túl az előadáson. Ilyen-
kor még mindig túlteng benned az adrenalin?
– Persze. Előadás után még rendszeresen pörgök két-há-
rom órát. Ezért is javasoltam, hogy most beszélgessünk. Ha 
nem találkoztunk volna, már otthon lennék, és tévéznék. 
Vagy meditálnék. Ha fáradt vagyok, ez a legjobb. Így tu-
dok aludni. Tegnap például hajnal háromig nyomkodtam a 
távirányítót, és néztem ki a fejemből. Pedig tegnap is ezt a 
darabot játszottuk.

„Sokáig elérhetetlen álomnak tűnt, hogy  
valaha is férfiideál legyek”

– Amikor jöttem a színházba, eszembe jutott az autóban, 
hogy évekkel ezelőtt odajöttél hozzám, kezedben egy ma-
gazinnal, és elképedve mutattad, hogy az év legsármo-
sabb színészének választottak.
– Emlékszem. Nem is értettem a dolgot.
– Miért?
– Annyira hihetetlen és abszurd volt. Számomra nagyon 
hosszú ideig elérhetetlen álomnak tűnt, hogy valaha férfi-
ideál legyek. 
– A hajszíned miatt?
– Például. A vörös hajam miatt évekig csúfoltak az iskolá-
ban. Én voltam Szmörre a Nils Holgersson című meséből. 
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Emiatt gátlásossá és zárkózottá váltam. A gyerekek kegyet-
lenek. Van bennük egyfajta reflexszerű kiközösítés, talán 
az ismeretlentől való félelem miatt. Köztük sokkal jobban 
kimutatható az idegenkedés, a kirekesztés, aminek sokáig 
szenvedő alanya voltam. Ami most az ismertetőjelem – a 
vörös haj –, az sokáig a bélyegem volt. És ez hiába fordul 
meg az évek során, az emberbe beleivódik a reflex. És hitet-
lenkedik, amikor ilyet ír az újság.
– Mikor fogadtad el magad igazán?
– Nem biztos, hogy elfogadtam magam valaha is. Inkább 
úgy mondanám, hogy használom a gyerekkori tapasztala-
tokat. Hiszek abban, hogy semmi nincs véletlenül. Az, hogy 
már „ránézésre” különcként jöttem a világra, azért lehet, 
mert ezt az utat szánták nekem odafönt. Vagy én választot-
tam magamnak ezt az utat ahhoz, hogy tapasztaljak. Nézd, 
soha nem akartam idealizált, rózsaszín felhőket festeni ma-
gam fölé a médiában. Úgy gondolom, a közönségnek igenis 
tudnia kell, hogy én is csak esendő ember vagyok. az em-
bernek időnként bizony meg kell tenni lépéseket még ak-
kor is, ha adott pillanatban kegyetlennek, fájdalmasnak, és 
visszafordíthatatlannak tűnnek.

„Önértékelési problémáim voltak, miközben 
számos sikerdarab főszerepét játszottam”

– Unod már a pszichoterapeutás témát?
– Nem. Nyugodtan kérdezhetsz róla.
– Arról is, ami előidézte, hogy szakemberhez fordulj?
– Azok nem olyan jó emlékek, de elmesélem, mi történt. 
Kialakult egy borzasztó paradox helyzet az életemben. 
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Önértékelési problémáim voltak, miközben számos siker-
darab főszerepét játszottam. Vagyis nem hittem el magam-
ról, hogy jó az, amit csinálok. Hogy én egy értékes valaki 
vagyok… Nem voltam boldog, pedig „A Pók asszony csók-
ja” című darabban nyújtott alakításomért például olyan po-
zitív kritikát kaptam, amiről minden színész csak álmodik. 
Van egy mondat, ami máig bennem él ebből a kritikából: 
„Világos vonallal rajzolom körbe magam, annyira elválok az 
előadástól, és én viszem a vállamon az egészet”. S miközben 
ilyen minősítést kaptam a hivatalos ítészektől, nem értet-
tem, miért nem világra szóló a siker, és miért nem üldöznek
a tévék, a rádiók, az újságok. Ott volt az első szólólemezem, 
amelyet 2000-ben adtam ki. Sajnos megbukott, pedig világ-
életemben énekesnek készültem. A színház csak kirándu-
lásnak indult, de magával sodort. Hagytam, hadd menjen 
az, ami működik.
– Más is észrevette, hogy nincs minden rendben veled?
– Igen, az ismerőseim is látták. A családom állandóan pa-
naszkodott, hogy nem hívom vissza őket, pedig folyton ke-
restek. Szörnyű lehetett nekik is.  Bezárkóztam, és ha tehet-
tem volna, ki sem mozdulok a négy fal közül. Mert amikor 
kiléptem a lakásból, minden szürke volt és sivár. Ebből az 
állapotból természetesen nem lehet egyedül kikerülni, de 
mindenkinek magának kell ráébrednie, hogy ki kell, és ki is 
lehet mászni ebből a sötét veremből. Az ember önkéntele-
nül is kinyújtja a kezét, és kapaszkodna minden szalmaszál-
ba. Én is elkezdtem keresni a fogódzókat. Akkor találtam rá 
a lelki vezetőre, akihez rendszeresen járok a mai napig. 
– Miért, még mindig baj van?
– Természetesen már nem. De szeretek hozzá járni. 
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Megnyugtat, feltölt, sokat segít. Jó, hogy van egy külső 
szemlélő, akinek mindent elmondhatok gátlások és tabuk 
nélkül. Beszélgetsz valakivel, aki százszor bölcsebb nálad, 
és tárgyilagosan tudja kezelni azokat a dolgokat, amiket 
mesélsz. Te pedig csak mondod a magadét, ömlik belőled 
a szó. Érzelmi logikával beszélsz, csapongsz, be sem fejezed 
a sztorikat, ő pedig ennek ellenére mindig kihallja, amit te 
közölni akarsz.
– Ez a gyakorlatban úgy néz ki, ahogyan a filmeken lát-
juk? Fekszel a díványon, mondod a magadét, miközben a 
„lelki vezetőd” egy fotelben ülve hallgat?
– Dehogyis. Ülünk egy hangulatos, pici szobában két fo-
telben, és teázunk. Az én szellemi vezetőm egyébként egy 
hölgy, Kalán néni jellegű hanggal. Bár van orvosi végzett-
sége, mégsem orvosként tekintek rá, hanem mentorként. A 
találkozásaink olyanok, mint egy lelki edzés. Az emberek 
ugyanis konditermekben edzik a testüket, énektanárnál fej-
lesztik a hangjukat, csak a lelküket felejtik el „karbantarta-
ni”. Ő ebben segít. Egyfajta serpa ő nekem a hegyre vezető 
úton. Egy földi angyal. Már régen nem kellene járnom hoz-
zá, mégis megyek. És fogok is. Mert ez egy olyan fontos kö-
telék, ami nagyon hiányozna. Amikor először találkoztunk, 
rögtön azt éreztem, hogy én ezt az embert valahonnan is-
merem. És neki is ez volt az érzése. Minden  pszichoanaliti-
kus úgy kezdi az első foglalkozást, hogy megkérdezi, miért
vagy ott, mi a célod. Én akkor azt mondtam, hogy szeret-
nék fütyörészve sétálni az utcán. Szeretnék olyan állapotba 
kerülni, hogy jókedvűen, nyugodtan, magabiztosan tudjak 
közlekedni. Most már jó néhány éve elértem ezt az állapo-
tot. 
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Fontos megemlítenem, hogy abban a korszakban a sze-
retteim sem hagytak magamra. Ma is úgy érzem, hogy a 
munkában elszenvedett kudarcok esetén nélkülözhetetlen 
a család, hogy tudd: bármi történt is, nem vagy értéktelen! 

Tanulság:
Van kiút! Minden reménytelennek, vesztett helyzetből indul-

va is van kiút!

Útravaló:
Ne felejtsd el a lelkedet is karban tartani! Nem csak a tested 

igényli az edzést, hanem a lelked is!
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SZŰCS ZOLTÁN 

„Minden nehézségért kárpótolt az élet”

„Amikor annyi év után azt látod, hogy állva tapsolnak, és 
mindenki a zsebkendőjét keresgéli, egyszerre szakad fel be-
lőled minden. Az eddigi kudarcok, az elfojtott bánatok és a 

határtalan öröm. Szívszorító érzés. 
Egyszerre vagy boldog és szomorú.”

Fotó: fb.com/attractionBLT
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Mint amikor a szegény legény elindul szerencsét próbálni 
a mesében, és a végén övé lesz a fele királyság – pontosan 

olyan az Attraction Performances látványszínház története 
is. Igaz, hogy a népi mesehősök ebben a sztoriban

többen vannak, mégis egyetlen tarisznyával a vállukon, 
némi hamuba sült pogácsával indultak útnak Magyaror-

szágról. És valóban övék lett a fele királyság.
Szűcs Zoltán és az Attraction neve az elmúlt években bejár-
ta a világsajtót. A legrangosabb angol tehetségkutató mű-
sorban, a Britain’s Got Talentben aratott győzelem a világ 

élvonalába repítette őket. 
A formáció kitalálóját, alapítóját és egyben motorját, Szűcs 
Zoltánt – vagy ahogyan minden ismerőse nevezi, Szücsit – 
gyerekkorom óta ismerem. Tagja volt az egyik legnagyobb 

népszerűséget aratott fiúegyüttesnek is, jómagam pedig 
gyakorlatilag végig asszisztáltam mellette az egész Hip Hop 
Boyz-időszakot. Különös játéka a sorsnak, hogy nem közös 

szülővárosunkban, Salgótarjánban találkoztunk, hanem 
már Budapesten, amikor a menedzserük elvitt hozzájuk a 
legendás Damjanich utcai edzőterembe, a Dávid Fitnessbe, 

amit később meg is énekeltek az egyik slágerben.
A nagy sikerek csak később jöttek, de a jó kapcsolat végig 

megmaradt. Így arról is elsőként értesültem, amikor Szücsi 
családot alapított, vagy amikor a Fekete színházat létrehoz-

ta. Igen, azt a Fekete Színházat, amely az Attraction
Látványszínház elődje volt. Néhány cikket írtam is róluk ak-
koriban. Aztán teltek-múltak az évek, és jött a hír az angol 
tehetségkutatóban való menetelés sikereiről. A Britain’s Got 

Talent a világ legrangosabb televíziós versenye, egy ilyen 
műsor győzelme felér egy lottóötössel. 
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Sőt, annál jóval nagyobb rang és elismerés. 
Azt a bizonyos sordöntő televíziós showt magam is élőben 
követtem a világháló segítségével. És rettentően büszke vol-
tam rá, rájuk. Pontosan tudtam, mennyi munka volt ebben, 

hány és hány megszenvedett óra, elszenvedett kudarc
a korábbi érdektelenség miatt. Fene sem gondolta volna, 

hogy néhány órával később Szücsi magától fog jelentkezni a 
Facebookon. Immáron nemzetközi ünnepelt sztárként. Ezt 

írta: „soha nem felejtem el, hogy te voltál az
egyetlen, aki annak idején a magyar médiában segíteni pró-

bált, ezért szeretném, ha együtt dolgoznánk”. 

– Ezt megcsináltad.
– Meg. De ez nem az én érdemem egyedül, hiszen nyolcan 
vagyunk a csapatban.
– Pontosan tudom, mennyien vagytok, de jól emlékszem, 
hogy a kezdetek kezdetén egyedül te voltál az – sőt utá-
na még sokáig –, aki igazán hitt abban, hogy egyszer si-
kerülhet egy ilyen áttörés. És a feleséged. Ketten mindig 
nagy hittel meséltetek a tervekről. 
– Bizony, a feleségem, Évi nélkül ez nem sikerülhetett volna. 
Az Attraction Peformances látványszínház tulajdonképpen 
egy családi vállalkozás. 
– Amikor jöttetek haza a repülőn, eszedbe jutott a múlt? 
A kilenc esztendő minden kínja?
– Dehogy jutott. Kit érdekel már a múlt? Csak a jelen szá-
mít! Igen, voltak nehézségek a múltban, de ezek mind kel-
lettek ahhoz, hogy ide eljussunk. Azok nélkül talán magam 
is más ember lennék.
– Honnan ez az alázat? Még a salgótarjáni időkből?
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– Onnan is. Te tudod a legjobban, hogy mindig alázatos 
voltam, soha nem szédített meg a siker. Mindig kitűztem 
egy-egy célt, és azért kitartóan dolgoztam.
– Magam is ott lehettem veletek a Sándor-palotában, 
ahová Magyarország köztársasági elnöke invitált benne-
teket vacsorára. Amíg az elnököt vártuk, elcsendesedett 
a terem, a mindig hangos és fegyelmezetlen sajtómunka-
társak is lélegzetvisszafojtva várakoztak. Akkor szívem 
szerint megkérdeztem volna ott mindenki előtt, hogy an-
nak idején, Salgótarján főterén a kis táncos fiú gondolta 
volna, hogy egyszer eddig eljut?
– Furcsa, hogy ezt mondod, mert ott, abban a pillanatban 
mindez nekem is eszembe jutott. A régi nógrádi időszak, 
amikor csak álmodoztam arról, hogy egyáltalán nagy szín-
padokon felléphetek. Most pedig az államfő azt mondja, 
igenis nagy dolog, hogy odakint megríkattuk a közönséget, 
és szurkolóvá tettük nemcsak a magyarokat, hanem a bri-
teket is.

„Utolsó próbálkozásként indultunk neki  
Angliának”

– Holott korábban…
– Ne foglalkozzunk azzal, mi volt korábban. Előre nézzünk, 
ne a múltba! Lehet, hogy itthon nem foglalkoztak velünk 
úgy, ahogy elvártuk volna, de mindig kerestünk új lehetősé-
geket. Németországban is elindultunk egy ottani tehetség-
kutatón, de nem hozott áttörést. A Londonba való kiutazást 
a társulat afféle utolsó próbálkozásaként fogtuk fel, most 
vagy soha-alapon. 



96

Csak egy kis ismertséget akartunk, ami magával hozott 
volna egy-két fellépést. A fene sem számított erre… An-
nak örülök a legjobban, hogy a nehezebb pillanatokban 
sem adtuk fel. Valami mindig tovább lökött a kritikus 
pontokról.
– Valamennyi produkció végén könnyeztél. Mindig eny-
nyire érzékeny típus voltál?
– Amikor annyi év után azt látod, hogy állva tapsolnak, 
és mindenki a zsebkendőjét keresgéli, egyszerre szakad fel 
belőled minden. Az eddigi kudarcok, az elfojtott bánatok 
és a határtalan öröm. Szívszorító érzés. Egyszerre vagy 
boldog és szomorú. Fáj, hogy a szüleim már nem láthatták 
ezt a sikert. Sajnos már sem az édesapám, sem az édes-
anyám nem él. Ugyanakkor ott, abban a pillanatban az is 
eszembe jutott, hogy a gyerekeim milyen büszkék lesznek.
– Úgy érkeztetek haza a verseny után, mint a világsztá-
rok. A sajtó a reptéren várt, a szakértők szerint az olim-
pikonok hazaérkezése óta nem volt akkora érdeklődés, 
mint az Attractionnél, azóta pedig egymást érik a hazai 
közméltóságok gratulációi. Ez elégtétel neked az elmúlt 
évekért?
– (maga elé néz, hosszan gondolkodik) Nehezet kérdezel. 
Igen, talán ezt nevezik elégtételnek. Ha nincs ez a győ-
zelem, nyilvánvalóan akkor sem lettem volna elkeseredett 
ember. Van két gyönyörű gyerekem, a feleségem igazi szö-
vetséges és társ, aki nélkül már létezni sem tudnék. Mi-
attuk soha nem adtam volna fel. De lám, a mi példánk a 
legjobb bizonyíték arra, hogy van igazság a Földön. Az élet 
előbb vagy utóbb mindent helyre tesz, a legyőzendő aka-
dályok csak erősítenek. 
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„Antal Imrével utaztunk Thaiföldre”

– Kevesen tudják, hogy neked ez már a második tehetségku-
tatód volt, amit megnyertél. 1993-ban a Ki Mit Tud?-on is a 
képzeletbeli dobogón álltál akkori csapatoddal.
– A Ki mit tud? volt az első impulzus, ami óriási visszaaigazo-
lást jelentett – pláne abban az időben, a rendszerváltás után. 
Az is egy fontos lépcső volt az életemben, amikor 1993-ban 
az Enemy Squad breakcsoporttal megnyertük a Ki mit tud-ot, 
az legalább olyan nagy dolog volt, mint most a Britain’s Got 
Talent győzelem. Hiszen az utcagyerekek, akiket soha, senki 
nem ismert el, legyőzték a standard latin táncokat. No, meg a 
Botafogó Táncegyüttest. Akik korábban mélységesen lenéztek 
minket, utána ott hajlongtak előttünk, és gratuláltak. A Ma-
dách Színházban volt a gálaműsor, amit Antal Imre vezetett. 
Imrussal nagyon jó barátságot ápoltunk. A nyereményútra 
is együtt mentünk Thaiföldre, a többi kategória nyerteseivel. 
Minden versenyen – még világversenyen is – örök probléma 
volt, hogy elismerik-e a breaket, vagy sem. Minket valóban ut-
cagyerekeknek tartottak. Amíg nem voltunk tagjai semmilyen 
táncegyesületnek, esélyünk sem volt arra, hogy versenyt nyer-
jünk. Mindig azok nyertek, akik mögött állt valamilyen szer-
vezet, hiszen őket preferálták. Ahhoz, hogy eredményesebbek 
legyünk, nekünk is be kellett állnunk a ritmustánc egyesületbe. 
Auer Pál volt az elnök. Miután csatlakoztunk, a versenyeken is 
jobb helyezéseket értünk el. Majd amikor 1993-ban jött a Ki 
mit tud-os diadal, az egyesület büszkén verte a mellét, hogy 
tőlük indultunk. Rájuk is szóltunk, hogy ne beszéljenek buta-
ságokat, mert mi utcagyerekek vagyunk, csak azért mentünk 
hozzájuk, hogy fedél legyen a fejünk felett.
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– Később jött a Dzsungel könyve?
– Igen. Ott a koreográfia egy bizonyos részét dolgoztam ki a 
musicalben.
– Azt is sokan elfelejtették már, hogy a Nox együttesnek 
alapító tagja voltál.
– Ez volt a Nox legelső formációja. Az első lemezt együtt ké-
szítettük. Szerettem azt a korszakot, mert egy roppant prog-
resszív, előremutató dolog volt. Eredetileg külföldre készült, 
így vállaltam el, de aztán Magyarországra került ez a törté-
net. Aztán jött újabb kihívás, és léptem.
– Könnyen engedsz el dolgokat?
– Igen. A Hip Hop Boyzt is elengedtem.

Tanulság:
„Van igazság a Földön!”

Útravaló:
„Az élet előbb vagy utóbb mindent helyre tesz, a legyőzendő 

akadályok csak erősítenek.”



99

OLÁH GERGŐ 

„Utáltam, hogy folyton  
küzdeni  kellett mindenért”

„A mosoly és a nevetés az egyik legfontosabb dolog a világon. 
Voltak olyan pillanatok az életemben, amikor nem volt hozzá 
erőm, amikor a legapróbb dolgokért is meg kellett harcolnom, 

de nem adtam fel.”

Fotó: fb.com/olahgergohivatalos
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– Felfogtad egyáltalán, milyen messzire jutottál? Az egy-
kori közmunkás, aki a nógrádi megyeszékhelyen gereb-
lyézett, meghódította az országot a legnézettebb televíziós 
show abszolút befutójaként.
– Tudod, olyan ez, mint amikor évekig vágysz valamire, de 
túl sok a kudarcélmény, és bármennyire is akarod azt a bi-
zonyos dolgot, egy idő után már magad sem hiszed, hogy 
valaha sikerülhet. Odabent, legbelül persze titkon mégis ab-
ban bízol, hogy igen, de a sorozatos visszautasítások miatt ott 
van benned a kérdőjel. Tehát felfogtam és felfogom – ennyi 
sikerélmény után most már fel is kell –, sokszor mégis hihe-
tetlen… A mai napig. Te is tarjáni vagy, egy helyről jövünk, 
pontosan tudod, milyen nagy dolog, ha egy vidéki gyerek be-
jut a szórakoztatóiparba.
– A „vidéki gyerek” jelzőhöz nyugodtan hozzáteheted, 
hogy szegény. Vagyis szegény vidéki gyerek.
– Igen… Annyit, de annyit nélkülöztem már. Igaz, rosszabb 
lenne a helyzet, ha harmincon túl lennék, és akkor is ezt nyi-
latkoznám. Amint a példám is mutatja, 24 esztendősen még 
semmi nincs elveszve. Képzeld el, amikor a Corvin sétányon 
beköltöztünk a lakásba, ahol a verseny során laktunk, először 
a lélegzetem is elakadt. Gyönyörűen berendezett, új építésű 
lakás! A mi albérletünk ennél jóval kisebb és szerényebb. De 
nemcsak az okozott meglepetést, hogy milyen szép helyen 
lakhatok. Rég láttam ennyire telipakolva a hűtőszekrényt. 
Volt is lelkiismeret-furdalásom, amikor kinyitottam. Ha csak 
egy csokit vettem ki belőle, akkor is eszembe jutott a fele-
ségem és a két gyerekem. Tulajdonképpen ez adta a legtöbb 
erőt a verseny során. Elhatároztam, addig nem nyugszom, 
amíg meg nem teremtem számukra ugyanazt a kényelmet, 



101

amiben Pesten nekem is részem volt. Nagyon remélem, hogy 
soha többé nem kell nélkülöznünk!
– Azt mondta egyszer egy okos ember, hogy a küzdelmek 
kitartóbbá tesznek. És talán erősebbé is.
– Nem akarok már küzdeni. A küzdés ugyanis szenvedés. 
Utáltam, hogy régen a legapróbb dolgokért is meg kellett 
harcolnom. Pedig semmi másra nem vágytam, mint egy hét-
köznapi, nyugodt életre. De pénz nélkül azt nem lehet.

(Ekkor odalép hozzánk egy lány, aki autogramot kér  
kedvencétől. Gergő készséges.)

– Mit írtál neki ilyen hosszan?
– Azt, hogy nevessen sokat. Mindenkinek ezt írom. A neve-
tés az egyik legfontosabb dolog a világon.
– Te mindig tudtál mosolyogni?
– Voltak pillanatok az életemben, amikor nem volt hozzá 
erőm. Engem egyébként kizárólag a pénztelenség keserített 
el eddig. Csak az tudott padlóra küldeni. Felőrölt a tudat, 
hogy én vagyok a családapa, de nem vagyok képes megadni 
a  szeretteimnek azt, amit szeretnék. Mostantól azonban más 
lesz minden.

(Újabb rajongó érkezik, aki szintén aláírást kér.)

– Nehéz lesz így befejezni ezt a beszélgetést. Csodálkozom 
egyébként, hogy itt az RTL-ben is aláírást kérnek tőled. 
Képzelem, mi lehet odakint az utcán… Milyen azt megél-
ni, hogy ennyien rajonganak érted?
– Tudod mi az érdekes? Nem csak fiatalok szólítanak meg, 
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hanem öltönyös ügyvédek is, aktatáskával a kezükben. Vagy 
idős emberek, akik menni alig bírnak, de odajönnek és gra-
tulálnak. Ez nagyon jó érzés. 
– Te kértél valaha aláírást bárkitől?
– Nem, én nem vagyok rajongó típus. Pedig itt az RTL-ben 
nem győzöm kapkodni a fejem, mert minden percben el-
megy mellettem egy híres ember. Nem beszélve arról, hogy 
a mentorom, Geszti Péter is mekkora nagyágyú… Annyira 
örültem, hogy őt kaptam mentornak! Csak zárójelben jegy-
zem meg: kezdettől arra vágytam, hogy ő legyen a mento-
rom. Minden téren felnézek rá. Amikor beszél, nincs olyan 
szava, amit elengednék a fülem mellett.
– Mikor adta meg a telefonszámát?
– Azonnal, amint kiderült, hogy ő foglalkozik majd velem. 
Kicsit olyan már, mintha a második apám lenne. Nagyon ha-
mar kialakult közöttünk egy bensőséges, bizalmi kapcsolat. 
Egyébként minden mentoráltjával sokat foglalkozott.

„Nem lehet megszokni a nélkülözést”

– Kellett ápolni a lelkedet?
– Igen. Már a legelső lelki válságnál észrevette, hogy valami 
baj van. Rákérdezett, majd alaposan átbeszéltük a problémát.
– Mi volt a probléma?
– A feleségem egyedül maradt otthon a két kisgyerekkel. Bár 
a feleségem nem akarta elmondani, de megtudtam, hogy 
újabb anyagi nehézségek támadtak. Nem tudtam semmit 
hazaadni. És pénzt sem tudtam otthon hagyni. Márpedig 52 
ezer forintból nem lehet megélni. Albérlet, pelenka, tudod, 
hogy van ez. Nem tudtam, hogy ekkora a baj. 
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Aztán megoldódott, apósomék segítettek. Egyébként a fele-
ségem szüleinek és a sajátjaimnak is sokat köszönhetek, mert 
mindig mellénk állnak, és támogatnak, ha tudnak. Egyéb-
ként tisztában voltam azzal, hogy az a bizonyos ügy végül 
meg fog oldódni, de nagyon rossz érzés volt, hogy megint 
belekeveredtünk egy ilyen szorongatott helyzetbe. Folyton az 
járt a fejemben: miért kell ezt a családomnak átélnie?
– Nem lehet megszokni a nélkülözést?
– Te meg tudnád szokni?
– Én is voltam nagyon csóró – még talán nálad is – a sal-
gótarjáni bányászkolónia soron, de akkor valahogy nem 
hiányzott semmi.
– Persze, mert nem láttad a másik oldalt, hogy milyen lehet-
ne... Én nem szeretném megszokni a nélkülözést! Visszatérve 
az előbbi történetre: Peti akkor észrevette az arcomon, hogy 
valami nem stimmel, és leült velem beszélgetni. Aztán tőle 
függetlenül, másnapra megoldódott a dolog. Annyira jó, 
hogy többé nem kell ilyen helyzetbe kerülnünk! Utáltam, 
hogy régen mindig küzdeni kellett mindenért.

Tanulság:
Akkor érkezik a mentőöv, amikor már végképp  

elengedted az álmodat…

Útravaló:
Ha van hited, az élet úgy fordul majd, hogy  

megoldódjanak a problémák.
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TIHANYI TÓTH CSABA

„Akkor is pozitívan gondolkodtam,  
amikor 5 forint volt a zsebemben”

„Soha nem féltem. A félelem az emberek megkeserítője, én 
pedig nem szeretnék keseregni. Négy fő elem van az életben: 
a föld, a víz, a tűz, és a levegő. És még ami megkoronázza az 
életet, az a szer-elem. Én ezekkel az elemekkel élek, a fél-elem 

pedig tudatosan kimarad az életemből…”

Fotó: fb.com/TihanyiTothCsabaHivatalosOldal
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– Igaz, hogy egy időben interjúkat készítettél nagy művé-
szekkel?
– Erről honnan tudsz?
– A húgod mesélte.
– Igaz. Két osztálytársammal kitaláltuk, hogy milyen jópofa 
lenne, ha interjúkat készítenénk nagy színészekkel. Tizen-
hat évesek voltunk, Pesterzsébeten laktunk, és már eleve azt 
nagyon élveztük, hogy a belvárosba utazunk. Emlékszem, a 
23-as busz hozott be minket a városba. Mivel a színházban 
jegyre nem volt pénzünk, mindig a portán jelentkeztünk be, 
hogy riportot szeretnénk készíteni egy-egy adott művésszel 
az „Erzsébeti Diák” című lapnak.
– Mindenféle előzetes bejelentkezés nélkül beállítottatok?
– Igen, és ezek az emberek, Szilágyi Tibortól kezdve Bubik 
Istvánon, Rudolf Péteren és Tahi Tóth Lászlón át Bodrogi 
Gyuláig mind szóba is álltak velünk.
– A cikkek aztán meg is jelentek?
– Csak egy, a Szilágyi Tiborral készült interjú. Senki nem 
kérte rajtunk számon a cikket, sőt, vissza sem kellett nekik 
küldeni az anyagot, ez csak manapság divat. Rájöttünk, nem 
az a lényeg, hogy feltétlenül megjelenjenek ezek az interjúk, 
hanem az, hogy ezekkel az emberekkel együtt legyünk, és 
tanuljunk tőlük. És aztán vigyenek be ingyen az előadásra. 
(nevet)

„Mit szólna művész úr, amikor hazaérve 
egy lovat találna a fürdőkádjában?”

Ezeknek a művészeknek nem tudtunk volna máshogy a kö-
zelébe férkőzni. Emlékszem, bementünk a Vígszínházba, és 
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mondtuk a portán, hogy Hegedűs D. Gézát keressük. Lejött, 
elmondtuk, miért keressük. Kérte, hogy két nap múlva a Rad-
nótiban találkozzunk, menjünk oda előadás előtt. Mondtuk, 
hogy köszönjük művész úr, de mi lenne, ha a ma esti előadást 
is megnézhetnénk, mert akkor eleve máshogy kérdeznénk. 
Azonnal be is vitt a nézőtérre. Majd a következő találkozás-
nál, az interjút követően is beülhettünk megnézni az aznapi
színdarabot. Ezek óriási élmények voltak. Az interjút mag-
nóra vettük. Amellett, hogy faggattam a színészóriásokat, 
egy kis Szmena géppel fotóztam. Mindig az volt az utolsó 
kérdésünk, hogy mit szólna művész úr, amikor hazaérve egy 
lovat találna a fürdőkádjában… (nevet) Kamaszkorom egyik 
legizgalmasabb korszaka volt!
– Emlékszik rád valaki a megszólaltatottak közül abból az 
időszakból?
– Nem. (nevet) Bodrogi Gyulának meséltem egyszer, amikor 
rendezett egy vígjátékban, de nem emlékezett, hiszen évtize-
dekkel korábban történt az ominózus találkozás…

„Folyton az élet napfényes oldalát keresem”

– Félsz a holnaptól?
– Soha. A félelem az emberek megkeserítője, én pedig nem 
szeretnék keseregni. Négy fő elem van az életben: a föld, a 
víz, a tűz, és a levegő. És még ami megkoronázza az életet, az 
a szer-elem. Én ezekkel az elemekkel élek, a fél-elem pedig 
tudatosan kimarad az életemből.
– Hogyan lehetséges az, hogy te tényleg állandóan jóked-
vű vagy? Legalább tíz éve ismerjük egymást, de még soha 
nem találkoztam úgy veled, hogy ne mosolyogtál volna.
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– A depressziót és a letargiát nem ismerem. Mindennek a 
szép és a jó oldalát látom. Folyamatosan az élet napfényes 
dolgait keresem, és többnyire meg is találom. A sötét gondo-
latokat a fejemben elterelem, és mindig a szép felé törekszem. 
Talán elcsépelten hangzik, de én valóban pozitívan gondol-
kodom. Egyébként akkor is ilyen voltam, amikor öt forint 
volt a zsebemben.
– Utolsó kérdésem következik…
– (nagyon nevet) Kíváncsi vagyok, mi lesz az…
– Mit szólnál, ha otthon egy lovat találnál a fürdőszobád-
ban?
– Egész életemben erre a kérdésre vártam, hogy valaki ezt 
tőlem is megkérdezze… (nevet) De milyen lovat? VasaLÓt? 
Vagy zászLÓt? Ha igazi lenne, akkor bemennék és megpas-
kolnám az oldalát, és azt mondanám, hogy jó helyen vagy… 
Szerintem a fiam is örülne neki…

Tanulság:
Pozitívan gondolkodni, az élet napfényes oldalát keresni nem 
divatkérdés. És nem is körülmény-függő tulajdonság, hanem 

tudatos szemléletód.

Útravaló:
A négy fő elemet tartsd meg az életedben: a földet, a vizet, a 

tüzet és a levegőt. A fél-elmet pedig iktasd ki.



ALÁZAT
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MOLNÁR FERENC  
CARAMEL

„Nem felejtettem el, honnan jöttem”

„Reménytelennek tűnt, hogy valaha is énekes legyek. 
Konkrétan elkönyveltem, hogy ez sansztalan. 

Hihetetlen ajándéka az életnek, hogy mégis sikerült.”

Fotó: fb.com/caramelmusic.hu
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– Amikor telefonon beszéltünk, nem tudtam hogy szólít-
salak. Ferinek, vagy Caramelnek?
– Szinte mindenki Caramelnek hív.
– Senki sem szólít Ferinek?
– Nagyon kevesen. Egy-két korábbi barátnő hívott csak így. 
Még anyukámnak, és a nővéremnek is Caramel vagyok.
– A Ferire nem is kapod fel a fejed?
– Dehogynem! Egyszer voltam egy rendezvényen, ahol több 
előadó is szerepelt. Valaki szólt valami Ferinek, és odafordul-
tam. Meg is kérdezték, miért fordultam oda. Sokan azt sem 
tudják, hogy ez a valódi nevem. 
– Mikor utaztál utoljára tömegközlekedéssel?
– Nagyon régen. Nyolc, vagy kilenc éve. A jó sorsomnak kö-
szönhetően már nem kell „békávéznom”. (nevet)
– Minden nap autózol?
– Kénytelen vagyok, hiszen a lakásom a Pest táblán túl ta-
lálható, és mindig van valamilyen elfoglaltság, ami miatt be 
kell jönnöm a városba. De ez egyáltalán nem teher. Évtizedek 
óta a fővárosban élek, nagyon megszerettem. Néhány nap-
ja nosztalgiáztam is kicsit. Épp szedtem össze a csapatot egy 
próbára, és ki kellett mennem Mátyásföldre az egyik táncos 
lányért. Átmentem az Örs vezér téren, ahol korábban éve-
kig laktam, és rengeteget sétáltam a Gyakorló utcában, meg a 
Kerepesi úton. Jó érzés volt újra arra menni.

„A régi barátaim úgy látják,  
nem fordultam ki önmagamból”

– Mi maradt meg a régi életedből?
– A barátok.
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– Ápolod ezeket a kapcsolatokat, vagy terelgetni kell?
– Időnként azért kell terelgetni. (nevet) Nyilvánvalóan min-
dig az telefonál többet a másiknak, akinek több a szabadideje. 
Persze abból van a legkevesebb. Mégis, amikor megtehetem, 
szeretem áthívni őket DVD-t nézni, vagy csak éppen iszogat-
ni. Hiányoznak a barátaim. Pont tegnap beszéltem Pápai Jo-
cival. Vele sem könnyű ám összefutni, mert vidéken él. Arra 
azért figyelünk, hogy hetente legalább egyszer telefonáljunk.
– Hogyan látnak azok a barátaid, akik azelőtt is ismertek, 
hogy befutottál volna?
– Gyakran beszélgetünk erről. Mindegyik azt mondja, hogy 
nem változtam semmit. Ez persze nyilván nem igaz, hiszen 
ahogy az ember öregszik, egyre több tapasztalat éri. Változik, 
és változni is kell. De annak örülök, hogy a barátaim úgy lát-
ják, nem fordultam ki magamból, és nem felejtettem el, hon-
nan jöttem. A rokonoktól is ugyanezeket a visszajelzéseket 
kapom. Ha hazamegyek anyuékhoz, és körbejárom a csalá-
dot, mindig megnyugszanak, hogy maradtam a régi.
– Sokat csalódtál az elmúlt években?
– Ebben a szakmában minden a pénzről szól, és mindenért 
meg kell fizetni a tanulópénzt. Én szerencsére felismertem, 
hogy mihamarabb önállóvá kell válnom. Az első komolyabb 
keresetemből például építettem magamnak egy kis házi stú-
diót. A mai napig mindent ott énekelek, és a dalokat is ott 
játsszuk fel. Az elejétől fogva igényeltem, hogy mindenkitől 
elvonulva, szabadon tudjak alkotni.

„Mindig érzem, ha át akarnak verni és sokszor 
benne is vagyok a játékban”
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– Miről / mivel álmodsz a leggyakrabban?
– Zenével. A „Vízió” című dalomat konkrétan megálmodtam. 
Amikor felébredtem, azonnal le is írtam is le a gondolatokat. 
És nem tudtam olyan gyorsan írni, amilyen gyorsan jöttek a 
gondolatok.
– Komoly háború dúl benned, ahogyan énekled is abban 
a dalban?
– Már nem olyan nagyok, mint akkor, amikor a Vízió szüle-
tett.
– Nagyon más volt az akkori háborúd?
– Igen. De az azt megelőző időszak háborúi is nagyon mások 
voltak. Mintha kómában lettem volna. Reménytelennek tűnt, 
hogy valaha is énekes legyek. Konkrétan elkönyveltem, hogy 
ez sansztalan. Hihetetlen ajándéka az életnek, hogy még-
is sikerült. Ugyanakkor óriási felelősség – saját magammal 
szemben is. Nagyon sok inger éri az embert. Sok emberrel 
találkozol, új élethelyzetbe kerülsz. Egyetlen recept van a túl-
élésre: amikor mérlegelsz egy-egy szituációt, a megérzéseid-
re kell hallgatni. Nem állítom, hogy állandóan a helyes úton 
járok, és mindig a helyes döntést hozom, de igyekszem jól 
alakítani a dolgokat. Voltak azért tévedések az életemben, de 
nem szakmai, hanem inkább magánéleti téren. Rossz, elha-
markodott döntések, olyan mondatok, vagy tettek, amikkel 
megbántottam valakit. És időnként azt is hagytam, hogy má-
sok megbántsanak. Vallottam már kudarcot párkapcsolatban 
a türelmetlenségemmel, a hülye gondolataimmal. Sürgettem 
dolgokat, amire még egyikünk sem állt készen.
– Mennyi pénzt kerestek rajtad az elmúlt években emberek?
– Rengeteget. Én meg a töredékét. Ha most ez nem egy inter-
jú lenne, talán csúnyábbat is mondtam volna…
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– Nem vagy dörzsölt?
– Dehogynem! Már gyerekként is dörzsölt voltam. Vannak 
dolgok, amiket tudomásul kell venned. Tudtam, hogy ha a 
szakmában akarok maradni, kénytelen vagyok egy-két dol-
got lenyelni. Ez volt az ára annak, hogy hosszú távon a pá-
lyán maradjak. Mindemellett dörzsölt vagyok. Okosan ját-
szom azokkal, akikkel játszani kell. Szinte mindig érzem, ha 
át akarnak verni, és sokszor benne is vagyok a játékban. Még 
adom is alájuk a lovat. Ezek meg hülyítenek. Vagy legalábbis 
azt hiszik… 

Tanulság:
Amikor feladnád és elkönyvelnéd, hogy esélytelen a vágyad, 
amit megálmodtál, általában akkor kapod meg az élettől. 

Ajándékba.

Útravaló:
Ne felejtsd el, honnan indultál, mert akkor azt sem fogod 

tudni, merre tartasz!
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BODROGI GYULA

„Vészhelyzetben halálos nyugalom fog el”

„Engem az éhezéssel nem lehet meghatni, mert eleget éhez-
tem. Sosem felejtem el: egyszer a szomszéd gyerek kijött a ház 
elé, egy karéj kenyér volt a kezében. Nem tudom mivel lehetett 

megkenve, talán zsírral. Sose voltam irigy, de akkor bemen-
tem a lakásba, és elkezdtem sírni, mert annyira éhes voltam.”

Fotó: fb.com/Bodrogi-Gyula-tisztelői
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– Mi a legjobb tulajdonsága?
– Az idegrendszerem. Abszolút élhető idegekkel rendelke-
zem. A színházban időnként vannak kisebb kirohanásaim, 
de a hétköznapokon, a civil életben nyugodt ember vagyok. 
Épp ma beszéltem Törőcsik Marival. Mesélte, hogy a minap 
szóba kerültem náluk, és emlegetett, hogy a Bodroginak mi-
lyen különleges képessége van. Tudniillik, ha vészhelyzet 
van, halálos nyugalom fog el, és képes vagyok a megoldásra 
koncentrálni. Ezért mindig meg is találom azt.
– Milyen kirohanásai vannak a színházban?
– Színészként időnként azt gondolom, jobban tudom, hogyan 
kell eljátszani egy szerepet, mint a rendező. Persze egyálta-
lán nem vagyok biztos abban, hogy nekem van igazam, de 
szeretem azt hinni, hogy igen, és olyankor felmegy bennem 
a pumpa. Pikírt és gonoszkodó leszek. Aztán félóra múlva 
megnyugszom. (gondolkodik)
Tudod, furcsa az élet. Mindig a legkézenfekvőbb dolgokról 
derül ki a végén, hogy mégsem úgy van, ahogy gondoltam. 
Vannak helyzetek, amikor haragudni kell valakire, és olyan 
is, amikor barátságot kell kötni.

„Nem tudom, hogyan, de odaföntről mindig 
elintézték valahogy…”

– Van olyan, amit szívesen kitörölne az életéből?
– A háborút igen. Azt még emlékeimben sem szeretem. Egy-
re megtanított az az időszak: az éhezéssel engem nem lehet 
meghatni, mert eleget éheztem. Sosem felejtem el: egyszer 
a szomszéd gyerek kijött a ház elé, egy karéj kenyér volt a 
kezében. Nem tudom mivel lehetett megkenve, talán zsírral. 
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Sose voltam irigy, de akkor bementem a lakásba, és elkezd-
tem sírni, mert annyira éhes voltam. A szüleim kérdezték, 
mi bajom van, aztán hosszas kérlelés után elárultam. Erre a 
nagymamám és az édesanyám elmentek, egy egész laktanya
összes szennyesét kimosták, kivasalták, ezért kaptak fél kiló 
kenyeret, és egy darab szalonnát. Mindezt azért tették, hogy 
az öcsikének másnap adhassanak zsíros kenyeret. Egyébként 
tényleg nem volt ennivalónk. Volt, hogy napokig nem jutot-
tunk élelemhez. Gyerekként állandóan terepszemlét tartot-
tunk a szétbombázott városban. Egy lelőtt benzinkút romjai 
alatt találtam egy láda kandiscukrot. Hazavittem, és jó dara-
big mindenkinek jutott egy kis darabka kandis cukorka egész 
napra. A nagymamám esténként lefekvés előtt még kettétörte 
a saját kis cukordarabkáját, és odaadta nekem, meg a nővé-
remnek. A mai napig nem tudom megfejteni, hogyan maradt 
így életben, hiszen ő nem evett, de nagy varázsló volt.
– Most könny szökött a szemébe…
– Pedig nem vagyok érzékeny típus, de ha a szülőkre és a 
nagyszülőkre gondolok, az mindig felkavar. A szüleim már 
régen meghaltak, de itt vannak velem, vigyáznak rám. Min-
dig, amikor valamilyen butaságba keveredtem volna, úgy ala-
kították a dolgokat, hogy az ne következzen be. Nem tudom 
hogyan, de odafentről mindig elintézték. A mai napig érzem 
a Mamát és a Papát. Apámnak egész életében a tanulás volt a 
mindene. Ötvenéves korában érettségizett, és 53 esztendősen 
végezte el az egyetemet. De közben már vállalatokat vezetett. 
Autodidakta módon megtanult mindent.
– Hiányoznak a szülei?
– Nem hiányoznak, mert itt vannak velem.
– Mikor volt náluk utoljára a temetőben?
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– Idejét sem tudom. Csak akkor megyek a temetőbe, amikor 
ki kell fizetni a sírhelyet. Számomra ők nem ott fekszenek. Itt 
vannak velem, erőt adnak, irányítanak. A temető sem más, 
mint egy üzlet, de ebbe most ne menjünk bele.

„A Facebookon mindenki a barátom akar lenni”

– Még mindig könnyen tanul szerepet?
– Érdekes módon szerepet és szöveget igen. De ha valaki 
most idejönne, és megkérdezné, három hónappal ezelőtt mi-
ről beszélgettünk, nem tudnék válaszolni.
– Arra fog emlékezni, hogy találkoztunk?
– Hogyne! Arra is, hogy ketten jöttetek a fotóssal, de neki el 
kellett mennie, miután megcsinálta a képeket. Az ilyen apró-
ságokat furcsa módon nem felejtem el. Aztán arra is emlékez-
ni fogok, ahogy itt állt egy autó, amiben ült két fiatalember, és 
azt hittem, ti vagytok. De arról, hogy miről beszéltünk, már 
most fogalmam sincs… Vannak dolgok, amelyek nagyon 
megmaradnak. És vannak, amelyek teljesen kiesnek. Például 
nézek a tévében egy filmet, amiben szerepelek, és egyetlen 
mozzanatra nem emlékszem a forgatásról. És vannak filmek, 
amelyeknek bizonyos pontjaira emlékszem. Úgy látszik, sze-
lektál az agyam, mivel sok mindent kell tanulnom. Ezzel kap-
csolatban van még egy érdekes történetem. A Potyautas című 
vígjátékot több százszor játszottuk Törőcsik Marival a József 
Attila Színházban. Lefutott a darab, és másnap elfelejtettem 
a szövegét. Tíz év múlva Miskolcon felkértek, hogy játsszam 
el vendégként újra ezt a szerepet. Balatonon nyaraltam, elvit-
tem magammal a szövegkönyvet, de elfelejtettem beleolvas-
ni. 
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Aztán a második próbán az összes játék, az összes szöveg 
azonnal visszajött. Fogalmam nincs, hol tárolódott addig. 
Talán az én kis világhálómban, bent a fejemben…
– Apropó internet. Ért hozzá?
– Valamennyire igen. Néha kikeresek dolgokat a világháló-
ról. A közösségi oldalakat viszont nem ismerem. Regisztrál-
tam ugyan a Facebookra, de ott mindenki a barátom akar 
lenni. Egyelőre törölni sem tudom magam. Ja, és van
még egy nagy gond: mindenről email értesítést kapok. Meg-
őrülök! Reggel bekapcsolom a gépet, és 62 levélből 60 a kö-
zösségi portálról jön…

Tanulság:
Pánikhelyzetben kell a legnagyobb önuralmat tanúsítani, hogy 
a lehető legjobb megoldással oldódjon meg az adott szituáció.

Útravaló:
Az áldozatkészség az egyik legfőbb emberi erény. Akármelyik 

embertársunk felé is.
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BENKŐ PÉTER

„Nem én éltem az életet,  
hanem az élet élt engem”

„Annyi minden történt velem, mint mással talán három élet 
alatt sem. Nagyon színes sorsom volt. A mostani korszakomat
azonban nem cserélném el semmiért. Egyedül a veszteségekkel

nem tudok mit kezdeni, azok mindig nagyon megviselnek.”

Fotó: fb.com/Péter-Benkő
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– Ha valakit annyi veszteség ér, mint téged, egy idő után 
megtanulja kezelni a tragédiákat?
– Elképzelhető. De ha receptet kérnél, arra nem tudnék vá-
laszt adni.
– Amikor megérkeztem, arra kértél, hogy két témát kerül-
jek.
– Igen, hiszen eldöntöttem, hogy nem akarok folyton azzal 
szerepelni, hogy az első feleségemet, aki stewardess volt, egy 
repülőgép szerencsétlenségben elveszítettem, és arról a bizo-
nyos adóügyről sem akarok beszélni. Az újságírók a legtöbb-
ször sajnáltatni akarnak, pedig nagyon is kerek életet élek, 
és minden nehézség ellenére itt vagyok. Az igaz, hogy na-
gyon sok megpróbáltatás ért, és többet éltem, mint tíz ember 
együttvéve. Sokszor nem én éltem az életet, hanem az élet élt 
engem. Ennek ellenére nem bánok semmit. A múltat nem 
tudom megváltoztatni. Ez mind lecke volt a sorstól. Az első 
feleségem halála, a meghurcoltatásunk, a rengeteg költözés, 
a családi örökségem elvesztése… Ezek olyan tapasztalatok, 
amikből csak tanulni lehet. Mindattól, amin átmentem, nem 
estem kétségbe, hanem megismertem a dolgok mélyebb ér-
telmét. Sokkal jobb színész lettem, s lélekben is erősödtem. 
Ma már tudom, hogy akkor sem szabad feladni, ha egyéb-
ként minden reménytelennek tűnik. Lelkileg tehát erős va-
gyok. Akkor leszek bajban, ha a fizikumom felmondja a szol-
gálatot, és nem tudok majd játszani. Ezért is építgetem már a 
kertet. Tartok majd tyúkokat, és megtermelem, amire szük-
ségem lesz. A természet eltart. Mi kell az élethez? Ennivaló, 
olvasnivaló, és fa, hogy befűtsek a cserépkályhába.

„A veszteségekkel nem tudok mit kezdeni”
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– Életednek melyik korszakát szeretted a legjobban?
– Talán a mostanit. Ezt nem cserélném el semmiért. Van egy 
gyönyörű, 31 évvel fiatalabb feleségem. Néhány évvel ezelőtt 
felépítettük a házunkat, otthont teremtettünk. A fiam sikeres 
ember, remek munkahelye van, imádja az életét. Bár a nyug-
díjam szerény, de időnként vannak fellépéseim, és azokkal jól 
keresek. Egyedül a veszteségekkel nem tudok mit kezdeni, 
azok mindig nagyon megviselnek. Akár a szeretteim, akár az 
állataim közül megy el valaki. Sok kutyám és lovam itt ha-
gyott már. Annyi minden történt velem, mint mással talán 
három élet alatt sem. Nagyon színes sorsom volt.
– Azt mondtad, Annavölgyről nem érdekelnek a színházi 
és a főleg nem a politikai lobbik. Mi érdekel Annavölgyön?
– Például az állataim. A két lovam, a négy kutyám és a há-
rom macskám. Ami itt Annavölgyben körbevesz, valóságos 
csoda. Ráadásul óriási türelmem van az állatokhoz, illetve a 
természethez.
– És az emberekhez is?
– Nem mindenkihez. Ahhoz az embertípushoz például nincs, 
akik nem törődnek a másikkal, hanem kizárólag a saját pil-
lanatnyi érdekeik vezérli őket. És manapság ebből a típusból 
van több. Pedig azt szoktam mondani, hogy az emberállat 
is ugyanolyan falka, mint a lovak, vagy a farkasok családja. 
Ugyanakkor a farkasok soha nem fordulnának a saját falká-
juk ellen. Kivétel ez alól az ember, aki a terhes anyát is félre-
löki közlekedés közben…
– Ezért jobb falun élni?
– Igen, bár azért itt is fel tudnak bosszantani. Kilovagolok 
az erdőbe, és minden olyan helyen, ahová az ember még be 
tud menni autóval, és egy utánfutóval, le van szórva a sitt. 



122

Feldühít, hogy egyesek mennyire nem érzik magukénak ezt 
a Földet, pedig ez az Anyaföld. Régen azért ezt nem merték. 
Mindettől függetlenül boldog vagyok itt! Mindenképpen el 
akartam jönni Budapestről, mert az nem az én közegem. Ez 
viszont igen.

 
„Édesapámmal és a fiammal is igaz barátok 

voltunk, vagyunk”

– Volt időszak, amikor Benkő Péter is legalább akkora 
sztár volt az országban, mint ma egy X-Faktoros előadó…
– Mi az, hogy… Annak idején, amikor egymás után szere-
peltem a tévésorozatokban, a rajongók a bérház negyedik 
emeletéig telefirkálták a falakat. Szegény házmester majd’ 
megőrült. Aztán elmúlt ez a korszak. Volt bennem annyi in-
telligencia, hogy felfogjam: ez csak egy futó kalandja a színé-
szetnek, és roppant felszínes dolog. A fiamnak azonban sokat 
meséltem erről az időszakról. Jókat nevetett.
– A fiad a szemedre vetette valaha, hogy nem az apjával 
nőtt fel?
– Ezt én is gyakran megkérdeztem tőle, de mindig azt vá-
laszolja, hogy nem érezte a hiányomat, hiszen amint időm 
engedte, rohantam hozzá. Utólag egyébként jó döntésnek 
tartottam, hogy elváltunk. Hiszen nincs annál kegyetlenebb 
dolog, minthogy a szülők rossz hangulatban neveljék a gyere-
keket. Amikor a fiammal együtt voltunk, roppant intenzíven 
éltük meg azt az időt. Olyankor kizárólag vele foglalkoztam, 
és csak rá figyeltem. Végtelenül jó kapcsolatunk lett. Ez Isten 
áldása. Édesapámmal (Benkő Péter színművésszel) igazi ba-
rátok voltunk, és a fiammal is azok vagyunk. 
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Bár, édesapámnak örök lelkiismeret-furdalása volt, hogy 
nem foglalkozott velem eleget. Idős korában folyton ezt em-
legette. Pedig furcsa mód, én sem éreztem…

Tanulság:
A legkeményebb szituációkból, a legkilátástalanabb élethelyze-

tekből is fel lehet állni és lehet új életet kezdeni.

Útravaló:
Mosolyogni kell a világra. Akkor is, ha néha nehezebb.
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BALÁZS PALI

„Mindig tisztességes eszközökkel  
dolgoztam”

„Megtanultam már, hogy nem szabad hátranéznem.  
Ha sokat gondolkodom a múlton, nem tudom a jelent és a 

jövőt építeni. Éppen ezért már jó ideje csak a jelent és a jövőt 
építem.”

Fotó: fb.com/balazspaliofficial
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– Különös lélektana van a te karrier-történetednek. Mint 
amikor a legkisebb fiú elindul… Ám a te esetedben még csak 
legkisebb sincs, hiszen egymagad voltál a gyermek, a hamuba 
sült azonban megvolt. Egy kis falu még kisebb utcájából ju-
tottál el a nagyszínpadokig, s az országos ismeretségig. Ilyen-
nek képzelted anno, Telekgerendásról a sztárok világát?
– Nem képzeltem én semmilyennek. Évtizedekkel ezelőtt Békés-
csabán, egy május elsejei koncerten megéreztem valamit, ami a 
gondolkodásmódomat megváltoztatta. Addig egy szálloda sö-
rözőjében dolgoztam, ahová a város elitje járt. Jó nevű vállalko-
zók, városi vezetők, értelmiségiek, művészek jöttek barátkozni, 
vacsorázni vagy éppen sörözni. Engem már a vendéglátóipar-
ban is a tudatosság jellemzett a szorgalom és az alázat mellett. 
Hiszen a többi vendéglátós pályatárshoz képest én gondosan 
hazacipeltem a hangszeremet és napi öt órákat gyakoroltam az 
esti zenélés mellett. Négy napig gyakoroltam egy dalt, amíg az 
ötödik nap estéjén, amikor már kevesen voltak, kipróbáltam a 
sörözőben, ahol játszottam. Vendéglátós zenészként sok munkát 
fektettem abba, hogy új dalokat tanuljak. Akkoriban Békéscsa-
bán laktam egy hetedik emeleti lakásban és az egyik szomszé-
dom a helyi rádióban dolgozott. Mindig beszélgettünk a liftben 
és mondta, hogy ha elkészül valamilyen hanganyag, szóljak és 
lejátssza a rádióban. Mindez 1994-ben történt, két évvel később 
pedig odaadtam neki az első kazettámat. Emlékszem, pénteki 
nap volt, másnapra ígért egy telefonos interjút és ősbemutatót. 
Aznap éjszaka nem is aludtam, olyan izgatott voltam. Reggel 8 
óra előtt 5 perccel csöngött a telefon, élőben beszélgettünk és 
forgott az „Egy szál harangvirág” című dal az első kazettáról. 
Tudni kell, hogy ezen a hanganyagon kizárólag ismert slágerek 
voltak. 
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Se veled, se nélküled; Húsz év múlva; Kell, hogy várj… Or-
szágos slágerek. Abból a négyszáz dalból válogattam tizen-
kettőt, amiket addig énekeltem, és amire a közönség is na-
gyokat bulizott.
 

„Két hónapon belül városi ügy lettem”
 
Lement a rádióban az Egy szál harangvirág 8 óra 7 perckor a 
rádióban, és attól fogva ezt a dalt rendszeresen kérték. Úgy, 
hogy előtte a naponta jelentkező kétórás kívánságműsorban 
minden egyes alkalommal játszaniuk kellett az eredeti, Szécsi 
Pál által énekelt verziót. Az ősbemutató után azonban szinte 
már csak az én változatomat kérték, a kazetta többi dalával 
együtt. Két hónapon belül a helyi sajtó szerint „városi ügy” 
lettem. A szálloda sörözőjében két etap között a műsorban 
mindig volt szünet, és a szünetben a helyi rádió szólt, ahol 
többször felcsendültek a felvételeim. Nagyon jó érzés volt. 
– Érezted is a városban, hogy másként kezelnek a dalját-
szások után?
– Abszolút. Valóban beszélni kezdtek rólam az emberek. 
Felvetettem a szállodaigazgatónak, hogy mi lenne, ha május 
elsején csinálnánk egy kazetta-bemutatót a szálloda bejára-
tánál. Tetszett neki az ötlet, beleegyezett. Kitettünk három 
plakátot a városban, hogy május elsején 16 órától Balázs Pali 
kazetta-bemutató a Hotel Fiume előtt. Kipakoltuk a hangsze-
reket és harminc széket a térre. Úgy voltam vele, ha a székek 
megtelnek, akkor már nem lesz ciki az egész. Négy óra előtt 
két perccel kiküldtem a kollégámat, hogy nézzen körül. Ha-
lálsápadtan érkezett vissza. Leintettem, hogy meg sem kell 
szólalnia, nyilván nincs kint senki. 
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Mire nagy nehezen kinyögte, legalább hatszázan állnak a 
szálloda előtt, a koncertre várva. Még ma is beleborzongok… 
Kimentünk és azonnal éreztem, hogy ez már nem az a mű-
sor lesz, mint bármelyik a korábbi évekből. 1200 szemgolyó 
nézett velem szembe. Megszólítottam őket és mondtam, örü-
lök, hogy ennyien vagytok. Belekezdtünk az Egy szál harang-
virágba és azonnal mosolygott a tömeg. Kölcsönhatás volt. 
Ez az alapja egy színpadi produkciónak, van-e kölcsönhatás, 
vagy nincs. Ez óriási dolog volt akkor és ott. Mint amikor va-
rázsütésre elindul valami. Nagyon élveztem. A koncert után 
kígyózó sor állt a kazettás pult előtt. Pedig csak 30 kazettánk 
volt, a többinek már csak papírokra tudtam dedikálni. Aznap 
este még felléptünk a zenésztársakkal egy másik rendezvé-
nyen is, és egész este azon gondolkodtam, hogy mi történt 
aznap délután… Ezt valami olyanhoz tudnám, hasonlíta-
ni, mint amikor 20 éven keresztül eszel egy bizonyos ízű 
jégkrémet, majd kapsz egy másikat. Egy sokkal édesebbet, 
krémesebbet. Az aznap esti fellépés részleteire már nem is 
emlékszem. Pedig kisebb megszakításokkal öt órán keresztül 
színpadon álltunk. Az agyam végig a délután történeteken 
járt. Hazaérve sem tudtam aludni.
– Mikor fogtad fel igazán, hogy mi történt?
– Talán egy hét elteltével… Pedig közben minden nap dol-
goztam és a városban is lépten-nyomon megállítottak, gra-
tuláltak. Kezdtek bejönni olyan emberek is a sörözőbe, akik 
addig nem. Azon a tíz centi magas kis dobogón május elsején 
már nem az a Balázs Pali voltam, aki korábban. Hiszen ezek 
az emberek már miattam jöttek el, rám mosolyogtak, velem 
énekeltek.
– Drága helynek számított, ahol zenéltél?
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– Nem volt olcsó. Az akkori áraknak a duplájáért lehetett pél-
dául egy korsó sört inni.
– Mit gondolsz, ha mindez tíz évvel később történik, nincs 
ekkora sikered?
– Szinte biztos. Esélyem sem lett volna. Tipikusan a „jókor, jó 
helyen” szindróma történt… 

„A személyiségem adja a pluszt a színpadon”

– Mégis miben voltál te más, mint a többi vendéglátós ze-
nész?
– Akkor még nem tudtam, de az utóbbi években már rájöt-
tem. A személyiségemmel tettem hozzá olyan pluszt, ami 
adott esetben a hiányosságaimat is elhomályosította. És a 
mai napig a személyiségemmel tudok különb lenni. Hiszen 
vannak nálam jobb énekesek, jobb zeneszerzők, jobb hang-
szeresek, a személyiség azonban más…
– Pedig annak idején, amikor megjelent az első kazetta, 
még a hajad sem volt hosszú.
– Nem. Rövid, barna, göndör  hajam volt.
– Arra sem foghatjuk, hogy az extrém, nem átlagos külsőd 
miatt volt a kezdeti békéscsabai őrület.
– A haj egy kényes pont az életemben. Pályafutásom első húsz 
évében a hosszú hajam állandó téma volt. Pedig a Balázs Pali 
produkció nem a hajról szól. És nem a göndör hajam miatt 
lettem sikeres. Azért értem el valamit, mert szerencsém volt, 
szorgalmas voltam és kitartó. És mindig tisztességes eszkö-
zökkel dolgoztam. A Budapesttől eső legtávolabbi ponton is 
ott vagyok fellépés előtt legalább egy, de minimum félórával. 
Fegyelmezett ember vagyok, számomra ez fontos. 
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A környezetemtől – beleértve a családomat is – azokat a dolgo-
kat várom el viszonzásképpen, amennyit én adok és amennyit 
megbeszélünk.
– Tehát szorgalom, szerencse, kitartás, és még?
– Gondosság. Én ma is pontosan megterveztem, mit fogok 
csinálni délelőtt, délben és délután. Egy évben a 365 napból 
maximum 5 olyan nap van, amikor nem tudom, mit csinálok.
– Mint általában az oroszlán csillagjegy szülöttei…
– Ha már csillagjegy: érzelmi alapon hozom meg a döntései-
met, és az egész életemet próbálom ebben a nem könnyű vi-
lágban érzelmi alapon is működtetni. Ez jó és rossz döntéseket 
egyaránt hoz. Maga a színpadi szereplés is érzelmi alapon mű-
ködik. Voltak időszakok az életemben, amikor gyötrődtem, s 
olyankor hoztam rossz döntéseket. Persze ez mindig évekkel 
később derült ki.
– Mire tanítanak a rossz döntések?
– Sokáig görcsösen ragaszkodtam az elveimhez és kevésbé vol-
tam alkalmazkodó. A saját fejem és az érzelmeim után men-
tem. És gyakran a múlttal foglalkoztam, sokszor visszatekin-
tettem olyan dolgokra, amelyekre nem lett volna szabad már 
időt és energiát pazarolnom. Aztán megtanultam, hogy nem 
szabad hátranéznem. Ha sokat gondolkodom a múlton, nem 
tudom a jelent és a jövőt építeni. Éppen ezért már ideje csak a 
jelent és a jövőt építem. 

Tanulság:
A szorgalom, a kitartás és a gondosság a szerencsét is bevonzza.

Útravaló:
A jelen és a jövő a fontos, mert azt még alakíthatod!



EGÉSZSÉG



131

PATAKY ATTILA

„Minden áldott nap dolgoztam magamon a 
gyógyulásom érdekében”

„Tisztában voltam vele, hogy a betegség nagyon komoly lelki 
problémák miatt alakult ki, így azt is tudtam, hogy ha ezt én 

okoztam magamnak, akkor én is fogom megoldani...”

Fotó: fb.com/eddamuvek
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– Rákerestél valaha a nevedre a Google-ban?
– Mi az a Google?
– Nem mondod, hogy nem tudod?
– Nyilván tudom, hogy az internet legnagyobb keresőrend-
szere, csak vicceltem, de nincs nekem ilyenre időm, nem 
fér bele a napi 24 órába – ami tudjuk, hogy valójában nem 
is annyi –, hogy magamra keresgéljek. Ott van mellettem 
Orsika, a feleségem, aki ezt megteszi helyettem. És van egy 
Tündém is, a kollégám, a jobb kezem, a barátom, aki szintén 
megteszi. Ők azonban óvnak engem attól, hogy az interne-
ten nézelődjek és azt olvassam, miket írnak rólam beteg agyú 
emberek a gardrób mélyéről. A lányok időnként informálnak 
arról, hogy miket írogatnak rólam, de nem érdekel különö-
sebben. Engem mindig az érdekelt, aki odaállt elém és láttam 
a tekintetét. 
– Ez teljesen érthető is, de nem a kommentelőkre gondol-
tam. A Google keresőjében ugyanis azt is látni, milyen té-
mákra keresnek rá a leggyakrabban az emberek az adott 
személlyel kapcsolatban. A beszélgetésünk időpontjában a 
„Pataky Attila betegsége” szerepel a találati listában. Most 
épp ez érdekli leginkább a közönséget.
– Tudok róla, hogy már a betegségemmel kapcsolatban is 
számon kértek a „gardróbos vízilovak”. Állítólag azt kifogá-
solták, hogy miért beszélek ilyen személyes témáról. Eláru-
lom, össze kellett hozzá szednem minden erőmet, hogy erről 
meséljek. Sokáig elvoltam magamban a bajommal, de aztán 
eszembe jutott a szolgálat, ami miatt átléptem a szemérmes-
ségen. Én egy elöljáró vagyok, egy ismert ember, aki megy 
elöl. Évtizedek óta a színpadon létezem, figyelemmel követ-
nek, megtapsolnak és szeretnek. 
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Annyi csodát megéltem az Eddával, annyi ajándékot kaptam 
a Teremtőtől, például amikor a Tabánban tízezrek áztak vé-
gig az esőben azért, hogy minket hallgassanak, hogy abból a 
tengernyi áldozatból valamennyit vissza kell adnom a közön-
ségnek. Még akkor is, ha néha nehéz…

„Tudtam, ha én okoztam a problémát,  
azt nekem is kell megoldani”

Hát abban a helyzetben, amibe belekerültem, bizony nehéz 
volt. Soha nem hittem volna, hogy velem ilyen megtörtén-
het. Hiszen október elején még szétszakadtam, annyira jól 
voltam, vasat ettem, vért ittam és havon aludtam, majd két 
hónap múlva ültem egy dokival szemben, aki közölte, hogy 
rákom van. Az egyik legkegyetlenebb fajtából. Majd részle-
tezte, hogyan kell műteni. „Itt kiszedjük, ott összeszabjuk…” 
Mondtam, hogy engem biztosan nem. Megtagadtam azt a 
műtétsorozatot, amit ajánlottak. Tisztában voltam vele, hogy 
a betegség nagyon komoly lelki problémák miatt alakult ki, 
így azt is tudtam, hogy ha ezt én okoztam magamnak, ak-
kor én is fogom megoldani. A természetes utat választottam. 
Ez így most röviden elmondva nagyon egyszerűen és szépen 
hangzik, de a valóságban nem volt az. Sőt, a gyógyulás vég-
képp nem volt egyszerű. Néha egészen ijesztő dolgokat pro-
dukált az élet, de egyetlen feladatom volt: nem elkeseredni 
és nem feladni. Az lett volna a legkönnyebb, ha megadom 
magam.
– Ki tudott a fájdalmaidról?
– Csak a legszűkebb környezetem. A stábból is csak páran, s 
ők is csak a tizedét az igazi problémáknak. 
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Magamba zártam. De végig tudtam, hogy van kiút és meg 
fogok gyógyulni. Minden áldott nap dolgoztam magamon. 
Meditáltam, minden létező spirituális módszert kipróbál-
tam. Ha most azt kérdeznéd, van-e csoda módszer, az a vá-
laszom, hogy nincs. Végérvényesen semmi nem hozza el a 
megváltást, neked kell összeszedned és magadra szabnod 
mindegyikből az útravalót, vagyis a tudást a gyógyuláshoz. 
Közben persze végig dolgoztam is.

„Ha csak egyetlen embernek segítek a 
történetemmel, már megérte elmesélni”

És amikor végig mentem ennek a folyamatnak minden léte-
ző lelki tusáján, majd eljutottam addig a gyógymódig, amiben 
hittem és meggyógyultam, akkor úgy éreztem, meg kell osz-
tanom a történetemet azokkal, akik hasonló cipőben járnak, 
csak nem mernek róla beszélni. De azt is csak akkor, amikor az 
MRI-n megállapították, hogy teljesen eltűnt a daganat és nega-
tív lett a leletem.Azért döntöttem a nyilvánosság mellett, mert 
sokan vannak, akik nem mernek lépni és főleg nem mernek 
hasonló gyógymódot választani, amit én. Döntést kell hozni 
a saját sorsodról. Akár azt is, ha úgy döntesz, hogy elegánsan 
meg akarsz halni. Igenis én vállalom, hogy magamtól, kemo 
nélkül gyógyultam meg, a rák egyik legssúlyosabb fajtájából. 
Ugyan abban az időszakban 20-22 kilóval voltam kevesebb, de 
aztán a súlyom is visszatért. Tudtam, hogy nekem dolgom van 
még itt, nem mehetek el, hiszen felelősséggel tartozom a töb-
biekért, a szűkebb és tágabb Edda családért. Úgy éreztem, ha a 
saját példám tanulságaimmal csak egyetlen embernek is tudok 
segíteni azzal, hogy kiálltam és elmondtam, már megérte.
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– Sok embert tartasz el?
– Igen.
– Nyomasztott ez valaha? Érzed ennek a súlyát?
– Nem. Ez olyan természetes számomra, mint ácsnak a ma-
gasság. Hozzátartozik az életemhez, hogy mind a szűkebb, 
mind a tágabb családban sokan vagyunk, és ez az „Eddásság” 
az életem. Az egész életemet valóságosan élem meg. 

Tanulság:
Hinni a saját erőnkben. Akkor is, ha kilátástalan a helyzet.

Útravaló:
Érdemes a belső hangra figyelni, mert mutatja a helyes irányt.
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SZOLNOKI PÉTER

„Remélem sokáig fogok élni”

„Sosem hagytam, hogy a negatív gondolatok felülkerekedje-
nek rajtam. Mindig látom a kiutat, még akkor is, ha az adott 

szituáció nem nekem kedvez.”

Fotó: fb.com/szolnokipeterofficial
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– Foglalkoztat a halál gondolata?
– A kilencvenes évek elején nagy divat volt a halál utáni léte-
zéssel, vagy az előző életekkel foglalkozni. Több ilyen könyv 
és film is készült akkoriban, mint például a „Meghalsz újra”, 
vagy az „Egyenesen át”. Engem is magával ragadott ez a téma. 
Hiszek a reinkarnációban a karmában, de nem szerepel na-
ponta a gondolataimban a halál.
– Akkor sem foglalkoztál vele, amikor beteg voltál?
– Akkor kénytelen voltam, mert mögöttem haldoklott a kór-
teremben egy másik ember.
– Hosszú évekkel ezelőtt történt, de a mai napig előkerül 
témaként veled kapcsolatban, hogy mennyire lefogytál. 
Ráadásul amikor mindez történt, tényleg egy ország ag-
gódott érted.
– Mindenki azt hitte, rákos vagyok, de szó sem volt erről, 
noha a valós betegség is elég súlyos volt. Az epevezeték-szű-
kület is képes jó nagy galibát okozni. Az egész egy ártatlan-
nak induló diétával indult, hirtelen sárgasággal, majd tíz nap 
kórházzal folytatódott, a vége pedig jelentős súlyveszteség 
lett.
– Épp csak a halálhíredet nem keltették akkoriban.
– Bár tették volna, hiszen az azt jelentené, hogy sokáig fogok 
élni. Egyébként remélem, hogy így lesz! Bár, egyszer egy ki-
mutatásban olvastam, hogy nálunk a férfiak átlagos életko-
ra 68 év. Sajnos a mai rohanó, stresszes világunkban millió 
dologgal mérgezzük magunkat, pedig legalább ugyanannyi 
módszer van arra, hogy az ember méregtelenítsen – minden-
féle tekintetben…

„Valójában a kórházban lettem beteg”
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– Hogyan élted meg lelkileg azt az időszakot?
– Rettenetesen. A kórházban bármennyire is próbáltam falat 
húzni magam elé, de nem sikerült. Nem méltó az emberek-
hez, hogy ilyen helyen kell „dögleniük”. Próbáltam ott bent 
is elmenekülni a saját magam kis világába. Húztam egy falat, 
zenét hallgattam, filmeket néztem. Mindezek ellenére való-
jában ott, a kórházban lettem beteg. Meg is akartak műte-
ni, de nem vállaltam. Inkább amilyen gyorsan csak lehetett, 
elmenekültem onnan, és egy teljesen másfajta gyógymódot 
választottam. Évtizedek óta természetgyógyászhoz járok, ő 
javasolt egy speciális mágneses matracot. Naponta többször 
fekszem ezen, és rengeteget segít. Ma már a gyerekeimet, de 
ha kell, akkor a kutyát is ezzel a matraccal gyógyítjuk. Ter-
mészetesen egyfajta diétát is betartok, és kihagyom azokat az 
ételeket, amelyekről tudom, hogy bajt okozhatnak. Képzeld, 
amikor kijöttem a kórházból, a természetgyógyászom egy bi-
zonyos műszerrel megmérte az életenergiámat, és kiderült, 
hogy szinte nullán van. Nagyon furcsa volt megtapasztalni, 
hogy abban a pillanatban, amikor kijöttem abból a negatív 
közegből, ami elszívta minden erőmet, milyen gyorsan vissza 
tudtam töltődni. Tényleg ez a legfontosabb, hogy az ember ne 
legyen beteg, és ne kerüljön kórházba. Minden mást meg le-
het oldani. Az a tíz nap a kórházban teljesen leamortizált. Hét 
kiló azonnal lement rólam. Nem ismertem magamra, amikor 
kijöttem. Mielőtt bementem volna, tök normálisan néztem 
ki. Addigra pont elértem azt a versenysúlyt, amit szerettem 
volna. Akkor voltam 79 kiló, ami a 179 centi magasságomhoz 
pont ideális testsúly.
– Kik jártak bent nálad a kórházban?
– Mindenki, aki szeret. (nevet) 
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Sokan bejöttek látogatni a szakmából is, például Mező Misi a 
Magna Cum Laudéból.

„Az igazi barátságok észrevétlenül  
szövődnek”

– Ennyire jóban vagytok?
– Nagyon. Már az idejét sem tudom, mikor barátkoztunk 
össze. Az igazi barátságok észrevétlenül szövődnek. Amikor 
először találkoztunk, azonnal egy hullámhosszra kerültünk. 
Misi tele van szeretettel. De ugyanígy vagyok az Irigy Hón-
aljmirigy teljes legénységével. A mai világban a barátságok is 
felértékelődnek. Úgy vettem észre, hogy mostanában min-
denki csak magával foglalkozik, kevesen veszik fel a telefont 
megkérdezni, hogy van a másik.
– Te megkérdezed?
– Rendszeresen. Ilyen típus vagyok.
– A régi betegséged is gyakran szóba kerül még?
– Szerencsére egyre kevésbé. A testsúly miatt időnként még 
odaszólogatnak, de már korántsem úgy, mint korábban. Leg-
utóbb a nyugdíjintézetben mondta egy néni, hogy „Jaj Pé-
ter hízzon vissza, mert ez így nem jó….” Elmúlt már ez az 
időszak és örülök, hogy túl vagyok rajta.  Sosem hagytam, 
hogy a negatív gondolatok felülkerekedjenek rajtam. Mindig 
látom a kiutat, még akkor is, ha az adott szituáció nem ne-
kem kedvez. Mindig azt mondom: ha egészség van és marad 
is, akkor minden meglesz, mert azokat a célokat, amelyeket 
eddig kitűztem, előbb-utóbb el is értem. A nehézségek elle-
nére is szeretem a szakmámat, és sok szép élményt, emléket 
kaptam tőle. Gyönyörű, egyben felelősségteljes ez a hivatás. 
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Tanulság:
Ha kikerülsz a negatív közegből, ami az energiáidat szívja, 

utána pillanatok alatt képes leszel visszatöltődni.

Útravaló:
Ne engedd, hogy a negatív gondolatok felülkerekedjenek  

rajtad!



SZÜLŐK
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PRESSER GÁBOR

„Dicséretek nélkül is éreztem  
a szüleim szeretetét”

„23 éves voltam, amikor a papám meghalt. Akkor hosszú 
ideig azt hittem, hogy apás vagyok. Aztán, évekkel később, 

amikor anyu is elment, nagyon anyás lettem…”

Fotó: fb.com/PRESSERGABORofficial
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– Komár László visszaemlékezéseiben olvastam a legendás ví-
kendházadról, amit állítólag a szüleidnek vásároltál, hálából.
– Ez egy icipici, egyszobás víkendház volt. Három év mun-
kájából spóroltam. Igaz, akkor az ingatlannak nem volt ér-
téke, fillérekért kótya-vetyéltekingatlanokat, később sajnos 
én is… Vettem egy szobácskát egy kertben, mégis hihetet-
lenülboldog és büszke voltam. El nem tudom mondani azt 
az érzést,amikor először kijött velem apám, és megmutattam 
neki a gyönyörű birsalmafát, és leültünk annak a tövében. 
Ott üldögéltünk egész délelőtt, és dumálgattunk.
– Szerette azt, amit csinálsz?
– Inkább engem szeretetett. Teljesen mindegy volt, hogy mit 
csinálok. Ha bélyegeketgyűjtöttem volna, akkor azt szerette 
volna.
– Dicsért?
– Apám valami miatt túlságosan szemérmes volt, anyám 
pedig szigorú. A mamám pedagógiai okokból nem dicsért 
agyon, a papám pedig egyszerűen mindig csak úgy dicsért 
meg, hogy valamiféle körmondatba ügyesen beleillesztette.
Aki nagyon figyelt, az észre is vette. Nem volt szükségem a 
dicséretére,mert annyira szeretett, hogy pontosan tudtam 
anélkül is, hogy mondtavolna. Egy apa és fia között valószí-
nűleg az érzések erősebbek, mint a szavak.
– Apásabb voltál inkább?
–23 éves voltam, amikor a papám meghalt. Akkor hosszú 
ideig azt hittem, hogy apás vagyok. Aztán, évekkel később, 
amikor anyu is elment, nagyon anyás lettem…
– Kellemetlen erről beszélni?
– Idáig még elmehetünk. Jól tetted fel a kérdést, azért felel-
tem rá.
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„Senkinek semmi köze ahhoz, hogy  
éjjel melyik ajtón megyek be éppen”

– Azt mondják, magadnak való ember vagy.
– Ezt vállalom. Mindig egyedül éltem az életemet, egyedül 
intéztem a dolgaimat.Annak idején, amikor még létezett a 
nagy budapesti éjszaka, egy bizonyospontig a zenekari tár-
saimmal tartottam, majd különváltam, mertszerettem az éle-
temet magam koordinálni.Akkor is magamnak való voltam, 
amikor még nem volt bulvársajtó, és nemfigyelték, hogy mit 
csinálsz. Sőt, régen ez inkább tabu volt a sajtóban, hogyegy 
művészről bármit is megírjanak, ami úgymond „leleplező”. 
Én már abbanaz időben is azt éreztem, hogy senkinek semmi 
köze ahhoz, hogy éjjel egykormelyik kapun megyek be éjjel.

„Ha jól választasz magad köré embereket,  
akkor könnyű ragaszkodni”

– Hűséges típus vagy?
– Nem úgy tűnik?
– De.
– Ragaszkodom a barátaimhoz, nem hagyom cserben őket. 
Sem a magánéletben, sem a zenében. De ha jól választasz 
magad köré embereket, akkorkönnyű ragaszkodni.
– Megviselnek a válások?
– Attól függ, milyen természetű az elválás. Példának okáért 
nagyon kevés kollégától váltam meg haraggal. De ez nem je-
lenti azt, hogy mindenkivel jóban vagyok.
– Haragszol emberekre?
– Nagyon is! Azt azonban már ne kérdezd, miért.
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– Tartod is a haragot?
– Amíg bocsánatot nem kérnek, igen. Képes vagyok megbo-
csátani, de nem vagyokhajlandó úgy tenni, mintha semmi 
nem történt volna.

Tanulság:
A legtöbb embert egy életen át megnyomorítja a szüleinek tör-

ténő megfelelés és a tőlük kapott elismerés hiánya. 
Sokan túl kényesnek tartják a témát, nem merik feszegetni, pe-
dig jobb ezt addig megbeszélni, amíg lehet – bizony önző okok-

ból is, hogy ne maradjon bennünk örök tüskeként.

Útravaló:
Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. 

Ha jól teszed fel a kérdést, választ kapsz a kényesebb témákat 
illetően is. Legyen az családi, baráti vagy szakmai ügy.
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HAVASI BALÁZS

„A szüleim segítségével  
sokáig álmodozhattam”

„Amikor tanévzárókon, fehér ingben kiálltam a diákok elé, 
sokszor gúnyoltak. Azt mondták, itt a mama kedvence. Kö-
zépiskolában azonban már kifejezetten előnynek számított, 

hogy tudok zongorázni. Ott már a lányok is értékelték.”

Fotó: fb.com/HAVASI
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– Anyukám mesélte, hogy kétéves koromban már a kirakat 
előtt álltam, és hosszú percekig bámultam egy dobot. Végül 
aztán kaptam is egy kisebb változatot, amit éjjel-nappal ütöt-
tem-vertem otthon. Amikor végképp elege lett a családnak 
az állandó dobolásból, lecserélték az ütőket egy gitárra. Azt 
addig pengettem, amíg lejött az ujjamról a bőr. Ezek az élmé-
nyek nyilvánvalóan meghatározó irányok lettek az életem-
ben. Óvodás koromban kaptam a szülőktől egy mini szin-
tetizátort, amitől teljesen megőrültem. Máig emlékszem rá: 
alig vártam, hogy hazamenjek az oviból, s játszhassak rajta. 
Később az általános iskolában korkedvezménnyel tanultam 
zongorázni. Amikor elmentem a felvételire, hallás után le-
játszottam egy komplett darabot. A tanárom a mai napig 
emlegeti ezt a bizonyos pillanatot. Hosszú tanulási folyamat 
következett ezután, már viszonylag korán elkezdtek verse-
nyeztetni, s általában rendre meg is nyertem a kerületi, majd 
később az országos versenyeket. Szerettem a kihívásokat. Sőt, 
a mai napig szeretem.
– Általános iskolában hogyan tekintettek rád a társaid?
– A mama kedvenceként… Amikor tanévzárókon, fehér 
ingben kiálltam a diákok elé, sokszor gúnyoltak. Középis-
kolában azonban már kifejezetten előnynek számított, hogy 
tudok zongorázni. Ott már a lányok is értékelték. Gondolj 
csak bele: ha meghívtál egy lányt a lakásodba, majd leültél a 
zongorához és eljátszottál egy dalt, akkor azonnal elolvadt az 
illető… Később már a házibulikon a barátaim is állandóan 
kérték, hogy játszak slágereket. A kezdeti feldolgozás-leme-
zek ötlete is innen jött. Rájöttem, hogy az emberek tisztelik 
azt, aki ért valamihez. És ha odaülsz a zongorához, egyből 
kiderül, hogy értesz-e hozzá, vagy sem.



148

„A komolyzenében szakadék van az előadó 
és a közönség között”

– Ennek ellenére állítólag nem is komolyzenei pályára ké-
szültél.
– Színpadi ember akartam lenni. Sikerre vágytam. Amikor 
gyerekként utaztam anyuékkal az autóban és walkmaneztem, 
soha nem Bartókot hallgattam, hanem Alphawille-t, és ha-
sonló stílusú előadókat. Csak azt tudtam, hogy felnőttként 
színpadon szeretnék majd állni. Nagyon sokáig fel sem fog-
tam, nem is tudatosult bennem, hogy merre megyek. Any-
nyit tudtam, hogy zenével foglalkozom. És ugye azt is láttam, 
hogy a komolyzenétől nem kap meg bizonyos dolgokat az 
ember. Nem szégyellem, hogy élvezem az emberek szerete-
tét, engem feltölt a siker. Sajnos a komolyzenében szakadék 
van az előadó és a közönség között. Egy nagy intellektuális 
szakadék. Ráadásul az egész külsőségekben is merev. 
– Tény, hogy a komolyzenészek általában nem úgy néznek 
ki, ahogyan te…
– Az elején adódtak is ebből félreértések. Miután megjelent 
az első lemezem, s valamelyest reflektorfénybe kerültem, 
sokan azt gondolták, hogy biztosan valamilyen megcsinált 
kamugyerek vagyok. Nyilván a fizimiskám olyan, amilyen. 
De pont ennek köszönhetően szerepelhettem a korábbi esz-
tendőkben szórakoztató műsorokban, s emiatt fogadott be a 
showbiznisz. Tudom, hogy nem átlagos a kinézetem, mégis 
jobban élvezem ezt, a hagyományos, merev, öltönyös meg-
jelenésnél. Egyébként szakmai támadást soha nem kaptam, 
hiszen aki valamit is konyít ehhez a műfajhoz, az tudja, hogy 
mit tudok.
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„Minél tovább a mestereim közelében  
akartam lenni”

– Tényleg tíz évig jártál a Zeneakadémiára?
– Tényleg. De nem azért, mert megbuktam volna, nem kellett 
évet ismételnem. Eleve az is ritka, hogy valakit elsőre felvesz-
nek a Zeneakadémiára, márpedig velem ez történt. Mivel 
olyan szaktekintélyekhez kerültem, akikre abszolút mester-
ként tekintettem, ezért annyi évet halasztottam, amennyit 
csak lehetett, hogy minél tovább a közelükben lehessek, és ta-
nulhassak tőlük. Még diploma-halasztást is kértem, s így to-
vábbra is bejártam hozzájuk. A szüleimnek is végtelen hálával 
tartozom, amiért lehetővé tették számomra ezt az évtizedet 
az egyetemen. Bár nem voltunk gazdagok, de a szüleim meg-
engedhették maguknak, s elsősorban a gyerekeiknek, hogy 
álmodhassanak. Édesapám közgaszdász doktor, az anyukám 
pedig mérnök. Ma már egy sima négy-öt éves kurzust sem 
egyszerű finanszírozni, nemhogy egy egész évtizedet. A szü-
leim végig hittek bennem, annak ellenére, hogy számukra 
teljesen idegen volt a zeneipar. Szerencsés vagyok, hogy egy 
stabil egzisztenciával rendelkező családba születtem. 

„Nem hagyhatom őket tévhitben, hogy jó úton 
járnak, ha közben nem…”

– A diplomád kézhezvétele után mi volt az első gondola-
tod?
– Biztosan az elsők között volt, hogy arra gondoltam, attól 
fogva miből fogok élni… Van egy olyan sejtésem, hogy akik 
most odajárnak, nekik is ez az első gondolatuk. 
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Pedig a Magyar Zeneakadémia világszinten benne van az első 
ötben. A tanári kar, a képzés, és a profizmus terén minden-
képp. De nincs biztosítva a jövő. Nekem is rendkívüli tuda-
tossággal kellett terveznem, s talán szerencsém is volt, hogy 
folyamatosan lépkedtem előre a ranglétrán és mindig abból 
éltem, ami a hivatásom. A mostani végzősöknek nyilván az 
egyik kézenfekvő megoldás a tanítás. Igen ám, de már nem je-
lentkeznek annyian zongorázni, hiszen nem divat, így a tanári 
állás is kevesebb. 
– Te is tanítottál. Milyen tanár voltál?
– Nagyon laza és jó fej, de vizsgán én voltam a legkeményebb. 
Buktattam is, ha szükséges volt. Ez persze nem azt jelentette, 
hogy véres kezű lettem volna, de mivel egy év állt a hallgatók 
rendelkezésére ahhoz, hogy átmenjenek, ráadásul mindenben 
segítettem nekik, s támogattam őket, hogy jó jegyet szerez-
zenek, úgy gondoltam, nem szabad megbukniuk. Ha valaki 
nem képes arra, hogy azt az optimális követelményt megértse, 
amire van egy éve, azt figyelmeztetni kell, ugyanis vele szúrok 
ki, ha átengedem. Mert nyilván majd tovább szeretne menni 
a Zeneakadémiára, s ha itt nem kaszálódik el, akkor abban a 
tévhitben lesz, hogy jó úton halad. Pedig nem…

Tanulság:
Ha találsz egy mestert, akire mentorként, példaképként tekin-

tesz, próbálj minél tovább a közelében lenni, s tanulni tőle.

Útravaló:
Nem számít kit mit mond, lehetsz a mama kedvence mások 

szerint, akkor se engedd, hogy ezek a vélemények befolyásolja-
nak. Ne hagyd senkinek, hogy eltérítsen el a céljaidtól.



A MEGÉRTÉS

(JÓZAN BELÁTÁS)
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CHARLIE 

„Kellenek a tévedések
az ember életébe”

„Sokszor előre tudom, hogy be fognak csapni, de azzal is tisz-
tában vagyok, hogy pillanatnyilag nincs jobb. És addig, amíg 

nincs jobb… Nem tudom, mi mennyit ér manapság. 
Elszabadult a pokol...”

Fotó: fb.com/charliebandofficial
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– Voltak nagy tévedések az életedben?
– Nem is tudom... (gondolkodik) Talán az első házasságom…
– Hányszor voltál házas?
– Kétszer! Az elsőnél még nagyon fiatal voltam. Az biztos, 
hogy tévedés volt, de szükségem volt rá. Kellenek a tévedé-
sek; jó, hogy megtörtént. Másra nem nagyon emlékszem.
– Vannak félelmeid?
– Ha az félelem, hogy féltem a családot, akkor igen. Én még 
tisztességtelen dolgot nem műveltem, nem lehetnek félel-
meim. Ha most valaki belém kötne, nyugodtan kiállnék vele 
bokszolni, nem érdekelne, hogy leütne. Tudnám, hogy ne-
kem van igazam.
– A magány érzését ismered?
– Nagyon is jól! Sőt, már meg is szoktam.
– Meg lehet szokni?
– Meg! Halál meg lehet szokni! A külföld miatt alakult ez így. 
Mostanra lenyugodtam. Nem keresek már választ arra, hogy 
miért vagyok egyedül. Éjjel-nappal mehetnék társaságba, bu-
likba, de szükségem van arra, hogy otthon üljek és lazítsak. 
Fiatalon égettem a gyertyát rendesen, most már behúzom a 
féket.

„Lágyszívű vagyok, megsajnálok embereket”

– Könnyen be lehet téged csapni?
– Anyagi vonatkozásban be tudnak csapni, másképp nem. 
Végzetesen azonban - meggyőződésem szerint – anyagi ér-
telemben sem tudnak átvágni. Amíg ugyanis tisztességesen 
elvégzem a munkámat, addig, ha az Isten megsegít, a jogos 
pénz feléből vagy negyedéből is tovább élhetek. 
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A baj akkor következne be, ha a becsapásért bosszúból silány 
munkát adnék ki a kezemből, mert attól kezdve mindenütt 
leírnának, kikerülnék a pálya szélére, s nem tudnék mit csi-
nálni. Sokszor előre tudom, hogy be fognak csapni, de azzal 
is tisztában vagyok, hogy pillanatnyilag nincs jobb. És addig, 
amíg nincs jobb… Nem tudom, mi mennyit ér manapság. 
Elszabadult a pokol; van, aki horribilis összeget kér, mert azt 
hiszi, hogy ő annyit ér, de soha nem kapja meg, s így visz-
sza kell mennie alacsonyabbra – ez a rosszabbik eset. Inkább 
jobb, ha te kitalálsz egy szerény összeget, amiért tisztessé-
gesen megcsinálod a melót, és máshol veszel vissza. Tovább 
fogsz élni, s azt a pénzt mindig meg fogják adni.
– Mi a legnagyobb gyengeséged?
– Általában lehetnék kicsit erőszakosabb az életben… Vagy 
konkrétabb a munkával kapcsolatban. A kollégáim pillana-
tok alatt meg tudnak győzni valamiről, holott az előző perió-
dusban még határozottan tudtam, hogy most nem eresztem 
ki a kezemből a gyeplőt, s mégis… Pontosan tudom, hogyan 
lenne jó, de lágyszívű vagyok, és megsajnálok embereket.
– Mit jelent számodra az a szó, hogy otthon?
– Biztonságot. Ez a legfontosabb egy ilyen, korombeli em-
bernek. Ha úgy nő fel valaki, hogy tudja, mi a biztonság, ezt 
akarja majd ő is megadni a családjának. Hogy ne legyenek 
gondok, és normálisan le tudja kezelni ezt a hülyeséget, ami 
ebben a világban van, ezt a felfokozott pénzéhséget.
 

„Nem tudtam kimutatni az érzelmeimet”
 
– Az otthont neked már egyértelműen a saját családod je-
lenti?
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– Igen. A szüleimmel nem tudtam soha normálisan kom-
munikálni. Kötődtem hozzájuk, de folyton lelkiismeret-fur-
dalásom volt, mert nem tudtam kimutatni az érzelmeimet. 
Tudod, állandóan utaztam, 18 éves koromtól szinte alig vol-
tam otthon. Nem az a típusú ember vagyok, aki kimutatja a 
szeretetét. A húgom, meg az öcsém kiskoruktól kezdve ilye-
nek voltak: amíg élt anyám, felnőttként is beleültek az ölébe. 
Utólag fáj, hogy én nem tudtam kimutatni az érzéseimet.
– Elengedted őket?
– Talán. Amikor kiderült, hogy anyukám beteg, senkinek 
nem beszéltem róla. Végig titokban kezeltük, de éjjel-nappal 
mentem vele az orvosokhoz. Minden másnap, vagy harmad-
nap kórházba kellett vinni. Volt, amikor hosszabb ideig is 
bent tartották, aztán hazajött. Nagyon sok – szeretetteljes – 
gondom volt vele. Közben persze azért dolgoznom is kellett. 
Hazaértem vidékről, másnap reggel rohantam anyámhoz, 
vittem a kórházba, ott vártam három órát, utána hazavittem, 
kaptam egy telefont, hogy anyám nagyon rosszul van, akkor 
ismét vinni… Végig mellette voltam a betegsége idején. A ha-
lálos ágyánál sokat mesélt a gyerekkoromról. Olyan dolgok-
ról is, amelyekre egyáltalán nem emlékeztem. Lényegében 
akkor, élete végén kerültünk közel egymáshoz. Utálom ma-
gam, amiért képtelen voltam kimutatni felé az érzelmeimet. 
Azóta is nagyon fáj, hogy nem mondtam el neki, mennyire 
szeretem... Ez ment két évig, majd eltemettem. Sokáig tartott, 
amíg elengedtem.
(könny szökik a szemébe) 
Kellemetlen dolog, de mégis beszélni kell róla!
– Hogyan tudtál egyáltalán ilyen lelkiállapotban dolgoz-
ni?
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– Gyakorlatból ismertem a szituációt; amikor külföldön vol-
tam, két kollégámnak halt meg az édesanyja, édesapja, mi-
közben kint játszottak. Ez egy cirkusz. Inkább foglald el ma-
gad valamivel, mint hogy teljesen bezárd a kaput! Anyám is 
így akarta volna, hogy a kötelességem elvégezzem. Október 
11-én halt meg, és 14-én volt a nagy visszatérő Generál-kon-
cert...

Tanulság:
Nincs halogatás! Addig mondd el a számodra igazán fontos 

embernek, hogy mit érzel iránta, amíg azt megteheted.

Útravaló:
A tegnap hibáit alakítsd a holnap sikereivé! 

A tévedéseid tapasztalata legyen a hajtóerőd, ami a 
fejlődésedhez szükséges!
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MAJSAI GÁBOR

„Nincs értelme olyanon töprengeni,  
amin nem tudunk változtatni”

„Amikor megszületsz, van egy úgynevezett sors-kártya, amit 
kihúzol. Valaki ezt húzza, valaki azt. Valakinek épp a popsztár-
ság jut. Akkor is, ha egész életében képtelen lejátszani egyetlen 
hangot. A másik zenész lesz. Akkor is, ha sosem fut be igazán.”

Fotó: fb.com/majsaigabor
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– Az első saját kiadású szólólemezednél, a Pókernél volt 
egy mondásod, ami nagyon megmaradt bennem: „A 
nagy blöfföket egyébként én sosem tudtam megjátszani 
az életemben”.
– Az a lemez mindannyiunk életéről szólt, hiszen az egész 
élet egy nagy szerencsejáték. Egyszer fent, másszor lent. 
Nyerhetsz nagyot is, de el is veszíthetsz mindent egy pilla-
nat alatt, és a zenészéletre ez halmozottan érvényes: meg-
kaphatod a royal flöst egy ásszal, de blöffölhetsz végig a 
játék alatt ahhoz, hogy nyerj... Sosem biztos semmi. Ha 
blöffkirály lennék, akkor magam is klikkesednék, de az ne-
kem sosem ment.
– Szakmailag a helyeden érzed magad?
– Nézd, amikor megszületsz, van egy úgynevezett sors-kár-
tya, amit kihúzol. Valaki ezt húzza, valaki azt… Valakinek 
épp a popsztárság jut. Akkor is, ha egész életében képtelen 
lejátszani egyetlen hangot. A másik zenész lesz. Akkor is, ha 
sosem fut be igazán. 
– Nagy kérdés, kinek mi a „befutás”?
– Ahhoz képest, hogy Magyarországon percek alatt sztár 
lesz bárki, aki egy kicsit is szerepel a tévében, én valahol a 
felezővonalon vagyok. Időnként feljebb jövök, vagy éppen 
lejjebb kerülök. Nem azért akartam zenész lenni, hogy job-
ban tudjak csajozni, vagy megszólítsanak az utcán, esetleg 
rajongók szaladjanak utánam. Azért zenélek, mert szeretem 
a zenét. Ez ennyire egyszerű. Elengedtem már ezt a „befu-
tás” dolgot. Azt hiszem, nincs értelme olyasmin töprengeni, 
amin nem tudunk változtatni. A lényeg, hogy mindig előre 
kell tekintenünk, mást úgy sem tehetünk. Teremteni kell új 
dolgokat.
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„Miattam sosem maradt el buli, ha kellett,  
betegen is felléptem”

– Pályafutásodnak melyik korszakát élvezted a legjobban?
– Esküszöm, az amatőr korszak volt a legjobb. Annak örül-
tünk, hogy együtt lehettünk, pedig elteltek úgy hónapok, 
hogy fellépésünk sem volt. Szerettük egymást és szerettünk 
zenélni. Déltől este hétig próbáltunk, majd felmentünk a 
dobos lakására és ott pókereztünk hajnal háromig. Másnap 
pedig ugyanúgy kezdődött minden elölről. Ezt a fajta lelke-
sedést hiányolom a mai fiatalokból. Ma a „lé” határoz meg 
mindent. Mi annak idején csórók voltunk, de imádtunk élni. 
És imádtunk zenélni. Persze a fiatalabb generációnak sincs 
sokkal könnyebb dolga, esélyei csak azoknak vannak, akik-
ben megvan egyfajta kitartás és megszállottság. Nem szabad 
csüggedni, ha egyszer az életüket a zenére teszik fel.
– Soha nem ment el annyira a kedved a zenétől, hogy ab-
bahagyd?
– Nem. Talán pont ez a baj, hogy sose jutottam el erre a 
pontra. (nevet) Szeretnék több fellépést, mert nem fáradok 
el bennük. Volt időszak, amikor mindennap felléptem, még-
is élveztem. Sajnos most nincs mindennap. Sokáig zenéltem 
külföldön, ami egy teljesen más dimenzió, mint az itthoni. 
Nyugaton, a vendéglátózással kereshető gázsik, és az ottani 
munkamorál összehasonlíthatatlan az itthonival. Odakint, 
ha valaki jó, annak nem kell kézen állni, nem kell a szaros 
bilit a fejére tenni, mert a tehetségéből is megél. Emlékszem, 
egyszer látott egy menedzser, aki megkérdezte, akarok-e vele 
dolgozni. Elvitt egy komolyabb helyre fellépni, ahol minden-
ki őrjöngött, s később kiderült, hogy az volt a vízválasztó. 
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Attól fogva minden nap volt fellépésem. Ha kellett, betegen 
is felléptem. Miattam soha nem maradt el buli. Tulajdonkép-
pen ezzel a menedzserrel nem is találkoztam többé. Mindig 
telefonon mondta el, hova kell mennem fellépni. Aztán ka-
landos véget ért a munkakapcsolat: adócsalásért lesittelték. 
Szerencsésen azonban nem maradt adósom, ráadásul akkor 
már itthon akartam maradni.
– Miért?
– Megismertem a feleségemet, s akkor már fontosabb volt a 
családalapítás.
– Azt hittem, azt mondod, azért akartál itthon maradni, 
hogy végre befuss, mert külföldön csak zavart, hogy nem 
lettél idehaza próféta…
– Lehet, hogy hiba, de engem ez sosem érdekelt igazán. A 
szó klasszikus értelmében soha nem akartam sztár lenni. 
Tulajdonképpen ma sem akarok, mert hiányzik belőlem ez 
a fajta exchibicionizmus. A zenét viszont szeretem, imádok 
muzsikálni, és azt is, ha a közönséggel együtt jól érezzük ma-
gunkat. Ilyen szempontból örülök, hogy Tom Joneshoz ha-
sonlítanak. Ő sem azért lett sztár, mert tojással dobálta Mick 
Jaggert, vagy alsógatyában ment végig valamelyik sugárúton. 
Egyszerűen jól énekelt.
– Átok vagy áldás „a magyar Tom Jones” státusz? 
– Mindenképp utóbbi. Inkább legyek magyar Tom Jones, 
mint egy senki. Annyi reklámot egyébként életemben nem 
kaptam, mint a Tom Jones lemez után. Állítom, hogy Majsai 
Gáborként még mindig kevesebben ismernek, mint az előbb 
említett bélyeggel. 1993-ban elindultam a zenekarommal egy 
dalversenyen – akkor fesztiválnak hívtak – és szerencsénk 
volt, mert akkor épp nem volt bunda. 
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Ez volt az első igazi popfesztivál a rendszerváltás után. Ma-
gyarország zenei krémje képviseltette magát. Nem mondom, 
hogy mi voltunk a legjobbak, de hogy a legjobb zenészek ná-
lunk játszottak, az biztos. Az „Öreg járgány szivatóval indul” 
című dallal meg is nyertük a versenyt. Ennek köszönhettem 
később a legelső szólólemezemet, a BaráTom Jones lemezt. 
Egyébként a tévések neveztek el Tom Jones-nak. Ők mond-
ták, hogy a mozgásom, az énekstílusom, a hangom annyira 
hasonlít rá. Rám ragadt, de akkor vált ez igazán komollyá, 
amikor felkeresett egy nagy kiadó itthon, megkértek, hogy 
csináljuk meg a legendás dalokat magyarul. Ez annyira sike-
res volt, hogy a végén már csak így hívtak, a ”magyar Tom 
Jones”.  Sokan a nevemet sem tudták, csak vele azonosítottak

Tanulság:
A jó értelemben vett megszállottság előbb-utóbb pozitív ered-

ményekhez vezet.

Útravaló:
Ha valami nem jön össze úgy, ahogyan szeretnéd, engedd el és 

teremts helyette új álmokat!
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DEMJÉN FERENC

„A nagy korkülönbség óriási szakadék
egy párkapcsolatban”

„Sok férfitársamnál látom, hogy 40-50 éves korukig összehar-
colják maguknak a házat, a kocsit, a nyaralót, majd bele-

szeretnek egy 18 éves manökenbe – vagy vélt manökenbe –, 
otthagyják a családot, és kezdhetnek mindent elölről...”

Fotó: fb.com/DemjenFerencHivatalos
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– Neked megvan ez a könyv? (kérdi csodálkozó tekintettel, 
amikor meglátja kezemben a róla szóló kötetet, amelyben ja-
varészt mások mesélnek róla)
– Persze.
– És miért hoztad magaddal?
– Mert találtam benne egy történetet, amelyen magam is 
megdöbbentem. Nem voltam biztos abban, hogy emlékez-
ni fogsz rá, ezért szó szerint idézlek majd.
– Igazad van, tényleg sok dologra nem emlékszem már.
– Érintőlegesen mesélsz ebben a kötetben életed egyik leg-
kritikusabb korszakáról. Idézlek: „Bizony elszabadultam 
én is egyszer, mégsem bántam meg ezt a kísérletet, bármi-
lyen kellemetlen volt. Amikor három hétre még kórházba is 
kerültem. Rájöttem, az ember nem tud repülni.” Mi történt 
konkrétan?
– Idegösszeroppanásom volt. De ez még a Bergendy idejében 
történt. Elrepültem. Nem voltam a valóság talaján.
– Hogyan repültél el?
– A részletekre hála Istennek már nem emlékszem. De arra 
igen, hogy lelkileg teljesen szétestem. Akkoriban ment el a 
zenekarból Latzin Norbert, és számomra is kicsit uncsi lett az 
egész. Ráadásul magánéleti problémák is keserítettek. Talán 
akkoriban váltam. Három hétre kórházba kerültem, s teljesen 
gyógyultan jöttem ki. Azóta sem volt hasonló problémám.
– Hányszor váltál életedben?
– Hivatalosan kétszer. Rebecca a harmadik feleségem. Ő már 
életem végéig kitart. Az első házasságom három évig tartott, 
a második tizenkét esztendeig, ez pedig már több, mint két 
évtizede. Rebeccával mindig együtt vagyunk! Minden ad-
minisztrációs dolgomat ő intézi, mert én nem értek ehhez. 
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Még a zenekarral kapcsolatos dolgok is hozzá tartoznak, a 
papírmunkáktól kezdve a pénzügyekig. A világon semmi-
lyen probléma nincs köztünk. Érdekes módon a Föld másik 
oldalán kellett megtalálnom a társamat.

„A baráti körömben is láttam  
ilyen baleseteket...”

– Éveknek sem kellett eltelniük, hogy összecsiszolódjatok?
– Nem, mert az első percben megvolt az összhang. Termé-
szetesen ment minden a maga útján. Nyilván azért, mert már 
nem voltunk gyerekek. Amikor találkoztunk, már ő is túl volt 
két váláson, tehát neki ugyanúgy megvolt a tapasztalata, mint 
nekem. Nagyon toleráns volt, megértett. Szinte ugyanazokat 
a dolgokat élte át Amerikában, mint én Magyarországon. Sok 
mindennel kapcsolatban megváltoztatta a véleményemet, és 
sok újdonságot hozott az életembe. Például szabadságot.
– Milyen szabadságra gondolsz?
– Nem arra, hogy minden este szabadon elmegyek valahová, 
s ott azt csinálok, amit akarok. Abból a korból ugyanis már 
kinőttem. Fiatalon égtem eleget. Sok férfitársamnál látom, 
hogy 40-50 éves korig összeharcolják maguknak a házat, a 
kocsit, a nyaralót, majd beleszeretnek egy 18 éves manöken-
be – vagy vélt manökenbe –, otthagyják a családot, és kezd-
hetnek mindent elölről. Én régen csináltam a bolondságai-
mat, amikor ennek itt volt az ideje. Most már idősebb fejjel 
nem teszek ilyet. (nevet)
– Az kizárt, hogy beleszeress egy 18 éves lányba?
– Kizárt. 
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Egyrészt nincs rá időm, másrészt nem tudnék vele beszélget-
ni. Az ismerkedésnél még talán, de elmélyülten, részletesen 
belemenve a dolgokba, esetleg véleményt cserélni már sem-
miképp. A baráti körömben láttam már ilyen ballépéseket, s 
tudom, hogy ebből csak baj születik. Óriási szakadék az ilyen 
nagy korkülönbség.

„Borzasztó érzés lehet celebnek lenni”

– Ezek szerint téged nem fogunk címlapokon látni egy jó-
val fiatalabb szeretővel?
– Ezt megígérhetem! Tudod, mi lenne jó? Ha egyszer újra az-
zal tudnék címlapra kerülni, hogy milyen jó az új albumom. 
Mert amíg van bennem olyan gondolat, ami kikívánkozik, 
addig fogok lemezeket és koncerteket csinálni. De a lapokat 
ma már egészen más típusú cikkekkel töltik meg. Látom, 
amikor megveszem a bulvárlapokat, és elolvasom a nem lé-
tező történeteket.
– Gyakran megveszed ezeket az újságokat? 
– Elég gyakran. Majdhogynem naponta. És ezt kizárólag az 
adrenalinszintem növeléséért teszem. Ezek a lapok ugyanis 
tükröt tartanak elém a világról. Hogy mennyire torz és ma-
nipulált lett minden, pláne a szórakoztatóipar. Sok szereplőt 
közülük évtizedek óta ismerek, és nagy megdöbbenésemre a 
nemi életükről kell olvasnom, mert azzal vannak elfoglalva. 
Vagy éppen különböző, számomra ismeretlen „álompárok” 
mindennapjairól. Elképesztő túladagolásban. Nem tudom, 
hogy ezek az emberek pénzért mennek bele, hogy írjanak ró-
luk, vagy csak tetszik nekik, hogy a vízcsapból is ők folynak? 
Borzasztó érzés lehet celebnek lenni.
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– Hogy stílusos legyek, kérdezek én is valami igazán „bul-
városat”. Az, hogy hetvenen túl is ennyi hajad van még, a 
genetikának köszönhető?
– Ez egész jó téma. Igen, abszolút genetika. Anyám is ugyan-
ilyen volt. Szerencsés vagyok. Soha életemben nem hordtam 
például sapkát. Se télen, se nyáron. Lehet, hogy attól erősö-
dött meg. De ez a legkevesebb, mert láttam már kopasz ze-
nészeket nagyon jól játszani…Ráadásul ez a műfaj és ez az 
életmód fiatalon is tart. Olyan játék ez, amit nem lehet abba-
hagyni, annyira szeretem.

Tanulság:
Soha nincs késő és nem szégyen többször is nekifutni dol-
goknak. Van, hogy a harmadik házasság lesz az igazi.  
Néha épp a közös sors-tapasztalatok hozzák el a nagybetűs  

LÉLEKTÁRSAT.

Útravaló:
Kapuzárási pánik helyett józan belátás. Mind a szakmában, 

mind a magánéletben az értéket keresd, s azokat teremtsd.
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BALÁZS KLÁRI ÉS KORDA GYÖRGY

„Mindenkinek megvan a társa az életben, 
csak nem mindig találják meg egymást”

„Sokszor megkérdezik tőlünk, mi a hosszú házasság titka. Én 
soha nem beszéltem félre, mindig őszinte voltam. Mert a titok 
igenis az ágyban rejlik. A testi szerelem megőrzése és életben 

tartása számunkra elengedhetetlen Klárikával.  
Minden az ágyban dől el.”

Fotó: fb.com/kordaek
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– Amikor megérkeztetek, Gyuri kétszer is belenézett a tü-
körbe, és megigazította a haját. Mindig ilyen hiú voltál?
Gyuri: Igen. De szerintem az nem baj, ha egy férfi ad ma-
gára.
– Adjon is! És akár plasztikáztasson is, ahogyan a hetve-
nes években te megtetted?
– Miért ne? Engem annak idején rettenetesen zavart a hosz-
szú, vékony orrom. Televíziós felvételeken is mindig úgy 
fordultam, hogy a kamera még csak véletlenül se vegyen 
profilból. Fiatal voltam, és rendkívül gátlásos. Így aztán raj-
tam végezték el az első plasztikai műtétet Magyarországon. 
Amikor orrsövényferdülés miatt műtöttek, kértem az orvo-
sokat, hogy szabják át az orromat is. Egy kis porcrészt szed-
tek ki belőle, az arcom szerencsére nem változott semmit, 
és egy időre a gátlásom is elmúlt, egészen a hetvenes évek 
végéig. Akkorra ugyanis egy megfázásból kifolyólag elkezd-
tem kopaszodni.
– Milyen mértékben kopaszodtál?
– Olyannyira, hogy 1980-ban már kis „pepikkel” a fejemen 
szerepeltem a televízióban, hogy ne látszódjon a fejbőröm. 
Annak idején a katonaságnál a hajnali fürdőt követően vi-
zes fejjel tornáztunk a tizenöt fokos hidegben. Akkor nem 
gondoltam, hogy ennek később következményei lesznek. 
Nagyon szégyelltem a kopaszodást, ezért 1984-ben egy ka-
nadai vendégszereplés alkalmával azt is megoperáltattam. 
Nagy bátorság kellett hozzá, hiszen nem tudhattam, mi tör-
ténik majd velem, de túléltem, és nagyon boldog vagyok, 
hiszen azóta egyetlen szál hajam sem hullott ki. Olyan or-
vos kezelt, aki előttem Frank Sinatrát és Paul Ankát műtöt-
te. Utólag egyik beavatkozást sem bántam meg. 
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„Nem gondoltam volna, hogy egy nő ennyire  
meg tudja változtatni az ember életét”

– Eltűnődtél már azon, vajon hogyan alakult volna az éle-
ted, ha 1978-ban nem találkozol Balázs Klárival?
– Ebbe bele sem merek gondolni. Teljesen más ember vol-
tam, mielőtt megismertem őt. Nem akarok erre különöseb-
ben kitérni, de aki ismert engem, tudja, hogy milyen voltam 
akkoriban…
– Állítólag nagy csajozó.
– Pontosan! Soha nem gondoltam volna, hogy egy nő így 
meg tudja változtatni az ember életét. Pedig előtte is volt 
belőlük nagyon sok, de egyik sem tudott változtatni rajtam. 
Megértem a pénzemet. 
– Sokáig kellett Klárikát fűzni?
– Sokáig, bizony, mert futotta a köröket rendesen! Pedig ala-
posan behálóztam, megtettem mindent, mégis két hónapig 
futott! És a korábbi tapasztalatokat tekintve ez nem volt ke-
vés idő. 
– Eleinte őt is csak trófeának szántad?
– Naná! Nem is arra gondoltam, hogy ez a kis énekes lány 
lesz a feleségem! (nevet) Amikor 1978-ban megláttam azon 
a bizonyos versenyen Klárikát, előadás után az egész társa-
ságot meghívtam a Fészek klubba. Gondolj bele, 25 ember, 
és mindenkinek én fizettem a fogyasztását! Csak azért, hogy 
megszerezzem. (nevet) Úgy intéztem, hogy velem szemben 
üljön. Gondoltam, most bekerítem, de nem akart kötélnek 
állni! Kértem, hogy menjünk el táncolni, de nem jött. Néha 
ugyan összetalálkozott a tekintetünk, de láttam, hogy ez még 
nem az igazi. 
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Aznap este aztán mindegyikünk ment a maga útjára, és két 
évig nem találkoztunk. Mindenesetre gyanús volt, hogy ál-
landóan eszembe jutott. Vajon hol lehet ez a kis vörös nő, mi 
lehet vele? – gondoltam. Aztán 1980-ban indult egy turném 
„Halló, itt Korda György” címmel. Amerikából jöttem haza, 
egy évig vendégszerepeltem kint. Még Los Angelesben kap-
tam egy levelet, hogy a nyári koncerteken nem érnek rá a 
régi vokalistáim, elfogadom-e helyette Juhász Mária, Uzonyi 
Edit és Balázs Klári személyét. Azonnal írtam a választ, hogy: 
IGEN!!! (nevet)
– Emlékszel még az első éjszakára?
– Az első csókra is! Szombathelyen, szabadtéri előadás előtt 
történt. Az első alkalom pedig nem éjszaka volt, mert épp 
egy koncertturné kellős közepén jártunk.
– Mi az a szoros kötelék, ami több mint három évtizede 
egymás mellett tart titeket?
– Van egy teóriám erről. Mindenkinek megvan a társa az élet-
ben és mi hálistennek megtaláltuk egymást. Két ember, ha 
ennyire össze van kötve, mind az életben, mind a szakmában, 
és a nap huszonnégy órájából huszonhármat együtt töltenek, 
mert talán csak a mellékhelyiségben nincsenek együtt, illetve 
akkor, ha néha kártyázok... Néha... (nevet) Nos, ilyenkor két 
lehetőség adódik: vagy annyira megutálják a másikat, hogy 
a végén már egymásra sem tudnak nézni, vagy úgy össze-
fonódnak, hogy baltával sem lehet őket kettévágni. Nálunk 
szerencsére az utóbbi történt. Számomra egyáltalán nem te-
her, hogy mindig együtt vagyunk! Sőt, ha Klári elmegy vásá-
rolni, és nem jön fél órán belül, már telefonálok, hogy „Na mi 
van anyukám, megveszed az egész áruházat? Gyere már!” És 
ez nem féltékenység, hanem egy belső féltés. 
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Sokszor megkérdezik tőlünk, mi a hosszú házasság titka. 
Én soha nem beszéltem félre, mindig őszinte voltam. Mert 
a titok igenis az ágyban rejlik. A testi szerelem megőrzése és 
életben tartása számunkra elengedhetetlen Klárikával. Min-
den az ágyban dől el. Ha a szex rendben van, akkor a nagy 
problémák kis problémákká alakulnak. Ha nincs rendben, a 
kis probléma is nagy probléma.

„Az első férjem vezetékneve volt a Balázs, 
és a válásunk után is rajtam maradt”

– Klári, neked már hivatalosan is Korda Klári szerepel a 
személyi igazolványodban?
Klári: Igen, néhány éve felvettem Gyuri nevét.
– Előtte pedig hosszú évtizedekig alig tudta valaki, hogy 
a Balázs vezetéknév valójában az első férjedé, aki már el-
hunyt.
– Boros a leánykori nevem. Csak azután lettem Balázs Klári, 
miután 18 évesen férjhez mentem Balázs Gábor zenészhez. 
Tizenhat évesen ismertem meg Gábort egy építőtáborokban 
zajló turnén. Ő a Tolcsvay Trióban zenélt, én pedig akkor 
bontogattam a szárnyaimat. Szinte első pillantásra egymásba
szerettünk, majd hat évig együtt maradtunk. Ugyanez később 
megismétlődött a Gyurival való találkozásnál is. Két férfi volt 
eddig az életemben, Gábor és Gyuri. Soha nem mentem bele 
felelőtlen, egyéjszakás kalandokba. Gábor egy igazi budai úri 
családból való fiú volt, rendkívül művelt emberek voltak a 
családtagjai, mindenki több nyelven beszélt. A legfogéko-
nyabb korban kerültem közéjük, szinte szívtam magamba a 
tudást és a kultúrát. 
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Gáborral voltam életemben először operában, illetve ko-
molyzenei koncerteken is. Gábor soha nem volt féltékeny 
Gyurira, és Gyuri sem fújt Gáborra. Sőt, olyan jó kapcsolat-
ba kerültek közben, hogy az első férjem, ha bármikor látott 
minket tévében, vagy egy újságban, azonnal gratulált. Több-
ször előfordult, hogy Gyurit hívta, nem is engem.
– Miért nem vetted fel korábban a Korda nevet?
– Annyi gonoszság ért minket a kapcsolatunk kezdetén, hogy 
ez még inkább olaj lett volna a tűzre. A házasságkötésünk ide-
jén ugyanis mindenki azt hitte, csak érdekből megyek hozzá, a 
pénze, és a hírneve miatt. A szakmában tehát maradtam Balázs 
Klári, hivatalosan azonban Korda Györgyné a nevem, a szemé-
lyi igazolványomban is ez szerepel. Gyurit egyébként soha nem 
zavarta, hogy nem Korda Klári a nevem. Nem féltékeny a múl-
tamra, mint ahogy én sem az övére. Amikor megismerkedtünk, 
nem kezdtem el kutatni utána, nem akartam felkeresni minden 
nőt, akivel valaha dolga volt. 1980-ban új időszámítás kezdő-
dött mindkettőnk életében, s csak az számít, ami azóta történt 
velünk.
– Amikor Gyurival megismerkedtél, ő már évtizedek óta 
sztár volt. Kezdetben gondot okozott a túlzott érdeklődés, az 
állandó médiajelenlét, amit vele együtt kaptál?
– Nem mindenki örült a kapcsolatunknak, és voltak is bosz-
szantó pletykák, de azokat hamar megtanultam kezelni. A fér-
jem sokat segített benne. Abban is, hogyan bánjunk a közön-
séggel. Sosem zavart a túlzott érdeklődés. Ha elmegyünk egy 
bevásárlóközpontba, egyből körbevesznek minket. Ez nem baj, 
nem kell nagydarab testőröket odaállítani, hogy ellökdössék az 
embereket. Azt, aki igazán szereti a közönséget, nem zavarja, 
hogy odamennek aláírást kérni és megkérdezik tőle, hogy van. 
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Az ilyesmi igenis jólesik! Ha valaki testőröket visz magával, 
amögött mindig megjátszást érzek. „Nem mehetnek közel 
hozzá az emberek, mert a művész fáradt.” Hagyjuk már! Mi 
nem vagyunk elszállva magunktól, és sztárallűrjeink sincse-
nek. Minek ide testőr? Legyünk már őszinték: Magyarorszá-
gon nincsenek sztárok. Ez nem Amerika! Nem is tudom, mi-
kor mondják azt valakire, hogy sztár...

„Már a kapcsolatunk elején megbeszéltük, 
hogy nem vállalunk babát”

– Talán akkor, ha a összeénekel magának egy szállodát, és 
négy-öt évente épít egy luxusházat, ahogyan ti teszitek.
– Andris, ezért mi megdolgoztunk. A szálloda miatt sajnos 
nagyon sok rosszindulatú megjegyzést kaptunk, és az adóel-
lenőrzéstől kezdve mindenen átestünk. Álltunk elébe mind-
ennek, mert a villa egy roppant tiszta dolog az elejétől fogva. 
Mindenünket eladtuk, az autóinkat, a házunkat, hogy el tud-
juk kezdeni az építkezést. És külföldön turnéztunk.
– Előfordultak súrlódások a házasságotokban?
– Soha senki nem hiszi el, de nem voltak ilyenek. Pedig azt 
mondják, hogy egy házasságban mindig vannak kanálcsör-
renések, de nálunk még azok sincsenek! Van, hogy öszeka-
punk, mint a macskák, de az pár percig tart, és utána már el is 
felejtjük. Nem történtek tartós, átkozódó összerzörrenések. 
Olyanok persze vannak, hogy siess már, mert elkésünk...
– Egyszer azt mondtad, tudatos döntés volt, hogy nem 
született gyereketek.
– Annyi butaságot hallottam már ezzel kapcsolatban! Azt 
pletykálták, biztosan beteg vagyok, azért nincs gyerekünk. 



174

Az is suttogták, hogy Gyuri nem engedi. Nagyon megviseltek 
ezek a találgatások. Az igazság az, hogy Gyurival már a kap-
csolatunk elején megbeszéltük, hogy nem vállalunk babát. 
Az állandó utazások, és a zaklatott életvitelünk nem tett vol-
na jót a gyereknek. Egy gyerek nem bábu, akit félévekre ott-
hon hagyhatunk a dadusra, ha külföldre megyünk dolgozni. 
A kutyáimat is nehezen hagytam itthon, mi lett volna akkor 
egy csöppséggel? Ráadásul láttam a saját anyukámat, hogy 
milyen nehéz volt neki engem és a testvéreimet felnevelnie. 
Nagy családban nőttem fel, s az anyagi helyzetünk nem volt 
valami rózsás. Ahol hat gyerek van, ott nehéz az élet. A rég-
múltból állandóan arra emlékszem, hogy anyukám megállás 
nélkül dolgozik értünk, soha nincs ideje pihenni. Mondtam 
is neki: anyu, én nem akarok olyan sorsot, mint a tiéd, inkább 
élvezem az életet. Lehet, hogy sokan megköveznének ezért a 
kijelentésemért, de egy életem van, s azt úgy szeretném élni, 
ahogy az nekem jó. Anyukám soha nem szólt egy rossz szót 
sem ezért, s Gyuri is örült, hogy így döntöttem. Neki már 
amúgy is van egy nagylánya, az apaság tehát számára meg-
adatott, én pedig a bennem rejlő anyai ösztönöket kiélem 
a környezetünkben lévő csöppségeken. Egyáltalán nem bá-
nom, hogy nem született saját gyerekem.

Tanulság:
Tényleg mindenkinek megvan a társa az életben,  

aki a másik fele.

Útravaló:
Ne alkudj meg, addig keresd és addig járj nyitott szemmel, 

amíg meg nem találod őt.
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GÁLVÖLGYI JÁNOS

„A legtöbb emberi kapcsolat mögött  
érdek van”

„Egy ponton túl már nincs barátfelvétel. Mondjuk én soha 
nem voltam egy barátkozó típus, holott azt sem gondolom, 

hogy undok, elviselhetetlen fráter lennék…”

Fotó: fb.com/galvolgyilike
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– Élvezi, ha körbe rajongják?
– Hogy mondjam… Nem vagyok kötelező tananyag. Nálam 
nincs az, hogy a lakásban lábujjhegyen kell mászkálniuk a 
többieknek, ha éppen otthon vagyok, vagy engem kell nézni 
a televízióban, ha éppen sugároznak. Ha ezt a beszélgetést 
befejezzük és innen felállok, visszaváltozom teljesen normá-
lis emberré.
– Vagyis a normális emberek nem nyilatkoznak…
– Nem, őket nem faggatják így. Képzelje, van még egy na-
gyon jó tulajdonságom. Eszembe nem jutna például meg-
hívni önt estére a színházba. Nem csak önnek, másnak sem 
mondanám, hogy jöjjön el megnézni. Ha akarnak, úgyis 
megnéznek. Nem akarom olyan rossz helyzetbe hozni, hogy 
azt mondja, „de boldog vagyok Gálvölgyi úr”, közben meg 
azt gondolja, a fene egye meg, most lőttek az estének és utá-
na még be is kell mennem hozzá, hogy gratuláljak”. Na ettől 
megkímélem mindkettőnket. Ugyanígy vagyok a könyvek-
kel is. Nem fogok magára erőltetni egy könyvet, hogy olvassa 
el rólam, vagy nézegessen képeket, milyen édes gyerek vol-
tam. Ha akarja, akkor megveszi, ha akarja, aláíratja velem, 
de nem, nem tartom ízlésesnek az ajánlgatást… Persze van 
egy-két szakmailag fontos ember, akinek úgy érzem, hogy 
tartozom azzal, ha tiszteletpéldányt adok, de tudom, hogy 
úgy sem fogják elolvasni, ezért általában bele is szoktam írni, 
hogy nem kötelező elolvasni, inkább nézegesd a képeket! És 
ezt én komolyan is gondolom.
– Nem mondja komolyan, hogy még senkit nem hívott 
meg előadásra, aki fontos önnek?
– Nincsenek olyan sokan… Kikre gondol egyébként?
– Barátokra, ismerősökre.
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– Akik igazán fontosak voltak, azok sajnos már nincsenek. 
A szüleim elmentek, ahogyan apósom és anyósom is. Ennyi 
volt az én családom. Vannak barátaim, igaz nem sokan. Ezt 
vagy elhiszi, vagy nem, de őket sem szoktam meghívni.

„Talán még a gyerekeink azok, akik feltétel 
nélkül elfogadnak bennünket”

– Ha már a barátoknál tartunk, csalódott barátnak hitt 
emberben?
– Nem, mert én mindig „magánzó” voltam. Ráadásul az em-
ber egy bizonyos kor után már nem nagyon köt barátságo-
kat. Vannak laza kapcsolataim, vagy munkakapcsolataim, 
amelyek nagyon erősek és nagyon régiek, de olyan „hű de 
jó” barátaim nincsenek, nem is voltak talán soha, kivéve a 
feleségemet.
– Mit ért az alatt, hogy „egy bizonyos kor után”?
– Nyilvánvalóan elmúltam harminckettő… És egy ponton 
túl nincs barátfelvétel. Mondjuk én soha nem voltam egy ba-
rátkozó típus, holott azt sem gondolom, hogy undok, elvisel-
hetetlen fráter lennék. Minden jobb riportban megkérdezik, 
„És ha nagy bajban lenne, akkor kit hívna föl?” Biztos van 
két-három ember, akit talán fölhívnék.
– És a három emberből egyik a felesége lenne?
– Természetesen.
– Az fontos, hogy az ember társa a barátja is legyen?
– Rettentően fontos. Ameddig élnek a szülei az embernek, 
biztos lehet abban, hogy az anyja és az apja egyértelműen jót 
akar neki. Persze családja válogatja ezt is, de az esetek nagy 
részére ez jellemző. 
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Ezen kívül, ha sikerül egy olyan feleséget beszerezni valahol, 
aki valóban barát, az hatalmas mázli. És ennyi „a lista”. Min-
den egyéb kapcsolat mögött valami érdek van. Talán még az 
ember gyerekei azok, akik feltétel nélkül, minden marhasá-
gával együtt, elfogadják és szeretik.

„Az embert megcsalják az érzései”

– Ellenség az idő múlása?
– Nekem nem. Az idő foglalkozik énvelem. Egyébként a fene 
sem foglalkozna vele. Időnként figyelem magam, hogyan 
megyek fel a lépcsőn. Most is, amikor jöttem ide, néztem, 
hogy lihegek-e, szuszogok-e. Örültem neki, hogy nem. Per-
sze ez csalóka. Mert lehet, hogy jól bírom a lépcsőzést, de 
ha megnézem a születési dátumomat, rácsodálkozom az 
életre, hogy milyen gyorsan szalad. Az embert megcsalják az 
érzései. Tehát én úgy érzem, hogy megálltam úgy negyven 
éves koromban, és még mindig ott állok. Természetesen ez 
egy hülye szakma, mert minden este tükörbe nézek, meg ki-
festem magam, hogy szép legyek, meg kihúzom a szemem, 
hogy jobban lehessen látni a színpadon. Az ember úgy meg-
barátkozik az arcával – nem mondom, hogy tetszem magam-
nak – mert ott van a tokám, amit utáltam világ életemben…
– Toka mióta van?
– Ősidők óta. Főiskolás voltam, amikor a plasztikai sebészet-
nek még se híre, se hamva nem volt, de elképzeltem, hogy ezt 
úgy lehetne megoldani, hogy itt belevágunk, ott kiszedjük, itt 
felhúzzuk, ott odakötjük…
– Nekem is van tokám, engem is nagyon zavar. Vannak 
úgynevezett toka-gyakorlatok, amelyeket el lehet végezni.
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– Fölösleges elkezdeni. Semmit sem érnek.
– Fogyókúra?
– Semmi köze ehhez a fogyókúrának, ez alkati dolog. Ha 
most lefogynék negyven kilót, akkor úgy lobogna a tokám, 
mint annak a ronda madárnak, aminek nem jut eszembe a 
neve. Egyszer mondtam szegény Seregi Lacinak, a neves ko-
reográfusnak, hogy megcsináltatom, mire ő azt válaszolta, 
csináltasd, de azok után nem te leszel a Gálvölgyi. Nekem 
ilyen a fejem, ez van.
– Elfogadta?
– Nem fogadom el, mert minden nap belenézek a tükörbe. 
Arról nem beszélve, hogy egy darabig még fotózni fognak, 
időnként címlapok is készülnek velem. Olyankor félig vic-
cesen mindig elmondom a szerkesztőknek, hogy szeretném, 
ha olyan kép készülne rólam, amelyen nagyon szép lennék 
és egyáltalán nem lennének ráncaim, meg tokám sem. Múlt-
kor szegény kislány, aki még életében nem találkozott velem, 
annyira komolyan vette, hogy úgy jelent meg a címlap, hogy 
beretusáltak az állam alá egy fekete garbót. De úgy, ahogyan 
ember nem visel garbót. Félt a kislány, hogy nem fog tetszeni 
a kép. Az embernek vannak ilyen hiúsági rohamai. Minden-
kinek van egy énképe magáról. És az nem feltétlenül tokás.

Tanulság:
Mondd el a szeretteidnek, mennyire fontosak neked és azt is, 

miért vagy nekik hálás!

Útravaló:
Fogadd el és szeres önmagad! Ha odabent, a lelkedben rend 

van, a külvilág is rendeződik körülötted.
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POKORNY LIA

„Minden búcsúzás magától értetődő az 
életben”

„Hány válásról, hány új kapcsolatról, hány szegény elhagyott 
kisgyerekről olvasunk? Az, hogy két ember miért válik el, csak 
rájuk tartozik. Mély dolgok ezek. Különben is, az ember éve-

kig fejtegeti magában, hogy mi miért történt az életében.  
Csak jóval később kap rá választ...”

Fotó: fb.com/pokornyliahivatalos
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– Nem találtam a színészbejárót, ezért elöl, a főbejáraton 
jöttem be a színházba. Miután közöltem a portással, hogy 
hozzád jöttem, a következőt mondta: „tünemény az a nő”. 
Majd azt is hozzátette, hogy mindenkivel olyan közvetlen 
vagy a színházban, mintha legalább családi barátod lenne 
a stáb valamennyi tagja.
– De kedves, hogy ezt mondta, ennek örülök. Jó, hogy nincs 
szakadék a színészek és a műszak között. Szerintem, ha ma 
más kollégámhoz jöttél volna, ugyanezt mondta volna a 
portás másról is. Olyan ez a szakma, mint egy nagy család. 
Örülünk egymás sikerének. Néha azt érzem, mintha minden 
kollégám azzal a vidéki romlatlansággal élne, amivel magam 
is működöm.
– Apropó vidék. Hol születtél?
– Hatvanban. De laktam Salgótarjánban, Visegrádon, Eszter-
gomban, Mátraházán és Dömösön is. Állandó költözéssel telt 
a gyerekkorom. Apukám szakácsként dolgozott, és szeretett 
új, izgalmas helyeket kipróbálni. Mindig új kihívásokat kere-
sett.
– Nem lehetett könnyű gyerekkorod.
– Ne hidd, hogy rossz volt. Sőt, nagyon sokat köszönhetek 
ennek az életformának. Például kiváló lett az alkalmazkodó 
képességem. Mindig új iskolába menni, új emberekkel meg-
ismerkedni, kialakítani ott egy életteret…
– …Amit nem sokkal később hátra is hagysz, a követke-
ző költözésnél. Alkalmazkodni, megszokni a közösséget, 
majd odébb állni.
– Olyan furcsa ez… Egyáltalán nem éreztem tragédiának ezt 
a sok költözést. Épp ellenkezőleg. Izgalmasnak, színesnek 
tartottam az életünket. 
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Azt is ennek az életformának köszönhetem, hogy megtanul-
tam könnyen elengedni a dolgokat. Például el tudok bárkitől 
és bármitől búcsúzni, nem okoz lelki problémát. Persze nyil-
ván vannak az ember életében fájdalmas elválások, de nem 
az a típusú ember vagyok, aki rágja magát a dolgokon.
– Minden búcsúzás magától értetődő számodra?
– Igen. Teljes mértékben. Minden elválás szép emlék az éle-
temben. Egyébként nem csak a gyerekkoromat, hanem ké-
sőbb a kamasz-, majd a felnőttkoromat is a folytonos költözés 
jellemezte. Harminc albérletig még számoltam a lakásokat, 
ahol éltem, utána már elveszítettem a fonalat. Amikor Dö-
mösről felkerültem Budapestre, általában mindig többen 
laktunk együtt a barátnőimmel különböző bérelt helyeken. 
Így könnyebb volt kifizetni a saját részemet.

„Sokszor azt sem tudtam, honnan van 
pénzem ennivalóra”

– Mindig ki tudtad fizetni?
– Érdekes, hogy ezt kérdezed. Pont a minap gondolkodtam 
azon, hogy a mai napig nem értem, hogyan tudtam akko-
riban mindent kifizetni. Különböző színi stúdiókba jártam, 
ahol fizettem azért, hogy tanulhassak. Plusz ott volt az al-
bérlet, és minden hónapban pontosan rendezve volt mind a 
kettő. Valahogy mindig összejött. Ám sokszor azt sem tud-
tam, honnan volt pénzem ennivalóra. A mai napig olyan 
nonszensznek tűnik, ha visszagondolok, hogyan álltam meg 
akkor a saját lábamon. Valaki mindig hozott valami elemó-
zsiát… Olyan jó ezekre visszaemlékezni.
– Akkor nem élted meg drámaként?
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– Egyáltalán nem, hiszen a színház volt az életem. Határta-
lanul boldog voltam a Pinceszínházban, ahol reggeltől estig 
bent voltunk. Próbáltunk, varrtuk a függönyöket, takarítot-
tunk, vagyis a világon mindent mi csináltunk, és nekem az 
volt az életem. Négy-öt órákat aludtam, aztán mentem vissza 
a színházba… És persze közben egy fillér nem volt a zsebem-
ben.
– Most van pénzed?
– Most már van, hála a Jóistennek. Persze nem vagyok milli-
omos, de annyi mindig van, amennyire szükségem van. Tu-
lajdonképpen mindig is annyi volt, amennyi kellett. Nyilván 
azért, mert soha nem féltem attól, hogy nem lesz.

„Nincs az a pénz, amiért érdemes,  
mégis csinálod...”

– Emlékszel még az első „nagy” fizetésedre?
– Igen. Ez már a Bárka Színházban történt. Kezdetben ott 
szintén stúdiós voltam. Aztán bemutattuk a Lila Ákácot, 
majd leszerződtettek társulati tagnak. Nekem akkor az maga 
volt a mennyország, hogy attól fogva rendszeres havi fizetést 
kaptam. Hiszen addig én fizettem azért, hogy tanulhassak, 
onnantól pedig nekem fizettek. Tényleg nagy boldogság volt, 
hogy abból élhetek, amit igazán szeretek. Persze, ne gondol-
jon senki álomfizetésre. Nyilván gombok voltak, mert a Bár-
ka nem volt egy gazdag színház. Ne is kérdezd, mennyi volt
a fizetésem, mert már nem emlékszem, mennyit kaptam. Ne-
kem mégis sokat jelentett.
– Régóta hallom színészektől, hogy nem magasak a szín-
házi fizetések.
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Egy multicégnél dolgozó marketinges nyilván kétszer-há-
romszor annyit keres, mint ti.
– Ez tényleg így van. Nem akarok álszent lenni, és elkezdeni 
most a „nem a pénzért csináljuk”-típusú panaszkodást, mert 
mindenki pénzből él. De ha belegondolok, hogy az életemben 
hány óra munkával, milyen belefektetett, emberfeletti ener-
giával jöttek létre produkciók… Amikor napokon át hosszú 
hajnalokig bent vagy a színházban, s ha kifogsz egy kevésbé 
kíméletes rendezőt, aki eszméletlen módon hajt, akkor azt 
mondod, nincs az a pénz, amiért ezt érdemes csinálni. Mégis 
csinálod...
– Mit jelent neked a színház?
– (hosszú csönd) Látod, ez egy nagyon jó kérdés…
– Szerelem? Hobbi? Hivatás? Szakma?
– Mindegyik. De a szerelem talán a legmegfelelőbb szó.
– Tudnál nélküle élni?
– Amikor megszületett a kisfiam, azt gondoltam, hogy igen. 
Akkor azt éreztem, hogy nem akarok visszajönni dolgoz-
ni. És mostanában is vannak ilyen gondolataim. A gyerek 
ugyanis még nagyobb szerelem. Néha komolyan elgondol-
kodom azon, hogy ha annyi pénzem lenne, és megtehetném,
elvonulnék valahová, és semmi mást nem csinálnék, csak 
gyerekeket szülnék.
– A szülés után mikor mentél vissza dolgozni?
– A kisfiam elmúlt már egyéves, amikor Rudolf Péter ren-
dezte a Vőlegény című darabot, és én voltam a főszereplő. 
Nagyon illett volna várnom ezt a munkát, és örülnöm kellett 
volna annak, hogy eljátszhatom. Ennek ellenére még az első 
próba előtti napon is potyogtak a könnyeim, hogy hogyan 
fogom otthon hagyni a gyerekemet, mert azt mégsem illik. 
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Nagyon nehéz volt. Ugyanakkor azzal is tisztában voltam, 
hogy van egy élő szerződésem, amit teljesítenem kell. Nem 
volt mese, mennem kellett. S mindeközben tudtam, hogy ez 
butaság a részemről, hogy gyerek vagy a munka.
– Egy idő után mindenki visszamegy…
– De nem mindegy, hogy mikor. Most úgy vagyok ezzel, 
hogy amikor itt vagyok a színházban, akkor nagyon szere-
tem csinálni. És amint vége az  előadásnak, nagyon szeretek 
a gyerekemhez hazarohanni.

„Nincs olyan dolog az életemben,  
amit bánnék”

– Mennyire vagy érzékeny?
– Nagyon és ezt nem szégyellem. Gyakran sírok. De ehhez a 
szakmához kell is az érzékenység, hogy minden egyes szituáció-
ba száz százalékig bele tudd élni magad..
– Sokat beszéltünk a szakmáról, a magánéletedről viszont 
még semmit.
– Arról nem is fogunk. De azt a telefonban is mondtam, hogy 
lesznek bizonyos témák, amelyeket kerülni fogok.
– Én ezt pontosan tudom, csak nem értem. Miért hárítod eny-
nyire ezt a magánéleti vonalat?
– Mert azt gondolom, a szakmám miatt egyébként is nagyon ki-
szolgáltatott vagyok. Egy hónapban nagyjából 21 estén keresztül 
a színpadon állok a nézők előtt. Aztán a televízióban szintén lát-
nak az emberek. És ebben nagyon lehet sérülni. Akár a kritikák, 
a visszajelzések által. S mivel ennyire a nyilvánosság előtt élem 
az életem, legalább egy pici részt szeretnék megőrizni belőle, 
ami csak az enyém. Ahová nem kukucskál senki.
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– Picit felemás érzésem van veled kapcsolatban. Tudunk is ró-
lad bizonyos dolgokat, és nem is. Az például senki előtt nem 
titok, hogy a színész Csányi Sándor felesége voltál, s ő a kis-
fiad édesapja. És úgy tudja mindenki, hogy közben egyetlen 
mondatot sem nyilatkoztatok sem a házasságotokról, sem a 
válásról. 
– Nekem bejött ez a politika. Nem mondok semmit, nem harco-
lok újságírókkal, pedig néha provokálnak. Hány válásról, hány 
új kapcsolatról, hány szegény elhagyott kisgyerekről olvasunk? 
És közben azt érzem, hogy ez jóval mélyebb dolog annál, hogy 
erről nyilatkozni lehessen. Az, hogy két ember között mi törté-
nik, miért válnak el, nem újságba illő téma. Legalábbis szerin-
tem. Hiszen olyan mélyen kellene róla beszélni, amelyet lehetet-
len elmondani bizonyos terjedelemben, felszínesen. Az ember 
egyébként is évekig fejtegeti magában a történteket, hogy mi 
miért történt az életében. Sokáig maga sem érti az okokat, csak 
hosszú évekkel később találja meg a választ. És akkor meg már 
régen elmondta azt a sok butaságot, amit az adott pillanatban, a 
történtek után lenyilatkozott. Kövezzenek meg érte, de én tény-
leg nem tudok erről beszélni. Még most sem.
– Magadban legalább helyre tetted a dolgokat?
– Nézd, nincs olyan dolog az életemben, amit bánnék. 

Tanulság:
A búcsúzások ugyanolyan természetes velejárói az életnek, 

mint az egymásra találások.

Útravaló:
Ne bánj semmit, ami megtörtént, mert azzal csak az időt 

veszed el az újra teremtés elől.
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KASZA TIBOR

„Nagy adomány az élettől, hogy nem félek 
az ismeretlentől”

„A Cyrano effektussal minden könnyebb. Kigúnyolom ma-
gam, ha kell. Inkább kimondom én, ne más mondja ki.  

Előre menekülök...”

Fotó: fb.com/KaszaTibor
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– Valóságos csődületet keltettünk azzal, hogy idejöttünk. Az 
imént épp énekeltek neked…
– Ez azért jó érzés. Büszke vagyok arra, hogy szeretnek az em-
berek. 
– Gyerekként erre vágytál?
– Igen. Gyerekkoromtól fogva az volt az álmom, hogy egyszer 
úgy menjek be egy étterembe, “nézd csak, ki jött be”... Persze 
nem mindegy, milyen áron. Az ismertségtől még fontosabb az, 
hogy elismerjenek.
– Melyik jött meg előbb? Az ismertség, vagy az elismertség?
– Talán egyszerre a kettő. Vagyis… ez az én esetemben kicsit bo-
nyolultabb. Hiszen amíg a Crystal együttesnél a zenei produk-
tumot nagyon elismerték, a személyemet csak később szerették 
meg igazán. Be kellett látnom, hogy én azért megosztó karakter 
vagyok. Ahányan szeretnek és elismernek, pontosan annyian 
legyintenek a nevem hallatán. Ahhoz, hogy jobban megismer-
jenek az emberek, kellettek bizonyos műsorok is. Ezekben a 
produkciókban önmagamat adtam, és azt mondták: ez a fiú jó 
arc. Lehet vele röhögni, és hagyja, hogy röhögjünk rajta. Nem 
gondolja, hogy ő Brad Pitt... (nevet)
– Miért kell ez az állandó önirónia? Néha azt érzem, hogy 
már túlzásba viszed.
– Így azért minden könnyebb. Ez a Cyrano effektus. Kigúnyo-
lom magam, ha kell. Inkább kimondom én, ne más mondja ki. 
Előre menekülök. Viccet félretéve: tökéletesen tisztában vagyok 
önmagammal. Azzal, hogy ezt nyíltan vállalom, azoknak is be-
fogadhatóbb lettem, akik a Crystal idején esetleg nem szerettek. 
Ma már pontosan tudom, az, hogy emberként azonosulni tud-
janak velem, legalább annyira fontos, mint maga a zeném. A si-
kereimben elengedhetetlen része lett a humornak. 
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Igen, tudok nevetni önmagamon.
– De miért kell magadon nevetni?
– Azért én nem vagyok egy szépfiú… (mosolyog) Tehát amikor 
azt énekelem egy dalban, hogy „Te vagy a legszebb ajándék, amit 
valaha kaptam. Talán jobbat érdemelsz, de neked én maradtam.” 
– ez tőlem hiteles, mert valóban úgy gondolom, hogy nálam 
akár jobbat is kaphatna az illető, de ezt benézte, mert neki már 
én vagyok... (nevet)

„Le akartam tesztelni, működik-e még  
a túlélő ösztönöm”

– Nagy kalandor vagy?
– Az bizony! Kínának ugyanígy egy táskával vágtam neki. Oda 
egy magánéleti válság, és a Crystal vége miatt mentem felejteni.
– Egész életedre a csavargás jellemző. Gondolsz egyet, és 
odébb állsz.
– Nagy adomány a sorstól, hogy képes vagyok elindulni, és ab-
szolút nem félek az ismeretlentől. Már 15 évesen sem féltem, 
amikor Szentesre mentem gimnáziumba. Az is az én választá-
som volt.
– Kínával mit akartál bizonyítani?
– Azt, hogy még működik a túlélő ösztönöm. Tudatosan baj-
ba sodortam magam, és az volt a feladat, hogy kimásszak be-
lőle. Tisztában voltam azzal, hogy nagyon jó túlélő vagyok, de 
erre az ösztönömre rég nem volt szükség. Van egy Coco Chanel 
mondás, miszerint „Ha azt akarod, hogy váratlan, vagy újszerű 
dolgok történjenek veled, akkor merned kell teljesen váratlan és 
újszerű dolgokat csinálni”. Magam is ebben hiszek, és már az-
előtt is hittem, hogy ezt hallottam volna. 
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Meg kellett, hogy rázzam magam, olyan impulzusokra volt 
szükségem, amik új irányba indítanak. Kitaláltam hát, hogy di-
vatfotózni fogok Kínában. Lássuk, mi sül ki belőle. Egy totálisan 
ismeretlen kultúrában nyelvtudás és mindenféle kapcsolat nél-
kül addig kevertem-kavartam, hogy két hónap alatt önfenntar-
tóvá váltam fotósként. Csibészkedni kellett, időnként füllenteni, 
mert jó fotósból még mindig több volt, mint modellből. 
– Mit tanultál önmagadról odakint?
– Az, hogy még mindig van bennem spiritusz. Fontos volt szá-
momra, hogy ezt a túlélési ösztönt leteszteljem. A Crsytallal tíz 
évig a tenyerén hordozott az élet.

„Fél szemmel mindig azt nézem,  
mikor jön a baj”

– Elkényelmesedtél?
– Ki ne esett volna bele ebbe a hibába? A túlélési ösztön nem 
dolgozik ilyenkor. Az csak akkor dolgozik, amikor bajban vagy. 
Tartottam is attól, hogy ha egyszer valódi vészhelyzetben leszek, 
mihez kezdek majd. Ezért kellett szimulálnom egyet. De ba-
romi jót tett! Jobbat nem is tehetett volna! A kínai kalandban 
voltak nagy mélypontok, de sohasem merült fel bennem, hogy 
feladom. Amikor nagyon el voltam keseredve, akkor sem. Be-
bizonyítottam önmagamnak, hogy igenis, vadidegen földön is 
talpra tudok állítani egy bizniszt mindenféle ajánlólevél nélkül. 
Úgy jöttem haza, hogy már saját műtermem volt a bérelt lakás-
ban, és az üzleti partnereim is megvoltak, akikkel divatshowt, és 
katalógusokat fotóztam. 
– Az is sorsszerű volt, hogy miután hazajöttél, szinte azonnal 
felszállóág következett az életedben?
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– Igen. Ez is roppant szimpatikussá tett a közönség szemében. 
Az emberek ugyanis csak álmodoznak erről, de nem merik 
meglépni. Ezzel pedig példát mutattam, hogy igenis merni kell, 
mert ezáltal mind erősebbek leszünk.
– Lehet, hogy meg mernék lépni, csak éppen pénzük nincs 
arra, hogy elinduljanak.
– Az élet egy lehetőség. Te tudod a legjobban, hogy amikor Bu-
dapestre kerültem, egy fillér nem volt a zsebemben. De ugyan-
úgy, ahogy Kínában, itt is megteremtettem magamnak mindent.
– Mindig tudtál a pénzzel bánni?
– Nem volt annyira bonyolult, mert roppant szegények voltunk. 
Talán emiatt lettem tartalékolós típus. Nem szórom a pénzt. Sőt, 
fél szemmel mindig azt lesem, mikor jön a baj, ezért is takaré-
koskodom. Mindig félre kell tenni egy belátható időre.
– Aki egyszer szegény volt, fél attól, hogy egyszer újra az lesz?
– Igen. Semmi sem tart örökké. A sikerek mindig hullámokban 
jönnek. Mindenre fel vagyok készülve. Arra is, hogy egyszer en-
nek vége lesz.
– Emlékszel még az első milliódra?
– Hogyne! Amikor a Sony Music lemezkiadó szerződést kötött 
a Crystallal a Két utazó lemezre, kaptunk előleget. Azt hiszem, 
pont ennyi volt, és amikor átutalták a pénzt a számlára, felhív-
tam édesanyámat, és közöltem vele, hogy milliomos vagyok. 
Egyébként nem a pénz határozza meg az életemet.
– Mivel lehet megbántani?
– Amiért elindulok és rombolok, az a család. Egyetlen családta-
gomat sem engedem bántani! Szóval sem. Ölni tudnék a szeret-
teimért. Ilyen értelemben forrófejű vagyok. De ha most reggelig 
sorolnád, hogy tehetségtelen, értéktelen senki vagyok, lepereg-
ne, mert valamennyire azért tisztában vagyok önmagammal. 
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Ha azt mondod, nem vagyok szép, meghívlak egy italra, és örü-
lök neki, hogy jó fej vagy, mert hidd el, van tükröm és agyam is.

Tanulság:
Az önirónia a legnagyobb fegyver a világgal szemben!

Útravaló:
„Igenis merni kell lépni, mert ezáltal csak erősebb leszel!”
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GÁSPÁR LACI

„Megtanultam kimutatni az érzelmeimet”

„Aput nagyon nyomasztotta, hogy szegények voltunk, és nem 
tudott mindent megadni a gyerekeinek. Nekem ugyan sikerült 
áttörnöm a családunk generációkon át öröklődő szegénységét, 

de apu ezt már nem érhette meg.”

Fotó: fb.com/gasparlaciofficial
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– Mintha mindig akkor kapnál meg mindent az élettől, 
amikor már lemondtál róla…
– Pontosan. Ez mind a szakmai karrieremről, mind a magán-
életemről elmondható. Az igaz szerelem is akkor talált rám, 
amikor kezdtem beletörődni abba, hogy soha nem lehetek 
boldog. És a karrierem is akkor indult be, amikor tulajdon-
képpen már feladtam… A Megasztár döntősei közé az utolsó 
pillanatban, közönségszavazatokkal jutottam be. De amikor 
bejutottam, az egyik zsűritag, Pierrot úton-útfélen azt han-
goztatta, hogy kezelhetetlen vagyok. Pedig nem voltam az. 
Aztán egyszer élő adásban is kijelentette: a lemezeim a pol-
cokon fognak porosodni. Ehhez képest töretlen a karrierem, 
és a lemezeim közül több platina státuszt ért el. Azt már csak 
zárójelben jegyzem meg: a Megasztár első szériájának ver-
senyzői közül én jutottam utoljára lemezszerződéshez. Már 
mindenki aláírt valahová, amikor én még csak lógtam a le-
vegőben…
– Megkeményített a sok harc, az állandó bizonyítás?
– Igen. Sokkal erősebb lettem. A minap kapcsolgattam otthon 
a tévét, és valamelyik csatornán ismételték a hosszú évekkel 
ezelőtti főzőműsort. Alig ismertem rá az akkori önmagamra. 
Valamiféle ál-vagányságot erőltettem magamra, miközben 
félénk vidéki kisfiú voltam. Ma már nem érdekel a vagány-
ság, és talán pont ettől leszek az, hogy elengedtem a görcsös 
megfelelési kényszert.

„Cikinek tartottam az érzelgősséget”

– Férfi létedre gyakran elérzékenyülsz…
– Nem szégyen ez. 
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Erős férfinek tartom magam, de ha a gyerekeimmel mese-
filmet nézek, képes vagyok előbb könnyezni egy jeleneten, 
mint ő. Ezzel a kettősséggel lehetne a legjobban jellemezni 
engem.
– Privát beszélgetéseinken gyakran meséltél arról, hogy 
édesapádat képtelen vagy elengedni.
– Ez azóta sem változott.
– Sejted, hogy miért?
– Azért, mert nem búcsúzhattam el tőle, és nem mondtam el 
neki, hogy mennyire szeretem, mennyire fontos nekem.
– Nem tudtad, vagy nem akartad?
– Cikinek tartottam, ha az apja előtt érzelgősen beszél az 
ember. Anyunak mondtam, hogy szeretem, de apunak nem. 
Pedig meg kellett volna tennem! Furdal is a lelkiismeret. Leg-
inkább azért, mert apám, amíg élt, próbált közvetlen kapcso-
latot kialakítani velem. Hiszen mégiscsak én voltam az első-
szülött fia, de én meg folyamatosan hárítottam. Többször le 
akart velem ülni, beszélgetni, de kitértem előle. Utólag pedig 
egyre mardosóbb ez az érzés. Hogyan lehettem ilyen buta… 
Elkéstem. Azóta viszont tudatosan figyelek arra, hogy kimu-
tassam az érzelmeimet azoknak, akik fontosak nekem. Meg-
tanultam kimutatni.
– Álmodsz édesapáddal?
– Igen. Nem is keveset. Nyilvánvalóan azért, mert ennyi idő 
után sem tudom elengedni. Utálom, hogy magamba forduló, 
zárkózott ember vagyok. Most már fáj, hogy képtelen voltam 
kimutatni, mennyire fontos az apám. Ha találkoznék Istennel, 
megkérdezném tőle, miért kellett ennek így lennie. Miért pont 
akkor kellett meghalnia az apámnak, amikor sikeres lettem, 
és jobbá tehettem volna az életét? (itt könnybe lábad a szeme) 
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Aput nagyon nyomasztotta, hogy szegények voltunk, és nem 
tudott mindent megadni a gyerekeinek. Nekem ugyan si-
került áttörnöm a családunk generációkon át öröklődő sze-
génységét, de számára ez már késő volt. Az utolsó időkben 
hiába vettem meg neki a drága gitárt, amire mindig vágyott, 
hiába hoztam-vittem őt a szép autómmal, már nem volt ereje 
értékelni.
– Milyen betegsége volt?
– Embernek nem volt annyi problémája, mint neki. Úgy nőt-
tem fel, hogy szinte természetesnek tűnt, hogy mindig van 
valami baja. Az egyik szemére megvakult, a másikra sok-
dioptriás szemüveg kellett. Kétszer is kilyukadt a gyomra, 
idegkimerültséggel is kezelték, a csontjai is elkoptak, végül 
a tüdődaganat vitte el, mindössze 47 évesen. Az utolsó he-
tet soha nem bocsátom meg magamnak. Nem tudtam, hogy 
ennyire nagy a baj, és már csak napjai vannak hátra. Ha ezzel 
tisztában vagyok, fellépni sem mentem volna, és százszor el-
mondtam volna neki, mennyire fontos nekem.

„Már nem félek, ha apám megjelenik  
álmomban”

– Bízott benned?
– A családból egyedül az édesapám bízott a tehetségemben. 
Tudta, hogy tehetséges vagyok, és előbb-utóbb be kell fut-
nom. Négy évvel a Megasztár előtt, egy komoly operációt 
megelőzően azt mondta anyámnak, miközben tolták be a 
műtőbe, hogy addig nem hal meg, amíg a fiát nem látja a 
tévében. Aztán, amikor a Megasztárban énekeltem, már alig 
tudott beszélni, de a képernyő előtt ülve azt suttogta: 
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„Most már rendben lesz a család, mert Lacika segíteni fog 
mindenkin.”
– Hogyan élted meg az elvesztését?
– Emlékszem, a temetésén nem tudtam sírni. Inkább anyu-
kámat és a többieket vigasztaltam. Később lett elviselhetet-
len a hiánya. Álmomban, amikor találkozom vele, mindig 
átölelem, és zokogok. Gyerekkoromban, amikor az öregek 
arról meséltek, hogy visszajönnek a halottak, ordítottam fé-
lelmemben. Aputól azonban nem félek. Jó érzéssel tölt el, ha 
velem van álmomban. 

„Hiába tettem kenyeret a párnám alá,  
az sem segített”

– És mi van a régi rémálmaiddal?
– Az is a múlté már. De szörnyű egy korszak volt. Azt gon-
dolták a barátaim, megszállt a gonosz. Eleinte hetente egy-
szer kísértett ez a rémálom, később már naponta, sőt, amikor 
napközben pihentem és elszundítottam, minden egyes alka-
lommal átéltem. És mindig azt álmodtam, hogy kínoznak. A 
húsomban éreztem a fájdalmat. Szerettem volna felébredni, 
jó lett volna kinyitni a szemem, de nem ment! Közben hallot-
tam, hogy a szüleim a másik szobában nézik a tévét, kiáltani 
akartam nekik, hogy segítsenek, de nem jött ki hang a tor-
komon… Amikor elmeséltem a környezetemben lévő embe-
reknek, félelmükben elfordultak tőlem. Szentül hitték, hogy 
engem elvisz a gonosz. Már le is mondtak rólam.
– Hogyan lett vége ennek a korszaknak?
– Nagymamám azt tanácsolta, tegyek kenyeret a párnám alá. 
Mások azt mondták, inkább szentképet fektessek az ágyba, 
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vagy vigyek gyertyát a templomba. Minden módszert kipró-
báltam, de az álmok még intenzívebben jöttek, sőt, még job-
ban fájtak. Elmentem a roma ismerősökhöz, hátha ők tudnak
rajtam segíteni, de kidobtak. Azt mondták, megszállt a go-
nosz. Tudom, őrülten hangzik, de én mindent megpróbáltam, 
és semmi, senki nem segített rajtam. Végső elkeseredettsé-
gemben elmentem egy keresztény közösségbe, ahol azt taná-
csolták, amikor jön az álom, kiáltsam ezt a mondatot: „Sátán, 
távozz tőlem, én Jézus Krisztus gyermeke vagyok!” Hiába ér-
veltem, hogy ilyenkor egyetlen hang sem jön ki a torkomon, 
azzal biztattak: akkor csak gondoljam a mondatot. Így tettem, 
és attól kezdve soha többet nem jött elő a rémálom. 
– Mások ezt csodának, vagy földöntúli jelnek gondolnák.
– Én is sokat gondolkodtam azon, hogy ki is valójában ez az 
Isten, aki segített rajtam? Pontosan magam sem tudom, azt 
viszont igen, hogy azóta itt él bennem, én pedig benne. Elvá-
laszthatatlanok lettünk. Azóta a Biblia a kedvenc könyvem, es-
ténként azt olvasom, és mielőtt elaludnék, imádkozom. Most 
már tudom, én tényleg Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Ő 
olyan, mint egy jó szülő: bűnös, gyarló ember vagyok, de soha 
nem hagy el, mindig megbocsát. Amióta ezzel tisztában va-
gyok, azóta rendben van az életem.

Tanulság:
Az érzelgősség soha nem ciki!

Útravaló:
Minden tanulható. Az érzelmek kimutatása is. 

A saját érdekünkben érdemes ezen a területen is finomhangolást 
végezni, ha ezzel problémánk van.



KÜZDELMEK
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DOLLY

„Nem az a szerencsétlen, aki hibázik,  
hanem az, aki nem tanul belőle”

„A mai napig nem tudtom megmagyarázni, hogy miért nem 
léptem, amikor az ösztöneim pontosan jelezték, hogy valami 

nem stimmel. Sajnos, nem figyeltem eléggé a megérzésekre….”

Fotó: fb.com/dollyhivatalosoldala
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– Ha a gyerekkori önmagad, a kis Dolly odaállna eléd és el 
kellene vele beszélgetned arról, mire vigyázzon majd azon 
az úton, amelyet te már végigjártál, mi lenne az az útra-
való, jótanács, amit elsők között osztanál meg vele azért, 
hogy megóvd őt a csalódásoktól?
– Elsőként azt mondanám neki, nagyon vigyázzon arra, 
senki ne változtassa meg a személyiségét, ne hagyja magát 
befolyásolni! Maradjon olyan kis vagány, szemtelen, ami-
lyen eredetileg is, és soha ne akarjon megfelelni másoknak! 
Csakis önmagának feleljen meg. Ha magának megfelel, ak-
kor másoknak is meg fog. Ezek a legfontosabbak, pedig nyil-
vánvalóan nagyon sok mindent mondanék még neki, hogy 
felkészítsem.
– Tehát önazonosság, határozottság és eltántoríthatatlan 
hit önmagában. 
– Pontosan.
– A felnőtt Dolly mióta tudja, hogy ezekre kell odafigyel-
nie?
– Sajnos nem olyan rég óta. Nagyban befolyásolja az ember 
életét, hogy milyen környezetből jön. A szülei, a régi barátai, 
iskolatársai. Nekem szerencsém volt, mert különleges szüle-
im voltak. A szó szoros értelmében egy család voltunk. Ná-
lunk szeretet, megértés, nyugalom uralkodott odahaza, csak 
néha voltak apró viták. Veszekedésig soha nem fajult egyet-
len vita sem. Olyan környezetben szocializálódtam, ahol 
nem volt problémám a bizalommal. Aki ilyen közegből ér-
kezik a nagyvilágba, és jópofa, vidám emberekkel találkozik, 
magától értetődő számára, hogy a bizalom továbbra is adott. 
Hiszen megbízható embernek látszanak, ezért eszedbe sem 
jut, hogy át is vághatnak. 
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Fel sem merül, hogy mélyebben mögéjük nézz, hiszen nincs 
benne tapasztalatod. Védtelen vagy. Én is védtelen voltam, 
mert ha valaki rám mosolygott, azt gondoltam, az csakis jó 
ember lehet, hiszen korábban odahaza ezt tapasztaltam a 
környezetemben. A bizalom az egyik legtörékenyebb, s talán 
a legveszélyesebb dolog is az életben.
– Sokszor visszaéltek a bizalmaddal?
– Sajnos igen. És mindig későn jöttem rá. A bizalom nagyon 
fontos szó az életemben. Ez mindent eldöntött. Azt is, ami-
kor rosszul döntöttem, mert bizalmat szavaztam olyannak, 
akinek nem lett volna szabad, és azt is, amikor jó érzékkel en-
gedek a közelembe immár valóban jó szándékú embereket. 
Az utóbbi három évben már nagyon kevés csalódásom volt.

„Az ösztöneim mindig jelezték,  
hogy valami nem stimmel…”

 
– Hogyan élted meg, hogyan kezelted, amikor ez nyilván-
valóvá vált?
– Nagyon nehezen. Főleg, amikor rájöttem, milyen szinten 
lettem kihasználva, és mennyire a maga képére akart átgyúr-
ni engem, hogy önmagam egyéniségét elveszítsem. Mint ami-
kor egy madarat kalitkába raksz, pedig neki nem ott lenne a 
helye. Bizonyos helyeken kiengeded, majd amikor megtette 
a dolgát, visszateszed a zárkába… Sok buktatót tartalmazott 
számomra a nagybetűs élet. És a legfélelmetesebb benne, 
hogy ezt akkor is valahol mélyen éreztem, amikor benne vol-
tam. A mai napig nem tudtam magamnak megmagyarázni, 
hogy ezt miért engedtem, amikor az ösztöneim pontosan je-
lezték, hogy valami nem stimmel. 
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A mai napig nagyon jól működnek a megérzéseim. Jó tanács 
az olvasónak, hogy figyeljen a belső hangra, és főleg a legelső 
gondolatra, mert az a legjobb jelzőrendszer, ami csak létezik. 
Hiszen belülről jön és ez által az igazat mondja. A baj akkor 
kezdődik, amikor az ember elkezd vacillálni. És nem bízik 
saját magában. Sajnos, mint a legtöbb ember, magam is bele-
estem ebbe a hibába. Mindenkinek tanulnia kell az életben, 
senki nem tökéletes, de nyilvánvalóan a hibáink alapján ta-
pasztalunk. Azt mondják, okos ember más hibájából tanul, 
de szerintem ez a legritkább esetben igaz.
– Neked sikerült a tegnap hibáit a holnap sikerévé változtatnod?
– Nagyon frappáns megfogalmazás. Szerintem sikerült. Min-
denki életében eljön egy pillanat, amikor számot vet az ad-
dig történtekről, s bizony elemezni kell a hibákat. Kemény 
feladat. Amikor elkezdtem saját magam analizálását, először 
elkezdtem haragudni magamra, amiért elkövettem a hibákat. 
Szerencsére nem tartott sokáig ez az önmarcangolás, átbil-
lentem abba az irányba, amikor azt mondtam, miért ne hi-
bázhatnék? Hiszen hogyan tapasztalnám meg másképp, mire 
figyeljek legközelebb? Nincs értelme önostorozásnak, hiszen 
ez is egy fejlődés. Igen, az ember hibát hibára halmoz, mert 
ilyenek vagyunk. De épp ez a dolgunk. Senki sem szerencsét-
len, aki hibázik, az viszont igen, aki nem tanul ezekből.

Tanulság:
Elemezd a hibáidat!

Útravaló:
Önazonosság, határozottság és eltántoríthatatlan  

hit önmagadban!
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MEZŐ MISI

„Nem az a lényeg, milyen színű a bőröd”

„Négyen vagyunk testvérek, négyünk közül ketten szőkék, s 
inkább magyarnak néznek ki. Annak idején az utcánkban is 
lehetett érezni, hogy szívesebben játszottak velük a gyerekek, 
mint velem. Akkoriban még barnább voltam, mint most, és 

kiközösítettek. Mindig egyedül kellett játszanom...”

Fotó: fb.com/mezomisi
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– Mikortól számítod magad felnőtt embernek?
– 16 éves korom óta. Szegény családból származom, ahol né-
gyen voltunk testvérek. Amikor kikerültem a családból, el-
mentem kosárfonónak tanulni, majd elmentem fafaragónak, 
mellette pedig leérettségiztem. Már az érettségi környékén a 
magam ura voltam. Nem az volt, mint más gyereknél, hogy 
vége a sulinak, és megyek a Balatonra nyaralni. A fenét! Jött 
a nyári munka, mentem dolgozni, hogy jövőre is meg tudjam 
venni magamnak a cipőmet, a táskámat, a füzeteket, a ce-
ruzát. Hogy ne apámra, meg anyámra háruljon ez a feladat. 
Elég korán fel kellett nőnöm, de szerettem megdolgozni saját 
magamnak ezekért a dolgokért.
– Volt valaha problémád a származásod miatt?
– Igen, sajnos értek atrocitások a civil életben. Mindig tu-
datták velem, hogy milyen származású vagyok. Ez sokáig 
bántott, aztán elérkezett egy pont, amikor már nem érdekelt. 
Mindig azt néztem, hogy ki az, aki mondja. Mondhat nekem 
bárki bármit, de előtte mutasson fel valamit. Ez egyébként 
főleg gyerekkoromra és a középiskolai évekre volt jellemző.

„Magyar embernek vallom magam”

– Dolgozott benned a dac, hogy csakazértis megmutatod?
– Talán tudat alatt. De az égiek ezt összerakták, mert szerin-
tem mindenkinek ki van kövezve az útja meg a sorsa. Ma már 
fejlődő tendenciát látok, változik az emberek szemlélete. Egyik 
generációról a másik generációra ezt nem tudod kiölni az em-
berekből, de hiszek abban, hogy felnő egy nemzedék, akik már 
úgy szocializálódnak, hogy teljesen természetes számukra, 
hogy egy kínai vagy egy fekete gyerek ül mellettük. 
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Tök természetes, hogy ezek a gyerekek több nyelven beszél-
nek. Itt már nem lesz annyira szembetűnő a különbség. Egy-
re inkább úgy ítélik majd meg a társaikat, hogy milyen em-
ber, és mit tesz a társadalomért. Négyen vagyunk testvérek, 
négyünk közül ketten szőkék, s inkább magyarnak néznek 
ki. Annak idején az utcánkban is lehetett érezni, hogy szíve-
sebben játszottak velük a gyerekek, mint velem. Akkoriban 
még barnább voltam, mint most, és kiközösítettek. Mindig 
egyedül kellett játszanom.
– Okoltad valaha a sorsot a származásodért?
– Lehet, hogy gyerekként néha igen, de utána már abszolút 
nem. Nem az a lényeg, hogy milyen színű a bőröd. Magyar 
embernek vallom magam, hiszen magyar állampolgár va-
gyok, de nem hiszem, hogy más értékesebb lenne és többet 
adott volna a társadalomnak, mint én.
– A szüleiddel beszéltetek erről?
– Természetesen. Azt mondták, soha ne ezzel foglalkozzak, 
hanem dolgozzak becsületesen. Ahhoz, hogy egyről a kettő-
re juss, azért dolgozni kell, semmit nem kapsz ingyen. Mivel 
falun nőttem fel, ott alap volt, hogy az ember dolgozik a ház 
körül vagy kint a földeken. Nekem soha nem volt büdös a 
munka. Nagyon sok roma azzal a közhellyel él, hogy „ne-
künk cigányoknak tízszer annyit kell tennünk ahhoz, hogy 
megbecsüljenek, mint a magyaroknak”. Ez lehet, hogy régen 
így volt, de hála istennek, ma már minden változik.

„Nem történhetnek mindig csak jó dolgok”

– Eszedbe jut időnként az első hét évetek időszaka a Mag-
na Cum Laude zenekarral?
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– Keserves időszak volt. De akkor is hittünk magunkban, 
épp azért vagyunk a mai napig együtt, mert hittünk a da-
lainkban, egymásban. Tudtuk, hogy amit csinálunk, az jó. 
Annak ellenére, hogy roppant makacs és önfejű zenekar 
vagyunk, mindig tudtuk, hol a helyünk. Sok ellenpéldát 
látok mostanában a fiataloknál, hogy nem tudják magukat 
hova helyezni, melyik polcra valók. És milyen az ember? 
Mindig feljebb képzeli magát, mint ahol éppen tart. Pedig 
tudni kell helyén kezelni a dolgot. És ez lehet szimpatikus 
másoknak bennünk –akik hasonló értékrenddel bírunk –, 
hogy tudjuk magunkat hova helyezni.
– Kárpótlás neked az utóbbi esztendők kiemelkedő si-
kersorozata a Magnával az első tíz év gyötrelmei után?
– Nehezet kérdezel…
– Nem jött későn a siker?
– Ha most a jobb vállamon ülő angyalkának kellene vá-
laszolnia, akkor azt mondanám, hogy nem jött későn, 
és igenis kellettek a megpróbáltatások. De ha a bal vál-
lamon ülő ördögöt kérdezed, akkor azt mondom, hogy 
igen, későn jött a siker. Ha elhessegetem a vállamról ezt 
a két lényecskét, akkor szabadon mondom, hogy kellett 
ez nekünk ahhoz, hogy értékelni tudjuk a sikert. Mások-
nak talán könnyebb volt elérni az áhított sikert, viszont ezt 
megtartani nehezebb. Ha elérsz valamit, és tudod, hogy 
azt úgy érted el, hogy nagyon sok áldozatot hoztál ezért, 
sokat nélkülöztél, akkor az ember foggal-körömmel ra-
gaszkodik ehhez. Nehogy elveszítse. Ha egy szóval kellene 
jellemezni az életemet, akkor nem tudnám azt mondani, 
hogy jó életem van. És tudom, hogy nem történhetnek 
mindig csak jó dolgok.
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Tanulság:
A gyötrelmeknek is van hasznuk, hosszú távon a nehézségek is 

az élettapasztalatok gazdag tárházába fognak tartozni.

Útravaló:
Ne ítélj meg / el ismeretlenül senkit és ne a sztereotípiák men-
tén alkoss véleményt. Inkább a megérzéseidre hallgass ilyen 

tekintetben is.
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SAS JÓZSEF

„Olyan nyomorból jöttem, hogy egy pohár 
víznek is képes vagyok örülni”

„Arra már végképp nincs erőm, hogy otthon is poénkodjak. 
A színházon kívül szinte soha nem mondok viccet, inkább 

annak örülök, ha engem nevettetnek meg.”

Fotó: Csibi Szilvi
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Hol legyen őszinte az ember, ha nem a saját könyvében? És 
hol férhetne el egy kis személyesség, ha nem az általa jegyzett 

kötetben? Sas Józseffel képtelen vagyok elfogulatlan lenni. 
Amíg élek, hálával tartozom neki, hiszen vele készítettem 

életem első interjúját 12 évesen, Salgótarjánban,
a megyei napilap diákrovatának újdonsült munkatársaként.
Vagyis ő volt az első ismert ember, akivel szemtől szemben, 
privátban beszélgethettem 1992-ben. A mai napig élénken 
él bennem az emlék: álltam ott a művelődési ház hátsó be-
járatánál és vártam őt az előadás kezdete előtt egy órával. 

Nagy kerek szemekkel nézett rám, amikor odaléptem hozzá 
és megszólítottam. Kértem, hogy szánjon rám egy kis időt és 

nyilatkozzon nekem. Karon fogott, bevitt az öltözőjébe. Olyan 
közvetlen volt velem, mintha ezer éve ismerne. 

A cikk napokon belül megjelent, engem pedig az iskolában 
királyként ünnepeltek. Óriási szó volt, hogy a „nagy” megyei 
napilapban szerepelhetett a nevem egy „sztárinterjú” alatt. 

Még a folyosón is erről beszéltek.
Sas Józsival felnőttként is megmaradt a kapcsolat.

Amikor újságírói pályafutáom 20. évfordulójára gálaműsort 
szerveztem abba a művelődési házba, ahol minden elkezdő-
dött 12 évesen, első volt, akit felhívtam. Arra kértem, jöjjön 
el és azokkal a művésztársakkal, akik meghatározóak voltak 

az életemben, lépjen fel ő is. Beszélgessünk a színpadon, aztán 
adjon elő valamit a közönségnek.

„Figyelj ide, András – kezdte. – Sokkal nagyobb ajándékot 
kapsz tőlem a jubileumodra, mintha elmennék és a többiekkel 

együtt ott bohóckodnék a színpadon. Menjünk el kettesben 
Salgótarjánba és járjuk végig a művelődési házat, mint anno, 

20 évvel ezelőtt, az első találkozás idején.”
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És igaza volt, valóban kivételes ajándékot kaptam tőle. Az 
utat kamerával megörökítettük, a YouTube-on megtekinthe-
tő „Időutazás Sas Józseffel” címmel. Gyakorlatilag az egész 
város felbolydult, amikor végig sétáltunk a Fő téren. Meglá-
togattuk a megyei napilap szerkesztőségét, találkoztunk az 

akkori főszerkesztővel, aki annak idején az ominózus interjút 
beszerkesztette, jártunk a helyi rádióban, ahol élő adásban 

nyilatkoztunk és a művelődési házban nem csak a régi öltözőt 
néztük meg, de a színpadra is felmentünk. 

Ott készült egy olyan beköszöntő, amit aztán a gálaműsoron is 
lejátszottam, és Sas akkora vastapsot kapott, mintha minimum 

a legendás szilveszteri kabaréin ültek volna az emberek 
 a Mikroszkóp Színpadon.

– A Mikroszkópot a szeretet működtette annyi éven át, nem 
az anyagi támogatások. Amit korábban Lendvai Ferenctől és 
a Radó Vilmostól tanultam, azt mind kamatoztattam. Egy 
színházigazgatónak törődni kell a színészeivel, és én sohasem 
felejtettem el. Annak idején, amikor nem lehetett autót sze-
rezni, én elintéztem a kollégáknak. Sőt, amikor lakáshoz sem 
nagyon lehetett jutni, azt is megoldottam.
– Hogyan? Ennyire befolyásos ember egy kabarészínház 
igazgatója?
– Nem. Viszont az a típusú ember vagyok, hogy ha kirúgtak 
az ajtón, bemásztam az ablakon. És addig jártam a nyakukra, 
míg a végén megunták, és inkább kiutalták Nádas Gyurinak 
a lakást.
– Így már értem, miért mondják a kollégák, hogy tűzbe 
menne a színészeiért.
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– Annak idején, amikor átvettem a Mikroszkópot, a társulat 
nyolcvan százaléka még nem járt soha külföldön. Neves szí-
nészeink közül akkor voltak életükben először Bécsben, ami-
kor nagy nehezen megszerveztem oda egy utat. Repülőgépen 
szinte egyikük sem ült addig, amíg egy utazási irodával szer-
ződést nem kötöttem, és el nem intéztem, hogy mindenki 
kapjon legalább egy egzotikus utat. Meghatódtam, amikor a 
titkárnőm Velencéből, a Szent Márk térről írt egy köszönő 
képeslapot, miután megivott ott egy kávét. De Magyarorszá-
got is bejártuk. Amikor a mobiltelefon még nagy dolognak 
számított, nálam már azt is el lehetett intézni, de időnként 
ebédjegyeket is szereztem. Szerettem a munkatársaimat, hi-
szen tisztában voltam vele, mennyire hányattatott és sanyarú 
egy színész sorsa. Az ilyen apróságokkal pedig ezt feledtetni 
tudtam. Olyan nyomorból jöttem, hogy világéletemben egy 
pohár víznek is képes voltam örülni, mert tudtam viszonyí-
tani. És adni is szerettem.

„Önmagamból adtam a legkevesebbet  
a gyerekeimnek”

– Igaz, hogy a színészek kitüntetéseinek ügyében is köz-
benjárt?
– Nem szégyellem. Igenis, megtettem mindent, és hazudik, 
aki azt állítja, hogy az ilyesmit nem kell megtenni. Radótól 
azt tanultam, hogy „szeressem a színészt, akkor is, ha jól 
megy neki, és akkor is, ha rosszul”. A kitüntetés pedig fontos 
a művésznek. A lelkének fontos. És a családjának. Semmi kü-
lönlegeset nem csináltam, csak a kutyakötelességemet teljesí-
tettem. Úgy bántam velük, mint a családtagjaimmal. 
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Sőt, a családtagjaim szerint a színészeimmel egy kicsit job-
ban. 
– Önmagának mit intézett?
– Ha a többieknek külföldi utazásokat sikerült összehoznom, 
akkor én is velük utaztam. De volt úgy, hogy én privátban 
mentem ugyanarra az útra. Egyébként minden kitünteté-
semet igazgatói kinevezésem előtt kaptam. Kivéve a Kiváló 
művész címet. Sokszor több energiát fordítottam egy kezdő 
színészre, mint a saját gyerekeimre.
– Ezt utólag már hibának tartja?
– Nehéz erre a kérdésre válaszolnom. Sokáig mardosott a 
lelkiismeret a gyerekeimmel kapcsolatban. A hivatásom tel-
jesen elvonta minden energiámat. Olyan nincs, hogy valaki 
egyszerre tud száz százalékon teljesíteni a színházban, és még 
otthon, a gyerekek nevelésében is a maximumot adja. Persze 
amit tudtam, megadtam nekik. Sajnos önmagamból adtam 
a legkevesebbet, és ez fáj. Szerencsére azonban ezt soha nem 
vetették a szememre. Amióta nem igazgatom a Mikroszkó-
pot, igyekszem mindent bepótolni. 
– Hol a varrógép, amely éveken át a legjellegzetesebb tár-
gya volt az igazgatói szobájának?
– Ott hagytam a színházban, amikor eljöttem. Úgy tudom, 
először átvitték a dramaturgoknak fenntarott kis zugba. 
– Azt gondoltam, nem válna meg tőle.
– Akárhányszor ránéztem, mindig elszorult a szívem. Min-
dig az a szörnyű délután jutott róla eszembe, amikor utoljára 
láttam a mamámat. Aznap még együtt ebédeltünk egy étte-
remben, születésnapot ünnepeltünk éppen. Haza akartam 
vinni autóval, de látta, hogy fáradt vagyok, mert előző este 
fellépésem volt. Mondta, hogy elmegy trolival. 
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Felszállt a buszra, integettem neki, én pedig bejöttem a szín-
házba és lefeküdtem a pamlagra. Szóltam a portásnak, hogy 
ne költsön fel, és a telefonokat se kapcsolják be, mert pihen-
ni szeretnék az esti előadás előtt. Elaludtam, és éktelen nagy 
dörömbölésre ébredtem. A portás kiabált, hogy siessek, mert 
rosszul lett a mamám. Mire hazaértem, már nem élt. A sze-
mem előtt vitték ki a lakásból anyámat. Nem tudom kifejez-
ni szavakkal, amit akkor éreztem. Visszajöttem a színházba, 
leültem egy székre, és csak meredten bámultam a varrógép-
re. Némán ültem, amikor a titkárnőnk bejött, és azt mondta, 
Józsi, kezdés. Benne sem merült fel, hogy nem játszom le az 
aznapi előadást. Lejátszottam, és jobb előadás lett, mint bár-
mikor előtte. Abban a műsorban minden keserűségem benne 
volt, a közönség viszont semmit nem érzett meg a személyes 
tragédiámból, mert remekül szórakoztak. Biztos vagyok ben-
ne, hogy sokkal nehezebb lett volna, ha aznap este nem lépek 
színpadra. Előadás alatt sok dolog letisztult bennem, a poé-
nok, és a viccek kimosták belőlem a hirtelen jött fájdalmat.

„A hétköznapokon annak örülök, ha engem 
nevettetnek meg”

– Igaz, hogy sokkal többet keresett, amíg nem volt direk-
tor?
– Istenemre mondom, egyetlen bűnöm, hogy imádom a hi-
vatásom. Emiatt nem tudtam soha jó férj, és ideális apa lenni. 
Próbáltam a szeretteimnek mindent megadni, de soha nem 
sikerült átlagos családfőnek lennem. Mindezek ellenére azt 
mondják, hogy jó ember vagyok. Annyira mondják, hogy 
néha el is hiszem.
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– Családi körben mesél vicceket?
– Jó kedélyű ember vagyok, de arra már nincs erőm, hogy 
itthon is poénkodjak. A színházon kívül szinte soha nem 
mondok viccet, inkább annak örülök, ha engem nevettetnek 
meg. Nyitott szemmel járok a világban, hiszen a téma az ut-
cán hever, sokszor a legváratlanabb szituációkból születnek a 
legjobb jelenetek.

Tanulság:
Érdemes számot venni és egy sorrendet felállítani arról, hogy 

mi / ki fontos igazán az életünkben.

Útravaló:
Akármi is a hivatásunk, abban profinak kell lenni – a privát 

életünk terhei nem tartozik a munka területére. Egy profi 
szakember akkor is elvégzi a vállalt munkáját, ha épp lelki 

problémája van.
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VITRAY TAMÁS

„Nincs jobb nevelő az életnél,  
mert az élet nem irgalmaz”

„Ha az ember válsághelyzetek nélkül, problémamentesen nő 
fel, semmit sem tud később értékelni. Meggyőződésem, hogy 
az életnél nincs jobb nevelő, mert az élet nem irgalmaz. Az 

nem olyan, mint egy szülő, aki megsajnálja a gyerekét.”

fb.com/Vitray-Tamás-rajongóinak-oldala
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– Amikor visszagondol az életére, hogyan összegez? Több 
volt benne a jó, mint a rossz?
– Mindenképp! A bajok, az izgalmak, az idegességek, az al-
jasságok csak mozzanatok. Tán meg sem tudnám becsülni az 
örömöket, ha nem lettek volna mocskos dolgok is az életem-
ben. Nagy szegénységből jöttem. Nagymamám nevelt, anyám 
ugyanis, miután elvált apámtól, újra férjhez ment. Született 
egy féltestvérem, s ők külön család lettek. Szóval a nagyma-
mámnál maradtam. Amíg kamasz voltam, ő tartott el, majd 
amikor beteg lett, én gondoskodtam róla. Emlékszem, min-
denét pénzzé tette szegény, hogy meg tudjunk élni. Az érett-
ségim körüli időszakban aztán mindenünk elfogyott. Sosem 
felejtem el: nyolcadik osztályos gimnazista lehettem, amikor 
arra érkeztem haza, hogy a nagymamám sír. Szegénykém, 
nem tudott ebédet adni. Meg kellett tanulnom, hogy az em-
bert az élet neveli leghatásosabban. Mert az élet könyörtelen, 
nem alkuszik.
– Mikor halt meg a nagymama?
– 1959-ben. Huszonhat éves voltam, az első házasságom ide-
jén történt. Meggyőződésem, hogy amennyiben konszolidált 
kispolgári közegben növök fel, semmire se viszem az életben. 
Kellett a jó néhány megpróbáltatás, ami kifejlesztette ben-
nem a szükséges keménységet.
 
„Ha nem lettek volna mocskos dolgok az éle-

temben, nem tudtam volna becsülni a jót„

– Ezek szerint ön kemény ember?
– Amikor szakmailag harcolnom kellett valamiért, nem vol-
tam könnyű eset. 



219

De nincsenek áldozataim, ezt nyugodt lélekkel mondha-
tom. Főnöki mivoltomban soha nem küldtem el egyetlen 
embert sem. Bár megtettem volna! Ma már bánom, mert a 
tévé is jobban járt volna! Ám azt mondtam, ha nem tudok 
kenyeret adni, nem is veszek el.
– Létezik jobb nevelő az életnél?
– Nem. Ha az ember válsághelyzetek nélkül, problémamen-
tesen nő fel, semmit sem tud később értékelni. Meggyőző-
désem, hogy az életnél nincs jobb nevelő, mert az élet nem 
irgalmaz. Az nem olyan, mint egy szülő, aki megsajnálja a 
gyerekét. Akkor jöttem rá erre, amikor kicsik voltak a fia-
im. Nem lett volna szívem mesterséges nehézségeket állíta-
ni eléjük, gondoltam, majd megtapasztalják maguk, hogy 
milyen a világ. Ahogyan én is annak idején. Ha nem lettek 
volna mocskos dolgok az életemben, talán meg sem tudtam 
volna becsülni később a jót… Meggyőződésem, hogy ha 
konszolidált kispolgári közegben növök fel, semmire se vi-
szem. Az a jó néhány megpróbáltatás kifejlesztette bennem 
a szükséges keménységet.
– Igaz, hogy a mai napig csak betakart fejjel képes elalud-
ni?
– Igaz, s ez is annak a korszaknak a „hozadéka”. Ez a szo-
kásom nyilván abból fakad, hogy gyerekkoromban nagyon 
féltem a bombatámadásoktól, s folyton bújni akartam va-
lahová. Vasárnap délelőttönként a nagymamámmal elmen-
tünk egy biztonságosnak tartott ház pincéjébe, mert tudtuk, 
hogy az amerikaiak déltájban jönnek bombázni… Bízom 
benne, hogy az unokáim elolvassák majd a könyveimet, a 
visszaemlékezéseket, hiszen ők már öregemberként ismer-
tek meg. 
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Hadd lássák, hogy az a fiatal gyerek, aki én voltam akkori-
ban, mennyire másként élte az életét, mint most ők. A hét-
köznapok során nincs alkalmam mesélni nekik. Egyébként 
a fiaim is meglepődtek egy-két sztorin, és a családtagjaim is. 
Ha sírtak, miközben olvasták, tudtam, hogy jót írtam.
– Mire vágyik még igazán az életében?
– Kizárólag egészségre. Ez függ ugyanis a legkisebb mérték-
ben tőlünk. Hogyan rendezi be az ember az életét, miként 
teremti meg magának, és hogyan szúrja el, ez mind tőlünk 
függ. Az egészség nem. Ráadásul ebben a korban egy beteg-
ség, vagy műtét után már nehezebb a visszatérés, a felépülés. 
Éppen ezért megpróbálom minél tovább húzni az időt. 

Tanulság:
A válsághelyzetekből tudunk a legtöbbet tanulni.

Útravaló:
Minden tőled függ, az is, ha elszúrod / feladod és az is, ha 

kitartasz a célig.
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SÁNDOR ANDRÁS

„Mertem nagyot álmodni”

„Fontos, hogy az ember felismerje, miben tehetséges igazán. 
Én nagyon korán rájöttem, hogy a bizalomépítő képességem 
páratlan. Már Salgótarjánban, a bányászkolónia nagy csóró-
ságában is az volt a vágyam, hogy a sztárok bizalmasa legyek, 

hogy a szórakoztatóipar hátterét megismerjem.”

fb.com/sandorandrasofficial
fotó: Oravecz Géza
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   Amióta az eszemet tudom, pénzkereső vagyok. Legalább 
7-8 éves korom óta folyamatosan dolgoztam. 3 esztendős 
voltam, amikor a szüleim elváltak, édesanyám egyedül ne-
velt egy kis bányászlakásban. Mélyszegénységben. A mi la-
kásunkba például még a víz sem volt bevezetve. Ha inni vagy 
fürdeni akartunk, a két utcával arrébb lévő kútról kellett vö-
dörben behordani a vizet. Arról nem beszélve, hogy a közös 
udvari budin is 4-5 másik családdal osztoztunk. Gyerekként 
ugyan nem éltem meg tragédiaként ezt a helyzetet, hiszen 
ebbe születtem bele, ezt szoktam meg, de annyit már akkor is 
felfogtam, hogy kevesebbet engedhetünk meg magunknak, 
mint mondjuk az osztálytársaim nagy része. Édesanyámmal 
megbeszéltük, akkor tudunk ebből a környezetből tovább 
lépni, ha dolgozunk, minél több bevételt szerzünk, és gyűj-
tünk egy társasházi lakásra. 

„Gyerekként kopogtattam be a szerkesztő-
ségbe, hogy ilyeneket én is tudnék írni...”

   Anya az akkori Moziüzemi Vállalatnál dolgozott munka-
ügyi előadóként, s amikor délután négykor letette a lantot, 
utána még elment irodákat takarítani, hogy egy kis plusz 
bevételhez jusson. Ilyenkor én is rendszeresen vele men-
tem és segítettem irodákat takarítani. Mindemellett pedig 
újságot árultam a városban, mindezt a suli mellett.  Tehát 
nagyon korán megtanultam, hogy ha előre szeretnénk jutni 
az életben, azért tenni is kell, másrészt hihetetlen kulturá-
lis ingerek értek Anya főállása kapcsán, mert a moziban a 
vadonatúj filmeket elsők között láthattam. Plusz ott volt az 
újságárusítás.
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  Miközben ajánlgattam a lapot a járókelőknek, gyakorlatilag 
elejétől a végéig kiolvastam a kiadványokat. Azt mondtam 
magamban, „ilyeneket” én is tudnék írni. Egy szép napon 
aztán fogtam magam, bekopogtattam a Nógrád Megyei Hír-
lap szerkesztőségébe, s ott az első szembe jövő embernek azt 
mondtam, írni szeretnék, és interjúkat készíteni a tévében lá-
tott hírességekkel. 

„Talán épp az volt a titkom, hogy soha nem a 
közhelyekről kérdeztem őket”

Hogyan értem el ezeket az ismert embereket? Ugyanúgy, 
ahogyan az utcáról bekopogtam a szerkesztőségbe, kopog-
tattam a művelődési házak ajtaján is. Ha láttam, hogy meg 
van hirdetve egy előadás, kezdés előtt másfél-két órával már 
ott ácsorogtam, sokszor hóban-fagyban a művészbejárónál 
– ez a kultúrház háta mögött található –, és vártam a fellépő-
ket. S amikor megérkeztek, azonnal odamentem hozzájuk és 
elmondtam, hogy szeretnék velük néhány szót váltani, abból 
pedig cikket írni. Pontosan úgy szólítottam meg őket, aho-
gyan azt egy jó értékesítő teszi a szó klasszikus értelmében. 
Mosolyogva, csillogó szemmel, szenvedéllyel kértem tőlük 
interjút. Látták, hogy imádok kérdezni, és ami a legfonto-
sabb, érezték, hogy őszinte az érdeklődésem. A művészvilág 
színe-javát, színészektől a zenészekig, televíziós sztároktól a 
humoristákig megszólaltattam. Már gyerekként is a komo-
lyabb témák érdekeltek, igyekeztem nem közhelyekről fag-
gatni őket. S talán épp ez volt a titkom. Gyakorlatilag ezzel a 
lendülettel és a kapcsolatok folyamatos építésével indult el a 
fővárosi karrierem is. 
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Nem az történt, hogy valamelyikük „betett volna” valahová. 
Nekem nem volt keresztapám, nem volt ismerősöm, aki egy 
telefonnal elintézte volna, hogy bekerüljek bárhova is. Min-
dent magamnak és a bizalomépítő képességemnek köszön-
hettem. Mertem nagyot álmodni, érdekeltek az emberek, 
nyitott voltam a világra, és folyamatosan fejlesztettem ma-
gam. Nyilvánvalóan ezt az elszántságot látták bennem Sal-
gótarjánban is gyerekként azok az emberek, akik a kezdetek-
ben lehetőséget adtak. Egykori iskolaigazgatóm például azzal 
segített a legtöbbet, hogy nem állt az utamba. Látta, miben 
vagyok tehetséges, nem akart rám erőltetni más vonalat, és 
az sem zavarta, hogy nem vagyok kitűnő tanuló. Azt mond-
ta, ha abban tökélyre fejlesztem magam, amiben jó vagyok, 
onnantól sokra viszem az életben. Igaza lett!

„Sosem éltem vissza a titkaikkal”  

Fontos, hogy az ember felismerje, miben tehetséges igazán. 
Én nagyon korán rájöttem, hogy a bizalomépítő képességem 
páratlan. Már Salgótarjánban, a bányászkolónia nagy csóró-
ságában is az volt a vágyam, hogy a sztárok bizalmasa legyek, 
hogy a szórakoztatóipar hátterét megismerjem. Ezt pedig 
gyerekkoromtól gondosan építve el is értem. Azzal tudtam 
kitűnni a millió konkurens újságíró közül, hogy lélekre ha-
tóan, érzelmeket generálva kérdeztem. Mindig volt legalább 
egy olyan kérdésem feléjük, amelyeken gondolkodni érde-
mes volt, és így megmaradtam a fejükben. Mivel a sztárok 
titkaival sosem éltem vissza, s úgy maradtam meg a fejükben, 
mint „az újságíró, akiben meg lehet bízni”. 
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Így folyamatosan ajánlottak, és az ajánlások, a referenciák út-
ján a legnagyobb szerkesztőségekbe bekerülhettem.

„A kimondott szavaknak teremtő ereje van”

Elképesztő egyébként, milyen súlya van a gondolatoknak, ame-
lyek valóban teremtő erejűek. Anno már a kis bányász-kolónia 
lakásában is arról álmodoztam, hogy egyszer olyan híres bará-
taim lesznek, akik mindent elmondanak nekem bizalmasan. 
Ülünk velük a medence szélén – ahogyan az a sztárokhoz illik 
– és beszélgetünk. Pontosan úgy, ahogyan anno az Al Pacino 
életrajzban olvastam. Nagyon irigyeltem, hogy a könyv szerzője 
a medence szélén, a vízben ülve készíthetett igazán mély beszél-
getéseket a világhírű színésszel. Évekkel később, amikor az egyik 
legfoglalkozottabb celeb szentendrei hegyi villájában ültem a 
medencében, beugrott a kép: hiszen én pont erre vágytam! Vagy 
amikor nemrég a szintén egy ország által ismert és szeretett 
barátommal a hajóján aludtunk a Duna közepén, akkor is azt 
mondtam magamban, az álmok igenis valóra válnak. Mert az, 
hogy a tarjáni kis putri telepről eljutottam a sztárok csillogó-vil-
logó világába, és ilyen szinten a bizalmasukká váltam, még ma is 
álomszerű. És amíg ezt érzem, addig hivatásom is lesz.

„Közben magam is a szórakoztatóipar részévé 
váltam”

Visszatérve az álmokhoz: a művészek bizalmának elnyerésén 
túl az is célom volt, hogy a szórakoztatóipar kívülről-belülről 
megismerjem. 
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Mindezt pedig úgy értem el, hogy közben én magam is szó-
rakoztatóipari szakemberré váltam. Eleve 10 évig dolgoz-
tam a „sztárgyárban”, a Story magazinnál. Mezei újságíróból 
váltam felelős szerkesztővé. Fővárosi mentorom, Ómolnár 
Miklós egy életre ellátott munícióval és útravalóval. Olyan 
kapcsolati tőkét építettem, ami csak keveseknek van az or-
szágban. Aztán számos olyan televízió műsort készítettem 
szerkesztőként, a háttérből, amit egy ország néz. A Ridikült 
például Jakupcsek Gabriellával kezdtük el, az első évadot vé-
gigcsináltam. Vagy az Eurovíziós Fesztiválhoz kapcsoló A 
Dal című műsorfolyamnak már ötödik éve fontos stábtagja 
vagyok. A zsűritagok tartoznak hozzám, akiket coaching jel-
leggel készítek fel az élő adásokra. 

„A fél világot körbeutaztam a sztárokkal”

Óriási élmény együtt dolgozni Frenreisz Károllyal, Nagy Fe-
róval, Mező Misivel, Both Mikivel, Schell Judittal, Zsédával, 
Vincze Lillával, Pirerrot-tal és Caramellel. Az ilyen munkák, 
amikor hosszú hetekig össze vagy zárva valakivel, igazán 
összekovácsolnak. Márpedig nekem bőven kijutott az ilyen 
intimebb, személyesebb érintkezést kívánó munkákból, hi-
szen a fél világot körbeutaztam a sztárokkal, millió fellépésre 
kísértem el őket, millió forgatáson vettünk részt, s a bizalom 
egyre csak mélyült. Életre szóló élményt kaptam azzal, hogy 
a Nemzet Színészei-sorozat házigazdája lehettem, és olyan 
művészóriásokkal beszélgethettem a pódiumon, mint Ha-
umann Péter, Szacsvay László, Tordy Géza, Bodrogi Gyula, 
Almási Éva és Piros Ildikó. 
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A Salgótarján-Budapest útvonalon megtett utazások külön 
könyvet is megérdemelnének ezekkel az emberekkel. Úgy 
érzem, olyan nagy gond a következő 25 évben sem lesz, ha 
a mai napig ennyire tudok lelkesedni az ilyen kaliberű talál-
kozásokért.

„Bármikor felépítek egy új karriert a nulláról”

Mindazt a tengernyi tapasztalatot pedig, amit a médiában az 
elmúlt évtizedekben megszereztem, ma már az üzleti életben 
is kamatoztatom. Mert néhány éve elővettem a lelkemből a 
Salgótarjáni kissrác ars poeticáját, hogy bárhol, bármikor 
képes vagyok a nulláról felépíteni új életet, új karriert má-
sik területen. Hittem benne, hogy meg tudom csinálni, és 
létrehoztam, sikerrel működtetem a kommunikációs üzleti 
lábamat, amiről majd egy másik könyvben mesélek valahol, 
valamikor.

 Tanulság:
Nagy közhely, de igaz: ha van célod, akkor utat is találsz hozzá. 
Nekem mennyi esélyem volt a salgótarjáni bányászkolóniában 

szocializálódva arra, hogy az ismert emberek a bizalmukba 
fogadjanak, majd ajánljanak menő munkahelyekre?

Eszembe sem jutott, hogy nem sikerülhet, ezért mentem előre.

Útravaló:
Jó kérdésekkel csodát tehetsz. Jómagam az egész karrie-
remet a kérdéseimnek köszönhettem, s annak, hogy való-
ban érdekeltek az emberek. A kíváncsiságom változatlan.  

Jöhet a következő 25 év!
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#mégnemértvégetakönyv
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Sándor András ® 
Kommunikációs, PR- és marketing szakember, médiaszemélyiség 

www.sandorandras.hu

hello@sandorandras.hu
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Ez a könyvem is érdekelhet: 

A sikeres kérdezéstechnika ÚJRATÖLTVE

Értékesítőknek az értékesítéshez

Médiaszakember által megalkotott marketing
szemléletű módszer, amely különbbé tesz a 

konkurenciánál és növeli a bevételeidet!

Az irányít, aki kérdez! Tanulj meg érzelmekre hatni, építs bi-
zalmat percek alatt! Itt van hozzá a tankönyv, ami gyakorlati-
as módon, lépésről-lépésre vezet ahhoz, hogy ellenállhatatlan 
értékesítővé és vele együtt bizalmi emberré válj a bizalomépí-
tő kérdezéstechnikával. Nem lesz többé kínos csend a tárgya-
lásaidon, mostantól te irányítod a beszélgetéseidet! A sikeres, 
érzelmeken alapiló kérdezéstechnika óriási hiányt tölt be a 
magyar értékesítői piacon, hiszen rövid idő alatt látványos 
eredményt produkál. Konkrét, azonnal bevethető kérdések-
kel! A kötet eredeti verziója 10 ezer példányban fogyott el, s 
a jubileumi, 10. utánnyomásra újraírta a szerző. Az újratöl-
tött kiadvány 5 új fejezetet és 10 új kérdés-csokrot tartalmaz, 
amely a sikeres eladáshoz elengedhetetlen. Konkrét, azonnal 
bevethető kérdésekkel! Szerző: Sándor András.

Megrendelhető (azonnal letölthető verzióban is):
 www.uzletibizalom.hu
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Ez a könyvem is érdekelhet: 

Hogyan építs bizalmat az üzleti életben?

Lépésről-lépésre mutatom, milyen etikus
módszerekkel vedd le a lábukról a nehezen kezelhető 

ügyfeleket és hogyan köss velük üzletet.

– A Marketing Commando alapítójának előszavával –

Tanuld meg lépésről-lépésre gyakorlati módon, milyen eti-
kus módszerekkel vedd le a lábukról a nehezen kezelhető 
ügyfeleket! A kötet olyan hasznos, a hétköznapi értékesítési 
szituációk gyakorlati példáin keresztül mutatja be azt a 13 BI-
ZALOMÉPÍTŐ ALAPKÖVET és stratégiát, amiket azonnal 
és eredményesen tudsz alkalmazni a saját vállalkozásodban. 
Lehetsz területi képviselő, vezetheted a saját cégedet, vagy 
alkalmazottként felelhetsz komplett értékesítési csapatokért, 
az itt leírt bizalomépítő megoldásokat, tippeket könnyedén 
fogod beépíteni a saját munkád fejlesztésébe, mindezt úgy 
mintha a szerző mentorként fogná a kezedet és lépésről lé-
pésre vezetne. A könyv előszavát a Marketing Commando 
alapítója, Janata Kriszta írta. 

Megrendelhető (azonnal letölthető verzióban is):
 www.uzletibizalom.hu
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Kérdezéstechnika a gyakorlatban
150 bombabiztos kérdés hangoskönyv

Értékesítőknek az értékesítéshez

Végre egy kiadvány, ahol nincs üres fecsegés, semmitmondó 
körmondatok, hanem végre KONKRÉT KÉRDÉSEK vannak 
értékesítőkre szabva az üzleti élet bizalomépítéséhez - még-
hozzá tematikusan, témakörökbe rendezve. 150 darab bár-
mikor bevethető bombabiztos kérdés az eredményes üzlet-
kötésekhez. Ennél gyakorlatiasabb kiadvány még nem jelent 
meg a magyar önfejlesztő piacon, hiszen konkrét vonalveze-
tést kapsz ahhoz, hogy többé ne kelljen azon gondolkodnod, 
mit kérdezz az ügyfeledtől.

A hangoskönyvben található kérdések alkalmazásával:
- Ismerni fogod az ügyfeled lelkivilágát
- Célirányosan, érzelmekre hatva fogsz kérdezni
- Nem lesz többé problémád az ajánlat-kérésekkel
- Kevesebb kitérő választ kapsz az ügyfeleidtől
- Több eladást, több bevételt generálsz
- Érdeklőből konkrét vásárlót konvertálsz
- A kínos témákat is kezelni fogod
- ...és többé nem félsz majd a kérdések feltevésétől!

Azonnal letölthető itt:  www.uzletibizalom.hu
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Ingatlanos vagy? Ez érdekelni fog: 

Gyakorlati kérdezéstechnika  
INGATLANOSOKNAK

100 konkrét kérdés eladásra hangolva

Az ingatlanpiacon minden eladó és vevő nehéz ügyfélnek 
számít, ezért nem mindegy, hogyan kérdezel. Ez a han-
goskönyv gyakorlati példákkal mutatja meg, hogyan tűnj 
ki a többiek közül! Kérdések eladókhoz, kérdések vevők-
höz, kérdések konkrét szituációkhoz, az ingatlanos szak-
ma valamennyi kommunikációs helyzetgyakorlataihoz!  
 
Segít a lezárásban, és önmagad építésében is! 100 bombabiz-
tos kérdés eladásra hangolva. 

Hogy tudd, MIKOR ÉS MIT KÉRDEZZ az ügyfeleidtől. Mos-
tantól mindig tudni fogod, MIKOR ÉS MIT kérdezz tőlük! 

A CD és a letölthető mp3 mellé a hangoskönyv leiratát tartal-
mazó e-könyvet is megkapod!

Megrendelhető (azonnal letölthető verzióban is):
 www.uzletibizalom.hu
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További szolgáltatásaim

KÖNYVÍRÁS
Profi életrajzíró segítségével

Nincs idő könyvet írni? Megírom helyetted! Legyen saját 
könyved! 15 év szellemírói tapasztalat, 47 megjelent könyv, 
amelyet mások helyett, mások nevében írtam.

Régóta tervezed, mégsem fogtál bele?
Esetleg elkezdted, de nem fejezted be? Bizonytalan vagy?
Segítek kerekké tenni a történeteidet!

Ez is egy külön szakma! Nem kell ehhez is értened... 
Bízd profi szakemberre az életrajzodat, hogy az valóban le-
nyűgözően olvasmányos legyen!

Szellemírásban is kérheted! A kézirat a tiéd lesz, a világon 
senki nem fogja tudni rajtad kívül, hogy fizikailag ki vetette 
papírra a mondataidat.

MESÉD EL, HONNAN JÖTTÉL  
ÉS MERRE TARTASZ!

Mutasd meg, hogy milyen ember vagy! Mondd el, mitől lettél 
sikeres! Mutasd be magad, hogy mitől vagy jó ember! Ho-
gyan maradsz példakép, szülő, egy szakma legjobbja és em-
ber egyszerre? 
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Ugye te is elképzelted már, milyen érzés lenne a kezedben 
tartani a saját könyvedet? Azt a könyvet, ami az életedről, a 
tapasztalásaidról, a mérföldköveidről szól. Meséld el, honnan 
jöttél és merre tartasz!

OLYAN EMBER VAGY,  
AKIVEL AZONOSULNI LEHET!

Hogyan lesz általad jobb a világ? És mindez honnan fakad, mi 
a forrás? Te nem csak a saját területed szakértője, hanem egy 
ember vagy, akivel azonosulni lehet. Ez innen már küldetés, 
nem szakma. Téged a küldetéstudat viszi tovább. Épp emiatt 
kell könyvet kiadnod magadról, hiszen küldetésed van!

Miért érdemes pont nekem bizalamt szavaznod?
* Számos bestsellert jegyzek a háttérből, amelyek nagy több-
sége 50 ezer példányban kelt el a hősidőkben.
* Az általam írott köteteket nem csak megvették, de el is ol-
vasták.
* Lélekre hatva, érzelmeket generálva írok – vagyis úgy, aho-
gyan csak kevesen képesek.

További részletek és árak itt:
 www.konyviras.hu
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VILÁGSZENZÁCIÓ!!!

NÉVJEGYKÁRTYA HELYETT  
NÉVJEGYKÖNYV!

Bemutatkozó mélyinterjú veled,  
egy elegáns kötetben

A leggyorsabb brandépítő eszköz az üzleti élet szereplőinek 
a jó benyomás megszerzéséhez. 

Mélyinterjú veled a vállalkozásodról, mérföldköveidről,  
az életedről. 

Exkluzív kivitelezésű keménytáblás, 80 oldalas könyv,  
ami 3 hét alatt elkészül. 

A legtutibb ügyfél- és üzletszerző mágnes, mert „akinek 
könyve van, az már valaki” és kitűnik a szürkeségből!

# BIZALOMÉPÍTÉS PILLANATOK ALATT!
# ÜGYFÉL- ÉS ÜZLETSZERZŐ MÁGNES!

# SZELLEMÍRÁSBAN IS KÉRHETED!

Árak és részletek:

www.legyensajatkonyved.hu
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További szolgáltatásaim

HANGKÖLCSÖNZÉS
Profi, a médiából ismert hanggal

Egy kellemes férfihang az üzleti életben is félsiker! Ha 
igazán megnyerő narrációt, hangalámondást, reklám-
szpotot, hangoskönyv felolvasást szeretnél, vagy hall-

gatóság vonzó podcast és YouTube interjúk, előadások 
elkészítését, akkor megtaláltad partneredet! 

* Reklámvideókhoz *Animációkhoz
* Tv- rádió szpotokhoz * Könyvfelolvasásokhoz

* Hangoskönyvekhez * Image filmekhez
* Oktatóanyagokhoz * Videószinkronokhoz * IVR

További részletek, hangminták és árak itt:

 www.hangkolcsonzes.hu
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ÉRTÉKESÍTŐ KÉPZŐ  

Ahol a lényeget tanulod. Csakis a LÉNYEGET!

Felejtsd el mindazt, amit eddig az értékesítési tréningeken  
hallottál!  

 
A sikeres eladáshoz, üzletkötéshez ugyanis semmi más nem 
kell a hiteden, a szenvedélyeden és a megjelenéseden kívül, 

mint a kommunikációd tökéletesítése. 

Felmérem a piacodat, megírom a potenciális ügyfeleidre 
szabott szöveget, amivel felkeltheted az érdeklődést, konkrét 

kérdéseket adok a kezedbe, amiket meg kell kérdezned a 
leendő kliensektől és megtanítalak a kötődés kialakításának 

legfontosabb lépéseire is. 

A LÉNYEGET oktatom, csakis a lényeget! Száz százalékig 
gyakorlati tréningek, workshopok kérdezéstechnika és üzleti 

bizalomépítés témában.

További részletek az oktatásokról itt:

 www.ertekesitokepzo.hu



244

REFERENCIÁK

Minden ígéretnél többet érnek
elégedett ügyfeleim ajánlásai:

„A TRÉNING UTÁN MEGTRIPLÁZÓDTAK  
A BEVÉTELEINK”
„Pár hónapja megvettem a cégem értékesítői számára a Kér-
dezéstechnika tréninget Andrástól. Ennek az lett az ered-
ménye, hogy a csapat nagy része életében először képes volt 
olyan magas eredményt elérni, hogy részt tudtak venni az in-
sentive úton. Nem túlzás azt állítani, hogy András tréningje 
után megtriplázódtak a bevételek.”

Eckert László
ügyvezető-tulajdonos
Financial Expert Kft. (Finex)

„EGYEDILEG KÉSZÍTETT, RÓLUNK SZÓLÓ 
HANGOSKÖNYVET IS KAPTUNK TŐLE”
„Sándor Andrást már másodszor hívtam el az értékesítőimhez 
képzést tartani, hiszen a mi szakmánkban (szerszám, hegesztés és 
csiszolás kereskedelem) is nagyon fontos a minőségi kommuni-
káció és a minőségi ügyfélkiszolgálás. Évekkel ezelőtt kérdezés-
technika tréninggel fejlesztette a kollégákat, most pedig az üzleti 
bizalomépítés gyakorlati módszertanába avatta be a munkatársa-
kat, amelyet teljességgel az iparágra és ránk szabott. 
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Sőt, egyedileg készített hangoskönyvet is kaptunk tőle, hogy 
a kollégák még felkészültebbek legyenek az ügyféltárgyalá-
sokon. Cégvezetőként csak ajánlani tudom őt, hiszen rop-
pant rugalmasan alkalmazkodott kis csapatunkhoz, számá-
ra lényegtelen, hogy multikhoz vagy a kkv piac szereplőihez 
megy, meggyőződésem, hogy minden területen tudása legja-
vát adja.”

Deák Attila
ügyvezető-tulajdonos
Centrotool Kft.

“GYORS, LÁTVÁNYOS POZITÍV VÁLTOZÁSOK 
AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBAN”
„Sándor András bizalomépítő tréningje meglepően új 
megközelítésen alapul: központban az ember, az őszinte 
érdeklődés mások iránt. A hagyományos, többször kifa-
csart, sablonos “könyökünkön jön ki”  értékesítési trénin-
gekkel szemben egy nagyon egyszerű módszert ad a ke-
zünkbe, amit alapjában véve többé-kevésbé ismerünk, de 
ritkán alkalmazzuk tudatosan, célirányosan. Ugyanakkor 
jóval több ez, mint bizalomépítő tréning, nagyon sokat ta-
nulhatunk a precíz, hatásos, célravezető kommunikáció-
ról is. 
A tréninget követő első gyakorlati próbálkozások után 
azonnal megtapasztaltam (és kollégáim is hasonlókat je-
leztek vissza), hogy a módszer milyen egyszerűen, hatáso-
san működik. Csak le kell tudni vetkőzni kommunikációs 
sablonjainkat, megszokásainkat, gátlásainkat. 
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Ajánlom mindenkinek, aki gyorsan, látványos pozitív válto-
zásokat szeretni elérni akár az üzleti kapcsolataiban, akár a 
magánéletében. Nem utolsósorban: András kiváló, magával 
ragadó, óriási tapasztalatokkal rendelkező tréner, élmény 
részt venni a tréningjein. ”

Mayer Róbert
marketing és értékesítési igazgató
Medikémia Zrt.

„JÓ KÉRDÉSEKKEL MEGNYÍLNAK AZ AJTÓK”
„A mai világban a sikerhez elengedhetetlen a megfelelő kom-
munikációs technika alkalmazása. András a legjobb tréner 
ahhoz, hogy eltanuljuk tőle az érvényesüléshez szükséges 
trükköket, profibbá váljunk és kommunikációnk finomhan-
golásával a legkönnyebben tudjuk megnyitni a velünk szem-
ben ülőt. Legyen szó üzleti tárgyalásról, előadásról, kapcso-
latépítésről, értékesítésről, hatékony vezetői és munkatársi 
kommunikációról, egy számunkra fontos ember megismeré-
séről, vagy bármilyen élethelyzetről: ha jól kérdezünk, min-
den ajtó megnyílik előttünk! Tanulni pedig legtöbbet egy 
profitól lehet. Nem kérdés hát, hogy mindenkinek ott a helye 
András tréningjein!”

Bogár Beatrix
területi igazgató
OVB Magyarország
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“AZ ÉRTÉKESÍTŐK VALÓS PROBLÉMÁIRA 
NYÚJT MEGOLDÁST”
„Amikor Andrással megegyeztünk egy csoportos tréningről 
az értékesítőinknek, kaptam tőle egy könyvet, amit azon-
ban csak a tréning után olvastam el. Megdöbbentett, hiszen 
mintha a mi tréningünk nyomán írta volna a könyvet. Szinte 
szóról szóra visszaköszönt az értékesítőink összes félelme is. 
Vagyis az értékesítésben történő bizalomépítés nehézségei 
általánosak, András pedig megtalálta ezeket a nehézségeket, 
sőt saját tapasztalatai alapján a válaszokat is ezekre. A tréning 
élvezetes, lényegre törő, és biztos vagyok benne, hogy értéke-
sítők tömegeinek valós problémáira nyújt megoldást.”
Szautner Csaba
termékfelelősi és  
partnerszolgáltatási osztályvezető
Mapei Kft.

„A FIGYELEM AZ ÉRTÉKESÍTÉS SAVA-BORSA! 
ANDRÁS PROFI KÉRDEZŐKÉNT EZT IS  
MEGTANÍTOTTA”
„Az ember, ha elég régen csinál valamit, hajlamos azt gon-
dolni, hogy ő már mindent tud, neki nem lehet újat mutatni. 
Ebbe a csapdába sokan beleesünk, de nagy segítséget jelent-
het, ha úgy állunk hozzá az újdonságokhoz, hogy megpró-
bálunk mindenből a legtöbbet kihozva, mindig tanulni és 
fejlődni. Így sikerült nekem is rengeteget tanulnom egyik ba-
rátomtól, Sándor Andristól, aki műsorvezető, riporter, újság-
író, így profi kérdező! Megmutatta és megtanította, hogyan is 
kell helyesen kérdezni. 
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Nagyon sokat tanultam tőle a figyelemről, olyan dolgokat, 
amik addig nem tűntek fontosnak, pedig nagyon is azok. 
Ezek adják az értékesítés sava-borsát! 
Most már tudom, hogy az első és egyben talán a legfontosabb 
dolog, ha valaki jó kérdezővé akar válni, az a helyes SZEM-
LÉLETMÓD kialakítása. Ez a jó értékesítő alapkészsége.”  
/részlet Tóth Csaba ‘Iránytű” c. könyvéből/

Tóth Csaba
értékesítési vezető
MAPEI Kft.

„TELJESSÉGGEL RÁNK SZABTA A KÉPZÉST”
“Cégvezetőként elengedhetetlennek tartom a munkatársak 
folyamatos képzését, de a jelenlegi tréningpiacon kétszer is 
meggondolja az ember, hogy mire költ, hiszen a közhelyeket 
és a “lufikat” puffogtató trénerek között nehéz jó szakembert 
találni. Sándor András új színt hozott a szakmába. Példaér-
tékű, milyen alapossággal és gondosságal dolgozik. A tréning 
előtt az összes kollégát meginterjúvolta, felkészült a munká-
jukból, a képzés pedig kizárólag RÓLUNK SZÓLT. Egyetlen 
üresjárat nem volt a 2 nap során, az összes esettanulmányt 
RÁNK, A CÉGÜNKRE SZABTA. Még a kérdezéstechnikai 
résznél a kérdéseket is. András újságírói múltja ritka kincs a 
tréning piacon, hiszen a képzés során az ütős marketingmon-
datainkat is együtt írta meg a munkatársainkkal, a hideghí-
váshoz használandó szövegekkel együtt. Jó szívvel ajánlom őt 
minden vállalkozónak. 
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András különleges utánkövetést ad pluszban a résztvevők-
nek, hogy az átadott tudásanyag garantáltan átkerüljön a 
gyakorlatba is az ügyfeleknél. Biztos vagyok benne, hogy a 
kollégáim holnaptól még hatékonyabbak lesznek.”

Pál Béla
ügyvezető
NIT-Risk Kft.

“26 ÉV UTÁN EGYEDÜL NEKI SZAVAZTUNK BIZAL-
MAT KÜLSŐS TRÉNERKÉNT”
„András volt az első, akinek cégcsoportunk 26 esztendős 
fennállása alatt bizalmat szavaztunk külsős trénerként. A bi-
zalmat pedig épp azzal nyerte el, hogy nem csak iparágra, 
hanem teljes mértékben a cégünkre szabta a képzést. A tré-
ning előtt előzetesen meginterjúvolta a munkatársainkat, és 
az irodánkba is többször ellátogatott. A 3 napos oktatáson 
például az értékesítőinkkel közösen írta meg minden kollé-
gánk pozícionálását, amellyel a hitelességüket az ügyfeleknél 
megalapozzák. Ami roppant szimpatikus benne, hogy nem 
engedi el a hallgatói kezét, hiszen utánkövetést is biztosít a 
tréninget követően személyes találkozó és online vizsga ke-
retében. Csak ajánlani tudom, hiszen rendkívül alapos és ki-
váló szakember.”

Horváth József
igazgató
Sinus-Fair cégcsoport
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„A TRÉNER HITELES ÉS SIKERES IS”
„Munkám során rengeteg trénerrel, tréning céggel találkoz-
tam már. Számomra a szakmai tartalom mellett fontos a hite-
lesség, ami megalapozza a tudásanyag hatékony befogadását. 
András hiteles és sikeres abban, amit csinál. Az általa kifej-
lesztett kérdezéstechnika nem „egy a sok közül”, hanem új 
megközelítésben kezeli a kérdezőt és a kérdezettet egyaránt. 
Szívből ajánlom mindenkinek, aki tárgyal, üzletet köt, vagy 
csak éppen meg akar tanulni értően figyelni a másikra.”

Nagy Ákos
sales support specialist
NN Biztosító Zrt.

„MINDEN TANÁCSOD BEJÖTT, KÖSZÖNÖM!”
„Kedves András! Köszönöm, hogy a tréninget követően még 
személyes konzultáción segítettél abban, hogy a külföldi partne-
reimmel hogyan tárgyaljak, miket kérdezzek tőlük.Nagyon jól 
sikerült a tárgyalás! Igazad volt, az értékesítés semmi más, csak 
csomagolástechnika. Kizárólag azokat a szófordulatokat használ-
tam, amit tanácsoltál, és abszolút felkeltettem, sőt le is kötöttem a 
velem szemben ülők figyelmét. Attól fogva végig én irányítottam! 
Nagyon jó érzés volt. Mindenképp keresni foglak, hogy alaposan 
átbeszéljük a tárgyalásokat, mert nekem nagyon sokat segítettél!”

Kovács-Zombai Leonóra
ügyvezető-tulajdonos
HERBÁRIA
Konogenex Kft.
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További valódi, kiemelten pozitív referenciák  
tréningjeim kapcsán: 

www.ertekesitokepzo.hu/referenciak

Száz százalékig gyakorlati tréningek, workshopok  
kérdezéstechnika és üzleti bizalomépítés témában: 

 
www.ertekesitokepzo.hu




