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majd a következô lépésben beavatkozni a bio-
lógiai folyamatba. Egyszer alkalmam volt
meghallgatni egy felbuzdult újságírónak egy
biológussal folytatott beszélgetését arról, hogy
milyen perspektívákat nyit(hat) a neurotransz-
mitterek gyógyszeres befolyásolása. A bioló-
gus kritikus, jórészt szkeptikus álláspontot
képviselt. Az újságíró a végén megkérdezte,
mit tudna befejezésül mondani? És ezt tudta
mondani: mindez és sok minden más talán le-
hetséges lesz, de mire bekövetkezne, remélem,
hogy el fogom hagyni ezt a világot.

…Magna voluisse iuvabit – hát igen, a becs-
vágy nagy hajtóerô, és boldogít. De ha tovább
követjük Propertius gondolatát, azzal is zár-
hatjuk az elmondottakat, hogy néha ugyan-
csak jót tenne, ha sokan és sokszor beérnék a
„nagyot akarás boldogító erejével”. 

1. Magna voluisse iuvabit – Es wird Freude bereiten,
Großes gewollt zu haben – Az is örömet okoz, hogy
nagyot akartál; In magnis et voluisse sat est – Beim
Großen genügt auch das Wollen – A nagyot elég csak
akarni (Propertius, II. 10, 6).

2. Nyilvánvaló, hogy nem új dologról van szó ebben, ha-
nem új értelmezésrôl. Heinrich Hoffmann
(1809–1894) német orvos, lírikus és szatirikus író
1845-ben „Struwwelpeter” címû, maga illusztrálta
könyvében a „Die Geschichte vom Zappelphilipp”
fejezetben leírja a nyüzsgô-mozgó, „ficánkoló” gyer-
meket. A német zappeln ige jelentése: ficánkolni.

3. Narkolepszia a megnevezése azon áldatlan állapot-
nak, amikor valakin napközben beteges álmosság
szokott erôt venni. Sajátságos, hogy az ilyen személy
napközben elvégzi feladatát, de pl. üzemi-vállalati
gyûléseken nyomban elalaszik ülô helyzetben, mi-
helyt megkezdôdik a gyûlés.

4. Enhancement – szótári jelentése: továbbfejlesztés, ké-
pességbôvítés, valamint (fel)erôsítés.

DR. SZÔCS KÁROLY

Délelôtt a színházi próbán makói és szegedi
emlékeit idézte. Miért ne tehetné most is, ebéd
után, itt a Tisza Szálló éttermében, Juhász
Gyula egykori asztala közelében. 

– Történetekre kíváncsi? – kérdezi jellegze-
tes meditálásával. 

– Élete, sorsa alakulására vagyok kíváncsi. Szí-
vesen hallanék makói, szegedi barátairól, vagy
azokról, akikkel Argentínában ismerkedett meg… 

– Tudja, engem nagyon megrázott szegény
Gerzanits Elemér barátom öngyilkossága. A
makóiak közül vele igen jó viszonyban vol-
tam. Nagyon szerettem. Barátom volt. Nem-
csak ô, Kiss Ernô, Urbán Bandi is. Amikor ön-
gyilkosságának hírét megtudtam, alig kaptam
levegôt. Megemlítettem Horvai István rende-
zônek is, aki szintén régrôl ismerte. Megdöb-
benéssel fogadta a hírt, mert remek embernek
tartotta Elemért. Ô azután valóban végigkísér-
te színészi pályafutásomat, és soha egy percre
sem hagyott cserben. 

– Úgy tudom, hogy ön festô akart lenni fiatalko-
rában. 

– Valóban festészeti akadémiára akartam
menni, de közben másképpen alakult az éle-
tem. A festészetrôl azonban még szólok. Mû-
kedvelô színielôadásokon figyeltek föl rám, és
ez eldöntötte a sorsomat. Az özvegyek és ár-
vák javára rendezett elôadáson látott a székes-
fehérvári színház pénzügyi szakembere. Ô be-
szélt rólam az igazgatójának, Andor Zsigának.
„Láttam egy mûkedvelôt Makón, olyan színé-
szed nincs, ha összegyúrod az egész társulato-
dat is!” Így kerültem Székesfehérvárra, ahol
három évig szerepeltem. Aztán Kecskemétre,
Pécsre, Nagyváradra, majd 1926-ban Szegedre
szerzôdtem. 

– Milyen szerepkörben lépett közönség elé?
– Az elsô években többnyire táncoskomikus

szerepeket alakítottam. Egy év múlva én let-
tem a legjobban fizetett vidéki színész. 

– Hogyan fogadta Szeged? 

22 évvel ezelôtti beszélgetés
Páger Antallal 
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– Szerepekkel fogadott, de
mindjárt hozzáteszem, anél-
kül hogy hajhásztam volna a
karriert, nekem minden sike-
rült. Nekem mindent mega-
dott a sors. Volt ezerkétszáz
pengô gázsim. Óriási pénz
volt az akkor! Jól éltem, autót
vettem. Az pedig szenzáció-
nak számított. Tarnay Ernô
igazgatóm így szólt egy na-
pon: „Ténikém, redukálni
kell a fizetésedet!” Tiltakoz-
tam, és fölmentem a polgármesterhez, hiszen
a városé volt a színház. Somogyi azt mondta:
„Tónikám! Mindenkinek redukálunk, te sem
maradhatsz ki, mert forradalom tör ki a színé-
szek között. De megnyugtatlak – és kacsintott
rám –, visszakapod.” „Méltóságos uram! – vá-
laszoltam neki – most jöttem át a Széchenyi té-
ren és a Deák Ferenc-szobor talapzatán azt ol-
vastam: Amirôl a nemzet önként mond le, azt
visszaszerezni nem tudja többé.” Még azon az
éjszakán leszerzôdtem Budapestre. 

Szegedi emlékei közül nagy sikerû elôadá-
sokat említ, majd régi szegedi barátjára, Lacz-
kó József órás-ékszerészre tereli a szót, akivel
a Kassban ezres biliárdpartikat játszott. Igaz,
nyolcszáz elônyt kapott egy partiban a biliárd-
bajnoktól… Budapesten néhány hónap múlva
vezetô színész lett, és tovább folytatódott sike-
res pályafutása. 1944-ben elhagyta az orszá-
got, és 1956 közepéig Argentínában élt. 

(Az alábbi részt a Csongrád Megyei Hírlap
szerkesztôje kihúzta a cikkbôl:

– Mielôtt külföldi élményeimrôl szólnék,
megkérem önt, mint Laczkó József unokáját,
újságírót, költôt, hogy minden rólam szóló
cikkben jelentse ki, hogy Páger sohasem volt
fasiszta! Ezt a kérésemet szinte végrendelet-
szerûen hagyom önre!)

– Buenos Airesben éltem. A színészethez ak-
kor már nem sok közöm volt, inkább régi
szenvedélyemnek, a festészetnek hódoltam.
Emlékeimet festettem elsôsorban. Láttam a
pálmafákat, és mégis a fûzfákat festettem a ké-
peimre, méghozzá a Marosról. Magyar tájakat
festettem, és közben szenvedtem a honvágy-
tól. Mondanom sem kell, néhány év múlva
már elismert kiállító voltam Argentínában. Ki-
tûnôen éltem a képekbôl. 

– Más országokban is kiállított? 

– Egyedül a fôvárosban nem állítottam ki, a
nagyvárosokban azonban igen, de ezenkívül
kiállítottam Venezuelában, Uruguayban és
Brazíliában is. Az utolsó venezuelai kiállításo-
mon is eladtam minden képemet. Szénrajzai-
mat 50 dollárért úgy vitték, mint a cukrot.
Nem hoztam haza semmit, mindent eladtam.
A másik szenvedélyem a horgászás volt. Hadd
mondjak errôl is egy történetet. Buenos Aires-
ben horgászás közben fölfigyeltem egy csavar-
góra, akit elneveztem Don Carlos-nak. Ô pe-
dig Don Antoniónak tisztelt meg a bemutatko-
zás után engem. Elmesélte, miként él. A kuká-
ból kiszedte azokat a maradékokat, amiket a
tehetôsebbek kidobáltak, és így jutott pénz-
hez. Megkérdeztem tôle, tudja-e, mi az az ön-
becsülés. Az önbecsülés a munkával megszer-
zett emberség, tisztesség – magyaráztam neki.
Egyik reggel megint odaült mellém, és az ön-
becsülésrôl faggatott, meg arról, hogy ô vajon
mit tehetne, mit dolgozhatna. Láttam, hogy
sok horgász ül a folyónál, arra biztattam, hogy
gyûjtsön gilisztákat, és adja el a horgászoknak.
Hozzá is látott a munkához, és rövid idôn be-
lül igen népszerû lett a parton. Én pedig meg-
rajzoltam alakját az emlékeket fölidézô kézira-
tomban… 

– Elégedett ember? 
– Nézze, az elmúlt harminc év alatt minden

elismerést megkaptam. Színház- és filmszere-
pek garmadáját játszottam el, nem szólva a te-
levíziós feladatokról…

– Befejezésül engedje meg, hogy kinyissam önnek
a Színházi Élet 1926. novemberi számát. Íme a
szegedi társulat fotótablója: Szirmai Vilmos, Herc-
zeg Vilmos, Páger Antal és sokan mások….

– Na látja, így néztem ki akkor Szegeden! 

DR. POLNER ZOLTÁN

Páger Antal három arca


