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Tolnay Klári, a riporter

A Rádió színházi folyóiratában - a
Színházi Magazinban - már elmondtam: a
rádiózás történetében - s nem-csak a
magyaréban! - egyedülálló eset, hogy
olyan képességű színész, mint Tolnay
Klári, rádióriporterséget vállaljon.
Nemcsak alkalmanként, hanem
folyamatosan. Tolnay Klári 1969 októberé-
ben készítette első riportját, s azóta hó-
napról hónapra, szabad idejét feláldozva
keres alkalmat, hogy művésztársaival
Folytatott beszélgetését magnószalagra
rögzítse. Legalább olyan hivatás-tudattal,
felelősségérzettel, ahogy szerepeire készül.
A rádióriporter Tolnay Klári egy pillanatra
sem volt kezdő: magától értetődő
természetességgel bánik a mikrofonnal és
interjúalanyaival.

Hogyan lett rádióriporter Tolnay Klári?
1969 tavaszán-nyarán egy

beszélgetésben Tolnay Klári olyasmit
mondott: sok minden van az életben, ami
érdekli, sok mindent meg szeretne
kérdezni, tudakolni, sok mindent el
szeretne mondani - a színpadon nincs erre
alkalma.

Ekkor született a z ö t l e t : legyen ri-
porter. Akassza nyakába a
magnókészüléket, keresse fel azt az
embert, aki ér-dekli, akinek a nézetérc,
veleményére kíváncsi. Szabad utat kapott.

Egyszer, még az első riportok idején,
Tolnay azt kérdezte: megfelelő-e az in-
terjúja, van-e olyan jó, mintha X. Y. (az
•egyik ismert rádióriporter nevét említette)
készítette volna? Őszintén azt válaszoltam:
ha olyan lenne, Ie sem adnám. Ne akarjon
egy pillanatig se versengeni senkivel, aki a
rádióból közismert, azt csinálja, amire
képes: adja önmagát, s erre vegye rá - erre
a természetességre, feloldódásra -
beszélgetőtársait. Tolnay felsóhajtott: hála
isten, ezt szeretné ő is csinálni. Így is
készíti riportjait.

Érdekes jelenség: az interjúalanyok is
előbb-utóbb engedelmeskednek az - úgy
látszik - szuggesztív riporternek,
levetkőzik gátlásukat, természetesek,
közvetlenek lesznek. Egy-egy beszélge-
tésnél érződik, hogy az alanyok megle-
pődnek, meghatódnak, amikor Tolnay,
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a neves kortárs keresi fel őket, volt olyan,
aki kifejezetten zavarba jött, amikor a
színésznő-riporter kérdezte. (Tolnay
ezekről az élményekről bizonyára jóval
többet tudna mesélni.) Tény, alpi tény:
éppen ezek a változó körülmények adják az
interjúk különleges aromáját, ízét.
Utánozhatatlanok, mint a tokaji aszú.

Mar említettem: Tolnay szabad utat
kapott. A műsor szerkesztőjével ugyan
mindig megbeszéli, kit keres fel a kö-
vetkező alkalommal, s még azt is
megemlíti, hogy mit akar tőle elsősorban
megtudakolni, de a körülmények nem-
egyszer úgy hozták, hogy megváltozott az
interjúalany személye, vagy ha nem is
változott meg: más témáról beszéltek végül
is, mint ahogy azt a riporter előre
elképzelte. Tolnay soha nem jött zavarba,
gondolatban azonnal átcsoportosított. Mert
talán mondani is felesleges: Tolnay Klári
minden riport-ját rögtönzi, s rögtönöznek
interjúalanyai is. Kötetlen eszmecserék
ezek.

Ami fájdalmas: ezek a sokszor csa-
pongó, hosszúra nyúlt beszélgetések
legtöbbszőr megcsonkítva, megkurtítva
kerülnek adásba. A Színházi Magazin
műsorideje 6o perc - érthető, ha a Tolnay-
riportokra nem jut több 10-20 percnél,
márpedig ez az idő sokszor alig elegendő
egy-egy fontosabb gondolatkör
kibontására. Éppen ezért úgy igyekszünk
megvágni ezeket az interjúkat, hogy ha -
tegyük fel - három-négy témakör került
megvitatásra, akkor csak egy-kettőt
hagyunk meg, a legfontosabbat, a
legizgalmasabbat, de azt lehetőleg teljes
egészében, csonkítás nél-kül.

Ennyit Tolnay Kláriról, a rádióripor-
terről. Még annyit tennék hozzá: ideális
munkatárs is. Pontos, fegyelmezett.

Rendkívüli esetben (már előfordult ilyesmi)
még 'az éjszakáját is feláldozza, hogy a
megbeszélt határidőre a riportot elkészítse.
Fáradhatatlan: a jó néhány ki ló sú lyú
magnót sokszor a vállán cipelve siet haza.
Szerény: minden riportját aggódva adja át,
hátha nem jól sikerült. Figyelmes:
meghallgat minden észrevételt, ha jónak
tartja, el-fogadja, ha nem, elveti. S ezt
mindjárt közli is. Néha elveszti a kedvét
(mint minden ember), szívesen fogadja a
lelkesítést (mind minden ember), mert bízik
abban, hogy valamit adhat magából, valami
hasznosat.

Tolnay céltudatos riporter: nemcsak
interjúalanyait akarja bemutatni, ha-nem
szívósan körbejár egy-egy gondolatot,
témát. Vannak olyan kérdései, amit szinte
minden alanyának feltesz, kíváncsi a
válaszra - óhatatlanul megismerni ezekből
a riportokból Tolnay Klárit is, a művészt, a
közélet iránt érdeklődőt.

„A rendezői terror", a „rendezőszínház" is
ebbe a csoportba tartozik. Érdemes
megvizsgálni, mit válaszoltak erre az
interjúalanyok. Például Vámos László :

- A színházban, szerintem, a színész a
legérdekesebb, a néző a színészért megy be
a színházba. A „rendezői szín-házban" azért
nem hiszek, mert számomra, és azt hiszem,
minden igazi rendező számára a
legnagyobb boldogság az, amikor egy alak,
akit egy bizonyos színésszel elképzel, úgy
jelenik meg, ahogy azt elképzelte. A
darabválasztásnál kezdődik.
tulajdonképpen a rendező, mert olyan
darabot szabad csak kiválasztani, ami az
adott társulattal megvalósítható.

Tolnay Klári így vág közbe: Mi, szí-
nészek, egymás közt úgy látjuk, hogy a
rendező darabválasztása sokszor nem éppen
egy nagy színészre alapozódik, hanem
magára a darabra. Azt is rendező-
centrizmusnak érzik a színészek, hogy nem
őbennük gondolkodnak, nekik, keresve
lehetőséget az alakításra, hanem a darabok
érvényesülnek...

Vámos: Ha én találok egy olyan darabot,
amiben úgy érzem, hogy az, amit én
gondolok a világról, az emberekről, benne
van, akkor elővesszük a dara-bot, de ha azt
nem tudjuk színészekkel megvalósítani, ha
az nagyon erőszakoltan megy, akkor ennek
nincs sok értelme, rendszerint fiaskóval
végződik. Én abban hiszek, amikor minden
együtt van. Ha van olyan darab, ami
minden-
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képpen színpadra kínálkozik, s találkozik
egy együttes lehetőségeivel. Ha egy színész
a III. Richárdban jó, akkor a rendezésnek
lehetnek gyenge pontjai vagy gyenge
megoldásai, de a rendező a feladatát
kilencven százalékban megoldotta azzal,
hogy a színész megcsinálta a szerepet, és
emlékezetesen csinálta meg. Hozzá nem
értésnek tartom, ami-kor engem
megdicsérnek, de a címszereplőt, akinek az
egész produkció a vállán van, letolják.
Vagy: a címszereplőt megdicsérik és engem
elmarasztalnak, holott nekem egyetlen fő
dolgom volt aznap este, hogy a címszereplő
olyan jó legyen, mint amilyen ... Én a
legfontosabbnak a színésszel való munkát
tartom, ez mindig is a színház éltető eleme.

Tolnay Klári érdekes vallomásra bírta
Vámos Lászlót az interjú végén:

- A színész-rendező kapcsolatot egy
szerelemhez tudnám hasonlítani. Ahol nem
az olvasópróbán kezdődik a dolog, hanem
talán a megszületésnél. Az olvasópróba
előtt a rendezőben már le-játszódott sok
minden, amit szóval el-mondott, kialakult
egy elképzelés, el-készült a díszletterv.
Ami ezután kezdődik: a robbanások,
összeütközések, azok egy szerelemben,
vagyis a szín-házi munkában olyanok, mint
két ember egymásra hatása. Az, hogy ki
győz ebben a szerelmi összecsapásban, az
vég-eredményben teljesen mindegy, ugyan-
ennek a szerelemnek kell győznie, sikerülni
kell a szerelemnek és a kapcsolatnak.
Ugyanolyan tapintattal, a másikra
figyeléssel, mint az említett példában.
Fiatalabb korban a rendező általában
erőszakosabb, persze ezt
presztízskérdésnek fogják fel. Somlay
Artúr, aki élete utolsó éveiben tanított
minket a főiskolán, s néhányszor dol

goztam mellette, egy kollégámnak azt írta
fel egy vizsgaelőadás bankettjén: a rendező
cselekvő bölcs, de 20 éves bölcsek
nincsenek. Akkor ezt mi nem-igen értettük,
de tudom azt: 3o éves kor után kezd
lehiggadni az ember annyira, hogy a végső
célt lássa, s 3o éves kora után elkezd
rendelkezni azzal a bizonyos bölcsességgel,
hogy megvárja, ami a színészből jön. Azok
a legizgalmasabb pillanatok egy
színházban, amikor dobáljuk egymásnak a
labdát. Es kölcsönösen termékenyítjük meg
egy-mást, illetve azt, amit létrehozunk.

Tolnay Klári következő interjúalanya a
fiatal Kerényi Imre rendező volt, két-
ségtelenül bizonyítva, hogy Tolnayt izgatta
mindaz, amit Vámos mondott. Így is kezdte
a riportját:
 Kerényi Imrével, a Madách Szín-ház

legfiatalabb rendezőjével beszélgetek. Ez a
szó, hogy fiatal, itt semmit nem jelent. A
Madách Színház legtöbb sikeres darabjának
ő a rendezője ...

Kerényi, amikor a beszélgetésben fel-
vetődik: mi iránt vonzódik jobban, a
vidámabb vagy a komolyabb drámai műfaj
iránt, azonnal a „lényegre" tér:
 A színházat totális egészként szem-

lélem és fogadom el önmagamban, s az a
véleményem, hogy bármelyik ágát műveli
az ember, tulajdonképpen ugyan-azt a
dolgot műveli ... Nem szeretem azt a
színházi nagyképűséget, amelyik
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a nagy tirádákra épül, és csak a komoly
műfajra koncentrál, s nem szeretem azt a
szemléletet, amikor azt mondják valamire,
ez egy kis könnyű marhaság. En
megmondom őszintén, nagyon sokszor
unatkozom, amikor - klasszikus ér-
telemben vett - „igazi" színházi ügyeket
látok, nagy drámák nagy előadásait. Nem
véletlen, azt hiszem, korommal együtt jár,
és vállalom is ezt a - hogy is mondjam -
szemléletet. Való-színű, amikor 4o éves
keserű, gyomor-bajos ember leszek - már
bocsánatot kérek a negyvenévesektől, én
most a negyvenéveseket egy kicsit
öregembernek látom -, akkor biztos majd
én is más jellegű dolgokkal foglalkozom.
Egyelőre még nagyon sok mindennek tudok
örülni az életben. Ezt az örömöt egy pezsgő
hangulatú vígjáték jól ki tudja fejezni, tehát
ezért szívesebben azonosulok jelen
pillanatban habkönnyű vagy félkönnyű
vígjátékokkal meg furcsa stílusú játékos,
vérbő dolgokkal. Nem véletlen tehát, hogy
sokszor nyúlok erre a területre.

Tolnay ezután azt firtatta, hogy a be-
futott, idősebb színészek hallgatnak-e a
fiatal rendezőre, elismerik-e, befogadják-e?
Kerényi szerint, „a színházon belüli,
egyáltalán, a művészeten belüli munkatársi
viszonynak kölcsönösségen kell alapulnia
... A békés viszony gyümölcsöző tud lenni,
mert két ember improvizációja hathat egy
jelenetben és nemcsak egy ember
improvizációja. Két ember
improvizációjából biztos, hogy gazdagabbá
válik a jelenet."
 Igen - teszi hozzá Tolnay -, de

előfordulhat az is, én gondolom, hogy nem
azonos intelligenciával vagy nem azonos
felfogással áll hozzá egy darabhoz egy
bizonyos színész és a rendező. Maga
fontosnak tartja-e, hogy egy színdarabban
minden egyes szereplő megértve csinálja
azt, amit tőle kér, vagy pedig ilyenkor
szükség van-e egy bizonyos rendezői
terrorra?
 Vannak esetek - válaszolta Kerényi -,

amikor nélkülözhetetlen a rendezői terror.
Egészen röviden megfogalmazva: akik
tehetségesek és úgy tehetségesek, hogy a
tehetségüknek közös a rezgésszámuk,
kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen esetekben
nem kell sokat beszélni, nem kell
mindenféle hatalmi eszközöket igénybe
venni, mert egymásra néznek, és abból az
egymásranézésből tehetséges emberek
számára világos az, hogy a rendező mit
gondolt. Vannak más esetek. A
tehetségtelennel nem



kell egyetérteni. Aki tehetségtelen, az
dolgozzon parancsszóra. Ez az életnek
természetes rendje, ezt felesleges leha-
zudni valamiféle hamis demokratizmussal.
Vagy olyan esetben is hatalmi eszközökkel
kell élni, és rendezői tekintélyre kell
apellálni, amikor valaki ugyan nagyon
tehetséges, de rosszul képzeli el a maga
munkáját, életét, esetleg egy szerepkör
megformálását a produkción belül.
Ezekben az esetekben természetesen latba
kell vetni azokat az eszközöket, amelyek --
hogy úgy mondjam - majdnem
terrorisztikusak.

 És még egy adalék ehhez a témához.
Vannak manapság olyan darabok, amelyek
rendező-darabok, szemben a régebbi
hangütésű színészdarabokkal, vagy: vannak
olyan régi színdarabok, amelyeknek a mai
interpretálása, annak sikere, érdekessége
kizárólag a rendezői elképzeléstől függ.
Ilyen esetekben nem sok beleszólása van a
munka-társaknak, hanem egyszerűen
diktálni kell. Ha a rendező elég érdekes és
súlyos személyiség, vagy elég színes el-
képzelései vannak a darabra vonatkozóan,
akkor természetszerűleg utasításokat kell
adnia, s ha nem ezt teszi, akkor a színház
és önmaga ellen vét, mert ha elindul egy
úton, amit nem kellő határozottsággal jár
végig, senki más helyette nem járja végig
az utat.

Tolnay Klári hivatkozott Somlay előbb
idézett mondására, majd így folytatta: „És
most itt ül maga velem szemben ... Mégis
úgy érzem, hogy vannak 20 éves
bölcsek. . . Eszembe jut a Lila akác
rendezése, amely Szép Ernő világa,
magától rendkívül távol-álló. Nem modern
musical, ami természetesen a maga világa
lenne, mégis több 'kritika dicsérte 'külön
azt, hogy mennyire oda tudta tenni a
színpadra annak a kornak a lelkét,
szellemét, hol-ott csak hírből ha l l h a t t a . . . "

Kerényi válaszában azt fejtegette, hogy
Szép Ernő darabja a boldogság utáni
vágyról és a boldogság kergetése közepette
megvalósult kis boldogságokról szól.
Szerinte ez az életérzés a mi életérzésünk
is. Amit Szép Ernő gondolt, óhajtott,
szeretett volna, arra gondol ő is, azt
óhajtja, szeretné. Ebben az alapvető
kérdésben együtt volt az íróval. Majd
szinte összegezi életcélját:

 Valahogy úgy szeretném tovább
intézni az életemet és a művészi tevé-
kenységemet, hogy utam körvonalai még jó
ideig ne alakuljanak ki határozottan, mert
eddigi utamnak is az volt

a lényege, hogy az adott pillanat lehe-
tőségeit egyeztettem az adott életérzé-
sekkel. Itt egy fontos dologról kellene
beszélni, arról, hogy változni kell-e egy
művésznek, vagy nem 'kell. Szerintem a
művészi munka lényege a folytonos vál-
tozás. Tehát nem szeretném megfogal-
mazni a magam számára azt az utat, amit
járnom kell, hanem „nyitott" állapotban
szeretném tartani magam. Es úgy érzem,
hogy amíg képes vagyok változni
pillanatról pillanatra, produkcióról
produkcióra, addig nem öregedtem meg.

A színész-vallomások közül csak Darvas
Iván megjegyzését idézném újra fel, aki
igen tömören ennyit mondott a ,,rendező-
színházról":
 Én nevetségesnek tartom azt a fe-

tisizálást, amit ma már nemcsak Nyugaton,
hanem nálunk is csinálnak. A
rendezőcentrikus színház - hazugság,
csacsiság. Nincs külön rendező és külön
szerző és külön színész. Ez egy szakma.

Darvas Iván - Tolnay Klári kérdésére -
azonnal bizonyít is: elmondotta, hogy -
vendégként - rendezni fog. Így beszélt
erről:

 Én úgy gondolom, s úgy is tapasz-
taltam eddig, hogy minden színművész
pályájának egy bizonyos fokán kevesli azt,
hogy csak megírt, elébe tárt dara-bot,
szerepet játsszon el jól-rosszul. Többnyire
már jól, ha befutott színész. Előbb-utóbb
valaki vagy írni akar, vagy rendezni, tehát:
túllépni a saját hatáskörén. Én a magam
részéről nem érzem ezt (a rendezést)
hatásköröm túllépésének, én mindig is
színésznek hittem magam, és ezentúl is
színésznek érzem magam. Olyan
értelemben túllépés ez, hogy módot fogok
kapni arra, hogy súghassak
színészkollégáimnak.

 Mi indít téged arra - kérdi Tolnay -,
hogy ne te szerepelj csupán egy darabban,
hanem egy kollektívát irányíts? Milyen
vágy, milyen inger van benned aziránt,
hogy a kollégáidat rendezd?

 Valószínűleg ugyanaz az inger lép fel
bennem, mint minden színészkollégámban.
Hosszú évek óta azt tapasztalom, hogy
egyik kollégám sem, aki valamicskét ér
ezen a pályán, a saját sikerére, vagy saját
egyéni érvényesülésé-re vágyik, hanem
egyfajta olyan élményszerzésre, vagy
élmény adására, ami csak furcsa módon -
hadd használjam ezt a szót -, kollektívában
valósítható meg. Ez bizonyára az elmúlt
huszonöt, vagy ötven, vagy százötven
évnek a következménye, hogy a mi

DARVAS IVÁN (Iklády László felvétele)

szakmánkban az úgynevezett sztárok,
tehát egyéni sikerre vágyó, külön utat járó
művészek helyett az válik szokássá, az
válik divattá, hogy kollektíven
gondolkodunk. Hosszasan el lehetne
gondolkodni, hogy mi ennek az oka.
 Én is hiszem azt - folytatta val-

lomását Darvas -, hogy errefelé megyünk.
A közelmúltban nem ismertük eléggé a
Csortos Gyulákat, a Törzs Jenőket vagy a
Varsányi Iréneket, de hiszem azt, hogy
egy nagy művészben - színművészetről
van most állandóan szó - mindig megvolt
a vágy arra, hogy beleszóljon, hogy
segítsen, hogy helyesbítsen, mert hiszen
egy területen, egy helyen dolgoztak és egy
fals végszó - mi tudjuk, mi az -, s már nem
lehet úgy felelni, ahogy kell. Azt hiszem,
a legkollektívebb művészet a mi művésze-
tünk. Egyáltalán nem rendkívüli dolog az,
hogy egymásra kell figyelnünk, egy-mást
kell segítenünk. És én hiszem azt is, hogy
egy nagy művésznek el kell jutnia addig,
hogy kevés a saját produktuma a
színpadon, ösztönösen érzi, hogy másokat
is errefelé kell irányítania. Ezt úgy
hívjuk röviden: rendezni akar.
 Hogy mindenki rendezni akar, vagy

darabot írni, vagy színházat csinálni,
önálló színházat csinálni - természetes. Ez
abszolúte természetes dolog, hiszen a mi
közegünk - kollektív közeg. Mi végszó
nélkül meghalunk, mi végszó nélkül nem
tudunk létezni. Most ki adja a végszót?
Természetesen a szerző. Mi három részből
állunk. A szerzőből, a produkcióból és a
közönségből. Magától értetődik, hogy bár-
melyik résztvevője, tehát a szerző is, arra
törekszik, hogy egyben közönség és
színész is legyen. A színész arra törek-
szik, hogy egyben szerző, azaz e jelen
esetben rendező és 'közönség legyen. A
közönség is arra törekszik - igen helyesen
-, hogy ő legyen a szerző és egy-ben a
rendező. Egyszóval: nem látok túl nagy
különbséget aközött, amit ed-



dig csináltam és aközött, amit - remélem -
ezentúl csinálhatok, hogy rendezhetek. A
dolog azonos: színházat csinálni. Játszani.
Valamikor nem volt rendező. Kétszáz évvel
ezelőtt ez a státus ismeretlen volt. Csak a
szerző volt, a közönség és voltak a
komédiások, a teátristák. Nagyjából efelé
kellene tar-tanunk ma is.

Tolnay Klárit természetesen még sok
más probléma is izgatja. Például a szí-
nészek beszédtechnikája. Úgy is írhattam
volna: a saját beszédtechnikája is. Több
ízben nyilatkozott már erről igen szigorú
önbírálattal (ami eléggé szokatlan a
színészi pályán), s talán ezért is kereste fel
Fischer Sándort, a Színművészeti Főiskola
tanárát. Az interjú „dermesztő"

mondatokkal kezdődött. Tolnay provokálta
ki Fischer tanár úr szigorú és meglepő
véleményét ezzel a kérdéssel: tudja-e
függetleníteni tanári minőségét a színpadon
elhangzottaktól, vagy bele tudja-e élni
magát a darabba anélkül, hogy kritizálná a
művészek beszédét?

- Tanárságomat, tanításomat, beszéd-és
hangképzési pedagógiámat nem tudom
függetleníteni. Még a hallásomat sem -
válaszolta Fischer Sándor. - Sajnos,
nemegyszer rajtakapom magam, hogy már
húsz perce megy a darab, és nem tudom,
miről van szó. Tudniillik az első
másodpercekben kijött egy színész, talán
éppen az én egyik növendékem, vagy volt
növendékem, s azt mondta, hogy „ezt
tetem". Megrendít, hogy tettem helyett
tetemet mond. Utána azt mondta, hogy
„visszajöt". Ez a kiejtési hiba annyira
zavar, hogy utána már csak a kiejtési
hibáját figyelem. Azt is figyelem, hogy
mikor viszi föl, mikor húz föl egy hangsort,
ami nem odavaló; most egy kicsit pöszébb
volt. És egyszerre csak észreveszem, hogy
nem is tudom, miről szól a darab.

- Régebben sokkal többet jártam
színházba. Most sokkal kevesebbet járok,
persze ez azzal is összefügg, hogy nagyon
sok a mu n k á m. . . Nagyon nehéz
elmondani, de bizony eléggé megvisel
engem egy ilyen előadás. Lehangol.
Lehangol az, hogy bár nemcsak a főiskolán
tanítok húsz éve - tudja, hogy a magyar
színésztársadalomnak eléggé tetemes részét
tanítottam, tanítom ma is -, nem látok
Fejlődést .. . Úgy nem látok fejlődést, hogy
mi lesz a következőkben, a következő
években, évtizedekben, bár valamennyire

úgy érzem, hogy a fiatalabb generáció

talán

MÁRKUS LÁSZLÓ (lklády László felvétele)

jobban megbecsüli a magyar beszédet...
Azt hiszem, immár kötetet tenne ki

Tolnay Klári interjúinak 'leírt szövege.
Nem is gondolok arra, hogy valamennyit
ismertessem, csak egy-egy közérdeklődésre
számot tartó gondolatot szeretnék
kiragadni a Márkus Lászlóval és Törőcsik
Marival 'készített Tolnay-interjúból.

Márkus László:
- Szerintem nincs színházi válság, amiről

egyébként divatos beszélni, mert a
színházak nem mennek rosszul, csak az a
baj, hogy kicsit sablonosan gondolkodnak a
rendezők, a színházvezetők, nemcsak
darabban, hanem a színészek
foglalkoztatásában is. Szereposztásokat
nem mindig kellőképpen csinálnak a
színházban. A szereposztások elég
sablonosak, vagy hogyha 'kísérletezni
akarnak, akkor nem megfelelően osztják ki
a szerepeket.

Tolnay: Azt akarod ezzel mondani, hogy
túl biztosra mennek a szereposztásban,
tehát az adott 'szereplők megvannak a
színházban, nem is próbálnak egy
ellentétes szereposztást?

Márkus: Erről van szó pontosan, bár volt
már alkalom arra, hogy csináltak ellentétes
szereposztást, ami persze nem sikerült. De
ez, szerintem, csak véletlen. Én olyan
emberekről beszélek, akik tehetségesek és
már bebizonyították azt, hogy mit tudnak, s
én ezekkel nagyon szívesen próbálnék.
Például veled egy komika-szerepet nagyon
szívesen eljátszanék.

Tolnay: Vállalom, nagyon boldogan
vállalom .. .

Törőcsik Mari is hasonló gondolatot
mondott el Tolnaynak: hibáztatta szín-házi
rendszerünk merevségét, főként

azt, hogy egyes ismertebb színészeket nem
hívnak meg vendégszereplésre, s így nincs
alkalom arra, hogy a magyar színészek
legjobbjai néha egy színpadon
találkozhassanak. Elmondotta, milyen
szívesen játszana együtt például Darvas
Ivánnal vagy éppen Tolnay Klárival. Ez
legalább olyan elérhetetlen vágy, mintha
egy külföldi társulat vezető színészeivel
kerülne egy darabba ...

A Színházi Magazin rendszeres hallgatói
joggal mondhatják: Tolnay Klári riportjai
hallgatva jóval nagyobb élményt adtak,
mint így, leírva. (Különösen nagy
visszhangot váltott ki a Törőcsik Marival
folytatott beszélgetés, amelyből ezúttal
csak néhány mondatot emeltünk ki.) Azt
hiszem, így is van. Az írás képtelen
visszaadni az élő beszéd varázsát, az
érzelmek, indulatok, a hallgatások apályát
és dagályát. Gondolom, Tolnay jól tudja
ezt. Ezért is vállalkozott
rádióriporterségre.

TÖRŐCSIK MARI (Iklády László felvétele)




