vés úgy sem. Nekiindul a víznek Katyerina: színpadon ez nagyon kockázatos, a
teatralitást alig-alig lehet elkerülni.
A meghalás: nem tudjuk, mi az. Hogyan
kell elmenni? - ez az alapkérdés. Harag
látott
egy
nyelvödémás,
fuldokló
hadifoglyot. Az támolygott levegőért az
ablak felé. Az Éjjeli menedékhely Annája is
így próbál levegőhöz jutni, az ajtó nyitott
csíkja felé igyekezve. De ezek biológiai
kényszerűségek. Kátyánál más ez.
Törőcsikre bízza végül, csinálja, ahogy
érzi. Az utolsó szavai közben kifűzi a
cipőjét, szépen maga mellé helyezi, nehézkesen feláll, aztán hátraindul. Az
elárvult cipők torokszorító látványa bezárja és felemeli a képet.
De hogyan tovább ? A tömeg, a keresgélők hogyan, mire jöjjenek be? Mi a
jel? Hogyan menjen át a jelenet a következőbe? Az őrült Úriasszony, a halál
lidércnyomásos hírnöke jelenjék-e meg
ismét, vesse a vízbe a fátylát, és vijjogjon,
mint egy sirály? Ezt megláthatná Glása s
riaszthatná a többieket.
De nem. Csak egyvalaki jöhet be, aki
tudja, hogy ez a szerencsétlen meg fog
halni.
Kabanova.
Végignézi!
És
csurognak a könnyei! Aztán visszafogja,
nem engedi, megátkozza a fiát, de elsiratja
a menyét. Majd kézen fogja Tyihont és
viszi. A világot meg kell menteni, áldozatok árán is. De egy pillanattal sem
jöhet be előbb a színre, mint a csobbanás erre kell Kovács Máriának nagyon
ügyelnie - mert nem gyilkos! Csak hagyja,
hogy megváltassanak. (A későbbiekben
Kabanova visszatartó mozdulatai birkózássá fajulnak, anya és fia lekerülnek a
földre, az asszony van felül, lovaglóülésben.) „Az úriasszonyos megoldás az
ügyes, a hangulati, a látványos : Kabanova megjelenése az igaz. És akkor inkább
az."
És a város? A külvilág? Miképp legyenek jelen? A gyász csak a családé.
Nem kell oda más, csak Kabanova, Tyihon és Glása. De a világ valamiképpen
válaszol. A kinyitott ablakokkal, melyek
előtt Kabanova meghajol: „Köszönöm a
segítségüket, jóemberek." Erre kétoldalt a
hét-hét ablak egymás után, mint rögök a
koporsón, sorra becsapódnak.
Kabanova elhúzza Tyihont. A színen a
holttest mellett csak Glása marad.
Még egyszer a harangról

Május 16. (Emlékeztetőül: a premier dátuma május 18.)
Szinte az első perctől gondot okozott a
nagy vízió, a jelentést sűrítő harang

technikai kivitelezése: árnyéka lengett, ezt CSERHALMI IMRE
kellett összehangolni a kongással,
rávetíteni a vasfüggönyre, a háttérre.
Törőcsikről tűnődve
Nehezen, de sikerült.
Ezen a reggelen Harag letett róla, valamennyiünk megdöbbenésére. De az
előadás kész volt: erre a poétikus, de
mégiscsak
külsődleges
elemre,
akármennyire is összetartotta a művet,
többé már nem volt szükség. El lehetett
bontani az állványokat, mert állt már az Törőcsik Mari, Törőcsik Mari, Törőcsik
Mari ... - mondja, mint valami elsőbálozó
épület.
kislány, halkan, fáradt kicsi mosolyokkal,
elmondja vagy hússzor, végigjárván a
Tapsrend
nézőtér első sorát, kezét nyújtva az ott
„Úgy jöttök be, ahogy nektek tetszik. ülőknek, akik már várták, de akik közül
Lazán, oldottan, mindenféle rendszeresség az
ifjú
statisztalány
zavarában
nélkül. Valahol megálltok, teljesen visszaköszönni is elfelejt. Az entrée tehát
mindegy, hogy hol. Könyörgöm, ne tökéletes.
játszszátok el, hogy ti most oldottak
Monori
Lili
komolyan,
vagytok, lezserek!" A nagy fesztelenséget lelkiismeretesen,
ügyszeretettel,
de
vagy nyolcszor kellett megpróbálni, amíg önmagától szüntelenül félve dolgozott, s
mindenki kiválasztott egy alkalmatos amikor - a legetikusabb körülmények
helyet, és a statisztéria is kihátrált a között - fel-adta, a félig kész Vihar
megfelelő időben.
Katyerina nél-kül maradt. És amikor
Törőcsik a Ha-rag iránti, sőt a Monori
Utószó
iránti nagyrabecsüléstől vezéreltetve
Miről kéne még beszélni? Arról, hogy a belépett a győri produkcióba, akkor egy
zeneszerző, Orbán György nagyszerű kicsit a szakmába lépett be újra. Ezért is
köszönet mindenkinek, aki
zenei vihart, barna-arany tónusú körme- külön
net-himnuszt, a varráshoz népdalt, bú- lehetővé tette. De erről később.
Mire e sorok megjelennek, már bibánatos-édes valcert komponált - mind-ezt
az előadás többi vonulatának stili- zonyára mindenki leírta és elmondta a
zálásával; hogy Péreli Zsuzsa gobelin- véleményét az alakításáról. Ilyesmire már
művész jelmeztervező éjjel is fújta a csak jelenlegi munkaköröm miatt sem
penészes patinát festékszóróval a ruhák- vállalkozom. De Törőcsik Mari munkára; arról, hogy Kovács Mária heves ját, magatartását, mondhatnám életét
gyomorgörcseit is felhasználta a figurá- néhány hétig közelről látva-figyelve el
hoz, és nem állította le a próbát; arról, kellett tűnődnöm néhány dolgon. Mehogy fiatal művészek is beálltak statisz- ditációim eredményét nem, legfeljebb
tálni; arról, hogy senki sem restellt próbát folyamatát tudom felmutatni.
Ha nem ismernénk arcát ezer filmből és
nézve tanulni; arról, hogy meg-néztük
százszor
szembejöhetne
együtt az Andrej Rubjovot - és még nagyon szerepből,
sok mindenről. Azonban ezek már nem velünk az utcán, észre sem vennénk,
szakmai tárgyú információk - csak hogy valakivel találkoztunk. De nem
emberekről szólnak. Önzően meg akarom volnánk-e ugyanígy Szentgyörgyi Altartani őket magamnak. Lehet, hogy nem berttel ? Egyetemista koromban, ami-kor
sikerülhet, mert a szín-pad széle és az élet presszókban üldögélvén - honnan volt
annyi időnk? - a körülöttünk ülők
összeér.
foglalkozását találgattuk, többnyire akkor
tévedtünk, amikor valakiben mű-vészt
véltünk felfedezni. Ilyenkor akadtunk
körorvosokra és szőrmekereskedőkre.
Törőcsik is Katyerinában tudta csak a
saját szépségét felragyogtatni s nem a
győri utcákon vagy üzletekben, ahol a
körülötte
csoportosulók
hamar
megállapították - persze a nők élvezet-tel
-, hogy olyan Törőcsik is, mint bár-ki
negyven után.
Más kérdés - de a fontosabbik -, hogy
Törőcsik a maga mintegy ötven

arcok és maszkok
kilójával, ráncaival, ősz hajszálaival
egyáltalán nem óhajt másnak látszani,
mint ami. Nem hangsúlyozza a
kendőzetlenségét, tehát nem snassz, nem
zsíros, nem gyűrött. És mert a nők (ezen
belül színésznők) nyilvánosság előtti
megjelenésében a véletlenszerűség, mint
ismeretes, kizárt, valami tiszteletreméltóan
jelentőset vélhetünk felfedezni: Törőcsik
civil-ben is, a magánéletében is mer és tud
ön-maga lenni. Vagyis csinálmányok
nélkül emancipált. A valóságos életében
nem suffragette, nincs rá oka. Ezt csak
igazol-ja, hogy mint valami férfinak, neki
is van múzsája. Történetesen a férje az,
akinek
ízlésében,
gondolataiban,
tanácsaiban tökéletesen megbízik -- olyan
tudatos és egyértelmű ráhagyatkozással,
ahogy csak független szellemek képesek.
E múzsaalkotó kapcsolatot lehet
megszólni (esetleg titkolt irigységgel),
lehet (egyébként a magánszférába tartozó)
kötőanyagát firtatni-keresgélni, lehet a
múzsát s e kapcsolat eredményeit
méricskélni, hiszen amíg az ember él,
minden sub iudice, de nem lehet előítéletek által fűtött indulatokkal, a rokonés ellenszenvek ingoványos talaján,
kizárólag a múzsa felől nézni mindent,
amit Törőcsik csinál vagy nem csinál. Illetve lehet, de nincs sok értelme, mert a
nagy formátumú, tehát végső soron önálló
alkotó minden tapasztalatát, örömét, tévedését, múzsáját, konfliktusát, minden
lélegzetvételét életművé és élő művé formálja a tehetsége klorofilljával. És mert mint Törőcsik esetében is - a szinte
nyárspolgári életvitel nagyon is megfér a
művészi nagysággal. Törőcsik - múzsával.
vagy anélkül, nem mindegy? - már tudja,
hogy az életben kevés dolognak van
igazán értelme: a munkának, a gyereknek,
a szeretetnek... És eszerint él.
Katyerinával volt egy nagy problémája:
a kettejük közti korkülönbség. Talán nem
is az volt a gondja, hogy képes-e ábrázolni
a nálánál jóval fiatalabb nőalakot, hanem
hogy a közönség szemében nem nőtte-e ki
ezt a szerepkört nagyon. Évtizedekig volt a
nemzet naivája, jóllehet ezzel a
szerepkörrel adekvát módon talán egész
pályáján csak egyszer, a Körhintában volt
- lehetett jelen, és maradt róla ez a
közönségképzet még akkor is, amikor
alkotói-emberi tartalmaiban már jóval
messzebbre (vagy mélyebbre) jutott e
szerepkörnél.
Messzebbre? Merre? Mindenekelőtt
talán arra, amerre kivételesen nagy te-

hetsége irányította. Már sok évvel korábban, talán ösztönösen követelte a
korszerűbb színjátszást. Nem véletlen,
hogy az egyik leghűségesebb, legsikeresebb és legkövetkezetesebb tanítványa lett
annak a Major Tamásnak, aki amíg csak
él, a legfiatalabb hazai színházi mester
lesz abban az értelemben, hogy
valószínűleg a legnyitottabb, a legfogékonyabb, a legtöbb kísérletre hajlamos
mindennel szemben, ami új, friss, szokatlan, illetve ami valamilyen módon a
változónak elfogadott valóságból ered s
művészi ábrázolásért kiált. Ebben a ahogy Törőcsik már a második győri
próbáján fennhangon dicsérve emleget-te
- Major-féle iskolában nem véletlenül volt
olyan fontos szerepe Brechtnek, akinek a
század színművészetére gyakorolt hatását
Harag György szerint még mindig nem
mértük fel eléggé.
Csak háta korszerűsítést nem kizárólag
az szabja meg, hogy merre keresik, hanem az is, hogy honnan indítják. Más
hagyományokkal, más alapokról indult s
indulhat a lengyel vagy a romániai
színjátszás, minta miénk, s ennek megfelelően máshol vannak a társadalmi befogadóképesség, tolerancia, ízlésrend-szer
lehetőségei és korlátai. Nagyon is
elképzelhető, hogy történelmi-politikaiművészeti fejlődésének sajátosságaihoz
igazodva az egyik nép zenében tudja elmondani önmagáról a legfontosabb mondandóit, a másik színházban, a harmadik
filmen, a negyedik a költészetben és így
tovább. Az egyik nép ebben a művészeti
ágban tudja a leginkább elviselni azt a
bizonyos tükrözési, ennek a nyelvét érti
inkább, ennek hisz jobban, a másik nép
talán egy másikban.
Úgy vélem, nálunk a költészet még
eszközeinek keménységében is jobban
igazodhat (és tud igazodni) ehhez a mai,
kemény életet élő világhoz, mint a színház. Ezért a mindenek és mindenki előtt
Major Tamás nevéhez fűződő korszerűsítési kísérletek az egyértelmű, a
nagy sikert talán sosem érték és nem is
érhették meg, ami természetesen semmit
sem von le jelentőségükből. Ezért az-tán,
mondjuk, ha Törőcsik - a korszerű
színjátszásnak nem kezdeményeiben, hanem eredményes gyakorlatában élő, s
annak a legjobb szovjet rendezők által is
képviselt élvonalába tartozó Harag
Györggyel teljes egyetértésben - a V i har
cselekményének szerelmi szálát nem
romantikusnak képzeli, rögtön olyan
eszközöket kell keresnie-találnia, amelyek
nincsenek evidensen jelen a magyar

színházban, ide valószínűleg a főiskolán
sem. Ha tehát egyfajta racionalizmust
helyez a líra fölé, ha a lírát következetesen gondolati síkra igyekszik átvinni, akkor nem az ország általában el- és befogadott színi szokásai szerint jár el, tehát
akarva-akaratlan vállalnia kell valami
mást.
Ez a kiállás mintha olykor tolakodó
attitűddé válnék színpadi jelenlétében,
mintha ennek érvényesítéséért érzelmi
töltésű vulkánjainak kitöréseit szorítaná
vissza rendkívüli önuralommal. Vagy-is
ha Törőcsik magánéletében természetesen és fenntartások nélkül lehet
egyenjogú, tehát korszerű, munkájában
pedig csak a küzdés attitűdjével, nem
fejezi-e ki már a sorsával is társadalmunk
állapotát, tudatosan megélhető létének
egyik jellemző ellentmondását? Nem
demonstrálja-e, hogy a mégoly nagy
művész teljesítményét is meghatározza:
mi ellen küzdve hozta létre.
Alakításában a romantikus hangok és
felhangok hiánya némelyekben - a fentiekből is következik - szélesebb hiányérzetet keltett. Elsősorban tőlük hallottam: „persze, a szakmát nagyon tudja."
Így, keveslő hangsúllyal. Mintha manapság nálunk nem a jó mesterek sorainak
megritkulási lenne észlelhető az élet majd
minden területén. Mintha a főiskoláról a
szakmát, a mesterséget jól megtanult (és
becsülő!) fiatalok özönlenék el a
színházakat, ahol tehát a mesterség tudása már szinte szóra sem érdemes minimum. Nem, nem így állunk. Ezért hát
ha valaki - mint például Győrött Törőcsik
- a mesterség ilyen teljes fegyverzetével
lép fel, ha ennyi eszköze, mester-fogása,
ha ilyen technikája van, ha rend-kívül
komplikált dolgokat ilyen végtelen
egyszerűséggel tud eljátszani, ha
időnként az egész próbafolyamat szemtanúja számára is váratlanul tud megemelni egy hangsúlyt, egy tárgyat, egy
tekintetet, egy gondolatot, hogy hirtelen
megnőtt intenzitással töltse be maga
körül a tereket, a csendeket s a partnereket, ha ennyire tud bánni önmagával, ha
ilyen maradéktalanul képes mozgó-sítani
fizikai és szellemi energiáit, szóval ha
„csak" ennyi történnék, nem le-hetünk-e
máris boldogok, látván, mit túl sűrűn s
gyakran nem láthatunk.
Persze, véleményem szerint nem egyszerűen mestermunka Törőcsik Mari
Katyerináva, de - mint mondtam -- elfogultsággal vagyok gyanúsítható (vállalom is!), ezért műelemzéstől s kivált ér-
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Tanulságokról
és teendőkről
Beszélgetés a kaposvári, a kecskeméti
és a szolnoki színház vezetőivel

Katyerina: Törőcsik Mari (Iklády László felv.)

tékeléstől tartózkodom. Hallgatok hát
arról, hogy miként nyitja fel a nagy művész tehetsége újabb és újabb tartományait, nem kísérlem meg (bár külön tanulmányt érdemelne) körüljárni, keresgélni, tetten érni (bár tudom, hogy lehetetlen) a titkát. A titkot, a csodát, aminek eredményeként a szemünk láttára
jön létre valami a semmiből, de úgy, hogy
közben olyasmit élhetünk át, aminek léte
ugyancsak titok volt előttünk. Még azzal
sem jövök itt elő, hogy a számára szinte
teljesen ismeretlen közösségnek hogyan
vált egészen rövid idő alatt ma-gától
értetődő tagjává, miként lett nem-csak
tisztelt, de kedvelt munkatárssá, anélkül,
hogy pillanatig is élt volna az
álszerénység vidéken különösen hatásos
gesztusaival. Egyszerűen volt szerény.
Arról viszont leírnék még néhány jellemző mondatot, hogy Törőcsik mi-ként
dolgozott. Először: őszintén. Sem-miféle
hiúságot nem ismert, ha arról volt szó,
hogy a szerepében, a feladatá-

ban előbbre lépjen. Tévedéseivel vagy
balsikerével egyetlen próbán sem félt
kiadni magát. Mondhatják, tehette, hiszen ő Törőcsik. De hátha a többi közt
éppen ettől vált Törőcsikké! Másodszor:
ellenállhatatlan kisugárzással. Ennek szinte megható példája, ami egy statisztával
történt. Kátya egyik nagymonológját, a
„Most aztán nagy lesz a csend . . ."
kezdetűt Harag úgy mondatta el vele,
hogy katalizátornak melléje állított egy
nagyon idős, töpörödött nénit. És amikor Törőcsik Mari mozgatni kezdte a
karját, mutatván, hogyan szeretne repülni, önkéntelenül vele mozdult a néni keze is, s mikor azt mondta, az a legnagyobb baj, hogy nincs gyereke, a néni
halkan azt súgta: nekem sincs .. .
Szerettem volna tűnődéseim közreadásával is indokolni, miért köszönöm
mindenkinek, akit illet, hogy Törőcsik
Mari Győrött játszhatott: először természetesen Neki.
Minden percért nagy kár, amit ő a
színpadtól távol tölt.

A nagy mozgás, ami az elmúlt évad
megkezdése előtt végbement a magyar
színházi életben, sok aggodalmat is szült.
Az intézkedésekre talán már régebben is
megérett az idő, szükségességükről hát
nemigen
lehetett
vitatkozni.
Am
ugyanakkor nem alaptalanul merült fel a
kétség: vajon mindenhol élet-képes lesz-e
az új színházi vezetés, tudják-e folytatni a
korábbi
eredményeket,
egyáltalán,
képesek lesznek-e a szó jó értelmében
véve elfogadtatni magukat, társulatokon
belül és kívül? Különösen azoknál a
vidéki színházaknál volt ez nagyon is
valódi gond, amelyeknek személyi
állományát a leginkább érintették a
változások: Kaposvárott, Kecskeméten és
Szolnokon.
Aztán elkezdődött az évad, sorakozni
kezdtek az első bemutatók, és rá kel-lett
ébredni: az aggodalmak jórészt feleslegesnek bizonyultak. Ha nem is hibák, gondok, feszültségek nélkül, ha nem
is egyenletes színvonalon, de a színházak
működtek, továbbra is figyelni lehetett és
kellett rájuk, s egymás után olyan
előadásokat
hoztak
létre,
melyek
országos visszhangot váltottak ki. Azt
mondhatni: az említett három színház
lényegesen kisebb kül- (és bel-) sérelmi
nyomokkal viselte el az új helyzetet, mint
azt általában várni lehetett.
Az elmúlt évad tanulságairól, örömeiről, gondjairól, az ezutáni - továbbra is
igen komoly - teendőkről beszél az
alábbiakban Babarczy László, a kaposvári
Csiky Gergely Színház igazgató-főrendezője, Beke Sándor, a kecskeméti Katona József Színház főrendezője és Kerényi Imre, a szolnoki Szigligeti Szín-ház
igazgató-főrendezője.
Babarczy László

- Az 1977/78-as évad végén bekövetkezett
személycserék mennyiben befolyásolták az új
évad elindítását Kaposváron?
- Nagyon nehezen indult az évad. A
változások, kollégáink eltávozása elég
súlyos gondokat okoztak, s nem ment
könnyen az újonnan jöttek beépülése
sem a társulatba. De viszonylag hamar

