
négyszemközt
szereplő, Eperjes Károly, Szirtes Gábor,
Palkó László, Kelemen Csaba, Kuna
Károly, Bezerédi Zoltán, valamint az
alsóbbévesek: Németh János, Szőke Pál,
Schallinger István mind végigjátszották,
amit szerepük szerint kellett, említést
érdemlő színészi alkotó gesztus nélkül.

Az előadás egésze inkább egy időközi
vizsgára emlékeztetett, mondjuk a második
év végéről, mint végzősök nagy
felvonultatására.

Az ebben a két előadásban játszó
fiatalok többsége az őszi évadtól szín-
házaink társulatainak teljes jogú tagja-ként
dolgozik. Tudom, hogy számon-kérésem
túlzónak tűnhet, hiszen olyat kívánok ettől
a már alig együtt levő társaságtól, amit
összekovácsolt, jó társulatok sem tudnak
mindig nyújtani: együttes munkát,
önkéntes fegyelmet s némi alázatot a
feladat iránt. De ezeknek a legelemibb
„játékszabályoknak", más néven a
színészet etikájának a birtokában válhatnak
csak ifjú színészeink - bármelyik
színházban - egyenjogú taggá, partnerré,
alkotó társsá. Ezért ítéltem produkcióikat
„felnőtt" mércével.

Moliére: Tudós nők (Odry Színpad)

Fordította: Illyés Gyula. Rendezőtanár:
Major Tamás. Osztályvezető tanár: Simon
Zsuzsa. Rendezőasszisztens: Seregi Zoltán.
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Szakács
Györgyi. Világítás: Moray Ernő.

Szereplők: Szirtes Gábor, Sándor Erzsi,
Básti Juli, Herczeg Csilla, Palkó László,
Igó Éva, Kassai Károly, Bezerédi Zoltán,
Máté Gábor, Póka Éva, Ardelán László,
Puskás László, Schallinger Gábor.

Bíró Lajos: Sárga liliom (Odry Színpad)

Dramaturg: Thurzó Gábor. Rendezőtanár:
Simon Zsuzsa. Díszlet: Bakó József. Jelmez:
Borsi Zsuzsa. Világítás: Moray Ernő.

Szereplők: Máté Gábor, Csernák János,
Kassai Károly, Gáspár Tibor, Wohlmuth
István, Póka Éva, Rosta Sándor, Herczeg
Csilla, Bezerédi Zoltán, Eperjes Károly,
Szirtes Gábor, Palkó László, Németh János,
Sebestyén András, Szőke Pál, Kelemen Csa-
ba, Kuna Károly, Igó Éva, Schallinger Gá-
bor.

MÉSZÁROS TAMÁS

Baj van
az értékrenddel

Beszélgetés Törőcsik Marival

- Hat évvel ezelőtt, vagyis 1974-ben beszél-
gettünk legutóbb. Akkor egyebek között a
Nemzeti Színházzal kapcsolatos érzelmei-ről is
szó esett. A z t mondta, hogy a Nemzetiben
mindent szeretett, még a régi rossz épületet is,
a falakat, az embereket...

 Igen, értem, mire gondol. De tudnia
kell, hogy nem a Nemzeti Színház új
vezetősége miatt mentem alkotói sza-
badságra, hiszen én régóta egy ilyesféle
változásért harcoltam.

 Mégis, ez a hiedelem makacsul él a
szakmai köztudatban.

 Ez olyan provinciális közeg, hogy
egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni.
Az én „drámám" korábban kezdődött.
Tulajdonképp a televíziós portréfilmem-
mel, illetve annak fogadtatásával. Mert azt
hiszem, elsősorban - persze, többek között
- az bolydította fel a nyugalmamat.
Honnan is kezdjem? Ennek a mű-sornak
megközelítően olyan nézettségi és tetszési
indexe volt, mint egy Latabár-filmnek.
Másnap, amikor kiléptem az utcára,
azonnal megéreztem... Nekem ehhez
kifinomult érzékem van. Egyetemisták
integettek a Nagycsarnokban, nyakamba
borult a rakodómunkás, és felhívott a
szociológusprofesszor, hogy gratuláljon.
És akkor nemcsak az újságírók álltak oda,
hogy fölzabáljanak, de a saját szakmám is.
Úgy látszik, olyan dolgokat engedtem
meg magamnak, ami mégis bizonyos
nagyképűségből fakad, vagy hogy
mondjam.

 E z t valóban nem egészen értem.. .
- Ugye, azt nem lehet tőlem elvitatni,

hogy tudom a szakmámat. Annyira tudom,
hogy itt kezdődnek a bajok. Tudniillik,
egy ideig elfoglalja az embert az
igyekezet, hogy elfogadtassa magát, és
fenntartja az a jó érzés, hogy tanul. Ezen
túl azonban mint kész mesterember,
mindinkább unom saját magamat. Na
most vagy megtalálom azokat az
embereket, akik még hisznek bennem,
akik nekem még örülni tudnak, és ügyeket
találnak, amelyekre még be tudnak
gyújtani, vagy... De miről is akartam
beszélni, igen, a Nemzetiről. Egyszóval,
nem az új fiúk miatt hagytam ott,

más problémáim voltak, amelyek miatt
azt mondtam: egy időre elég.
 Nem gondolt arra, hogy eltávozásának

időpontja mindenképp zavart fog kelteni?
 Nézze, mindez voltaképp nem tar-

tozik a nyilvánosságra, mert nem Angliá-
ban élünk, ahol csak az figyelne oda,
akire ezek a dolgok tartoznak. De hát
próbáljunk meg őszintén beszélni. Ma-
gam is csodálkozom, hogy nem vágyom
vissza az új Nemzeti Színházba, legfel-
jebb a régihez kötődöm, amelyikkel
annyit hadakoztam. De most nincs ked-
vem ott dolgozni. És azon gondolkodom,
hogy miért nincs. Talán azzal kel-lene
kezdenem - ezt már sok fórumon
elmondtam hogy hiba volt olyan sokáig
vidéken hagyni ezt az új csapatot. Mert
így óhatatlanul Budapesttel harcoltak, ami
viszont nem mérce. A világgal kell
küszködni. Őket meg bele-kényszerítették
egy provinciális iszapbirkózásba. Es
higgye el, hogy Kaposvárról meg
Szolnokról fényesebben is tündököltek a
dolgok. Ennyit az alaphelyzetről. Őket
tavasszal nevezték ki, én pedig január
elsejével jöttem el. Tehát nem azonnal.
Azt mindenesetre furcsálltam, hogy a Téli
rege beugrópróbáján találkoztunk először.
Ok lenn ülnek a nézőtéren, én a színpadon
vagyok, föl-megy a függöny, s hogy
lássák, igazán nem vagyok renitens,
mondom Zsámbék inak, Gábor, legyen
szíves, állítson le, ahol problémák
lesznek, mert később el fogom felejteni.
Egy szó sem hangzik fel, dolgozunk
tovább, megállás nélkül. Azután
következik egy dörgő szózat, hogy rossz
próba volt. Hát ez mi? A színházon belül
csak a tehetség intenzitása lehet a
fegyelmező erő, semmi más. Ha én nem
érzem meg azt a rámcsodálkozást azt az
örömet, hogy milyen jó ma-gát létezni
látni, ha ezt én nem érzem meg a
rendezőből, a partnerekből, akkor
begörcsölök, és a világ legrosszabb szí-
nésze vagyok. Mert higgye el, minden
eszközömet unom. És alig várom, hogy
valaki olyat tudjon mondani, ami engem
új utakra indít... Ők mintha elfeledkeztek
volna arról, hogy színész és rendező csak
kölcsönösen inspirálhatják egymást.
Emellett én a leghatározottabban állítom
azt is, hogy egy rendező csak abszolút
diktátor lehet. Még a sóhajomat is
megjelölheti - ha ismeri a sóhajom mi-
nőségét. Az egyediségét. Vietnamban lát-
tam olyan színházat, ahol évszázadok óta
kottázva áll, mit hogyan kell csinálnia a
színésznek, és mégis sehol akkora
differenciák nem lehetnek színész és szí-



nész között, mint épp abban a színházban.
Ha mondjuk három lépést, kell mennem
előre, és aztán meg kell fordulnom, akkor
az teszi a különbséget, ahogyan én

megfordulok. Az avat engem igazán
alkotóvá. Tehát én nem azt kívánom, hogy
ne dresszúrázzanak, de igénylem az
egymásra csodálkozás képességét. És
biztos, hogy ebben a tekintetben a
Nemzetiben valami baj van, mert úgy
hallom, elég boldogtalanok ott az
emberek.

 Arra a bizonyos sokat emlegetett, szo-
katlanul kemény bánásmódra gondol?

- Nem lehet mindig összeszorított fo-
gakkal dolgozni. Ok arra hivatkoznak,
hogy egyedül a kemény munka üdvözít.
Jó. Ide figyeljen, én olyan keményen
tudok dolgozni, mint egy állat. De hogy a
színház végül is játék, az biztos. Hogy ne
mondhassam próba közben: most hagyjuk
abba tíz percre, mert ki-múltam - hát ilyen
nincs. Major - aki szintén annyit tud
dolgozni, mint egy barom - amikor látta,
hogy arra van szükség, odaszólt, szívjunk
el egy cigarettát; és akkor még tíz percig
lötyögtünk. Mert csak lazán és örömmel
lehet színházat csinálni. Ha például rossz
kedvem van, nem tudok véres drámát ját-
szani. Minden csak a jókedvemből szü-
lethet meg.
 Tehát mégiscsak arról van szó, hogy a

Nemzeti megváltozott légköre az Ön számára
nem volt túlságosan marasztaló?

- Amikor eljöttem, ezt így még nem
fogalmaztam meg. Csak később gondol-
kodtam cl azon, hogy miért nem vágyom
vissza.

- Eszerint a döntés pillanatában mégsem a
Nemzetit hagyta ott?

- A szakmát akartam egy időre ott-
hagyni. Persze, lehet, hogy ők a Nem-
zetiben megsértődtek énrám, nem tudom.
Talán nagyképűnek véltek. Hol-ott az
egész életem arról szólt, hogy nem vagyok
primadonna a Nemzeti Színház egén.
Higgye el, hogy lehettem volna.
Negyvenéves koromban Cleopatraként
ülhettem volna a Bessenyei Feri ölében, ha
nem adom vissza a szerepet Martonnak.
De hát nem játszhattam volna el a z t , hogy
bácsi kérem, itt a cica. És még én
magyaráztam el Martonnak, hogy hiába
csinálnak belőlem illúziókeltő kislányt a
színpadon, ha egyszer már mások a
tartalmaim, ha legelőször én kapok
röhögőgörcsöt magamtól. Mondtam,
Bandi, mintha egy ékszerdobozt adnál
nekem, de örülj neki, hogy mindazt, ami
nekem valóban kima

radt a pályámból tizenöt-húsz évig, nem
most akarom gyorsan pótolni. És
ugyanakkor elvállaltam egy kis szerepet
Major Bertalan-napi vásárában, mert olyan
eszelősen jó elképzelése volt a darabról.
És az volt az érzésem, hogy remek
szereposztást is csinált, tehát érdemes
benne egyáltalán részt venni. Egyszóval,
talán bebizonyítottam, hogy én egy
bizonyos színházi szemléletet támogat-
tam. Es épp ezért az új vezetőknek
tudniuk kellett volna különbséget tenni a
társulatban.

 Nem gondola, hogy azért féltek elismerni
az Ön sajátos helyzetét, nehogy engedniük
kelljen mások kiváltságigényeinek is?

 Bocsánat, én nem kértem
kiváltságokat. És mit lehet tőlem félni,
mondja? Babarczy a megmondhatója,
hogy ami-kor mint kezdő rendező - vagy
inkább még csak bölcsész-észjárású
fiatalember - elkezdett velem dolgozni
Albee Mindent a kertbe című darabjában,
mindent nyugodtan elmondhatott nekem,
és én haptákba vágtam magam.
Egyszerűen azért, mert egy értelmes
emberrel ültem szemben. És amikor a
premier előtt egy héttel odafordult
hozzám, hogy ne haragudjon, de maga
úgy rossz, ahogyan van, akkor
hazamentem és kibőgtem magam. Pedig
ugyanúgy kikérhettem volna magamnak
ezt a stílust, mint ahogyan mások máskor
megtették. Nekem soha nincs mitől
félnem, mert saját magam kérdőjelezem
meg először, amit csinálok. Ezért nem
értem ezt az őrületes ellenszenvet
mostanában például a kritikusok részéről
sem.

Mire céloz?
 Nézze, nem kell, hogy minden,

amiben részt veszek, tessen, hiszen azért
én sem vagyok hülye, és nagyon sok rossz
kritikát kaptam és viseltem már cl az
életemben. De el tudja maga azt képzelni,
hogy Magyarország legrosszabb vidéki
produkcióját - Szép Ernő Patikájának
győri előadására gondolok Maár Gyula
meg én hoztuk létre? Miközben
ugyanazok a kritikusok, akik minket
levágtak, jelentéktelen dolgokat (uram
bocsá' még a győri színházban is), az
egekbe dicsérnek? Hát mit tegyek, hogy
megértsék, az én életemben Maár Gyula
keresztül-kasul benne van. Angliában
nyugodtan azt mondhatnám, hogy kérem,
igenis imádok egy embert, mert nézzék
végig a pályámat, mit hoztam létre a zó ta ,

hogy vele élek. De hogy mondjam el ezt
itt, ahol megírják, hogy a férjem egy
szadista állat, aki kibelez

engem. A portréfilmem például életem
legörömteljesebb munkája volt, mert
megengedhettem magamnak azt a luxust,
hogy szembenézzek bizonyos dolgokkal,
hogy felismerjem: amitől húsz évig
kínlódtam magamban, az talán nem is
volt olyan rossz, amiben pedig hittem, az
nem is volt olyan jó. Hát el tudja
képzelni, hogyha én nem akarok elmon-
dani egy verset, akkor elmondom? Én
nem egy emancipált nő, hanem szuverén
ember vagyok: erre tornásztam magam
tízéves korom óta. És ha valamit meg
akarok tenni, abban engem nem lehet
befolyásolni.

- Bizonyára tudja, hogy elterjedt a híresz-
telés: azt akarta a Nemzetiben, hogy a férje ott
rendezzen...

- Hát akkor öntsünk tiszta vizet ebbe a
pohárba is. Noha az új vezetőség nem
adta tanújelét, hogy beszélgetni óhajt
velem, én egyszer leültem eléjük. Hogy
ide figyeljenek, nekem van egy férjem,
Maár Gyula, akivel rettenetesen szeretnék
együtt dolgozni. És mint tudják, Marton
Endrénél ezt el is értem; Maár-nak aláírt
szerződése van Bulgakov Menekülésének
rendezésére. Ebből a szem-pontból tehát,
ha most nagyon szubjektív lennék, azt is
mondhatnám maguk-nak, hogy fél évvel
korábban jöttek a kelleténél. De nem
mondom, mert tudom, hogy ez a mi
dédelgetett tervünk most nem időszerű.
Hát lehet ennél felnőttebben beszélni? És
csak egyre kértem őket. A régi
Nemzetiben kikötéseim voltak, úgy
maradtam. Maguknak

mondtam Székelyéknek - én nem adok
vissza szerepeket, de ígérjék meg, hogyha
bármelyik vidéki színháznál lehetővé
válik, hogy Maár rendezhet, kiengednek
engem vendégjátszani. Ennyi volt a
beszélgetés. Lehetett volna ennél
korrektebben beszélni? És még azt is
felajánlottam, hogy bármikor segítek, ha
szükségük van rám. Bármikor rán-
gassanak elő a plecsnijeimmel együtt, és
én zászlóként állok ki magukért. Mert ma
még én tehetem, aztán lehet, hogy öt év
múlva maguknak kell megvédeniük
engem. Mindent szépen megbeszéltünk.
Azután megkapom, hogy a Téli rege nyári
szünet utáni első előadása énmiattam is
hosszabb volt tíz perccel. Mire mondom a
Zsámbékinak, hogy ezt én is érzem, és
majd az ötödik vagy akár a második
előadáson már rám boríthatja a színpadot,
de két és fél hónapos kihagyás után
magának most az a kötelessége, hogy
figyelmeztessen, hol rontok. Mire
fölugrik és ordít, hogy neki nem ez a



kötelessége. Akkor én is felálltam, és
kimentem.

 Végül is ekkor határozta el, hogy két
évre kivonja magát a forgalomból?

 Nem. Azután történt, hogy egyik
hetilapunk főszerkesztőjénél tiltakoztam
az újságjában megjelent - a portréfil-
memet recenzáló - írás hangvétele miatt.
És ő megjegyezte, épp tőlem nem várták
volna, hogy gátolom a magyar sajtósza-
badságot. Hát, mondtam, ha én gátolom a
magyar sajtószabadságot, akkor jobb is,
ha abbahagyok mindent. És akkor kértem
a nyugdíjaztatásomat. Azt hittem ugyanis,
a Kossuth-díj lehetővé teszi, hogy
korhatár előtt elmenjek a pályáról. De
kiderült, hogy ez nem így van.

 Nem gondolja, hogy túldimenzionálta
önmagában annak a portréfilmnek a
visszhangját? Egyáltalán a sajtókritika
jelentőségét, sőt akár a Nemzetiben történt
vagy nem történt dolgokat? Talán még
emlékszik, hat évvel ezelőtt azt mondta nekem:
„Van úgy, hogy az embert a sikerei
bizonytalanítják el, és fordítva, ha nem
fogadják el, akkor abból merít erőt, hogy hisz
saját magában."

 Nem a Nemzeti miatt mentem el, bár
tény, ahhoz kevesek voltak, hogy
megtartsanak. Es nem is Maár Gyula
miatt mentem el. Egyszerűen elég lett.
Nem tehetek róla, valahogy összeálltak a
dolgok. Es higgye el azt is, hogy nem a
visszavonulás tűnt a legkönnyebbnek. Ha
például leszerződök a filmgyár tár-
sulatához, ott, ha már elhülyülök is, lett
volna helyem életem végéig. Nem így
hordtam volna a hajamat, hanem kisütte-
tem, kirüngyűrözöm magam, hetente
háromszor eljárok kozmetikushoz, és
olyan díszkitüntetett művésznője vagyok
ennek az országnak, hogy csak úgy zörög.

 Visszavonult tehát két évre Velembe, de
néhány hónap múlva egyszer csak feltűnt
Győrben. Előbb hirtelen beugrott Harag

György Osztrovszkíj-rendezésébe, a Vihar
főszerepére, majd a színház művészeti vezetője
lett. Önállóságra vágyott?

 Megtetszett Győrben ez a nagy do-
boz. És sehol egy lélek, se rendező, se
semmi. Gondoltam, megpróbálok ott
valamit csinálni. Kihozni abból a társu-
latból, amit lehet. És világosan meg-
mondtam, én nem harcolok semmiért
magamnak, csak a tudásomat, a szemlé-
letemet, a tapasztalataimat szeretném át-
adni egy színházban, ahol mindez talán
még örömet okoz. Olyan embereket aka-
rok odagyűjteni - és ebben az igazgató,
Cserhalmi Imre szerencsére minden esz-
közzel támogat -, akikkel lehet együtt

dolgozni. Mert nálunk például a színészek
kilencven százaléka nincs fölnevelve. És
legalább abban is hadd vegyek részt, hogy
azonos szemléletű emberek kerüljenek
össze. Én azt szeretem egy emberben,
ahogyan a dolgokat szemléli.
Megpróbálok egy-egy személyiségért
küzdeni. Haragért például, hogy a jövő
évadban visszajöjjön Kisfaludyt rendezni.
És azért utaztam ki nemrég Prágába, hogy
meghívjam Jiři Menzelt, akit nagyon
szeretek. Kevesen tudják róla, hogy már a
hatvanas években ki-tűnő színházi
rendező is volt. Most láttam a Cinoherní
Klubban egy commedia dell'arte-szerű
produkcióját - ő maga írta - és visítottam a
nevetéstől, pedig az ilyesmin még
életemben nem sikerült elmosolyodnom.
Ezt az előadást végig-röhögtem, a végén
pedig, nem is tudom, mitől, nagyon
elszomorodtam. Menzel sajátosan látja a
világot. Jövőre eljön Győrbe, és
megrendezi ezt a darabot. Ha ilyesmiket
elérhetek, akkor már nem értelmetlen a
győri jelenlétem. Hízelgek magamnak
azzal, hogy Szikora Jánost is én nyertem
meg a színház-nak. Pedig többen
mondták, hogy hiába is hívnánk,
bedolgozta magát Pécsett, miért jönne el
onnan? Nahát, leutaztam érte Pécsre, és
azt mondtam neki: magát Győrben senki
semmiben nem fogja gátolni, azt csinálhat,
amit akar. Elvállalta.

- Ismerte Szikora pécsi munkáit?

 Egyetlen rendezését sem láttam. De
megnéztem egyszer Maárral egy főiskolai
vizsgafilmet, amelyben Szikora játszott.
Es kinyúltunk tőle, mint színésztől.
Láttam az agyát, érti? Ahogyan a fejével
dolgozott. Ez nekem elég volt.

 És Önnek, mint színésznek, nincsenek
olyan szerepvágyai, amelyeket Győrben e/-
érhet?

 Persze, hogy szeretnék játszani, éppen
eléggé bánom is, hogy Menzelnél nem
tudok majd, mert a darabban nincs nekem
való szerep. De ebben az eset-ben például
maga Menzel a fontos, és nem én. Nem
lihegek azért, hogy mindenáron játsszak.
Van például egy tébolyult nagy vágyam,
amit Maár Gyulával szeretnék
megcsinálni. Egy görög tragédia. De még
nem merünk hozzá-kezdeni. Aztán Maár
szeretett volna Wedekindet rendezni,
velem mint Luluval. Azt mondtam neki:
ide figyelj, nem viszlek bele megint a
slamasztikába. Mert ha kis szerepet
játszom nálad, akkor az a baj, meg hogy
elcsúnyítasz.

Ha most én lennék Lulu, elszabadulna a
pokol. Mert ma már a Lulut a világon
sehol nem játsszák el úgy, hogy ne vet-
kőzne le legalább félig. De hát én most,
negyvennégy évesen minek vetkőzzek, ha
eddig nem vetkőztem - hiszen eddig se lett
volna semmi értelme. Pedig számomra
Lulu másról szól, és érzem, hogy igenis
eljátszhatnám. De nem te-szem ki
magunkat egy újabb támadás-nak.
 És legutóbbi győri fellépésére, a Kurázsi

mamára hogyan került sor? Miért épp
Kurázsi?

 Iglódi már régen kért, hogy csináljuk
meg a televízióban. De én mindig azt
mondtam, Pistuka, ráérek én még Kurázsi
mamát játszani. Azután Győr-ben, amikor
aláírta a szerződését, huszonnégy óra alatt
döntenie kellett, mit akar rendezni, és
ismét kért, hogy vállaljam el Kurázsit.
Egyébként maga látta az előadást, de
nekem még nem mondott róla semmit...

- Abban az előadásban sok minden zavart. A
külsőségeken kívül - gondolok az igen
funkcionálisnak tetsző, de valójában meg-
lehetősen ügyetlen díszletre, a süllyesztők fe-
lesleges alkalmazására - gyakran úgy éreztem,
hogy túlságosan „elengedi" Kurázsi ma-mát.
Nem eléggé határozott a figura értelmezése,
szétfolynak a helyzetek. Érteni véltem, hogy itt
nem egy heroinát kell látnom, hanem egy
hétköznapi asszonyt, de ez sem volt
következetesen „megcsinálva". Valószínűleg
ezért nevezte több kritika elmarasztaló
értelemben hidegnek az előadást, ami
természetesen nem pontos meghatározás, mert
attól még lehetne a Kurázsi mama hatása
sokkal erőteljesebb...

 Nézze, nem akarok mentegetőzni
vagy magyarázkodni, de maga egy ifjú-
sági előadást látott, és ráadásul aznap
egész délelőtt egy minisztériumi értekez-
leten ültem Pesten. Tehát mondjuk, hogy
az előadás általában azért intenzívebb.
Ezzel együtt, lehet, máskor sem azt kapta
volna, amit várt. Engem tulajdonképpen az
érdekelt ebben a produkcióban, hogy én,
aki annyi Brechtet j átszottam már amúgy
brechtiesen, „ki-fele", meg „elidegenítve",
le tudom-e venni éppen a tandrámajelleget.
El tudom-e úgy játszani Kurázsit, hogy
megélem a drámáját? Nekem ma Brecht
nem a kisember pusztulásáról szól, hanem
arról, hogy a háború mindenkit, minden
oldalon fölzabál. Ezért nem is érzem
Kurázsit a darab abszolút fősze-



replőjének. A többiek is legalább olyan
fontosak. Az egész, úgy, ahogyan van.

- Ha már ezt említi: komoly gond lehet t t ,
hogy nem láttam a partnereit. Amíg a Viharban
mindenki szinte tökéletes volt, addig a
Kurázsiban sajnos ismét hántónak éreztem a
szintkülönbségeket. Ez alighanem rendezői
hiba is, mert mindenki másképp
játszott, mint Ön, és a szituációk igen-csak„maszatosak"

v o l t a k . Elkentek, ki-
dolgozatlanok. És nem szerencsés a zenei
kíséret play-back-megoldása sem.

- Nyomasztóan kevés időnk volt erre az
előadásra. Két hétig voltunk szín-padon;
ez semmi egy ekkora anyaghoz képest. És
valamennyi színésznek körül-belül ez volt
a nyolcadik premierje ebben az évadban.
Ettől függetlenül én munka közben
nagyon jól éreztem magam.
 Végül is ez a Kurázsi-előadás nem ne-

vezhető kegyetlen bukásnak, s ha úgy érzi, hogy
kipróbálhatott benne valamit, ami izgatta, akkor
már volt értelme...

 Igen, de hogy magyarázzam meg
magának? Ma olyan világot élünk, amikor
csak azt ismerik el, ami sikert arat. Ez még
néhány éve nem így volt. Legutóbb a
televízióban kivágták az Örkény-
emlékműsorbeli nyilatkozatom egy
részletét. Amelyben azt mondtam Ungvári
Tamásnak, hogy ugye emlék-szik még,
maga meg én, és még jó páran azért akkor
is tudtuk, mit ér Örkény, akkor is
beszéltünk róla és a hívei voltunk, amikor
az még nem volt divat. Ma baj van az
értékrenddel. Higgye cl. Ma ahhoz kell
csapódni, arról kell jót nyilatkozni,
amellett kell kiállni, aki sikeres. Persze
nem azt mondom, hogy az ember nem vall
kudarcokat. Ha valaki nem egyetlen sínen
jár, ha akar valamit változtatni-vállalni,
akkor elkövethet hülyeségeket. De nem hi-
szem, hogy az értékítéleteimben alap-
vetően tévednék. Legfeljebb lehetnek
megbicsaklásaim.

- Melyik munkája jelentett az utóbbi
években önmaga számára maradéktalan élményt?

- A Síremlék Pilinszkytől, a Várszín-
házban. Minden második előadás pokoli
rossz volt, és minden második elő-adás
toronymagasan kiváló. Amikor az-után
körülbelül egy hónap múlva beálltunk a
végleges, jó sztenderdre, akkor levették a
műsorról. Mert akkor még Pilinszky sem
volt éppen Kossuth-díjas. Holott minden
előadást úgy játszottunk le, hogy a földön
is ültek, és egy gombos-tűt sem lehetett
leejteni. Állítom, hogy

valami jelentős, páratlan dolgot csináltunk
ott. Senki nem vette észre. Borzasztó érzés
volt, hogy nincs egy ember, aki ezt
megértené. Pedig ebben az elő-adásban az
volt a nagyszerű, hogy nem létezett
semmiféle jelképrendszer. Csak
asszociálni kellett. Azt hiszem, azt a
közeget teremtettük meg, ami Pilinszky
költészete. Tulajdonképp szerettük volna
esténként kétszer lejátszani, közvetlenül
egymás után, hogy aki akar, ott marad-
hasson még egyszer megnézni. Mert na-
gyon tömény színház volt. Es mert
egészen másképp játszottunk, mint bár-
mikor. Tőmondatok, és látszólag teljes
kapcsolattalanság. És mégis, mindenki
érzékel mindenkit. Én különben is csak a
másikból tudok játszani...

- Úgy érzem, mintha most is elégedetlen lenne
önmagával, azzal, ahogyan já tszik. . .

- Igen, mert tudom, hogy a lényegen, az
alapokon kellene változtatnunk. Izgat
például, hogy azt, amit a Dárdayék filmen
csinálnak amatőr szereplőkkel, hogyan
lehetne bevinni a színházba. A hivatásos
színészetbe. Hogyan tehetne a színészi
konstrukció részévé tenni. A do-
kumentarizmusból engem nem a törté-
nések aprólékos hitele, hanem a szereplők
létezésének minősége érdekel. Mert
hogyan játszom én ma ? Ugyanazt csi-
nálom, amit egy rossz színész, csak jól. Es
ez kevés.

Ezt az interjút május első napjaiban készi-

tettem Törőcsik Marival. Július közepén értesített, hogy
időközben lemondott a győri
Kisfaludy Színház művészeti vezetéséről, és
szerződést írt alá a színész-társulatához. Újabb
lépésének okairól nem kíván nyilatkozni.
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B á b o k é s b á b o s o k

Beszélgetés
az Állami Bábszínház vezetőivel

Az Állami Bábszínház az elmúlt évtized-
ben jelentős nagyszínházzá, izgalmas,
gondolatgazdag produkciók műhelyévé
érett. Tevékenységét a tartalmi és gon-
dolati igényesség, sokszínűség, a műfaj
eszköztárának gazdagítása, lehetőségeinek
kitágítása jellemzi. Műsorán megtalál-
hatjuk mind a klasszikus, mind az avant-
garde szerzők, vagy a XX. századi zene-
irodalom nagyjainak alkotásait, amelyeket
tartalmilag és formailag egyaránt
adekvátan tolmácsolnak, nemegyszer a
mű addig rejtett összefüggéseit feltárva,
gondolatait új megvilágításba helyezve.
Atlelkesítve a bolt anyagot, bábukkal,
élettelen tárgyakkal érik el a legnehezeb-
bet: katarzisra késztetik a nézőt.

Ez a színház sohasem állt reflektorfény-
ben, hazai és főleg külföldi sikereit, díjait
itthon szerény kritikai visszhang fogadja.
A társulattal, munkájával való alaposabb
megismerkedést az is aktuálissá teszi,
hogy Szilágyi Dezső igazgatót, érdemes
és kiváló művészt 198o. április 4-én
Kossuth-díjjal tüntették ki művészeti
életünkben szinte egyedülálló módon -
színházvezetői és szervezői mun-
kásságáért; elismerve és méltányolva
mindazt, amit a színház fejlődése, szak-
mai és nemzetközi hírnevének kivívása és
megtartása érdekében tett. Vele és Szőnyi
Kató főrendezővel, Jászai-díjas érdemes
művésszel, valamint Balogh Géza
rendezővel, az országos részleg művészeti
vezetőjével a színház eredményeiről és
gondjairól és az elvégzendő feladatokról
beszélgettünk.

Az Állami Bábszínház -- talán ez produk-
cióinak legfőbb jellegzetessége -- a legkülönbözőbb
művészeti ágakat (képzőművészet, zene, irodalom,
dráma, tánc stb.), technikákat és stílusokat
szintetizálja, totális szín-házat teremt, ahol
minden eszköz, elem a mondanivaló sajátos
értelmezését, adekvát megjelenítését szolgálja. A
nézőben óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon
mindaz, ami itt látható, bálszínház-e még, vagy
pontosabban : csak bábszínház-e ?

Szilágyi Dezső: A hagyományos felfogás
szerint - a báb egyenlő az ember formájú,
megmozgatott figurával -- mi két-
ségtelenül nemcsak bábszínházat csiná-


