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Törőcsík Mari Winnie-jéről

Attól függően, hogy Leonyid Kogan,
Jascha Heifec, Yehudi Menuhin vagy a
hegedűjáték más virtuóza tartja kezében a
vonót - anélkül hogy bármiféle érték-
különbséget tehetnénk játékuk között -,
ugyanaz a szonáta másképp hangzik, más
hangszínek, hangsúlyok kerülnek előtérbe.
Az értékazonos másságának ezt az
élményét keltette bennünk a kecskeméti
Katona József Színház stúdiójában színre
vitt 0, azok a szép napok elő-adása,
amelynek főszerepét Töröcsik Mari
alakította; egy olyan időpontban, amikor
még élénken élt az emlékezetünkben
Pogány Judit Winnie-je, aki Samuel
Beckett földbe ásott hősnőjét a kaposvári
Csiky Gergely Színház stúdiójában
támasztotta fel. Hosszú életre, hiszen ez a
produkció még ma is repertoárdarabja a
kaposvári színháznak.

Pogány Judit Winnie-jét egy vele
folytatott beszélgetésben és az előadásról
írott kritikában már méltattuk (a
SZÍNHÁZ 1983. júniusi és decemberi
számában). A kaposvári változatra, ame-
lyet Ascher Tamás rendezett, és amely-
nek ő tervezte a díszletét és jelmezeit is,
csak annyiban térnénk vissza, amennyiben
ezzel az összevetéssel világosabbá
tehetjük a kecskeméti előadás sajátos
jegyeit.

A kecskeméti rendező, Banovich
Tamás, aki ugyancsak maga tervezte a
dísz-letet és a jelmezeket, rendezőként
szerényen a háttérbe húzódott. Úgy vélte,
elsősorban ellenőrző, bíráló külső szem-
ként kell segítenie Törőcsik Marit sze-
repének megformálásában. Az előadás
végül is kettőjük együttgondolkodásából,
együttműködéséből született meg.

Ascher Tamás rendezése annyira Be-
ckett-hű, amennyire egy színpadi előadás
esetében hűségről beszélhetünk; a kecske-
méti nem az. Már a díszlet sem követi a
szerzői előírásokat. Banovich szín-
padképe Magritte szürrealista látomásait
idézi. Fekete képkeretbe zárva, perspek-
tivikusan hátrafelé szűkülő, világoskék
kockában homokbarna, kietlen, töredezett,
sziklás táj képe tárul elénk. Nincs bucka,
nincs fű, az előírt s a játék

szerkesztettségét hangsúlyozó szimmetria
is megtörik, mert Winnie - Törőcsik Mari
- az előírt középtől valamivel jobbra
magasodik ki a földből. Willie viszont
balra egy árokban csücsül, amelyet
ugyancsak baloldalt egy kis alagút köt
össze a színpad előterével. A Wilhe-t
megtestesítő Lakky József innen mászik
majd elő a második rész végén. A
megkövetelt éles fényben tartott
világoskék, világosbarna színpadkép
szemet gyönyörködtető, ellentétben a
kaposvári „csúnyaságával".

Törőcsik Mari a környezetéhez illő
egyszerű, utcai használatra való, bordó
csíkokkal mintázott drapp ruhát visel, a
nyakkivágás csak annyira mély, hogy lát-
ni engedjen egy piros gyöngysort. A darab
instrukcióiban „előírt" dús kebleit se
Pogány, se Törőcsik Winnie-je nem mu-
togatja, bár Beckett mélyen kivágott
dekoltázsról beszél. Winnie utal is rá,
hogy még mindig szép mellei magukra
vonták az arra járó Shower vagy Cooker
úr figyelmét. Kétségtelen, hogy sem Po-
gány finomkodó vidéki úriasszony Win-
nie-jével, sem Törőcsik önmagából fel-
épített hősnőjével nem fér össze, hogy
dekoltázsának mutogatásával kacérkod-
jék.

Törőcsik minden látható smink, minden
elidegenítés nélkül önmagát jeleníti meg
Winnie-ben, ő már korban is majd-nem
megfelel szerepének. Beckett meg-
határozása szerint Winnie jól konzervált
ötvenes szőkeség. A kaposvári előadással
ellentétben itt a színpadi játék a darab
tragikus vonásait nyomatékosítja, és
amennyire csak lehetséges - még húzások
árán is - visszaszorítja a színmű groteszk
elemeit.

Megvalljuk, hogy az eléggé szembetű-
nő szöveghúzásokkal nem tudtunk meg-
békélni. Kimaradt például Winnie
groteszk fogmosása és a napernyő vá-
ratlan elégésének furcsa jelenete is.
Beckett a maga létdrámájában totális
világképet rajzol fel, s ez nem tűri
egyetlen mozzanat elhagyását sem. Eb-
ben a megsemmisülés fokozatait feltáró
végjátékban, amelyben - úgy tűnik - már
semminek sincs jelentősége, minden
egyforma fontosságot, jelentőséget kap.

Törőcsik Winnie-jét az éles csengő-szó
nehéz álomból veri fel. Kábultan, fáradtan
ébred, nehezen talál magára. Almosan,
lassan mozogva teszi-veszi dolgát, ez a
letargia érződik a hangján is. Csak a
fáradékonyság, kedvetlenség el-

leni orvosság kihörpintése - a reggeli
doppingital - dobja őt fel. De az sem
annyira, hogy megfeledkezne állapotáról,
arról, hogy fél testével már a sírban van.
Törőcsik Winnie-je nem áltatja magát,
tudja, hogy helyzetén nem változtathat.
Az öregség visszavonhatatlanul és
letagadhatatlanul bekövetkezett, és a jövő
is már csak a testi romlás, a hanyatlás, a
fokozódó magány egyre nehezebben
elviselhető állapotát ígéri. Törőcsik Mari a
bekövetkező öregség átélésének fájdalmát
beszéli el nekünk - szív-bemarkolóan.

Nem hős Törőcsik Winnie-je, aki a
mind szörnyűbb élethelyzetben sem adja
meg magát, és tovább küzd emberségé-
nek megőrzéséért, ahogy korábban Tolnay
Klári értelmezte a szerepet. Winnie ezúttal
már nem remél semmit az élettől, már
nem is küzd azért, hogy meg-tartsa
önmagát. Elmarad a reggeli test-ápolás is,
a fogmosás, a száját is csak azért rúzsozza
ki, azért fésüli meg a haját, teszi fel a
kalapját, mert e tevékenységek a
megszokottá vált minden-napi szertartás
részei. A helyzetébe bele-törődött asszony
már nem akar senki-nek sem tetszeni,
Willie-nek sem, akivel már rég
megszakadt minden szexuális kapcsolata.
Van ugyan egy kis kacér játéka a hajával,
de Törőcsik a szőke hajtincset is olyan
szomorkás mosollyal húzza a szeme elé,
mint aki tudja e gesztus hiábavalóságát.

Az asszony Willie-hez fűződő kap-
csolatát Törőcsik gondosan kimunkálta.
Érezzük, Winnie szereti férjét, igazi
aggodalom csendül meg a hangjában,
amikor félti, nehogy leégjen a tűző napon,
de az is nyilvánvalóvá válik, hogy Winnie
minden szeretete ellenére lenézi urát, nem
tartja magához méltó szellemi partnernek.
Életének egyik nagy fájdalma ez, de már
ebbe is beletörődött. Az elfojtott sérelem
mélységét jelzi, ahogy egy-egy ritka
alkalommal ki-robban Willie ellen, és
kiabál vele. Fantasztikus színészi
produkció - Törőcsik arca pillanatokra
úgy elvörösödik, hogy azt még a színház
legutolsó sorában ülve is jól lehet látni.
De a meg-békélés hamar bekövetkezik.
Winnie nagyon jól tudja, szüksége van
erre az emberre, akivel leélt egy életet, az
egyedüli emberre, akinek elpanaszolhatja
minden gondolatát, rezdülését. Még ha
nem is lehet biztos abban, hogy Willie
odafigyel arra, amit mond, de jelenléte
fel-tétlenül szükséges ahhoz, hogy
fenntart-hassa a beszélgetés fikcióját.



A beszéd Winnie legfontosabb élette-
vékenysége, életének egyetlenmegmaradt
tartalma.

Winnie - Törőcsik megformálásában -
ezúttal nem azért végzi mindennapi
dolgait a felébredéstől az elalvásig, rakja
ki és be a táskáját, tanulmányozza
fogkeféje feliratát, beszélget Willie-vel,
emlékezik a régmúltra, hogy el-terelje
gondolatait állapotáról, hogy ne gondoljon
az öregségre, a halál elkerül-hetetlen
közeledtére. Nem. Számára a kis
cselekvések sora és mindenekelőtt a be-
széd arra való, hogy múljon az idő, hogy
kitöltse az űrt, a semmit. Többnyire fásul-
tan darálja mondókáit, történeteit. Már az
is eredmény, ha romló szemével ki-betűzi
a fogkefe teljes feliratát. Törőcsik ezt
olyan iróniával játssza el, amely
provokálja, hogy „önleértékelését" a
külvilág ne fogadja el. A színésznő némi
fájdalommal a hangjában idézi fel az if-
júság tovatűnt napjait is. Szomorúan
érzékeli, hogy már nem emlékszik, mi volt
első szerelmének a neve, kié volt a
szerszámoskamra, ahol az első csókot vál-
tották. És nemcsak a szép emlékek térnek
vissza a múltból. Mildred története a
combjára sikló egérrel a gyerekkor elfoj-
tott szexuális félelmeit eleveníti fel, amely-
re emlékezve Törőcsik Winnie-je olyan
élesen, rémülten sikolt fel, hogy végig-fut
hátunkon a hideg.

Winnie-nek beszéd közben már csak
egy-egy választékosabbra sikerült meg-
fogalmazás okoz némi örömet, egy-egy
helyzetét jellemző szép versidézet, ami-
kor még igazi szellemi lénynek érezheti
magát. Ez a Winnie a partnerével nagy
nehezen megvalósított beszélgetések
hatására az első rész végén jut el
örömének tetőpontjára. Igaz, Törőcsik
sovány kis örömet érzékeltet. Nem fel-
szabadult vidámsággal, hanem a szája
szögletével mosolyogva, kesernyés iró-
niával közli, hogy a mai nap is szép volt.
Az érzékeltetett kevés öröm meg-győzően
indokolja, hogy e „szép nap" végén nem
jött el az éneklés ideje.

A dráma második része még lejjebb
kezdődik. Winnie nyakig beásva - Tö-
rőcsik tolmácsolásában - döbbenten veszi
tudomásul, hogy tovább romlott a
helyzete, elérkezett az utolsó előtti állo-
máshoz. Úgy vizsgálja megmaradt élet-
lehetőségeit, mint a halálraítélt, akit a
tágas közös cellából átvittek a siralom-ház
szűk magánzárkájába. A színésznő hangja
még monotonabbá, még levertebbé válik,
Winnie-je csak lassan nyug

szik meg, amikor új helyzetét tudomásul
veszi. Néha azonban képtelen ön-magára
fegyelmet erőltetni, úgy sikolt segítségért
Willie-hez, mint aki szakadékba hullt, és
ereje fogytán már csak néhány ujjal
kapaszkodik egy kőtüremlésben. Majd
hangosan jajgatva kiált fel kétszer is, hogy
„fáj a nyakam", és mi, nézők a magunk
bőrén érezzük, hogy a sziklák
felhorzsolják Winnie bő-rét, ahogy
megpróbálja a fejét forgatni.

Willie váratlan feltűnése sem hoz igazi
örömet. Törőcsik az öregen való
viszontlátás keserűségét játssza el part-
nerével, Lakky Józseffel; már nem tit-
kolható többé, hogy régi szépségének csak
foszlányait őrzi, hogy arcát ráncok
csúfítják, hogy vonzó, csillogó tekintete is
megtört. Winnie-nek viszont arra kell
rádöbbennie, hogy élettársa négykézláb
mászó, felegyenesedni sőt beszélni is kép-
telen, szélütött lénnyé vált, aki zavart tu-
datában talán nem megsimogatni szeret-né
őt, hanem a kint maradt revolver felé
nyúlva végezni akar vele. Willie azonban
végül is megtorpan, és nagy nehezen
kinyögi felesége becenevét. És ekkor
Törőcsik Winnie-je afeletti örömében,
hogy társa megjelent, és legalább még arra
képes volt, hogy felismerje őt, nagyon
fájdalmasan, nagyon keserűen, rekedten
károgva elénekli a boldog szerelmesek
egyesülését vágyó, remélő víg Lehár-dalt.

Aztán néma csend. A két ember ki-ürült,
merev tekintette] egymást nézi. Függöny.

Fejbe kólintva maradunk ülve, s csak
akkor ocsúdunk fel, amikor újra szét-
szalad a függöny, és a két színész meg-
jelenik, hogy fogadja a közönség tapsait.

Lehet, hogy Beckett elégedetlenül fi-
gyelte volna Törőcsik leegyszerűsített
szerepértelmezését, az elidegenítési effek-
tusok mellőzését, a groteszk mozzanatok
visszaszorítását, az ebből következő
szöveghúzásokat, de - mit tagadjuk - mi,
nézők szívszorongva figyeltük fel-kavaró
játékának tragikus, komor líráját, és
csodáltuk, hogy az öregedés drámájának
jól ismert, valójában egyszerű témáját
milyen bonyolult módon, az esz-közök
milyen fantasztikus gazdagságával és
erejével tudta megjeleníteni.

Félre is tettük fenntartásainkat; egy nagy
színésznő nagy alakítását láttuk.

RÓNA KATALIN

Megújul-e a magyar
színház - magánúton?

A nyolcvanas évek eleje az új vállalkozá-
sok, kisüzemek, kisgazdaságok, kisválla-
latok, társulások, egyesületek életre hí-
vásának időszaka az iparban, a mezőgaz-
daságban, a kereskedelemben, a vendég-
látóiparban, az idegenforgalomban. S ami
a gazdasági életben egy országban
megvalósul, megvalósulhat, az általában
lehetőséget kap a kulturális szférában is.
Létjogosultságot nyert tehát a színházi
életben is az egyéni vállalkozás, a ma-
gánkezdeményezés.

De vajon valóban létjogosultságot nyert
?

r
Két éve új plakátok, eddig nem látott
színháznévvel jelentek meg az utcán, a
házak falán. Kocsis István drámájának
magyarországi ősbemutatóját hirdette a
magát „szerényen" Új magyar színháznak
nevező „polgárjogi társulás". Akkor
Romhányi László, az Új magyar szín-ház
művészeti vezetője arról beszélt:
mindenki úgy gondolja a szakmában és
valójában a szakmán kívül is, hogy a
magyar színházművészet fontos kor-
szakváltás előtt áll. S bár a színházat nem
lehet a társadalom egészétől különválasz-
tani, érezni kell, hogy önmaga bensőjéből
erjed a változtatás igénye, folytatta
Romhányi. Nagyon fontos, hogy a meg-
lévő értékek megőrződjenek és mellettük
minőségileg új értékek jöjjenek lét-re.
Ami az utóbbi időben megindult vál-
toztatási lehetőség a gazdasági életben, az
hirtelen, újszerűségében sokkoló ha-
tásként érte a magyar társadalmat. Olyan
nyitási szándékokkal találkozunk, ame-
lyekre néhány éve még a legtitkosabb
álmainkban sem gondolhattunk. A ma-
gánvállalkozások terén sürgető volt a ki-
hívás. Az egyéni kezdeményezésnek, az
ambíciók, az ötletek kihasználásának a
történelmi lehetőségét kaptuk meg. S az
csak látszólagos, hogy ez a társadalmi
kihívás csak a gazdasági szférára korláto-
zódik. Az ellentmondások, a belső gondok
éppúgy jelenlévők a kulturális élet-ben,
mint a gazdaságiban. A kisvállalkozások
iránti igény ugyanúgy érvényesül és
követeli a maga szerepét. Sőt, úgy


