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„A pályán vagyok"

Portrévázlat Vári Éváról

Úgy hiszem, a Rekordok könyvébe kí-
vánkozik, ha valaki egy évadon belül hat
főszerepet játszik el, mint ahogy azt az
elmúlt szezonban Vári Éva tette. Igaz, az
is alighanem rekordnak számít, ha valaki
huszonhárom évet tölt el ugyanannál a
színháznál.

Vári Éva pályája fokozatosan ível fel-
felé, gazdagodik, még akkor is, ha ő maga
úgy érzi: „a pálya szélén korcsolyázik".
Szerinte Magyarországon a közönség
csak azt tartja színésznek, akit a tévében
lát, aki címlapokon szerepel, egyszóval
akinek reklámja van. A valóság azonban
az, hogy Vári Éva sokrétű tehetségével,
minden szereplésével újra és újra lázba
hozza nézőit és kollégáit, művészi és
emberi magatartásával egyaránt tiszteletet
és szeretetet ébreszt. Tanulásra
ugyanolyan fogékony, mint az önzetlen
tanításra. Szeretet rejtőzik benne minden
iránt, ami szép, és főleg az emberek iránt.
Ugyanakkor korántsem csak érzel-mi
oldalról, hanem éles intelligenciával
közelíti meg szerepeit.

Végtelenül fontos számára, hogy mi-
lyen társadalmi közegben helyezkedik el
az a figura, amelyet éppen megformál. A
hat főszerep közül - a Vértestvérek Mrs.
Jonesa, a Kinn vagyunk a vízből anyája, a
Bella Luise nénije, a Piaf és a Candida
címszerepei, valamint a Gőzben Josie ja -
az utóbbi áll legközelebb a szívéhez. A
nagy sikerű előadást az elmúlt évadban a
pécsi színház vendégszerepléseként a
Pesti Vigadóban láthatta a közönség, idén
pedig párhuzamosan játsszák a
Vigadóban és az újjáépített pécsi kama-
raszínházban.

„Bár ez bulvárdarab - mondja Vári Éva -
és nem valami mély dráma, mégis a na-
gyon jól megírt szerep által sok mindent
elmondhat az ember önmagáról. Josie
összetett, érdekes ember. Egészséges hu-
mora van, ugyanakkor olyan a sorsa,
amelynek megmutatásához egy színész-
nőnek bizonyos mélységekre van szük-
sége. Ehhez persze tudni kell, hogy Josie
londoni munkásnő, aki a maga eszközeivel
fellázad a társadalom igazságtalanságai ellen.

A közönség reakciója a darab első
részében nem egyértelmű, hiszen olyan
dolgokat mondok el például Josie éjsza-

káiról, amelyek mellbe vágók, sőt talán
az is taszító, ahogyan beszélek. De meg
vagyok győződve arról, hogy közben
nagyon sokan rájönnek, milyen szimpati-
kus az, ha valaki kimondja: valami hi-
ányzik az életéből. Hányan szorongunk
azért, mert nem merjük nyíltan kimon-
dani, ami rossz, és magunkba gyűrünk
mindent; szorongunk egy életen át."

Nem kevésbé lelkesen beszél másik
szerepéről, Mrs. Jonesról a Vértestvérek
című musicalben. Ez a szerep tulajdon-
képpen nem idegen a Josie-figurától. Azt
is mondhatnánk, ilyen lenne Josie, ha
felvállalná a „gürcölő" munkásasszony
szerepét. Mert végül is Vári Eva munkás-
asszonya - azzal együtt, hogy vállalja sor-
sát - nem felejti el azt, hogy nő. Incselkedik
a tejesemberrel, ha nem tudja kifizetni a
számlát, s még az öreg, parókás bíróval is
kacérkodik, hogy ne ítélje meg túl szigo-
rúan a fiát. Ebben az alakításban ötvöződik
az egykori szubrett és az érett prózai szí-
nésznő tehetsége.

Voltak olyan vélemények, hogy a
liverpooli munkáscsalád tragédiája min-
ket itt, Magyarországon nem érint igazán,
nincs sok közünk hozzá. „Már hogyne
lenne - mondja a színésznő. - Azért, mert
nálunk nincs olyan ordító szegénység
meg oly mérhetetlen gazdagság, azért itt
is vannak szegény emberek, akik esetleg
arra kényszerülhetnének, hogy egy jobb
környezetben élő család-nak adják oda a
gyereküket."

Vári Éva nem végzett főiskolát. Kö-
zépiskolás korában amatőr színjátszó
csoportban szerepelt, előtte nyolc évig a
nagykanizsai zeneiskolába járt. Érettségi
után jelentkezett ugyan a Színművészeti
Főiskolára, de a kaposvári színigazgató -
aki az elsó, kaposvári rostabizottság tagja
volt - ott helyben azonnal leszerződ-tette.
Megkérdezte tőle, mi szeretne lenni. A
tizennyolc éves lány azt felelte, hogy
természetesen szubrett. Öt évig volt
Kaposvárott, majd egyszerre jött fel-
kérés Szolnokról és Pécsről. 1963-ban
Pécsre szerződött.

„Körülbelül tíz évig csak operettet ját-
szottam, zenés vígjátékot, musicalt. Sze-
rencsére ez a színház alkalmas volt arra,
hogy musicaleket mutasson be, mivel
erős zenés tagozata és balettje van, és
akkoriban a Pécsi Balett nagy táncosai is
részt vettek ezekben az előadásokban.
Játszottam a West Side Storyban, a My
Fair Ladyben, a La Mancha lovagjában.

Sík Ferenc kérte fel Vári Évát először
prózai feladatra: Beatrice szerepére Gol-
doni Két úr szolgájában.

„Mikor az ember már elhagyta a har-
mincat, azt gondolja, nevetséges, hogy
még mindig szubrett. Az igazi áttörés -
Feydeau és más vígjátékfőszerepek után -
akkor következett be, amikor Galina
Volcsek jött Moszkvából, és szereplőket
keresett a Szerelvény a hátországból című
Roscsin-darabhoz. Megnézett különböző
előadásokban, és az egyik főszerepet -
nagyon nehéz, összetett feladat volt -
legnagyobb megrökönyödésemre rám
osztotta. A figura egy fodrásznő, aki nem
úgy látja a világot, hogy ha háború van,
akkor mindenről le kell mondani. Szeret
inni, és amellett, hogy szereti a férjét,
megnéz más férfiakat is. Nem hiszi el a
»propagandaszövegeket«, látja a dolgok
fonákját is. Nagyon-nagyon szép szerep
volt, nagyon szerettem."

A szovjet rendezőnő - aki eddig még
kétszer járt Pécsett - nagy élményt és
szakmai gazdagodást jelentett a „kezdő"
prózai színésznőnek. Nemcsak azért,
mert jó szerepeket kapott tőle - például
Varját a Cseresznyéskertben -, hanem
elsősorban azért, mert Galina Volcsek
tanította meg próbálni. Nála minden
próba - ahogy mondani szokás - „éles-
ben ment", mintha előadást játszanának.

„Talán a módszere volt más, a nagyon
pontos szerepelemzés. Egyrészt nagy szí-
nészi szabadságot adott, másrészt nagy
fegyelmet tartott. Több benne az affinitás
a nők iránt, mint egy férfi rendezőnél, de ez
valószínűleg természetes. Egyáltalán nem
elnéző, nem türelmes, egy férfi rendezőt
az ember előbb le tud venni a lábáról..."

A Galina Volcsek rendezte Cseresznyés-
kert Varjája után sokáig nem volt kétséges,
zenés darabban vagy prózai műben
játsszon-e. Ma már szinte örül, ha ismét
zenés szerepet kap. S annak különösen,
hogy a Mecsek cukrászdabeli hároméves
sikersorozat után ebben az esztendőben
végre a színházba is bekerül a Piaf-
műsora. Már csaknem anekdotává vált
Pécsett, hogy azért nem lehet jegyet kapni
a Piaira, mert mindig azok kapkodják el
különböző fortélyokkal a jegyeket, akik
legalább egyszer már látták.

Vári Éva soha egy hazug gesztust,
mozdulatot nem tesz sem a színpadon,
sem az életben. Természetes módon tudja
levetkőzni a konvenció szülte gátlásokat.
Ugyanolyan magától értetődően tesz-vesz
anyaszült meztelenül a Gőzben című
darabban, mint ahogy - immár negyvenen
túl - a cserfes kölyöklányt játssza a
Piaiban.

„Mindig, minden szerepemtől, minden
este rettenetesen félek! Kihűl a



kezem, a lábam. Szubrettként boldog
voltam, hogy játszhatok. Bementem a
színpadra, s azt hittem, mindent tudok.
Aztán szép lassan jött a szorongás. Fe-
lelősség, kötelesség a közönségnek él-
ményt adni. Már rég nem arról van szó,
hogy kimegyek a színpadra és »örömkö-
dök«. Ez részben attól is van, hogy az
ember elolvassa a kritikákat magáról meg
másokról, és akkor rájövök, hogy az nem
úgy van, ahogyan én gondolom, mások
más szemmel látják a dolgokat. Aztán
van bennem egy örökös bizonyítási
kényszer is, hogy elfogadtassam: a
pályán vagyok. Ez nem görcsös igyeke-

zet, hanem igényesség. Ha elkezdek egy
új darabot, azt szeretném, ne higgyék,
hogy az előző sikerem véletlen volt.
Egyik szerepemet sem tudom félvállról
venni."

Nos, kis szerepeket Vári Éva már régen
nem játszik, és ha úgy gondolja is néha,
hogy bizonyítania kell létjogosultságát
ezen a pályán, tudatában van kivé-teles
szerencséjének is: „Ha Pesten lennék,
mondjuk a Vígszínházban vagy a
Madáchban, akkor biztos, hogy egy
évben csak egy szerepet játszhatnék el, s
ez nem biztos, hogy különösebben kielé-
gítene."

Havonta húsz vagy ennél több elő-
adásban szerepel, és alig marad ideje,
energiája egyébre. Egyedül az olvasásról
nem hajlandó lemondani. Mindent
igyekszik elolvasni, az irodalmi folyóira-
toktól a Heti Világgazdaságig.

Film- és televíziós szerepeiről kérde-
zem. Nem hívják. „A filmrendezőknek
megvan a saját gárdájuk, oda nem lehet
bekerülni."

Egy másik bánata: „Sok előadásunk
úgy megy le, hogy semmiféle nyoma
nem marad. Úgy látszik, túl messze
vagyunk a fővárostól, még ebben a kis
országban is. Pedig, ha belegondolunk,
ezt a pályát nem az illegalitásnak találták
ki..."

Az idei szezon első - új színházat avató
- előadásában ismét egy nem mindennapi
főszerepet játszott: a Lear király
Bolondját.

A következő számaink tartalmából:

Bécsy Tamás:
A Sevilla csillaga a Vígszínházban

Nánay István:

Oliverek

Csizner Ildikó:
Három előadás Győrben

Mihályi Gábor:
Haumann Péter jutalomjátéka

Róna Katalin:

Arcok és szerepek a Csirkefejben

Bérczes László:
Harrytól Henrikig

Szántó Judit:
Szomory-bemutató a Játékszínben

Kovács Dezső:
Barokk mutatvány, plexi háttérrel

Vári Éva a Nem bánok semmit sem Edith Piaf-szerepében (Tér István felvétele)


