
Z S O L T I S T V Á N

ÜGYELŐ SZEMMEL
- Tulajdonképpen miért nem cserélne az Old Vic
ügyelőjével, vagy akár főügyelőjével?

- Én életemben nem voltam még színházban
mint néző. Nyilván már nem is leszek. De nagyon
sok európai színházat, tulajdonképpen minden
jó európai színházat ismerek belülről, hátulról.
Most itt volt az ami társadalmi rendünk, amelyet a
tízmillióból kilencmillió szidhat. De nekem nem áll
jól, ha szidom, mert én tudom, hogy nincs még
egy ország Európában, ahol színházanként
négy-öt-hat-hét ügyelő volna. Másutt egy
színház - egy ügyelő. Annak az egynek kell
minden próbát, minden előadást végigcsinálnia.
Hát ez riasztó. Már ahogy elmondom, belesápa-
dok. Nálunk, a Nemzeti Színházban, legalábbis
amíg én ott voltam, negyven, pontosabban har-
mincnyolc és fél évig, mindig volt hat-hét gyere-
kem. Ez azt jelentette, hogy ha volt valami jó
programom, akkor „Jancsikám, Lacikám, én
most elmegyek, és ezt a szabad estét majd
visszaadom". Vissza is adtam mindig. De
elmehettem. Tehát a munka egyhetede jutott
rám, szem-ben az európai színházakkal, ahol a
főügyelő egyben alügyelő is, és Isten tudja, még
mi minden. És az aztán egyáltalán nem
fordulhat elő, hogy az ügyelő odaálljon az
igazgató elé, és azt mondja, „igazgató úr, én
most elmegyek két hét-re Tatára edzőtáborba".
Az igazgató riadtan rá-nézne, azt mondaná:
„menjen, fiam", de már hívná is a mentőket.
Elképzelhetetlen, hogy ilyen felállású
színházakban az ember az ügyelés mellett
mással is foglalkozzék. Nekem azért volt az a
társadalmi rend nagyon kellemes, mert az én
hagyományos, szent, mindenekfölött álló lus-
taságomat kielégítette; persze az a társadalmi
rend, ugye, ma már nem divat.

Az viszont biztos, hogy aki például Angliában,
Franciaországban, Németországban végigcsinál
így negyven évet, az nem egy hatvan négy-
zetméteres panellakásban lakik. Valamit valami-
ért. Nekem nagyon jó volt az az üzlet, amit a ma-
gyar állammal kötöttem, és elégedetten is men-
tem el, habár kicsit furcsa, rám jellemzően fura
körülmények között, nyugdíjba; de nagyszerű,
káprázatos évtizedeket töltöttem a Nemzeti
Színházban. Manapság kicsit riasztó híreket hal-
lok róluk, de hát ez már legyen az utódom gondja.

- Én mindig gyűlöltem a rendezőket.

 Személy szerint vagy általában?
 Nem személy szerint, ugyan! Azok az em-

berek mindig előre köszöntek nekem. És érde-
kes, izgalmas egyéniségek voltak; egy közülük
különösen; Várkonyi. De másfelől én a legna-
gyobb színészek mellett nőttem fel, és a színész-

Zsolt István, a Nemzeti Színház nyugalmazott főügyelője ez év május 7-
én elhunyt

Zsolt István az ügyelőpultnál

nek nincs más, csak a tehetsége, az pedig sem-
mitől sem védi meg. Nekem viszont szakmám
volt. Ha egy este a Nemzetiben valami baj volt
Ungvári Lacival mint Ádámmal, akkor még négy
másik Ádám állt rendelkezésre, és az előadás
le-ment, úgy, hogy senki észre sem vette a
cserét. De ügyelő nélkül nincs előadás - hát
ezért köszöntek neki mindig előre. Szóval én
nagyon kellemes viszonyban voltam a
rendezőkkel, szerettek is a maguk módján, már
amennyire engem egyáltalán lehet szeretni. A
lényeg, hogy jól kijöttem velük, soha hangosabb
szó nem esett köztünk. Az utolsó tíz évben
Majorral nem voltam beszélő viszonyban, de ez
sem egy lármás verekedés nyomán történt;
megállapodtunk, hogy meguntuk egymást. De
ettől még óriási nagy volt a tisztelet egymás
iránt, dolgoztam a darabjaiban, szóval éppen
csak nem köszöntünk egymásnak. E nélkül meg
lehet lenni.

- Talán az egyetlen, ami nem sikerült, hogy a
barátaim, nagy B betűvel, akikből nagyon kevés
volt, idő előtt haltak meg.
 Hallhatnám a neveket?
 Hát nem hosszú lista. (...) A harmadik ba-

rátom, az színész volt, nagyon közismert, na-
gyon népszerű valaki; azért lett a barátom, mert
egy szakmából valók voltunk, egy színháznál is
voltunk, de én mégsem voltam színész. A
színészet mint mesterség ugyanis nem termel
barátságot, ez érthető. Ez a barátság annyira
megerősödött, hogy évtizedeken keresztül
minden szombat reggel kilenc órakor
találkoztunk a Gellért Szálló presszójában, ha
esett, ha fújt, ha karácsony volt, ha húsvét. Hát
aztán ő is fiatalon meghalt...
 Azért mondjuk meg legalább, hogy...
- ...Kálmán Györgynek hívták. Vagy inkább

hívják, mert akik szerették, a mai napig úgy be-
szélnek róla, mintha élne. Nem volt vele rendes a
sorsa. Hogy ő rendes volt-e a sorsával, nem tu-
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Kálmán György, Zsolt István és Bessenyei Ferenc
(1962) (MTI-fotó. Pálfai Gábor felvételei)

dom, erről majd őt kell egyszer megkérdeznem,
de való igaz, hogy nem volt valami hálás partner,
mármint a sorsával szemben. Persze a hála nem
éppen az örök élet titka, de ő soha semmivel nem
volt megelégedve, rágta magát, nagy önmar-
cangoló volt, és nem becsülte valami sokra a bol-
dogságot. Nem is tudom, hogy kellene ezt meg-
fogalmazni. Szóval ő nem forrt össze olyan szo-
rosan a mindennapi élet apró kis boldogságaival,
mint én. De persze ettől még élhetett volna...

- Az én életemben rengeteg szép nap volt, de
az egyik legszebb a színészkarnevál volt fönn a
Várban, ahol a kétszáz éves magyar színészetet
ünnepelték, és ezt azén egyik gyerekem csinál-
ta. Én minden gyerekemet nagyon szerettem, ők
is szerettek engem.
 Kik ők?
 Ügyelők az én istállómból, akik még ott

vannak a Nemzeti Színházban. Ők megértették,
hogy ezt a szakmát nem lehet tanulni. De egy at-
moszférát egy ember oldalán át lehet venni. És
ez a gyerekem, aki a színészkarnevált csinálta,
pokoli nehéz munkát kapott: szabadtéri színpad,
fönn a Várban, reggeltől éjfélig két napon át,
nyolc vagy tíz helyszínen, ez majdnem olyan non
plusz ultrája az ügyelésnek, mint egy katonai pa-
rádé a Hitler alatt. És ezt mind egyedül csinálta.
Akkor este én üzentem is neki, egy tündéren ke-
resztül, mert minden nő egy tündér, hogy mondja
meg a fiújának, hogy ezt én már nem tudnám így

megcsinálni. Ennél nagyobb dicséret az én
számból nem hangozhat el. De én boldogan
mondtam, és nagyon büszke voltam magamra is
meg őrá is, hogy egy ilyen fiatal gyerek - no,
nem nagyon fiatal, de hozzám képest mégis gye-
rek - ilyen csodát csinált.
 És ezért volt olyan boldog nap az a

színész-karnevál?
 Ezért. Mert nagyon jó érzés, ha egy fiatal

ember többre viszi a szakmámban, mint én vit-
tem.

- Említette Várkonyi Zoltán nevét.
 Ez egy kör volt, amibe beletartozik Major,

Marton, Nádasdy és még Gellért is, akivel soha
nem tudtam összemelegedni, fogalmam sincs,
miért. Azt mondják, kiváló rendező volt, nem tu-
dom megítélni, nem vagyok színész. Azt hiszem,
sótlan pali volt. De ha most itt ülne az egyik
színésznője, akkor agyonverne, mert minden
színésznő azt mondta, hogy sármosabb palit
még az életben nem látott, mint Gellért. Hát
ilyenkor a tükörbe nézek, és meg vagyok
magammal elégedve. Na most... - de ez egy
olyan furcsa kérdés. Belemenjünk? Van kedve
hozzá?
 Persze, persze.
 Tudom, hogy maga szereti a színházat, de

ezt nem lehet két szóval elintézni. A negyven
évből, amit a Nemzetiben töltöttem, volt kétszer
tíz év, amikor a színház a mennyekben járt:
Major-nak a nagy tíz éve és Martonnak a nagy
tíz éve. És a kettő között ég és föld különbség
volt. Major klasszikusai a szakma ünnepnapjai
voltak. Igaz, olyan színészei is voltak hozzá. És
nemcsak a

Shakespeare-ekre gondolok, hanem, mit tudom
én, arra a Jegorra...

-- Jegor Bulicsov...
-- ...amit aztán, Isten bocsássa meg, még

kétszer eljátszottak, más színészekkel - hát
nem volt ugyanaz. De az eredeti, az olyan
gyöngyszem volt, amire csak könnybe lábadt
szemmel lehet gondolni. Na, utána jött a Marton-
korszak. Nem lehet mondani, hogy ez a két em-
ber rajongott volna egymásért. Nem azért, mert
különböző alkatok voltak; furcsa légkör volt ak-
koriban az országban, és az „begyűrűzött" a
Nemzetibe. Marton olyan darabokat hozott,
amelyek Major alatt soha nem kerülhettek volna
színpadra. Itt van mindjárt az első, A tojás. Vagy a
Peter Weiss-darabok, a Marat/Sade vagy a
Vizsgálat...
 Amiben Major játszott...
- Amiben játszott Major; hol tudta a szerepet,

hol nem. De ne pletykáljunk - bár reggelig
tudnék pletykákat mesélni, hiszen egymás kö-
zött nőttünk fel -, de hát ennél ők sokkal többet
érdemelnek. Szóval, visszatérve a lényegre: ez
megintcsak óriási tíz év volt, és nekem is volt
benne némi részem, mert Marton, teljesen indo-
kolatlanul, adott az ízlésemre, nem tudom, hon-
nan vette azt az agyrémet, hogy nekem ízlésem
van. De ha külföldre mentem, és láttam egy pla-
káton valami érdekes darabot, meg hallottam a
sajtóját, akkor elhoztam neki, és ő be is mutatta,
siker is lett.

És ott volt Nádasdy Kálmán is - egészen más
ember, mint ez a kettő. Egyszer, már nem tudom,
melyik darabban, adott egy instrukciót, és mikor
utána elment mellettem, mondom neki, hát ez
olyan mondat volt, mintha Krúdy írta volna. Utána
lementünk a büfébe, abba a legendásba, és ott
Nádasdy minden felkészülés nélkül olyan elő-
adást tartott Krúdyról, amire az a másik kettő so-
ha nem lett volna képes. Borzasztó kulturált em-
ber volt. Igaz, a műfaja, az opera is magasabb
kulturát igényeI, mint a próza. Ez nem értékmé-
rés, ez tény.

De énhozzám legközelebb Várkonyi állt. Az
csibész volt, szemtelen volt, nagyképű volt, be-
képzelt volt, rossz volt, és sokkal felkészültebb,
mint a másik három. Beszélt három nyelvet, na-
gyon szép verseket írt. Hát Marton mint versíró
vagy Major mint zeneszerző, az nagyon furán
venné ki magát - persze nem is ez volta dolguk.
Nem tudom, tudja-e, de ez is színháztörténeti
adat: ahogy mi most itt ülünk, és a Zoli ott állna,
akkor két kézzel, tehát ballal-jobbal egyszerre,
csinálna rólunk egy nagyszerű karikatúrát. És az
egész világnézete, mármint nem a politikai, ha-
nem az értelmes világnézete olyan volt, mint az
enyém.
 Az imént azt mondta, nem hisz a rendező-

ben...
 Ab ovo nem hiszek benne. Várkonyit nem
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azért szerettem, mert jobb rendező volt, mint
amazok; az egyénisége állt közelebb hozzám.
Én soha nem láttam a Nemzetiben, hogy ha jól ki-
osztják a darabot, akkor szükség lett volna ren-
dezőre. Mit tudott volna akármelyikük vagy a vi-
lág bármelyik rendezője egy Bihari Jóskának
mondani? Hát mondja meg nekem: mit tudott
volna hozzá képest? Parasztabb volt, mint ő?

 Én elhatároztam, hogy ebben a beszélge-
tésben nem fogunk vítatkozní. De azért meg kell
jegyeznem: ha Marton olyan darabokat mutatott
be, amelyek Majornál elképzelhetetlenek lettek
volna, ezzel elismerte, hogy mégiscsak kell a
rendező.
 Kérem szépen, azén igazságaim nem ab-

szolút igazságok. Az én igazságaim egy hosszú
színházi pályafutás részei, hogy is mondjam, a
leszűrt tapasztalatai. És ezekből az derült ki szá-
momra, hogy a színház a drámaíróval kezdődik
és a színésszel folytatódik, hát aztán lehet, hogy
van rendező, de ha nincs, az a világon semmit
nem jelent. A színház nem kulturáltság kérdése.
Kérem, én nem tudok elképzelni kevésbé olva-
sott embert Makláry Zoltánnál. Nem is tudom, tu-
dott-e írni-olvasni. Azért játszott mindig kis sze-
repeket. De hát amit az életről tudott, azt nem le-
het senkivel összehasonlítani. Azért mondom,
hogy egy jól összeválogatott társulata közönsé-
get is megbolondítja. Mert a néző, a hétköznapi
ember, az sose nézi, ki rendezte a darabot.
 Soha nem kísértette meg a gondolat, hogy

ügyelés helyett inkább rendezze a színészeket?
 Mondtam már, nekem életelemem a lusta-

ság meg az önzés, és a lustaságomra mindig na-
gyon vigyáztam. Mondok egy példát. A Nemzeti
Színház főtitkári széke, ami stallum, amit már
jegyeznek a protokoll-listán, az hét évig volt
üres, és minden szezon végén megkérdezett
engem az illetékes, hogy nem vállalnám-e el. És
lám, milyen boldogan beszélgetek most önnel -
mert ha elvállalom, biztos, hogy már szép hősi
halott volnék, és mi értelme lett volna? Mert
ugye, egy fő-titkár, az husszonnégy órát dolgozik
egy nap. És hogy ezeket a buktatókat el tudtam
kerülni, az nekem hallatlanul széppé tette az
életemet. Semmi más nem akartam lenni, mint
ügyelő, abban a felállásban, hogy mindig voltak
körülöttem gyerekek, és el tudtam fogadtatni;
hogy én tényező vagyok, fontos tényező a
színházban.

- Ha én lennék a jó tündér, és két programot va-
rázsolhatnék önnek: délutánra élete legizgalma-
sabb futballmérkőzését, estére élete legemléke-

zetesebb színházi előadását - mit választana?
 (...) Egyetlen kedvenc előadásom nem

volt; a színház azért ennél sokkal komolyabb
művészet. De, mondjuk, eszembe jut a Ványa
bácsi. Nem a később felmelegítettről, hanem a
legjobbról beszélek. Vagy a Ill. Richárd. Az Úri

Törőcsik Mari mint Solveig a Peer Gyntben (1958)

muri. A Pygmalion, ami egy semmi. Szóval nem
egy borzasztó nagy klasszikus.
 Játszották vagy ötszázszor azt a semmi

előadást. Mészáros Ágival, Básti Lajossal...
 Hát Básti Lajos is játszotta, Somló Pista is

játszotta, Várkonyi is játszotta. Tessék elképzel-
ni, milyen színház volt az, hogy három ilyen
egyéniség állt rendelkezésre egyszerre. Várko-
nyi, Somló, aki a legkülönbek egyike volt, és Bás-
ti, aki nem volt a legkülönbek egyike, de ebben
óriási sikert csinált. Ha jól emlékszem, Besse-
nyei Feri is játszotta. Hát ilyen egyéniségekkel
volt tele a színház. De azért nem volt minden da-
rab nagy siker. Volt nekünk bukásunk is.
 Például?
 Hát kérem szépen, szovjet darab, Major

játszott benne valami Polezsájev professzort.
 A Kreml toronyórája...
 Nem, nem. Nem akarom a jó tündért rossz

pontokkal terhelni, de nem az a címe.
 Viharos alkonyat?
 Az. Na, milyen fejem van? Szóval, nem

volt igazán jó darab, na de az a furcsa, összetett,
ellentmondásos pasas, akit Major játszott, az
nagyon jó volt. Aztán ott volt még bukásnak Az
Anya; de abban is remekelt a Hilda. A Hilda szín-
padi értelemben nagyon rossz gyerek volt. Ne-
héz volt rá vigyázni, mert ha főszerepet játszott,
semmi se volt jó neki, ha meg mellékszerepet,
akkor olyan rossz volt, mint egy négyéves szaros
kölyök. De én nagyon szerettem. Emlékszem,
hogy minden premierjén, amikor négy óra körül
bementem a színházba, ő már rég ott volt, s en-
gem várt a portán az üzenet: tessék bemenni a
művésznőhöz. A kopogásom már ismerte, hát
beléptem, és rögtön láttam, hogy ott a fröccs az
asztalán, amitől engem a guta megütött. De én
kitoltam vele, mert minden premierre vittem neki
egy puncsos mignont, amit utált, és ki is vágta az

ablakon, engem meg az ajtón, de aztán
visszahívott - gyere vissza, te franc! -, és akkor
egy órát dumáltunk.

De énnekem minden színész kedvenc. Az is,
akinek egyszavas szerepe van. Bemenni a
szín-padra és ott valamit csinálni - ne
haragudjék, nem akarom megbántani önt, aki
emellett még jó tündér is -, ezt mi nem tudjuk. A
Hirschler professzornál többet senki nem tud a
szülésről, generációkat segített világra - de
hiába, ő maga még nem szült. Én a világ
legjobb színészeit vittem be úgyszólván az
ölemben a Nemzeti szín-padára-de amikor
belépnek a színpadra, és ott egyedül néznek
szembe a feketeséggel, a sem-mivel, a
gyilkosaikkal, hát ezt nem lehet elég nagyra
becsülni.
 Ön élő színész nevét még nem említette,

pedig közülük is van, akit szeret. Például Törő-
csík Mari.
 Törőcsikről talán azért nem beszéltem,

mert - egy másik, civil hölgyet most nem említve
 ő az egyetlen nő, akihez, itt a nyilvánosság
előtt is bevallom, óriási szerelem fűz. Ma már el-
mondhatom, hogy szerelmes voltam bele; va-
gyok is, mind a mai napig. És neki bármikor,
mindig helye van a legjobb Nemzeti Színház
étlapján.

 Az, hogy a Hilda, Bessenyei Feri, a „Törő"
időnként elmennek a Nemzetiből, az nekem
nagy szívfájdalom.
 De hát biztos, hogy ők mennek el?
- A Nemzeti megy el tőlük, persze. Holott

rendőrkordonnal kellene körülvenni az épületet,
hogy az ilyen emberek el ne menjenek. Én sajnos
hivatalból voltam szem- és fültanúja annak,
ahogy Kálmán Györgyöt a Nemzeti Színház el-
engedte. Úgy, ahogy egy rossz kutyát se lehetett
volna, nemhogy őt.
 Hogyan történt?

 Hát a summáját mondom. Szezon közben
 ami mindig nehéz dolog egy színház életében
 jött egy vadonatúj vezetői garnitúra, és hozott
magával egy teljes társulatot. Megérkeztek janu-
árban, és nem fogja elhinni: a szezon végére
azokból a színészekből egyetlenegy sem maradt
a színháznál. Viszont az ő kedvükért verték szét a
Nemzetit. Na most, Kálmán elküldése - amiről
nem tudok úgy beszélni, hogy ülve maradjak, ma
is annyira felháborít - úgy történt, hogy ő a be-
mutató napján este fél hétkor felállt egy megbe-
szélésről, és azt mondta, nekem fél óra múlva
előadásom van, megyek átöltözni. Hát hogy ezt
egy rendező ne értse meg, az csak rá jellemző és
nem Kálmánra, aki nota bene a legfegyelmezet-
tebb színészek egyike volt. És akkor azt mondja
nekem a rendező: tessék felírni a művész urat,
mert itt hagyta a próbát. Merthogy ez ilyenkor az
ügyelő dolga. Másnap rendkívüli törvényszék.
Ott van Kálmán, az igazgató meg én. Azt mondja
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az igazgató: „Baj van". Azt mondja Kálmán: „Hát
majd megoldjuk." „Hát - azt mondja - az nem
lesz olyan könnyű, mert te tegnap otthagytad a
próbát fél hétkor, premier előtt." Erre azt mondja
Kálmán: „Hát fél hét volt, elmentem átöltözni."
„Ezt nem lehet csinálni. Ezért büntetés jár." „Hát
akkor én most elmegyek" - mondja a Kálmán.
Az igazgató meg: „Hát jó." És egy Kálmán
György ezzel a mondattal hagyta ott a pályát és a
Nemzeti Színházat.
 Lehet, hogy Kálmán György itt halt meg,

ebben a pillanatban?
 Ő hajlamos volt a halálra. Nem kell azért

mindent az új rezsim nyakába varrni, én csak ér-
zékeltetni akartam, hogyan vezették akkor a
Nemzeti Színházat. Persze Kálmán másképp re-
agált, mint ahogy, mondjuk, Isten őrizz, Besse-
nyei Feri reagált volna, aki eléggé erős pali: ő
megfogta volna az íróasztalt, és alája temette
volna az igazgatót.

Egyébként, ha már ilyen ronda, indiszkrét
dolgok kerültek szóba, meg kell mondanom,
hogy Kálmán a szakma pusztulásáért a szakmát
tette felelőssé; egyenként és név szerint. A
Nemzeti Színház pusztulásáért egyenként a
színház általa mindennél jobban szeretett
társulatát hibáztatta.

 Mondjuk, ha én holnap színházat alapíta-
nék...

 Mint jó tündér...
 Szóval, ha azt mondanám, hogy Zsolt nél-

kül az a színház elképzelhetetlen - vállalna ott
valamilyen szerepet?

 Kérem, elmondom, mit vállalnék ebből.
Én huszonnégy óra alatt - ez elég nagyképű du-
ma? -, szóval huszonnégy óra alatt, és nem a
Kerepesi temetőből, a Somlaykból, a Makláryk-
ból, a Biharikból, hanem a mai étlapból egy nagy-
szerű Nemzeti Színházat tudnék összeállítani. A
magyar színész, az nem felejtette el a szakmát.

- Elmondaná az első öt nevet, akit felhívna
telefonon?

 Hát olyan nagyon messzire nem kellene
telefonálni.

 Mondjuk, Törőcsiken kívül.
 Hát Törőcsik, az egy.
 Mondjuk aztán Garast.
 Hát Garast. Most ön mondja vagy én?

Szóval, én láttam az ön nagyszerű televíziójában
két színésznőt. Hogy miért láttam őket két évvel
ez-előtt, és miért nem látom azóta minden este?
Talán azért, mert ön nem bízott meg engem,
hogy csináljak egy új Nemzeti Színházat. Hát
Nagy-Kálózy, az egy istenáldotta színésznő,
nem tudom, tetszik-e ismerni. Aztán ott a Varga
Mari. Ez már két nagyszerű színésznő. Rendező,
az nem kell a mi színházunkban, hanem egy
igazi direktor, az igen.

 Mondjon még két férfinevet.
 Az egyik, úgy tudom, már a Nemzetiben

Bihari József a Tűzkeresztségben (1952)

van, ez a Cserhalmi, az nagyon jó színész. És
bármennyire mondják arra a nagyorrú, furcsa
pasasra, arra az Eperjesre, hogy ilyen meg
amolyan - csak kerüljön igazi direktor kezébe!
Na-hát ezekkel már el lehet indulni, ezekre már
bejön a közönség. És a két színésznő, akit
említettem, két nagyon jó nő is. Nem mindegy,
hogy a közönség jó nőket talál-e a színpadon
vagy krampuszokat.

Kálmán György A tojás című Marceau-darabban
(1957)

- Hadd mondjam el: Törőcsik Mari óta én sem
láttam pályakezdő szinésznőben olyan te-
hetséget, mint Nagy-Kálózy Eszter. Csak neki
szerencsésebben alakult az indulása. Hogy is
volt ez Törőcsiknél?

 Hát Törőcsik akkor már több jelentős ma-
gyar filmsiker után volt, tehát már volt valaki. De
hogy is mondjam, hogy ne hangozzék túl nagy-
képűen, szóval ahhoz, hogy valakit a Nemzeti-
ben befogadjanak, többek között az én szemé-
lyemen keresztül vezetett az út. Engem ezért fi-
zettek. Egy Molnár Gál Péter nevű újságíró írt egy
könyvet Gellért Endréről, és abban áll, hogy az
utolsó főpróbán, amikor teljes az őrület, és min-
denki tombol, megjelenik a színház főügyelője,
egy angol sebész eleganciájával és a léptei nyo-
mán helyreáll a rend.

Na, most ott volta Peer Gynt, Törőcsik a Sol-
vejget játszotta, hát a főpróbán szegénykém ott
téblábolt a bal oldalon, elég rumlis pillanatok
voltak, és én egyszer csak átszólok a jobb
oldalról: Mari, álljon odébb egy kicsit. Ő meg:
igen, már állok. Mert azt hitte, neki szólok, pedig
én a Sivó Marinak szóltam. Mondom, csak nem
gondolja maga, hogy nálam egy főiskolás az
Mari lehet? Szegényke olyan sírógörcsöt kapott,
hogy... No, majd elmondja ő, csak színesebben,
érdekesebben, mert jobb színész, mint én
vagyok. Na de aztán a premieren úgy tettem a
színpadra, hogy azt, amíg él, nem fogja
elfelejteni. Mert hát hiába: a Nemzeti Színház
még nem fogadta el. Ott mindenkinek be kellett
verekednie, meg kellett kedveltetnie magát. Nem
a közönséggel, hanem először a színházzal. a
tagokkal, hogy bebizonyítsa: méltó erre a helyre.
És ebben én sokat segítettem, ő pedig a mai
napig hálás érte. Most is, amikor meglátott azon
a színészbálon, szegény-kém azzal a harminc
kilójával a nyakamba esett, persze nem lehet
mondani, hogy nagy súly csapott volna vállon ...
Szóval nagyon szeretjük egy-mást. És nagyon jó
színész a Törő.

 Mitől? Mitől jó színész Kálmán, Törőcsik?
 Hát ott volt, mondjuk, Őze, aki fizikailag

egy roncs volt; több műtétje volt, mint ahány
hajszála. Nagyon mocskos volt vele a sors. A
,családi élete is több, mint undorítóra sikeredett.
És még-is, amihez nyúlt, arannyá vált. Hogy
mitől? Itt volt Bihari, Makláry, Somló Pista,
Mányai, Balázs Samu - atyaúristen, ezeket nem
lehet elfelejteni. Bihari játszott egyszer egy
paraszt orvost, mit tudom én, melyik darabban.
Megmondtam neki egyszer: idehallgasson, ha
én valaha beteg leszek, csak magához megyek,
hogy gyógyítson meg. Mert olyan orvos volt,
hogy tudni lehetett: ez mindenkit meggyógyít. De
hát ne menjünk eb-be bele, mert akkor, azt
hiszem, az életben nem ér véget a
beszélgetésünk...
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