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bajom, ő még a maradást is fölkínálta, s végül is ő
csak a maga álláspontját, gondolatait védte,
azokért harcolt: inkább a városban, helyeseb-
ben a város vezetésében csalódtam, s ezt már
nem lehet jóvátenni. Ők azok, akik nem hallgat-
ták meg a józan szakmai érveket, akik
összevissza ígérgettek. Ezt nem bírom elviselni,
s ezért mondtam föl véglegesen és
visszavonhatatlanul.

 Megtette ezt rajtad kívül a protestálók kö-
zül még valaki?

 Nyugdíjba mentek kollégák, de így, anél-
kül, hogy máshová szerződtek volna, egyikük
sem kérte ki a munkakönyvét.

 Azért nem tartom illetlennek, mert koráb-
ban már volt róla szó: a te korodban hová tudsz
fordulni, merre próbálkozhatsz?

 Alkatilag egyszerűen képtelen vagyok ki-
lincselni: senkihez nem fordultam eddig, és nem
is fogok. Egy filmes felkérés érkezett, még be-
szélünk róla, és egyetlenegy emberi-művészi
gesztus: Galgóczy Judittól, a miskolci színház
főrendezőjétől, aki egy fontos szerepre kért fel,
velem akarja játszatni Mary Tyrone-t, a Hosszú
út az éjszakába női főszerepét, így hivatalosan is
Miskolchoz tartozhatom.
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Ehhez nem volt mit hozzáfűzni: kinek, hová ír-
jam, mondjam, hogy micsoda luxus, micsoda
vétkes pazarlás egy művészi ereje teljében lévő,
egyedülálló színt képviselő színésznőt tétlen-
ségre kárhoztatni, egzisztenciális vészhelyzet-
nek kitenni? S hogy ez a nagyszerű szerep meg-
nyugtató ugyan, de mégiscsak egyedülvaló...

Eljött 1992 márciusa. Természetesen ott vol-
tam, ha nem is a premieren, de néhány előadás-
sal később, Gödöllőn, ahol színre került Lukáts
Andor vendégrendezésében az O'Neill-dráma:
mélyreható, értő, intenzív kamaraelőadásban, s
ahol Dobos Ildikó megint hatalmasat alakított,
megint sajdíthatta azok szívét, akik pályafutása
miatt aggódtak: hiszen csúcsról csúcsra lépe-
get, de közben ott tátong alatta a mélység, s őt
nem oltalmazza védőháló. Szereptől szerepig is
élni kell, színészként, alkotóként is.

És itt akad el megint a beszélgetés: Dobos Il-
dikó ugyanis majdnem nem élt. Akik az idei nyári
Szolnoki Színházi Fesztiválon várták ezt az elő-
adást, tudják, hogy hirtelen jött, súlyos műtétje,
még ott, a városban, akadályozta meg, hogy a
rangos seregszemle főként szakmai közönsége
ismét láthassa: ki ő.

Most olvasom el az eredeti beszélgetés címét.
Döbbenetes. Tökéletesen illik a mostani állapot-
ra, pedig másfél micsoda év telt el! És most újra
itt ülünk, immár negyedszer.

IV

Megint az otthon, megint a békásmegyeri kis vi-
déki ház. Kipihent, kisimult arc, nevetős szemek,
gyors mozgás, ahogy térül-fordul, süteményt,
kávét hoz. És a figyelmeztető, bár inkább egyéni
divatötletnek tűnő turbán a fején. Orvosi szuper-
eredmény? Vagy emberi akaraterő? Nem fogjuk
megfejteni, mint ahogy az agyban keletkezett
vérömleny eredetét is csak a lelki-idegi túlfeszí-
tettségben lehet sejteni, hiszen racionális bioló-
giai magyarázata nincs. Hét héttel a műtét után
teljesen gyógyultnak nyilvánítva, nagyszerű
röntgenleleteket mutatva, újra folytatásra ké-
szen áll.

 Csak már nem vagyok teljesen ugyanaz.
Többet tudok. Már másképp tudnám játszania fi-

- Furcsa látni, hogy a színlapon ismét a
„főiskolai hallgató" jelzés álla neve mellett. Miért
érezte szükségét annak, hogy majd'két
évtizednyi szín-házi tapasztalat birtokában
beiratkozzék a Szin-művészeti Főiskola
rendezői szakára, hiszen ,,papír" nélkül is
rendezett már?
 Igen, a Kőműves Kelement és A padlást

állítottam színpadra. De úgy éreztem, hogy
megfelelő szellemi vértezet nélkül ez nem megy.
Igényem volt arra, hogy nyugodtan
olvashassak, hogy új emberekkel
találkozhassam, akikkel beszélgetni, vitatkozni
lehet.
 Jó néhány színészkollégája rendez diplo-

ma nélkül.
 Nem vagyunk egyformák. Az én alkatom-

hoz ez az elmélyültebb felkészülés áll közelebb.
Nagyon sok örömem telik a tanulmányaimban.
 Anyaszínházában hogyan fogadták elha-

tározását, miképp ismerik el rendezőként?
 Nagyon kedvesen. Lehetőséget kaptam

arra is, hogy ha akarok, akkor rendezzek a Víg-
ben is valamit. Persze örülök ennek a gesztus-
nak. Én nagyon sokat köszönhetek a Vígszín-
háznak. Horvai István, Kapás Dezső, Marton
László voltak a mestereim. Ők vettek fel a főisko-
lára, ha úgy tetszik, megláttak bennem valamit,
megszabadítottak sok-sok gátlásomtól, formál-
ták a gondolkodásomat. Szerencsésnek tartom
magam, hogy éppen ide kerültem, talán másutt

gurákat, mert a halálközeli tapasztalás az élet-
ben is segít kiválasztani, mi az, ami igazán fon-
tos, amiért érdemes tenni, tűrni vagy kockáz-
tatni.
 Lesz hely és mód, ahol ezt a

többlettudást hasznosíthatod?
 Még tavasszal, a miskolci

igazgatópályáz-tatás után hívott Árkosi Árpád
Szegedre, együtt az egész O'Neill-produkcióval.
Ez a nyári szenvedéstörténet nyilvánvalóan őt is
elbizonytalanította, hiszen senki nem láthatta
előre, vajon fogok-e tudni beszélni és járni. De
már jelentkeztem, teljes jogú tagja vagyok a
színháznak, s ha bíznak bennem, Maryn kívül
biztosan még többet is elbírnék. De most már
készülök a társulati ülésre, a felújító próbákra,
egyszóval, a talán nemis egyszer majdnem
elveszített színészi életem folytatására.

nem részesülhettem volna ilyen gazdag szellemi
hatásban - a Vígben olyan írókkal találkozhat-
tam, mint Déry Tibor, Örkény István, a fiatalab-
bak közül pedig Kornis Mihály, Spiró György, Ná-
das Péter, akiktől sokat tanultam.
 1975., a főiskola elvégzése óta egyetlen

helyen dolgozik. Ennyire monogám? Nem is kí-
sértették meg máshonnan?
 Ó, dehogynem. Hívtak, álltam választás

előtt, de mindig úgy döntöttem: maradok.
 Nem kényelmesíti el az állandóság? Na-

gyon jó társulatok esnek szét azért, mert a tagok
megunják egymást, elviselhetetlen számukra a
hosszú összezártság.
 Tudatosan épített társulata miénk; Várko-

nyi Zoltán művészeti vezetőként kezdte a mun-
kát, amely újabb és újabb nemzedékek bevoná-
sával, egymásra hatásával tart ma is. Ugyanak-
kor sokféle kívülről jövő impulzus is ér minket; ki-
váló vendégrendezőkkel dolgozhattam együtt
személy szerint is: Ljubimovval, Valló Péterrel,
Szikora Jánossal, Ruszt Józseffel, Ascher
Tamással, Gothár Péterrel, Szinetár Miklóssal,
Babarczy Lászlóval, Taub Jánossal. Ezek a
találkozások sem múlnak el nyomtalanul, mert
sokféle színházi ideált hordoznak magukban; az
említettek mindegyike másképpen gyakorolja a
rendezői mesterséget.
 Nekem úgy tűnik, hogy színészi pályáján
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Hegedűs D. Géza (Koncz Zsuzsa felvétele)

éppen ezek a kívülről jövő impulzusok segítették
leginkább. Ascher Ördögök-rendezésének, de
már korábban Nádas Péter Találkozás című
darabjának hatására is valamiféle
fordulatkövetkezettbe színészi játékában.
Higgadtabb, az érzelmeket sokkal inkább belülről
megmutató alakítások voltak ezek.

- Azt hiszem, ez azért nem ennyire egyszerű.
Nyilván emberileg, színészileg is el kellett jutnom
egy olyan érettségi fokra, hogy egy tiszta érintés
hatni tudjon rám, s újraformáljon bennem is egy
csomó dolgot. A Találkozás valóban minőségi
fordulópontot jelentett életemben. Nádas
Péterrel való megismerkedésem sok tekintetben
meghatározó élmény; ő nyomta a kezembe
Freud Pszichoanalízisét, ami akkoriban még
csak antikváriumokban volt hozzáférhető. Sokat
beszélgettünk, próba után mindig beültünk vala-
hova ebédelni; nagyon intenzív együttlétek vol-
tak ezek. Ő mondta nekem, hogy amíg az ember
nem fogadja el önmagát olyannak, amilyen, addig
csak menekül saját maga elől. És maga a Nádas-
darab is olyan... kitárulkozós, nehéz munka volt.

 Azt mondta, sokféle görcstől kellett meg-
szabadulnia. Ekkortájt kezdett biztossá válni ön-
magában?

 Én még most sem vagyok igazán biztos
magamban. Küzdő, kínlódó típus vagyok, kez-
detben minden szerepem bizonytalansággal,
szorongással tölt el. Sokat keresgélek, kísérlete-
zem. Inkább a gondolkodásmódom változott
meg: már nem vagyok olyan fontos saját ma-
gamnak...

- ...amiről Nádas azt írta, hogy Hegedűs D.
Géza „akkor lesz igazi színész, ha már felcsúfult
önmagához. Most azonban még szép, és örül
ennek... Tökéletesen akarja megvalósítani azt a
pózt, amit kérnek tőle..."?

 Ezt 1976-ban írta rólam, de csak jóval ké-

sőbb, a Nézőtér című kötetében fedeztem fel, és
meg is döbbentett.

 Milyen érzés volt? Dühösen fogadta a
bírálatot?

 Dehogyis. Sok mindenre rá kell jönnie az
embernek, el kell jutnia odáig, hogy rálásson ön-
magára, vállalja esendőségeit, sőt mosolyogni is
tudjon ezeken - szóval ne vegye olyan komolyan
magát.

 Visszatérve a különböző rendezői maga-
tartásokra: mit tudott ezekből hasznosítani?

- Nagyon kíváncsi természetű vagyok, sze-
retek minél többet megtudni a szerepeimről meg

Ruttkai Évával Nádas Péter Találkozás című
előadásában (Pesti Színház, 1985) (MTI-fotó)
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azoknak az embereknek a személyiségéről
akikkel együtt dolgozom. Azon vagyok, hogy
el-lessem a titkaikat. Még a Találkozás előtt
csináltuk Csizmadia Tiborral a Rémségek
kicsiny bolt-

ját, amiben vagy nyolcféle figurát kellett föl-
fölvillantanom. Érdekes feladat volt, mert addig
még nem játszottam ilyen fregoliszerepben.
Önfeledt, játékos, bolondos próbák folytak végig,
s ez na-

Hegedűs D. Géza és Ujvári Zoltán a Gyilkosság
a székesegyházban című előadásban (Kamra,
1992)

gyon jót tett nekem, mert annyi mindent ki lehe-
tett próbálni, kicsit felelőtlenül.

Hogy hogyan dolgoztunk? Hát mindenkivel
másképpen: volt, aki hagyta, hogy egyedül küsz-
ködjem, másnak nagyon határozott elképzelése
volt, ám akadt, aki nagy elődökre hivatkozott,
vagy éppen arra, hogy ezt még így senki sem
csinálta. Ascherral például egyszer próba előtt
leültünk beszélgetni, és olyan fontos dolgokat
mondott nekem, amitől a szöveghez való
viszonyom egyszeriben megváltozott, és sínen
voltunk. Elő-fordult az is, hogy valaki
észrevétlenül olyan személyes dolgokat hívott
elő belőlem, mintha gyóntam volna neki. Utána
jöttem rá, azért volt az egész, hogy meglássam
magam, és meglássam a szerepet.
 Az elmúlt évadban Taub Jánossal is dol-

gozott Pinter A gondnok című darabjában. Az
előadásból úgy tűnik, hogy ez szeretetteljes
munka lehetett.

- Az volt. Nagyon finoman, tapintatosan dol-
gozott. Sokat beszélgetett velünk, fontos volt ne-
ki, hogy oldottan legyünk együtt. Rendkívül ba-
rátságos, színészszerető ember. Tudja, hogy mit
akar, magasra állítja a mércét, amit teljesíteni
kell, és addig terelgeti az embert, amíg ezt el nem
éri.
 Három különböző színészi alkat, játékstílus

találkozik ebben az előadásban, és mégis
összhangban vannak.
 A rendezőnél alapvető, hogy legyen minő-

ségérzéke, hogy jól válasszon színészt. Mind a
két kollégám - Eperjes Károly és Seress Zoltán
- tisztalelkű, nagyszerű ember. Nincs bennük
gonoszság, jó belenézni a szemükbe. Nekünk
nem kell taktikáznunk egymás előtt, és ezt Taub
valahogy pontosan megérezte. Nem volt nehéz
közös útra terelnie bennünket. Jánosnak az a ké-
pessége is megvan, hogy az előadások nem hul-
lanak szét az idő folyamán. Persze mi is odafi-
gyelünk egymásra, s ha a legkisebb elcsúszást
érzékeljük, azt rögtön szóvá tesszük. Ennyire
őszinte a kapcsolatunk. Erre az előadásra nemis
lehet csak úgy, lazán „beesni", komoly idegi kon-
centrációt igényel valamennyiünktől.
 Van egy hosszú, tízperces monológja,

amelyből kiderül, hogy Aston valamikor elektro-
sokk-kezelésen esett át. Sokat kínlódott vele,

hogy ezt a megrendítő vallomást ilyen

egyszerűen mondhassa el?
 Irgalmatlanul nehéz egyetlen gesztus nél-

kül ülni, csupán az arcom eleven. Hogy ez létre-
jöjjön, nagyon sokat segített Taub tapintata: azt
mondta, szóljak, amikor belül úgy érzem, hogy
elkészültem a szereppel. Nem sürgetett,
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nem volt erőszakos. Körülbelül a bemutató előtt
két héttel próbáltam először elmondani a szöve-
get. Eleinte még sokat gesztikuláltam közben, de
ő azt mondta: tedd le a kezed, csak ülj és mondd.

 Valami ilyesféle intenzitást, koncentrációt
és csapatmunkát érezni a Gyilkosság a katedrá-
lisban előadásán is, amelyet Mészáros Tamás
rendezett, s amelyben Becket Tamás szerepét
játssza.

 Ezt az előadást is nagyon fontosnak ér-
zem. Valóban csapatmunka, itt nem ehet szó-
lózni: minden mondatnak, rezdülésnek, gesz-
tusnak jelentése van. Még a világítást is együtt
találtuk ki. Már egy órával előadás előtt beme-
gyünk, összemondjuk a szöveget, másképp nem
lehet nekiindulni. Sok mindenért szeretem ezt az
előadást: örülök, hogy a Kamrában játszhatunk,
mert ideális játéktér. Hihetetlenül szép és pontos
a fordítás, sajnálom, hogy Vas István nem érhet-
te meg a bemutatót. És szeretem a darab végén
Eliot szemtelen fricskáját, ahogy az érsek gyilko-
saival cinikusan elmagyaráztatja tettük okát, s
ezáltal a mába helyezi a történetet. Különösen
fontos akusztikája van ma ennek a befejezés-
nek.

- Két „vizsgarendezése" is volt az elmúlt
évadban. Azért teszem idézőjelbe a szót, mert
önt távolról sem lehet csetlőbotló kezdőként ke-
zelni - Joyce Számkivetettekjét az Arizona Kis-
színházban, az Akutagava-novellák alapján ké-
szült darabot pedig az ódry Színpadon mutatták
be. Két különböző stílusú előadás, de a férfi-nő
kapcsolat törékenysége, a féltékenység pokla,
az összetartozás és hűtlenség egyénenként kü-
lönböző módon megélt szépsége és szenvedé-
se tematikailag összekapcsolja őket.

 A hasonlóság nem véletlen. Mint ahogy a
következő darab, amit meg akarok rendezni,
Füst Milán A néma barát című drámája is egy
rendkívüli szenvedélyű férfi-nő viszony, a don-
juanizmus sajátos megfogalmazódása: csodá-
latos költői, misztikus világ.

 Látta a Számkivetettek 1985-ös, pécsi
elő-adását?

 Nem, de tudatosan hívtam az akkori elő-
adás két főszereplőjét - Kulka Jánost és Balikó
Tam ás t - , hogy játsszák el újra. Amikor elolvas-
tam a darabot, akkor nyilallt belém, hogy most
való nekik, most értek meg rá. Akkor még
gyerekek lehettek hozzá.

 Nem tartja kissé nehézkesnek stúdiószín-
padon a precízen realista díszletet? Kétszer is át
kell rendezni a teret.

 Mivel most tanulom ezt a mesterséget,
stúdiumnak tekintettem a darabot. Nem
gondoltam, hogy ilyen sorsa lesz, és a színházi
találkozóra is meghívják Szolnokra. Úgy
döntöttem, tisztelet-ben tartom a szerző
kívánalmait; így minden díszletelem olyan,
amilyennek Joyce megírta; ott van, és olyan
színű, ahogy ő elképzelte. A szö-

Kulka János és Ráckevei Anna a Számkivetet-
tekben (rendező: Hegedűs D. Géza) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

vegből nem húztam egyetlen szót sem, bár min-
den bizonnyal jót tenne az előadásnak, ha mond-
juk, húsz perccel rövidebb lenne. Tisztában va-
gyok ezzel, de próbára akartam tenni magamat,
a kollégáimat és a nézőket is. Kíváncsi voltam rá,
hogy mi hogyan hat. Ha alkalmam nyílik rá, miért
ne tanuljak, miért próbáljak lekerekítetten meg-
úszni mindent? Vagy vaskosan vállal az ember
valamit, vagy sehogy.
 A vihar kapujában viszont tökéletes ellen-

téte a másik előadásnak. Mozgásában, játék-
módjában nagyon stilizált világ: nincsenek fer-
dére festett szemek, hiányoznak a kellékek is, az
egyetlen valóságos tőr kivételével.
 Az a tőr hitelesíti visszamenőleg az egé-

szet, hogy mégis volt történet, Hogy történet
volt. Kezdettől fogva nem akartam semmiféle
„japánkodást". Nekünk ez úgysem menne.
Legfeljebb, ha rászánnánk egy esztendőt arra,
hogy szakértők segítségével teremtsük meg a
hiteles miliőt. De ez egy másik út. Nekünk olyan
nyelvet kellett találnunk, amilyen nincs, nem
létezik. Egy sajátos formanyelvet, keskeny
pallót, amelyen végig lehet menni. A színpad
szinte üres, itt nincs semmi, csak az emberi
jelenlét.
 Ebben a szereposztásban is van valami

különlegesség.
 Két színész-rendező kollégámat, Balikó

Tamást és Mácsai Pált hívtam meg. Ez is tudatos
volt. Takács Kati pedig egykori osztálytársam,

örültem a közös munka lehetőségének. Nem tu-
dom, hogy mennyire észrevehető, de nekem a
nő nagyon fontos ezekben a darabokban, iszo-
nyú pontosan kell kiosztani ezeket a szerepeket:
Ráckevei Annára és Takács Katira nagy teher
hárul. (Ráckevei Anna elnyerte az Országos
Színházi Találkozó legjobb női alakítás-díját eb-
ben a szerepében. A szerk.)
 Színészként „kínlódó" típus; és hogyan

rendez?
 Lépésről lépésre elemezve, együtt dolgo-

zom a kollégákkal. Mondvacsinált dolognak ér-
zem, hogy van egy barikád az egyik oldalán a
rendezővel, a másikon pedig a színésszel. Per-
sze minden munka más: a Számkivetettek olyan
volt, mint egy pszichológiai analízis, az Akutaga-
va-mű egészen másfajta koncentrációt kíván.
Azt a kettősséget kell megjeleníteni, ami a vallo-
másokban és a történetekben benne rejlik, hogy
mindenki elmondja a maga történetét, amit a sa-
ját szemszögéből igaznak tart - ez az ő mítosza,
amelyben ilyennek vagy olyannak látja önmagát
és a másikat. A másik nézőpontjából azonban
mindez másképp hat. Ez pedig az ő igaza. Ezt a
sokféle variációt kell újra és újra eljátszani, hogy
közben a kapcsolatok pszichológiailag is plaszti-
kusak, hitelesek legyenek.
 És ez a munka három előadás után meg-

semmisül? Nincs valahol egy hely, ahol tovább
lehetne játszani?

- Talán lesz. Jordán Tamás felhívott, hogy ha
sikerülne pénzt szerezni hozzá, akkor játsz-
hatnánk a Merlinben. Nagyon örülnék neki, mert
igazán alkalmas hely. Így minden azon múlik,
hogy találunk-e támogatót. Most kalapozunk.


