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HAT SZEREP - ÉS A KÖZÖS NEVEZŐ
BESZÉLGETÉS CSÁKÁNYI ESZTERREL

egelőször abban állapodunk meg Csákányi
Eszterrel, miről nem szól majd ez a be-
szélgetés. Nem beszélünk arról, mit jelent
Csákányi László lányának lenni ezen a
pályán, hogyan élte meg a főiskolai felvé-
telin (többször is) elszenvedett kudarcot.

Jó len-ne ott kezdeni a dialógust, ahol a vele
készített interjúk általában véget érnek: mit
jelentett pályáján az, hogy megtanulta vállalni
önmagát.

- Ahhoz, hogy valaki a színészi pályát válassza,
kell némi exhibicionizmus és nagy adag önbiza-
lom. Miért kellett neked külön megtanulni, ho-
gyan vállald saját identitásodat?
 Legelőször vállalnom kellett azt, hogy

nem vagyok olyan, amilyen lenni szeretnék.
Nem vagyok magas, karcsú, szőke, csak
százötvennégy centis, kissé hízásra hajlamos
nő, tele vágyakkal és álmokkal. Látszólag
átlagos, de az átlagos külső mögött erős és
határozott egyéniség...

- Ez viszont előny ezen a pályán. Sőt talán
feltétel is.
 A színháznál igen, de a filmnél egyelőre

inkább hátrány. Azt tapasztalom, hogy nálunk
a rendezőknek nemigen kell egy határozott és
meghatározó egyéniség. Filmen sajnos nem ta-
lálkoztam olyan karakterisztikus, rám szabott
szereppel, mint amilyen az Yvonne volt színpa-
don. A világért sem szeretném magam Giulietta
Masinához hasonlítani, aki szerintem a legna-
gyobb, de azért nem lehetett véletlen, hogy ben-
ne is csak Fellini mert gondolkodni. Nagy színész
volt, de minden szerepében Masina maradt.
Színpadon az ember szerepet játszik, de én a
magánéletemben nem vagyok hajlandó és nem
vagyok képes maszkot hordani.
 Erre, gondolom, nincs is szükség.
 Stúdiós koromban olyan jól sikerült a dé-

monmaszkom, hogy megtörtént: saját barátaim,
kollégáim nem ismertek rám a társalgóban, és
úgy beszéltek velem, úgy udvaroltak, ahogy min-
dig is szerettem volna. Csakhogy ez a figyelem,
ez a hang nem nekem szólt, hanem annak a nő-
nek, akit játszottam. Kezdőként elszántan lep-
leztem a görcseimet, a félelmeimet. Aztán las-
sanként rájöttem, hogy ezek hozzám tartoznak,
mint a bőröm, és nekem ezzel együtt kell meg-
szeretnem és megszerettetnem magam a szín-
padon és az életben is.
 Szerencsére elég hamar sikerült.
 Segített, hogy megtanultam: a színész

mindig önmagából építkezik. Akkor tudok egy
figurát megteremteni, ha sikerül előbányászni,
felhozni magamból azokat a tulajdonságokat, él-
ményeket, álmokat, amelyek valamilyen módon
kötődnek a szerephez, vagy annak legalább
egyik, meghatározó szegmentumához. És azzal
lehet meglepetést szerezni a közönségnek, ha
ez a találkozás váratlan vagy legalábbis nem ké-

zenfekvő. Mégis hihető, sőt meggyőző, hogy X
vagy Z is én vagyok...

- Az idei évadban, ha jól számolom, fél tucat
egymástól jellemben, sorsban szélsőségesen
különböző figurát játszol a Katonában. Vajon
van-e ezek között kapcsolat, valamilyen össze-
kötő, belső szál, vagy csakis Csákányi Eszter
személye köztük a közös nevező?

- Itt van például a legújabb szerepem, A fös-
vény Elise-e. Amikor Zsámbéki Gábor rám

Dánffy Sándor, Csákányi Eszter és Lugosi
György a kaposvári Szent Johannában

osztotta, meglepődtem. Pedig régóta tudom,
hogy Zsámbéki, ha lehet, elkerüli a kézenfekvő,
konvencionális szereposztásokat, és én Kapos-
várott is jó néhány szerepemet ennek a törek-
vésnek köszönhettem. Zsámbéki pontosan tud-
ja: ha egy előadásnak van határozott koncepció-
ja, akkor azon bélül nemcsak egyféle szereposz-
tás képzelhető el. A molière-i szerelmeseket ál-
talában a társulat fiataljai, hamvas naivák
játsszák. Zsámbéki viszont nyilván valami mást
akart. Hiszen ő általában karakterekre képzeli,
szabja a figurákat. Ebben az előadásban Elise
már nem igazán fiatal, inkább korosodó leányzó,
akinek viszonylag későn sikerült elvesztenie a
szüzességét. Egy az apja által megnyomorított,
elfojtott erotikától feszült teremtést játszottam...
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Csákányi Eszter és Quintus Konrád az Yvonne
kaposvári előadásában (Fábián József
felvételei)

 És ez az Elise is te vagy?
 Az igazi próbatétel, megtalálni az élmé-

nyek sokaságában az éppen odaillőt. Én a
gyerekkoromból például rengeteg szépet, jót
őrzök. Mindenki azt gondolja,
színészgyereknek lenni csupa öröm. Pedig én
azt is megéltem, hogy milyen nehéz és feszült
lehet a családtagok élete egy híres és
öntörvényű apa árnyékában, szeretetben és
mégis szorongva szigorától. Az én apám nem
volt „fösvény", de nálunk is minden és mindenki
alá volt rendelve neki; imádtuk, de tartottunk is
tőle. Ez persze akkor nem fogalmazódott meg
bennem ennyire világosan. De amikor
elkezdtem a szöveget tanulni, lassanként elő-
jöttek az emlékek, felerősödtek az elfelejtett fé-
lelmek, újra átéltem a gyerekkor drámaiságát.
 Kár, hogy a sokatmondó, érzékletes

expozíció után ez az erőteljes pszichológiai

motiváció, ez a kezdeti szexuális töltés
némileg elsikkad. Nem folytatódik az első erős
hangütés, amit az ember vár.
 Szerintem hiba lett volna, ha erről szól

az előadás! Elise nem szoríthatja ki saját
sérelmével a főszereplőket! Akkor kerül újra
előtérbe, amikor nekiszögezik, milyen nagy
dolog, hogy létezik olyan kérő, aki hozomány
nélkül is elven-né! Ez a bejelentés - valójában
súlyos megaláz-tatás számára. De ettől még
az ő darabbeli sorsának nincs olyan határozott
íve, amelyre a színész ráépíthetné az
alakítását. Azén feladatom a részletekben
megtalálni és megjeleníteni a figura és a világ
változását.

csak az a közös, hogy mindegyiket te játszottad.
Vagy mégsem?
 Azok a furcsa, véglényszerű, szánalmas

figurák, akiket játszottam, valahol rokonok. Egy
tragikus és groteszk becketti világ nyomorította
meg őket. Valamennyien áldozatok. Még a le-
pusztult testű és tudatú Sírásó is ide tartozik, a ki-
taszítottak és megnyomorítottak szomorú csa-
patába. Közülük emelkedett ki az öntudatos,
akaratos némaságba menekülő Yvonne is, a
marginális, magányos lázadó. A legújabb szere-
pem is egy furcsa, megnyomorított kislány, aki
történetesen mongolidióta.

- Elég nyomasztó feladat...
 Egy pszichológus biztosan ki tudná ele-

mezni, milyen elhantolt gyermekkori élmények
törnek fel bennem a próbák során, amelyekhez
színészként visszanyúlok. Ő talán a fejemre ol-
vasná, hogy tudat alatt én is ilyen elesett lehet-
tem, ezért érzem jól magam ezekben a szere-
pekben. Az élményeken és érzéseken kívül a
legtöbb szerephez szükségem volt valamilyen
saját kellékre. Egy olyan tárgyra, eszközre,
amelybe a színpadon belekapaszkodhattam. A
Hamlet Sírásójaként például az első próbán a
kezembe akadt egy, a műszakiak által használt
kampó, felvettem, és ettől kezdve ez a vasdarab
hozzám tartozott, és általa beindult a fantáziám.
A fösvényben egy kispárnát kértem a kelléke-
sektől, és azzal próbáltam. Igaz, később kiderült,
hogy ez a tárgyi viszony az előadásban mégsem
működik, és inkább magam mögé tettem Elise
párnáját.
 A felsorolt marginális, emberalatti lények

sorába sehogy sem illik bele a Csárdáskirálynő
Stazija vagy Spiró György A kertjének kortárs
hősnője.
 Stazi szerepében másként kísért a gyerek-

korom. Minden interjúban el szoktam mondani,
hogy négyéves koromtól kezdve tanultam Feleki
Kamill feleségétől és Mednyánszky Henitől tán-
colni. Tizennégy évet nem lehet és kár is lenne
csak úgy kitörölni az ember életéből.

 Spiró György drámájában még meg is
szépültél...
 Számomra ez is inkább karakterszerep

volt. Igaz, a barátaim azt szokták mondani, hogy
ha történetesen Júliát osztanák rám, én azt is ka-
rakterszerepnek fognám fel. Ha Júliát nem is, de
Lady Milfordot eljátszottam...

 El sem tudlak képzelni Bajor Gizi szerepé-
ben!
 Az a kolléganő, akire eredetileg osztották,

gyereket várt, és akkor a rendező váratlanul en-
gem választott. Meglepetésemben Babarczy
Lászlóhoz fordultam, mit szól hozzá? Ő azt mond-
ta, ha Mohácsi János téged kért fel, akkor az a
szerep rád lesz kitalálva. És igaza lett: az elemzés
nyomán kialakult az a Lady, aki az életben sok
mindent elért - fényt, pozíciót, sikert -, csak

- Nem én vagyok az első és egyetlen kritikus,

aki úgy érzi, hogy az előadásnak nem minden
részlete szolgálta igazán a komédia mögött
feszülő drámát.
 Én nem így érzem. Mi mindenesetre

igyekeztünk átláthatóvá tenni az emberi
viszonylatokat, elérni, hogy Elise-nek ne csak a
megfélemlítettsége, hanem a lázadása is hiteles
legyen.

 Hol és miben lázad Elise?
 Mindenben! Még olyan hétköznapi

cselekvésekben is, mint az evés. Elise éhsége
és mohósága, a szenvedélyes falás is az elfojtott
erotika, a lázadás kifejeződése.

 Számomra is leleplező, lemeztelenítő
volt az a nagy színpadi zabálás. Ehhez is az

kellett, hogy képes légy gátlástalanul vállalnia

lánynak ezt a vad, szinte állatközeli énjét.
 Ennek is megvoltak a színpadi előzményei. Első

hálás szerepem a kaposvári Ahogy tetszik Jucija volt, és ez

a klottgatyás, bumfordi paraszt-lány egyszer csak

felszabadított. A fordulat igazából akkor következett be,

amikor - egy betegség miatt - a próbán be kellett ugranom

Vajda Laci szerepébe. Ez a tétnélküli játék rengeteg energiát

mozgósított bennem, mert felelősség nélkül, szinte

eufóriában mondhattam a más szövegét, és játszhattam a

magam örömére. Eközben találta ki Zsámbéki azt a kötelet is,

amin Jucit rángatják. Ez a szélsőséges kiszolgáltatottság

furcsamód felszabadított, attól kezdve mertem viháncolni és

zokogni is a szerepben.

 A kaposvári színház, ahol egy
nyilatkozatod szerint kilencven szerepet
játszottál, remek iskola volt, te is hihetetlen

széles skálán próbálhattad ki magad. Az Arden-

darab idióta kislányában és a Hamlet
Sírásójában, Szent Johannában és a

Csárdáskirálynő Stazijában szinte
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azt az egyetlen férfit nem kaphatta meg, akit iga-
zán szeretett. Ezért aztán a csillogásban, az ud-
varban is örökké ez a kudarc foglalkoztatja. Ezt a
közelítésmódot már sokkal könnyebben elfo-
gadhattam és eljátszhattam. Minden vagy majd-
nem minden szerepben meg kell keresnem azt a
kis ágat, utat, amelyik összeköt a figurával. Ez a
keresés az, ami szerepről szerepre gazdagít.
Főként, ha olyan feladatot kapok, aminek a meg-
oldása továbbvisz.
 Hagyjuk az emlékeket! Beszéljünk az évad

legnagyobb kihívásáról, Puckról! Mit szóltál ah-
hoz, hogy ezúttal - kivételesen - a kritikának
több fenntartása volta figurával szemben? Be-
vallom, szerintem is hiányzott valami ebből a te
rendhagyó Puckodból. Talán a költőiség? Hogy
nem voltál eléggé manó...
 Lehet, hogy ez sokak szemében gyenge-

sége az alakításnak, pedig ez valójában koncep-
ció kérdése. Amikor tizennégy évvel ezelőtt Ka-
posvárott Hermiát osztották rám, bármennyire
élveztem a szerepet, azért eljátszottam a gondo-
lattal, hogy igazából Puck a nekem való figura, és
el is töprengtem azon, hogy milyen Puck lennék?
Most, amikor már nem fiatalon megkaptam a fel-
adatot, rögtön előjött bennem az a régi, elképzelt
és soha meg nem valósított, lekopasztott, bő
nadrágos manófigura. Azután rájöttem, hogy ez
és így voltaképpen már nem érdekel. Izgalma-
sabbnak éreztem azt a másik Puckot, akit még
nem játszottak el, aki nyolcszáz éve rohangál
Oberon rajongó és lelkiismeretes rabszolgája-
ként, földön és égen, de idővel megfáradt...
 Ezért hiányzik belőled a manószerű játé-

kosság?
 Ezért. És mertén ma, 1995-ben ilyennek -

fáradtnak, bölcsnek - látom Shakespeare hősét.
Nyilván azért, mert minden Puck annyi idős és
olyan lelkiállapotban van, mint a színész, aki
játssza. Mickey Rooney például zseniális vásott
kamasz volt Reinhardt filmjében, én viszont nem
akartam lemondani a figura koráról, gondjáról,
tapasztalatáról. Azt a sokszor és sokféleképpen
eljátszott manószerűséget, amit hiányolnak, tu-
datosan kerültem. Jelmezben is csak a két kis fü-
let tartottam meg, és az útközben magamra ag-
gatott tárgyakat. Azt éreztem, hogy ez a szolgá-
latban megfáradt, a szerelmi játékon kívül álló
Puck már nem akar igazán ugrálni, viháncolni...

- Lehet, hogy ezért tűnt számomra túlságo-
san földi lénynek.

 Erre azt felelhetném, hogy az én Puckom,
ez az agyonhajszolt rabszolga olyan fáradt, mint
egy nyolcgyerekes anya.

 A darabban akkor is tündérstátusban van!
 Csakhogy a Gothár rendezte előadásban

a tündérek is - emberek.
 Nézem a havi műsornaptárt. Egyik nap

Shakespeare, másikon Pirandello, aztán Kárpáti
Péter. A legkeményebb, földhözragadt hősnő,

feladat, amit játszom. Hanem attól, hogy mára
megtanultam: aki csak egy gyertyatartót tart a
színpad mélyén, az is szituációban szerepel.
Azon is múlik a szituáció hitelessége,
feszültsége. Ezért van szerintem minden
szerepnek, a fő-szerepnek és a
legparányibbnak is, óriási tétje.

- Ma is így érzed?
 Egyre inkább. Premier előtt ma már úgy

izgulok, hogy majdnem az eszem vesztem.
 Mitől félsz, a bukástól?
 Hogy egyszer csak nem jön össze...
 Előfordul?
 Kivel nem?
 Olyankor rajtad múlik, a darabon vagy a

rendezőn?
 Ezt nehéz szétválasztani. Jó régen,

amikor a Kasimir és Karoline-t próbáltuk,
rettentően örültem a darabnak és a szerepnek
is, és még-sem ment. Próbák közben elkezdtem
hízni, és szerintem nem is attól, amit megettem,
hanem a tehetetlenségtől. Premier után, minden
este azzal mentem ki a színpadra, hogy ma
biztos rájövök, hol van a baj. De nem jöttem rá.
Van, amikor már az első próbán megszületik
bennem a szerep, máskor meg hetekig keresek,
kínlódok. Goldoni Az új lakása nem bonyolult
darab, a szerepem sem volt az, mégis hetekig
tartott, amíg azt éreztem, hogy a helyemen
vagyok.
 Ha most visszakérdezném, hogy egészé-

ben, általában a helyeden vagy-e, mit válaszol-
nál?
 Hogy remélem, igen!
 Mostanában sokan hangoztatják: ez a

Katona már nem az a Katona, és nagyon nem
Kaposvár...
 Persze hogy nem az. Az életformánk a

korral is, a pesti rohanással is változott. De
lényegé-

Csákányi Eszter az Akárkiben

akit valaha színpadra állítottál, az Akárki Emmája
volt.

 Persze az is én voltam, de másként. Már
másutt is elmeséltem, hogy apám a próbák ide-
jén már nagyon beteg volt. Tudatosan és tudat
alatt az ő szenvedése, tartása és kiszolgáltatott-
sága is megjelent az orvosai által halálra ítélt, be-
teges asszonyban. Nem sokkal a bemutató után,
amikor az Apu már nem élt, egy kollégám azt
mondta: „Beléd költözött az apád." Ez volt szá-
momra a legnagyobb és legszomorúbb dicséret.
Mert miközben az ő kínlódása, félelme ihletője,
része lett a játéknak, a szerep lett az emlékműve
is: nem engedi elfelejteni az apámat.

- Az Akárki monumentális főszerepe után
milyen érzés volta Pirandello-darabban a rende-
ző-asszisztensnő néhány mondatos szerepét e/-
játszani?

 Igazából akkor döbbentem meg, amikor
egy főiskolás kissé leereszkedően azt kérdezte
tőlem a próbán: „Szerinted ez szerep?" Nem
akartam neki prédikálni, pedig elmondhattam
volna, hogy számomra ez a darab és a szerep is
a színházszeretetről és az alázatról szól. Azokról
a szürkének mondott háttéremberekről - ügye-
lőkről, öltöztetőkről, fodrászokról -, akik nélkül
nincs színház. Gondolkodás nélkül és örömmel
fogadtam el a szerepet, de azért menet közben
sikerült kitalálnunk, feldúsítanunk Ascher Ta-
mással a figura funkcióját is. Eldöntöttük, hogy
mindvégig jelen lesz a színpadi próbán, nyü-
zsög, dirigál, rendezkedik, figyel - részt vesz
abban, ami történik. És hogy én leszek a darab-
ban szereplő dizőz is. De nem ettől szerep,
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Elise: Csákányi Eszter (Koncz Zsuzsa
felvételei)

ben mégis - ugyanaz a csapat. Manapság már
ünnep egy-egy együtt töltött este... De azért elő-
fordul. Legutóbb, amikor Gothár és Lukáts Andor
eljöttek megnézni A fösvényt, és utána együtt
maradtunk, dumáltunk, jól éreztük magunkat, az
egész olyan volt, mint régen...
 Az a híred, hogy igazi közösségi, vagy

mondjuk így, társulati ember vagy. Hogy mindig
nagyon fontos számodra az ügy, a csapat.
 Igaz. Engem az tesz boldoggá, ha

részese lehetek egy dolognak, egy
vállalkozásnak. De el-engedhetetlen, hogy azt a
dolgot - ügyet, közösséget - én válasszam ki.
Ragaszkodom ah-hoz, hogy a sorsom az én
kezemben legyen. Hogy magam dönthessek...
 A döntés mindig kockázat...

- Apám, szegény, élete egy válaszútján
rosszul döntött, otthagyta a Vígszínházat, és
egész életében bánta. Én hiszem, hogy jól dön-
töttem, amikor a Nemzeti stúdiósaként magam
jelentkeztem Kaposvárra, és akkor is, amikor
sok csodálatos év után megéreztem, hogy a
nagy szerelem kihűlt, és - nagy lélegzetet véve -
elhagytam.
 Gondolom, te könnyen beszélsz, hiszen

akkor sem a bizonytalanságba indultál, és azóta
is a helyeden vagy. Az ország legjobb

társulatában, vitathatatlanul jó művészi
helyzetben.
 Valóban nincs okom panaszra. De azért

bennem is ott motoszkál, hogy milyen nagy dolog
lenne, ha színházaink hosszú távra, mondjuk,
három évre terveznének, és mi, színészek nem
lennénk annyira kiszolgáltatva. Magunk dönthet-
nénk, és megszervezhetnénk, hogy időről időre
más, jóllehet azonos ízlésű színházakban, más

kollégákkal is játsszunk. Ez mindenkit
inspirálna, segítene megújulni. De mivel ez
egyelőre reménytelen, én magam keresem a
megújulás módját, és magam teremtem meg a
feltételeket.

- A cél nemes, kérdés, hogyan lehet elérni?
 Egy-egy társulaton belül nyilván

megfelelő szellemi vezetéssel, koncepcióval, a
színészek okos irányításával. Egyénileg
mindenki más-hogy csinálja. A legfontosabb
szerintem a nyitás szándéka. Sok színész
számára a nagy kihívás
 a rendezés. Én magam úgy érzem, nem ne-
kem való, mert a jó rendezőnek sok olyan tulaj-
donsága van, amivel én nem rendelkezem. A
próbákon, ha megkérdeztek, mindig boldogan se-
gítettem a magam véleményével a kollégáimnak,
és többen állították, hogy nem mondtam butasá-
gokat. Mégsem hiszem, hogy idővel minden szí-
nésznek rendeznie kell. Sokféle más megméretés
is létezik ezen a pályán. Szerencsés esetben per-
sze megkeresik az embert a tehetségpróbáló fel-
adatok. De ha nem, akkor tenni kell érte!

Számomra most a nyitás, az új megméretés
 a tánc. A Boszorkányok és a most készülő
Ma című alternatív táncjáték - tréning és
próbatétel egyszerre. Azt is mondhatnám, hogy
önmagamon végzett kísérlet.
 Attól tartok, hogy a kelleténél simábbra, ki-

egyensúlyozottabbra sikeredett ez a beszélge-
tés. Egy szót sem mondtál arról, ami pedig so-
kunkat - talán téged is - foglalkoztat, hogy a
színház az elmúlt években veszített a
jelentőségéből. Ez még a legjobb társulatok
legsikerültebb produkcióira, a Katona József
Színház elő-adásaira is áll.

(Csákányi Eszter most először zárkózik el az
egyenes válasz elől.)
 De hiszen telt házakkal játszunk... És na-

gyon sok kiváló előadás született.
 Ezt senki sem vitatja...
 Szerintem az a baj, hogy a kritika, de néha

a közönség is azt várja, hogy egy társulat folya-
matosan zseniális legyen. És nem értékeli, hogy
egy tisztességes, jól megcsinált előadásban is
őrületes munka van.
 A művészetben az eredmény nem feltétle-

nül arányos a befektetéssel...
 Én azt szeretném, ha az „elég jó" vagy a

„nagyon jó" teljesítményt is ugyanolyan szeretet-
tel fogadnák a nézők és a kritikusok is, mint a ki-
válót. Hidd el, a túlzott elvárás is lehet durva,
fájó.
Ezen a ponton úgy érzem, nem lehet és talán
nem is kell egyezségre, közös nevezőre jutni.
Vagy ha igen, az legfeljebb a színész és a kritikus
közös reménye, hogy egy jó teljesítményeket fel-
mutató, közepes évad után újra felfelé, a csúcsra
vezethet az út.

Mindenesetre Csákányi Eszternek megvan a
tehetsége hozzá.


