
– Hogy talált rád a szerep?
– Amikor Szabó Magda Régimódi törté-

netében Rickl Máriát játszottam, került
szóba, hogy Bereményi Géza színdarabot
írna Az ajtóból. Magda néni nagyon meg-
örült, s megvalósíthatónak találta
az ötletet, bár akkor még nehezen
tudtuk elképzelni, mert a regény
nem párbeszédes. Már akkor
mondta: Emerenc szerepe nagyon
nekem való lenne.

– Vajon mire alapozott: ilyen jó
emberismerô, vagy csak a régi isme-
retség okán?

– Is-is. Én Magda nénivel –
dehogyis néni – 1964 körül, ka-
maszkoromban találkoztam elô-
ször, amikor édesapám rendezte a
Fanni hagyományait, és ôt kérték
fel Kármán József nyelvezetének
maivá tételére.

– Érzel-e valami sorsszerûséget
abban, hogy Az ajtó éppen az idô tájt
íródott, illetve jelent meg?

– Én késôbb, már fôiskolásként
olvastam, úgy 1973 körül, többek
között barátnôm inspirálására,
akinek egyik kedvenc írója Szabó
Magda. Azzá vált számomra is.
A sorsszerûséget persze akkor
még nem láthattam. Az ajtót akko-
riban nemigen favorizálták, de
hát ez, gondolom, érthetô. Világ-
nézete, szemléletmódja, pláne
Emerenc meglehetôsen öntörvé-
nyû, tulajdonképpen anarchista –
se nem baloldali, se nem jobbol-
dali – figurája nem kifejezetten illett bele a
kor kultúrpolitikájába, pedig szerintem az
írónô egyik legjobb regényérôl van szó.

– Gondolom, nem véletlenül kapott Fe-
mina-díjat 2004-ben.

– Tarol szerte a világon. Az, hogy har-
mincnyolc év elteltével színpadra került,
azért is nagyszerû, mert két fantasztikusan
jó, nagy formátumú szerepet kínál közép-
korú színésznôknek, s ilyenekbôl lényege-
sen kevesebb van, mint férfiszerepekbôl.

– Árendás József plakátját látva felötlött
bennem: a két színésznô esetleg fel is cserél-
hetô. 

– Nem így érzem. Az azonban nem vé-
letlen, hogy a két fôszereplô között jó ba-
rátság alakul ki. A regény önéletrajzi ihle-
tésû, ez a házvezetônô valóban létezett,
csak nem Emerencnek, hanem Juliskának

hívták. A két nô keménységében, öntörvé-
nyûségében nagyon sok hasonlóság van,
bár ellentétes világból jöttek. Mindketten
vidékiek, hajdúságiak; Magda-Anna értel-
miségi, Juliska-Emerenc iparoscsalád iva-
déka. Magda – ahogy Bánsági Ildikó is,
akivel most játszunk együtt elôször, és na-
gyon jó volt vele dolgozni – nôiesebb. Biz-
tosan érdekes lenne, ha ô játszaná Eme-
rencet, én meg az írónôt, de hát az egy má-
sik elôadás lenne. Számomra a plakátnak,
ami nagyon tetszik, az az üzenete, hogy a
sok hasonlóság – a két szem eggyé válik –
ellenére ez két külön figura.

– Úgy érzed: szinte rád írták a szerepet?
– Bár nem vagyok ugyanolyan, mint

Emerenc, nem vagyok ennyire kemény, de
sok hasonlóság van köztünk – ez kétségte-
len. Sok szerepet játszottam már, de ritka
az ilyen színész–szerep-találkozás, mint
ez. Akadt már, de nem sok. Amikor fôisko-
lásként elôször olvastam a regényt, tud-
tam: nem vagyok naivaalkat, nekem majd
ilyenfajta szerepek adatnak meg negyven-
éves korom után. Amikor szóba került,
hogy Bereményi Géza darabot ír a regény-
bôl, titkon megfordult bennem, milyen
fantasztikus dolog volna azt eljátszani, de
nagyon féltem is tôle. Aztán amikor meg-
kaptam a szerepet, elolvastam még vagy
ötször, s egyre jobban megijedtem, mert
bár sok közösséget éreztem Emerenccel,
de mégiscsak maradt számomra valami

megfoghatatlan. Ez a nagyon tisz-
tán látó ember mintha nem egy-
szerûen egy magyar vidéki nô
volna, hanem mintegy perui, dél-
amerikai, japán, indián törzsfô-
nökasszonyok keveréke, aki bele-
lát az emberek veséjébe. Mondja is
a darabban az írónônek: az embe-
reket én ismerem, nem maga. Pe-
dig annak ez a kenyere! Kioktat
egy írónôt. Helyesebben nem is
oktatja, csak megmondja, amit
gondol és érez. Soha nem mond
mást. Nem szépíti, nem színezi –
kimondja. Magda keresztfia, Tasi
Géza is megerôsítette: Juliska né-
ni valóban ilyen borzasztó volt –
mindig, mindenben igaza volt.

– Mit jelent számodra ez a szerep?
– Fontos állomás az életemben:

nagy megmérettetés, találkozás, de
ugyanakkor nagy kihívás is. A szí-
nész az azonosulást keresi a sze-
rep és önmaga között, de eljátsza-
ni és nem megmutatni akarja a
szerepet. Vagyis: megélni.

– Az volt a benyomásom, hogy na-
gyon alaposan felkészültél.

– Én minden szerepre nagyon
alaposan felkészülök, de ez nem
sikerül mindig ugyanolyan fokon.
Az azonosulási folyamatban van

egy csomó tudatosság, de van olyan is,
amikor a szerep súg. Az ember nem találja
azt az igazi hangsúlyt vagy azt az igazi mö-
göttest, s egyszer csak… Akármilyen tuda-
tos is egy színész, a színészet elsôsorban
az ösztönök, az érzelmek mûvészete.
Egész egyszerûen addig ismételsz egy
mondatot – tanultam kint az erdôben, a
parkban, otthon lassan már a kutyám is
megtanulta a szöveget –, amíg valami
belsô hallás úgy nem súgja, hogy igazán
ôszintén tudjad kimondani. Egy jó szerep,
egy jó író valahogy megsúgja ezt. Az ott-
honi szövegtanulás a szereppel való foglal-
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ereményi Géza Szabó Magda Az ajtó címû regényébôl írt színdarabjának nagy sikerû
ôsbemutatóját tartották 2005. október 14-én Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színház-

ban. Emerenc szerepében Egri Kati Jászai-díjas színmûvésznôt ünnepelhettük.
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kozással egyenlô. Persze emögött ott van-
nak a próbák, ezeknek a vezérelve hatá-
rozza meg a felkészülést. Még ha minden
optimálisan együtt van, akkor sem biztos,
hogy elszáll az elôadás. Megmondom
ôszintén, a fôpróbahéten fogalmunk sem
volt, hogyan fog sikerülni. Borzasztó ne-
héz két hónap volt mögöttünk. Nehezen
jött össze. Nem külsô akadályok miatt, ha-
nem mert nehéz az anyag, nem lehetett
könnyedén megoldani, de azt mégiscsak
éreztük: itt valami fontos dolog készül.
Amikor az ember belekezd egy ilyen nehéz
munkába, sosem azt érzi: de baromi jó le-
szek! S amikor azt mondja: nagyon meg
akarom csinálni, akkor az esetek kilencven
százalékában nem sikerül – ez, sajnos, így
mûködik. De amikor már dolgozik, nem az
foglalkoztatja, hogy ezért Oscar- vagy Kos-

suth-díjat kap-e. Az biztos, hogy Az ajtót
szerettük csinálni, de azt is éreztük, mek-
kora kihívás.

– Meg kell mondanom, erre a beszélgetésre
készülve nem sok anyagot találtam rólad. El-
fordult tôled a kritika a Jászai-díj után?

– Egy idô óta egyáltalán a színháztól is
elfordult. Pesti elôadásokról is próbálok
kritikákat olvasni – vannak divatos meg
kevésbé divatos színházak, amelyek nem
mindig azonosak a jó meg a kevésbé jó
színházzal –, és szomorúan vettem tudo-
másul – nem most, már több éve –, hogy
nincsenek már szakmai lapok, legalábbis
kevés van, a napilapok meg – most nem a
bulvárlapokra gondolok, mert azok nem
érdekesek ilyen szempontból – nagyon ke-
veset foglalkoznak velünk. Nemcsak énve-
lem, hanem…

– Azt jelzi ez, hogy nem „érdekes” a színház?
– Úgy gondolom, azt. Épp a napokban

volt egy döbbenetes élményem. Bementem

a testvéremmel Pestre, s elfogott a pánik:
nem kell-e ma játszanom. Nem volt nálam
a színházból kapott mûsor, s gondoltam,
veszek egy Népszabadságot, abban biztos
benne van a színházak mûsora. Éppen nem
volt benne, mert újabban hetente csak egy-
szer közlik. Ez azért jelent valamit. Én nem
tartozom a sztárok sorába amúgy sem, bár
a szakmai megítélésem elég jó. De a sztá-
rokról is csak akkor írnak, ha összevere-
kedtek valakivel, vagy – állítólag – ittasan
vezettek… Az, hogy milyen remekül alakí-
tottak egy szerepet, nem téma. Hogy ma-
napság ki a sztár? Ne is beszéljünk róla,
mert elszomorodik az ember. Kállai Fe-
rencrôl, aki nyolcvanadik születésnapját
ünnepli, nem írtak annyit, mint hogy há-
nyadik lemezét készíti Majka. Legyünk
már ôszinték!

– Legyünk! A nyolcadik évadot töltöd itt, je-
lentôs szerepeket tudhatsz magad mögött –
Kurázsi mamát, Goldét a Hegedûs a ház-
tetôn-ben, Erzsébetet a Shakespeare ki-
rálynôjében, Rhédey Esztert az Úri muriban,
a Multimilliomosnôt Az öreg hölgy látogatá-
sában  –, még sincs felhajtás körülötted.

– A Zalai Hírlapban és a Zalaegerszeg
címû lapban azért szoktak kritikákat írni, s
szinte minden évben közöltek velem inter-
jút. Az elmaradt úgynevezett felhajtásért
kárpótol a közönség szeretete.

– Ez a közönség, Bagó Bertalan hívására,
mint vendéget láthatott elôször. Mi motivált
abban az elhatározásodban, hogy a társulat-
hoz szegôdj?

– Egyrészt az említett szerepajánlatok,
másrészt az a gyakorlat, ahogyan ezt a
társulatot Bereményi Géza mûvészeti ve-
zetô és Bagó Bertalan fôrendezô mûköd-
teti: Géza irodalomközpontú gondolko-
dása, nagyon jó szereposztásai és Berci

eruptív színházlátása, ami nekem nagyon
tetszik.

– Volt-e Ruszt Józseffel munkakapcsolatod?
– Hál’ istennek volt. A Budapesti Ka-

maraszínházban az a megtiszteltetés ért,
hogy Márti nôvérem után, akivel jó barát-
ságban volt, és sokat is dolgoztak együtt,
engem is elfogadott – inkább így mondom
– a haverjának. Együttes munkánk során
volt szerencsém megélni azt a színháztör-
téneti ritkaságot, hogy nála játszhattam a
Bánk bánban Gertrudist és a Hamletban
Gertrudot, és ebben a sorrendben. Renge-
teget tanultam tôle, pedig már akkor sem
voltam kezdô színésznô, hiszen akkor már
húsz éve a pályán voltam. Csiszolta a mes-
terségbeli tudásomat technikailag is meg
belülrôl is. S egyáltalán: az ô színházlátása
nagyon egyedi volt. Nagyon fontos és na-

gyon jó színházat csinált. Borzasztóan
szerettem az elôadásait, már fôiskolásként
is lejártam Kecskemétre. Akkoriban szinte
minden rendezését láttam, s nagyon sze-
rettem volna Ruszt-elôadásban játszani.
Szerencsére, késôbb ugyan, de megadatott.
Igazság szerint még most sem tudom fel-
fogni, hogy Jóska elment. Rendkívül fon-
tos ember volt. Nagyon meghatódtam,
amikor a temetésén Jordán Tamás fölolva-
sott az e-mailjeibôl, és említette apám ne-
vét. Tudtam, hogy nagyra becsülte ôt.

– Ha nem tép fel sebeket, szeretném megkér-
dezni: mik voltak azok a dolgok, amikrôl Egri
István azt mondta: ezekrôl nem beszélünk?

– Arról, hogy ô majd egy évig volt
Auschwitzban, majd utána Mauthausen-
ban. Zsidó származású lévén, hiába ke-
resztelkedett ki 1929-ben, a zsidótörvények
miatt 1939-ben leparancsolták a színpad-
ról. Aztán deportálták. Errôl senkinek nem
beszélt. Mártinak és nekem is csak egyet-
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lenegyszer, gondolom, azért, hogy ismer-
jük az elôéletét, s azt hiszem, azért is, hogy
ha találkozunk, úgymond, „zsidózással”,
tudjuk hova tenni. Úgy gondolta, minden-
ki végezze a dolgát, és ennek alapján méret-
tessék meg, nem pedig azáltal, hogy milyen
vallású. Azok a kollégák, akik dolgoztak
vele, mélységes elismeréssel beszélnek az
édesapámról. Nemcsak azért, mert sze-
rettek vele dolgozni, hanem azért is, mert
a megélt borzalmaival sohasem hivalko-
dott. Azóta sem érdekel, hogy ki milyen
vallású.

– Ha a pályán töltött tíz év után Jászai-dí-
jat kaptál, akkor az aranymetszés szabályai
szerint mostanság kellene történnie veled vala-
minek.

– Nem rajtam múlik. Ha ôszinte akarok
lenni, nem vagyok túl optimista, mert –
mint mondottam az elôbb – a színház ma-
napság nem fontos. Nekem az, úgyhogy
nem vagyok hajlandó másképp csinálni és
másképp gondolkodni róla.

– Azért fontos, mert ebbôl élsz, vagy má-
sért is?

–  Atyaúristen! Ha csak azért fontos,
mert ebbôl élek…! Csak a színházból nem

lehet megélni. Én ezt szeretem csinálni,
ebben hiszek, és ha állhatatosan így gon-
dolkodom – vagyunk így egypáran –, ak-
kor egyszer majd csak újra azt fogja jelen-
teni a színház, mint régebben. Nem is csak
számunkra – színészeknek –, hanem a né-
zôknek is, mert én azt látom, hogy hiába
van televízió – hadd ne minôsítsem a mû-
sorokat –, javarészt telt ház elôtt játszunk,
s nem csak a zenés daraboknál. Például a
Régimódi történetre még az idén is rákér-
deztek: lesz-e még mûsoron, és miért nem?
Az ajtónak is sikere van. Úgy érzem, hogy
az embereknek is igényük és szükségük
van a színházra, s nem csak vidéken, hi-
szen a pesti kollégáknak is hasonló tapasz-
talataik vannak. Ezért nem is tudok én
errôl másképpen gondolkodni. A díjak pe-
dig? Nem akarok álszerény lenni: úgy gon-
dolom, megérdemelném a következô, már
rangosabbat – de ha nem adják, hát nem
adják. A színház már fölterjesztett, ezek
szerint ôk is úgy gondolják, megérdemlem.
Odafönt meg annyira más szempontok
diktálnak, hogy az meg engem nem érde-
kel. Maklári Zoltán mondta, mikor elôször
osztottak Kossuth-díjat: a Kossuth-díjat

nem kapják, hanem adják. Merthogy Bajor
Gizi és Somlay Artúr megosztva kapta, de
Major Tamás – aki abban az idôben még
nem volt akkora jelentôségû mûvész –
egyedül. Akkor is a politika határozott,
most is.

– Szabó Magda úgy fogalmazott pohárkö-
szöntôjében: megítélése szerint Emerenc ma
este itt volt a színpadon. Ha ô itt volt, akkor
nagy valószínûséggel szüleid is. Szerinted mit
mondtak volna arra, amit láttak tôled?

– Erre egyértelmûen azt tudom mon-
dani: büszkék lettek volna rám. Ôk oly-
annyira itt voltak a színpadon, hogy Eme-
renc megformálásában benne vannak ôk
is: az édesapámnak a jelleme, személyiség-
rajza, édesanyámnak az életbölcsessége,
természetszeretete. Emerencet, magamon
kívül, sok emberbôl raktam össze. 

– A „kemény asszony”-szerepek után gon-
doltál-e arra, hogy jó lenne „lágyabb” nôt is
megformálni?

– Csehov nôalakjait szívesen játszanám,
mert fôiskolás korom óta nem játszottam
Csehovot.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: CHAK ISTVÁN
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– Hogyan lehet egy ilyen kis városban egy
olyan mûvészi programot teljesíteni, amelyet
egy évtizede itt képviselsz? 

– Ez a város mindenképpen nagyon ki-
csi. Rólunk azt mondják itt, hogy túl sokat
próbálunk, és keveset játszunk, de normá-
lis körülmények között kell egy bizonyos
próbaszám ahhoz, hogy az elôadás igényes
legyen. Én általában ötvenöt próbával szá-
molok, de lehet több is. Gyakran még a ti-
zedik elôadás után is próbálok, és újraren-
dezek jeleneteket. Amíg le nem vesszük
mûsorról, én dolgozom az elôadáson. 

– Mennyi nézôje van a színháznak?
– A legnagyobb nézôszám a harmincva-

lahány-ezer volt, ebben gyerekelôadások,
bábelôadások is vannak, hiszen van egy
bábrészlegünk is, tehát a gyerekbérlettel
együtt tudunk ennyit produkálni. Ha nem
teljesítünk bizonyos nézôszámot, a város-

nak lesz mibe belekötnie. De azt hiszem, a
város alapvetôen nem ért egyet azzal az
iránnyal, amelyet tizenegy-tizenkét éve
képviselek. Sohasem éreztem, hogy tiszta
szívbôl támogattak volna. A város a sajtó-
nak is elmondta, hogy nem ért egyet a
színház koncepciójával. 

– Milyen kifogásaik voltak?
– Szerintük nem ilyen színház kell ide,

hanem amely ötvenezer nézôt vonz, töme-
geket mozgat meg, és kielégíti azoknak az
igényeit is, akiknek ízlése és elvárásai fino-
man szólva megrekedtek a múlt rendszer-
ben. Tulajdonképpen a mi színházunk ki-
nevelte a közönségét, de ez a közönség
nem foglaltatik benne abban a körben,
amely a pénzt adja. Gyakorlatilag arról van
szó, hogy a várost idegesíti az, hogy ôk ad-
ják a pénzt, de nem értik az elôadásokat.
Minden évben adnak egy bizonyos össze-

get, cserébe pedig nem kapnak semmit. Ez
kevés pénz, de ne felejtsük el, hogy Ko-
vászna az ország második legszegényebb
megyéje. Megyei szinten meglehetôsen
szép összeget fordítanak kultúrára abból a
kevésbôl, ami van, hiszen a város két kü-
lönálló színházat, egy románt és egy ma-
gyart is fenntart. Ha az ember nem érti,
amit lát, két dolgot mondhat: hogy a szín-
házcsinálók hülyék, vagy hogy ez egyálta-
lán nem is jó. Szerintük az utóbbi áll fenn.
Persze meg is kell ideologizálni, miért nem
jó – már az is felmerült, hogy népszavazás-
sal kellene dönteni a mûsortervrôl. 

– Van-e egyéb következménye is annak,
hogy a város nem szereti a színházat?

– A támogatás ugyan nem nagy, de a
színház léte nincs veszélyben. Mégis állan-
dóan ott lóg a fejünk fölött a kard, sôt,
több kard is, hogy nem sokáig tûrnek meg
bennünket. A folyamatban levô igazgató-
váltás drámai kimenetelû lehet. Eleinte
máshogy gondoltam, de végül úgy döntöt-
tem, hogy megpályázom az igazgatói posz-
tot, mert nincs más lehetôség arra, hogy
megmaradjon az, amit eddig létrehoztunk.
Nem szívesen foglalkozom adminisztratív
dolgokkal, de elég sok energiám van. Az
1992 óta igazgató Nemes Levente sajnos
nem vállalja tovább, belefáradt. A színház-
nak volt egy nagyon rosszízû pénzügyi vi-
tája is: a helyi számvevôszék hûtlen kezelés
vádjával törvény elé citálta, két évig folyt a
per, Leventét pedig kikészítették. Ez is volt
a cél, a per mögött nyilvánvaló etnikai ér-

Egyfajta színház
■ B E S Z É L G E T É S  B O C S Á R D I  L Á S Z L Ó V A L  ■

ocsárdi László egy évtizede a sepsisztengyörgyi Tamás Áron Színház mûvészeti vezetôje. 
Rendezôi pályája a gyergyói Figura társulatánál indult. A Figura egy részével a kilenc-

venes évek közepén Szentgyörgyre került, ahol jelentôs társulatot és számos fontos elôadást ho-
zott létre. 2005 ôszén a szentgyörgyi színház élére a helyi önkormányzat pályázatot írt ki.
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