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„Törőcsik Mari, hol van?"

Jegyzetlapok a Magyar Elektra
bemutatóján

Valakinek fel kellett tennie ezt a kérdést a
Déryné, hol van? után. Nyerges András
megtette a Kritikában. Hogy miért?
Korántsem a szójáték kedvéért. Déryné
ugyanis a filmben nincs jelen. Erről
Törőcsik Mari tehet a legkevésbé; ő a
kiagyalt, mesterkélt figurákról és hely-

zetekről is elhiteti, hogy élőek. Mégsem
indokolatlan a féltő szó. Nehogy egy
majdani filmnek egyszer azt kelljen kér-
deznie: Törőcsik Mari, hol van?

A kérdés egyébként, ha nem is szó
szerint így és nem ezzel a hangsúllyal, az
elmúlt esztendők során gyakran elhang-
zott a Nemzeti Színház nézőterén is.
Törőcsik Marit hosszú ideig nem láttuk
színpadon. Tavaly évad végén a Bertalan-
napi vásár előadásán berobbant három
percre. Most végre a Magyar Elektra és a
Karnyóné címszerepében lépett közönség
elé.

Törőcsik Mari tehát itt van. A szín-

padon. Jelen van-e a színpadon és mi-
képpen?

Törőcsik Mari a magyar színészet
kivételes tehetsége. Elektrája kivételes
alkalom, hogy színpadi jelenlétének titká-
ról tűnődjünk.

Bármiféle bevezetőt írnék ehhez, csak
közismert dolgokat ismételhetnék. Azzal
is, hogy színházi sikereit megelőzte
filmjeinek sikere. Ezzel kapcsolatban
nyilatkozta egyszer: „Éreznem kellett,
hogy a filmsiker nem egészen az én érde-
mem. Másoknak is részük van benne. A
színész a színpadon sokkal magányosabb,
mint a kamera előtt. Ott valahogy két-
ségbeejtőbben rá van utalva a tehetségére."

Így igaz. S az is igaz, hogy amikor a
filmkritika a Szerelmem, Elektra, a Vára-
kozók, a Déryné, hol van? után felteszi a
maga kérdőjeleit, ez nem elsősorban
Törőcsik Marinak szól, hanem másoknak.
(Ezt igazolja egyébként, hogy januárban a
filmkritikusok neki adták a legjobb női
alakítás díját.) A színész a színpadon
azonban sokkal inkább maga gazdálkodik
a tehetségével. Ezzel nem szándékozom
kisebbíteni a színházi munkatársak
szerepét; különösen nem olyan alkotói
társulás esetében, amilyen Törőcsik és
Major Tamás együttműködése, kiről ő
maga mondta el többször is, hogy „minden
lényeges színpadi tudnivalót tőle
tanultam". Major és Törőcsik lassan immár
két évtizedes szín-házi alkotótársi
kapcsolata alighanem önálló fejezet a
magyar színháztörténet-ben. S e közösség,
az alkotói inspirációk búvópatakként el- és
feltűnő élete, egy-másba fonódása ellenére
is világosnak tetszik, hogy más a Major-
színház és más a Törőcsik-színház.

A Magyar Elektra előadásában is meg-
van ez a más-más. Egymásból fakadóan,
egymást éltetően - de egymástól elvá-
laszthatóan.
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Elektrát húsz esztendeje bosszú után
sóvárgó, igazságosztó-vérszomjas szen-
vedélye tartja életben. Orestes, hogy
bosszút állhasson atyja meggyilkolásáért,
cselhez folyamodik. Előre küldi nevelőjét
(a Magyar Elektrában Mesternek hívják),
hogy keltse halálhírét. Elektrát ez a hamis
hír végképp összetöri.

Hogy törik össze Törőcsik Mari?
Mielőtt felelnénk erre a kérdésre, fel kell

tennünk egy másikat.
Miben különbözik Bornemisza Elekt-

Törőcsik Mari Elektra szerepében (Iklády László felvételei )



rája Szophoklész Elektrájától? A filológiai
elemzés olyasféle megállapításokat tehet,
hogy Elektra és a kórus dialógusában,
melyben a királylány megbizonyosodik az
imént hallott szörnyű hír valóságosságáról,
Bornemisza mintegy két-szer annyi „jaj"-t
ad a színész ajkára, mint Szophoklész.
Beiktat egy rövid szóváltást a jelenet
elejére Elektra és a Mester közt, melynek
során Elektra könyörgőre fogja a szót. A
lényeges ebből: hogy Bornemisza Elektrája
sokkal fokozottabb mértékben ki van szol-
gáltatva saját érzelmeinek, mint Szo-
phoklészé.

Törőcsik Elektrája tanulmány az ér-
zelmek kiszolgáltatottságáról. Színészi
tanulmány: testtartásban, mozdulatokban,
gesztusokban, hangmodulációkban
megfogalmazott stúdium. Alászállás
Elektra szenvedésének és szenvedélyének
titkaiba. Úgy tűnik, ez idő szerint magyar
színpadon kevesen tudnak annyit a színészi
mimikáról, mint ő. A színészet
intimitásáról. De azt is tudja, hogy a
színészben végbemenő érzelmi--indulati
történést nem csupán az arcnak kell
tükröznie. A hátának is, az ujjának is, az
öltözékének is. Azt is tudja, hogyan
csaphat fel a színész szürkesége a harma-
dik emeleti karzatig. Fölénye, biztonsága
lenyűgöz.

Visszatérve az imént feltett kérdéshez:
Törőcsik pontos, már-már elvéthetetlenül
kidolgozott vonalakkal rajzolja meg
Elektra összeomlását. Úgy tűnik, az egész
szerepről gondosan elkészített anatómiai
térképe van. Bornemisza minden „jaj"-
szaváról tudja, mit jelent. Ismeri az egyes
jajok árnyalati különbségeit. Ismeri
összecsengésüket. Egymással való fele-
selésüket. Minden ajkára vett szónak
sajátos élete van. Egyenként megmeríti
őket a sejtés, a kétségbeesés, a fájdalom, a
reménytelenség, a bosszúszomj, a rög-
eszmésség, az igazságvágy, a fivérhez való
szerelmes ragaszkodás hol fekete, hol
véres hömpölygésű folyamában. És van
hozzá hangszíne, gesztusa, hogy a lélek
éjszakáján egy-egy másodpercre felfedezze
az élet vizét. Hogy megsejtesse: valami
másról is szó van itt, mint Elektra
megnyomorítottságáról, kifosztottságáról.

Egy példa. „Megholt egyetlen remé-
nyem!" - mondja, s összerándul, meg-
borzong, mint aki fázik. Ez Elektra spontán
reakciója is, a lelkiállapot külső tükörképe
is, reális helyszínrajz is, s ha tetszik, ha
nem, jelkép is. A lélek éjsza-

kája. A kiszolgáltatottság éjszakája. Az
önkényuralom éjszakája.

Ámulattal állapítom meg: Törőcsik
Mari mindent tud.
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Következik Elektra kétségbeesésének
utolsó fordulata. Az a bizonyos szalma-
szál, amibe csak a végső reményvesztett-
ség pillanatában kapaszkodik az ember.
Rá kell vennie húgát, Khrysothemist,
akinek gyáva meghunyászkodását még az
imént is súlyos szavakkal ítélte el: vé-
gezze el ő azt, ami Orestesre várt. Bor-
nemisza a cselekmény e fordulatánál.
lényegileg követi Szophoklész Elektráját,
első olvasatra mellékesnek tetsző
módosításokkal. Törőcsik Mari „olva-
sásában" azonban korántsem lényeg-
telenek e módosítások.

Mi hát ez a változtatás?
A legszembetűnőbb: Bornemisza nem

engedi, hogy Elektra egy lélegzetvételre
mondja el rábeszélő monológját. Úgy-

szólván minden Bornemisza-mondat
magva megtalálható a Szophoklész-
szövegben, s mégis igen fontos körül-
mény különbözteti meg a két Elektrát.
Szophoklész hősnőjéből, aki az imént
sokkal fegyelmezettebben fogadta Ores-
tes halálhírét, most elemi erővel, érces
tisztasággal tör ki az igazságos bosszú
indulata; Bornemisza Elektrája, aki már a
hír hallatára fennen jajongott, sokkal
kicsinyesebbnek bizonyul. Körülményes
mondatokkal, körmönfont agitációval s
nem minden alantasság nélkül akarja
rávenni Khrysothemist a gyilkosságra.

Khrysothermis (Moór Mariann) Elekt-
rától tudja meg Orestes halálát, s hangos
kesergéssel siratja bátyját. Törőcsik-
Elektra, aki a színpad előterében ülve, a
fájdalom közönyével szórta kegyetlen
mondatait a megdöbbent Khrysothe-
misnek, most hirtelen elhatározással fel-
áll, odalép hugához, s tőle szokatlan
szelíd hangon szólítja meg, „jól ismerlek
én téged", mondja már-már hízelgően,



érezhetően hosszú perceket szánt e nyu-
godt, rábeszélő hangnemű kitérőre, s
amikor végre belekezd voltaképpeni
mondanivalójába, még mindig nem szól a
lényegről, hosszasan, didaktikusan ma-
gyarázza Khrysothemisnek, mit jelent,
hogy „immár csak te egyedül vagy az én
atyámfia", érezhetően a logikára helyezi a
hangsúlyt, hisz az észérveknek minden
ellenvetésen diadalmaskodniok kell,
abban, ahogy odahajlik Khrysothemishez,
kioktatás is van, de bizalom is, egész
testtartásával agitál; már-már az
elviselhetetlenség határát súrolja ez az
odaadó-könyörgő zsarolás, amikor egy-
szerre Khrysothemis félbeszakítja, kí-
váncsian arról faggatva, hogy végül is
„mi dolgot" vár tőle Elektra. Kézen-fogja
Khrysothemist, előre vezeti, egész a
rivaldáig a szín közepére, ahol az imént
még ő ült. „Az Aigistost veszejtsd el
valamiképpen" - mondja, miközben
átöleli Khrysothemist, arca átszellemül,
behunyja szemét, valósággal belebújik
Khrysothemis nyakába, egyre szorosab-
ban fonódik rá, a szavaknál súlyosabbak a
mozdulatok, a reflexszerű gesztusok
érvei, egyre könyörgőbben, kétségbe-
esettebben, szánalmasabban, odaadóbban,
kiszolgáltatottabban öleli Khrysothemist,
mintegy e súlyos ölelés húzza a földre,
már Krysothemis bokájánál kucorog,
összekulcsolt kézzel kéri.

E vázlatos leírásból is talán kirajzolódik
Törőcsik színészi technikája. Ez a jelenet
önmagában is pontos, alapos stúdium
Elektráról. Mintha gondosan ügyelne rá,
hogy minden másodpercben megjelenítse
a sorsot. Elektra sorsát. A hős belső életét.
A dráma logikáját, ami elválaszthatatlan a
dráma technikájától: Elektra e csodálatos
jelenete az észérvek „kitérőjével"

kezdődik - és a teljes kiszolgáltatottságig
ível. Törőcsik tökéletesen építkezik.

Mégis itt valami más is történik, ami
nehezebben meghatározható. Ami leír-
hatatlan. Ami alig-tettenérhető. Valami,
amiről legszívesebben azt mondanám:

Törőcsik-titok. Megszületik az a szín-
padi pillanat, amikor úgy tetszik, Törőcsik
Mari megfeledkezett a technikáról. A
félreértés elkerülése végett ismét hang-
súlyozom: utólag pontosan (vagy majd-
nem pontosan) rekonstruálható Törőcsik
technikája. Ebben a pillanatban, „Az
Aigistost veszejtsd el valamiképpen"
pillanatában azonban nem tudom többé
csodálni a színésznő tudását, fölényét,
bravúros biztonságát. Mert a bőrömön
érzem Elektra drámáját. Mindazt, ami

Elektrában - Törőcsikben (a kettő itt
szétválaszthatatlanul egy) - történik.
Immár az én fejem felett is összecsapnak a
hullámok. Bezárul a kör. Mindnyájan,
akik itt e nézőtéren és színpadon együtt
vagyunk, befalaztattunk a tragédiába.

Ablakot vájni e falon nem tudhat más,
csak aki felhúzta körénk Elektra börtönét:
Törőcsik Mari. Egyetlen kézlegyintéssel.
Amikor már minden megtörtént.
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De mi történik addig? Mi történhet?
Azt mondtam bevezetőül: Törőcsik

Elektrája kivételes alkalom, hogy szín-
padi jelenlétének titkáról tűnődjünk.

„Az Aigistost veszejtsd el" pillanatában
Törőcsik bebizonyítja, hogy amit
Bornemisza tudott az emberi lélek alvi-
lágáról, azt akár Freud is megirigyelhet-
né. Szívesen leírnám: lélegzetelállítóan
mai színház ez. De egyúttal lélegzetel-
állítóan XVI. századi. Vagy inkább:
Törőcsik valami olyasmivel ajándékoz
meg bennünket e pillanatban, ami a leg-
időtlenebb a színházban. Az élet és a tra-
gédia kifejezések itt önmagukat jelentik.
Nem megjelenít valamit az életből, ha-
nem önmagát - az életet magát - adja
táplálékunkul. Bornemisza esendően mai
Elektrájában kigyújtja a görög tragédia
tiszta fényét.

Most valóban jelen van a színpadon. S az,
hogy a színpadon, már nem lényeges.
Csak az, hogy van.

Íme, a jelenlét. A titka? Felfejteni
legfeljebb azt lehet, ami technika.

Most, hogy Törőcsik megajándékozott a
színészi (emberi) jelenlét e meg-rendítő
élményével, utólag bizonyos hiányérzetem
támad azokkal a percekkel kapcsolatosan,
amikor színészi technikáját csodáltam. A
csillogó bravúr nem lett volna más, mint a
színészi tudás artistamutatványa? Pedig
lenne még mit megcsodálnom játékában: a
csúnyaságát, amikor magához szorítja az
Orestes hamvait tartalmazó edényt,
összecsavarodó testét, melyben benne van
a szív összefacsarodása is, Orestes
felismerésé-nek pillanatát, a mozdulat
nélküli ölelését, tomboló lelki részegségét,
mely egy-szerre kitör belőle, az imát,
melyet Orestes gyilkossága alatt mond el,
immár összecsavarodás-összekucorodás
nélkül, egyenes derékkal, tiszta, nyugodt,
fensőbbséges diadallal, összetett kézzel.

Mégis már-már feltenném a kérdést:
Törőcsik Mari, hol van? Eltűnhet-e a
ködben a színpadi jelenlét iménti csodája?
Vajon Elektra-alakítása a színészi

mesterség lenyűgöző ismeretének tan-
példájaként marad meg bennünk?

Miért beszélünk egyáltalán titokról?
Titokzatos színész-e Törőcsik Mari ?
Kezdetben volt Törőcsik Mari mint

jelenség. Ebben rejlett a Körhinta sikere
csakúgy mint sok más filmjéé. A „költői"
filmek rendezői, akiket a címben idézett
filmkritikus szigorúan - és okkal - ostoroz,
mert rosszul gazdálkodnak Törőcsik
tehetségével, jószerivel ma sem sokkal
többet tudnak róla. Azóta pedig Törőcsik
Mari a színészi technika szinte
egyedülállóan kiváló mestere lett. Ismét
csak egyik nyilatkozatából idézek: „Nem
rég újra megnéztem a Körhintát: s mintha
egy régi, nagyon kedves fényképet adtak
volna a kezembe. Ahol még vártam, hogy a
gépből mikor repül ki a kismadár. Ma már
bizonyára jobban játszanám el a szerepet,
de jobb aligha lennék benne ..."

A színész mint jelenség, egyéniség - és a
színészet mint technika. Minden kor
minden nagy színészének igazi kérdése,
egyetlen nagy tétje: lehet-e a kettő között
ellentmondás?

Semmiképpen.
Törőcsik Elektra szerepében az utolsó

pillanatig tartogatja e kérdésre a feleletet.
Akkor azonban egyetlen mozdulat is
elegendő neki. Orestes megölte Aigistost,
s bentről a palotából kihallatszik
Klytaimnestrával való tusakodása, majd a
halált jelző sikoly. Megtörtént a bosszú.
Megtörtént az anyagyilkosság. Elektra,
aki lélegzetvisszafojtva figyelte a bentről
kiszűrődő hangokat, most megrázza a
kezét, ujjairól akár csöpöghetne a vér.
Mély lélegzetet vesz. „Na, ettől se félek" -
mondja mindentudó szenvtelenséggel.

Ez a pillanat nem egyszerűen vissza-
csengés „Az Aigistost veszejtsd el vala-
miképpen" percére. Felszabadít - és
örökre hozzáköt ahhoz, ami a színpadon
történt. Ami Törőcsik Mariban történt.
Ami bennem, bennünk nézőkben történt.

És nem utolsósorban: itt világosodik
meg Törőcsik színészetének igazi csodája.
Hogy a technika nem önmagáért van. Még
csak nem is az instrukciók pontos
eljátszásáért. Törőcsik technikája olyan,
mint a Jákob létrája, csak éppen a
mélységek felé vezet. Nem más, mint
eszköz, nehéz út, a nagy betűkkel írandó
színpadi jelenlét ritka pillanatához.

Elképzelhető olyan színház, melyben
végképp eltűnik e létra, s csak a végső,
tiszta pillanat marad meg? Vagy amely-
ben legfeljebb utólag rekonstruálható
valami a technikából?


