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I

Dobos Ildikó húsz veszprémi évéről sokat
beszélhetnénk; periodizálhatnánk, előnyeit és
hátrányait példaértékkel elemezhetnénk. De
most mégse ezzel kezdjük - induljunk ki
február 15-éből, Örkény István
Macskajátékának bemutatójából, ebből az
immár országos hírű sikerből.
 Vágytál-e Orbánnéra egyáltalán? Egy

több, mint tíz évvel ezelőtt írott kritikában, a Vonó
Ignácban nyújtott alakításod után majdhogynem
megjósolták már neked ezt a figurát.
 Nekem eszembe se jutott, hogy Orbánné

lehessek. Ha megkérdezték volna, talán meg is
mondom: korainak tartom. Aztán meg olyan
nagy színésznők játszották el, hogy nem is lát-
tam szükségét, hogy én is kísérletet tegyek vele.

Már a darab elolvasásakor kezdtem ráébred-
ni, hogy való nekem a szerep. Kezdett nem za-
varni, hogy kik játszották előttem, s hogy én nem
vagyok hatvanöt éves. Az ragadott meg, hogy
mennyire aktuális a mű. Sokkalta inkább az, mint
megírásakor vagy bármelyik színpadra vitelekor
volt. Mennyivel több körülöttünk most az elesett,
magányos, elhagyatott ember! Valódivá, élővé
lett minden, amiről Örkény írt.
 Ez a Macskajáték, a Mácsai Pál dirigálta

előadás hatalmas lendületű. Ennek az életteli,
egyszerre tragikus és groteszk öregasszonynak
a megmutatása nagy színpadi erőkifejtést kíván:
végig rohangálsz, öltözöl, bútorokat mozgatsz,
főzöl, cipekedsz, ráadásul a mű majdnem fele a
te monológod. Biztosan kilókat fogysz egy-egy
estén, s zúzódások tarkítanak a macskák játéká-
nak csak látszólag puha puffanásaitól. Hogyan
bírod, hogyan készülsz?
 Ha már talán „elkorcsosultabban", de ak-

kor is a szívós, sovány, inas Dobos paraszti
ősöknek, édesapám, nagyapám fajtájának örö-
köse vagyok. Meg működik egy mechanizmus, a
szervezet tanulása: ha már harmincötször fel-
emeltem az asztalt, harminchatodszorra nem ér-
zem a súlyát.

Hatalmas tempóban, húzás nélkül játsszuk a
darabot, igaz. De itt van a közösség, a teljes azo-
nosulás Orbánné és az én személyiségem kö-
zött. Meg akartam mutatni, milyen elpusztítha-
tatlan energiái vannak ennek a leírt embernek,

aki újra és újra talpra áll. Nekem nem volt könnyű
szakmai életem. Többször is megpróbáltak bele-
taposni a földbe. Ezért értettem ezt az újra és újra
felállást.

A legnagyobb megterhelés a próbák idősza-
kában ért. Amikor minden egyes hangsúly kiala-
kult. S a nagy szellemi-fizikai megpróbáltatáson

túl ott volt még az idegi. Tartottam attól, hogy a
harmincéves Mácsai mit tudhat az öregségről,
mi újat mondhat róla „a korának". Aztán szinte
másodpercek alatt megnyugodtam: annyira ér-
zékenyen élte meg ez a fiatalember azt, amiről
én is szólni akartam: az életben maradás akará-
sát. Így félszavakból is megértettük egymást, tel-
jesen harmonikus volt ez a nehéz próbafo-
lyamat.

- Így, hogy a szerep érdekében ennyi plusz
évet válla/tál, látsz-e igazságot abban, amit egy
színésznő kolléganődtől hallottam egyszer: a
színésznő harmincötön túl kezdődik. Ha nem
negyvenen túl...

Tánczos Tiborral Németh László Mathias pen-
ziójában (Veszprém, 1975) (MTI-fotó, Jászai
Csaba felvétele)

z alábbi interjú rendhagyó módon., másfél éven át készült. Nem lehetett lezárni, pontot tenni a
gére, újabb és újabb események görgették tovább a dialógust, nem juthatott nyugvópontra

obos Ildikó színészi létezése, az tehát, amiről végső soron folyamatosan beszéltünk.
Egy nagy szerep kapcsán két évtizedes művészi pálya áttekintésének kezdtünk neki 1991

bruárjában, de már egy-két hónappal később szertefoszlott az idill, lehetetlenné vált egy ke-
kded írás közlése, hiszen heves szakmai-várospolitikai küzdelmek lángoltak fel Veszprém-
n, melyek Dobos Ildikó útját is másfelé fordították. Akkor megpróbáltam követni a senki földje
lé vivő, lehangoló menetelésben, majd egy újabb nagy nekirugaszkodás során a reményke-
sben. A továbbiakat pedig egy hatalmas erejű dramaturg: a sors szervezte, de végül is enged-
, hogy a pontot mi tegyük a - remélhetőleg, most lezárható - írás végére.
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A Macskajátékban (Veszprém, 1991) (Ilovszky
Béla felvétele)

 Olyan alkatom van, amivel sokáig kellett
várni, hogy szerepkörömbe, a drámai-tragikai
színészi létmódba belenőjek. De egyáltalán nem
telt tétlenül ez a várakozás. Amit „élő színésznő-
nek" el lehet játszani, azt én megkaptam, Mis-
kolctól idáig. Igaz, hogy nekem viszont sokkal
több munkát jelentettek ezek a változatos, szub-
rettől vígjátékiig húzódó szerepek, mint az olya-
nok, amelyek fedik az alkatomat, a gondolkodás-
módomat. De ez ismét csak javamra vált, hiszen a
mássággal való megbirkózás szakmailag ren-
geteget adott. Lehet azt mondani tehát, hogy
harmincöt évesen az embernek már szakmailag
kötelessége felvérteződni. A tehetség többé már
nem mentség. Alap persze, amire aztán nagyon
sokat kell építeni. Én félve mondom el mindeze-
ket, hiszen úgy érzem, az én tanulási folyamatom
sem zárult még le, sőt.

A fiataloktól a saját, életbeli koromhoz köze-
lebb eső, a személyiségemet jobban tükröző
szerepek felé a váltás drasztikus, de elodázha-
tatlan volt. Tizenkét évvel ezelőtt történt, hogy ta-
vasszal még egy lengyel darabban tizenhat éves
fruska voltam, őszre pedig Horvai István nekem
adta a Mathiász panzió kortalan tisztaságú, ám
negyvenkilenc éves Ágnes mamáját.

Egyébként azt vallom: érdemes mindent ki-
próbálni. S ez színészi jólneveltség kérdése is.
Vállaltam olyat, amit segédszínésznők is vissza-
adtak. Kíváncsi voltam, mit kezd az ember tizen-
négy mondattal. Egyik legközelebb álló szerepem
a Vitéz lélekben a sánta lány lett. Némán is
lehettem valaki.

- Filmnél egy kicsit másképp működik ez. Az

arcot fürkésző kamera előtt nehezebb a másság
illúzióját fenntartani. Ezzel hogy állsz?

 Másodéves főiskolásként - s ez akkor is, ma
is főbenjáró vétség - visszaadtam egy szerepet.
Aztán pedig egy félig már elkészült filmből
hagytak ki. S aztán hiába oldódott a bojkott, hívott
többször például Grunwalsky Ferenc, Elek Judit s
volt a Majd holnap című filmnek kedvező
visszhangja: a fiatalkori görcs, a sokk nehezen
oldódott csak fel. Továbbra sem tudtam meg-
szeretni azt a hideg, szenvtelen, embertelen vilá-
got. Jó lenne, persze: általa nagyobb az ismert-
ség, a népszerűség. De mindenáron nem kell. Én
már megszenvedtem a színházért: ott jól érzem
magam. Csak a játék öröméért tudok dolgozni - s
még az az öröm is micsoda idegfeszültséggel jár!

 Nem Veszprémben beszélgetünk. A nagy

Jelenet az Utazás az éjszakában című előadás-
ból (Jármay György felvétele)
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lakótelep tövében, a dombra húzódó ős-Békás-
megyer emberi léptékű, kedves falucskájának
fehérre meszelt, öreg házában, ame ly szüleid,
gyermekeid otthona is, s ahol az utóbbi húsz esz-
tendőben nyilván kevesebb éjt s napot töltöttél
el, mint Veszprém városában. Ennyi idő után fel-
tehetően másféle hangsúlyokat kap az ott és az
itt. Ezt a még vidéki színészi viszonylatban is ér-
dekes állapotot, hogy ilyen régen élsz kétlaki éle-
tet, ám ennyire stabil pontok között, most hogyan
látod?

 Tényleg összefolyik bennem a haza és
haza. Mindkettőre mondom. Két külön életem
van, különválasztottam a szakmát és a családot.
Ez egy másfajta munkametódust is kialakított.
Mikor dolgozom, egyedül vagyok. A család
segítsége, de terhei nélkül is. Nyilván van, aki
ezt egészségesen, egyazon városban élve,
együttesen is ki tudja alakítani. Nekem már
nehezen menne. Szeptemberben Pesten
próbáltuk a Bűn és bűnhődést, viszonylag lazán.
S még így is fárasztott; munka közben az
otthoniakra gondoltam, otthon meg a másnapi
készülés nyomasztott. Viszont mikor itthon
vagyok a nagy családommal, testestül-lelkestül
az övék vagyok. Csak és kizárólag családanya.

 Rosszmájúan kérdezhetnék: ebben a
nagyhűségben nem volt-e kényelmesség, a vál-
toztatástól való ódzkodás?

 Nem. Hiszen eddig Veszprémben nyitott
szellemű színház volt. Ki sem kellett tennem a
lábamat, s így is a legnagyszerűbb
rendezőkkel, színésztársakkal találkozhattam.
Melyik másik magyar színházban dolgozhattam
volna együtt Latinovitscsal, Tabakovval,
Horvaival, Dan Micuval, Kerényivel, Andoraival,
Dörnerrel, Tordyval - s ez tényleg a teljesség
igénye nélküli fel-sorolás. Egy Vígszínházi tagtól
miért nem kérdik soha, mitől nem mozdul?

Szakmailag, művészileg jól érzem magam.
Tudnom kell, mert e tudatosság munkafeltétel,
hogy jó formában vagyok. Ám a disszonanciát, a
meghasonlottságot nem tudnám elviselni. En te-
hetséges emberek között érzem jól magamat,
akiktől kaphatok valamit. Kicsinyes, méltatlan,
megosztó törekvésekkel nem tudok mit kezdeni.
Maradni sem félek, de továbblépni sem.

II

Idáig tartott a beszélgetésünk 1991 márciusá-
ban. S bár egyetlen sora sem vált érvénytelenné,
meglódult vagy inkább „kifordult" az Idő: a mára
már múlttá váló, lassanként az egykori „napi bot-
ránykrónikák" elfeledett lapjaira kerülő esemé-
nyek azon a tavaszon átformálták Dobos Ildikó
életét. Pályázat, vezetőváltás, a szakma tiltako-
zása, az önkormányzat ellenállása: legalább
nyolc-tíz hétig az egyik vezető kulturális hír volt
ez a veszprémi színházi belügy. Rendszerváltási

Gyógyultan (Koncz Zsuzsa felvétele)

történet? Az erősbödő városi önkormányzat ön-
tudatos gesztusa? A szakma látványos összefo-
gása valaki, valami mellett, valaki, valami ellen?
Ez 1992 nyarán már nem érdekes: kultúrhistóriai
kuriózum csupán. Dobos Ildikónak azonban több
volt munkahelyi hajcihőnél: sorskérdés, aztán
pedig - élet-halál kérdés. De míg odáig elju-
tunk, még vannak stációk: elsőül a vezetővá-
lasztási csetepaté idején, április-májusban,
amikor ismét találkoztunk.

 Most mi lesz? A pályázat alapján végül is
Vándorfi Lászlót nevezték ki igazgató-főrende-
zővé, azt tehát, akivel szemben te Kapás Dezső
kinevezését támogattad. Ez milyen helyzet?
 Sokaknak nem okozott ez megrázkódta-

tást. Meghalt a király - éljen a király. Eddig
ennek a vállát veregettük, most annak. Ő oszt
szerepet, tőle függ a kenyerünk - akár fel is
menthető ezzel ez a magatartás. De engem más
fából faragtak. Én mondtam valamit,
képviseltem valamit -- nem teszek úgy, mintha
ez nem történt volna meg. Hovatovább úgy álla
helyzet - és ez nagyon paradox -, hogy nem is
Vándorfival van
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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.

I I I

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

MAGYAR JUDIT KATALIN
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