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irigy: Csomós Mari. Az évad emlékezetes
alakítása volt ez az Új Színház első bemu-

tatóján, a még főiskolás Novák Eszter iz-
galmas és szép rendezésében, a Csongor
és Tündében. Erről és ennek kapcsán ál-
talában a színházról beszélgetek Csomós
Marival - majd, ha el merjük kezdeni. Még
húzzuk az időt, teázunk, fecsegünk,
Zsuzsa lámpákat állítgat ide-oda... Lusta,

álmos délután, átlagos nap, innen kellene idővel
eljutni az Éj monológjáig. Vörösmarty most nem
segít, nem az ő szövegét kell mondani, hanem
többek között az ő szövegéről kell beszélni. És
ez itt nem színház, csak egy lakás. Színházra
alig utal valami: a konyha-asztalon egy Albee-
dráma aláhúzogatott példánya, itt, a szobában
egyetlen színházi fotó, rajta Dajka Margit.

 Egy főiskolás fiú, filmes, kért meg, hogy a
vizsgájában játsszam el Martha szerepét a Nem
félünk a farkastól egyik jelenetében. Hát jó.
Mos-tanában úgyis mindig főiskolásokkal
dolgozom. Tudod, Eszterre gondolok. Ezt a
Marthát nem könnyen vállaltam. Valamikor
nagyon el akartam volna játszani, de most már
azt hiszem...
 Már nem akarod?

 Azt hiszem, kicsúsztam az időből. Balkay
Géza játssza George-ot, a férjet. Ő, akinek ját-
szottam már az anyját is egy tévéfilmben. Mond-
tam is neki telefonon, hogy ez így nem lesz jó.
„Rég nem láttál!" - mondta ő. „Mi van, hozzám
öregedtél?!" - kérdeztem.
 És a Dajka Margit-kép?
 A 141 perc...-ből van. Nagyon szép kép.

Mint a film is.
 Hogy lehet az, hogy egy szinésznő

lakásában ez az egyetlen színházra utaló kép?
 Ott, a szekrény kicsit takarja, van egy má-

sik. Még Szolnokról, a Dandin Györgyből. Azt na-
gyon szerettem. Székely Gábor rendezte. Az el-
ső kiugrásom. A képet jóval azután kaptam, hogy
felszerződtem Pestre. Talán Tóth Jocó hozta föl
Szolnokról, amikor ott selejtezték a régi képeket.
Ezt megmentette nekem.
 Ugorjunk egy nagyot, egészen a jelenig,

hogy aztán majd Mirigy és az Éj segítségével
szabadon kószálhassunk az időben. illetve nem
is tudom, ki az a személy, akit a Csongor és
Tündében játszol. A színlapon Mirigy
szerepel...
 Aztán a premier előtti héten megtudtam,

hogy az Éj-monológot is nekem kell mondanom.
Korábban arról volt szó, hogy többféle hangon
veszik fel: gyerekhang, idős hang... Aztán még-
sem. Az a lényeg, hogy már súlyosan ereszke-
dett ránk a közeledő premier, és még mindig nem
dőlt el semmi. Sürgettem Esztert: „Ez a világiro-
dalom egyik legnehezebb monológja, erre egy
hónapig kell készülni, és már egy hetünk sincs!"
Egyszer csak felhívott: „Vedd át az Éj-monoló-
got, mert holnap felvesszük a stúdióban!" Persze

tiltakoztam. Aztán főpróba után átmentünk, le-
hasaltunk a földre, ketten voltunk, meg egy
hangmérnök, meg egy kutya. Felvettük. Nekem
nagyon nem tetszett benne a végén a sírás. Más-
nap megismételtük: hidegebbre, szárazabbra.
Ez rendben volt: hidegebb és szárazabb volt --
csak éppen hatástalan. Maradt az első változat.
Szóval a bemutató előtt néhány nappal - m á r
nyakig benne voltunk a Csongorban -, egyik
napról a másikra, de nem a semmiből, megszü-
letett ez a monológ.
 Röviddel a bemutató előtt kiderült, hogy

Mirigy és az Éj ugyanaz a személy. Hogyan mó-
dosította ez a tény visszamenőleg azt a Mirigyet,
akit addig próbáltál?
 Egyszerűen kiteljesítette... nem, nem ez a

jó szó: kiegészítette, befejezte... a megkezdett
kört bezárta ez a monológ. Igen, a megkezdett
kört, hiszen eleve nem akartuk a szokásos va-
racskos vén banyát színpadra hozni. A kérdésed
látszólag logikus, csakhogy gondolj vissza, mik
történnek Miriggyel korábban. Végigjár, elszen-
ved egy fájdalmas asszonyi sorsot. Lányát elve-
szítve, Ledérrel találkozva pedig saját elveszített
Tündeségét sirathatja. Mirigyként-Éjként végte-
len messzeségből rálát önmagára, az egész vi-
lágra.

- Eredeti kérdésem tehát tudatosságot felté-
telez ott is, ahol már csak finom ösztönök, színé-
szi érzékenységek működnek.

 Talán igen. Mirigy valószínűleg szinte
észrevétlenül megváltozott az Éj beépülésével.
Én ezt nem figyelem, nem elemzem. De ez így
van jól.
 Ez az a végső tudás, amit csak a szerep

által nyer el a színész, tehát csak a színpadon
birtokolja azt.
 Hát persze! Én itt most, ebben a

lakásban sokkal kevesebbet tudok, mint aznap
este, ami-kor Mirigyként-Éjként színpadra lépek.
Bizonyos kérdésekre nem is tudom a választ:
vajon hányadszor esik meg ez a történet
Miriggyel? Es ha már eljut az Éj monológjáig,
vajon elindul-e még egyszer egy másik
Csongorral és egy másik Tündével?...
 Látod, ez a „baj" az interjúval. Azzal ál-

tatom magam, ilyenkor kiderülhet valami. Pedig
minden a színpadon derül ki, még ha kimondva
nincs is. Ezek szerint te a színpadon gazdagabb
lény vagy, minta színpadról lelépve?

 Azt hiszem, igen. Eleve nem a saját
szövegemet mondom, hanem most például ezt
a fantasztikus Vörösmarty-szöveget. Ebbe én
annyi-ra beleszerelmesedtem, hogy az
elmondhatatlan! Ezzel kapcsolatban van egy
kicsi emlékem, olyan, mint egy tündérmese: az
első dráma, amit életemben olvastam, a
Csongor és Tünde volt. Valahol messze, egy
faluban, a nagybátyám polcáról leemeltem egy
könyvet, kinyitottam, és láttam, hogy
másféleképpen vannak elrendezve a

sorok, mint azt addig megszoktam. Elolvastam.
Kislányként mit érthettem én ebből? Boszor-
kány, királyfi, tündérlány, ördögök. Ennyit.
 Azt mondod, Vörösmarty szövege által

gazdagodsz. De én mégiscsak Csomós Mari
gazdagságát látom a színpadon.

- Nem tudom, hogy van ez. Valamit
felmutatok, elhitetek, de én nem akarok többet
mutatni, mint saját magamat. Bemegyek és
játszom.
 Ez a gazdagság végül is bölcsesség.

Rálátás a dolgokra.

 Elmúltam ötven, harminc éve vagyok a
pályán. Ideje, hogy néha rá tudjak nézni a
dolgokra.
 Rálátsz például saját Tündeségedre. Az

előadás végén ez képileg is megfogalmazódik:
megfogod Tünde kezét, és együtt mentek oda a
fiúhoz. Mintha azt mondanád: ez a lány már ér-
demes arra, hogy elkezdje az életet egy társsal.
 Így van.
-- Mintha kézen fognád saját magadat. Én

pedig látom az elindulást, az út elejét... - ...és
a végét.
 Nem a végét, de látom azt az embert is,

aki mögött már nem akármilyen út van.
 Tünde elindul, vállalja, hogy megkeres

valamit. Csongort, Üdlakot, boldogságot, sze-
relmet... De én, Mirigy, az Éj, Csomós Mari pon-
tosan tudom, hogy számára most jön a neheze.
Az odavezetés pillanata nem kegyelmi állapot.
Az idősebbek mindig titkolnak valamit a Tün-
dék, a Csongorok elől. Csak annyit mondanak,
vigyázz, kisfiam, vigyázz magadra. De hát meg-
váltani nem tudják a fiatalabbat. Fogom Tünde
kezét, és tudom, nincs menekvés, nincs bol-
dogság, nincs Üdlak, de ha élni akartok és
együtt, azt esetleg segíthetem. Ennyi ez a kéz-
fogás. Most ők hazamennek, megfőzik a
krumplilevest, élnek. Hogy mikor repül az első
tányér, az már rajtuk múlik.
 Ebben az előadásban Csongor és Tünde

már Mirigy tekintetével néz a világra. Nem hiszik,
hogy lenne Üdlak. Az egykori „Tünde", a
főiskoláról alig kilépő Csomós Mari is így nézett a
világ-ra?
 A részleteket nem ismerhette, de hogy mi

a vége, azt tudnia kellett. Az életörömöt persze
nem lehet elvenni a fiatalságtól. A teste, a lelke
még nem tudja befogadni mindazt a fájdalmat,
ami körülötte van. Még egyenesen néz, előre.
 Úgy képzelem viszont, hogy az a főiskolás

lány energikusabb, élettelibb lehetett, mint azok
a fiatalok, akiket ez az 1994-95-ös előadás
megjelenít.
 Valószínűleg igy van. De hát szenvedtem,

mint a kutya. Veszprémtől Szolnokig olyan sze-
repeket játszottam, amelyek rémálmokkal jártak.
Egy Szent Johanna, egy Yerma, egy Násztya...
A szenvedés nem azt jelenti, hogy lehajtott fejjel,
búskomoran járkáltam. De ezekbe a szerepekbe
egyszerűen belefacsarodott a lelkem.
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 Úgy mondod ezt, mintha a szenvedés hiá-

nya minőségileg alacsonyabb rendű dolgot je-
lentene.
 Tényleg zavarban vagyok, amikor nem

kínlódom, nem gyötrődöm egy-egy szerepen.
Ilyenkor félek, hogy az alakításnak nincsen fede-
zete. Az évad második bemutatóján, a Jó embert
keresünkben ezt érzem: túl könnyedén jött. Ész-re
se vettem, és egyszer csak bemutattuk.

 Amikor jó szerep ígérkezik, te már előre
dörzsölöd a tenyeredet...

- ...hű, de jót fogok szenvedni? Nem, ez nem
így van. Amikor például a Hamletet próbáltuk a
Katonában, az egész próbafolyamat állandó izga-
lom és kíváncsiság volt. „Jaj, most ez hogy lesz?"
Nem szenvedés, hanem intenzív várakozás volt
ez. Izgalom, kíváncsiság, várakozás - ez a lé-
nyeg. Ez mindig megvolt bennem, elejitől fogva.

- Akkor ez az a pillanat, amikor érdemes né-
hány sort idézni egy majd' harminc évvel ezelőtti
interjúból. Rövidke beszélgetés az 1965. szep-
temberi Veszprémi Naplóból: „- Mit szeretne
elérni? - Mindent! Kossuth-díjat, sikert, min-
dent!..."
 Régen volt. De emlékszem rá, mert aztán

ezzel ugratott valaki: „Hallom, egyből Kossuth-
díjra fáj a fogad!" Ez a valóságban úgy történt,
hogy szaladtam a kutyám után, énutánam meg
az újságírónő, és közben kérdezte: „Mit szeret-
nél elérni?" „A kutyámat meg a Kossuth-díjat!" -
kiáltottam vissza nevetve. Hát így volt. Valójában
nagyon kevés önbizalmam volt. De közben ben-
nem él azóta is Horváth Jenő mondata: „Ha vala-
ki nem akar a világ legjobb színésze lenni, akkor
ezt nem érdemes csinálni!" A legjobb akartam
lenni. Erő volt bennem, energia, életszeretet. De
hát a szenvedés is hatalmas energia.
 Meg a tehetség. Mert hogy a tehetség mér-

hetetlen - úgy értem, nem mérhető - energia.

Belép az egyik színész, észre sem vesszük, be-

lép a másik, azon nyomban ráfigyelünk.
 De ezen a színész nem gondolkodik, csak

belép.
 Ha gondolkodna rajta, akkor sem tudná

befolyásolni.
 Nem hát. Én, Mirigy csak állok a takarás-

ban, idegeskedek, rettegek, aztán belépek. És
közben sokfelé kell figyelni. Befelé és kifelé, a
színpadra, a nézőtérre. Egyébként is olyan na-
gyon ritkán történik meg, hogy megszűnik a kife-
lé figyelés. Amikor elfelejted, hogy csak színház-
ban vagy. Belül maradsz, a szereped szerinti
helyzeten belül. Erre ez az előadás lehetőséget
ad. Szerencsére volt néhány ilyen az életemben.
Említettem mára Yermát, de ilyen volt az Anya a
Csirkefejben vagy például a Boldogtalanok Ró-
zája Szolnokon, majd a Katonában.
 Boldogtalan hősök sora. Mirigy is az?
 Miért lenne az? Egyébként is tudjuk-e, va-

lójában mit jelent ez a szó? Mit jelent az, hogy
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boldog, boldogtalan? Az ember nem boldogság-
ra született. Vannak boldog pillanatok nehéz,
szenvedéssel teli utak mentén. Jöttetek ma
hozzám Koncz Zsuzsival, s az jutott eszembe,
míg várakoztam; lassan harminc éve vagyok
színpadon. Álltam a konyhában, és mondtam a
sorokat: „Mi hátra volt még, elkövetkezett. E
földi létben gyászsorunk betelt..." Szóval nehéz,
de nem baj.

 Mostanában Kundera egyik regényét olva-
som, az ő kérdése jut eszembe: „...Vajon a ne-
héz valóban szörnyű, a könnyű pedig valóban
csodálatos? Egy dolog biztos: a nehéz-könnyű
ellentét a legtitokzatosabb és legsokértelműbb
az összes ellentét közül." Ebben a harminc év-
ben neked a nehéz jutott, a nehezet választottad,
vagy nem is volt valójában nehéz?

 Tudod, amikor Veszprémből, ahol
többnyi-re zenés vígjátékokat játszottam,
elindultam, Radó Vili bácsi hívott, és a Liliom
Julikáját ígérte. Azt végül is nem játszottam el.
De én akartam továbblépni, mert zenés
vígjátékok helyett drámákban akartam játszani.
Mondhatjuk, a nehezet választottam. Aztán a
még nehezebbet - mert Szolnokra szerződtem,
Székely Gáborhoz. Ő - és itt kell említenem
Horváth Jenőt is - nem elégedett meg az „elég
jóval". Testet-lelket próbáló kemény idő volt. De
vajon nehéz volt-e? Hiszen, ha nagyon sokat
kívánunk az embertől, és ő ennek meg tud felelni,
az gyönyörű dolog. Az jó. Ha nehéz is. De ez volt
most is, az augusztusi gyötrő hőségben is,
amikor a Csongorra készültünk. Nehéz munka
volt, de így lett hozzá közöm. Ezért tudom
szeretni.

 Úgy tűnik, a véletlenek soha nem
mellékes szerepén túl, itt igenis döntésekről,
választásokról van szó. Mi befolyásol ebben
téged? Születés? Neveltetés? Azért is kérdezek
erre, mert egyszer ezzel kezdted egy
beszélgetésünket: „Hol születtél, hova valósi
vagy?" Miért volt ez fontos?

 Talán azért, hogy el tudjam dönteni, le tu-
dok-e ezzel az emberrel ülni és beszélgetni. Azt,
akivel beszélgetek, megpróbálom elképzelni kis-
gyerekként. Igazán senkit nem tudok gyűlölni -
valószínűleg ennek is az az oka, hogy elképze-
lem mint kisgyereket. És persze gyorsan megbo-
csátok neki.

 Téged kisgyerekként Vajdácskán kell el-
képzelni.

 Ott születtem, s ott éltem néhány évig.
Édesanyám most is ott él, ott töltöm a nyarakat.

 De ez a falusi kislány, aki aztán
Veszprém-ben, Kecskeméten, Szolnokon
színészkedett, már két évtizede fővárosi
művésznő. Otthonod lett ez a város?

 Vendég vagyok itt. De bizonyos részeit
szeretem. Azokat, ahol tudom az utakat. Lehet-
ne ez otthon persze, ha mondjuk, itt élne az
anyám. Illetve kicsit otthonom volt ez a város,

amikor még élt a férjem. Akkor többet mászkál-
tam, bejártam, belaktam a várost. De itt csak az
lehet igazán otthon, aki emlékszik gyerekkora
„grundjaira". Én ezekre nem emlékezhetem.

- Pedig Mirigyként beágyazódsz, beépülsz
ebbe a lepusztult Városba. Otthon vagy az ott-
hontalanok között. Megint csupa boldogtalan
ember. Pedig Vörösmarty...

- ...azt mondja: „Az ember feljön, a lelke
fényfolyam." Hát persze. Feljön, mindent meg-

próbál, mindenfélét csinál - és mi a vége: „túr és
tűnődik". Milyen pozitívumot állít itt Vörösmarty?
Talán örömódaként kellene mondanom az Éj
monológját?!
 Nem gondolom, hogy másként kellene

mondani. Az bizony jól van mondva - csak hát
olyan kétségbeejtő.
 Az egész előadás ebből a

kétségbeesésből született.
 De hát Novák Eszter főiskolai hallgató,
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Csomós Marí portréit Koncz Zsuzsa készítette

Csongor-Horváth Virgil, Tünde-Szalay Mariann
mitől kétségbeesett és mitől gyámoltalan?
 Azok vagyunk mindannyian. Az a

bizonyos nehéz valójában nem választás

kérdése. A nehéz egyszerűen van. Legalábbis

nekem. De az is lehet, hogy nekem az a

könnyű. Hogy például Székely Gábor színházát

választom. A kemény, igényes munkát. Ezzel

persze nem azt állítom, hogyAscherral,

Gothárral, Zsámbékival igénytelen munka folyt

volna. Ennek a választásnak a gyökere

valószínűleg Szolnokon van. Onnan együtt

mentünk Székellyel a Nemzetibe. Színész és

rendező munka közben ismeri meg egymást.

Székely Gábort jó rendezőnek és rendes ember-

nek ismertem meg Szolnokon. Most is ilyennek

ismerem. Hát persze hogy csatlakoztam az Új

Színházhoz.

 A társulat új, elkezd együtt valamit. Te is
velük kezdesz. De kívül is vagy, hiszen túl vagy
egy-két gyönyörű kezdésen, ám a természete-
sen bekövetkező többi stáción is. A
születésben benne láthatod a véget is.
 Nem feltétlenül. Most lelkesek vagyunk,

én is. Amikor a Katona indult, a világ
legboldogabb színészei voltunk.

 Erre vonatkozik a kérdésem: lehet-e két-
szer „legboldogabbnak" lenni?

- ...Nem tudom. Most talán csak világ boldo-
gai vagyunk. Én legalábbis. Mert hogy közben
el-

telt sok év, bennem van ez az idő, belém mart az

elmúlt tíz-tizenöt év. A kezdéshez inkább már a

Csongorok, Tündék energiájára van szükség.

Ebben most nem én vagyok a főszereplő.

 Irigyled tőlük ezt a főszerepet?

 Néha biztosan. De hát már azt is irigylem,

hogy gyorsabban felérnek a harmadik emeletre.

Igaz, van, amit ők irigyelnek tőlem.

 Mit?
 Például azt, hogy lenn, a nézőtéren érteni

lehet, amit mondok. Meg hogy azt hiszik, tudok

valamit, „bölcs" vagyok. Pedig csak eltelt néhány

évtized. Harminc év múlva szívesen megnéz-

ném például Szalay Mariannt, ahogy megfogja

egy másik Tünde kezét, és útnak indítja azt a

lányt. De bizony nagyon hiányos azén tudásom.

Nem tanultam nyelveket, zenét is alig. Annyi min-

denre kellett figyelnem. Viszont bejártam az or-

szágot. Éjjel-nappal utaztunk, nemigen volt

időnk nyelvórákra.

 A bölcsességnek nincsen köze a nyelv-
órákhoz. Jókai vándorszínész Moór Annájától
Füst Milán Rózájáig valami eredendő tudás su-

gárzik belőled. Talán ezt irigylik-irigyeljük. En-
nek a tudásnak a színpadon kívüli gyökereit ke-
resem ebben a beszélgetésben is.
 De ezt - ha létezik egyáltalán - nem talál-

hatjuk meg. A színpadi szerep és az életem kö-
zött soha nem direkt a kapcsolódás. Láthatatlan
szálak kötik össze ezt a két világot. Ami megfog-
ható, az egyszerű: kapok egy szerepet, találko-
zom a rendezővel, a partnerekkel, felmegyünk

a színpadra és csináljuk. Aztán vagy tetszik a

nagyérdeműnek, vagy nem. Az biztos, hogy ne-

kem segít a múlt, segítenek az egykori vidéki

évek: sokféle szerepet játszhattam. Ez a múlt, de

egy színésznek mindig a holnapi nap fontos.

Hiába olvasol fel valamit harminc éwel

ezelőttről, hiába hivatkozol akár a tegnapi

Mirígyre. Ezeket tudtam. De ha holnap este

játszom Mirígyet, nem építhetek a tegnapi

tudásra. Minden előttem álló este tiszta, üres

lap. Kezemben van a valahogy megtanult

mesterség, ezzel lépek be a színpad-ra. De a

színészi sugárzáshoz több kell. Ez egyik este

összejön, másik este nem.

 Az Éj monológját viszont magnóról játsz-

szák be. Ülsz egy széken, a színpad szélén, és
velem együtt hallgatod a szöveget. Nem szeret-

néd akkor, ott mondania monológot?
 Dehogyisnem! Mindig ez jut eszembe.

Furcsa állapot: hallgatom saját magamat. Van

úgy, hogy ilyenkor csak Csongorra figyelek: va-

jon mi történik vele közben? Vajon elér-e hozzá

ez a szöveg?

 Főként Mirigyről beszélgettünk, talán

ezért foglalkoztunk olyan sokat a múlttal, az
idővel. Szóljunk valamit a jövőről is: 1995 kora
tavaszán mit vársz az élettől? Mire vágysz?
 Eljátszottam két szerepet az Új Színház-

ban, készülök a következőre, van mit ennem,

van lakásom. Mire vágyhatom? Hogy dolgozni

tud-jak. Erre. Másra nem. Tartani tudjam

magam olyan fizikai és lelkiállapotban, hogy

alkalmas legyek a jó munkára.

 Olvastam, volt kutyád.
 Volt. Most nincs. A kutyának rákja lett, és

elaltattam. Ennek úgy hat éve, talán több. Sok

kutyánk volt. Mindig volt.

 Egy kutyára nem vágysz?
 Nem szabad. Nem tudnám hozzáigazítani

az időmet. És ami a lényeg: a kutya is elpusztul,
mint elpusztult a húsz év alatt hét. Az nem jó.

 Önvédelem.
 Hát igen.

- Már ne legyen olyan igazán jó, hogy majd
ne legyen nagyon rossz.
 Gondolod, hogy egy kutya már „olyan iga-

zán jó" lenne? Talán a munka lehet az. Itthon is.
Úgy hívom: fény- és munkaterápia. Felgyújtok
minden villanyt, kimosok-felmosok, takarítok.
Amikor leengedem a redőnyöket, akkor egy ki-
csit nehezebb. Olyankor nem tudom pontosan,
mikor húzom fel újra őket.

- Ismerem ezt. Van egy barátom, aki ilyenkor
becsörtet hozzám, és felhúzza a redőnyöket.
 Persze, mindenkinek van egy-két redőny-

húzója.

 Mostanában sokat és jól dolgozol. Tehát a
redőnyők...

- ...félárbócon vannak. Ez nem rossz. Élek és
dolgozom. Tulajdonképpen ennyit tudok én
neked mondani.


