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F Ö L D E S ANNA

IGAZÁN JÓL ÉRZEM ITT MAGAM
MOLNÁR PIROSKA KAPOSVÁROTT ÉS KAPOSVÁRRÓL

rotokollpárbeszédek ünnepélyességét. Arról
áltunk szót, ami a kaposvári színház vezető szí-
észnőjének mindennapi életében a legfonto-
abb: színházról, szerepekről, munkáról és ar-
ól, hogyan érzi magát ebben a gondokkal küsz-
ödő, zaklatott, nemegyszer kiábrándító színhá-
i világban, a volán mögött és a rivaldafényben,
yina és Arkagyina, Elektra, Gruse, Bors néni és
Csárdáskirálynő alakítójaként.

- Kaposvári színésznő-ként
artanak számon, holott Ózdon
zülettél, Pesten tanul-tál,
zegeden kezdted a pályát,
vekig voltál a budapesti
emzeti Színház és a Katona
ózsef Színház tagja. Hetenként
öbbször játszol a Művész
zínházban és a Kolibriben is.
 A tizennyolcadik évadom

ezdem most Kaposvárott. Ez
zínészéletem kétharmada. És
lmondhatom, hogy ez az a hely,
hol jelen pillanatban a

egjobban... pontosabban, ahol
gazán jól érzem magam.
 A két megfogalmazás

özött van némi különbség...
 Az elsőhöz az kellene,

ogy időről időre más városban,
ás színházban gyűjtsek

apasztalatot a hasonlítgatás-ra.
kkor nyilván még meggyőzőbb

enne a megállapítás, hogy
aposvárott a legjobb. Érd be
zzal, hogy nekem itt és most
aposváron élni, dolgoz-ni, lenni
jó.
 Akkor is, ha havonta több

ilométert vezetsz, mint egy hi-
atásos sofőr?
 Megszoktam. Néha a volán

ögött sikerül a legjobban
ikapcsolódni.
 Tizennyolc év nagy idő. És

a még mindig tart a szerelem...
 Ma is úgy érezem, szerencsés vagyok,

ert két otthonom van. Talán visszahúzódóbb
ettem, mint azelőtt, de azért ma is szívesen élek

színészházban, ahol tudom, hogy kik élnek a
alon túl, tudom, hogy kikre számíthatok akkor is,
a történetesen egyedül vagyok. Magány ellen
legendő orvosság - legalábbis nekem - az a

udat, hogyha akarnék, ha bajban lennék, éjjel ti-
enegykor is bekopogtathatnék a szomszéda-

imhoz. De még ennél is fontosabb: igazából min-
dig olyan társakkal szerettem dolgozni, akiket
nagyon jól ismertem, és akik engem is jól ismer-
tek. Ez nem jelenti azt, hogy ne játszanék szíve-
sen a Művész Színházban, a Tudós nőkben,
vagy ne szerezne örömet a pesti gyereksereg
tapsa a Bors néninél. De ez nem azonos azzal a
boldogító érzéssel, hogy Kaposvárott ma is
majdnem ugyanazokkal a kollégákkal játszom,
akikkel sok éve együtt csinálunk színházat. Ahol
érzem és értem a partnerek minden mozdulatát,
gesztusát, és ők is az enyémeket. Van, ahol a
rendező türelmetlenül sürgeti a színészt, miköz-
ben az a szó valódi értelmében próbál, próbálko-

Molnár Piroska a Hegedűs a háztetőn próbáján

zik és keresi a legjobb megoldást a színpadon;
vagy a színész, aki időre vagy idő előtt elkészül a
saját szerepével, nem győzi kivárni, amíg kikere-
kedik az egész jelenet, az egész előadás. Nálunk
ritkán találkozik az ember azzal a türelmetlen-
séggel, ami abból fakad, hogy a közreműködő
színészek sem érzik eléggé a másik ritmusát.

- Színészektől gyakran hallani az általad

mondottak ellenkezőjét: hogy milyen jó, mennyi-
re inspiratív új emberekkel, partnerekkel, isme-
retlen rendezőkkel dolgozni...

-- Ez is igaz. De azért az éremnek két oldala
van. Hosszú idő óta most először próbálok egy
korábban számomra ismeretlen svéd rendező-

vel. Az Elvira Madigan című musicalben - ebben
a megtörtént esetet feldolgozó Romeo és Júlia-
történetben - a cirkusz tulajdonosnőjét játszom.
A figura nem túl bonyolult, éppen ezért arra gon-
doltam, nem ártana valamit hozzáadni, kicsit bo-
nyolítani a szerepem. Ennek érdekében a pró-

bán többféle új színnel, megoldással kísérletez-
tem, amíg a rendező - aki nem ismer igazán

mélyen, és nem ismeri a munkamódszeremet
sem - udvariasan nem figyelmeztetett, hogy

az asszony, akit játszom nem
egészen ilyen. Lelki szemeim
előtt erre megjelent Ascher
Tamás, aki hasonló esetben
legfeljebb magában mosolyogna,
és ez a mosoly azt jelentené:
„mennyi energiája van ennek a
Piroskának, hogy soha nem
fogadja el a kézenfekvő, a kész
megoldásokat, és képes ennyiféle
játékot kipróbálni!" Erre én
visszamosolyognék, és
mindketten tudnánk, hogy ez csak
játék. Hogy élesben biztos nem
fogok le-térni arról az útról,
amelyben végül is
megállapodunk.

 Ezek szerint még ma is
szívesebben dolgozol a régi-
ekkel - mondjuk, Ascher Ta-
mással...

 Szerencsés színész va-
gyok, mert nála keresve sem
találhattam volna jobb partnert.
Ascher az a rendező, aki
minden egyes feladatnál meg-
újul, méghozzá úgy, hogy viszi
magával a többieket. Kifogy-
hatatlanul áradnak az ötletei, de
képes a szelekcióra, és mindig,
mindvégig megvan benne a
kísérletező kedv, a

perfekcionizmus, a másság
akarása.
 Mí történne, ha egyszer

kifogyna ez az energiatartalék,
vagy, mondjuk, belefáradnátok a közös
munkába? Magyarul: megunnátok egy-mást?
 Amikor megérezzük, hogy elfáradtunk,

hogy már - vagy egyelőre - nem tudjuk igazán
inspirálni egymást, akkor ezt nem hallgatjuk el,
nem kerülgetjük a problémát, hanem kimondjuk.
Lehet, hogy fáj, de csak ez teszi lehetővé, hogy
utána együtt keressük a megoldást. Sokszor

eszélgetésünk kezdetén megállapodtunk:
bár készülhetne Molnár Piroskával
többféle alkalmi interjú is - okot, ürügyet
kínál erre a kerek születésnap, a
megérdemelt Kossuth-díj is -, kerülni
fogjuk a
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Festőnő a Jelenetek egy kivégzésből című
Barker-darabban

elég egy kis pauza vagy egy új ötlet. Előfordulhat,
hogy színész és rendező egy időre elszakad
egymástól, kihagynak egy-egy darabot vagy
évadot. Ez nálunk már csak azért sem válik vég-
zetessé, mert Kaposvárott ilyenkor mindig törté-
nik valami. Vendégrendező érkezik, kipróbálja
önmagát egy fiatal. Ilyen felpezsdülést hozott
Mohácsi János merészsége vagy legújabban
Znamenák István útkeresése.
 Te nagyon előnyős helyzetben vagy, már

csak azért is, mert a szerepköröd nincs behatá-
rolva. Koltai Tamás írta rólad, hogy Molnár Piros-
kának nincs szerepköre, csak szerepei vannak.
Egyetértesz ezzel?
 Örülök neki. És tudom, hogy ez részben

szerencsés alkati adottság. Hogy ilyen is vagyok
meg olyan is. Talán nincs is olyan, pontosan kör-

vonalazható, meghatározott színpadi típus, ka-
rakter, amellyel azonosítható lennék. Nincs
olyan szerepséma, amit pontosan rám lehetne
húzni, amelynek a kereteit kitöltve behatárolhat-
nám a saját lehetőségeimet. A másik ok, amiért
sohasem fenyegetett a beskatulyázás veszélye,
hogy nem félek, soha nem is féltem a szélsősé-
gektől. Akkor sem mondtam nemet, amikor olyan
szerepet akartak rám osztani, ami látszólag nem
nekem való. Feltéve, hogy nem ellenkezett a szí-
nészi habitusommal. Azt is Kaposvárnak kö-
szönhetem, hogy sokféle, egymástól és tőlem is
távol álló alakot megformálhattam. Mert eléggé
nyilvánvaló, hogy ha történetesen egy olyan,
nagy létszámú társulat tagja vagyok, amelynek
van „született" Arkagyinája, vagy „igazi", tőről
metszett primadonnája, akkor hiába vártam vol-
na azokat a szerepeket, amelyeket Kaposvárott
esetleg jobb híján rám osztottak, és amelyeket
végül is sikerrel oldottam meg.

Jövőre például a Peer Gyntre készül a társu

lat. Solvejg már nem lehetek, de Aase anyó igen.
Legalábbis elvben. De mindenkiben felmerülhet,
hogy Aase nem igazán azén szerepem. Mert egy
nálam líraibb alkatú színésznő valószínűleg ér-
zelmesebb lenne, jobban „alámenne", alkalmaz-
kodna a partnerekhez. Nem szólva arról, hogy
engem szegény Peer milyen nehezen tenne fel a
padlásra! De mégis bízom benne, hogy ha kell,
megtalálom a lelkem mélyén azokat az érzése-
ket és élményeket, amelyek Aasévé tesznek.
Csak talán egy kicsit másféle Aase leszek, mint
előttem sokan. Végül is ez érzékenység dolga...
 Újabban a színészek érzékenységére

mentségként hivatkoznak.
 Szerintem ezen a pályán az érzékenység

egyaránt lehet előrevivő és hátráltató erő. Ha
valaki nem rendeltetésszerűen, nem arra
használja az érzékenységét, hogy jobbá,
bonyolultabbá tegye általa a figurát, hanem a civil
énjét bástyázza körül vele, és védekezés
ürügyén összeférhetetlenné válik, akkor azt
gátolja, korlátozza. Engem az érzékenység
főként olyankor segít a szerepalkotásban, ha
olyasmit kell eljátszanom, ami nagyon is távol
van aznapi hangulatomtól. Amikor teljesen át kell
hangolódnom az előadás kezdetére. Ha egy
fásult, örömtelen nap után Csehovot játszom, az
érzékenység segít abban, hogy rá-kerüljek a
megfelelő hullámhosszra. Ez azért is
elengedhetetlen, mert a partnerek megérzik, ha
egy színész nincs benne teljes énjével a figurá-
ban. Ahogy az öröm, az unottság is kisugárzik, és
egy szoros közösségben a partnerek pontosan
érzik, átveszik a másik hangulatát, de megadják
egymásnak a szükséges segítséget is.

Tavasszal, amikor még este hatkor is hétágra
süt a nap, előfordul, hogy a színház oldalában
sütkérező színészeknek nincs kedvük belebújni a
bundába, felvenni a kucsmát, amiben játszanak.
Ilyenkor persze hogy akad valaki, akiben fel-ötlik:
de jó lenne, ha ma nem lenne előadás, vagy
legalább nem ezt a darabot játszanánk. De ami-
kor elhangzik az első figyelmeztetés, biztos
mond valaki egy biztató mondatot, vagy egysze-
rűen elindul elsőnek az öltözőbe, és a többiek
követik. Merem állítani, hogy Kaposvárott szinte
nincs dobott előadás. A szériában játszott ope-
rett sokadik előadásán ugyanúgy működik a tár-
sulati összetartó erő.
 A világ is, a színház is túl gyorsan változik

ahhoz, hogy elhiggyem: Kaposvárott minden
olyan, mint régen...
 Ezt nem is állítom...
 Budapestről úgy látom, mintha kisebb len-

ne az előadások visszhangja.
 Sajnos! Mi is érezzük, hogy a színházunk

kevésbé van benne a színházi élet
vérkeringésé-ben. De maga a vérkeringés is
lelassult. Tudjuk, hogy a kritikusoknak sem igen
telik rá, hogy „csak úgy", szakmai érdeklődésből
lejöjjenek Kaposvárra előadást nézni. A lapok,
ha egyálta-
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Ián igényt tartanak kaposvári kritikákra, legfeljebb
Ascher Tamás vagy mostanában Mohácsi János
bemutatóira küldenek kritikust. Bezerédi Zoltán
izgalmas Bűn és bűnhődését például szinte nem
is látta a szakma, és bérletben csak tizenhatszor
tudtuk eljátszani. De nemcsak a külső, a
társulaton belüli adottságok is változtak. Én nem
félek kimondani, hogy komoly gondjaink
vannak...

- Feltételezem, hogy nem könnyű pótolni, vagy
akár csak helyettesíteni azokat, akik elmentek.
 Minden színháznak súlyos veszteség, ha

vezető színészei elszerződnek. Kaposvár eddig
is sok nagyszerű művésze távozását élte túl, de
nincs olyan kiváló társulat, amelyik ne érezné
meg, mondjuk, Jordán Tamás, Lázár Kati, Koltai
Róbert, Kulka János, Csákányi Eszter hiányát.
Lukáts Andor, aki rengetegszer volt nagyszerű
partnerem, a Katonába szerződött, Pogány Judit
a szabadúszást választotta, Börcsök Enikő pe-
dig a Vígszínházban kapott csábító lehetőséget.
Igaz, vendégként mindegyikük visszajár, hiszen
nem haraggal, nem sértődötten, hanem barát-
ságban váltunk el; de azért mégsem lehet folya-
matosan tervezni, számítani rájuk.

Tavalyig mi ketten voltunk Pogány Jutkával a
társulat legidősebb tagjai most én lettem a
korelnök. Alig van korban hozzám illő
férfipartner a társulatban; Spindler Bélával
szívesen játszom együtt, de hát tíz év van
köztünk, és nem azén javamra. Rajta kívül
egyetlen nyugdíjas kolléga képviseli az érett
korosztályt..
 Baj van tehát az „öregekkel". És mi a

helyzet a fiatalokkal?
 Itt sem felhőtlen a helyzet. Nem az a baj,

hogy a fiataljaink kezdők. A mi generációnk is
kezdőként, tapasztalatok nélkül került Kapos-
várra. De mintha abban a társaságban több lett
volna az ígéretes egyéniség. A mostaniak több-
ségében mintha nem lenne meg a későbbi jó
vagy éppen nagy színész lehetősége.

- A bizalom és a feladat sokat segíthet...
 De nem mindenkinek. Tudomásul kell

venni, hogy ebben a szakmában nincs
egyenlőség, és nem minden diplomás
színészből válik Hamlet. Van, aki pályakezdő
koron túl is összeomlik a tehetségét meghaladó
feladat súlya alatt. Vagy ellenkezőleg: az első
sikeres erőpróba után elhiszi, hogy ő többre,
másra is képes, és aztán egész életében
szenved a pályán kapott pofonoktól. Komoly
gondnak érzem, hogy jelen pillanatban nincs elég
olyan fiatal tagja a társulatnak, aki pár év alatt
biztosan vezető színésszé érik. Es ez nem a
színházvezetés hibája.

 Hanem?
 A helyzetből következik Mióta a főiskola

elvégzése után nem kötelező vidékre szerződni,
a legtehetségesebbeket nagyon gyorsan szét-
kapkodják, és sokan - akiknek nem jut vezető
pesti színházban szerződés -- már kezdőként
inkább a szabadúszást választják.

- Hogyan jelentkezik a generációs probléma a
színpadon?

- A színpadon, játék közben - merem remélni
- sehogy. Én legalábbis nem érzékelem sem a
merev tisztelet, sem az irigység jeleit. Az
ellentétek legfeljebb olyankor ütköznek ki, ha én
- elismerem, talán életkoromból kifolyólag -
rosszul tolerálom, amikor az olvasópróbán vágni
lehet a füstöt, vagy egyesek jelenet közben eldo-
bálják a csikkeket, előadás után a jelmezt. De
nem irigylem Börcsök Enikőtől, hogy az új darab-
ban ő a címszereplő, én pedig „csak" a mamáját

Rebecca Nurse az istenítéletben (Ébl Helgával
és Lugosi Györggyel)

játszom. Szerintem ez így természetes. És
őszintén drukkolunk egymásnak.

- Beszélgetésünk során többször is hivatkoztál
a szerencsédre, most én mondom: szerencsés
alkat és szerencsés színész vagy. Még-hozzá
kezdettől. Ha arra gondolok, hogy életed-ben
először jártál Pesten, és rögtön felvettek a fő-
iskolára...
 Az én igazi szerencsém az volt, hogy ép-

pen akkor Pártos Géza indított osztályt.
 Pártos Géza neve a tanítványok kőrében

azóta is etalon, legenda.
 - Teljes joggal. Közismert, hogy ő volt a

főiskolán vagy talán az egész szakmában a
legjobb színészmesterség-tanár. Éppen a
múltkor beszélgettünk róla Koltai Robival; szinte
nem múlik
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Börcsök Enikő (Elvira) és Molnár Piroska (No-
ra) az Elvira Madiganben (Simara-fotók)

el nap anélkül, hogy ne emlegetnénk, idéznénk.
Ne jutna eszünkbe, hogy erre vagy arra mit mon-
dott Pártos tanár úr...
 Például?
 Ő mondta, hogyha egy este négyszáz

ember ül a nézőtéren és a színész
bohóckodik, seggre ül, biztosan kitör a nevetés.
De lesznek ketten, akik elhúzzák a szájukat. És
minden este vannak ketten, akik nem fogadják
el az olcsó megoldásokat. A színészeknek
rájuk kell gondolniuk. Arra is Pártos tanított,
hogy mi, színészek az életünkből csináljuk a
szerepet, és aki nem jár nyitott szemmel a
világban, aki menekül az élet elől, és nem
történnek meg vele a dolgok, annak nem lesz
feldolgozni való nyersanyaga, nem lesz miből
megalkotnia a szerepet.

Pártos nem küldöttel bennünket élményt
gyűjteni, és nem vájkált a magánéletünkben, de
megkövetelte, hogy a játékunk ne rekedjen meg az
általános szintjén, hanem minden pillanatban
személyes legyen. „Akár takarítónőt játszik, akár
királynőt - figyelmeztetett -, mindkettőben ott kell
lennie Molnár Piroskának! Mert az ember attól
színész, hogy ilyen is, olyan is - takarítónő is,
királynő is."
 Kérdés, hogy ez a szuverén

személyesség hogyan fér össze a határozott
rendezői koncepcióval?
 A darab végiggondolása a rendező

feladata. Ő hozza helyzetbe a színészt. De a
színész erre nem reagálhat úgy, hogy „kérem,
én még soha nem voltam ilyen helyzetben".
Egyrészt mert ha nem volt, még lehet. Másrészt
színész-ként fel kell erősítenie magában azokat
az érzéseket, gondolatokat, gesztusokat,
amelyek segíthetnek.

- Az elmúlt évadban számomra a Jelenetek
egy kivégzésből festőnője volta legemlékezete-
sebb Molnár Piroska-alakítás. Galaxia jelleme is,
helyzete is eléggé távol állhatott tőled, mégis
megoldottad a legnehezebbet: elhitetted velem,
a nézővel a tehetséget. Hogy egy nagy festő
küszködik a színpadon.

- Vannak festő, grafikus barátaim. Egy idő-
ben például szoros kapcsolat fűzött Keserű Ilo-
nához. Biztos, hogy ezek az emlékek is beleke-
rültek a figurába. De a lényeget, a tehetséget
nem lehet külön eljátszani. És a körülményeket,
amelyek a festő tehetségét hitelesítik, Ascher
Tamás teremtette meg. Nekem „csak" el kellett
hinnem és hitetnem, hogy ez az asszony min-
denre képes a hivatásáért, mert hisz magában.
Üldözést, börtönt is vállal, hogy önmagát - mű-
vészetét - megvalósíthassa. Ascher a próbá-
kon arra figyelmeztetett, hogy hegemónná kell
válnom a festőnő szerepében.

- Ez sikerült is. Persze maga a darab, a figura
is remek. De voltak ennél szimplább szerepek-
ben is viharosan sikeres alakításaid; például a
zenés műfajban. Emlékszem rád A piros bugyel-
lárisban, és láttalak a Csárdáskirálynőben is. Er-
röl az arcodról mintha nem szívesen beszélnél.
 Szó sincs róla! Még azt is bevallom, hogy

ezeket, a számomra nem is olyan könnyű, zenés
darabokat szívesebben játszom, mint nézem. A
színésznek jó érzés szép ruhákban megjelenni,
táncolni, énekelni, és minden áldott este kirob-
banó sikert aratni.
 Nem véletlenül beszélnek „operettsikerről

".
 Operettsikere volta Hyppolit, a lakájnak

is! Minden színész tudja, hogy zenés
daraboknál, vígjátékoknál valahogy másként
dübörög a taps.
 Vajon miért?
 Talán mert felszabadultabb, naivabb és

hálásabb a közönség. Tragédia előadásakor az

elismerés megnyilvánulási formája a csend, a
megrendülés. A néző elgondolkodik a látottakon.
Az operettnél elengedi magát, és „lubickol" a
történetben.
 Könnyebb operettet játszani?
 Nekem biztosan nem. Tőlem minden ze-

nés szerep külön erőfeszítést igényel. Sajnos
nem olvasok kottát, ezért sokkal több korrepetá-
lásra van szükségem, mint másoknak. Amikor
prózai színésznőként énekes feladatot kapok,
rendszerint napi három órát korrepetálok, és el-
járok a régi énektanárnőmhöz is. De nem sokkal
könnyebb eleme a játéknak a tánc sem. A most
próbált musical nagy fináléjában kórustagként
veszek részt, és ez talán még keményebb dolog:
meg kell felelnem a többiek elvárásainak, és még
véletlenül sem ronthatok.
 Tudom, búcsúzóul azt szokták kérdezni

tőled: meddig maradsz Kaposvárott?
 Csakhogy erre nem tudok válaszolni. Mert

őszintén mondtam az előbb, hogy jelenleg iga-
zán jól érzem magam Kaposvárott. Minden okom
meg is van rá: sikeres, jó színházban játszom, a
társulat vezető színésznője vagyok, komoly fel-
adatokkal látnak el, most már Kossuth-díjasnak
is mondhatom magam. Mégsem érzem azt, hogy
lezárt élet van mögöttem. Bármennyire kötődöm
Kaposvárhoz, továbbra is nyitott vagyok, és
ahogy eddig mindig eleget tettem a pálya és az
élet kihívásainak, most sem akarok ellustulni, be-
lemerevedni a tegnapba. Már csak azért sem
szeretnék semmiféle látványos, távlati hűség-
nyilatkozatot tenni, mert azt vallom: a hűség az,
hogy amikor az ember egy színházban, egy tár-
sulatban jelen van, akkor százszázalékosan vál-
lalja és százszázalékosan teljesítsen. Nálunk
Babarczy László azzal is megkönnyíti a színé-
szeknek a hűséget, hogy alkalmanként módot ad
egy-egy külső feladat vállalására. Nem zárja el
színészeit a Kaposváron kívüli szakmai lehető-
ségektől, inkább velünk örül és segít.
 Milyen ma a kaposvári közönség?
 Kis túlzással azt mondhatnám, olyan,

amilyenné neveltük magunknak. Nagy Mari
például gyerekként kötődött először a
színházunkhoz, persze akkor mint néző, később
a társulat jeles tagja lett. a Kaukázusi krétakör
új bemutatója alkalmával megkérdezte tőlem
egy toponári pénztárosnő, aki élete nagy
élményeként emlékezett a régi előadásra, hogy
„ugye most is a művésznő játssza Grusét?" És
elszontyolodott, amikor az idő múlására
emlékeztettem és arra, hogy ezt a szerepet
nemigen lehet harminc évig megőrizni...

Molnár Piroska jövő évada Dürrenmatt millio-
mosnőjével, Claire Zachanassiannal kezdődik
és az Édes Anna Vizynéjével folytatódik. Rá vár A
vihar Kabanovája és talán Aase anyó is. Közben
a főiskolán tanár: Zsámbéki Gábor osztályában
színpadi beszédet tanít.


