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...talán volt egy-két este... ami nincs
megnevezve, és valószínű, hogy már így
maradnak; nevezetlenül..."

(Bereményi Géza)

- Erre a találkozásra készülve elolvastam
számtalan önnel készült interjút - és kicsit meg-
ijedtem. Tudunk-e majd bármiről is úgy beszélni,
mintha az most hangoznék el először?

 Azt tudom, hogy két dolgot mindig el
szoktam mondani, persze azért is, mert
rákérdeznek. Az egyik: nem írok emlékiratokat. A
másik: az a vágyam, hogy miután betöltöm a
hatvanadik esztendőmet, és teljes
függetlenségben élek - értem ezen az anyagi
függetlenséget is -, igazán szabadon
beszélhessek. Azért vágytam erre, mert
munkaadóitól függő színészként a szak-mámról
soha nem tudtam pontosan azt monda-ni, amit
gondoltam. Valamiért úgy képzeltem, hogy a
hatvanadik évet kell megérnem ahhoz, hogy ez
a helyzet megváltozzon. Megértem a hatvanat,
hála istennek. A helyzet természetesen nem
változott meg. Nem tudok tehát igazán szabadon
beszélni - viszont eldöntöttem, emlékiratokat
fogok írni. Néhány embernek jól jön, ha hosszú
életű leszek, mert ezeket az iratokat csak a
halálom után lehet majd kiadni.

 Valóban sokszor találkoztam a kifejezés-
sel: „majd a hatvanadik születésnapom után..."
Ezt olvasva meg-megszólalt bennem a kisördög:
valaki azzal hiteget, hogy tud valami titkot. Ezt őr-
zi-őrizgeti, egyszer majd eltűnik közülünk, mi
pedig nem tudhatjuk, valójában volt-e bármiféle
titok.

 Ne misztifikáljuk ezt, itt egyszerűen bizo-
nyos tényekről van szó. Információkról beszélek,
nem pedig egy általam talán meg sem közelíthe-
tő bölcsességről. Az utóbbihoz az élet azon titkai
tartoznak, amelyek nem önthetők szavakba. Én
konkrét, hétköznapi tényekről beszélek - illetve
éppen hogy nem beszélek. Leírom hát őket. Azt,
hogy X-szel nem értek egyet, Y-t emberileg nem
tudom elfogadni, Z-t tehetségtelennek tartom -
de dolgozom velük, hiszen meg kell élnem.
Negyven éve vagyok a pályán. Ennyi idő alatt
számtalan felháborító, fájdalmas vagy éppen
érthetetlen dologgal találkoztam. Ezekről nem
azért nem beszéltem, mert nem szabad - végül
is mindent szabad -, hanem mert kiszolgáltatott
vagyok, és mert a bántásokat nem akarom
visszaadni.

 Ez a kiszolgáltatottság a színészi mester-
ségből vagy abból a tényből következik, hogy itt
élünk, Európa peremén?

 Természetesen mindkettőből következik.
 Ebből a kötöttségből kiszakadást, szaba-

dulást jelent a színpad?
 Hát, bizony. A színpadon szabad az em-

ber.
 Pedig legtöbbször rögzített szöveget

mond, és betartja a próbák során kialakított
„koreográfiát".
 Igen, mert a színész szabadsága olyan ál-

lapot, amit nem befolyásol az, mikor született a
szöveg. Eszembe jut a Činoherńy Club egyik
elő-adása: én, aki elmosolyodni is alig tudok a
szín-házban, ott, akkor visítottam a röhögéstől.
Menzelékből áradt a derű, a nyitottság, szóval
maga a szabadság. Mindez '68 után, szigorú
cenzúra közepette, állandó depresszióban, egy
általuk írt „olasz" komédiában. A színpadon
akkor nem szabad az ember, amikor rosszul
dolgozik. Olyankor csak bénán vergődik. Vagyis
a jó minőség születésének feltétele és
következménye a szabadság - legyen szó akár
operettről, akár Shakespeare-ről. Minőség és
pontosság, erről van szó. Az a dolgunk, hogy
személyiségünk intenzív bevetésével
halálpontosan kövessük a kottát. A szabadság
úgyis a közben születő finom, alig érzékelhető,
megfoghatatlan árnyalatokban rejlik.

- De a minőség, ezáltal a szabadság szüle-
tésének feltétele a tehetség is.
 Ez igaz, de erről nincs mit beszélni. Az

vagy van, vagy nincs. Ami ezzel kapcsolatban
a legfontosabb, hogy a tehetség rendkívül
illékony. Rettentő nehéz őrizni, táplálni. A
mesterség tudása segíthet valamit. Az, ami
megtanulható. De nem mindegy, kitől, milyen
közegben, mennyi ideig tanulunk. Tegyük fel,
sokat tanulunk. Tegyük fel, sikerül kiküzdenünk
a méltó helyzetet. Ez eddig rendben - de hogyan
tovább? Amikor valaki elveszíti a nyitottságát,
továbblépési képességét, akkor már kevés a
mesterség és a rang. Akkor kész, vége a
pályának.
 Mit tehet a színész, hogyne csak tegnapi

önmagát ismételje?

- Ez a pálya szerencse nélkül elképzelhetet-
len. Hiába akarok továbblépni, hiába szeretnék
inspirálni másokat és várni tőlük is az inspirációt
- ha a sors nem adja meg ezt a lehetőséget. Én
szerencsés voltam. Gellért Endrétől például
megtanultam, hogyan gondolkodjam a szöveg-
ről. Egy-egy félévig foglalkoztunk egy-egy novel-
lával. Fantasztikus élmény volt. Ez az élmény
csapott meg újra, amikor találkoztam Vasziljev-
vel. Vagy ott volt Major Tamás: ez a végtelenül
türelmetlen ember velem végtelenül türelmes
volt. „Örülök, hogy nem birtokolja az általános
színészi eszközöket" - mondta mindig. Hagyott
arra időt, hogy megtaláljam a saját hangomat,
gesztusomat. Mérhetetlen szerencse az is, hogy
a filmes pályát Fábrival kezdhettem. De az is kel-
lett, hogy a nagy sematikus korszak után kezd-
hessek, akkor, amikor a magyar film felfelé ívelő
szakasza kezdődött. Említenem kell lglódi Ist-
vánt, akivel együtt nőttünk fel a Major-iskolában,
és akivel sokszor dolgoztunk-dolgozunk együtt.
Jófajta műhelyekkel is találkozhattam: láttam a
Taganka előadásait, láttam Tovsztogonov és
Ljubimov próbáit, utóbbival dolgozhattam is.
Megadatott az is, hogy Pilinszky János barátja
lehettem. Fejes Endre ma is a barátom. Magam
is kerestem a lehetőségeket, de még így is na-
gyon későn találkoztam néhány fontos emberrel.
Gondolja meg, milyen későn dolgozhattam
Zsámbéki Gáborral és Taub Jánossal!
 A szerencsét hangsúlyozza. De milyen

szerepe van a személyiségnek sorsa
alakításában?
 Nem akarom eltagadni magamtól azt az

erényt - amelyről persze a szüleim tehetnek -,
hogy mindig, a legnehezebb helyzetekben is fe-
gyelmezett voltam. Enélkül már rég elhullottam
volna.
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Törőcsik Mari a Varsói melódiában
(Katona József Színház, 1968)

Básti Lajossal Arbuzov Tánya című darabjának
1959-es nemzeti színházi előadásában

Harag György Osztrovszkij-rendezésében
Kovács Máriával (Győr, 1979)

Téli rege Hermionéja a Nemzeti Színház
978-as elődásában
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Törőcsik Mari és Udvaros Dorottya A nagybácsi álmában
(Művész Színház, 1994)

Varga Zoltán és Törőcsik Mari a Katona József Színház
Csirkefejében (1989)

Rátóti Zoltánnal a József Attila Színház Régi nyár című
előadásában (1982)

Törőcsik Mari a Száz év magányban (Szolnok, 1990)
(Az összeállítás képeit készítették: MTI - Keleti Éva, Ikládi László,
Korniss Péter és Koncz Zsuzsa)
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- Mit jelent ez a fegyelem?
 Kapok például egy rossz rendezőt. Ilyen-

kor nem hisztériázok, nem borulok ki, nem ve-
szekszem, hanem megpróbálok megfelelő kö-
rülményeket teremteni a munkához. Rendező
nélkül úgysem tudom jól megoldani a feladatot,
de legalább a munka folyjon jó légkörben. Rossz
hangulatban munkaképtelenné válok. A fegye-
lemre különösen szükség van a bukásoknál.
 Például?
 Például A vágóhidak Szent Johannájánál.

Nagyon vártam - Major is várta - a sikert. He-
lyette jöttek a megsemmisítő kritikák. Erő kellett
ahhoz, hogy esténként színpadra lépjek. De
mindig segítettek. Például a fantasztikus
stúdiós gárda, benne Bánsági Ildikó, Lázár
Kati, Nagy Gabi, Lukács Sanyi, Újlaki Dini,
Martin Márta... Ott álltak mellettem, drukkoltak.
Ahogy Major is, sőt, a nagy Básti is segített.
Nem beszélve a mű-szakról. Jöttek felkészíteni,
és rögtön vigasztaltak is: „A nézőtéren csak
szakmunkástanulók vannak, de ne szomorkodj!"
Ültek ott a diákok a fekete egyenruhában -
negyvenen. De Básti is, Agárdy is páratlan
fegyelemmel játszott. Amikor a kollégáktól ilyen
ajándékokat kap az ember, akkor átvészeli a
legnagyobb hullámvölgyet is. A sikert is nehéz
jól tűrni. Nem szabad túlértékelni, ráülni. A siker
mindig jólesik, de észre kell venni,

hogy ez a mostani idő nem kedvez a színházala-
pításnak. Ahogyan tíz évvel korábban a Katona
József Színház szerencsés pillanatban született
meg, és lett aztán teljes joggal Európa egyik
legjobb színháza. Nagyon sajnálom, hogy a
Művész sorsa ilyen fájdalmasan alakult. Amit
pedig azén nevemmel csináltak, az több mint
fájdalmas. Az riasztó híradás a korról, amiben
élünk: bármit meg lehet tenni az emberrel. Hiába
nyerem azóta sorra a pereket, hiába foglalják
írásba, hogy jogtalan volt az ellenem hozott
fegyelmi - ez már nem érdekli az újságokat, nekik
új szenzáció kell. Ez az egész olyan
képtelenség, hogy nevethetnék rajta, ha egy
kicsit nem haltam volna bele. Egyszer majd
talán higgadtan, fájdalom nélkül tudok erről
beszélni. Ma még nem.

- „Egyszer majd..." Ezt halljuk és mondjuk
évtizedek óta errefelé, függetlenül az éppen ér-
vényes rendszertől. „Nem most, most még nem,
de egyszer majd..."
 Talán ezért jutott eszembe, hogy inkább

emlékiratokat írok. Mert hiszen úgyis
lehetetlenség, hogy nyilvánosan megvédjem
magam. És hangozzék ez akár nagyképűen, de
megkérdezem: milyen demokrácia az, amelyikben
a kulturális kormányzat nem védi meg azt a nevet,
amit négy évtizedes, talán nem jelentéktelen
teljesítményekkel felépít valaki, és amely nevet
néhány „bátor" ember egyik pillanatról a másikra
bemocskol?! Lehetséges, hogy ezeket a
mondatokat kivesszük majd az interjúból, és
áttesszük az emlékiratokba. Az is olvasható lesz -
egyszer majd.
 Úgy beszél, mint aki minden keserűsége

ellenére hisz abban, hogy azért egyszer majd ér-
vényesül az igazság, és minden a helyére kerül.
 Néhány leírt sortól semmi nem kerül a he-

lyére. Mosta pénz rak helyre mindent. Eszembe
jut a csalódottságom, amikor gyerekkoromban
az édesanyám által megrendelt Új Időket olvas-
tam. Háborús idők voltak. A lap körkérdést tett fel
nagy embereknek: mi a három kívánságuk? Be-
széltek szépeket: béke, boldogság stb. Bajor Gizi
ennyit mondott: pénz, pénz, pénz. Gyerek voltam,
meg voltam döbbenve. Ma nem döbbennék meg.
Rosszul élünk, és nincs választási lehető-
ségünk: arra nincs módom, hogy megmutassam,
nem akarok gazdag lenni, nem kell nagyobb ház,
jobb kocsi, uszoda... Emberi léptékű, szolid,
polgári életet sem tudok megteremteni, hogy azt
mondhassam, nekem ez elég. Borzasztó ez: egy
színikritikus és egy színésznő beszélgetnek, és
miről van szó? A pénzről. Iszonyatos
ellentmondás: az egyik serpenyőben egy boldog
és gazdag élet több mint száz filmszereppel -
köztük nyolc filmbemutató Cannes-ban! -,
számtalan színházi siker; a másik serpenyőben
a kicsinyes izgalom, ki tudom-e fizetni a villany-
számlát. És közben tudom, hogy az emberek
nagy része rosszabb körülmények között él. Ha
én kiszállnék egy Jaguárból, talpig aranyban,

előrelépett-e vele az ember. Bukások után, az el-
ső nagy összeomlást követően, tudtam hinni
magamban. Sikerek után, az első eufóriát
követően, mindig kételkedtem: vajon ennyi elég
lenne? Bennem mindig egyszerre volt
szerénység és nagyképűség.

- Eszembe jut egy másik ellentmondás,
amelyről Pilinszky írt: „Ritkán éreztem valakiben
ennyi ellentmondást, ennyi hamis képzetet, s
ugyanakkor tévedhetetlen biztonságot." Hamis
képzet és tévedhetetlen biztonság - hogy van ez?

 Azt hiszem, későn érő ember vagyok.
Nem véletlen, hogy a szakmát is sokáig kellett
tanulnom. Sajnálom a mostani fiatalokat, mert
nekik nem lesz ennyi idejük. Ma hamar kell
produkálni. Én hiszékeny, naiv lányka voltam.
Fontos volt minden környezetemben élő barát
véleménye, segítsége. Mégis azt mondhatom,
életem minden lényeges kérdésében egyedül
döntöttem. Mindegyikben. És tagadhatatlan
naivitásom el-lenére minden egykori döntésemet
vállalni tudom ma. A Művész Színházat is.

 A Művész Színház egyéves története
bukásnak minősíthető?

 Semmiképpen. Amikor először szóba
került, hogy én legyek az igazgató, csak
nevettem. Aztán elfogadtam, és nem bántam
meg. Bizonyára mi is hibáztunk, de az világosan
kiderült,
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nercben, az emberek összesúgnának: ,,Itt van,
megjött!" De ha panaszkodom, akkor sokan bizto-
san felháborodnak: „Siránkozik, pedig többet kap,
mint én!" Ez egy ilyen hely. Ilyen ország. Engem
nem az zavar, hogy valaki az Elite magazinban
bájolog, és tudhatom, hogy a make-upja többe
kerül, mint azén egész ruhatáram. De őt a
közönségnek mint nagy színészt vagy színésznőt
árulják, és közben az emberek azt sem tudják,
hogy mondjuk, Söptei Andreát vagy Varga Zoltánt
eszik-e vagy isszák. Ez már zavar. Nahát ezekről
nem akarok én beszélni. Beszéljünk inkább a
másik serpenyőről, amelyikben a szép és jó
dolgok gyűlnek!

 Legyen hát szó Vasziljevről és arról a cso-
dáról, amit én A nagybácsi álma budapesti elő-
adásán tapasztaltam. Mi történt ezután?

 Például az, hogy Vasziljev meghívására
Moszkvába mentem, és életem egyik legfantasz-
tikusabb élményeként a színházában dolgozhat-
tam. Jó értelemben vett arisztokratikus szórako-
zás volt, ami színházi létezésem során korábban
nem adatott meg. Ott értettem meg pontosan, mi
az, ami Anatolij Vasziljevet igazán érdekli - és
persze csak addig „érdekelheti", amíg Moszkva
városa ezt támogatja. Vasziljev mindig próbál,
mert hihetetlen pontosságra törekszik. Tökéletes
kottát készít, ami szinte még a lélegzetvételt is jel-
zi. Az a döbbenetes, hogy éppen e kottát követve
válik a színész igazán szabaddá. Ez a szabadság
nem egy-egy mechanikus változtatásban, hanem
a személyiség életre keltésében nyilvánul meg.
Minél inkább elsajátítom ezt a kottát, annál inkább
bebizonyosodik, hogy nincs az a tragédia, amit a
játék öröme nélkül előadhatunk. A játék adta sza-
badságot Moszkvában jobban megtapasztalhat-
tam, mert itt, Budapesten nem volt elég időnk pró-
bálni. Itt is a pénz szólt közbe, noha Vasziljev ke-
vesebbet kért, mint ami az ő szokásos árfolyama.
Mellesleg egy fillért nem tart meg magának, min-
den pénzét a színházába fekteti. Elkezdett nálunk
dolgozni, és rádöbbent - legalábbis ezzel ál-
tatom magam -, hogy megszerette a színészeket,
Udvarost, Garast, Eperjest, a többieket, és hogy itt
születhet egy jó előadás. Csakhogy a bemutató
napján még egyáltalán nem voltunk készen. Ő
kért időt - nem kapott. Ezért lett olyan tragikus -
mert az volt - a bemutató. Csakhogy muszáj volt
megtartani, mert a pénzt a Tavaszi Fesztiváltól
kaptuk. Ő ezt nem értette, miért is értette volna -
ezért hát csak részleteket akart aznap bemutatni.
Ezt nem mertük vállalni, ez a megoldás ismeretlen
nálunk. Szóval a bemutató előadás széthullott. De
az utolsó, talán a kilencedik már jól sikerült.

Amikor megérkeztem Moszkvába, Vasziljev
azt mondta, egy hétig csak beszélgetni fogunk.
„Anatolij, már annyit beszélgettünk, hogy a kö-
nyökömön jön ki minden!" - mondtam neki. Az-
tán mégiscsak elkezdtünk beszélgetni, és rájöt-
tem, hogy erről az előadásról alig tudok valamit.
Ültünk egyik reggel a színház valamelyik termé-

ben a kollégákkal, teáztunk, kinn esett a hó, és én
csak úgy mellesleg elkezdtem mondania szöve-
get. A kezdéssel egyébként mindig bajom volt.
Akkor ott, reggeli teázás közben nem. Így egyéb-
ként soha többé nem is tudtam megcsinálni ezt a
szerepet. Amikor bementünk a próbaterembe,
már nem volt az igazi. Amikor pedig beült a kö-
zönség, azt a fajta koncentráltságot, ami a gyer-
meké, megközelíteni sem tudtam. Vasziljev há-
romszor tartott nyilvános próbát. Az elsőt meg-
csináltuk mi becsületettel. Kiváló orosz színé-

szek, én is igyekeztem, de mintha jégpáncél
emelkedett volna köztünk és a nézők között.
Legközelebb mégiscsak úgy tudtunk együttját-
szani, mi, színészek, mintha csak mi léteznénk.
Amikor ezt el tudjuk érni, akkor kommunikálunk
legjobban a nézőkkel. Ők ilyenkor megfigyelhet-
nek valami olyat, ami szinte hihetetlen: a gyer-
meki koncentráció állapotát. A harmadik nyilvá-
nos „próbán", mondhatjuk, Vasziljev-féle elő-
adáson, elkövettem egy fura dolgot: élveztem a
játékot, laza voltam, szabad, és akkor átugrottam
egy fél oldalt, mert a szöveg így is logikus volt.
Ügyesen visszatáncoltam, és elmondtam, ami
kimaradt. Ott lévő magyar barátaim semmit

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette
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nem vettek észre, noha magyarul beszéltem. A

lányomat játszó orosz színésznő viszont megje-

gyezte: „Az volt számomra izgalmas, hogyan

fogsz visszaugrani, miután kihagytál egy részt." Ő

orosz, én magyar. Elképzelhető, milyen kon-

taktus létezett köztünk a színpadon. Ezért is

mondhatom azt, hogy színészi életem egyik

legszebb időszakát töltöttem Moszkvában. Ez

előrelépés volt. De az ember legtöbbször

helyben jár, hiszen nem Dosztojevszkijjel és

nem Vasziljevvel találkozik. Olyankor nem elég

mindig a már említett fegyelem. Szeretem a

szakmámat, és tisztelem a közönséget. Ez segít

akkor is, ami-kor méltatlan feladatot kell

teljesíteni. Vasziljev különben hívott vissza,

hogy a Dosztojevszkij-előadással elkezdjünk

utazni a világban. De nem tudok menni,

dolgoznom kell: most éppen filmezek. Egy illető

évtizedekkel ezelőtt látta a filmjeimet Buenos

Airesben, most megkeresett egy szerepre. A

film Sosztakovics egyik tanítványáról szól, aki

operát írt a Rotschild hegedűje című Csehov-

novellából. A filmben egy orosz opera-

énekesnőt fogok játszani. Majd Fodor Tamás

rendezi lonesco Székek című darabját, amit Igló-

dival játszunk a... Thália Színházban. Szóval ab-

ban a színházban, amelyik egy évig a Művész

Színház névre hallgatott.

 Egy évig. Az jut erről eszembe, hogy a
kezdeti időszakot leszámítva, amikor szinte
automatikusan a Nemzeti Színház tagja lett, a
későbbi rövid életű próbálkozások során -

Győrött, a filmgyárban, Szolnokon, a
Művészben - nem igazán sikerült csapatot
létrehoznia, vagy annak hosszú időre tagjává

válnia. Amikor pedig szín-háztörténetünk nagy
csapata, a Katona József Színház megszületett,
ön nem csatlakozott.

 Akkor jöttem el a Nemzetiből, amikor Szé-
kely Gábor és Zsámbéki Gábor lettek ott a főren-
dezők. A MAFILM-hez szerződtem, de nem mi-
attuk. Azóta ezt velük tisztáztam, mindkettejük-
kel jó barátságban vagyok. Győrött olyan erőkkel
kellett volna megküzdeni, amelyekkel se ked-
vem, se erőm nem volt harcolni. A Művésznél ha-
sonló volt a helyzet.

 De a külső tényezők mellett nem a
Pilinszky által is említett „hamis képzetek"
vezettek-e a kudarcok felé?

 Nyilvánvaló, hogy magam is hibáztam. De
a lényeg az, hogy ezekre a harcokra nincsen
szükségem, hiszen pozíciókra sincs szüksé-
gem. Ne felejtsük el, én színész vagyok, és ját-
szani akarok. Ennek ellenére nagyon sajnálom a
Művész Színházat, mert ha lett volna még három
évem, születhetett volna egy jó színház. Ezt vagy
elhiszik, vagy nem. És még így is. Vlad Mugur
csinált két jó előadást, a Godot is igazán érdekes
volt, nem beszélve a Vasziljev-produkcióról. Egy
évadra - egy első évadra - ez talán nem is ke-
vés. És hívni akartam Menzelt, akivel régi barát-
ságban vagyok, és a szentpétervári Kis Színház

vezetője, Dogyin is hozzánk ígérkezett. Szóval

valóban megszülethetett volna a Művész, és a

közönség pedig biztosan elfogadott volna ben-

nünket.

 Pedig a közönséggel kapcsolatos moszkvai
példája riasztó is lehet: a délelőtti beszélge-
tésen, nézők nélkül született legnagyobb „szín-
házi" élménye.
 Az imént életem egyik kivételes pillanatát

említettem. De a színház és benne a közönség

az én egész életem. S életemben volt négy-öt

estém, és egy pár pillanatom. Ennyi. De ez nem

jelenti azt, hogy a többi estén nem igyekeztem.

Nagyon igyekeztem, és talán nem is eredmény-

telenül.

 Meg tudja nevezni ezeket az estéket?

 Igen. De nem akarom.

 Talán nem is a megnevezés fontos, hanem
az, mi történik ilyenkor.
 Egyszer csak megszűnik minden, és csak

azén akaratom működik. A testem, a fizikumom,

az idegrendszerem abszolút kontroll alatt van, és

semmiféle erőfeszítést nem kell tennem, hogy

magamhoz húzzam, szinte beszippantsam a né-

zőket. Olyan állapotba tudok kerülni, és ez kitart

egy estnyi íven át, hogy minden külső tényező

megszűnik. Csak az én idegrendszerem műkö-

dik - tökéletesen. Az ott lévő közönség erre rá

tud tapadni, és velem tart az estén át.

- A világ elemi részévé és közben urává válik
a színész.

 Beszéljünk csak egy teremnyi világról, a

színházról. Ez az a néhány este, amikor elérem a

koncentrálás olyan fokát, ami a két-három éves

gyermek számára természetes. Azt mondja, „lik-

luk", és kinyitja az ajtót, és felveszi a babát...

Amikor egy ilyen gyereket látunk játszani, akkor

bekerülünk egy másik világba. Az övébe. Ezt a

játékot nézni maga a gyönyörűség.

 A néző gyönyörűsége. Önfeledten bámul,
és akárha ablaküvegre tapasztott arccal, a meg-

történő előadás terének küszöbébe gyökerezve
áll.
 Ezért érzem én azt a színpadon, hogy min-

denki velem él. Érzem, hogy mindenki ugyanazt

éli át, amit én. Ez Pesten nem történt meg.

Moszkvában igen. Egyszer. De mi mosta kivéte-

lekről beszélünk. A többi estét is, tehát majd'

mindegyiket szeretem.

 Mi van azokkal, akik nem lépnek színpad-

ra? Vagy ilyen kivételes pillanat nem csak a

szín-padon történhet meg?
 Mindenki életének vannak nagy pillanatai.

Ezek lehetnek tragikusak, lehetnek örömteliek.
Szokták kérdezni, boldog vagyok-e. Erre csak
annyit lehet válaszolni, hogy örök életünkre meg-
marad egy-egy fény, szín, hangulat, egy-egy tér,
ház, találkozás... de ez legtöbbször egy villanás-
nyi idő. Nem tart két-három órán át, mint egy
színházi előadás. A kapcsolatok persze sokáig

tarthatnak, a gyerekeimhez való kötődésem

egész életemen át végigkísér. De még velük is

vannak megőrzött, kivételes pillanatok. Azok,

amelyekben a szívem hasadt meg valamelyikü-

kért, és azok is, amikor szinte elszálltam az

örömtől. Megmaradnak például olyan illatok,

amelyek ha egyszer visszajönnek, akkor életem-

nek az az egykori pillanata felidéződik. Mondok

egy példát: imádtam a birsalmát. A háború utáni

nehéz időkben nem fűtöttünk minden szobát. A

fűtetlen szobába anyám kirakta a birsalmákat.

Amikor ide beléptem, megcsapott az illatuk. Egy-

szer nemrég bementem valahová, ahol birsal-

mákat találtam. És azonnyomban megjelent

előttem az a gyerekkori szoba, és vele az egész

háború utáni időszak. A birsalma illata tehát, mint

sok minden más, elkísér engem egészen a halá-

lomig.

 Az időről, szóval a halálról is beszélünk
most.

 Amióta az eszemet tudom, mindig rendkí-

vül féltem a haláltól. Mindig. Ugyanígy irtózom,

rettegek az emberi szenvedéstől és az emberi

butaságtól. Ez utóbbit az idők változása miatt ki-

egészíthetem a rosszindulattal, az emberben

gyűlő rosszal. Gyerekkoromban petróleumlámpa

volt és detektoros rádió. Ma komputerizált világ

van, technikailag tehát szédületes az úgyne-

vezett haladás. Közben az ember semmivel nem

lett jobb, a szenvedés pedig ugyanolyan rettene-

tes, minta középkorban. Éhezés, nyomor egyfe-

lől, és embertelen gazdagság másfelől. Egyszer

hallottam a rádióban - biztosan pontatlanul fo-

galmazok, de talán így is illusztrálni tudom, amit

kifejezni szeretnék -, hogy egy-két atomtöltetű

tengeralattjáró árából, üzemeltetéséből biztosí-

tani tudnák egész Afrika ivóvízkészletét. És ak-

kor azt gondoltam: nincs mit kezdeni az ember-

rel. Mégis kapaszkodom az életbe. Nem tartom a

vallás formáit - megtettem ezt akkor, amikor a

zárdában nevelkedtem -, de mélyen istenhívő

vagyok; ezzel együtt félek. Megpróbálhatnék

most okosakat mondani, de tulajdonképpen

egyetlen, magyarázatot nem kívánó érvem van:

irgalmatlanul szeretek élni. Ez minden rossz él-

ményt legyűr. Nem lehet bennem agyonverni azt

a hitet, hogy bízom az emberekben. Hatvanéves

vagyok, nem tudhatom, meddig élek még. De az

öregedés soha nem volt számomra gond. Ötven-

négy éves koromban ütött először fejbe a gondo-

lat, istenem, milyen rövid az élet. Fura a szorító

idő: már nem szívesen utazom messzire. A kon-

tinenstől nem szeretnék elszakadni. Nem akarok

lelépni róla - mintha biztosítani akarnám, hogy

még gyalog is visszajöhessek. Ugyanakkor van

egy őrületes nagy vágyam: Londonban beszállni

egy kocsiba és elindulni felfelé, Skócia felé. Meg-

szállni régi fogadókban, sétálni nagyokat a zöld-

ben. Nyugodtan, békésen, nyomasztó gondok

nélkül. Egyszer majd meg is teszem.


