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ány Takács Kati létezik? Jeles színé-
szek bemutatásakor kézenfekvő köz-
hely: ahány szerepük van, ahány hős
jelmezét, sorsát, jellemét vállalják. De

Takács Katinál nemcsak erről a magától
értetődő szakmai megsokszorozódásról van
szó. Kati vagy Katalin? - tette fel a kérdést
egy kritikusa, azzal a konklúzióval, hogy remé-
nyei szerint mindkettő, és talán rövidesen ke-
resztnév nélkül, pusztán márkajelzésként, „a"
Takács. Melyik az igazi: a képeslapok
tizianvörös címlapsztárja, a félig lehunyt
pillájú vamp vagy az a töprengő, rejtőzködő,
nem titkoltan gátlásos ember, aki a félszívvel
adott interjúkból kirajzolódik? Egy tízéves
kisfiú játék-ra csábítható derűs anyukája?
Örömszínész, ahogy jókedvében vallja; vagy
a pályával már-már meghasonló, a színházi
világgal - s ben-ne önmagával - elégedetlen
értelmiségi?

- Beszélgetésünkben ezekre a kérdések-re

és az éppen húsz esztendeje elindult, sike-
rekben gazdag, inkább tartalmas, mint látvá

nyos színészpálya egyéb dilemmáira keresem
a választ. Mi az oka annak, hogy mostanában -
amikor már megkaptad a téged megillető

szakmai és társadalmi elismeréseket, a kritika

pedig szinte csak dicsér - nyilatkozataidat
valamiféle elégedetlenség felhőzi?
 Először is nyugtalanít a színházi világ-

ban végbemenő változás. Nem a társulatok
pillanatnyi pénzhiánya, ez új források bevoná-
sával, takarékossággal, olcsóbb díszletek ré-
vén megoldható vagy legalább enyhíthető. A
katasztrófa az - s ez ma már sokakat fenye-
get -, ha a villanyszámlát sem tudjuk kifizetni.
Ezzel összefüggő és hasonlóképpen súlyos
problémának érzem, hogy nemcsak körülöt-
tünk, de bent a színházban is minden az anya-
giak körül forog, és ez a szemléletváltozás ál-
talános leértékelődéssel jár együtt. Évek óta
panaszkodunk, hogy széthasadt, heterogén-
né vált a színházi világ. Most már hozzátehet-
jük, hogy a hajdan kárhoztatott anyagiasság
az úgynevezett művészszínházakra is rá-
nyomja a bélyegét.
 Rosszkedvűek, hajszoltak a színészek...

 Lassanként a hajszának is gátat szab,
hogy főként a most indulóknak már nincs is ho-
va rohanni. Nincs filmszerep, kevesebb a
szinkron és alig van tévé...
 Csak lakáshitel-törlesztés, építkezés,

benzinköltség!
 Nemcsak erről beszélek. Mert legalább

olyan súlyos gondunk, hogy a művészszínhá-
zak közönségének, az értelmiségnek, a fiatal-
ságnak egyre kevesebb a pénze. Akik viszont,
szerencsénkre, kitartanak, és ma is járnak
színházba, azoknak - éppen mert hajszoltak,
holtfáradtak, és szorító gondjaik elől menekül-
nek a színházba - a figyelmük kevesebb. Ka-
tartikus élmény helyett kikapcsolódást, szóra-
kozást keresnek. Sikerült és sikeres drámai
előadásokat jó, ha hússzor el lehet játszani,
szériában inkább a könnyed, zenés darabok
mennek. Ezért aztán az utóbbi időben minden
színház, természetesen azén régi színházam,
a Radnóti is, eltökélten keresi az egyensúlyt,
lavírozik.
 Tőled viszont nyilván távol állnak az

úgynevezett népszerű, például zenés mű-
fajok...
 Ilyen sommásan semmiképpen nem fo-

galmaznék. Nagyon szeretem, és főként sze-
retném a jó vígjátéki szerepeket. Szerettem a
Koldusopera Lucyjét, rettentően élveztem azt a
bohóctréfába hajló komikumot, ami a szolnoki
előadást jellemezte. Marx felesége pedig Milan
Uhde Örömhírében máig egyik legkedvesebb
szerepem. Meglehet, a harsány humor távolabb áll
tőlem, de a groteszk megjelenítésére biztosan
képes vagyok, és sajnálom, hogy ezt a
képességemet nemigen kamatoztathatom.
 Gondolom, téged a külsőd is inkább a

hősnőszerepkörre predesztinál. Könnyebb ki-

rálynőnek elképzelni, mint bohócnak. Vannak

nagyszerű színészek, akiknek alkati adottsá-

guk is van a groteszk megjelenítéséhez. Ilyen
például Csákányi Eszter.
 De nyilván őt is vonzzák a másfajta, tragikus

figurák, az olyan szerepek, mint például az Akárki!
Ne felejtsd el, hogy az ember, fő-ként a színész,
sokféle és sok mindenre képes. Minden szerep egy
darabka, egy szelet a testünkből, az agyunkból. Aki
nem hiszi magáról, hogy sok szín van benne, hogy
sokfélére képes, az nyilván más mesterséget
választ. Én mindig is vártam és várom is, hogy
valahol valakik megpróbáljanak más kapukat is
kinyit-ni bennem.
 A közönség szemében te leginkább An-

na Karenina vagy!
 Ha már kimondtad, elárulom: életem

egyik legnehezebb szerepe volt! Még magát a
regényhősnőt is könnyebb lett volna eljátsza-
ni, mint a jóval filozofikusabb drámai változat
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▼ INTERJÚ ▼

Annáját. Főként azért, mert az író, Nagy And-
rás azt is beleírta a szövegbe, amit elég lett
volna eljátszani.

 A darabbal kapcsolatban nekem is voltak
fenntartásaim, de a szerelmes Anna asszonyi
kivirágzása, a meghurcolt, megalázott hősnő
lelki-fizikai összeomlása, nézői szemmel elég
teret adott a színészi játékra...

 Amikor a próbák megkezdése előtt újra-
olvastam fiatalkorom kedves regényét, arra
gondoltam: uramisten, hogyan lehet egyetlen
estébe, egyetlen szerepbe belesűríteni a világ
minden asszonyi tapasztalatát? Eljátszani egy
testben Júliát és Medeiát?

 Júlia és Medeia tudtommal kimaradt az
életedből, de egyébként húsz év alatt Makran-
cos Katától Melindáig, Szonyától Jelena
Andrejevnáig, Nórától Botho Strauss Marie-jáig
rengeteg különböző jellemű, küllemű és
sorsú hő s-nő t eljátszhattál. A rendezők
bíztak benned, a kritika kényeztetett.
Veszprémben jól startoltál, a Radnótiban pedig
már te voltál „a" tragika...

 Lehet, hogy utólag így látszik, de nekem
kezdetben elég sok gondom, problémám volt a
pályán. Itt van rögtön a hangom. Sokáig nem is
értettem, mit kifogásolnak rajta, de azért eléggé
bántott a dolog ahhoz, hogy - tanár-nőm
segítségével - a végére járjak a hibás
hangképzés mögött rejlő pszichés és technikai
problémáknak is. Kiderült például számomra,
hogy nálam a zárt szájjal való beszélés
igazából a gyerek- vagy kamaszkori befelé
fordulás következménye. Ennek tudatában már
„csak" le kellett győznöm a gátlásaimat.
Lassanként megtanultam, hogy nem elég, ha
bármilyen jó elképzelésem van egy figuráról, ki
is kell tudni fejezni, amit érzek. Évekbe telt,
amíg az önmagamról kialakított képem egyen-
súlyba, összhangba került azzal, amilyennek
mások látnak. A színésznek, aki embert ábrá-
zol, először önmagával kell tisztába jönnie.

- Azt mondják, a lelke mélyén minden szí-
nész exhibicionista...

 Akkor én kivétel vagyok. Néha meg is
fordult a fejemben, hogy talán nem vagyok
igazán színészalkat. Nekem nehezemre esik
lelkileg pőrére vetkőzni, megmutatni magam.
Mindig szükségem volt azokra a játszótársak-
ra, akik bíztak bennem, és segítettek olyannak
lenni, amilyen vagyok.

 Gondolom, ezzel az arccal, hajjal, alkat-
tal ez ezért nem lehetett túl nehéz. Hiszen te
már kezdőként is jelenség voltál a színpadon
és - gondolom - az életben is.

 Csakhogy én erre túl későn jöttem rá.
Nem tudom, hogy szerencsém vagy szeren-
csétlenségem, de nekem mindenért keményen
meg kellett küzdenem.

 A szerepért vagy a sikerért?
 Ez nálam elválaszthatatlan. Énrám iga-
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zán az jellemző, hogy számomra eleinte min-
den szerep próbatételnek tűnik. Mindig
körbe-jártam, szinte eltoltam magamtól a
figurákat. Azt hiszem, ez a távolság, a
távolságtartás feszültsége kellett ahhoz,
hogy minden oldalról megismerjem az alakot,
és bele tudjak bújni a bőrébe. Nóránál például
szinte rettegtem attól, hogy sehogy sem
találom meg magamban azokat a rugókat,
amelyek lbsen hősnőit mozgatják. Sokáig
egészen másnak, másmilyen-nek képzeltem
a figurát, mint amivé a próbák során alakult.

- Te változtál meg közben vagy Nóra?

- Valló Péter ráébresztett, hogy Nóra nem
valami hősi szerepre rendeltetett kékharisnya,
még csak nemis igazán okos asszony, hanem
szimpla kis nő, aki ártatlanul éli a maga hét-
köznapi életét, és mindenre - még bűnre is -
hajlandó a férjéért. És akkor egyszer csak rá-
döbben, hogy a férfi képes megtagadni őt, te-
hát nem szereti igazán. Azt kellett eljátszanom,
hogy Nóra csak későn, a Helmerrel folytatott
beszélgetés közben ébred fel, akkor megy
végbe benne az a fordulat, amelynek a
következményeként kilép a babaházból. So-
káig gyötrődtem, amíg ennek a váltásnak a lé-
nyegéhez, ábrázolásához eljutottam.

- Soha nem fordult veled elő, hogy Pallasz
Athénéként, készen pattant volna ki belőled
egy-egy színpadi figura?



▼ INTERJÚ ▼

 Ritkán. Talán Az idő és a szoba Marie-ja
volt ilyen típusú kivétel. Marie-nak szinte ki-
csorgott belőlem minden hangja.

 Pedig ez aztán igazán elég nehéz, majd-
nem megjeleníthetetlenül bizarr szerep!

 Talán a sokfélesége segített. Az átválto-
zásnak az az izgalma, amely abból követke-
zett, hogy a darabon belül szinte jelenetről je-
lenetre más bőrbe kellett bújnom. Jó volt ki-
próbálni azt is, hogy mennyire más vagyok sö-
tétszínű, rövid hajjal, és hogyan tudok később
önmagammá visszaváltozni. Egyébként is hi-
szek abban, hogy a kellékek nemcsak jelzik,
de ki is váltják a változást. Emlékszem, amikor
negyedéves koromban anyaszerepet játszot-
tam Barta Lajos Szerelem című darabjában,
Kapás Dezső elégedetlen volt velem, amiért
„nem vagyok elég mamás". És akkor hirtelen
ötlettől vezérelve, rám adott egy szemüveget.
Abban a pillanatban sikerült nemcsak meg-
öregednem, de átváltoznom is.

 Ki volt az a rendező, akinek a legtöbbet
köszönhetsz, aki a legtöbbet hozta ki belőled?

 Azokat a rendezőket kedvelem, akik tud-
ják, hogy mit akarnak, és legalább annyira
megvan az elképzelésük a darab egészéről,
mint (elvárásuk szerint) nekem a magam sze-
repéről. De ahhoz, hogy a próbák alatt elve-
zessük egymást a közösen kialakított, kölcsö-
nösen elfogadott, helyes megoldáshoz, biza-
lom és türelem kell. Hadd hivatkozzam egy
olyan rendezőre, akivel sohasem dolgoztam.
Évekkel ezelőtt a tévében láttam Halász Pétert
A kínai próbáján. És arra gondoltam, milyen jó
lehet, ha a rendező így szereti, ennyire ember-
számba veszi a színészeit!

 Rettentően diplomatikus vagy, de azért
én mégis a te személyes szakmai tapasztala-
taidra lennék kíváncsi.

 Az indulásnál meghatározó szerepe volt
annak, hogy három évig szkénés lehettem,
Keleti István tanítványa. Az ottani közösség és
szellemi háttér kellett ahhoz, hogy gátlásaimat
és a szülői féltést legyőzve jelentkezzek a főis-
kolára. A főiskolán az egész osztályunk renge-
teget tanult Horvai Istvántól. Mesterséget és
fegyelmet. Személy szerint is hálás lehetek
neki, mert amikor a rostavizsgákon rezgett a
léc, és félnem kellett, hogy bár még el sem
kezdődött, máris véget ér a színi pályám, Gáti
tanár úr és ő bíztak bennem. Ugyanakkor Hor-
vai gátlásokat is táplált belém a szigorával, és
szenvedtem attól, hogy nemcsak vörös va-
gyok, de csúnya is, borzasztó lábakkal... Elég
soká tartott, amíg sikerült leépíteni, jóra fordí-
tani ezt a bennem felgyülemlett gátlástömeget.
Igaz, az önbizalomhiány nálam valószínűleg
alkati vonás...

- Azt hiszem, hogy maga a mesterség, a
művészi pálya hajlamosít a végletekre. So

kaknak támasza, páncélja a hajlíthatatlan ön-
tudat, mások viszont úgy vannak vele, mint
ahogy Örkény lstván írta önmagáról, mond-
ván: az író olyan kéményseprő, aki minden
reggel azzal a kétellyel ébred, hogy vajon tud-e
ma is kéményt seperni? Bár te nagyon hamar
megtanultál...
 Pedig Veszprém nem is volt olyan na-

gyon jó iskola. Mégis a magam elégedetlensé-
géből és a Pethes Gyurival folytatott, gyilkos
vitákból megszületett valami. Rendezőként
Pethes bízott bennem, és szerepekkel támo-
gatott. Szolnokon Paál Istivel is rettenetesen
jókat lehetett vitatkozni. De talán Valló Péter
az, akiben a legtöbb volt és van abból, ami
szerintem a színész és a rendező ideális mun-
kakapcsolatát meghatározza. Bizalom és tü-
relem kell ahhoz, hogy a színész a próbán fel-
repüljön a földről, szárnyat kapjon. Valló úgy
tudja - szeretettel, iróniával - gyötörni a szí-
nészt, hogy az ember elfogadja, és akkor az
indulatok is hamar oldódnak.
 Számos interjúban elmondtad, hogy

Szolnok után magad jelentkeztél a Radnóti
Színházba Bálint Andrásnál. Székely Gábor
viszont, tudtommal, hívott az Új Színházba.
 Őszinte leszek: nagyon vártam ezt a hí-

vást! És boldoggá tett, amikor elhangzott.
 Szolnokon dolgoztatok együtt?
 Nem, ott éppen elkerültük egymást. Sok

közös munkánk nem is volt. Egyetlen beugrás
a Katonában meg egy rádiódarab. Később
egyszer öt napig segített, amikor néhányan
színészek Strindberg Haláltáncára készültünk
a Merlinben. Odáig szinte kizárólag egymást
rendeztük, és sehogysem boldogultunk. Szé-
kely megnézett, meghallgatott, és az utolsó
héten elárasztott instrukciókkal. Ettől - az ad-
dig megszerzett tudásra támaszkodva - egy-
szer csak helyzetbe kerültünk, és máris szinte
lubickoltunk a szerepünkben. Azóta érzem azt,
hogy dolgoznom kellene ezzel az emberrel!
 Ha ennyire várt, vágyott váltás követke-

zett be a pályádon, miért jelezted mégis már a
beszélgetésünk kezdetén, hogy a változás
megrázkódtatásáról nem akarsz beszélni?

- Talán éppen ezért. Mert szerettem volna
rögtön szárnyakat kapni, óriási lendülettel a
csúcsra repülni...
 Ehelyett kaptál három szerepet...
 A Jó embert keresünkben játszott figura

a rejtőzködést elősegítő karakterszerepeim
közül való. A tulajdonosnő fekete parókája
mögé remekül el lehet bújni... A Homburg her-
cegének próbáin a magam feladatánál érde-
kesebb szakmai tanulmányt kínált megfigyel-
ni, hogyan oldják meg a fiatalok - mindenek-
előtt a rendező, Hargitai Iván - erőt próbáló
feladatukat. Miközben tisztességgel megcsi-
náltam a magam figuráját, arra törekedtem,

hogy valamit átadjak saját összegyűjtött ta-
pasztalataimból.
 „Az év szerepe" a Patikusné volt...
 Először nem sok fantáziát láttam benne,

túlságosan idegen volt. Menet közben jöttem
rá, hogy ezúttal a hallgatás az erőt próbáló fel-
adat. Hiszen a szépasszonynak - miközben a
fiú áradó szózuhatagát hallgatja - hihetetlenül
intenzív a belső élete, és a színésznek ezt kell
- szöveg nélkül - érzékeltetnie. Először csak
ezt éreztem: „uramisten, mit fogok én addig
csinálni a színpadon, amíg a partnerem
beszél; ő beszél, én meg csak ott állok?!" Az-
után ráéreztem a Patikusné néma belső mo-
nológjára, és megpróbáltam érzékeltetni,
mennyire idegen vagyok ebben a közegben,
mennyire nem találom a helyem. Közben vi-
gyáznom kellett arra is, hogy a néző világosan
lássa, értse: nem Takács Kati az, aki nem ta-
lálja a helyét ezek között az emberek között,
hanem a Patikusné. Igazán csak az utolsó két
hétben állt össze bennem ez a maga környe-
zetében, csodálói körében is magányos, he-
lyesebben magára maradt figura.

- Lehet, hogy a most indulók számára ke-
vésbé szigorúak, kevésbé szentek a színház
törvényei?

- Azt hiszem, annyiban és annyival lazáb-
bak, amennyivel életünk keretei és a színházi
kötelékek lazultak. Igazából azonban ezt sem
írnám a fiatalok rovására, inkább azzal függ
össze, hogy ma kevesebb a lehetőség, ritkább
az alkalom a megméretésre, minta mi indulá-
sunk idején. Ettől nemcsak lazábbak, de kiáb-
rándultabbak is mindazok, akiknek a művészet
nagy kérdései helyett egzisztenciális
gondokkal kell foglalkozniuk. Amikor én annak
idején Veszprémbe szerződtem, kétezeröt-
száz forintos fizetés és a hétszáz forintos mi-
nisztériumi pótlék elég volt ahhoz, hogy meg-
éljek belőle. Nyilván nem valami fényesen, de
az akkor senkit sem izgatott.

Ma már engem is sokkal inkább foglalkoztat,
hogy milyen jó dolga van annak a nyugati
művésznek, aki egy sikeres film vagy elő-
adásszéria után megteheti, hogy egy évet ki-
hagy, és azt csakis új élmények, impulzusok
szerzésére, pihenésre szánja. Nekem - ne-
künk - nincs módunk arra, hogy önmagunkat a
napi robotból kiszakítva, igazán feltöltődjünk...

- Attól tartok, mégiscsak szomorúan fejezzük
be ezt a beszélgetést.
 Akkor hadd tegyem hozzá befejezésül,

és nagyon őszintén, hogy én még mindig sze-
rencsés helyzetben vagyok, mert a Radnóti
Színházban és az Új Színházban is olyanokkal
dolgozhatom, akik a színházra koncentrálnak.
És ha egy színházban magasak az igények,
nagyobb az odaadás is...


