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CSAPATJÁTÉKOS VAGYOK
BESZÉLGETÉS MERTZ TIBORRAL

Mertz Tibor 1985-ben végzett a Színművészeti
Főiskolán. 1993-ban alapító tagja volt a Művész
Színháznak, majd a Thália Színház néven tovább
működő társulat tagja maradt. Három évad után
úgy döntött,
szabadúszóként folytatja pályáját. Ilyen
minőségben először Füst Milán A lázadójának
főszerepét alakította a Budapesti
Kamaraszínházban.

- Lehet, hogy gonosza megjegyzésem, de az
éle nem ön ellen irányul: az utóbbi három év alatt
összesen nem láttam annyit színpadon, mint A
lázadó előadása alatt.
 De láthatott volna Debrecenben, a Szív

Ernő estéje előadásain. Egyébként a Művész,
illetve a Thália Színházban valóban nem kaptam
ekkora szerepet.
 Hogyan jött létre ez a Füst Milán-előadás?

A szereplők kerestek rendezőt, vagy pedig a ren-
dező válogatta össze a színészeket?
 Tasnádi Csaba hívott négyünket: Pregitzer

Fruzsinát Nyíregyházáról, Molnár Juditot Győr-
ből, Bánffy Györgyöt a József Attila Színházból
és engem, már szabadúszóként. Az Alternatív
Befogadói Program szponzorainak köszönhetően
játszhatjuk az Asbóth utcai stúdióban az
előadást, amelyhez a Budapesti Kamaraszínház
biztosított helyet. Nekem nagyon tetszett a
darab, bár kissé irodalmi ízűnek éreztem. Szerin-
tem az előadás jóval gazdagabb lett annál,

Mertz Tibor A lázadóban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

mint amit akkor gondoltam a műről. Ezzel nem a
darabot minősítem, hanem a saját darabol-
vasatomat.
 Nehéz feladatot jelenthet, hogy végig a szí-

nen maradva egy haldokló végóráit kell eljátsza-
nia. A komorságot azonban mulatságosan gro-
teszk helyzetek oldják: például egy burleszkbe
hajló, sehogy sem sikerülő öngyilkossági kí-
sérlet:.

 Örülök, ha valóban sikerült megtalálni a
tragikomédia előadása során a szívszorító és a
kacagtató mozzanatok egyensúlyát. Nem volt
könnyű. Meg kellett keresnem a figura mozgását
például. Unalmas lenne, ha ez a tüdőbajos férfi
állandóan egy helyben ülne vagy feküdne, ezért
próbálkoztam azzal, hogy a szerzői utasítástól
eltérően többször helyet változtatok. A szereplő
környezete emiatt sem veszi annyira komolyan a
helyzet súlyosságát. A figurában van önzés, ön-
sajnálat, agresszivitás és tragikum egyaránt: hi-
szen beteg. Szinte még gyerek felesége valóban
sok áldozatot hoz érte, de éretlen ahhoz, hogy ezt
a helyzetet megértse. Mindegyik szereplőnek
megvan a maga igazsága, de a beteg utolsó
pillanataiban fellázad az értetlenség és az osto-
baság ellen. Ez a vita és a megaláztatás is sietteti
a végkifejletet. A legkényesebb feladatot az jelen-
tette, hogy a meghalás pillanata ne váljék
melodramatikussá.
 Az előadáson ugyanakkor érződik, hogy fel-

szabadult örömmel játszik, játszanak benne.
 Nagyon jó részt venni ebben az

előadásban, s ehhez a partnereimen kívül
hozzájárul az a körülmény is, hogy rettenetesen
szeretek stúdió

színházban játszani. Úgy gondolom, hogy a szín-
háznak ez a formája egyre fontosabb lesz. A
kamaraszínházak azok a helyek, ahol még meg
lehet élni egy ilyen katartikus, közösségi szín-
házi élményt. Ennek a színháztípusnak inkább a
filmhez van köze: a közönség, hatvan-hetven
ember, a fizikai közelség miatt gyakorlatilag egy
csupa közelikből álló filmet lát, élő szereplőkkel.
A nagy nézőterű színháztermek inkább a cirkuszt
igénylik. De lehet ott is jó színházat csinálni: volt
szerencsém dolgozni olyan emberekkel, akik a
szó jó értelmében vett cirkuszt csinálnak az
előadásból, s ez nagyon kell a közönségnek.
 Kire gondol konkrétan?
 Például Tompa Gáborra, akivel most másod-

szor dolgoztam együtt. Először Gyulán találkoz-
tunk Székely János Mórok című darabjában, leg-
utóbb pedig a Thália Színházban, a Tartuffe-ben.
Az utóbbi előadása commedia dell'arte eszközeit is
felhasználva nagyon széles gesztusokra épül,
erőteljes váltásokra, szélsőséges megoldásokra
törekszik - de a darabot bontja ki, annak keresi
meg a szélsőségeit, nem annak ürügyén csinál
valamit.
 Vannak, akik blöffnek érzik a Tartuffe

előadását.
- Ezzel a véleménnyel nem tudok mit kezdeni.

Én nagyon szeretem ezt az előadást, és úgy
érzem, hogy a közönség is. Múltkoriban meg-
szólított egy bácsi, és elkezdte sorolni, hogy élete
négy legnagyobb élményét egy focimeccs, egy
bokszmeccs és két színházi előadás jelentette: a
Szerelem, ó! a Vígszínházban és a mi Tartuffe-
ünk. Számára ez káprázatos előadás volt, ő nem
érezte blöffnek.

Nem akarok ebbe túlságosan belemenni, de
véleményem szerint a Művész, illetve a Thália
Színház teljesítményét a kritika egyáltalán nem
méltányolta. A társulat minimális elismerést, di-
cséretet kapott - mindenesetre keveset ahhoz
képest, amennyi értéket létrehozott. Nyilván volt
valamilyen ellenállás, ellenérzés a színházzal
szemben; talán valami ellenében jöttünk létre,
talán rossz hangvétellel. De az nevetséges, hogy A
nagybácsi álma például milyen hihetetlenül rossz
kritikákat kapott közvetlenül az előadás után,
majd az évad végére legendává vált. A kritikával
ezért is nem tudok mit kezdeni, mert sejtem, hogy
mit miért írtak. Egyes színházaktól elfordulnak,
mások felé odafordulnak - szóval ilyen
fordulásokat látok.
 Milyen volt ez a három évada a Művész,

illetve a Thália Színházban?
 Most kezdtem valóban jól érezni magam a

társulatban, amikor elmegyek. Mostanra kerültem
sokakkal igazán emberi kapcsolatba. Zárkózott
vagyok, nem tartozom azok közé, akik har-
sányan, frappánsan és könnyen nyilvánulnak
meg. Ezért is nehezebb kapcsolatot teremtenem,



• INTERJÚ •

ha nem figyelnek rám. Az kevés, hogy én kíváncsi
vagyok valakire.
 Ezek szerint úgy érezte, hogy nem

kíváncsiak önre?
 Eleinte úgy. Lehet, az a természetes, hogy

mindenki megcsinálja önmagát, és ebből lesz
aztán egy együttes. De erre van egy focipéldám: a
világválogatott, bármilyen nagy egyéniségekből
áll, nem szokott győzni. En csapat-párti vagyok.
Azt gondolom, egy csapatnak meg kell tanulnia
együtt élni, együtt gondolkodni. Es ez nem megy
anélkül, hogy ne tudnák egy-másról, adott
helyzetben a másik miként reagál, mire érzékeny,
mitől borul ki, mi az, amit szeret.

- Nagyon jónak találom a hasonlatot. Én végig
azt éreztem, hogy ezek a sztárok ugyan nagy
egyéniségek, de az egyénekből nem vált igazi
csapat.
 Ez sem igaz így. Azért remek együttes mun-

kák is létrejöttek. A sztár kifejezés önmagában
nem elég pontos. Ezt a szót olyan emberre is
használjuk, aki szakmailag nem annyira jelentős,
viszont nagyon népszerű. Itt nem erről van szó.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a társulat nagyon
nagy formátumú színészekből állt. En csak azt
gondolom, hogy az általam hiányolt csapatszellem
számomra nem alakult ki. Illetve mostanra, mintha
kialakult volna...

 A bajok hozták össze a társulatot?

Nem is azok, inkább a három év...
 Szóval kell egy csapat...
- Nekem megadatott az életben néhány csa-

pat, igazából kettő, ami nagyon fontos volt. Az
egyik a szolnoki színház társulata, amelyben hat
évet töltöttem, a másik pedig - még előtte jó pár
évvel - a Népszínház stúdiója, ahol tizennyolc
évesen játszhattam az Ács János által rendezett A
tavasz ébredésében. Ez a két társaság bennem
valahogy összekapcsolódik, nem is tudom, hogy
ki volt csak stúdiós és ki az, akit Szolnokról
ismerek. Kialakult egy fantasztikus baráti kör:
több, mint egy évtizede, a mai napig nagyon
szoros összetartozás van köztünk. Ekkor, még a
főiskola előtt szereztem a színházról az első be-
nyomásokat: először mentem be például szín-
házba hátulról, a művészbejárón. Es olyan jól
éreztem magam, azt hittem, ez az egész pálya
ilyen fantasztikus. Hát nem egészen az.

 Hogyan került végül Szolnokra, hiszen a
főiskola után a József Attila Színház tagja lett?

- Iglódi István, a József Attila Színház akkori
főrendezője volta zenésmesterség-tanárunk, így
már gyakorlaton is ebben a színházban voltam, s
nagyon korán felajánlották a szerződést. Nehéz volt
eldönteni, elfogadjam-e; úgy éreztem, nekem
vidékre kellene mennem, mivel még van mit
tanulnom, és ezért sokat és sokfélét akarok ját-
szani. Végül mégis odaszerződtem, s kaptam is
egy fantasztikus lehetőséget: eljátszhattam A fél-

kegyelmű Miskin hercegét, ami túl azon, hogy
hatalmas feladatot jelentett, azzal az élménnyel is
megajándékozott, hogy dolgozhattam Törőcsik
Marival. Lenyűgözött a szakmai tudása, más-részt
az a szeretet, ahogy velünk, fiatalokkal bánt.
Nagyon jó vele egy színpadon létezni.

A József Attilában aztán eljátszottam még né-
hány kisebb szerepet, de továbbra is motoszkált
bennem, hogy vidékre kellene szerződnöm. Tóth
Jocó, akit még A tavaszébredése kapcsán ismer-
tem meg, elhívott egyszer Szolnokra. Körülnéz-
tem, és nagyon megtetszett a hely. Annál is
inkább, mert izgalmas dolog egy teljesen új szín-
ház alakulásában részt venni, hiszen Schwajda
György akkor, 1985-ben lett ott igazgató. Nekem
az lesz a jó - gondoltam akkor -, ha mindennap
színházban dolgozom: próbálok és játszom. Hát
ez valóban így is lett: miután odaszerződtem,
tényleg mindennap próbáltam és játszottam. Volt
olyan évem, amikor örülhettem, ha havonta egy
szabadnapom volt.

- Szolnokon tehát úgy érezte, hogy csapatban
van, és odafigyelnek a munkájára?

- Szolnok az első pillanattól kezdve erről szólt.
A csapat is megvolt, s éreztem, hogy Schwaj-
dának a színész a legfontosabb. Méltó körülmé-
nyeket teremtett számunkra anyagilag is, szak-
mailag is. Kockáztatni is mert: sok ember hirtelen
olyan szerepeket kapott, mint azelőtt soha. Es ha
netán az elsőt nem sikerült megoldania, akkor is
kapott további lehetőséget. Mert a színháznak
nem az az érdeke, hogy mindig tutira osszon,
hanem az, hogy színészeket, társulatot neveljen
ki magának. Különben nincs utánpótlás.

- A várakozása mindenesetre bejött, mert a

Mágnás Miskától a Doktor Zsivágóig mindenben
játszott.

- Még Erzsike is voltam a Liliomfiban... Játsz-
hattam sok főszerepet és számomra nagyon fon-
tos epizódszerpeket is. Sorolhatnám egyiket a
másik után, de nem teszem, mert úgy érzem,
kihagynék valamit. Az egyik legnagyobb élmé-
nyem talán az volt, hogy a Száz év magány
előadásával még Bogotában is vendégszerepel-
tünk a társulattal.

 Az igazgatóváltás után nem sokkal eljött
Szolnokról, de évad közben máris szerződtette
az Arany Jánosi Színház.

 Egy hónap híján egy évadot töltöttem
ott. Nagyon hálás Vagyok Meczner Jánosnak,
hogy odahívott. Azt hiszem, Ács János szólt az
érdekemben, akihez - mint már említettem - az
első színpadi szereplésem fűződik. Egészen
furcsák és sorsszerűek kettőnk találkozásai:
amikor le-mentem Szolnokra, első nagy
szerepemet, Ottót, az Ács rendezte Bánk bánban
játszottam, és ami-kor eljöttem Szolnokról, első
szerepem Edgar volt -Ács János Lear
királyában.

 Nem érezte magányosnak magát,
amikor hat év után egy új színházba csöppent?
 Már dolgoztam az előző évben a

színház stúdiójában, a Kamondi Zoltán-féle
Szentivánéji állomásban. Ismertem a helyet, és
nagyrészt olyan fiatalok vettek körül, akiket még
a főiskoláról ismertem. Az Arany János Színház
társulata nem sztárokból állt, és ettől a
csapatszellem sokkal erősebb volt. Nem akadt
annyi színházon kívüli elfoglaltságuk, ezért
sokkal inkább ráértek
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egymással törődni, és ez rettentő sokat használt
az előadásoknak is. Olyan volt, mint Szolnokon,
ahol nagyon megszoktam, hogy a munka a klub-
ban is folytatódott. Együtt voltunk, és valahogy
mindig mindenről az jutott az eszünkbe, amin
éppen dolgoztunk. Gyakorlatilag a szabadidőnk
is a színházról való közös gondolkodással telt.

- 1993-bancsatlakozott a MűvészSzínház
társulatához. Mi lehetett azoka, hogy kevés sze

replehetőséget kapott, holott Schwajda György,
egykori szolnoki igazgatója az első évadban tagja
volta színházvezetésének?

- Nyilván másokban jobban hittek, mint ben-
nem. Ez nem volt merénylet a tehetségem vagy
a színészi kvalitásom ellen. Egyszerűen olyan
szakmai színvonalú színészek voltak ott, akikre
bőven lehetett repertoárt építeni. Ezzel szemben
engem nem nagyon ismertek, vagy nem fedeztek

fel azok, akik a szerepeket osztják. Tudtam, hogy
egy darabig nem is álmodhatom arról - illetve
álmodni persze lehet-, hogy komolyan labdába
rúghatok. Aztán teltek az évek, s már a reményt
is elvesztettem, hogy gondolkodnának bennem.

 Most érezte úgy, hogy-bár a
színházépületétől megfosztott Thália társulata
valahogy mégis együtt marad - menni kell?
Fellázadt?

 Nagyon rossz ez az időpont, lelkiismeret-
furdalásom is van miatta, mert olyan, mintha
cserbenhagynám őket. De úgy gondolom, hogy a
társulat nem fogja nagy kárát látni. A Tartuffe-öt
továbbra is játszani fogom velük. Összesen annyi
a veszteség, hogy valaki mégiscsak elment. De
most önzőnek kell lennem, mert szeretném sza-
badúszóként kipróbálni magam.

 Ezegzisztenciálisan is nagy kockázat...
 Persze. De hát színész vagyok, játszani

akarok. Tudom, hogy közhely, de magam is
tapasztalom, hogy veszélyes a helyzet:
társulatok szűnnek meg, egyre nagyobb lesz a
túlkínálat színészből, a munka viszont egyre
kevesebb. Ugyanakkor a színészválasztás
tökéletesen mechanikus: akiket már megszoktak,
azok könnyebben kapnak munkát. Engem pedig
- harmincöt évesen - még alig ismernek.

- Felkészült azönmenedzselésre?
 Hát... ez még nem az erősségem. Tudom,

hogy ostobaság, de én nem tudok csak úgy
odamenni: szóljanak, ha van valami szerep. Úgy
gondolom, hogy ha észrevesznek egyszer-két-
szer, akkor azt fogják mondani: hopp, itt van,
tessék, megpróbáljuk... De egyáltalán nem félek,
szabadúszóként mertem már visszaadni is sze-
repet. Nem akarok mindent elvállalni csak azért,
mert ráérek, vagy mert szükségem van munkára.
 Ennyire biztos önmagában?
 Nem. Nekem alapállásom a kételkedés.

Mindenben. Egyszer nagyon „eltalált" egy mon-
dat a Tizenkét dühös emberből: miután az egyik
esküdt bebizonyítja tizenegy másik ellenvéle-
ménnyel szemben, hogy a vádlott nem bűnös,
megkérdezik tőle, tényleg hisz-e a fiú ártatlan-
ságában. S ez az ember azt válaszolja: nem -
de mi van, ha tényleg az? Számomra ez kulcs-
mondat. Ha valami biztosnak látszik, akkor is
úgy érzem, hogy mi van, ha... De amikor szírt-
padra lépek, tudnom kell, miért megyek oda.
Bíznom kell az elvégzett munkában, hinnem
kell a szerepemben, az előadásban s az alko-
tótársaimban. Ezeknek kell biztonságot adniuk. A
próbák és az előadások után feltörő kételyeimet
azonban hasznosnak érzem. Nincsenek biztos
megoldásaim, az eszközök gyűlnek valahol, de
nem vagyok kifejezetten eszközhalmozó
színész.
 A szabadságmostegyedüllétet is jelenthet.
 Remélem, leszek még csapattag. Addig

pedig maradnak A lázadó együtteséhez hasonló
szabadcsapatok.


