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Vári Éva színésznő tizennégy évig 
élt együtt Pécsett Szegvári Menyhért 
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Mit tanu ltak  egymástól?
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V an egy  színésznő, Vári Éva, akit az 
országban talán kevesen , de a sz ín 
házi szakm ában annál többen ism er

nek, és a tehetségéért tisztelnek. Pályáját 
Kaposvárott kezdte operettszubrettként, de 
azóta játszott M o liere -1, S h akespeare-1, 
Illyést, S zom oryl (képünkön a H a g yd  a 
nagypapá t!  cím ű darabban). Játszott drá
mát, vígjátékot, m usicalt, azaz m indent, 
amit rábíztak. M egkapta a Jászai-díjat, 
majd Érdemes M űvész lett és a Pécsi N em 
zeti Színház örökös tagja. Aki m a látni 
akarja, az a Budapesti Kam araszínház vala
m elyik  színpadán m egnézheti P iafként, 
vagy a Sirályban, vagy a R ossz nő-ben.

Vári Éva színészi munkáját a Tanárnő 
nem  m éltatja, nem  elem zi: nem  feladata. 
Lapunk o lvasói szám ára egy  sajátos, de so 
kunk életében m egtalálható tanítási-neve
lési helyzet, egy  párkapcsolat szakm ai-em 
beri hatása feltételezhetően  érdekesebb.

„Gondolom , a pedagógiában is sokat szá
mít, hogy egy em ber mennyire kíváncsi a 
másikra. Mennyire akarja megism erni, és 
nem csak a felszínen. Én sokkal kevesebbet 
hittem és gondoltam magamról, mint 
am ennyivel Szegvári megismertetett.

Egy színdarabban a szituációkat megírja a 
szerző, de minden alak csak fikció, képzel- 
mény: annak a figurának nincs bőre, nincs 
húsa, nincs idegrendszere. Eljátszható persze 
egy általános szinten -  általános bánat, álta
lános öröm -  hiszen a színészetnek is van 
egy manuális, m esterségbeli része, de abból 
nem derül ki, hogy én milyen vagyok, ha 
bánkódom, s m ilyen, ha örülök. Ez csak ak
kor jelenhet m eg, ha kiadom magam. Ehhez 
azonban két dolog kell: ismerni ki vagyok, 
m ilyen vagyok, és aki vagyok, azt merni 
őszintén megmutatni. Szegvári ebben segí
tett. Ha valamit nem  tudtam, nem akartam 
m egcsinálni, eljátszani a színpadon, akkor 
m indig azt mondta, hogy azok a színek, fáj
dalmak, érzések megvannak bennem. Mer
jem  megmutatni! C sakhogy az sem  a színpa
don, sem  az életben nem könnyű. A z ember 
mindig győztesnek, szépnek akar látszani.
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Menyhért azt mondta: ha a szerephez az 
szükséges, vállald, am ilyen vagy! Ha kell, 
legyek olyan, am ilyennek kinézek: a k icsisé
gem m el, a súlyom m al, a ráncaimmal.

О például tudta, mert a magánéletben ki
derül, hogy vannak'olyan tulajdonságaim, 
am elyek a színpadi munkában hasznosítha- 
tóak. Például erős öniróniával rendelkezem, 
amit Szegvári rendezőként jó l hasznosított a 
Piaf-ban és a Shirley Valentine cím ű m ono
drámában. Ez utóbbit egyébként nem  akar
tam eljátszani. „Te megőrültél? -  kérdeztem  
tőle. -  Kit érdekel egy középkorú nő, aki tör
téneteket mond el a férjéről és a gyerekei
ről?” N em  mertem volna eljátszani, ha 6 
nem  bíztat. Ki kíváncsi egy középkorú nőre?

A z írók nem. A  színház is elengedi a 
negyven éves színésznő kezét. Már csak  
anyós és nagymama lehet, illetve valam ilyen  
vicces karakter. N em  kíváncsiak arra, hogy  
egy  40-50  éves nő azért nő! Annak lehetnek 
érzelm ei, vágyai, az lehet m ég vonzó, lehet 
jó  lába. M ég nem kell leírni. M ég várhat va
lamit az élettől. Szegvári győzött m eg, hogy  
nem kell törődnöm a korommal.

Persze nem  volt túl finom. A  rendezők ál
talában, ha instrukciót adnak, kellően tapin
tatosak, becsom agolják a mondandót. M eny
hért nem. E gyenesen és kegyetlenül m eg
mondta, amit gondolt. V isszahallottam, m ás
hol dicsért: Éva ezt így csinálta, Éva tud 
gyorsan váltani! (Sírásból nevetésbe vagy  
vissza.) D e nekem  csak ilyeneket mondott: 
elnézem , hogy tudsz ilyen rossz lenni! N a jó, 
ez tréfa, de a Piafban valóban nekem  jött, 
hogy mért nyom ulsz ilyen erőszakosan? 
Igaz, hogy P iaf a csatornából jött, és mindent 
elkövetett azért, hogy szeressék. Esendőbb. 
Néha szánalmas. Máskor ki kell nevettetni 
az igyekezetét.

Persze, ha az embernek a próbán azt 
mondják, hogy nem  jó , akkor csípőből 
visszavág, hogy jó  vagyok! (Lehet, hogy be
lül tudom, rossz vagyok, de bosszant, hogy  
ennyire látszik!) Aztán otthon végiggondo
lom . N em  akar nekem  rosszat. M égiscsak  
igaza lehet. Elvitt a lendület. Szegvári min-
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dig azt mondta: a színészethez forró szív és 
hideg agy kell. Csupa érzés legyek, de tud
jam  magam kontrolálni. Tudjam, hogy az 
arányokon múlik m inden, mint az életben is.

Otthon egyébként nem foglalkozott a szín
házzal, nem  beszélt a darabról. A zt mondta, 
arra ott vannak a próbák. N em  hoztuk haza a 
munkát és nem vittük el a színházba az ott
honi feszültségeket. Ha én Szegvárival nem  
voltam beszélő viszonyban, a próbán akkor 
is ugyanúgy mondta, hogy menj jobbra, 
menj balra, és én mentem. N em  volt bennem  
feszültség.

Furcsa dolog a színház. A z ember m egfe
ledkezik arról, kivel él, mi a baja, csak az a 
fontos: mit játszol. Mondják is, hogy nem  
kell ezt olyan kom olyan vermi, ez  csak játék. 
Persze, játék, de az életről szól, a néző é le
téről, és az már nem  játék.

N em  volnék ilyen színésznő, ha nem  talál
kozom  Szegvárival. A z, hogy olyan legyek, 
am ilyen vagyok, kellett egy ember m axim á
lis bizalma. Lehet, hogy más embertől is 
megkaptam volna ugyanezt, ahogy sokat ta
nultam Sík Ferenctől is, aki először bízott 
rám nagy, drámai főszerepeket, de például a 
Bolond szerepét a Lear-ben M enyhértnek 
köszönhetem . Pedig amikor felvetette a ja

vaslatot, hetekig nem beszéltem  vele. M icso
da ötlet! Tönkre akarsz tenni? Aztán sikerem  
volt.

H ogy Szegvári mit tanult tőlem , azt ő tud
ná megm ondani. Talán a próbákra való fel
készülést, a fegyelm et, amit magam is a hí
res orosz rendezőnőtől, Galina Volcsektő  1 ta
nultam. Azt, hogy a tíz órás próba tíz órakor 
kezdődik. És nincs olyan, hogy be vagy re
kedve! Akkor játssz a kezeddel, a szem ed
del, a testeddel!

T íz éve nem vagyunk együtt, és néha arra 
gondolok, többször kellett volna m egm onda
ni neki, ami nem tetszett. D e ő  lezárta magát. 
Csak azt engedte be, amit akart. Persze lehet, 
hogy várta a vélem ényt, csak ezt nem jelezte  
soha. Talán félt a rossz szavaktól. Én is ezért 
nem járok a klubba. N em  szeretem, ha vala
ki két pohár bor között azt mondja: te ez 
olyan borzasztó volt! N em  akarom hallani, 
mert utána nem tudok kimenni a színpadra. 
N ekem  m eg kell őrizni a m agabiztosságo
mat. No, m eg hat-hét próba után én tudom, 
mit lehet és mit nem. Van persze, akinek e l
fogadom  a vélem ényét. Ha Kulka és Lang 
jön és mondja, azt m eghallgatom , mert ők 
ism ernek engem .”

Igaz történeteket keresünk.
Olyan valódi eseteket (rö
viden, maximum hatvan 
gépelt sorban m egírva), am elyek sok peda
gógus számára lehetnek érdekesek, talán is
m erősek, de mindenképpen tanulságosak. 
Olyan történeteket várunk, am elyek szerep
lői egykori vagy mai pedagógusok, illetve a 
körülöttük élő  családtagok, rokonok, bará
tok, kollégák, diákok. A  történet lehet szo
morú és lehet vidám, szólhat az életben va
ló helytállásról, illetve jelentős teljesítm é
nyek eléréséről, de beszélhet a baj és a bá
nat elviseléséről, vagy a magányról, a társ
keresésről és a társ megtalálásáról is. (Kér
jük, írás közben ne felejtse el, hogy a törté

net, a tények leírása a fon
tos. A  m inősítést, a véle
m ényt bízzuk az olvasó

ra.) Várjuk a saját, vagy a kollégák testi-lel
ki egészségével kapcsolatos tapasztalatai
kat is. Term észetesen, ha a történet m egkí
vánja, megváltoztathatják a szereplők nevét 
és a helyszíneket, illetve ha kérik, az íráso
kat aláírás nélkül közöljük. A közölt íráso
kért a m egjelenés után honoráriumot fize
tünk. Kérjük, a levelükben adják m eg ne
vüket, cím üket és telefonszám ukat. Minden 
küldeményre válaszolunk. Történeteiket, 
írásaikat a következő címre küldjék: Tanár
nő 1410 Budapest, Pf. 131 
Kérjük, írják a borítékra: M egtörtént.

Megtörtént


