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õszinteség

SZILLÉRY ÉVA

forgatás óta húsz év telt el. A
színésznõ filmen és színház-
ban egyaránt pezsgõ korsza-

kát élte akkoriban, pályafutása elején,
aztán jöttek kisebb szünetek, szakmai
elbizonytalanodás – bár hivatását
egyszer sem hagyta el.

Most két szerencsés évad után
megállapítható, hogy a székesfehér-
vári Vörösmarty Színház testhezálló
szerepeket bízott rá, egymásutánban.
Tavaly nyáron – sokévnyi szünet után
– feltûnt a Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozón, aztán decemberben elvitte a
Prima Primissima Díjat egy nagyon
erõs mezõnyben, Ascher Tamás és
Szarvas József „elõl”. Hozzáteszem, a
POSZT-on már kisebb tábora kezdett
kialakulni, akik már kiosztották neki a
Tasnádi István Kartonpapa cím da-

rabjában Évaként nyújtott alakítá-
sáért a legjobb színésznõ díját.

A színházi élet sokkal egységesebb,
megtartóbb volt akkor, amikor hiva-
tását kezdte a Székely Gábor vezette
Új Színházban, amely közös munka
számára éppoly alapkõ, mint Szinetár
Miklós vagy Valló Péter direktori irány-
mutatása. Legutóbbi beszélgetésünk-
kor felidézte, a fõiskola óta vissza-
cseng az általuk megfogalmazott
mondat, miszerint a mûvészet lénye-
ge a kontrapunkt. Mit jelent ez neki?
Bevallása szerint igyekszik minden-
nek az ellenpontját megtalálni és ab-
ból építgetni a karaktert. „Minden
helyzetben meg kell találnom a kont-
ráját a szerepnek, és ezeket játszom
el, az ellenpontokból áll össze egy na-
gyon bonyolult dolog. Nem hiszem,

hogy A vágy villamosában, Blanche
szerepében az õrültséget játszani kell,
ráadásul az abnormalitás sem mindig
megfogható” – fogalmazott.

Az elmúlt évadokban sorra találták
meg olyan nõtípusok a színházban,
akik helyzetüknél fogva kilógnak a kör-
nyezetükbõl, és valamiféle önvéde-
lembõl a normalitás és az abnorma-
litás közötti szûk mezsgyén léteznek.
Blanche-ra gondolok A vágy villamosa
felújított verziójában. Évára a Karton-
papában vagy az egyik legutóbbi sze-
repre, Estelle figurájára Az én kis hû-
tõkamrámban. Mintha jutalomjáték
lenne mindhárom karakter – Tóth Ildi-
kó legalábbis képes arra, hogy azon a
bizonyos vékony határon egyensú-
lyozva, az egész darab alatt bizonyta-
lanságban tartsa a nézõt.

A

Egy fiatal, barna hajú lány lehajolt egy drogfüggõ fiúhoz az Andrássy úton, és annyit kérdezett:
Segíthetek? A jelenet Dettre Gábor Felhõ a Gangesz felett címû munkájából való, amely nemcsak az egyik

legerõsebb lecsúszástörténet magyar filmen, de az idézett megszólalás elidegenedõ társadalmunk
legfontosabb kérdésének egyetlen szóba foglalása. Dettre jól tudta, hogy ahhoz, hogy a jelenet hitelesen szólaljon

meg, olyan érzékeny és minden rezdülésében õszinte színésznõt kell választania, mint amilyen Tóth Ildikó.

A
R

D
E

Y 
E

D
IN

A
 F

E
S

TM
É

N
YE



3938

P R E M I E R :  S Z Í N H Á Z

Divat helyett
õszinteség

SZILLÉRY ÉVA

forgatás óta húsz év telt el. A
színésznõ filmen és színház-
ban egyaránt pezsgõ korsza-

kát élte akkoriban, pályafutása elején,
aztán jöttek kisebb szünetek, szakmai
elbizonytalanodás – bár hivatását
egyszer sem hagyta el.

Most két szerencsés évad után
megállapítható, hogy a székesfehér-
vári Vörösmarty Színház testhezálló
szerepeket bízott rá, egymásutánban.
Tavaly nyáron – sokévnyi szünet után
– feltûnt a Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozón, aztán decemberben elvitte a
Prima Primissima Díjat egy nagyon
erõs mezõnyben, Ascher Tamás és
Szarvas József „elõl”. Hozzáteszem, a
POSZT-on már kisebb tábora kezdett
kialakulni, akik már kiosztották neki a
Tasnádi István Kartonpapa cím da-

rabjában Évaként nyújtott alakítá-
sáért a legjobb színésznõ díját.

A színházi élet sokkal egységesebb,
megtartóbb volt akkor, amikor hiva-
tását kezdte a Székely Gábor vezette
Új Színházban, amely közös munka
számára éppoly alapkõ, mint Szinetár
Miklós vagy Valló Péter direktori irány-
mutatása. Legutóbbi beszélgetésünk-
kor felidézte, a fõiskola óta vissza-
cseng az általuk megfogalmazott
mondat, miszerint a mûvészet lénye-
ge a kontrapunkt. Mit jelent ez neki?
Bevallása szerint igyekszik minden-
nek az ellenpontját megtalálni és ab-
ból építgetni a karaktert. „Minden
helyzetben meg kell találnom a kont-
ráját a szerepnek, és ezeket játszom
el, az ellenpontokból áll össze egy na-
gyon bonyolult dolog. Nem hiszem,

hogy A vágy villamosában, Blanche
szerepében az õrültséget játszani kell,
ráadásul az abnormalitás sem mindig
megfogható” – fogalmazott.

Az elmúlt évadokban sorra találták
meg olyan nõtípusok a színházban,
akik helyzetüknél fogva kilógnak a kör-
nyezetükbõl, és valamiféle önvéde-
lembõl a normalitás és az abnorma-
litás közötti szûk mezsgyén léteznek.
Blanche-ra gondolok A vágy villamosa
felújított verziójában. Évára a Karton-
papában vagy az egyik legutóbbi sze-
repre, Estelle figurájára Az én kis hû-
tõkamrámban. Mintha jutalomjáték
lenne mindhárom karakter – Tóth Ildi-
kó legalábbis képes arra, hogy azon a
bizonyos vékony határon egyensú-
lyozva, az egész darab alatt bizonyta-
lanságban tartsa a nézõt.

A

Egy fiatal, barna hajú lány lehajolt egy drogfüggõ fiúhoz az Andrássy úton, és annyit kérdezett:
Segíthetek? A jelenet Dettre Gábor Felhõ a Gangesz felett címû munkájából való, amely nemcsak az egyik

legerõsebb lecsúszástörténet magyar filmen, de az idézett megszólalás elidegenedõ társadalmunk
legfontosabb kérdésének egyetlen szóba foglalása. Dettre jól tudta, hogy ahhoz, hogy a jelenet hitelesen szólaljon

meg, olyan érzékeny és minden rezdülésében õszinte színésznõt kell választania, mint amilyen Tóth Ildikó.

A
R

D
E

Y 
E

D
IN

A
 F

E
S

TM
É

N
YE



4140

Szerintem sokkal mélyebbrõl jön
ez, mint hogy bármiféle tudatos peda-
gógia eredményeként magyarázhas-
suk, a színészet nagymértékben
amúgy is ösztönös képesség. Tóth
nemcsak õszinte, sallangmentes mi-
volta miatt ismételhetetlenül egyedi,
hanem lényében hordozza a titokza-
tosságot. A Jadviga párnája óta reme-
kül él is vele.

Deák Krisztina munkája ezredfor-
dulós kultuszfilm. Ami Tóth Ildikót il-
leti, magában foglalja mindazt, amit
Závada Pál Jadvigáról gondolt: veszé-
lyesen megfejthetetlen és ellenállha-
tatlanul vonzó asszony. Szenvedélyes
és kiismerhetetlen karaktert alakít,
akárcsak Scarlett az Elfújta a szélben,
és engem akkor, ott a bemutatón a
hollywoodi sztárra emlékeztetett. Ez
volt az elsõ igazi nagy szakmai berob-
banása, hiszen a legjobb színésznõ-
nek járó díjat is ekkor kapta a Magyar
Filmszemle zsûrijétõl.

Két évre rá a mustrán a szakma, a
zsûri és a nézõk zöme Ternyák Zoltán-
nak és Tóth Ildikónak jósolta a legjobb
színészek díját a Felhõ a Gangesz fe-
lett címû munkáért, de nagy megdöb-
benésünkre egyikük sem kapta meg.

Pályája mégis töretlen út, kezdettõl
kiváló rendezõkkel dolgozik. Szabó
Istvánnal, Tímár Péterrel, Dettre Gá-
borral, késõbb Vitézy Lászlóval, Mé-
száros Mártával, Antal Nimróddal és
megannyi más filmkészítõvel. 2005-
ben a POSZT-on Barta Lajos Szerelem
címû darabjáért különdíjat kap a leg-
jobb nõi alakításért, nem sokkal ko-
rábban az újonnan átadott Nemzeti

Színház nyitódarabjában, Madách Im-
re Az ember tragédiájának Éva szere-
pére hívják, de nem vállalja el. Igazi
színházi mûhelyekben dolgozik, olya-
nokban, mint a Radnóti és az Új Szín-
ház, de utóbbinak az igazgatóváltása
körül kialakult polémiában és igazság-
talanságban nem bír tovább õszintén
benne maradni. A szabadúszó létet
választja, majd egy idõre elvonul az
anyaságba, és állítása szerint kissé el-
bizonytalanodik abban, hogy a szín-
padon van-e a helye. Hamar rájön,
hogy képtelen a színház nélkül élni.

Ekkoriban sokan teszik fel a kér-
dést: hová tûnt Tóth Ildikó? Pedig
nem tûnt el, csupán többet játszott
vidéken, de a fõvárosban is mindig je-
len volt, így aztán ez a kérdés a mi
korlenyomatunk a vízfejû országunk-
ról. „Sajnálatos, hogy abban a pilla-
natban, ahogy a fõvárosból eltûnsz,
egy idõre nem létezel. Fontos megje-
gyezni, hogy másként mûködik egy vi-
déki színház, mint egy budapesti: a
vidékieknek széles országúton kell
haladniuk, a mûfajok megannyi ská-
láján mozogni” – mondja a színész-
nõ, aki a tatabányai éveket maradan-
dó iskolaként értékeli a Harsányi Su-
lyom László vezette színházban, de
közben Kecskeméten, Kaposváron,
Szombathelyen és Budaörsön is szín-
padon áll.

Mészáros Márta Aurora Borealis –
Északi fény címû, 2017-ben mozikba
került filmjének fõszerepe mégis vala-
miféle visszatérést jelent, mert az övé
egy igazán komoly szerep, és a mély-
lélektani dráma a folyamatos igazság-

KOVÁCS TAMÁSSAL A KARTONPAPA CÍMÛ ELÕADÁSBAN

keresésrõl szól. Legutóbbi találkozá-
sunkkor azt is elmesélte, hogy az idõs
filmalkotó eredetileg Kováts Adélnak
szánta a szerepet, de õ valami okból
nem tudta vállalni, és Ildikót javasol-
ta. Szerepe szerint az általa megfor-
mált Olga az elhazudott életek áldo-
zata és mementója, aki végül kényte-
len szembenézni a hazugságokkal, de
a felismerés szerencsére felszabadí-
tóan hat az életére. Tóth Ildikó ekkor
sokat nyilatkozik az önhazugságról,
mély belsõ utat jár végig. „Valamit az
ember zsigerileg érez az igaztalan
vagy elhazudott élethelyzetekbõl.
Olyan ez, mint amikor beraknak egy
szobába, ahol sötét van, és nem tu-
dod, hogyan tovább. Az igazság lehet,
hogy fényes és fájó, de biztonságot ad,
mert látni kezdesz” – vélekedik egy in-
terjúban.

Sokat beszélnek színházi berkekben
a szakmai alázatról: anélkül nem lehet
életben maradnia a színésznek, mond-
ják. De ezek a mondatok jól hangzó, el-
csépelt, képlékeny rigmusokká válhat-
nak, amíg aztán egyszer csak meglátjuk
játszani, próbálni és nyilatkozni Tóth Il-
dikót, és azt tapasztaljuk, hogy ez a nõ
nem játszik, nem alakít, hanem benne
él a szerepben. Egyszerûen Õ van ott.

És megértjük mibenlétét a szakmai
alázatnak, ami nemcsak erre a nagyon
kiszolgáltatott pályára, de minden hi-
vatásra érvényes lehet.

Ahogy általában az ember önmagát
nem szereti elemezni, úgy abba õ sem
megy bele, mégis, ha az eszköztelen
színjátszásról, a puritán és õszinte je-
lenlétrõl kérdezzük, azt mondja, nem
hiszi, hogy ez különleges dolog, talán
csak manapság nincsen divatban.
„Nem szeretek a divattal haladni, de
valamikor összeér a divattal, amilyen
én vagyok, valamikor meg nem. Tény,
hogy szeretek mélyre menni az adott
karakterben. Nem mehetek fel úgy a
színpadra, hogy az utolsó a betûig ne
tudnám, hogy miért mondom a szere-
pemet, és hova szeretnék eljutni” –
vallja.

Kicsit irigyek vagyunk erre az atti-
tûdre. Arra, hogy lehet így élni ma is
ebben az agyonhájpolt világban, ami-
kor talán mindenki többnek akar lát-
szani, mint ami. Közben pedig mérhe-
tetlen boldogok is vagyunk, hogy ezt a
minõséget nemcsak rajongói, de a
szakma egésze is elismeri, például az-
zal, hogy 2019 végén az egyik legfon-
tosabb díjjal jutalmazta.
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