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„Ő volt a közös bennünk”
Erdélyi társulatok is megemlékeztek a pénteken elhunyt Törőcsik Mariról
• Az összmagyar 
színházi kultúra pó-
tolhatatlan példaképe 
a pénteken 86 éves 
korában elhunyt Tö-
rőcsik Mari, akiről 
az erdélyi magyar 
társulatok is megem-
lékeztek. Mint írták, 
a nemzet színésze a 
magyar színjátszás 
felejthetetlen alakja 
volt, hatását és emlé-
két tovább őrzik.

K I S S  J U D I T

 

A z erdélyi magyar társulatok 
is megemlékeztek és meg-
rendülten búcsúznak Törő-

csik Maritól, a nemzet színészétől 
és a nemzet művészétől, a magyar 
színjátszás felejthetetlen alakjától, 
aki pénteken hajnalban hunyt el 86 
éves korában. Amint a marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata által küldött közleményben 
olvasható, az összmagyar színházi 
kultúra pótolhatatlan példaképet ve-
szített el Törőcsik Mari személyében, 
de hatását és emlékét tovább őrzi. A 
Kossuth-nagydíjas, kétszeres Jászai 
Mari- és Balázs Béla-díjas színésznőt 
a budapesti Nemzeti Színház saját ha-
lottjának tekinti. Számos közéleti sze-
mélyiség, politikus is megemlékezett 
Törőcsik Mariról a hét végén, többek 
közt Orbán Viktor miniszterelnök is. 
„Drága Mari! Elment hát. Repültünk, 
Mari, repültünk! Isten Önnel!” – írta 
Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Ritka színészegyéniség volt, 
sohasem pózolt

A vásárhelyi színház emlékeztet, Tö-
rőcsik Mari pályafutása, a színészi 
szakma iránti alázata, megformált 
színpadi- és fi lmszerepei, hivatás-
tudata és abból fakadó értékrendje 
számtalan színészgeneráció szá-
mára vált példaértékűvé. „A szó 
legnemesebb értelmében, valóban 
a Nemzet Színésze volt, generációk 

számára A Színésznő. Ő volt a közös 
bennünk, aki munkássága, alakítá-
sai, szellemisége révén összekötött 
színházi alkotókat és nézőket a hatá-
rok különböző oldaláról” – olvasha-
tó a nekrológban. A vásárhelyi szín-
ház emlékeztet, Gaál István 1972-ben 
bemutatott Holt vidék című fi lmjé-
ben a 2002-ben elhunyt Ferenczy Ist-
ván, a társulat egykori tagja együtt 
játszott főszerepet a színésznővel. 
„Törőcsik Mari hihetetlenül sokat 
dolgozik. A forgatás öt hete alatt, na-
pi tíz-tizenkét órai fi lmezés után, es-
te színházban szerepelt. Azt hiszem, 
ő ma az egyik legnagyobb színpadi 
és fi lmszínésznő Magyarországon, 
mégis végtelenül egyszerű, közvet-
len, sohasem leereszkedő, mindig 

természetes, baráti, segítőkész. Az 
a ritka színészegyéniség, aki soha-
sem pózol, sohasem reprezentál” 
– fogalmazott Ferenczy István 1972-
ben. A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház búcsúzó nyilatkozatában 
emlékeztet, Törőcsik Marit legutóbb 
2014-ben, a Vígszínház Átutazók 
című, Eszenyi Enikő által rendezett 
előadásában láthatta a közönség a 
kolozsvári színház deszkáin. A sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház 

közleményében az olvasható, Törő-
csik Mari egyik utolsó nagy szerepe 
a Bolond volt a Budapesti Nemzeti 
Színház és a szentgyörgyi színház 
együttműködésében készült, Bo-
csárdi László által rendezett 2007-es 
Lear királyból, az előadás próbafo-
lyamata alatt a társulatnak alkal-
ma volt megcsodálni tehetségét, és 
példát venni tőle művészi alázatból. 
„Legutóbb 2012 márciusában, a má-
sodik Refl ex fesztivál alkalmából 
látogatott el színházunkba, ahol telt 
ház előtt vallott az életéről Nánay Ist-
ván színházkritikusnak. Örömmel 
mesélte, hogy miután 2008-ban egy 
kórházi rutinvizsgálat közben ösz-
szeomlott a vérkeringése, megállt a 
szíve és néhány napig kómában volt, 

csodával határos módon visszatért 
a tudata, emlékezete és a mozgás-
képessége is” – írta a szentgyörgyi 
színház közleménye.

„Drága uram, én már egyszer 
meghaltam, hova siessek?”

Nánó Csaba, az Erdélyi Napló újság-
írója 2012-ben készített interjút Kolozs-
váron Törőcsik Marival, aki a Transil-
vania Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF) életműdíját vette át a kincses 
városban. Nánó Csaba lapunknak ko-
rábban elmondta, feledhetetlen volt a 
találkozása Törőcsik Marival, akiért 
szinte gyerekkorától rajongott. „A 
TIFF szervezőin keresztül próbáltam 

egyeztetni egy interjút, aztán teljesen 
véletlenül megláttam, hogy az egyik 
kávézóban a rádiós kollégáknak nyi-
latkozik. Türelmesen megvártam a 
végét, majd remegő lábakkal meg-
kérdeztem, nem tudnánk-e találkozni 
egy interjú erejéig. Magamban már 
hallottam az elutasító választ, hiszen 
a művésznő egy súlyos betegségen 
volt épphogy túl. Miután megegyez-
tünk, hogy másnap itt és itt találko-
zunk, még akkor sem hittem, hogy 
ebből beszélgetés lesz” – mesélte az 
újságíró. Mint mondta, Törőcsik Mari 
művészi és emberi nagyságára vall, 
hogy másnap percre pontosan érke-
zett a találkozóra. „Aztán olyan be-
szélgetés kerekedett ki, mintha száz 
éve ismernénk egymást. Hihetetlenül 

szerény és szakmája iránt alázatos 
óriási művészt ismerhettem meg ben-
ne. Mikor megkérdeztem, nem fáradt, 
nem tartom fenn, csak annyit mon-
dott: „de drága uram, én már egyszer 
meghaltam, hova siessek?” – emléke-
zett Nánó Csaba.

Sokakat megigézett 
törékeny alakja

Törőcsik Mari a Heves megyei Pélyen 
született, szülei pedagógusok vol-
tak. Nagyapja apró mozijában arról 
ábrándozott, hogy jön majd egy hí-
res színész és felfedezi. Egerben az 
angolkisasszonyoknál tanult, majd 
előfelvételt nyert a békéstarhosi zenei 

gimnáziumba. Végül mégis – az év-
nyitó napján – egy fővárosi közgaz-
dasági gimnáziumba iratkozott be. A 
Színház- és Filmművészeti Főiskola 
operett szakának elsőéves hallgató-
jaként kapta meg Fábri Zoltán Kör-
hinta című alkotásának főszerepét. 
A születésekor kapott Marián helyett 
a rendező javaslatára kezdte hasz-
nálni a Törőcsik Mariann, majd Mari 
nevet. 1956-ban a cannes-i fi lmfesz-
tiválon sokakat megigézett törékeny 
alakja, kifejezőerejének gazdagsága, 
köztük volt az író Jean Cocteau és a 
rendező Francois Truff aut is. Főis-
kolás éveiben annyit forgatott, hogy 
három vizsgára nem jutott ideje, ezért 
diplomáját évtizedekkel később, az 
elmulasztott vizsgák pótlása nélkül 
kapta meg. 1958-ban a Nemzeti Szín-
ház szerződtette. A következő három 
évben tíz fi lmet forgatott, a kor leg-
jobb alkotásaiban játszhatott (Kül-
városi legenda, Vasvirág, Édes An-
na), Jancsó Miklós rendezte a Csend 
és kiáltásban, majd a Szerelmem, 
Elektrában. Ezt követte a Szerelem 
Makk Károllyal. Megismerke-
dett későbbi férjével, Maár 
Gyulával, aki neki írt fi lme-
ket, a Déryné, hol van? című 
alkotásért 1976-ban elnyerte 
a legjobb női alakítás díját a 
cannes-i fi lmfesztiválon. Víg-
játékokban is játszott (Gárdos Péter: 
Szamárköhögés, Tímár Péter Csapd 
le csacsi), később felfedezték a „fi ata-
lok” – Xantus János (Női kezekben), 
Janisch Attila (Hosszú alkony), Mis-
pál Attila (A fény ösvényei), Kamon-
di Zoltán (Halj már meg!), Fazekas 
Csaba (Swing) – is. Szerepelt a Nincs 
kegyelem című dokumentum-já-
tékfi lmben, Mészáros Márta Aurora 
Borealis - Északi fény című fi lmjében 
a főszerepet alakította. Az elmúlt fél 
évszázad egyik legnagyobb magyar 
színművésze eljátszott mindent, amit 
színésznő eljátszhat: tragikus alakok-
tól komédiáig, társadalmi szerepek-
től zenés játékokig, karakterszerepe-
kig. A művészetét elismerő díjakat 
felsorolni szinte lehetetlen. 1959-től 
kezdve számos szakmai elismerést 
kapott: kétszer tüntették ki Jászai 
Mari-díjjal (1964, 1969). Kossuth-díjat 
(1973) és Kossuth Nagydíjat (1999) is 
átvehetett, 1971-ben érdemes művész, 
1977-ben kiváló művész címet kapott. 
1995-ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjét ítélték neki 
oda, 2000-ben a nemzet színésze lett.

V égső búcsút vettek szombaton 
Fülöp edinburghi hercegtől. II. 

Erzsébet királynő férje életének szá-
zadik évében, múlt pénteken hunyt 
el a windsori kastélyban. A katonai 
tiszteletadással kísért búcsúszertar-
tás Windsorban, a brit királyi csa-
lád legősibb rezidenciájának Szent 
György-kápolnájában volt. A herceg 

búcsúztatási ceremóniájának előre 
kidolgozott részletes tervezete ere-
detileg 800 meghívott vendéggel 
számolt, a koronavírus-járvány meg-
fékezését célzó rendelkezéseknek 
megfelelően azonban a kápolnában 
tartott szertartáson harmincan vol-
tak jelen, valamennyien a királyi 
család tagjai. Figyelembe vették 

Fülöp herceg személyes kívánsága-
it is: egyértelművé tette, hogy nem 
szeretne nagyszabású szertartást. A 
koporsót Fülöp herceg és II. Erzsé-
bet királynő négy gyermeke, Károly 
trónörökös, Anna hercegnő, András 
yorki herceg és Eduárd, Wessex gróf-
ja, az unokák közül Vilmos herceg 
– Károly és a néhai Diana hercegnő 

elsőszülött fi a, az Egyesült Király-
ság majdani uralkodója – és Vilmos 
öccse, Harry herceg kísérte gyalogo-
san a kápolnához. Fülöp koporsóját 
a búcsúszertartás után a kápolna 
királyi sírboltjában helyezték el. Az 
edinburghi herceg június 10-én töl-
tötte volna be századik életévét. Az 
angol-brit monarchia évezredes tör-

ténetében ő volt a legidősebb uralko-
dói házastárs, egyben a leghosszabb 
ideig „szolgáló” uralkodói hitves. 
Fülöp és II. Erzsébet királynő tavaly 
novemberben ünnepelte 73. házas-
sági évfordulóját, és a herceg 69 évig 
volt uralkodói házastárs, felesége 
ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült 
Királyság trónjára.

Végső búcsút vettek Fülöp edinburghi hercegtől

Törőcsik Mari Sepsiszent györ-
gyön 2012 márciusában, 
a Ref lex fesztiválon Nánay István 
színházkritikussal
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