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Az összmagyar színházi kultúra 
pótolhatatlan példaképe a pén-
teken 86 éves korában elhunyt 
Törőcsik Mari, akiről erdélyi 
magyar társulatok is megem-
lékeztek. Mint írták, a nemzet 
színésze a magyar színjátszás 
felejthetetlen alakja volt, hatá-
sát és emlékét tovább őrzik.

 » KISS JUDIT

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 maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata által küldött közle-
ményben olvasható, az összmagyar 
színházi kultúra pótolhatatlan pél-
daképet veszített 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 halottjának 
tekinti. Számos közéleti személyi-
ség, politikus is megemlékezett 
Törőcsik Mariról a hétvégén, töb-
bek közt Orbán Viktor miniszter-
elnök is. „Drága Mari! Elment hát. 
Repültünk, Mari, repültünk! Isten 
Önnel!” – írta Orbán Viktor Face-
book-oldalán.

Ritka színészegyéniség volt, 
sohasem pózolt
A vásárhelyi színház emlékeztet, 
Törőcsik Mari pályafutása, a szí-
nészi szakma iránti alázata, meg-
formált színpadi és fi lmszerepei, 
hivatástudata és abból fakadó ér-
tékrendje számtalan színészgene-
ráció számára vált példaértékűvé. 
„A szó legnemesebb értelmében, 
valóban a Nemzet Színésze volt, 
generációk számára A Színésznő. Ő 
volt a közös bennünk, aki munkás-

ERDÉLYI TÁRSULATOK IS MEGEMLÉKEZTEK A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS PÉNTEKEN ELHUNYT FELEJTHETETLEN ALAKJÁRÓL

Búcsú Törőcsik Maritól: „ő volt a közös bennünk”

Törőcsik Mari a Holt vidék című, 1972-ben készült fi lmben a 2002-ben elhunyt Ferenczy Istvánnal,
a  marosvásárhelyi színház egykori tagjával. A fi lmdráma egy elnéptelenedő falu utolsó lakóiról szól  

Törőcsik Mari Szentgyörgyön 2012 márciusában, a Refl ex fesztiválon Nánay István színházkritikussal

 » „Törőcsik 
Mari művészi és 
emberi nagy-
ságára vall, 
hogy másnap 
percre pontosan 
érkezett a talál-
kozóra. Aztán 
olyan beszélge-
tés kerekedett 
ki, mintha száz 
éve ismernénk 
egymást. Hihe-
tetlenül szerény 
és szakmája 
iránt alázatos 
óriási művészt 
ismerhettem meg 
benne.”

sága, alakításai, szellemisége révén 
összekötött színházi alkotókat és né-
zőket a határok különböző oldaláról” 
– olvasható a nekrológban. A vásár-
helyi színház emlékeztet, Gaál István 
1972-ben bemutatott Holt vidék című 
fi lmjében a 2002-ben elhunyt Feren-
czy István, a társulat egykori tagja 
együtt játszott főszerepet a színésznő-
vel. „Törőcsik Mari hihetetlenül sokat 
dolgozik. A forgatás öt hete alatt, napi 
tíz-tizenkét órai fi lmezés után, este 
színházban szerepelt. Azt hiszem, ő 
ma az egyik legnagyobb színpadi és 
fi lmszínésznő Magyarországon, még-
is végtelenül egyszerű, közvetlen, 
sohasem leereszkedő, mindig termé-
szetes, baráti, segítőkész. Az a ritka 
színészegyéniség, aki sohasem pózol, 
sohasem reprezentál” – fogalmazott 
Ferenczy István 1972-ben. A Kolozs-
vári Állami Magyar Színház búcsúzó 
nyilatkozatában emlékeztet, Törőcsik 
Marit legutóbb 2014-ben, a Vígszín-
ház Átutazók című, Eszenyi Enikő 
által rendezett előadásában láthat-
ta a közönség a kolozsvári színház 

deszkáin. A sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház közleményében az ol-
vasható, Törőcsik Mari egyik utolsó 
nagy szerepe a Bolond volt a Buda-
pesti Nemzeti Színház és a szentgyör-
gyi színház együttműködésében ké-
szült, Bocsárdi László által rendezett 
2007-es Lear királyból, az előadás 
próbafolyamata alatt a társulatnak 
alkalma volt megcsodálni tehetségét, 
és példát venni tőle művészi alázat-
ból. „Legutóbb 2012 márciusában, a 
második Refl ex fesztivál alkalmából 
látogatott el színházunkba, ahol telt 
ház előtt vallott az életéről Nánay 
István 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 mozgáské-
pessége is” – írta a szentgyörgyi szín-
ház közleménye.

„Drága uram, én már egyszer 
meghaltam, hova siessek?”
Nánó Csaba, az Erdélyi Napló új-
ságírója 2012-ben készített interjút 
Kolozsváron Törőcsik Marival, aki 
a Transilvania Nemzetközi Film-
fesztivál (TIFF) életműdíját vette 
át a kincses városban. Nánó Csaba 
lapunknak korábban elmondta, fe-
ledhetetlen volt a találkozása Törő-
csik Marival, akiért szinte gyerekko-
rától rajongott. „A TIFF szervezőin 
keresztül próbáltam egyeztetni egy 
interjút, aztán teljesen véletlenül 
megláttam, hogy az egyik kávézóban 
a rádiós kollégáknak nyilatkozik. Tü-
relmesen megvártam a végét, majd 
remegő lábakkal megkérdeztem, 
nem tudnánk-e találkozni egy interjú 
erejéig. Magamban már hallottam az 
elutasító választ, hiszen a művésznő 
egy súlyos betegségen volt épphogy 
túl. Miután megegyeztünk, hogy 
másnap itt és itt találkozunk, még 
akkor sem hittem, hogy ebből be-
szélgetés lesz” – mesélte az újságíró. 
Mint mondta, Törőcsik Mari művé-
szi és emberi nagyságára vall, hogy 
másnap percre pontosan érkezett a 

találkozóra. „Aztán olyan beszélge-
tés kerekedett ki, mintha száz éve 
ismernénk egymást. Hihetetlenül 
szerény és szakmája iránt alázatos 
óriási művészt ismerhettem meg 
benne. Mikor megkérdeztem, nem 
fáradt, nem tartom fenn, csak annyit 
mondott: „de drága uram, én már 
egyszer meghaltam, hova siessek?” 
– emlékezett vissza 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 ze-
nei gimnáziumba. Végül mégis – az 
évnyitó 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 használni 
a Törőcsik Mariann, majd Mari nevet. 
1956-ban a cannes-i fi lmfesztiválon 
sokakat megigézett törékeny alakja, 
kifejezőerejének gazdagsága, köztük 
volt az író Jean Cocteau és a rendező 
François Truff aut is. Főiskolás éve-
iben annyit forgatott, hogy három 
vizsgára nem jutott ideje, ezért diplo-
máját évtizedekkel később, az elmu-
lasztott vizsgák pótlása nélkül kapta 
meg. 1958-ban a Nemzeti Színház 
szerződtette. A következő három év-
ben tíz fi lmet forgatott, a kor legjobb 
alkotásaiban játszhatott (Külvárosi le-
genda, Vasvirág, Édes Anna), Jancsó 
Miklós rendezte a Csend és kiáltás-
ban, majd a Szerelmem, Elektrában. 
Ezt követte a Szerelem Makk Károly-
lyal. Megismerkedett későbbi férjével, 
Maár Gyulával, aki neki írt fi lmeket, 
a Déryné, hol van? című alkotásért 
1976-ban elnyerte a legjobb női ala-
kítás díját a cannes-i fi lmfesztiválon. 
Vígjátékokban is játszott (Gárdos 
Péter: Szamárköhögés, Tímár Péter 
Csapd le csacsi), később felfedezték a 
„fi atalok” – Xantus János (Női kezek-
ben), Janisch Attila (Hosszú alkony), 
Mispál Attila (A fény ösvényei), Ka-
mondi Zoltán (Halj már meg!), Fa-
zekas Csaba (Swing) – is. Szerepelt 
a Nincs kegyelem című dokumen-
tum-játékfi lmben, Mészáros Márta 
Aurora Borealis – Északi fény című 
fi lmjében a főszerepet alakította. Az 
elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb 
magyar színművésze eljátszott min-
dent, amit színésznő eljátszhat: tragi-
kus alakoktól komédiáig, társadalmi 
szerepektől zenés játékokig, karak-
terszerepekig. A művészetét elismerő 
díjakat felsorolni szinte lehetetlen. 
1959-től kezdve számos szakmai el-
ismerést kapott: kétszer tüntették ki 
Jászai Mari-díjjal (1964, 1969). Kos-
suth-díjat (1973) és Kossuth-nagydíjat 
(1999) is átvehetett, 1971-ben Érdemes 
Művész, 1977-ben Kiváló Művész cí-
met kapott. 1995-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztjét 
ítélték neki oda, 2000-ben a nemzet 
színésze lett.
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