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öregedés

visky andrás

öreg színész

Biluska Annamária és Makra Lajos A játszma végében. Fotó: Rab Zoltán

Áprilisban és májusban A játszma végét próbáltuk Marosvásárhelyen. Beckettet próbálni, belevágni Beckettbe: jó, ha nem
marad következmények nélkül. Öreg színészek, két egymás
mellé helyezett kukában. Nem is teljes emberek, hanem csonkok: azon nevetgélnek, hogy egy kétülésesbicikli-baleset legyalulta „mind a négy” lábukat. Egy házaspárt játszanak, akik
minden jel szerint már leélték életüket, de még itt vannak.
Velünk, akik a saját életük idejéről semmit nem tudhatnak.
Nem „teltek be élettel”, mint Ábrahám, első látásra legalábbis
nem ez merül fel az emberben, amikor fölnyitják a bádogfedelet és megszólalnak. „Feltűnően fehér arc”, írja Beckett a
férfiről, akit Naggnek hívnak, „nagyon sápadt arcszín”, mondja a nőről, akit meg Nellnek. Nell és Nagg: két mássalhangzótorlódás, gutturális baleset; két elcsuklott hang, visszafojtott
nyögés.
2

Öreg színészben Samuel Beckett a legjobb, tőle tudunk
meg a legtöbbet az ember testében felhalmozódott és megosztható időről. A biológiai funkciók lelassulása, a hús gerjedelmeinek végleges elcsitulása és az emlékezet összezavarodása: hirtelen, minden átmenet nélkül következik be, a
kataklizmák módján, ami után maga az idő tornyosul elénk.
Körülölel, mint egy puha, tagolatlan szivacs, amely minden
érintést befogad, majd azonnal vissza is ad, nem emlékeztetve
bennünket korábbi önmagunkra. Ha nincs nyom, nincs pillanat sem. A játszma vége visszatérő kérdése, vagy inkább felkiáltása – „Ó, tegnap...!” – a felmérhetetlenül nagy időt nyugtázza, de a nyugtával nem dicséri, hanem inkább megismerhetetlennek tartja: az „üresség végtelensége vesz majd körül”.
Öreg színész nélkül nem lehet megtudni, mi a színház.
Vannak korok, amikor, akár több száz évre is, eltűnik, azt

öregedés
hisszük, nem is tér vissza közénk, túl vagyunk rajta, minden
súlyát és könnyelműségét elénk tárta, mindent, amivel bírt.
És kiüresedett. De aztán visszajön, észrevétlenül, mi meg azt
hisszük, hogy csak játszunk meg darabot „adunk”, de nem,
kezdődik minden elölről. De ehhez a felismeréshez, a test
általi tudáshoz tudniillik, csak az öreg színész tud elvezetni.
Csak ő tudja megmutatni, hogy ha vigyázunk és éberek vagyunk, jól is végezhetjük, kiüresedve és betelve élettel, készen
állva. Vagy ülve, teszi hozzá Beckett a pontosság kedvéért,
mindegy, „a testhelyzet nem számít”. „Gyerekként is rendkívül mozdulatlanságigényes voltam”, írja.
Az Ó, azok a szép napok – vagy Dragomán György új,
angolból készített fordításában egyszerűen Szép napok –
Winnie-je egy rendkívül részletes és pontos szertartásrenddel tagolja a tagolatlanná vált időt, a férje és a saját haláláig.
Eltűnés-koreográfia, a megszűnés iszonyatának átemelése
egy Istennek tetsző, lehetőleg közös táncba, amely azonban
folyamatosan fölhívja a figyelmét – mármint Istennek –, hogy
ne gyönyörödjön el azon, ami a színe előtt zajlik, és ne csak
nézze, hanem lássa is, mekkora ez az ember erejét sokszorosan túlhaladó teher, azaz az idő közvetlen megtapasztalása.
„Nyomorúság”, mondja Nell, aminél nincs mulatságosabb,
mondja, de ezen mi nevethetünk csak, mi, emberek, de mi
sem sokáig. Istennek viszont cselekedni kellene, alászállnia
például, hogy kiemeljen bennünket létezésünk rettenetes hulladéktárolójából, a becketti bádogkukából. Elég szörnyű ez a
bádogkuka, egyáltalán nem vicces: ilyet nem lehet kitalálni,
ilyen csak valóságos tapasztalatból jöhet.
Egy öreg színész, Makra Lajos, aki Nagget játssza Marosvásárhelyen (Nellt meg Biluska Annamária), egy nyilvános
beszélgetésen, a napokban, arra a kérdésre, hogy mit csinál
a kukában, amikor a néző nem látja, azt válaszolta, hogy a
partnereit hallgatja, mert minél többször játssza az előadást,
annál jobban lenyűgözi őt a becketti írás. Nem a végszóra vár,

Az öreg színész nem tagadja le a korát.
Az öreg színész az öregségre gyúr. Ritmust vált, mert egészen más érdekli, és
erre nem lehet felkészülni. Az a színházi
kultúra, amely eldugja az öreg színészt,
a saját önfelszámolásán dolgozik.

dehogy, hanem figyel. Ilyet csak öreg színész tud, aki számára
az előadás nem egy új produkció és újabb megmutatkozási
lehetőség, mert ez az újabb és újabb, ez az állandó tülekedés
és üresség-szenzáció, a látszani akarás kicsinyességmaratonja
elég nevetséges is volna önmagában. Nem az új és a váratlan,
hanem a készület folyamatossága. A becketti beszéd: ahogy
hirtelen közénk szakad az idő.
Nagy időívek feszülnek a színpadon, a becketti színpadon
meg különösen, nem is csak ott, hanem a tér egészében. A
shakespeare-i példázatok a történelemről és a lehetetlen lehetőségéről Beckett esetében az ember idejének a színházává
válik: a Leart idéző Hamm például egy kerekesszékben ülve
bolyong, de odabent a szívében, a befelé nyíló végtelen pusztaságban, aminek a megismerése sokkal inkább a mozdulatlansággal áll párban, semmint a valami felé való törekvés ka-

tatón igyekezetével. A lélegzetnél, a lélek ritmusánál – amely
a szürke fénybe vont üres szoba falain kívül rekedt és kimúlt
tenger hangját idézi – nincs jelentősebb változás a színpadon.
A nó színház színészeiről mondják, hogy a dráma és az egész
előadás csúcspontját jelentő kusze-mai táncot, amely a színészi tudás esszenciáját mutatja be, az igazán nagy, már teljességgel áttetszővé vált színészek a szívükben adják elő, mozdulatlanul, és a néző nem tapsorkánban fejezi ki tetszését,
hanem ő maga is a szívében tomboló csenddel, amely néha
hosszabb ideig tart, mint maga az előadás.
A színház önmagával kötött szerződése az időre vonatkozik: az ismeretlen idő megtapasztalására, ami nem történelem
és nem történet, nem elbeszélhető és nem – vagy csak egészen
kivételes pillanatokban – tapasztalható meg. Az előadás, ha
igazán szerencsénk van, valóságosan megosztott életidő: az
én időm, azaz a nézőé is, anyagává válik a történőnek. Ehhez
azonban arra van szükségünk, hogy valóban sokféle (élet)idő
kerüljön egy térbe, mert csak ezzel a feltétellel tudunk szembesülni az idő közvetlen végességével és mérhetetlen tágasságával, a kettővel együtt, ami a színháznak, ha nem is kéznél
levő tudása, de, aligha kétséges, emlékezete.
A színházi öregség ikonjaként tisztelt, a törvény kapujához
érkezett és azon bizony gyönyörű lélekkel belépő Winnie-t 47
évesen játszotta Billie Whitelaw a Beckett rendezte londoni
előadásban (Royal Court, 1979) – ki merné állítani, hogy öreg
színésznő volt? És ki az ellenkezőjét? Madeleine Renaud – aki
minden bizonnyal a világszínház Winnie-ikonjának, azaz a
végtelenségig játszó öreg színésznő képének a megalkotója –
63 évesen játszotta először a szerepet Párizsban, a Théâtre de
l’Odéonban. (Partnere kezdetben férje, Jean-Louis Barrault
volt: ideális szereposztás, mely a házastársi viszony mímelését nagyvonalúan kizárta...) Madeleine Renaud 86 éves koráig játszotta Winnie-t. Évei száma növekedett, ő meg egyre
súlytalanabb lett. Egyre kevésbé játszotta a szerepet: szerep és
színész olyan közelségbe került egymással, hogy – észrevétlenül – egyanyagúvá váltak. Ő volt minden idők legboldogabb
Winnie-je.
Az öreg színész nem tagadja le a korát. Az öreg színész
az öregségre gyúr. Ritmust vált, mert egészen más érdekli, és
erre nem lehet felkészülni. Az a színházi kultúra, amely eldugja az öreg színészt, a saját önfelszámolásán dolgozik.
A Hamlet színészkirályát is mindegyre öreg színésznek
látom, de ezért minden bizonnyal Senkálszky Endre a felelős. Felettem elmúlik az idő, de a színész felett nem, sohasem, mert az idő benne marad. A legtöbbünknek fogság az
idő, fogság és „drive”, az öreg színésznek az emberi mivolt
megmutatásának az anyaga. Az öreg színész ideje nem folyik
el, hanem összesűrűsödik, és olyan testi tudássá lesz, amely
megosztható, és csak az övé.
Az öreg színészt, az öregséget mint színházi tudást és
megosztható ismeretet nekem Senkálszky Endre jelenti; a
kortalant és a színpadról lelépve magát visszavonót Csíky
András, akivel sokszor álmodom, ahogy kiemelkedik
Beckett kukájából, és elmondja a világteremtésről szóló
rettenetes példázatot. Orosz Lujza tiszta színészi minimalizmusa a legjobbkor érkező tanításként érkezett hozzám.
Minden más volt, amikor még velük voltunk, és próbáról
próbára bevezettek bennünket az időbe. A nem játszva játszást, amikor a szerep és a színész egymásban tükröződik,
csak az öreg színész tudja, minden erőfeszítés nélkül. Amikor kizárólag arra van erő, akik valójában vagyunk. Csak
arra van, de arra mindig.
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schuller gabriella

az öregség színrevitele
Míg napjainkban a bábszínpadon több előadás is az öregedés, öregség témájára fókuszál, az élő testeket felléptető színházi műfajok a tárgy szempontjából visszafogottnak tűnhetnek.1 Az alábbiakban (szerkesztői felvetés
nyomán) az öregedés színpadi megjelenítésének néhány elméleti és történeti aspektusát vizsgálom. Minthogy szövegem számos esetben nyugati
példákkal dolgozik, emellett főként női alkotókra koncentrál, csupán témafelvetés és lábjegyzet lehet.
A hatvanas évek fogyasztói társadalmában formálódó feminista
kritika egyik fókuszpontja az öregedő női test tapasztalatának
tematizálása volt. A performansztörténeti albumok és könyvek két ikonikus példája Faith Wilding Waiting című előadása
(1972), illetve Bettsy Damon A 7000 éves asszony című utcai
performansza (1977). Faith Wilding Waiting című monológját
a Womanhouse-ban mutatta be 1972-ben. A narráció egy női
életutat jelenít meg, a biológiai életciklusokra fókuszálva, melyek mindegyike passzív állapotként, folyamatos várakozásként
jelenik meg. Az előadó egy helyben ülve, zsinórokkal megkötözve, lassan ringatózva mondta végig szövegét, ami hangsúlyos képpé formálta a mozgástér hiányát. A szöveget lezáró
sorok az öregedő női testet, illetve az öregedés szociológiai tapasztalatát verbalizálják: „Várni, hogy a testem tönkremenjen,
hogy megcsúnyuljon / Várni, hogy a húsom megereszkedjen /
Várni, hogy a mellem elfonnyadjon / Várni, hogy a gyerekeim
meglátogassanak, hogy levelet kapjak / Várni, hogy a barátaim
meghaljanak (etc)”.12 Damon a nagy istennő koncepciójához
kötődő performanszában színes porokat tartalmazó kis zsákokat viselt testére kötözve, melyekből az esemény során lassan
kifolyt a homok. A zsákokkal az epheszoszi Artemisz-szobrot
idézte meg (melyet Törökországban, Damon gyermekkorának
színhelyétől nem messze tártak fel egy ásatáson); a szobron a
mellek megsokszorozása a termékenységet szimbolizálta. A
performansz során a zsákokból kipergő matéria az idő múlását, az üresen lógó, löttyedt zsákok a test elöregedését jelenítették meg. E két korai feminista performansz kanonizált
helyzetét mutatja, hogy 2005 után mindkettőt újrajátszották.
Míg ezek a művek egy közös női tapasztalatra, illetve archetípusra hivatkoznak, konkrétabb, személyesebb, autobiografikus
mű Hannah Wilke Intra Venus című fotósorozata (1992–93).
Wilke pályája keramikusként indult, vaginális ikonográfiát

követő alkotásai egy női vizuális nyelv megalkotását célozták.
Később fotó- és perfomanszművészként saját testét használta
legfőbb témaként és médiumként, az ismétlés révén kisajátítva
és újraértelmezve a nők vizuális reprezentációjának közhelyeit.
Az életművét lezáró Intra Venus sorozatban a rákkal való küzdelmét, teste módosulását, fizikai hanyatlását rögzítette fotókon (férje segítségével).3
Az öregedő és/vagy beteg női test tapasztalatának megfogalmazására, illetve vizuális felmutatására azért volt szükség,
mert a patriarchátus és a fogyasztói társadalom a női test és
tapasztalat számos aspektusát cenzúrázta vagy torzító perspektívában jelenítette meg. A vasfüggöny két oldalán eltérő
stratégiákat alkalmaztak a nőművészek – vagy azért, mert
nem volt a nyugatihoz hasonló fogyasztói társadalom, vagy
azért (mint Jugoszlávia esetében), mert a fogyasztói társadalom diktatórikus elnyomással párosult, ennek megfelelően a
feminizmus helyzete is eltérő volt a különböző színtereken.4
Az emberi testet tágabb kultúrtörténeti összefüggésben
vizsgáló szövegek szerint nem csupán a női test van alávetve
bizonyos szabályozási folyamatoknak, még ha a regulatív technikák nemenként eltérőek is. E narratívák szerint a szubjektum
és a társadalom működésének velejárója minden, a test nyitottságára, sérülékenységére emlékeztető anyag (vér, ondó, vizelet
stb.) és biológiai folyamat (evés, ürítés) tabusítása és szabályozása. A premodern és a posztmodern azonban érdeklődéssel fordul e peremek felé, a láthatóság szférájába emelve a kitaszított
minőségeket (ennek történeti és elméleti kifejtéséhez ld. P. Müller Péter, Kiss Attila Atilla, Kérchy Anna vonatkozó szövegeit5).

1
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A témával foglalkozó bábos előadásokat Antal-Bacsó Borbála vette
számba konferencia-előadásában: Idős hölgyek bábszínpadon, ELTE
Eötvös József Collegium, 2016. november 12. Hozzászólásában Goda
Mónika további külföldi bábos példákat hozott.
„Waiting for my body to break down, to get ugly / Waiting for my flesh
to sag / Waiting for my breasts to shrivel up / Waiting for a visit from my
children, for letters / Waiting for my friends to die (etc)” A teljes szöveget ld. http://faithwilding.refugia.net/waitingpoem.html

3

5

Hely hiányában csupán utalok Jo Spence fotóművész hasonló projektjére. A két sorozat elemzéséhez ld. Jo Anna Isaak: In Praise of Primary
Narcissism: the Last Laughs of Jo Spence and Hannah Wilke, in Sidonie
Smith – Julia Watson (eds): Interfaces. Women/ Autobiography, Image,
Performance, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2002, 49-68.
A kérdéshez bővebben ld. Ivana Bago: The Question of Female Guilt in
Sanja Ivekovic’s Art: From Yugoslav Beauty Pageants to Wartime WitchHunts, in Helena Reckitt (ed): Sanja Ivekovic: Unknown Heroine: a Reader, Calvert 22 Foundation, London, 2013. 62-88.
P. Müller Péter: Test és teatralitás, Balassi Kiadó, Budapest, 2009; Kiss Attila Atilla: Betűrés. Posztszemiotikai írások, Ictus–Jate Irodalomelméleti
Csoport, Szeged, 1999; Kérchy Anna: Tapogatózások. A test elméletének
alakzatai, in Apertura, 2009. tél, http://apertura.hu/2009/tel/kerchy

Halász Péter a Halász Péter Virtuális Temetésében.
Fotó: Rácz Márta. Forrás: Artpool Művészetkutató Központ

öregedés

A testről szóló diskurzusok burjánzása, valamint a demográfiai változások következtében az utóbbi bő évtizedben
megváltozott az öregedésről való gondolkodás kerete. A kulturális gerontológia6 már nem puszta fizikai állapotnak tekinti az öregséget, hanem a legkülönfélébb diskurzusok metszéspontjában álló, kulturálisan előállított és értelmezett jelenségként tekint rá. Fontos különbségtétel az aktív öregségre
utaló „harmadik kor” és a betegséggel, hanyatlással, halállal
asszociált „negyedik kor” közötti – míg az előbbi megítélése az egyre hosszabb, egyre jobb állapotban és aktívan töltött
időszaknak köszönhetően valóban változik (legalábbis a jóléti társadalmakban élő privilegizáltak számára), az utóbbi
jellemzően továbbra is tabu.
A színház számára speciális helyzetet biztosít, hogy egyik
fontos médiuma az emberi test. Az elmélet különbséget tesz
a szereptest és a szerepet megtestesítő színészi test között; az
öregedés fel-, illetve megmutatása ebben a mátrixban háromféle módon lehetséges: az idősebb dramatikus szereplő (pl.
Lear király) révén, az öregedő színész felléptetésével, illetve
azokban a helyzetekben, amikor törés alakul ki a kettő egymáshoz való viszonyulásából, egybe nem eséséből.
A dramatikus alakokra vonatkozó kutatások nyomán
kirajzolódik a (nyugati) drámatörténeti kánon egy új perspektívája, amely Szophoklésztől (Oidipusz Kolónoszban)
Shakespeare-en és a commedia dell’arte típusain át Beckettig
vizsgálja az öregedés, az öregség színpadi megjelenítésének
kultúrtörténetét. Minthogy azonban a színház a hitetlenség
felfüggesztése (Coleridge), továbbá semmi nem kényszeríti a rendezőt a szerzői utasítások pontos követésére, számos
lehetőség van arra, hogy egy előadás saját nézőpontjából
kommentálja, elnémítsa vagy kihangosítsa az időskor témáját
egy-egy mű kapcsán. Csehov Három nővérét (amelynek első
jelenetben Olga számszerűsíti életkorát) meg lehet rendezni
az elmúlásra és hanyatlásra kihegyezve, mint azt Alföldi tette
az Új Színházban, 2004-ben: a három nővér posztszovjet kisnyugdíjasként tekint vissza a történetre, Andrej (Hirtling István) folyamatos gondoskodásra szorul, a záróképben hullaszállítók vonulnak át a színen. Ezzel szemben Andrei Şerban
6
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fél évtizeddel későbbi rendezésében7 a szereplők kifejezetten
derűvel és könnyedén beszéltek az elmúlásról és megöregedésről. Az eredetiben a vénlányságot konnotáló „huszonnyolc
éves vagyok” mondat pedig az Olgát játszó Udvaros Dorottya
szájából vagány poénnak tűnt.
A színháztörténet számos példát feljegyzett a színpadi figura és az őt játszó színész korának radikális különbségére:
Thomas Betterton még hetvenévesen is Hamletet és Othellót
játszott, mivel továbbvitte ifjúsága sikeres szerepeit, Sarah
Bernhardt ötvenöt évesen adta a dán királyfi szerepét stb.
Ezekben az esetekben az adott színészt övező kultusz miatt
nem fontos, hogy valós biológiai kora nem esik egybe az eljátszott szereplőével. Más a helyzet akkor, ha betegség miatt a
színész civil állapota rést üt a zárt reprezentáción és a betegség, halál nem marad meg a fikció biztonságában. A zárt reprezentáció felfeslése többnyire emlékezetszervező erővé válik
a színháztörténetben: Ruttkai Éva (Az öreg hölgy látogatása)
vagy Timár József (Az ügynök halála) utolsó szerepei emiatt
(is) rögzültek kiemelt helyzetként közös színházi emlékezetünkben.
A civil/nem civil, spontán/eljátszott bizonytalanságával játszik Romeo Castellucci Az arc fogalma Isten fiában
című előadása. Az előadás első részében egy fiút látunk,
aki székletvisszatartási nehézségekkel küzdő édesapjáról
gondoskodik, pelenkázza őt, takarít utána. Három tételben
bomlik ki az „apa” szenvedése – a penetráns szag, a suta mozdulatok, és az, hogy a színészt ketten segítették a színpadra
az előadás „kezdete” (?) előtt, eleinte bizonytalanságban
tartja a nézőt, mennyi a valóság abból, amit tapasztal; végül a rendezés egyre jobban felmutatja a helyzet műviségét,
a széklet preparált voltát. Ennek ellenére eldönthetetlenség
marad hátra, az előadásról írók és kommentelők egy része
azon spekulál, hogy vajon öregek otthonából érkezett-e az
idős úr, vagy az elejétől a végéig eljátszotta csupán esendő
teremtménységét, amit egy szál pelenkában való felléptetése
különösen kiemel.
E képzeletbeli skála (az idős szerep eljátszása – a zárt
reprezentáción és a szerepjátszáson rést ütő, vagy azt elbizonytalanító civil vagy látszólag civil állapot) másik végpontján Halász Péter önfelravatalozása áll, amely egyértelműen
7
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performansz, azaz a saját személyre (testre) vonatkozó valós
állapot felmutatása volt. Halász gesztusa koherensen illeszkedik a privát/közéleti oppozíció dekonstruálásának sorozatába
az életművön belül, ugyanakkor a saját halál szcenírozására
találunk további példákat is a közelmúltból (melyek hasonlók, érintkeznek Halász eseményével, de számos ponton különböznek is tőle). A haldoklás nyilvános térbe léptetésének
tágabb kontextusa a testhez, halálhoz való viszony már említett megváltozása.8
Lezárásként néhány olyan előadást említek, amelyekben
az öregedés és a színészi test anyagiságának tematikái keresztezik egymást. Alföldi Róbert A Phaedra-story című előadása
(Pesti Színház, 1997) a történet különböző dramatikus feldolgozásaiból lett egybegyúrva, a bontakozó rendezői pálya egy
kevésbé kiforrott darabja volt (ennek megfelelő recepcióval).
A számunkra kulcsfontosságú jelenetben a Phaedrát játszó
Igó Éva a színpadon meztelenre vetkőzött, hogy átöltözzön. A
félhomályba borított jelenet során szemérmesség és civil kelletlenség is érezhető volt, nyilvánvalóan a helyzet normasértő
volta miatt, amit a következő idézet feltételes módja is mutat: „A magyar színházi gyakorlatban oly ritkán látható jelhasználat csúcsát a gyermekei megölésére készülődő királynő
háromperces, néma vetkőzése képezhetné, melynek során a
meztelen színészi test anyagiságában válhatna jelentésessé.”9
Tasnádi István Fédra Fitness című rendezésében mindez
kibontottabban jelenik meg.10 Az edzőterem mint talált tér
közvetlenül a fogyasztói társadalom normatív testsémáinak
kérdéséhez kapcsolja Phaidra történetét. A szereplők az előjátékban és az előadás során funkciójuknak megfelelőn használják a gépeket (azaz súlyzóznak, bicikliznek stb.), továbbá
számos szituáció a gépek közbeiktatásával nyer megjelenítést.
Fédra (Csákányi Eszter) idegen ebben a világban, amit a többiekétől eltérő jelmeze is mutat. A történet folyamán Fédra
sikertelen kísérletet tesz a betagozódásra, lekerül róla hosszú
fekete kabátja és piros sála, spinningedzésbe kezd mostohafiával. A kondigépeken végzett fizikai munka révén az előadás a
színészi test anyagiságát tematizálja, rámutatva a virtuális szereptest és a színész fizikai teste közötti teoretikus különbségtétel problematikusságára. Az előadás nagyjelenete ezzel együtt
(vagy ennek ellenére) a szerelmi vallomás: „Csákányi Eszter
verses szerelmi vallomása a teljes kitárulkozás – nemcsak a fia
előtt, hanem előttünk is, hisz teljes verőfényben üljük körül a
történetet. Önuralom és szenvedély, kiszolgáltatottság és méltóság ad neki valóban királynői tartást, ahogy a közönséges,
alpári elutasítás után – »nem baszlak meg, anyám, öreg vagy«
– csak áll némán, és néz maga elé. Most – ott és akkor – öregszik, tényleg, minden este. Nagy alakítás.”11
Az öregedő női test kapcsán érdekes adalék lehet Andres
8
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Ld. Kiss Attila Atilla, i.m.; P. Müller Péter, i.m., 195-222.
Kiss Gabriella: Mozaikok és puzzle-ok. A gesztikus jelhasználat sajátosságai az 1990-es évek magyar rendezői színházában, in Theatron, 1998/
tél, 73-80. Kiemelés tőlem, S. G.
10 Fédra Fitness, EuroCenter Club, 2009, rendező: Tasnádi István. Az előadásra vonatkozó gondolatok megfogalmazásakor Puskás Panni szakdolgozatára támaszkodom: Mítoszkövetés a nyugat-európai dramatikus
hagyományban. Phaidra, a befejezetlen történet, 2012, témavezető: Prof.
Dr. Jákfalvi Magdolna, Károli Gáspár Református Egyetem, Színháztudományi képzés.
11 Csáki Judit: Szálkásít. Fédra Fitness, in Magyar Narancs 2009/5,
http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/szinhaz_-_szalkasit_-_fedra_
fitness-70667. Hely hiánya miatt csupán utalni tudok Csákányi Eszter
másik, jelen írás tárgyához kapcsolódó nagy szerepére: Pintér Béla és
Társulata: A 42. hét, Szkéné Színház, 2012, rendező: Pintér Béla.
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Serrano 2002-ben, a MEO Kortárs Művészeti Gyűjteményben megrendezett kiállításának reklámja körüli polémia. A
kiállítást egy 1994-ben Budapesten készült fotóval népszerűsítették, amelyen egy idős, főiskolai rajzgyakorlatoknál közreműködő aktmodell volt látható meztelenül. Tarlós István
a III. kerület polgármestereként betiltotta a plakátot. Ahogy
arra Babarczy Eszter az ügy kapcsán felhívta a figyelmet, ez
az aggódás elég egyoldalú és álszent volt, miközben számos
magazint topless nők képeivel reklámoztak.12
A patriarchális kultúrtörténettel terhelt mítoszok nem
feltétlenül alkalmasak az öregedés, az időskor jelenkori tapasztalatának megfogalmazására. A közösségi színházi előadások egyszerre nyújtanak lehetőséget egy a drámatörténetből szükségszerűen hiányzó perspektíva megfogalmazására,
továbbá közösségalkotó és/vagy terápiás szerepük is lehet.
Úttörő jelentőségű változás volt hazánkban a Kollár Adél
rendezte Örökséta, melyet A szabadulóművész apológiája
című városterápiás Krétakör-projekt részeként mutattak be.
Az előadás során a résztvevők egy buszos városnéző túrán
fülhallgatóikban idős emberek szexualitással, házassággal,
gyerekszüléssel kapcsolatos visszaemlékezéseit hallgatták,
majd a IX. kerületi FMK nyugdíjasklubjának résztvevőivel
találkozhattak, akikkel ezek a vallomásos felvételek készültek. Az esemény szakított az időskori nemiséget tabunak tekintő társadalmi közmegegyezéssel, továbbá a nyugdíjasklub
világának szubkultúrából közösségi térbe léptetésével (amit
az előadásból készült DVD-felvétel még jobban kitágít térben-időben) egy a normatív többség számára láthatatlan és
hozzáférhetetlen tapasztalatot mutatott fel, politikus színházi
helyzetként működött.
Az öregedés színpadi megjelenítése kapcsán kitüntetett
hely illeti meg Törőcsik Mari fellépését a Galilei életében.13
Súlyos betegség utáni visszatérése a színpadra a Mein Kampf
Halálasszonyának szerepében14 sajátos aurát vont alakítása
köré, amit a kritika is kiemelt és méltatott. Törőcsiknek az
idős Galileiként életről, alkotásról és az esendő testi kiszolgáltatottságról elmondott töprengéseit különösen erőssé teszi saját, a nézők előtt is ismert életműve, pályája. Az előadás
záróképében Törőcsik a fekete-fehér díszletben a hátsó falnál
áll, miközben egy korábbi filmszerepének képei vetülnek rá.
Ez a lezárás az ember időbeliségének és korosodásának felemelő, katartikus, torokszorító elegyét adja.
Ha visszatérünk kiinduló kérdésünkhöz, hogy vajon miért tűnnek tartózkodóbbnak a színész/szerep kettősére épülő
előadások az öregedés színrevitelében, a következő válaszokat
adhatjuk. 1. Az öregedő test egy tabukkal övezett zónába tartozik, amely tabuk ugyan enyhülnek a posztmodern korban,
de még mindig meglehetősen szigorú szabályozás alá esnek (a
bábok használata ennek kapcsán a stilizálás menedékét nyújtja). 2. A téma radikális színházi felvetéséhez a test anyagiságának tematizálása vezethet el, de a magyar színházi nyelvben
csupán a közelmúltban jelentek meg ez irányú tendenciák
(feltehetően azért, mert a testet testnek, és nem szerepnek
láttató avantgárd teátrális nyelv nem épült be a színházi hagyományba). 3. Az átalakuló társadalom jelenségeiről nem
feltétlenül képes a megörökölt dramatikus kánon beszélni,
szemben a résztvevő civilek tapasztalataira épülő közösségi
színházi projektekkel vagy az autobiografikus monológgal.
12 http://www.origo.hu/itthon/20020205betiltottak.html
13 Nemzeti Színház, 2016, rendező: Zsótér Sándor.
14 Nemzeti Színház, 2010, rendező: Rába Roland.
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török ákos

Akikből kiégett a salak
Avagy ki látott már idős táncost?

Mi az, amit csak egy idősebb táncos, egy idősebb test és lélek tudhat? Mit
jelent a test öregedése azoknak, akik a testükkel dolgoznak? Hogyan használja el az embert a hivatásos tánc, és mi kell ahhoz, hogy ez ne történjen
meg? Miért dolgozik egy alkotó idősebb táncossal? És ha már ennyit mondogatjuk: egyáltalán létezik-e idős táncos? Táncosokkal, alkotókkal és táncos-alkotókkal beszélgettünk minderről.
Kovács Gerzson Péter A csárdás-ápolás művészetében. Fotó: Szabó Roland

Mi értelme idős táncosokról beszélni, amikor elenyésző
számban jelennek meg mind a hazai, mind a külföldi színpadokon? Ha kuriózumként mutogatják őket, és nem tudhatunk túljutni a primer hoppá-élményen, akkor nyilván semmi. Első blikkre akkor sem sok, ha Ladányi Andreára gondolunk, akinél a tánc bármiféle kortól függetlenül elválaszthatatlan része az életének, vagy Frenák Pálra, aki már magát
a kifejezést sem igazán érti. Ha azonban Lőrinc Katalin jut
eszünkbe, aki éppen a megszokott kor után találta meg újra
önmagát a színpadon és azon túl is, vagy akár Gantner Istvánra és Zarnóczai Gizellára, akik huszonöt év táncszolgálat után

valami mást is kipróbáltak, illetve Krámer Györgyre, aki az
önkifejezés szolgálatába tudta vonni senior kori táncos énjét,
talán kezd értelmet nyerni a dolog.

Mit gondol az Y-generáció?
A hazai kortárs táncban markánsan jelen van egy itthon és külföldön rendszeresen koreografáló generáció, akik fiatalabbnál
fiatalabb táncosokkal dolgoznak együtt. Vajon számukra mit
jelent és mennyire tud izgalmas lenni egy idősebb táncos?
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Rózsavölgyi Zsuzsa táncos, koreográfus a tapasztalatokban rejlő igazságról beszélt: „A fiatalok szépek, az öregek
viszont sokkal profibb előadást tudnak nyújtani. A felhalmozott tapasztalataiknak jelentése, mélysége és igazsága
van. Ha improvizálnak, úgy szoktam fogalmazni, hogy ’nem
mozogják túl’. Vagyis ’a kevesebb több’ bölcsességét használják.” Fülöp László Lábán-díjas koreográfus, táncos szintén a
tapasztalatokra utal: „Az élet beleíródik a testbe is. Az idő
előrehaladtával sokkal több és mélyebb réteg jelenik meg az
adott emberből.” Mint elmondta, nézőként és alkotóként egyaránt izgalmas számára az öregedés: amellett, hogy hogyan
nézünk szembe az idő múlásával és végességével, az is megérinti, amikor egy táncelőadás során ellentmondásba kerül a
mentális és az érzelmi életkor: „ebben a törékenységben és
kiszolgáltatottságban van valami egyszerre gyönyörű és szomorú”. A kor – teszi hozzá – azonban önmagában nem garancia semmire. Kellő nyitottság esetén mindketten szívesen
dolgoznának idősebb táncosokkal. Rózsavölgyi Zsuzsa azt is
elárulta, hogy már konkrét elképzelés is van a fejében: „Egy
őszinte, mély és személyes történetet számomra egy idős táncos tudna leghitelesebben megtestesíteni.”

Tánc nyugdíj után/helyett
Mint a beszélgetésekből kiderült, alkat és odaadás kérdése,
mennyi idő alatt használódik el egy táncos teste. A megkérdezett idősebb táncművészek majd mindegyike azt mondta,
hogy voltaképpen nincs oka panaszra, hiszen már önmagában a színpadon léte is jelzi, hogy jól működik a teste. Félmondatokból azonban az is kiderült, hogy legtöbbjüknek itt
is fáj, ott is fáj, deformitásokról beszéltek, de olyan is akad,
akinek húsz éve egyetlen szálon függ a térdízülete.
Ahogy Krámer György koreográfus, táncos a hivatásos tánc fizikai megterhelése kapcsán fogalmazott: „A
balettszínpadon eltöltött évek, a spicc-cipőben nyomorgatott
lábfej, a kitekert csípőízület, a sérülékeny ínak, a kötelező filigrán alkat miatti évtizedes koplalás nem múlik el nyomtalanul, erősen behatárolja, meddig lehet ezt művelni.” Amihez
azt is hozzáfűzte, hogy ebben nincsen különbség a balett, a
néptánc, a kortárs tánc vagy a fizikai színház között.
Kovács Gerzson Péter koreográfus, táncos a brit besorolási rendszert említette ezzel kapcsolatban, amely szerint a
hivatásos táncos nehéz fizikai munkát végez, vagyis a fizikai
megterhelést illetően egy kategóriába tartozik a bányásszal, a
kőművessel vagy a hivatásos sportolóval. A tánc mint „ügyességi sport” véleménye szerint a szertornához áll a legközelebb:
hasonló korban kezdődik a képzése, és a szertornász, illetve
táncos a legjobb formáját is hasonló életkorban éri el. „A táncost már igen fiatalon munkára fogja az ipar, mert ezen optimális életszakaszban kívánja hasznosítani – ami igen rövid.”
Kovács Gerzson Péter egy nemzetközi kutatásokra hivatkozó dolgozatra is utal, amely szerint a hivatásos táncosok
előzetesen majdnem tíz évvel hosszabbra tervezik az előadói
karrierjüket, mint amennyi az valójában lesz: az általuk elvárt
42,8 éves kor helyett átlagosan 33,8 éves korukban kényszerülnek váltásra. Ami azt jelenti, hogy „a választott pályájuk
több mint 30 évvel hamarabb ér véget, mint az átlagos nyugdíjba vonulás időszaka”.1
1
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Hogy milyen lehetősége van egy huszonöt évet „ledolgozó”, negyven-ötven év feletti táncosnak, azt Krámer György
fogalmazta meg a leginkább sallangmentesen: „Ugyan már!
Nincs perspektíva.”

Mitől idős egy táncos?
A test elhasználódása azonban csak az egyik ok, ami miatt egy
idő után a „színpad leveti a hátáról” a táncost. Noha a klas�szikus balettrepertoár negyven alatt folyamatosan ad szereplehetőséget a különböző életkorú táncosoknak, Krámer György
a „romantikus és a neoklasszikus balettek esztétikájának” is
fontos szerepet tulajdonít a lehetőségek bezáródásához: „A
szerepkörökhöz kötelezően hozzátapadt koreográfiai megoldások és a nézői elvárások szorítják korosztályi korlátok közé
a táncost, nem a képességei. Nem azért nem lehet öreg egy romantikus hős vagy hősnő, mert egy idős táncos ne tudna táncolni, hanem azért, mert akkor nem működik a táncdráma.”
Kovács Gerzson Péter a nézői és társadalmi elvárásokról
sokkal nyersebben fogalmaz. „Lebutított mintákról”, „idealizált sztereotípiákról”, a „tabloid sajtóról”, a „tévésorozatok
által felkínált szerepekről” beszél. Úgy látja, hogy jelenleg a
társadalmi presztízs egyedüli forrása a pénzben és hatalomban mért siker: „Ebbe a világba nem fér bele semmi, ami nem
tökéletes, nem akar szembesülni, meg sem látja a plasztik
szépségtől eltérő minőséget…”
Krámer György arról is beszélt, hogy a klasszikus balettel szemben mind a néptánc, mind a kortárs tánc esztétikája
sokkal tágabb teret enged a korosabb előadóknak: „A kortárs táncszínház színpadán olyan test is lehet szép, ami egy
klasszikus balettdrámában soha. Meggyőződésem, hogy nem
azért láthatunk a kortárs előadásokban idősebb táncművészeket, mert a kortárs tánc könnyebb lenne, mint az összes többi,
hanem azért, mert ezek az alkotások másképp tekintenek az
emberre, mint a tradicionális művek.”

Akiknek nem jár le az ideje – táncos miniportrék
Akik harminc-egynéhány éves korban abbahagyják a táncot,
jobb esetben tanítani kezdenek vagy koreografálnak. Még
elég jó esetnek számít az is, amiről Krámer György beszélt:
„A kőszínházakban dolgozó táncosok kis részét felszívják a
színházi háttérszakmák, ügyelőként, asszisztensként, öltöztetőként húzzák tovább az öregségi nyugdíjig.” De ezeknél
sokkal rosszabb esetekről is hallani. És persze elvétve vannak,
akik nem hagyták abba.
Ladányi Andrea (55) táncos-koreográfus több évtizedes
balettmúlttal rendelkezik, és mióta azt maga mögött hagyta,
azóta is folyamatosan dolgozik. Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, ahol a fizikai színházi képzés egyik
alapítója volt. Jelenleg Spanyolországban él, de rendszeresen
koreografál és táncol a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Ladányi a táncon túl a színházi nézők számára is
ismert lehet – Az öreg hölgy látogatásában (rendező: Zsótér
Sándor) emlékezetes alakítással írta be magát a prózai színház
nagykönyvébe, amelyért 2008-ban elnyerte a Színikritikusok
Díját a legjobb női főszereplő kategóriájában.
Ladányi hároméves kora óta folyamatosan gyakorolja a
táncot. Elmondta, hogy a korának soha nem volt külön jelentése sem az életében, sem a táncban. A tánc az élete szerves ré-
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sze: „Az életem az életem – és a tánc az életem. Nyolcvanévesen is táncos leszek, és fel fogok menni a színpadra.” A mozgásos képességek változásával kapcsolatban arról is beszélt, hogy
a személyes alkati adottságok és tehetségek nem mérhetőek
mással, és mindig azon volt, hogy amit ő tud, az egyedül vele
legyen azonosítható. „Lehet más jobb nálunk több dologban
is, de ha valaki egyedi, és sok munkával teszi magát azzá, akkor bármiféle összehasonlítás értelmetlenné válik.”
Az öreg hölgy látogatása nemcsak azért volt számára különleges, mert táncos létére jelentős prózai szerepben kellett
helytállnia, de ráadásul a próbafolyamat utolsó három hetében csatlakozott a produkcióhoz. „Abszolút felizgat, ha valaki
szeret engem” – mondta Zsótér Sándor felkérése kapcsán, és
azt is elmesélte, hogy háromnapos határidőt kért a válaszadásra, de ezt az időt nem gondolkodással töltötte, hanem
napi tizenkét órát dolgozott Zsótérral. Mint utalt rá, az, hogy
a rendező alkalmasnak látja, önmagában nem lett volna elég,
magának kellett ezt tudnia.
Szeret külföldön lenni, érdeklik az emberek, a kulturális
szokások. Más ízlést, más világot, és ami a táncot illeti, más
tempót tanul. „Markó Ivánnál én voltam a szuperdinamikus
táncosnő, kimentem Finnországba, és én lettem a megtestesült angyal, a lírai táncos.” Jelenleg is több tervet forgat a fejében, az egyik egy nagyszabású est, amelyre mindazok mellé,
akikkel életében táncolt, azokat is meghívná, akikkel mindig
is szeretett volna együtt dolgozni, de eddig még nem sikerült.
Lőrinc Katalin (59) harminckét éves koráig balett-táncosként dolgozott, amit részben a terhessége miatt hagyott abba,
másrészt azért, mert „már nem kívánt társulatban létezni”.
Mint elmondta, ez az egyik oka, hogy még ennyi idősen is
színpadon tud lenni, mivel így még azelőtt kiszállt a belettből,
hogy a teste teljesen „lestrapálódott” volna. Húsz éve fel van
készülve, hogy a térde bármikor elszállhat, ezért is tanult újságírást és kezdett el tanítani, valamint teoretikus kutatómunkát végezni. Elmondása szerint ahhoz, amit idősebb korában
a színpadon csinál, az organikus és kortalan keleti mozgás áll
a legközelebb, ahol „nem fokokat, nem mennyiségeket kell elérni”, és ahol a táncos „a saját testből építkezik”.
Bodor Johanna Emberkiállítás (1995) című előadásában
tért vissza, és Horváth Csaba kifejezetten az öregedésről szóló Alkonyodójában (2000) is feltűnt, ám, mint mondta, ezekben inkább színpadi jelenlétre volt szükség. Első igazi senior
táncos kihívása szintén Horváth Csaba egy koreográfiájához
kötődik, amely szerinte a rendező-koreográfus „legtáncosabb
darabja”: Bajári Leventével és Ladányi Andreával szerepelt az
& Echó című munkában. Volt benne félsz, ismerte be, de az
olyasmi mindig is izgatta, amiben ott van a rizikó, hogy egyáltalán meg tudja-e csinálni. Az utóbbi időben Gergye Krisztiánnal dolgozik szinte folyamatosan, első közös munkájuk az
Adaptáció Trikolor volt.
Ugyanebből a kihívásokat kereső indíttatásból próbálta ki
az improvizációt is, miután látta a Villany Leó Improvizációs
Táncszínház egyik estjét. Azóta a legtöbb előadásában él ezzel a formával, mint mondja, ebben érzi otthonosan magát,
ahol „előtte kell összecuppantani az energiákat, amikor pedig
már benne van az ember, ellazulni és tiszta lappal elindítani
a mozgást”. A színpad fontossága kapcsán elmondta: előadóként bizonyosan van benne valamennyi exhibicionizmus, de a
lényeg számára nem az, hogy nézik, hanem a létezés, az, hogy
ezekben a próbatételekben is saját maga tudjon lenni. Mert,
mint vallja, „mindig színpadon vagyunk”. Az öregedéssel kapcsolatban elfogadó, annak örül, amit meg tud csinálni, és nem

Ladányi Andrea A bűvös vadászban. Fotó: Rákossy Péter

azon bánkódik, amit nem. Mint mondja, nincs külön viszonya
a testéhez, így a teste idősödéséhez sem: saját magához van
viszonya – ha a testével baja van, akkor magával van baja.
Zarnóczai Gizella (62) már hivatásos balett-táncosként is
szerepelt Zsótér Sándor prózai rendezéseiben, majd miután
a Szegedi Kortárs Balettől 44 évesen nyugdíjba ment, Budapestre költözött. Elmondása szerint rosszul élte meg akkor,
hogy „nincs rá szükség, mert öreg”. Onnan kezdve egészen
tavalyig folyamatosan dolgozott prózai szerepekben és táncos
darabokban egyaránt – legutóbbi Horváth Csaba Irtás című
rendezésében lehetett látni. Zsótér Sándor és Horváth Csaba
munkáin kívül pályája során többek között Gergye Krisztián,
Bozsik Yvette és Frenák Pál koreográfiáiban szerepelt.
Jelenleg főállású nagymamaként jól érzi magát, mint
mondja, abszolút nem hiányzik neki a színpad. Azt is elmesélte, hogy mára mások lettek az életcéljai: szeretne dédunokát,
és szeretné a mindig soron következő tavaszt megérni. Azért
azt is hozzátette, hogy ha olyan rendező vagy koreográfus keresné meg, akiben megbízik, és akivel „ha nem is volt jó, amit
9
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csináltak, akkor is jó volt dolgozni, aki hitt benne”, szívesen
vállalna új munkát. Ehhez, mint mondta, „olyan nagy kaliberű alkotó kell, akit érdekel, hogy az öregek is tudnak még
mocorogni”, vagy aki éppen az öregséget választja témául.
Gantner István (68) balettintézeti képzés után a Honvéd
Táncszínházhoz (ma Magyar Nemzeti Táncegyüttes) szerződött, onnan is ment nyugdíjba huszonöt év munka után. De
a hivatásos táncból való visszavonulása óta is folyamatosan
színpadon van. Eleinte inkább táncosként hívták, majd egyre
gyakrabban szerepelt olyan előadásokban, amelyekben elsősorban a színpadi jelenlétre volt szükség, de prózai szerepekben is játszott. Dolgozott Horváth Csabával, Gergye Krisztiánnal, Pintér Bélával, Bozsik Yvette-tel, és az operaközönség
számára is ismerős lehet, hiszen több operaelőadásban, többek között Wagner Ringjében is fellépett. Tőle származik a
bonmot: „Rohad az idő!” „Örülhetünk, hogy ennyi idős korban még tudunk menni, ezt nem lehet büntetlenül megúszni”
– mondta a test igénybevételére célozva, miközben különféle
bajait sorolta. De azt is hozzáfűzte, hogy „érdekes, amikor eljön a fellépés ideje, akkor nem fáj az embernek semmije sem”.
Arról is mesélt, hogy aki egy életet töltött el a pályán, az nem
engedheti meg magának, hogy nevetségessé váljon egy méltatlan koreográfiában . „Az megint más, ha valaki tudja, hogy mit
akar ezzel mondani” – tette hozzá arra célozva, hogy vannak,
akiknek a hívására még mindig szívesen vállalna szereplést.
Krámer György (61), a Győri Balett alapító tagja baletttáncosként kezdte a pályáját, majd koreográfusként dolgozott
– és dolgozik mindmáig. Jelenleg a Pannon Várszínház koreográfusa. A balett-táncosoknál megszokott életkor fölött is
táncolt, többek között Markó Iván József és testvérei (1998)
című munkájában, illetve Ladányi Andreával közösen hozták létre és adták elő a Porcelán (2013) című koreográfiájukat. „Önálló alkotóként akkor jelentkeztem, amikor alkalom

adódott rá. Táncosként nagy kihagyásokkal, visszatérésekkel.
A kihagyásokban volt élethelyzetből adódó kényszer, de volt
lustaság és csömör is.” A legfontosabb táncos visszatérésének
Horváth Csaba Médeiáját (2004) tartja. Mint mondta, ott kapott rá az „öregedő-férfi-a-színpadon fílingre”. Akkor kezdte
el foglalkoztatni a felette múló idő. „Ha adódik rá alkalom,
erről tudok beszélni a színpadon. Mert nagyrészt magamról
beszélek. Alanyi koreográfus vagyok.”
Frenák Pál (60) táncos, koreográfus, aki klasszikus balettet, néptáncot, butoh-t és modern táncot tanult, 1989-ben
saját társulatot alapított, amellyel azóta is folyamatosan hoz
létre előadásokat. Esetenként szerepel is saját koreográfiáiban, megjelenik például a X&Y-ban (2013), a Tricks & Tracks
2-ben (2014), idén bemutatott UN című kétszemélyes koreográfiájának pedig ő az egyik főszereplője. Frenák nem egyszerűen azt gondolja, hogy nincsen felső korhatára a táncnak,
de már magát az idős táncos kifejezést sem érti. Egyik fontos
táncélményeként például Kazuo Ohno butoh-táncost említi,
akit kilencvenegy éves korában látott színpadon. Úgy vélekedik, hogy aki a testével és lelkével megélt tudását képes mások számára is láthatóvá tenni, annak teljesen mindegy, hány
éves. Gyakran lát akár húszéves embereket is öregnek, „akik
nem lakják be a saját testüket”. Az UNben elmondása szerint azzal szembesíti az embereket, hogy egy férfi hatvanéves
testtel nem pusztán arra képes, hogy „önmagát bevállalva és
a saját testét belakva létezzen, hanem arra is, hogy akár egy
női szerepet is interpretáljon. Hogy nemcsak táncosként, de
művészként is létezik egy hatvanéves testben.” Mint mondta, „nem az a kérdés, hogy hatvanévesen lábon állok, hanem
hogy hatvanévesen lábon állva mire vagyok képes”. Véleménye szerint sok korosodó táncost a saját társadalmi környezete kasztrál, mondván, hogy már nem képes erre. És ha ezt a
táncos elhiszi, akkor tényleg nem lesz képes rá.

Frenák Pál az UNben. Fotó: Jókuti György
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Zarnóczai Gizella A fizikusokban. Fotó: Dusa Gábor

Mit tudhat egy idősebb táncos?
Gergye Krisztián kortárs táncos, rendező és koreográfus
munkáiban rendre megjelennek idősebb táncosok, szinte az
összes fent bemutatott előadóval dolgozott már. Az utóbbi
időben és legtöbbet Lőrinc Katalinnal – például a Lautrec táncolni fog című legfrissebb bemutatójában. Gergye színpadán
mindennapos a néző számára szokatlan, különös jelenség és
helyzet. Mint elmondta, „olyan helyzeteket keres, amelyek a
színpadra vitt emóciót a legtisztábban tükrözik”. Amit meg
akar mutatni, azt hite szerint szélsőséges helyzetekben lehet
igazán élesen megfogalmazni. Úgy gondolja, ha megvan a
valós indoka és mélysége a szituációnak, akkor mindaz, ami
elsőre különös vagy akár sokkoló, utóbb érvényessé válik.
Számára egy idős test sokkal izgalmasabb: „Míg egy fiatal
test nagyon könnyen le tud ragadni az esztétikumnál, szépeleg, vagy a technikát gyakorolja, addig egy idős testbe az
időből, a szellemi tapasztalataiból és a sérüléseiből adódóan
olyan tudás ég bele, ami a mozdulatain keresztül is jól érzékelhető.” Úgy találja, hogy ez a tudás elsősorban a balettmúlttal
rendelkező nőkre lehet jellemző. „Az emberi tudás náluk nem
leválasztható arról, amit a testük is tud.” Azt is világossá teszi,
hogy amikor ilyen testekről beszél, nem a puszta korpuszra
gondol, hanem „a színpadi jelenlét olyan szintjére, ahol a test
és a lélek egybegyúródik”. Legyen akár fiatal vagy idősebb, az
ilyen test szerinte kortalan.
Kovács Gerzson Péter (59) a néptánc felől indult, majd
egy magyar és Kárpát-medencei néptáncokon, valamint kortárs technikákon alapuló, összetéveszthetetlenül rá jellemző
táncnyelvet alakított ki. 1987-ben hozta létre saját társulatát,
a TranzDanzot. Színpadán ő maga is megjelenik. Gondolhatunk például a Triptichonra, de Kovács Gerzson Péter éppen
a legutóbbi L1 Fesztiválon mutatta be A csárdás-ápolás művészete című szólóját, amelyben zenei társalkotója Ágoston Béla
volt. A korosodáshoz fűződő viszonyt alapvetően szellemi
(kognitív) kérdésnek tekinti. „Az intenzív szellemi életet élők,
akik megőrzik, sőt fokozzák szellemi frissességüket, valószínűleg harmóniában élnek a korosodás tényével.” Véleménye
szerint az, hogy egy táncos mennyi idős koráig „való színpadra”, nem a kortól függ. „Ha a mondandó és a hozzá rendelt figura megformálásához a rendelkezésre álló eszközök elegendőek, már csak az intellektuális motiváció kell, hogy meglegyen.” Mint mondta, „ezek esetében már végképp nem a tánc

ügyességi, virtuóz volta a domináns, hanem az előadásmód,
ami már inkább a színészi játékhoz közelít, csak a színészek
nem tudnak – így – táncolni”. Azokra a koreográfiákra utalva,
amelyekben ő maga táncol, azt is elmondta, hogy „nem gondolom, hogy egy fiatalabb táncos ne tudná ezeket a szerepeket
eltáncolni, de esetében valószínűleg a fizikalitás kerülne előre,
a karakter és az üzenet hátrébb”.
Zsótér Sándornak – azon túl, hogy Zarnóczai Gizellát
többször is bevonta munkáiba – a legemlékezetesebb rendezése, amelyben táncos szerepelt, a már említett Az öreg hölgy
látogatása volt Ladányi Andrea címszereplésével. A 2014-ben
bemutatott A bűvös vadász című operában szintén együtt
dolgoztak: „Égő csipkebokrot láttam az Andrássy úton azután, hogy láttam Kovalik Balázs Elektra-rendezését. Ladányi
neve jutott eszembe” – mesélte Zsótér, hogyan született meg
benne az ötlet. Arról, hogy mennyiben játszott ebben a választásban szerepet, hogy Ladányi képzett táncos, elmondta,
hogy – szemben a színészettel – a tánc még ma is szakma: „[A
táncos] olyan, mint egy lakatos, szigorú szabályrendszert kell
megtanulnia.” Emellett, mint mondta, „az anyagra gondoltam, amiből van; ért ahhoz, amit csinál, és ez látszik”. Ladányi
Andrea szereplése és Törőcsik Mari a Galilei életében nyújtott
alakítása kapcsán Zsótér Sándor lakonikus tömörséggel fogalmazta meg a lényeget: „Edzett acél. Akikből kiégett a salak”.
Úgy tűnik, minden fizikai és társadalmi-esztétikai adottsággal együtt, azokon túl, nem egyszer éppen azok ellenére a
legfontosabb mégis maga a táncos. Az elhivatott, gyakran elgyötört, máskor szárnyaló művészember. Ahogy Kovács Gerzson
Péter megfogalmazta, olyan ember, akinek van mondandója,
meg akar szólalni, és „nem hagyja magát elrettenteni attól a
sztenderd, konvencionális elvárástól, amely a táncot mutatványként értelmezi”. Ugyanezt (vagy mást, mindenki maga döntse
el) Ladányi Andrea tehetségnek és ízlésnek nevezi, hozzátéve,
hogy ha valaki nem csak egy állomásnak tekinti az életében a
táncot, és megfelelő kondícióban tudja tartani magát, akkor
már csak boldog lélekre van szüksége ahhoz, hogy akár nyolcvanéves korában is a színpadon legyen. És persze magára húzott
és ráaggatott előítéletektől mentes nézőre. Olyanra, aki most azt
kérdezi, hogy voltaképpen mi a szösz az, hogy idős táncos.
Köszönet a beszélgetőtársaknak, valamint külön köszönet
Ladjánszki Mártának, Ladányi Andreának és Frenák Pálnak,
akik új szempontokat adtak a cikk megírásához.
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halász tamás

A testben múló idő
Seniorok a nemzetközi táncszínpadokon
Tánctörténész barátommal beszélgettem gyakran elővett témánkról, a táncosi pálya rövidségéről, mikor megjegyezte:
elképesztő, hogy ő, nem sokkal túl a nyugdíjkorhatáron, nézőként immár a negyedik jelentős (magyar állami) operaházi
táncművész-generáció tündöklésének, majd letűnésének tanúja. Bár írásomban az idős test táncszínpadi megjelenésének külhoni példáiból válogatok, a magyar minta általánosan
érvényes a nagyvilág klasszikusbalett-színpadainak és -együtteseinek esetében is. Negyven fölött az apa/anya/dajka rollék,
az úgynevezett „sétálós” szerepek kalickájából már alig van
kijárás, ha ezt az irányzatot vesszük górcső alá. De vajon ez
mindig így volt? Mennyiben más képpel szembesülhetünk a
kortárs tánc világát vizsgálva? Milyen kitörési pontok léteznek a generációs ketrec rácsai között?
Az idős szereplők felbukkanása a klasszikus balett szigorúan strukturált világában mindig kiszámítható: a fent
említett – nemritkán a „biodíszlet” kategóriájába sorolható
– szerepkörök többnyire mellékszerepek a senior táncosok
továbbfoglalkoztatására. Gyakran tűnhet fel azonban, negyven-ötven-hatvan évvel ezelőtti vagy még korábbi táncfotókat nézegetve, hogy adott szerepekben jóval idősebb vagy
idősebbnek látszó művészek léptek fel, mint napjainkban. Az
elmúlt fél-egy évszázad során készült felvételek segítségével
remekül követhető (az egész emberiséget jellemző) anatómiai adottságok átalakulása. A testmagasság, a testi arányok
rohamos változása, a felsőtest, a combcsont megnyúlása, az
izomzat harmonikusabb képe, átrendeződése mind ráerősíthet érzéseinkre a dinamikus fiatalodás teóriája tekintetében.
A fokozódó verseny, a mind sokrétűbb képzési formák, a világ egészére jellemző óraműszerű felpörgés jelensége is alátámaszthatja feltevésünk.
A klasszikus balett világában egyes (tehetségben és fizikai
állóképesség tekintetében is) kiemelkedő (zömmel önállóan
dolgozó/fellépő, társulathoz általában nem kötődő) sztárok privilégiuma és lehetősége lett és maradt a korosztályi
erődfalak átlépése. Esetükben a kultusz, a közönség elvárásainak kielégítése volt a legfontosabb hívóerő; azé a közönségé, amely sóvár, olykor nosztalgikus boldogsággal látogatta
kikezdhetetlennek látszó örökifjú bálványai fellépéseit. És
amelynek lelkesedése sosem a tapasztalt, bölcs, hanem a jól
konzervált, hírneve delelőjén tartósan tündöklő sztárnak
szólt. A hattyú halála című, világhírű szólóját ezredszerre is
eltáncoló Anna Pavlova ötvenévesen, két nagyszabású turnéja
közt halt meg váratlanul. A negyvenes éveinek közepén még
klasszikus nagybalettek leánykáit – kifogástalan eleganciával
– megformáló Olga Lepesinszkaja, vagy a táncosi pályától
bőven ötven fölött búcsúzó Galina Ulanova mellett a pálmát
a biológiai csodának számító balettgéniusz, a tavaly elhunyt
Maja Pliszeckaja vitte el, aki a Bolsoj Balett csillagaként, hatvanöt évesen fejezte be társulati pályafutását. Öt évvel később
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Maurice Béjart (kinek Boleróját először ötvenévesen táncolta
el) Ave Maya című alkotásában újfent megmutatta magát: a
pompás alakjára született szólót még a nyolcvanadik születésnapjára rendezett moszkvai gálán is előadta – hatvankét évvel
táncosi debütálása után.
Bár a maga akkori negyvenkét évével idősnek még messze
nem volt nevezhető, de körképünkbe kívánkozik a varázslatos balettdíva, Margot Fonteyn, illetve karrierje újrakezdésének pillanata: a brit–ír–brazil származású balerina, korának
egyik legnagyobb táncosa 1962-ben, a Giselle címszerepében
lépett először színpadra a kalandos körülmények közt nem
sokkal korábban nyugaton maradt fiatal orosz balett-tehetség, Rudolf Nurejev partnereként, aki tizenkilenc évvel volt
fiatalabb nála. A mágikus találkozásból közel két évtizedes,
legendás színpadi együttműködés és élethosszig tartó szövetség lett. A világhíres kettős alakjára a kor táncszerzőinek
sora alkotott-adaptált kiemelkedő műveket. Fonteyn, aki a találkozáskor már visszavonulását fontolgatta, negyvenes éveiben előadóművészi csúcsára ért, és hatvanegy esztendősen
köszönt csak el a színpadtól. (Nem hagyható itt említetlenül
Rudolf Nurejev egyetlen magyarországi fellépésének emléke.
A Keveházi Gábor koreografálta balett, az 1992 februárjában
bemutatott Christoforo Angyalának szerepében, alig tíz hónappal halála előtt, önmaga tragikus árnyékaként itt vett végső búcsút a közönségtől a beteg és megtört, ötvennégy évesen
matuzsálemnek látszó táncfenomén.)
Kivételes példa a klasszika területéről Alicia Alonsóé:
a Kubai Nemzeti Balett megteremtője, az 1921-ben született élő legenda – szinte egyedüliként a kubai kulturális élet
reprezentánsai közül – Fidel Castro rezsimjének hatalomra
kerülése után, a hidegháborús időkben is szabadon turnézhatott társulatával. 1977-es nagy visszatérésekor, ötvenhat
esztendősen, Giselle-alakításával kápráztatta el az őt korábbról jól ismerő, majd évtizedekig nélkülöző New York-i
közönséget. A címszerepet ekkor harmincnégy éve táncolta,
majd még hosszú évekig: Giselle-ként 1943-ban, pont New
Yorkban debütált. Magyarországon utoljára 1989-ben járt,
társulata élén: a hatvanhét éves táncosnő, aki már évtizedek
óta küzdött szembetegségével, s a színpadon speciális, erős
fényű lámpák segítségével tudott csak tájékozódni, ez alkalommal a Giselle-nél testhezállóbb szerepet formált meg. A
díva – In memoriam Maria Callas című Mendez-koreográfia
főszerepében érett nagyasszonyt játszott, szinte megérkezve
valós korához. E példa felemlítésével pedig mi is megérkeztünk fő témánkhoz, a „festetlen” önmagukként színpadra
lépő senior táncosokhoz.
A „még mindig átütő a jelenléte”, a „mit sem változott”,
a „rajta nem fog az idő vasfoga”, a „biológiai csoda” és egyéb
lózungok övezte nagyok közt (a fentiekben persze tapintatból sem szóltunk nevetségességbe torkolló, egykor valóban

értékes pályákról) számosan akadtak, akik sikerrel építették
bele idősebb kori játékukba – megtámogatva a már kevésbé
engedelmeskedő testet – tapasztalatukat, intelligenciájukat,
sugárzásukat. Amikor a motiváció nem a könyörtelenül támadó idő kicselezése, az örök fiatalság talmi pózában tetszelgés, hanem a művészi beérettség és/vagy önmagában a kor,
szerep és állapot felmutatása volt az önazonosság jegyében,
bizony csodák születtek.
A hazai közönség számára revelációként hatott e tárgyban
a neves brit fizikai színházi társulat, a Lloyd Newson vezette DV8 1997-es vendégjátéka, a Petőfi Csarnokban játszott
Bound to Please. A másodjára Budapesten járó együttes provokatív plakátjai szerte a városban hirdették e rendkívüli produkciót. A poszteren, misztikus feketeségtől övezetten, egy
fekete bugyiba és melltartóba öltözött, oldalra pillantó idősebb, madárcsontú asszony volt látható: testét – bal válla fölül
lenyúlva – izmos, csupasz, fiatal férfikar fogta át, szorosan
markolva alkarját. A táncosnő már nem lehetett ismeretlen a
hazai publikum számára, hiszen a Newson-társulat magyarországi bemutatkozó előadásában, a (később táncfilmként
is) világhírű Strange Fishben már fellépett, ugyancsak a városligeti játszóhelyen. A DV8 „világ-előpremierként” nálunk
bemutatott előadásában, a Bound to Please-ben azonban övé
volt az abszolút főszerep. Diane Payne-Myers, aki a mű születésekor töltötte be a hetvenet, klasszikusbalett-képzést kapott,
táncolt a nagy múltú Rambert Balettben, és megmerítkezett a
show-biznisz világában is. Newson Bound to Please-e – mint
szinte bármelyik alkotása (melyek közül két évtized alatt eddig ötöt láthattunk itthon) – kényelmetlenségével, kíméletlen őszinteségével tüntetett. Payne-Myers karaktere, amely a
külföldi táncvendégjátékok másfél évtizedig tartó aranykorának vége felé tűnt fel, mélyen megérintette a feszes, tökéletes
állapotban lévő, fiatal táncosi alakhoz szokott nézői szemeket, mivel elsőként hozott elő komolyan egy olyan kényes és
alapvető kérdést, mint a generációs különbségeké. A Bound
to Please kíméletlen társadalomkritikájában az egymás mellé
vetett, egy fedél alá kényszerült nemzedékek közötti áthidalhatatlan ellentétek pont annyira élesen ütköztek ki a színpadon, mint az a kényes, szemérmes pironkodás övezte faktum,
hogy az időseknek is vannak szenvedélyes érzelmei. PayneMyers saját életútjában sebesen mozogva először önfeledt
gyereklányként, majd viruló, odaadó szeretőként jelent meg
előttünk, s mutatta meg magát hervadó testi mivoltában. Torokszorítóan pontos játékában mintha csak Oliver Sacks neurológus-író sorait visszhangozta volna, melyeket Rakovszky
Zsuzsa választott nagyszerű verse, a Kettőstudat mottójául:
„Tudom, hogy öregasszony vagyok, és szeretetotthonban lakom – de érzem, hogy kislány vagyok Írországban.”1
A magyar közönség alapvetően koreográfusi minőségében ismerhette meg a svéd balettművészet nagyasszonyát,
Birgit Cullberget, aki páratlan alkotói munkabírása mellett
idősebb korában is jelentős szerepeket formált meg a színpadon. Meglehetősen közismert, hogy fia, Mats Ek 1977-ben készült koreográfiája, a Soweto vezető szerepére (Mother Africa/
Földanya) az akkor hatvannyolc éves Cullberget kérte fel (a
művet 1983-ban a Pécsi Balett is bemutatta), de az előadói
búcsúra nem is ezzel, hanem jóval később került sor, egy lenyűgöző szépségű, alig húszperces táncfilmben. Az 1991-ben
1

In Oliver Sacks: The Man Who Mistook His Wife for a Hat; magyarul: A
férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más orvosi történetek, Park Kiadó,
Budapest, 2015.

Alicia Alonso partnerével a Giselle címszerepében. Fotó: archív

öregedés

született, ugyancsak Mats Ek koreografálta Gammal och dörr
(Az öregasszony és az ajtó) című alkotásban a nyolcvanhárom
éves Cullberg a svéd balettművészet két, ereje teljében lévő
csillaga, Ana Laguna és Yvan Auzely partnere volt. A produkció, melynek színpadi változata egyáltalán nem volt, Ek
szavai szerint az idős ember nagyon is intenzív és turbulens
érzelmi életét próbálta megragadni, emlékeket, kívánságokat,
félelmeket, vágyakat, fantáziákat ábrázolva az elmúlás árnyékában, követve főhősét saját emlékei olykor egészen szürreális
és meghökkentően érzéki labirintusában. A lobogó hófehér
hajával gyerekként, kamaszlányként jelenetről jelenetre szaladó, az ifjúkor meglepetéseit, extázisait, s az öregkor gyengeségét, számkivetettségét, mellőzöttségét egyaránt megélő
és megmutató Cullberg saját fia koreográfiájában egészen
példátlan eszköztárral és őszinteséggel jelenítette meg az
öregséget.2 A svéd–spanyol Ana Laguna, aki 1973-tól táncolt
a Cullberg Balettnél, később maga is a senior tánc emblematikus alakjává vált, elsősorban az 1948-as születésű táncikon,
Mihail Barisnyikov oldalán. Mats Ek, aki hetvenegy évesen
ma is rendszeresen fellép (elsősorban felesége, Laguna partnereként, legutóbb a Memory és a Potato című darabokban)
2006-ban alkotta meg kettejük alakjára Stalle (Hely) című frenetikus kettősét.
Térben és időben cikázva fontos kitérnünk a XX. századi
modern tánc egy másik nagyasszonya, Martha Graham mun2

A magyar szálat is felfejtendő érdemes büszkén hozzátennünk, hogy az Ekműben felcsendülő Chopin-muzsikát a svéd–magyar Sólyom János zongoraművész szólaltatta meg, a fényterveket pedig Balogh András jegyezte.
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A DV8 budapesti vendégszereplésének plakátja 1997-ből

kásságára, kinek időskori színpadi jelenései valahol az első körben tárgyalt enyészhetetlen csillag-lét és a korukat felvállaló,
önmagukat megmutató seniorok közti eszmei lénián helyezhetők el. A táncosi tanulmányait szokatlanul későn, huszonkét
évesen megkezdő Graham e „csúszást” kamatostul kompenzálta, hiszen utolsó színpadi fellépésére a hetvenes évei közepén került sor (hogy pontosan mikor, az vitatott: életrajzírói
és ő maga három különféle időpontot említenek 1968 és 1970
között). Tobi Tobias 1984 márciusában a Dance Magazineben megjelent (magyarul a Külföldi Szemle Fuchs Lívia szerkesztette, 1984-es Martha Graham-különszámában olvasható)
interjújában kérdezte másfél évtizeddel korábban megtörtént
visszavonulásáról Grahamet, aki így nyilatkozott: „[…] az érzéseim nem lanyhultak, bár megváltoztak. Még mindig irigy
vagyok. Még mindig szeretném csinálni. Ezért fészkelődöm,
gyötrődöm a székemben, amikor meg akarok mutatni valamit
[…]. Csökken a fájdalom, ahogy rájövök, hogy a dolog elkerülhetetlen volt. Arról van szó, amit Frances Wickes3 mondott,
hozzá jártam analízisre. […] ő mondta nekem: Martha, nem
vagy istennő. El kell fogadnod, hogy halandó vagy.”
Számos, úttörő szerepet játszott táncos-koreográfust sorolhatunk, aki egészen egyszerűen fölébe emelkedett a múló
időnek, és alkotói és pedagógiai munkája mellett valós életkorába „beleállva” folytatja útját, egyszerűen csak nem hagyva
abba évtizedes előadói pályáját. Az 1960-as évek elején nemzedékké formálódó amerikai fiatal posztmodernek, a Judson
Church kultikus játszóhelye körül csoportosulók és a hozzájuk különböző módokon kötődők közül többen ma is aktívak
3
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Frances Gillespie Wickes (1875-1967), író, pszichológus, jungiánus analitikus.

előadóként. Yvonne Rainer például 2015-ben, hatvankilenc
évesen készítette el The Concept of Dust című alkotását, s abban (igaz, már inkább csak mint „beszélő”) maga is szerepelt.
Steve Paxton Night Stand című, Lisa Nelsonnal együtt jegyzett,
(természetesen) improvizatív alapokon nyugvó munkáját hatvanhét évesen mutatta be, 2006-ban. Demonstrációkat azóta
is rendszeresen tart, akárcsak az 1935-ös születésű Simone
Forti, e kör másik veterán jelese, s még a közelmúltban, idén
májusban is nyílt rá alkalom, hogy kettejük közös óráját láthassák a szerencsések a Los Angeles-i REDCAT Színházban,
ahol Forti – különböző alkotótársakkal – rendszeresen fellép
improvizációs munkáival. Magyarországi ismertsége okán is
fontos itt kitérnünk a Fortit – akit Budapesten 1992-ben, ötvenhét évesen láthattunk a MU Színházban Táncoló párbeszédek című művével, a táncos Hajós Nóra és a bőgős Lőrinszky
Attila partnereként – legfontosabb mesterének tartó Marie
Chouinard-ra. Az 1955-ben született és méltán világhírűvé
vált kanadai koreográfus-táncos a hetvenes évek végén robbant be a tánc világába formabontó, izgalmas szólóműveivel,
és közel két évtizeddel táncosi visszavonulása után (amikor is
szólóit társulata vezető táncosainak tanította be, akik a mai
napig fellépnek velük) újrakezdte előadói pályáját. 2009-ben
ugyanis új szólóprodukcióval, a morning glories :) – (: című,
kizárólag kora reggel, rendhagyó helyszíneken játszott sorozattal jelentkezett, majd három évvel később bemutatta három óra (!) terjedelmű In Museum című szólóművét.
Különleges jelentőséggel bír témánk tekintetében is az
európai modern tánc talán legnagyobb hatású alkotója, Pina
Bausch munkássága. Bausch 1973-ban hozta létre a Tanztheater
Wuppertalt, s gyakorlatilag együtt öregedett meg társulatával.
2009-ben, hatvankilenc évesen bekövetkezett haláláig többször
is módosította az együttes összetételét, de legszorosabb alkotótársaihoz mindvégig ragaszkodott. Közülük talán Dominique
Mercy a legjelentékenyebb, aki már 1974-ben a wuppertali
együttes táncosa volt. Mercy a 2009-ben, a koreográfus halála
előtt két héttel bemutatott utolsó darab, a …como el musguito
en la piedra, ay si, si, si… talányos, megrendítő alakjaként varázsolta s varázsolja el ma is közönségét – mert hogy hatvanhat
évesen (az előadógárdában ugyancsak Bausch-táncos lányával,
Thusneldával együtt) még napjainkban is fellép a társulat által
repertoáron tartott műben. Bausch ikonikus alkotása a három
különböző verzióban is elkészült Kontakthof: a világ egyik legismertebb moderntánc-darabja egy kopár bálteremben játszódik, „eredeti” változata – a társulat táncosaira – 1980-ban született. A koreográfus húsz évvel később alkotta meg a Kontakthof
– Mit Damen und Herren ab 65 című variánst, melyet, mint
azt a cím is mutatja, 65 év feletti hölgyek és urak adtak elő:
„egyszerű emberek Wuppertalból”. Bausch újraértelmezésében
e remekmű pompás tartalmi körrel gyarapodott: az „élet báljának” senior változata talán a legmegkapóbb alkotás, mely az
öregedés témáját táncszínpadon valaha ábrázolta, téve mindezt
bölcs derűvel, az élettapasztalat sokrétű megcsillogtatásával. A
halála előtt egy évvel megalkotott harmadik verzió, a tizennégy
évnél idősebb tinédzserekre komponált harmadik Kontakthof
(Mit Teenagern ab 14) e különleges triptichon betetőzése.
Amikor 2005 őszén, a Trafóban élvezhettük az európai táncművészet másik nagyasszonyának, a flamand Anne
Teresa de Keersmaekernek két évvel korábban Joan Baez koncertalbumára készített Once című, csak szuperlatívuszokban
emlegethető szólóművét, aligha gondoltuk volna, hogy lesz
még alkalmunk őt színpadon látni. De hét évvel később klas�szikus remekének, a táncost próbáló Fase-nek előadójaként

aztán ugyanott csodálhattuk meg játékát. A kétszereplős (immár generációk párbeszédévé is vált) műben társa az a norvég táncosnő, Tale Dolven volt, aki e Keersmaeker-klasszikus
bemutatójának évében, 1982-ben született.
1991-ben a maga nemében egyedülálló kezdeményezésként jött létre a világhírű Nederlands Dans Theater (Holland
Táncszínház) harmadik egységeként a 40 fölötti, senior táncosokból álló NDT III. A „nagy” együttes és a junior társulat
(NDT II) után megszületett formáció – melynek nyomát a
társulat honlapján említés szintjén sem találni már –, a veterán korú, de továbbra is kiváló formában lévő egykori tagokkal dolgozott tovább. A társulatot évtizedekig irányító Jiří
Kylián által életre hívott NDT III működését 2006-ban pénzügyi okokra hivatkozva beszüntették.
Bill T. Jones, az afroamerikai tánc úttörő táncosa és koreográfusa 1993-ban mutatkozott be társulatával Budapesten,
a Petőfi Csarnokban. Felejthetetlen estjüket Jones egy korai,
1987-es, ikonikus szólója, a Red Room nyitotta meg. A harminchárom éve alapított Bill T. Jones / Arnie Zane Dance
Company tizenhét évvel később egy régi vágású, a hazai néző
számára nehezen értelmezhető, Abraham Lincoln születésének 200. évfordulójára készült mű vendégjátékával érkezett
másodjára Magyarországra. Az ínyencek a Müpa Fesztiválszínháza elé kitelepült pultnál vásárolhatták meg a társulatvezető szólóinak friss, gyűjteményes DVD-kiadását, s közben
sóhajtozhattak, hogy vajon miért nem e remekbe szabott
művek csokra érkezett hozzánk. A kivételes fizikai állapotban
lévő Bill T. Jones maga narrálta szólóival mind a mai napig
jelentkezik: 2015-ös improvizatív előadását a TED-en több
mint egymillióan nézték meg eddig.
A kor és a testi állapot kérdését egészen különleges módon
vizsgálja és állítja nézői elé a japán butoh. E tágas és izgalmas
univerzum számtalan hősét részletesen bemutatni a terjedelmi korlátok miatt itt lehetetlen, de az irányzat számos kiemelkedő képviselőjének vendégjátékáról, a Batarita táncművész
által szervezett nemzetközi Butoh Fesztiválok előadásairól
magam is több írásban beszámolhattam. „Az életkor ereje”
– ez a roppant kifejező mondat vált e fesztiválok mottójává,
összefoglalva az irányzat és szülőhazája generációs filozófiáját. A nyugati ageizmus által tökéletesen érintetlen (sőt!) területen grandiózus, hosszú évtizedeken átívelő életművekkel
találkozhatunk. A butoh szemlélete meghaladja a korral mind
pallérozottabb, gazdagabb szellem és a megállíthatatlanul hanyatló test problematikáját. Előadásaiban hetvenes, nyolcvanas, sőt: kilencvenes éveikben járó művészekkel találkozunk.
A butoh két nagy alapító atyja közül Tacumi Hidzsikatának
rövid élet adatott: az ötvennyolc évesen elhunyt, haláláig
aktív művészt közel fél évszázaddal élte túl Kazuo Ohno. A
rendkívüli hatású mester igen későn, negyvenes évei közepén (1949) jelentkezett első műveivel, s elmúlt száz, amikor
utolsó nyilvános szereplésére sor került. A nyomdokain járók, tanítványai, követői közül számossal találkozhattunk
az említett fesztiválsorozaton vagy egyéni vendégjátékokon.
Min Tanaka, Tomiko Takai, Kazuo fia, Josito (Yoshito) Ohno,
a tavaly elhunyt Ko Murobushi, a Regős Pállal 1991-ben, a
Szkéné Színházban megkapó kettőst (Zarándokének, 1991)
bemutató Emi Hatano, Tadashi Endo – csak néhány, világszerte ismert név a butoh parnasszusáról, akikhez, messze túl
a közfelfogásban élő visszavonulási időhatáron, a hazai közönségnek is szerencséje lehetett.
Két izgalmas vendégjáték rendhagyó, de okvetlen megidézendő példájával zárom e körképet. A világhírű lett rendező,

Anna Pavlova. Fotó: archív
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Alvis Hermanis Hosszú élet című produkciójával mutatkozott
be Magyarországon, a 2005-ös Kortárs Drámafesztiválon, a
Trafóban. A lenyűgöző előadás egy lerobbant rigai házikóban egymás szomszédságában élő idősek mindennapjait ábrázolta kézműves aprólékossággal, a részletgazdag mágikus
realizmus jegyében. Szereplői olyan, saját múltjuk kopottas
romjai közt éldegélő öregek voltak, akik szinte már teljesen
elszakadtak a való élettől – vagy az őtőlük. Megmosolyogtató
vagy szívszorító mániáikból, emlékkép-foszlányaikból, fantáziáikból épített szép, szellemes tablót Hermanis. A kizárólag
mozgásszínházi elemekből dolgozó előadás végén a szemünk
előtt bújtak ki a játékosok kopottas jelmezeikből, egyenesedtek ki törődött görnyedtségükből, s mutatkoztak meg fiatal,
sudár testi valójukban.
A spanyol Olga de Soto 2011-ben a Merlin Színházban
mutatta be nálunk különleges produkcióját, a hét évvel korában létrehozott histoire(s)-t. Az elegánsan szerény mozgásszínházi keretben tálalt dokumentumfilm a korszakalkotó
francia koreográfus, Roland Petit egyik legfontosabb műve,
az 1946-ban keletkezett A fiatalember és a halál című alkotás
párizsi bemutatóját idézi fel. A két éve, kilencvenegy évesen
elhunyt francia tánccsillag, Jean Babilée, aki egy Nagy József-koreográfiában (Il n’y a plus de firmament) búcsúzott a
színpadtól 2003-ban, mindössze huszonhárom évesen táncolta el a nála egy évvel fiatalabb Petit koreográfiájának férfi főszerepét. Dokumentarista művéhez De Soto felkutatta a
Théâtre des Champs-Élysées falai közt, a világháború sokkja
után nem sokkal megtartott premier közönségének még élő
tagjait, és az ő elbeszéléseikből, mozgóképes vallomásaikból,
azok szövedékéből rekonstruálta az alkotást, annak recepcióját, a közeget – majd hatvan év távolából. Az alapos régészi
munka mellett pedig úttörő módon mutatott rá valami ritkán
tárgyalt, drámai tényre: nem csupán az, aki a színpadon áll,
de tanúja, a néző is öregszik és halandó.
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bálint orsolya

(El)használt
testek
Salamon Eszter:
Monument 0.1: Valda & Gus
Hege Haagenrud:
Use My Body While It’s Still Young

2030-ra Európában minden második ember 50 évesnél idősebb lesz, de az öregedő társadalmak problematikája máris egyre relevánsabb a nemzetközi táncszcénán. Egyre több
szupersztár töri át az életkori korlátot: az 53 éves Alessandra
Ferri Wayne McGregor és Kenneth MacMillan előadásaiban
táncol, a 71 éves Mats Ek 61 éves feleségével, Ana Lagunával
duettezik (Memory, Potato). Nem kellene erre újdonságként
tekintenünk, hiszen Liz Lerman már a hetvenes években dolgozott idős táncosokkal, de említhetnénk Kazuo Ohno butohművészt, Yvonne Rainert, Anna Halprint vagy Martha Grahamet is, akik 60, sőt 70 fölött is aktívak maradtak. Az 1998ban, New Yorkban alapított Paradigm Dance Company már
kifejezetten azzal az ars poeticával jött létre, hogy szembesítse
a közönséget azzal, mit jelent az öregedés – magányt, félelmet,
tapasztalatot, erőt, az erő hiányát –, és különösképpen mit jelent ez egy táncos számára, akinek a teste az alkotóeszköze, és
a mozgás a lételeme. Egyelőre mégis kevés olyan előadás születik, amely közhelymentesen tud szólni az öregedésről, amely
egyszerre cél és akadály mindannyiunk számára.
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„Az idősek forradalmát” a 60-as évek alternatív hullámához hasonlította Yvonne Rainer (Performance Art Journal,
2014/106), hiszen ugyanúgy kulturális és társadalmi kliséket, kőbe vésett szabályokat kell lebontaniuk. A most 82 éves
Rainier filozófiája a „Mutass meg mindent!” (Let it all hang
out!) – ha már a mozdulatok természetszerűen nem mennek
úgy, mint régen, akkor az egyetlen járható út az őszinteség. Ez
teszi a táncost hitelessé, és így elkerülhető, hogy a közönség
(akár saját öregedésével szembesülve) szánalmat, sajnálatot
érezzen iránta. Ha elfogadjuk, hogy technikai bravúrokra már
nem képesek (ami nem is biztos, hogy igaz), az idősebb táncosok még mindig tudnak hatást gyakorolni a nézőkre – a tapasztalatukkal, művészi érettségükkel, jelenlétükkel. Eiko Otake japán koreográfus szerint az idős előadókban van még valami,
amitől az élet és egy következő állapot határán érezzük őket,
ezért őket nézni önmagában művészi és transzcendens élmény.
A fent említett alkotókban közös, hogy idősebb korukban, személyes érintettségük miatt kezdtek direkten vagy
indirekten az öregedés témájával foglalkozni, míg Salamon

öregedés
Eszter (Christophe Wavelet-vel együtt jegyzett) Monument
0.1: Valda & Gus című előadásában, illetve a norvég Hege
Haagerud (az idén az Aerowaves Dance Across Europe válogatásába is bekerült) Use My Body While It’s Still Young című
előadásában fiatal alkotókként nyúltak a témához, idősebb
táncosokkal együtt dolgozva.
Mindkettőjük megközelítésében ott van a raineri őszinteség-elv, táncosaik az előadás egyes perceiben vagy teljesen
meztelenek, vagy testüket alig takarja ruha. Láthatóvá válnak
a ráncok, a megereszkedett bőr és a petyhüdt izmok, mintha
az idős táncosok testi valóságának megmutatása egyik oldalról az őszinte felvállalás, másik oldalról a szembesítés elkerülhetetlen része lenne. Már ezzel a gesztussal kihozzák az időseket abból a helyzetből, ahová a társadalom száműzi őket,
hogy ne kelljen a már nem fiatal, nem feszes, nem esztétikus
testekkel (végső soron a halállal) szembesülni.
Salamonnál a meztelen testek szinte világítanak, olyan
apró mozdulatokat látunk a sötét színpad reflektorfényébe
állítva, hogy még a finom kézremegés is feltűnik. A fehér zajt
felváltják egy táncpróba koreográfusi vezényszavai, majd a
teljes sötétségben halljuk a két legendás táncos, Valda (a 82
éves Valda Setterfield) és Gus (a 76 éves Gus Solomons Jr., a
fent említett Paradigm Dance Company egyik alapító tagja)
párbeszédét, ahogy saját színpadi jelenlétükre és a közönség
jelenlétére reflektálnak, amivel nevetésre fakasztják a nézőket.
Már Rainer is írt erről – miután 2010-ben Geriatric With
Talking alcímmel újra bemutatta legendás, Trio A című, 1996ban, 32 éves korában készített koreográfiáját, utóbb minden
mozdulatot szóban kommentálva, hogyan is kellene eredetileg kinéznie –, hogy az önreflexiót a nézők egyértelműen
öniróniaként érzékelték. Talán saját zavarukat is oldva nevettek azon, hogy az idős táncos nem tudja úgy végrehajtani a
mozdulatokat, ahogyan szeretné, és láblendítési vagy forgási
próbálkozásai esetlennek, komikusnak, karikaturisztikusnak
hatnak. Salamon Eszter két táncosa, Valda és Gus még rá is
játszik erre, kikacsintanak a közönségre, szándékosan groteszkké túlozzák mozdulataik minimalizmusát, feloldva a közönség potenciális ellenállását.
Noha az előadás a két nagy múltú táncos személyes és
szakmai visszaemlékezéseiből építkezik, Valda első, akadozó
és önismétlő monológjában már megjelenik a feledékenység, és a szellemi frissesség elvesztésétől, a szenilitástól való
félelem. Majd Gus meséli el a „szokásos” (több sorozat fekvőtámaszt is tartalmazó) napi tréningjét, amiből az erőnlét, a
feszesség és rugalmasság elvesztésétől, és főképp a sérüléstől
való félelmet érezzük ki. Nem bénító vagy pánikba ejtő félelmek ezek, sokkal inkább racionális, éberségre, óvatosságra
intő természetes jelzések a testtől. A mozdulatok, melyekkel
Gus kíséri szövegét, egész másképp festenek, mint amit szóban előad, ami megint komikus légkört teremt, egyben mintha a metaforája lenne annak a „tudathasadásnak”, ahogy idős
korban eltávolodik egymástól a gyorsabban öregedő test és a
még mindig friss, lelkes és fiatalos szellem.
Valda eközben egy széken ül a színpadon, és apró mozdulatokkal kíséri Gust, majd a vajúdásáról mesél, mikor életében először döbbent rá, hogy nem tudja tökéletesen irányítani (kontrollálni) a testét. Minden egyes emlék és anekdota
– köztük egy 1965-ös Cunnigham-előadás felidézése, amelyben Valda táncolt, egy gyermekkori színházi élményé, majd a
háborúban az égett testek szagáé – magában hordoz egy-egy
értékes részletet a táncos saját testéhez, annak változásaihoz
fűződő viszonyáról. Nincs didaktikus vagy túl direkt rámu-

tatás, és sokszor a hangok, majd bábok (Cunningham, Cage,
Graham és maga Gus fiatalkori bábja beszélgetnek) veszik át
az egyre nehezebben kivitelezhető mozdulatok kifejező szerepét. De a szájmozgás Gus bábozása, majd a Valdával közös
fináléban, az emlékekkel már egymásra licitáló dialógusuk
alatt is eltér a felvételről hallott hangjuktól. Salamon Eszter
végig ezt a „kettős beszédet” használja az ambivalens érzések
és állapotok megjelenítésére, igen hatásosan.
Hege Haagenrudnál is úgy látjuk a színpadon körben ülő
idős táncosokat, hogy nem beszélnek, végig csak felvételről
halljuk a hangjukat. De nála ez a dialektika egész mást üzen,
olyan érzetet kelt, mintha hangosan gondolkodnának, ám ez
inkább eltávolítja a nézőt, eltűnik a vallomások személyessége, intimitása. Ettől minden, amit a táncosok elmesélnek saját
öregedésükről, például a szexualitás és az érzékiség iránti továbbra is létező vágyaikról és igényeikről, a társadalmi számkivetettségről, a lesajnáltság, az elértéktelenedés, a nevetségessé válás érzéseiről, mintha egy másik regiszterből szólna.
Ráadásul közhelyesnek, felszínesnek, erőltetett szembesítésnek hat, mind a néző, mind pedig a táncosok szemszögéből,
akik saját gondolataikat illusztrálva színészkednek és gesztikulálnak. Pedig a mozdulat sokkal erősebb, mint a szöveg, a
táncban megöregedett testek ezerszer hitelesebben mesélnek.
Mégis van egy momentum – mikor a 80 éves Gérard Lemaître
a színpadra kivetített (meztelen) fiatalkori felvétele előtt, a közönségnek háttal levetkőzik –, amikor végre nem szembesítés,
hanem (ön)azonosítás történik, ami egyszerre az elfogadás és
az előadás mementójává válik.

Use My Body While It’s Still Young. Fotók. Siren Lauvdal
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v. gilbert edit

irodalmi
özvegységek

Polcz Alaine. Fotó: Nádas Péter

Egy évtizede két év leforgása alatt négy fontos magyar nőíró
távozott az élők sorából. A huszadik századi magyar kultúra
és tudomány meghatározó szereplői voltak ők, érdemes lenne
megírni pályájukon s életrajzukon keresztül az elmúlt század
(nemcsak nő-)történetét. Mind a négyen hosszú kort értek
meg, hárman a kilencvenhez közel hagyták itt e földi világot –
özvegyen, gyermektelenül. Beney Zsuzsa (1930–2006) és Szepes Mária (1908–2007) fiatalon eltemetett egy csecsemőt. Ez
– s sok más tragédia, megpróbáltatás – nyomott hagyott életútjukon, a halálét is.1 De nyitottak, derűsek maradtak, s életük
utolsó harmadában sokat publikáltak. Beney Zsuzsa ebben a
szakaszban a korábbinál gyakrabban, szinte minden esztendőben megjelentett egy vers-, esszé- vagy tanulmánykötetet.2
Talán ő került be legkevésbé a nem tisztán irodalmi köztudatba. Orvosként – tüdőgyógyászként – ugyancsak dolgozott, ezzel párhuzamos költői s irodalmári, valamint tanári
pályája. Örül, amikor a kétezres évek derekán kettős identitásában szólítja meg a pécsi egyetem Ulickaja-kutatócsoportja.
Teljes vértezetben éri a felkérés: Ljudmila Ulickaja könyveit
már ismerte ekkor, s gyengén, betegen is eljön Pécsre előadni
a rendezvényen. Az orvosi képzettségű orosz írókat tanítóként, lélekgyógyítóként határozza meg az orvos-írók „irodalmi gének”-konferenciáján.3 Pécsi kötődései közt említhetem
közös tanítványunkat, az azóta Cambridge-ben doktorált és
Essexben oktató Klujber Anitát, aki méltó és értő tanulmányban értelmezi Beney Zsuzsa líráját.4
1
2
3
4
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http://lilapuli.hu/szepes-maria-megrendito-vallomasa-rovidanyasagarol-es-gyermeke-elveszteserol/
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/nyomhagyok/
beney.html
Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben, Pécs, 2005.
Angolul: http://periferia.btk.pte.hu/a-periferiarol-a-centrum-4/orphicliminality-in-the-poetry-of-zsuzsa-beney-myth-of-mythlessness/; magyarul: http://periferia.btk.pte.hu/a-periferiarol-a-centrum-4/orfikusliminalitas-beney-zsuzsa-kolteszeteben-a-mitosztalansag-mitosza/

Ihlető, inspiráló és a magánéletben is segítő kezet nyújtó
tanárként folyamatos volt Beney kapcsolata a fiatalokkal. Tanítványai közül közeli, bizalmas barátai kerültek ki. Műfordítói kapcsolatnak indult, és rendkívül termékeny munkatársi
és baráti viszonnyá változott Daróczi Anikó irodalmárral
kötött ismeretsége. Ő és néhány fiatal költöztette át az utolsó
években a meredek budai utcából Pestre, hogy közel lakjon
hozzájuk, a segítőkhöz. Az ő karjai közt halt meg a Dunánál,
Leányfalun. Daróczi gondozza irodalmi hagyatékát, munkája
nyoma ott az összegyűjtött kötetek elő- és utószavain.5
Nagyasszony volt a másik kortanú, Szepes Mária. Összehasonlító vallástörténeti tanulmányaiból készült előadásai hallhatók, láthatók a YouTube-on. Spirituális pszichológiája, ezoterikus bölcselete, számos kötete széles körű népszerűséget hozott
számára. Sokoldalú alkotó: színész, dramaturg, filozófus, a
Pöttyös Panni-könyvek szerzője. Ez utóbbiakból s spirituális
szövegeiből (Smaragdtábla; A mindennapi élet mágiája; A vörös oroszlán) ismeri a nagyközönség, ám a nyolcvanhoz közelít,
amikor íróként már ugyancsak figyelnek rá, s írónak tekinti az
írótársadalom is. Ötvenhat évig él férjével, akit húsz évvel él túl.
Esszém fókuszában azonban két másik írónő öregkori életműve áll, akik sokat mutatkoztak a nagy nyilvánosság előtt, s
bizonyos fokú teatralitás is jellemezte közszerepléseiket (ami a
játékos, közvetlen, finom, törékeny, humoros Beney Zsuzsától
például igen távol állt). Szerettek fellépni, dedikálni, tanácsokat adni, életbölcselettel szolgálni. Mindig megteltek a termek,
ahova hirdették előadásaikat, fürdőztek a népszerűségben.
Szabó Magda élvezettel kacérkodott közönségével, sajnálkozott azon, hogy ha ennyit hívják, s folyton kitüntetik valamivel, nem fogja tudni megírni, amire várnak, amire számítanak
még tőle. Utolsó tíz évében, alaposan megrendült egészségi
állapotában meglehetősen szelektíven hallotta meg a riporteri
5

https://www.libri.hu/konyv/beney_zsuzsa.nem-latta-senki-mas.html;
http://vigilia.hu/regihonlap/2006/9/daroczi.htm
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kérdéseket. Néha összeszedetten válaszolt, máskor csak arra,
amire akart, így Pécsett, a könyvheti sátorban a fél város nyilvánossága előtt leginkább édesanyját és a jóistent emlegette,
bármiről kérdeztem, de azért akadtak meglepő felvillanások
groteszk és megejtő performanszunkban. Szabó Magda fáradhatatlan volt az ünnepeltetésben, felüdítette, vitalizálta az
emberek szeretete. Gyertek csak, dedikálok, hívta a rengeteg
embert (akik áhítattal hallgatták, kezükben könyveivel), s kérdezzetek közben; mondjátok el, mi bánt benneteket, segítek!
Polcz Alaine (1922–2007) fiatalkorától – részint egy
halálközeli élményének köszönhetően – hivatásszerűen foglalkozott az elmúlással. Tanatológus lett, kutatta, kontextualizálta,
s pszichológusi munkájába is bevitte a jó halál s a halálba érkezés gyakorlatait. A legnehezebbet választotta: rákos gyerekeket kísért az élet és a halál választóvonaláig.6 Hosszú ideig
élt együtt az egyik legjelentősebb huszadik századi magyar
íróval. 1949-től 2001-ig tartott házasságuk Mészöly Miklóssal:
ötvenkét éven át. Ezután Alaine hat évet él még, mialatt sokat
foglalkozik személyes értelemben férje hagyatékával, kapcsolatuk természetével, s azzal, mit is jelentett e pompás, tehetséges, elismert férfi feleségének – s most özvegyének lenni. Informatívak és sokat ígérőek könyvcímei ebből az időszakból:
Gyászban lenni (tanulmányok, 2000), Élet és halál titkai (halálról gyermekeknek, 2001), Gyermek a halál kapujában (2001),
Kit siratok? Mit siratok? (önéletrajzi írás, 2003), Kit szerettem?
Mit szerettem? (vallomások, 2004), Együtt az eltávozottal (es�szék, 2005), Egész lényeddel (emlékirat, 2007), Meghalok én is?
(tanulmány, 2007), Az utolsó mérföld (Beszélgetés életről, halálról – testről és lélekről) (2007), Ideje az öregségnek (2008), Nem
trappolok tovább (2008), Befejezhetetlen – Könyv a szerelemről
(2009). E művek tanúskodnak egész életen át húzódó profes�szionális és személyes vállalásáról. A haldoklás mibenlétét
megérteni akaró sokirányú kutatásra, a haldoklókkal és hozzátartozóikkal végzett munkára utalnak, a gyászfeldolgozás
tudományos és saját vonatkozásairól beszélnek ezek az írások.
Az élet, az életút összegzésének igényével íródnak, házasságát
is beleértve: igyekszik a személy titkát megfejteni, akivel több
mint fél évszázadot együtt töltött. (A másik irányból, Mészöly
írásaiban jóval kevesebb életrajzi nyomot találhatunk.) Ekkor, kései éveiben válik gazdagabbá Polcz írói munkássága az
évenkénti, néha évi többszöri kötetmegjelenéssel. Önértelmezési törekvései, az élet és halál jelentésén való töprengései általános és személyes szinten fiatal korától jellemzik, ám irodalmi művekbe az utolsó évtizedben transzponálja az őt gyötrő
problémákat, az Asszony a fronton (1991) átütő sikere után. A
háborús erőszak tapasztalatának majd félévszázaddal későbbi megírása, s az azt követő esszék, vallomásregények mind
azt mutatják, hogy segít élettapasztalatainak feldolgozásában
az írás. Az autobiografikus szerző át kívánja adni személyes
tudását, megtalált konklúzióit. A feladattudat s a létet és elmúlást kutató kérdésekre adódó válaszok leírásának aktusa
hosszabbítja meg életét, erre folytonosan reflektál. A halál témájának állandó jelenléte valóságos bekövetkeztekor különös
fénytörésben sokszorozódik. A 85. születésnapjára megjelent
kötet meghirdetett pécsi bemutatónapjának reggelén hal meg,7
s a könyvesboltokban mintegy maguktól egymás mellé s kitüntetett helyre kerülnek a már a címükben is mintha ezt az
eseményt: saját halálát jósoló könyvei, amelyek sora kiadója
6
7

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/004/polcz.html
http://www.origo.hu/kultura/20070920-az-elet-nem-a-halallalvegzodik-elhunyt-polcz-alaine.html

jóvoltából rövid időn belül továbbiakkal bővül. Nem a halállal
ér véget az élet, hirdeti Polcz Alaine, s emeli ki jellemző gondolatként imént hivatkozott emlékezésében Csordás Gábor is.
Idősödvén, rövid özvegysége alatt igyekezett feldolgozni s
könyveibe fordítani nehéz házasságainak tapasztalatát ugyancsak, de Az asszony a fronton erejét, mélységét, sodrását, annak a Sorstalansághoz fogható trauma-elbeszélő nyelvét nem
érte el a továbbiakban. Azt üzente változatos eszközeivel és
képviselte mindenütt, hogy fel lehet hajolni a megtöretésből,
lehet és kell élni traumatizáltan is, amit megpróbálhatunk oldani – fűvel, fával, étellel, állatok közelségével, utazással, természettel, gondoskodással, emberi szóval –, s az elmúlásra
is méltó módon felkészülhetünk. Izgalmas „kísérlet” volt így
számára saját halála, amelynek gondolatával hosszan foglalkozott, barátkozott. Koporsót vett például, és azt próbálgatta,
hogy milyen érzés benne feküdni. Díszes, szép doboz volt ez, s
vendégei megrökönyödésére így, a helyzet térbeli előjátszásával, megidézésével még életében szoktatta magát – s őket – az
elkerülhetetlenhez. Mélységesen és sokoldalúan foglalkoztatta a halál kultúrája, s meggyőződésesen hirdette, hogy szoktatni kell magunkat életünk záróeseményéhez. Könyveiben
hosszan elmélkedett azon, miképpen tehetjük ezt. Hivatása
gyakorlásakor a haldokló hitrendszeréhez alkalmazkodott a
vigasz, a segítés tartalmában. Saját halálát pedig – közvetítette. Ez a záróaktus hitelesíti számomra az életművet, melynek
egyes darabjait bár gyengébbnek tartom, s a tanítói, profetikus
pozíciót problematikusnak, a vég felől a tartalom s az attitűd
megrendítően elmélyül és megszilárdul. Megtudjuk, hogy
nem is a másik emberre való ráutaltság, rászorultság, az őt
ápoló barátoknak történő kiszolgáltatottság, a fizikai tehetetlenség, lemeztelenedés volt a legnehezebb, hanem az, amikor
nem érte el a könyvet, a jegyzetfüzetet, nem tudta diktálni,
írni halálnaplóját. Ezekbe írta-mondta, amit éppen átél. Így
hát megvalósult a történés és lejegyzés egyidejűsége, ráadásul
az abszolút határhelyzetből, az átmenet sávjából. Közölhette,
hogy fájdalmasabb volt az utolsó szakasz, mint gondolta. Eredetileg tiszta tudattal kívánt átlépni a másik világba, nyitottan,
kíváncsian, hogy megtapasztalja teljes lényével ezt a rendkívüli folyamatot is (Nem trappolok tovább, 2008). Az is felmerül
egy visszaemlékezésben, hogy talán át kellett volna engednie
magát a kölcsönösen elfogadó vágynak, kínálkozó szerelmeknek, a sodró szenvedély esélyének, amire életrajzi műveinek
tanúsága szerint alig-alig került sor életében. Fájdalmasan
kitartó hűségének értelme Mészölyhöz ekkor némiképp megkérdőjeleződik. A Jelenkor Kiadónál sorra megjelenő (részben
posztumusz) könyveiben, már a címadásban is ott az ígéret,
hogy Alaine végre elmondja, mi is jellemezte ezt a szövetséget, hogyan tudta feldolgozni a férj gyakori hűtlenségeit, s
min ment keresztül eközben teste, lelke, azonban a titok rejtve marad – a szálat felveti, s elejti. Mintha ebbe a mélységbe
már nem merülhetne le. Mintha nem találná meg másodszor
a kódot: a második házasság, a béke, a viszonylagos, ambivalens harmónia megformálásának szerkezetét, nyelvét, hangját.
Az Asszony a fronton szikársága, minimalizmusa, látszólagos
szenvtelensége olyan traumafelfedési és -oldási, azt hatásosan,
hatékonyan, befogadhatóan, katartikusan kommunikáló forma, amihez foghatóra aztán nem lel. Az utolsó mű pozíciójának és megszólalásának rendkívülisége, a gesztus, a vállalás
nagyságrendje azonban közelíti őket, célkitűzésének eredetiségében és kitettségében, sebezhetőségében feltétlenül figyelemre méltó. A megformáltság mikéntje nem kérhető számon
e haláltudósításon, így az nem is mérhető méltán klasszicizá19
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lódott, megjelenésének idején kanonizálódott frontregényéhez, ám a végigvitt gesztus és aktus kitüntetett helyre emeli.
Szabó Magda, a par excellence író (1907–2007) életművében is jelen van a magány, a társsal és nélküle zajló élet, s
a férj jelentőségének kérdése. Életének szereplői közül az idő
előrehaladtával egyre gyakrabban említi a meghatározó fontosságú anyát s a férjet. Házastársának halálát pótolhatatlan
veszteségként jeleníti meg. Szobotka Tibort (akivel 1947-ben
házasodtak össze, s annak 1982-es haláláig együtt is éltek)
meg akarja mutatni a kornak, meg is írja életrajzát a pályatársaknak, akik nem méltányolták, figyelemre alig méltatták
a zárkózott s igen művelt írót, fordítót, szerkesztőt, külföldi
irodalmak, hangok, irányzatok hazai meghonosítóját. Még
halála évében megjelenik Szabó Magdától a Megmaradt
Szobotkának, de ennél többet kíván az özvegy. Addig akar
élni, amíg nem teszi méltó polcra férje alkotásait, fogadkozik, s kiáltja át neki ingerült ígéretét a túlvilágra. Mérhetetlen
keserűséggel, bánattal, agresszióval – és regresszióval – teli ez
a hosszan hangzó sikoly. Az elhagyott, elárult, megcsalt, itt
hagyott és hoppon maradt kisgyerek panasza hangzik fel a
posztumusz könyvből, a Liber mortisból. Zavarba ejtő olvasmány ez. Az írónőhöz közeli személyek sem tudtak róla, hogy
Szobotka halála után évekig írta ezt a naplót-levélsorozatot,
amelynek hőse, megszólítottja, címzettje az elvesztett férj. Őt
hívja vissza, s veszekszik vele hitetlenkedve, értetlenkedve
amiatt, hogy képes volt magára hagyni. Nem fogadja el távozását. A ritkuló, napi rendszerességen lazító levéláradat vége
felé azért erőre kap, s visszatér életkedve. A harmadik-negyedik évben saját témái, írói tervei is elkezdik érdekelni, s már
nem csak Szobotka emlékét őrzi, nem csak annak munkáit
közli, s lesi és írja meg a már a túloldalon lévő társnak, hogy
ki nem volt még mindig a sírjánál. Lassan felhagy a dühödt
bulgakovi Margarita-szereppel, aki acsarkodik azokra a kritikusokra, akik nem értékelik s lefitymálják a kedves férfi általa
közzétett, a nő közbenjárásával publikált írásait.
Határozott lelkiismeret-furdalás is megfigyelhető nála
amiatt, hogy míg ő híres és elismert íróvá lett, férje homályban maradt. (Polcz és Mészöly esetében nem ez a helyzet,
ott sem ők, sem a világ nem kérdőjelezi meg az irodalmi hierarchiát köztük. A nő elfogadja a felállást, van saját szakmája, nem is tartja magát igazán írónak, ám egyre többet ír.)

A kapcsolat titkát a biográfiájukba merülő olvasó a Szabó–
Szobotka házaspárnál sem tudja igazán kibogozni. A zárkózott, depresszív férfi nem adja ki kezéből egyes írásait, s
halála után felesége döbbenten és zavartan találja meg őket.
Tapasztalja, hogy léteztek, de előle is titkoltan... Felébred
benne az önvád, ami Az ajtóban is megszólal majd: figyelt-e
ő, az elkényeztetett írónő kellően a környezetére, szeretteire, nem bódította-e el a hírnév, a siker? Vajon a más alkatú
Szobotkára hogy hathatott felesége hallatlan népszerűsége?
Nagy művek születnek még ebből a feszültségből is özvegysége negyedszázada alatt Szabó Magda tollából. Megbecsült,
s Az ajtó (1987) megjelenése után irodalmi körökben ugyancsak elfogadott, s már korántsem lányregényíróként számon
tartott szerzővé válik. Ő a legtöbbet fordított kortársunk,
akit a külföldi recepció után talán születése 100. évfordulóján, jövőre a hazai szakma is jobban megismer, s felfedezi,
méltányolja nagyszerű, hiánypótló írói világát. (Polcz Alaine
főművének orosz és angolszász recepciója szintén pozitív,
az orosz fordítást Alekszandr Melihov író-szerkesztő kötelező olvasmánnyá tenné a középiskoláikban.) Legendaízű a
nekrológokba is bekerült adalék, de állítólag valóban olvasás
közben érte Szabó Magdát a halál.
Aktív öregkoruk és életművük tiszteletet vívott ki számukra, fontos alakjai maradtak idősen, betegen is irodalmi életünknek. Olvasóik szeretetétől kísérve fejezték be földi útjukat. Ikonikus figurái közelmúltunknak, mutatta, hívta őket a média, s
voltak közeli családtagok híján is segítőik környezetükből, akik
támogatták nehezülő lépéseiket. Férjük hagyatéka kettejük számára másként bizonyult nehéznek. Nem az ő műveik színházi
adaptációinak taglalásával, hanem a december elején zajlott
Kortárs Drámafesztivál két produkciójának említésével zárom
hosszúra nyúlt irodalmi esszémet a színházi lapba. Az időnk rövid története csodálatos bábjátéka a Vaskakas Bábszínház produkciójában időskori kalandokra csábít: a férj–szerető–gyerekkori barát hamvainak együttes tengerbe szórására kap felhívást
négy egymást addig nem ismerő magányos ember. A 90 éves
Auschwitz–Birkenau-túlélő, Fahidi Éva és egy fiatal táncosnő,
Cuhorka Emese közös tánca, történetmesélése a Tünet Együttes Sóvirágjának jeleneteiben pedig emlékezéseik, érintéseiköleléseik által a traumaoldás egyéni és közösségi lehetőségeire
utal kettejük megrendítő előadásában.
Szabó Magda (balról Lator László és Esterházy Péter). Fotó: PIM/DIA
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Fellépni a gyűlölet ellen
Interjú Danuta Szaflarskával

Danuta Szaflarska ma 101 éves lengyel színésznő elsősorban filmjeiről ismert, az 1946-os Tiltott dalok óta mintegy 50 filmben szerepelt.
Ugyanakkor Lengyelország számos színházában fellépett: a krakkói Stary
Teatrban (1945–46), a łódźi Teatr Kameralnyban (1946–49), a varsói Teatr
Współczesnyben (1949–54), Teatr Narodowyban (1954–66) és Teatr
Dramatycznyban (1966–1985). 2010-ben csatlakozott a Teatr Rozmaitości
társulatához.

– Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családból
című filmjében, amely négy generáció történetét dolgozza fel,
ön játssza a legidősebb nőt. Milyen élményt, tapasztalatot nyújtott a filmben való munka?
– Ibolyával csodálatos volt együtt dolgozni, azonnal megértettem, mit kér. Rögtön megbíztam benne, mert láttam,
hogy tudja, mit akar. Örültem neki, hogy az anya (vagy ha
úgy nézzük, nagyanya), akit én játszottam, nem egy „kemény” figura, sokkal inkább sokszínű. Azt gondolom, hogy
ez egy gyönyörű film a magyar történelemről, fontos dokumentum a magyarok számára. Nekünk, lengyeleknek nincs
ilyen filmünk.
– Alighogy befejeződött a forgatás, ismét színházban kezdett el próbálni, a varsói Zsidó Színházban az Üzlet a korzón
című előadást, amelynek főszerepét alakítja. Mi vonzotta ebben
a szerepben?
– Nagy örömmel fogadtam el a felkérést, több okból is. Egyrészt mert az azonos című regényből készült filmben Rozálie
Lautmanová szerepét Ida Kamińska alakította – őt egyébként
személyesen is ismertem, remek színésznő volt, és nagy megtiszteltetés, hogy eljátszhatom ezt a szerepet. Eleinte kicsit féltem a kihívástól, de mivel ez nem film, hanem színpadi feldolgozás, vállaltam. Másrészt fontos számomra, hogy egy zsidó
nőt játszom. A háború előtt sok zsidó barátom volt, emlékszem
arra, ahogy beszéltek, ahogy viselkedtek, ezért közel áll hozzám
a figura. Korábban játszottam Władysław Pasikowski Ezután
című filmjében,1 egy olyan lengyel nőt, aki próbálta megmenteni a zsidókat a pogrom alatt. Ebben az országban ismert vagyok, sokan látják a filmjeimet, ezért fontos, hogy fellépjek a
gyűlölet ellen, ugyanis jelenleg rettenetesen erős az antiszemitizmus Lengyelországban. Már annyira kevés zsidó él itt, mégis
akkora a gyűlölet velük szemben. Ez volt az egyik fő oka annak,
hogy elvállaltam a szerepet a Zsidó Színházban.
– Az Üzlet a korzón és az Ezután is a második világháború
alatt játszódik, önnek pedig éppen akkor kezdődött a pályája.

1

A film (akárcsak a lengyel drámaíró, Tadeusz Słobodzianek: A mi osztályunk című drámája) a jedwabnei pogromot dolgozza fel, ahol a helyi
lengyel lakosság aktívan részt vett a zsidók lemészárlásában.

– A háború előtt kezdtem a színiiskolát,2 és éppen abban
az évben, 1939-ben végeztünk, amikor kitört a háború. Öten
jártunk az osztályba, és ebből négyen – Hanka Bielicka, Jerzy
Duszyński, Czesław Kulak és én – Vilniusba szerződtünk. Ott
két évet dolgoztunk, egész 1941-ig, amikor bevonultak a városba a németek. Rengeteget játszottunk, amerikai, angol, német,
cseh drámákat, sőt még magyarokat is, de előadtunk lengyel
hazafias darabokat is. Nagyon jó iskola volt ez rögtön a diploma után, remek rendezőkkel és színészekkel dolgozhattunk
együtt, mivel amikor Stefan Starzyński, Varsó akkori polgármestere 1938-ban megszorításokat vezetett be, sokan elhagyták a fővárost, és többek között Vilniusba mentek. Amikor Vilniusba megérkeztek a németek, megszűnt a színház, én pedig
illegálisan Varsóba szöktem, ahol férjhez mentem. Varsóban
bojkottáltam az ottani színházakat, helyette a Honi Hadsereg
frontszínházában játszottam. Zenés, szórakoztató műsorokkal
léptünk fel a partizánok előtt, gyakran akár hetekre is elutaztunk a frontra. Czesław Miłosz is megnézte egy előadásunkat,
és azt mondta, hogy ez volt a legjobb színház, amit valaha látott.
Emellett létezett egy földalatti színház is, de nem tartottunk előadásokat, hanem az volt a feladatunk, hogy előkészítsünk egy erős repertoárt akkorra, amikor befejeződik a
háború. Például Jarosław Iwaszkiewicz lefordította nekünk az
Elektrát, Miłosz pedig Shakespeare Ahogy tetszikjét – hogy a
háború végén rendelkezésünkre álljanak a lengyel szövegek.
A frontszínházzal volt egy olyan utunk, amelynek során
a Gestapo majdnem elkapott minket, akkor úgy döntöttünk,
hogy tartunk egy kis szünetet, nem sokkal később pedig kitört a varsói felkelés. A felkelés alatt a földalatti színház tagjai
szétszóródtak Varsó különböző negyedeibe, én a belváros déli
részében laktam, amit még nem foglaltak el teljesen a németek. Folyamatos harcok zajlottak mindenütt, de hozzászoktunk. Színészekként a BIP3 alá tartoztunk, és előadásokat,
koncerteket kellett adunk szerte a városban. Ez addig tartott,
amíg az óvárost is meg nem szállták a németek.
2
3

Állami Színházművészeti Iskola (Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej),
a mai Színművészeti Akadémia (Akademia Teatralna) elődje Varsóban.
Biuro Informacji Propagandej: a Honi Hadsereg Propaganda és Információs Hivatala.

21

öregedés

Básti Juli és Danuta Szaflarska az Anyám és más futóbolondok c. filmben

– A háború után a krakkói Stary Teatrban játszott. Mikor
és hogyan került oda?
– A varsói felkelés leverése után átmeneti táborokba vittek minket, engem és a másfél éves kisfiamat Bochniába,
ami csak 40 kilométerre van Krakkótól, és onnan jutottunk
el Krakkóba, ahol már várt ránk a férjem. Ez 1944-ben történt, a városban akkor nem volt színház, de ahogy a háború
véget ért, 1945-ben újra játszani kezdett a Stary Teatr. Egy
régi professzorom is a színházban dolgozott, és beajánlott
Osterwának,4 aki épp olyan színésznőt keresett, aki el tud játszani egy 14 éves lányt. Egészen odavoltam, hogy Osterwával
dolgozhatom, de a munka során kiderült, hogy nagyon goromba ember. Ráadásul a Reduta és Zelwerowicz5 iskolája
ellentétben álltak egymással, ezért Osterwa nem szerette
azokat, akik Zelwerowicznál tanultak. A próbák alatt ügyet
sem vetett rám, egyáltalán nem adott utasításokat, úgyhogy
magam építettem fel a szerepemet, a szituációkat – és mivel
Vilniusban remek iskolát kaptam, ez nem jelentett problémát.
– Mennyi időt töltött Krakkóban?
– Csak egy évet. Éppen egy amerikai darabot, a Roxyt játszottuk, amikor jött egy forgatócsoport, mert férfi szereplőket
kerestek egy filmhez – de végül engem hívtak el próbafelvételre. Az igazgató persze nem engedett el, de a rendezőm azt
mondta, hogy húsvét előtt pár napig nem játszunk, utazzak el
akkor a próbafelvételre, ő majd falaz nekem.
Ekkorra Krakkóban már erős apátia vett erőt rajtam, a háború utolsó éveiben megélt traumák utóhatásaként, sokszor
órákig ültem mozdulatlanul egy helyben, és rájöttem, hogy
ez így nem jó. Elmentem orvoshoz is, aki azt javasolta, hogy
utazzak el Krakkóból, változtassak helyet, társaságot, így el4
5
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Juliusz Osterwa a háború előtti legendás Reduta társulat alapítója és vezetője.
Aleksander Zelwerowicz a varsói Állami Színházművészeti Iskola alapítója és első vezetője. A Színművészeti Akadémia ma az ő nevét viseli.

utaztam Zakopanéba. És ide érkezett meg a filmszerződésem
is – vagyis ismét volt miért élni!
– Ez volt az első filmje?
– Igen. Leonard Buczkowski rendezte, Zakazane piosenki
(Tiltott dalok) volt a címe. Élveztem a filmben végzett munkát. Ekkor még csak alacsony honoráriumot kaptam, de a
gyártásvezető azt mondta: „Magát senki nem ismeri, ezért
most keveset fizetünk. Ha sikeres lesz, már maga diktálhatja a
feltételeket.” Aztán megjött a siker, és vele együtt a sok pénz is.
A filmforgatás miatt Łódźba költöztem, de nem vettem
lakást, szállodában laktam. Az otthonom változatlanul Varsóban volt, ahova a férjem visszaköltözött Krakkóból. Łódźban
három évet éltem, s mivel akkor indult éppen Erwin Axer
színháza6 is, ott játszottam a filmforgatások mellett. Axer kiemelkedő színészeket hívott oda, három évvel később pedig
az akkori kulturális miniszter, Włodzimierz Sokorski, aki
többször eljött Łódźba megnézni az előadásainkat, felajánlotta, hogy költözzön a színház Varsóba – így hát az egész színház függönyöstül-jelmezestül áttette a székhelyét a fővárosba.
Akkor költöztem én is Varsóba, és már életem végéig ott fogok élni.
– Miért lett színész?
– Tulajdonképpen véletlenül. Fiatalon lelkesedtem az orvostudományért, orvos akartam lenni, a színészetet csupán
szórakozásnak tekintettem, és egy amatőr társulatban játszottam. 20 éves koromban epizódszerepeket kaptam, és soha
nem gondoltam komolyan, hogy színész legyek. Az orvosi
tanulmányokra viszont nem volt pénzem, a barátaim pedig
rábeszéltek, hogy próbáljam meg a felvételit a színiiskolára,
ahová elsőre be is jutottam. És ottmaradtam.
Az interjút készítette: Nánay Fanni
6

Katonák Háza Kamaraszínház (Teatru Kameralnego Domu Żołnierza),
majd Varsóba költözése után Kortárs Színház (Teatr Współczesny).
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szűcs mónika

színház az ifjúságnak
Ifjúsági előadások Budapesten

Simkó Katalin a Soha senkinek c. előadásban Fotó: Torják Orsi

Az a felismerés, hogy a fiatalokhoz más módon kell szólni,
más témákat kell felvetni számukra, viszonylag új a magyar
színházi életben. Hagyományosan ennek a közönségrétegnek, azaz a gyerekkorból már kilépett, de még nem felnőtt fiataloknak a felnőttelőadások egy részét kínálták a színházak:
a szórakoztatás és nevelés kettős eszméjének jegyében többnyire klasszikusokat (persze csak a nem túl „sikamlósakat”)
és musicaleket. A diákbérletes előadások gyakran a színészek
rémálmaivá váltak, mert a középiskolásokat, nagyobb felső
tagozatosokat nem érdekelte, ami távol tőlük – és ez értendő
a témaválasztásra, színházi formára egyaránt –, a színpadon
történt. A kőszínházak legfőbb célja a diákbérletekkel, hogy
„kineveljék” saját közönségük utánpótlását, hogy színházlátogatóvá szocializálják a fiatalokat, ám erre ezek az előadások
nemigen alkalmasak, sok fiatal épp a közösen szervezett színházlátogatások élménye nyomán fordul el a színháztól.
Felismerve a problémát, a fiatalok megszólítására egyre
több helyen olyan programokat kezdtek szervezni, amelyek
egyrészt magához a színházhoz hozzák közelebb a diákokat (kulisszajárások, találkozás a színészekkel stb.), másrészt
az előadások kérdésfeltevéseibe, művészi eszközeibe vezetik be a nézőket (beavató színház1). Fontos fejlemény, hogy
1

Az első ilyen beavató színházi előadást Ruszt József rendezte 1975-ben
Kecskeméten Shakespeare Rómeó és Júliájából. A diákoknak „bizonyos
részleteket próbafázisban mutattak be, azaz a rendező időnként megállította a színészeket, magyarázott, instruált – a játszókhoz szólt, hogy a
nézők értsenek belőle –, vissza-visszatértek egy-egy epizód kidolgozásához, s szinte játszva ismertették meg a darab meséjét, problematikáját,
lényegét, az alapvető drámai és színházi fogalmakat”. Honti György: Beavató Színház, in Iskolakultúra 2008/7–8., melléklet.

mára egyre több vidéki és budapesti kőszínház használja a
színházpedagógia különböző eszközeit, hogy a fiatalokhoz
érdemben el tudjon jutni. Ehhez kellett egy szemléletváltás
is: hogy ne a jövő felnőtt közönségét lássák a tizenévesekben,
hanem olyan nézőket, akiket itt és most kell megragadni, akiknek a problémákra, elvárásaira, ízlésvilágára valamilyen módon reflektálni kell. Ebben a szellemben dolgozta ki a három
budapesti művészszínház (a Katona, az Örkény és újabban a
Radnóti is) a saját színházpedagógiai programját. A színházak saját (felnőtt)előadásaikhoz kötődően előkészítő, esetleg
feldolgozó foglalkozásokra is várják a diákokat, ahol a beszélgetésen túl sokféle drámás játékkal nyitják meg az előadásokat
a fiatalok világa felé, vezetik be őket az előadás jelrendszerébe.
Kifejezetten ifjúsági közönség számára még ma is viszonylag kevés színház, illetve (többségében független) társulat készít előadásokat, bár az utóbbi 6-8 évben érezhetően megnőtt
ezeknek a produkcióknak a száma. A családi színházként induló Kolibri az elsők közt kezdett el rendszeresen játszani középiskolásoknak. Feladatvállalását jelzi, hogy a színház nevébe
is belekerült az ifjúsági színház megnevezés. Három játszóhelye közül mára egyértelműen (bár nem kizárólagosan) a Kolibri Pince lett az ifjúsági előadások bemutatóhelye, ahol a színházterem mellett kialakítottak egy színházpedagógiai foglalkozások számára is alkalmas teret. Hosszú évek óta foglalkoztat a színház képzett drámapedagógusokat, készít segédleteket
tanároknak, hogy ezzel is segítse az előadások minél mélyebb
feldolgozását. Színházi alkotók (és hivatásos színháznézők)
közül sokan kérdőjelezik meg ezeknek a színházpedagógiai
foglalkozásoknak a létjogosultságát, szükségességét, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy van rájuk igény: sok olyan pedagó23
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gus munkáját segítik meg ezzel, akik szívesen viszik színházba
a diákjaikat, és érzik ugyan a szükségét, de a maguk nézői felkészültségét kevésnek érzik ahhoz, hogy az előadás felvetette
problémákat az iskolában közösen továbbgondolják.
A Kolibri ifjúsági repertoárjában sokféle előadással találkozhatunk. Az egyik legnépszerűbb közülük a hosszú évek óta
műsoron lévő2 Cyber Cyrano, amelyet a színház felkérésére
Tasnádi István írt.3 A darab egy megtörtént iskolai esetet mesél el, amely a valóság és a virtuális világ összekeveredésének
veszélyeire figyelmeztet. Hasonló problematikából indul ki, de
máshova érkezik a tavalyi évad egyik legkülönlegesebb ifjúsági
bemutatója, amelyet Vidovszky György rendezett Jeli Viktória
és Tasnádi István kettős:játék című darabjából.4 Vidovszky a
diákszínjátszás területéről érkezett a színház világába, így jól
ismeri azt a korosztályt, amelyhez az előadásai szólnak. Rendszeresen dolgozik fiatalokkal, akik közül jó néhányan azóta
hivatásos színészek lettek. 2007 óta rendez a Kolibriben, a tavalyi évadtól kezdve a színház vezető rendezője. A kettős:játék
egy fiú és egy lány párhuzamosan futó története, akik egy online játék keretén belül avatárjaik közvetítésével „találkoznak”,
barátkoznak össze, ám mindketten eltitkolják a másik elől azt,
ami a való életüket leginkább meghatározza. Mesés fordulatok
után végül létrejön köztük a találkozás, de vajon megszületik-e az a bizalom és elfogadás, amit a virtuális világban olyan
könnyű volt megszerezni? A Kolibri előadásában a nézők a két
történet közül csak az egyiket követhetik végig (a fiúét a Kolibri Színház előterében épített, fóliával határolt térben, a lányét a
színházteremben), egészen addig, amíg egybeér a két szál, és a
nézők két csoportja is találkozik.
A Kolibri jelenleg is látható ifjúsági előadásai közül legrégebben5 a Novák János rendezte Klamm háborúja megy, az
egyszemélyes produkciót már több mint 250-szer játszotta
Scherer Péter. A darab egy tanár monológja, aki egy diákja
öngyilkossága nyomán mentegetőzik, fenyegetőzik, magyarázkodik és omlik össze a némán (és talán ellenségesen) figyelő diákok előtt. Különlegessége a bemutatónak, hogy ez
volt az első magyar osztálytermi előadás, a Kolibri Pince mellett rendszeresen viszik iskolákba is. A tantermi forma természetes módon vonja játékba a diákközönséget, olyan szerepet kínál nekik (a darabbeli osztályét), amely igen közel áll a
színháznéző szerepéhez, de nem készteti direkt szereplésre a
fiatalokat. Scherer Péter színészi bravúrja, hogy képes nagyon
érzékenyen reagálni a diákok néma jelzéseire is, így egészen
közvetlen kapcsolatot tud teremteni velük.
Az elmúlt években több nagyon sikeres tantermi előadást készített Scherer Péter állandó alkotótársával, Gyulay
Eszterrel közösen. Van köztük könnyed, alapvető higiénés
ismereteket szórakoztató formában közvetítő produkció (A
kézmosás fontosságáról), a tanórákon unalomig ismételgetett irodalmi ismereteket új megvilágításba helyező, játékos,
energikus előadás (Ady/Petőfi). Tantermi előadásaik másik
része olyan társadalmi kérdéseket érint, amelyekről kevés szó
esik a nyilvánosság előtt, de amelyek súlyos problémaként
merülhetnek fel a fiatalok körében (is). A gyáva egy drogos
fiú (játssza: Kovács Krisztián) útját meséli el erős, szuggesztív
2
3
4
5
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A bemutatót 2010 novemberében tartották, rendező: Vidovszky György.
A darabot azóta más társulatok is bemutatták, a zalaegerszegi színház
például egy igen figyelemreméltó tantermi színházi nevelési előadást készített belőle.
Megjelent a Párhuzamos világok c. kötetben. (Selinunte Kiadó, Budapest,
2016, 11–65.)
A bemutató 2008. január 19-én volt a Kolibri Pincében.

monológokban a könnyű drogoktól kezdve „a medence alján”
át a kilábalásig. A Vakságban egy a látását fokozatosan elvesztő nő (játssza: Sárosdi Lilla) történetét ismerhetjük meg, aki
őszintén, sokszor önironikusan tárja fel a betegséghez fűződő
érzéseit, a kétségbeesés és felülemelkedés stációit. Az előzőekhez hasonlóan ugyancsak egy nagyszerű színész, Simkó
Katalin kiemelkedő alakítására épül Scherer legújabb tantermi előadása. A Beate Teresa Hanika regénye nyomán készült
Soha, senkinek egy tizenéves lány történetét mondja el: maga
a lány beszél az álmairól, egy furcsa fiúról, a családjáról, és
azokról a titkokról, amelyektől csak úgy lehet megszabadulni,
ha beszélni kezdünk róla. A családon belüli szexuális abúzus
az egyik legsúlyosabb tabu a mai közbeszédben, miközben
elrettentő statisztikák vannak arról, milyen számosan érintettek benne. Simkó Katalin természetes közvetlenséggel tudja
megszólítani a tőle karnyújtásnyira ülő diákokat, és egészen
kivételes erővel érzékelteti az áldozattá váló gyermek kiszolgáltatottságát, küzdelmét önmagával és családtagjaival.
A különböző szerektől való függés, a családon belüli erőszak, a gyermekkori prostitúció problémája több más alkotócsoport munkáiban is feltűnik. A Kolibriben látható a K.
V. Társulattal közösen készített Függésben című produkció
(rendezte: Czukor Balázs), amely a függés sokféle módját (cumitól, számítógépes játéktól, édességtől, kávétól, alkoholtól,
társtól, szertől stb.) vonultatja fel pörgős, humoros képekben,
jelenetekben, dalokban, és a fiatalokra különösképpen ható
iróniával mutatja meg a függésben élő és a rajta segíteni próbáló ember ambivalens viszonyát. A Stúdió K adott helyet
a K. V. Társulat és a Bohócok a Láthatáron Csoport Kiállok
érted című produkciójának (rendezte: Romankovics Edit). A
nevelőintézeti lányok prostituálódását középpontba helyező
előadás egyik fontos kérdése, hogy mit tehet az, aki kívülállóként látja a problémát, érzi, érti a veszélyt; hova fordulhat,
hogyan segíthet a kiszolgáltatottságukban önként a vesztükbe
gyalogló fiataloknak. Ez a jó szándékkal teli csőd, a tehetetlenség az egyik legnyugtalanítóbb érzés, amit a felnőtt néző
magával vihet az előadásról: egy kérdőjelet a cím végén.
A Bodó Viktor vezette Szputnyik Hajózási Társaság feloszlása után Mentőcsónak néven két egység maradt a víz felett Pass Andrea és Fábián Gábor vezetésével. A Mentőcsónak
társadalmi kérdésekről gondolkodik – többnyire interaktív
– színházi formában. Produkcióik épp fordított utat járnak
be, mint a kőszínházak diákbérletes előadásai: a diákoknak
készült előadásokra „rákaptak” a felnőttek is. A Pass Andrea
rendezte Újvilág például tantermekben is játszható, de szívesebben tűzik műsorra a Jurányiban, ahol egy-egy középiskolai
osztály mellett felnőtt nézőket is fogadnak. Az Újvilág három
fiatal történetén keresztül beszél egy szélsőséges mozgalom
születéséről, keresi annak emberi és gondolkodásbeli eredőit.
De nemcsak a tizenévesekről, hanem rólunk, felnőttekről is
szól: egy nemzedék kudarcáról, illetve az utánuk jövők kételyeiről és útkereséséről.
Fábián Gábor és csapata a színház és a játék mellett az
ismeretterjesztés feladatát is vállalja. Pirézek című tantermi
produkciójuk például erős színészi jelenléttel, sodró energiával és sok humorral beszél az előítéletekről: születésükről,
megjelenésükről a mindennapjainkban és társadalmi szinten
egyaránt. Néhány éve az előadásban kétségtelenül megjelenő
didaxis még bánthatta volna a szemünket, de ma már minden tiszta mondatnak örülnünk kell, amely fontos kérdésekről őszintén beszél. Ugyanilyen tiszta, indulatmentes, mégis
mellbevágó mondatokat hallunk a Szociopoly szakértőjétől,
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Bass Lászlótól is, aki a vidéki mélyszegénységgel foglalkozó
interaktív színházi társasjáték vezetőjeként tényekkel, adatokkal, valós esetekkel támasztja alá a játék résztvevőjeként szerzett tapasztalatainkat. Hasonló színházi társasjátékban kínál
bepillantást a háború elől menekülők sorsába a Menekülj okosan! című produkciójuk is, olyan dilemmákkal szembesítve
diákokat és felnőtteket, amelyek – akárcsak a nagy klasszikus
tragédiák – emberi mivoltunk alapjaira kérdeznek rá.
Az a felismerés, hogy a különböző korosztályoknak másféle előadásokat kell kínálni, a színházi nevelési társulatok
számára kezdettől fogva evidencia. A legrégebbi magyarországi színházi nevelési csoport, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ több komplex színházi nevelési előadására várja
a középiskolás osztályokat. A felnőttkor határán állók számára (a Szputnyikkal együttműködésben) készült Nick Hornby
regénye nyomán A hosszabbik út című előadásuk, Gigor Attila rendezésében. Négy embert sodor a véletlen egymás mellé
egy toronyház tetején: mindannyian folytathatatlannak látják
az életüket. Az előadásban az ő útjukat, változásaikat követik
a fiatalok, több ponton megállítva a színházi jelenetek sorát
reflektálhatnak rá különböző drámás munkaformák segítségével. Az utolsó jelenetben ugyanott találkozik a négy szerep-

A Kéksziget családjában fontos hiátust jelent az apa
kényszerű távolléte (külföldön dolgozik). Ugyanez a probléma áll a középpontjában a Káva Kulturális Műhely Igaz
történet alapján című komplex tánc/színházi nevelési
előadásának is, amelyet a Közép-Európa Táncszínházzal
(KET) közösen (és a Nemzeti Táncszínházzal, valamint a
Bethlen Téri Színházzal együttműködve) készítettek. Egy
négytagú család lassú széthullását járja végig az előadás a
tánc és a színház eszközeivel, miután az apa külföldre ment
dolgozni. Hogyan hat ez a távollét a gyerekekre, hogyan
birkózik vele az anya, hogyan porlasztja el egy szeretetteljes
élet biztosnak hitt alapját – ezt vizsgálják a diákok képek,
mozdulatok, gesztusok segítségével, először a táncosok és
színészek közreműködésével, majd a saját testükön is megtapasztalva. Az előadás azt az utat folytatja, amelyet az alkotók már előző, Horda2 című munkájukkal elkezdtek: a
táncot integrálják egy komplex színházi nevelési előadás
kereteibe. Igazi bravúrja ez a kávás színészeknek és a KET
(drámatanárként is egyre magabiztosabb) táncosainak: félénk, félszeg kamaszokat juttat el oda, hogy szívesen mozduljanak meg, hogy a testüket használva fogalmazzanak
meg állapotokat, érzéseket.
Kiállok érted. Fotó: Tóth Artin

lő, de nem kétséges, hogy a krízisen túljutva mindannyian a
hosszabbik úton indulnak innen lefelé. A hetedik égig című
előadásuk Hajós Zsuzsa rendezésében 13–15 évesek számára
készült (a Bohócok a Láthatáron Csoporttal közösen). Főhőse
egy cigánylány, akinek sikerül az, ami kortársai többségének
nem: elhagyja a faluját, továbbtanul, munkát, társat talál – de
közben minden kapcsolata megszakad az édesanyjával. Az
előadás olyan témát állít a középpontba – az elengedés, útnak
indítás egyfelől, az elszakadás, leválás másfelől –, amely éppen
ebben a korosztályban kezd eleven dilemmává válni. Ugyancsak ezt a korosztályt várják a Kéksziget című előadásukra is
(írta: Kárpáti Péter, rendezte: Kárpáti István), amely egy család életéből felvillantott képek és a fiatalokkal való közös játék
nyomán beszél azokról a mindennapi nehézségekről, amelyek
megakadályozzák, hogy igazán szót értsünk egymással.

Kifejezetten fiataloknak készült táncelőadást alig találunk a magyar színházi kínálatban (ld. Juhász Dóra és Berecz
Zsuzsa írásait tánc és beavatás témában az idei júniusi számunkban – a szerk.). A kevés kivételek egyike a Juhász Kata
és társulata által iskolákban játszott Bemelegítés című produkció. Juhász Kata évek óta rendszeresen jár iskolákba, sőt mozgásszínházi tantermi előadásokat is készített: a Bemelegítés
is ilyen.6 Az előadás három egészen kivételes képességű (és
képzettségű) táncos által a kortárs tánc nyelvén szólítja meg a
középiskolásokat, és ez a találkozás egy kvázi „idegen nyelvvel”, az általa és vele való kapcsolatteremtés kiválóan működik
az iskolai közegben – karnyújtásnyi közelségben is.
6

Egy másik varázslatos produkciójuk, a Felhőcirkusz a legkisebbeknek
szól tiszta játékossággal, a cirkusz, a tánc és a zene nyelvén.
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Tessék engem megmenteni!

stuber andrea

az alkotó nem pihen
Magyarországi Bábszínházak XIII. Találkozója
A magyarországi bábszínházak idei kecskeméti találkozója
remélhetőleg nem hozott balszerencsét senkinek. A tizenhármasnál jóval nagyobb számokat is felvonultatott a rendezvény: 19 bábszínház, illetve társulat 29 produkcióját láthatták
a nézők öt nap alatt. Ez olyan mennyiségű előadás, amit csak a
legelszántabb fesztiválőrültek képesek végignézni – jómagam
24-et abszolváltam, ha nem is mindet helyben –, ámde van az
eseménysorozatnak egy megbízható közönségmagva: maga a
bábszínházi szakma. Ilyet én egyetlen más hazai színházi fesztiválon sem láttam: az alkotók múlhatatlan figyelemmel kísérik
a programot reggeltől estig, épp csak a saját előadásuk közben
26

nem ülnek a nézőtéren. Azután este kíváncsian részt vesznek
a szakmai beszélgetésen is, amelyen ezúttal Marek Waszkiel,
Jászay Tamás és Novák Eszter (olykor helyettesítőként Ascher
Tamás és Lendvai Zoltán) vitatták meg a látottakat, Vidovszky
György moderálásával, egy Mózes-szobor szomszédságában.
Az egyik szakmai résztvevő – a nem-bábszínházi szektorból – mondott valami olyasmit, hogy a bábszínészeket helyes
embereknek képzeljük, mivel gyerekekkel foglalkoznak, nyitottak, játékosak. És tényleg így fest a dolog. Feltűnő az is,
hogy közönségnek milyen kiválóak. Kecskeméti tapasztalataink alapján álmodni sem lehet ideálisabb nézőteret annál,
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mint amelyiknek az elejében gyerekek ülnek, a hátuljában bábosok. Szinte tapinthatóak a publikum erényei: naivitás, derű,
érzékenység, hozzáértés, kollegialitás.
A kecskeméti bábszínházi találkozó a szó szoros értelmében találkozó. Egyben seregszemle. A programot nem
válogatja senki, minden társulat saját belátása szerint hoz
előadást. Akadnak színházvezetők, akik olyat mutatnak,
ami az általános működésüket, a hétköznapi gyakorlatukat
reprezentálja. Mások rendelkeznek kifejezetten fesztivál-előadásnak ható produkcióval. És persze az is előfordul, hogy a
praktikum határozza meg a programot: az az előadás érkezik,
amelynek szereplői egészségesek és egyeztethetők.
A műsorfolyam többé-kevésbé átfogta a lehetséges közönség teljes spektrumát. Szerepelt több babaelőadás (avagy csecsemőszínház, avagy aprók színháza – még keresgéljük a 0–3
éves korosztály színházának legmegfelelőbb elnevezését), voltak óvodás korúaknak való előadások, kisiskolásokat célzók,
és akadt felnőttelőadás is. A Jeles András-féle szombathelyi
József és testvérei mellett talán ide sorolhatjuk az ESZME és
a Vaskakas remek koprodukciójaként létrejött, Hoffer Károly
rendezte Az időnk rövid történetét, sőt talán az egyetemista
Szilágyi Bálint munkáját is, a hűvös, tömör, szikáran költői
Madárlányt Eke Angéla és Márkus Sándor játékában.
Hiányzott a kínálatból az ifjúsági előadás, a 14–18 éveseket
megszólító bemutató. Érdekes jelenség ez, hogy miközben a
gyermek- és ifjúsági színházak készítenek ilyen produkciókat,
a bábszínházak csak elvétve. Lehetséges, hogy magában a célközönségben, a kamaszokban van bizonyos ódzkodás a műfajjal szemben: netán dedós dolognak tartják a bábszínházat.
A kisbabáknak szóló színház viszonylag fiatal műfaj, és
nemritkán érződik is rajta a felfedezés öröme, a kezdeti lelkesedés. Akár az újszülöttek, úgy tudnak néha rácsodálkozni
az alkotók a babaszínház tárgyaira, témáira. A világ megismerésének és a színház eszközeinek alaptanfolyama ez: színek, formák, hangok, viszonyok. Előfordul, hogy az ilyen
jellegű előadásokat túlforszírozott gyerekesség és némi kellemetlen negéd uralja el. Például felnőtt számára akár irritálóan is hathatott, ahogyan a veszprémi Kabóca Bábszínház
Miaujának agyonöltöztetett szereplői mérhetetlenül hosszan
rácsodálkoztak egy hulahoppkarikára. Cicás történetet adtak
elő Libuše Niklová figuráinak felhasználásával, zenéléssel és
animációs film vetítésével egybekötve, Miliana Lenak rendezésében. Babaszínházban egyébként viszonylag ritkán játszanak el történetet, általában kisebb elemekkel dolgoznak.
Jellegzetesen egyéni és szuggesztív babaszínházi modell például Kiss Erzsié. Nála a színészjátékosok tárgyak használatára, mozgásokra, érzelmek kifejezésére szorítkoznak, és ebben
a zene, valamint egyfajta poétikus halandzsanyelv a támaszuk. Kiss Erzsi-produkciót ezúttal a Griff Bábszínház hozott
Kecskemétre, a Piros-kalandot Fekete Ágnes, Üveges Anita és
Szilinyi Arnold szereplésével.
Kiemelkedett a csecsemőszínházi mezőnyből a Juhász Anikó ötletéből és dramaturgiájával készült Pötty, ugyancsak a zalaegerszegi Griff Bábszínháztól. Ebben B. Szolnok Ágnes, Tóth
Mátyás és a zenész Hettinger Csaba vett részt. A koncepció
egyszerű és zárt: fehér térben két fehérbe öltözött színész játszik, átnyúlkálható fehér háttér előtt. Eszközük, tárgyuk a pötty:
különböző színekben, méretekben és térbeli formációkban,
egészen a gömbig. A produkció megtalálta az ideális mértéket.
Hibátlan arányokban és ritmusban jöttek az élmények: felismerések, tudatosítások, ismétlések, meglepetések, ellentétek.
A bábszínházakban igen nagy a kereslet az óvodás korú gye-

rekeknek szóló előadások iránt. E téren tanúi lehettünk annak
Kecskeméten, hogy akár ugyanazon alkotó keze alól kikerülhet
jól sikerült és kudarcos produkció. A miskolci Csodamalom
Bábszínház által bemutatott Hisztimesék, Csató Kata rendezése
ugyanis minden ízében elhibázottnak tűnt. A Berg Judit könyve alapján írt történetben az életszerűséget éppúgy nem lehetett
felfedezni, mint a stilizációt, színházszerűsége pedig az idegtépésig fajult az ismétlődő, sekélyes dialógusokkal és a mindig
újra és ugyanúgy elénekelt bugyuta dalocskával. Idővel a néző
már azt sem tudta megállapítani, ki hisztis itt, a gyerek, az anya
vagy ő maga. Ugyanakkor a Ciróka Bábszínház Csató Kata rendezte A bagoly, aki félt a sötétben című produkciója az egyszerű,
tanulságos eseménysor mellett felvonultatta egy idős színész és
egy fiatal színésznő (Apró Ernő és Nyirkó Krisztina) kettősét,
amely nagyapa-unoka jellegű, nemzedéki munkatalálkozóként
hatott szívderítően. Ráadásul Grosschmid Erik képzőművészetileg értékelendő látványvilágában ott pislogott a kis gyöngybagoly, Hupp, aki jó eséllyel indult a fesztivál legszeretnivalóbb
bábfigurája címért. De végül nem ő nyerte volna el, hanem az
a lila műszőrme szörny, aki a Tessék engem megmenteni! című
debreceni bábelőadásban ácsingózott lányok átokoldó csókja
után. Azt a bábot szintén Grosschmid Erik tervezte, s Schneider Jankó adott neki pazar hangot és bájosan ET-s mozgást.
Itt jegyzem meg, hogy Schneider Jankó kapta a Magyar Bábművész Szövetség hagyományosan a kecskeméti találkozón
átadott alkotói díját.
A Vojtina Tessék engem megmenteni!-jét a fesztivál egyik
csúcspontjaként éltem meg. (A másik a Mesebolt Bábszínház
munkája Jeles Andrással, a József és testvérei volt.) A Tessék
engem megmenteni! már az eredeti mese alapján is üdítően
eltér a szokásos ügymenettől. Hogy egyebet ne mondjak, forradalmi újításként itt egy királylány indul megmenteni egy
másik királylányt. A történet csupa meglepetés, az előadás
csupa színészi hancúrvihánc. A játékkedv örömét fokozza,
hogy a produkció időről időre reflektál saját színházi mivoltára. Néha leleplezi a paraván mögött történteket, a háttérmunkások tevékenységét. Egy emblematikus pillanatban a
színész, aki önfeledten beszél felfelé, a feje fölött mozgatott
bábja irányába, egyszer csak észreveszi, hogy túlment a paravánon. Rájön, hogy lebukott, néz ránk zavartan, árván, kifosztottan. Hajdú Péter adja elő el ezt az egyszerre vicces és
drámai magánszámot. Aztán megyünk tovább a játék sodró,
derűs hullámain, valamivel többet tudva arról, hogy miként
kell mindenért megdolgozni.
Kisgyerek-előadást hoztak a pesti bábszínházak is, történetesen Kuthy Ágnes-rendezéseket. A Kolibri az empátiát
tanító, nézőpontváltást felmutató, helyenként fantáziadús A
medve, akit Vasárnapnak hívtak előadását, a Budapest Bábszínház a kissé monokróm Hoppá-hoppá!-t. A Stúdió K a tőle
megszokott színvonalon szerepelt Fodor Tamás rendezésével,
Németh Ilona tervezésével, a Picasso-festmények által ihletett
Maya hajójával. Itt szorítok helyet a cikkben a győri Vaskakas
Bábszínház Somogyi Tamás rendezte János vitézének, amely
mind formailag, mind tartalmilag felvillanyozóan érdekesnek
mutatkozott, és néhol egészen eredeti olvasatát adta Petőfi
művének. (Például az óriások viszonylatában, vagy Jancsi és
Iluska végső egymásra találásának terén, amely Tündérország
helyett alighanem a Mennyországban zajlott.)
A kisiskolás kínálat egyik végletének a békéscsabai Napsugár Bábszínház Berzsián és Dideki-adaptációja bizonyult, amely
a védtelenebb felnőtt nézőkben akár az egész bábműfajba vetett hitet is megingathatta. A szereplők úgy álltak a színpadon
27

az ifjú nézőhöz
több mint nyolcvan percig – ami mindenképpen indokolhatatlan és igazolhatatlan hosszúság –, hogy szavalták a szöveget,
egymással próbálva partneri kapcsolatba lépni. Ezenközben a
kezük ügyében lévő bábokkal alig kezdtek valamit. Lázár Ervin világból semmit nem sikerült megérzékíteniük, sem az intellektualitás, sem a poézis szintjén.
Nem a Berzsián és Dideki volt az egyetlen Veres Andrásrendezés, ahol némiképp értetlenül szemléltem a színpadi eseményeket. Az egri Harlekin Bábszínház A szegény ember hegedűje című előadásában ugyancsak nehéz volt felfedezni, hogy
mit is kellene kihüvelyeznünk a kétszintű játékból, amelyben
egyrészt két élőszínházi nővér elemésztette a nála egy fejjel
magasabb kishúgát, másrészt pedig „színház a színházban”
keretben zenés betéteket láthattunk pompás marionettfigurákkal. Attól függetlenül, hogy nem értettem, mi ez egyáltalán, igazi gyönyörűséget jelentett a rémdrámába illő temetői
jelenet a sírból kikelő és felszárnyaló bajuszos halott bácsival.

színész, hiszen ő játszotta A kis lord címszerepét hat évvel ezelőtt a Weöres Sándor Színházban.
A fesztivál erőteljes, nagyon is élet- és fejlődőképesnek
mutatkozó vonulatát alkották a kézműves jelleget őrző családi
bábszínházak. A Ziránó Színház Pulcinella szerelmes című produkciójában nemcsak Varga Péter Róbert humora és virtuozitása volt lehengerlő, hanem az is, ahogy a Kovács Géza írta történet és a Boráros Szilárd tervezte bábok segítségével megjelent
maga a szerelem. A tavasz ébredése érzés egy paraván fölött. A
pécsi MárkusZínház A repülés története című előadásával érkezett a fesztiválra. Pilári Gáborék fellépése kicsit emlékeztetett
Bruscon állami színész truppjára Thomas Bernhard A színházcsináló című drámájából. Itt is egy család szolgálta az elhivatott,
játékba feledkező színházi ezermester társulatvezetőt.
A hétvége egyik délelőttjén eltévedtem a két párhuzamosan zajló fesztivál-előadás között, és véletlenül egy harmadikra ültem be, amely a házigazda Ciróka Bábszínház egyszerű

Pötty

A bábműfaj kézenfekvő előnyeivel egyáltalán nem élő
Berzsián és Dideki-előadás ellenpéldájaként megint csak a
szombathelyi Mesebolt Bábszínház produkcióját említhetem.
Jeles András és a társulat a legjobbat hozta ki mindenből: az
egyszerű, arctalan, majdnem ember nagyságú textilbabákból,
a fekete lyukból, amely kör alakú képkivágásaival több síkot
teremtett, és a színészek mindegyikéből, különös tekintettel
az ízes beszédű narrátor fiatalemberre, aki bravúrosan adta
elő Jeles egyszerre archaikus, népies, biblikus és mai humorú
szövegét. Grünwald Dávid ifjú kora ellenére tapasztalt Jeles28

matinéjaként szerepelt a színház programjában. Krucsó Júlia
Rita és Kormos Z. Zsolt adták elő Rumi László rendezésében
a Medve éneket. Finom ízlésű környezetben, finom ízlésű bábokkal pepecselve beszélt az előadás kirekesztésről és végül,
okulva, befogadásról. Nem fesztivál, hanem egyszerű, átlag
vasárnapi műsor. A közönségigény kielégítése szolidan, nem
forradalmian, nem nagyon sokat akarva, de szigorúan igényesen. Körülbelül ez mondható el összességében is a felhozatalról ezen a jól szervezett, családias, barátságos emberi és
szakmai hangú színházi találkozón.

HATÁROKON TÚL

köllő kata

válogatás nélkül
A szatmárnémeti Interetnikai Színházi Fesztiválról
Egyszerre igaz is lehet, meg nem is az a megfogalmazás,
amely szerint ha valaki végignézi a 2016-ban Szatmárnémetiben megrendezett Interetnikai Színházi Fesztivál (IFESZT)
kínálatát, akkor átfogó képet kap a romániai kisebbségi színházi kultúráról, arról, hogy hol tartanak az erdélyi magyar
és német kőszínházak, a bukaresti zsidó színház, de arról is,
hogy hány független színházi műhely mer létezni tájainkon a
kőszínházak kissé nyomasztó árnyékában.
A 2002-ben útjára indított fesztivált kétévente szervezik
meg más-más városban. A vándorfesztivál és állandó helyszínű testvérrendezvénye, a nagyobb múltra visszatekintő, szintén a kormányzati Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által
támogatott gyergyószentmiklósi Nemzetiségi Színházi Kollokvium felváltva igyekszik betekintést nyújtani a romániai
kisebbségi színházi életbe.
Bár mindkét találkozó valóban felvonultatja a kisebbségi
társulatokat és műhelyeket, a program nem mindig a reprezentatív produkciókból áll össze. Nincs válogatás, a színházak
maguk javasolnak produkciót, ráadásul a fesztiválnak otthont
adó egyes színházak technikai lehetőségei igen eltérők. Az
IFESZT két kiadását leszámítva a seregszemle mellett kötelezte el magát (a Kollokvium, szakítva az addigi gyakorlattal,
2013-tól szüntette be az előadások versenyeztetését). Pedig a
versenyjelleg feltehetően növelné a társulatok érdeklődését a
fesztiválok iránt: nagyobb lenne a tét, ezért minden színház
igyekezne a legjobb előadásával megmutatkozni. A versenyeztetést azonban többen kifogásolják, többször elhangzott
például a Csíki Játékszín igazgatójától, Parászka Miklóstól,
hogy a versenyeztetés „előbb-utóbb kontraproduktív lesz”,
vagy hogy a kooperációt előbbre tartja a kompetíciónál, a verseny ugyanis „könnyen öncélúvá válik, bevonzza az esztétikán
kívüli ajzószereket, szembefordítja egymással a résztvevőket,
(...) egyetlen egy érdem van, a győzelem”. Czegő Csongor, a
Kollokviumot szervező Figura Stúdió Színház volt igazgatója viszont „idejétmúltnak” tekinti. Természetesen bármilyen
döntés születik az elkövetkezőkben, a fesztivál „nyertese” elsősorban az illető város közönsége. Nyertesnek tekinthető a
szakma is – és itt elsősorban a kritikusokra, színházi újságírással foglalkozókra gondolok –, ugyanis a nagy földrajzi távolságok (és anyagi háttér) miatt másképp gyakorlatilag képtelenség áttekinteni az erdélyi magyar színházi termést.
Persze, hasznosnak tűnik a fesztiválok találkozójellege,
így legalább évente egyszer alkalom adódik arra, hogy beszélgessenek egymással alkotók, kritikusok, elméleti és gyakorlati
szakemberek. Személy szerint azonban ugyanolyan fontosnak
tartom a versenyjelleget, hiszen az erdélyi magyar színházak
számára jóformán ez lenne az egyetlen mód a megmérettetésre. A POSZT-on a tapasztalatok szerint, csupán két társulat
– a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi – rúghat labdába. Marad
a kisvárdai fesztivál, amely viszont lassan kifullad. Hiányzik
tehát a megmérettetés lehetősége.

Az idei, sorban a nyolcadik IFESZT lebonyolítását a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata vállalta.
Bessenyei Gedő István művészeti, valamint Stier Péter adminisztratív igazgató nagyszerű lehetőséget teremtett arra, hogy
ország-világ előtt megmutatkozhasson az 1892-ben felavatott, az elmúlt három évben felújítás alatt álló neoklasszicista
színházépület. A társulat gyakorlatilag a fesztivállal ünnepelte
meg a visszaköltözést.
A Harag Györgyről elnevezett társulat művészeti vezetését 2014 óta ellátó Bessenyei Gedő István dramaturg fesztiváligazgatóként hasonlóan járt el, mint a 2015-ös Kollokviumot szervező Czegő Csongor: az adott koordináták ellenére
megpróbálta egyfajta koncepció mentén összeállítani a programot. Ragaszkodott például ahhoz az elképzeléséhez, hogy a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A fösvény című előadása nyissa a fesztivált, bár a 2013-ban bemutatott produkció
már lekerült a Tamási repertoárjáról, és a meghívás kedvéért a
díszlet egy részét újra kellett gyártani. Bessenyei Gedő számára fontos volt, hogy Szatmár megismerkedjen Bocsárdi László
rendezői világával, aki ebben az évadban első ízben dolgozik
a társulattal: a Tévedések vígjátéka című Shakespeare-darab
bemutatója januárban esedékes.
Szeretem Bocsárdi László színházát. Rendezései arról tanúskodnak, hogy nemcsak az éppen kiválasztott darab szövegében végez mélyfúrást, hanem önmagában és a színészekben
is. Munkái letisztultak, következetesen végiggondolt koncepcióval, kristálytiszta szövegértelmezéssel. Minden előadásán
látszik: számára az alkotói folyamatban a színész – de a díszlet- és jelmeztervező is – nem csupán végrehajtó elem, hanem
egyenrangú partner. A fösvény egyik erőssége is az egységes
színészi összjáték, melyből így is kiemelkedik a Harpagont
alakító Pálffy Tibor játéka. Bocsárdi elképzelésében Molière
darabja nem csupán Harpagon fösvénységéről és ennek következményeiről szól. Az összkép azt mutatja: itt kivétel nélkül mindenkit a pénz utáni vágy motivál, még a szerelem is
annak rendelődik alá.
A házigazda szatmári színház két előadással vett részt a
fesztiválon: a Hatházi András írta és rendezte Mankával, valamint a Visky András írta és rendezte Pornóval. Bár mindkét
előadásnak vannak gyenge pontjai, fontosnak tartom megemlíteni őket. A Mankát például azért, mert jó színészi munka
van benne a kissé bonyolult rendezői koncepció ellenére. Vagy
talán épp amiatt. Hatházi András ugyanis az elidegenítési technikára alapozva folyamatosan ki- és belépteti a szereplőket:
a színészeket látjuk a darab jeleneteiben és egy-egy dal vagy
rövidebb monológ – általában vendégszöveg – erejéig azokból kilépve, de látjuk a nagyon kevés, szinte jelzésszerű díszlet mögött is, ahogy civil színészként várják a visszalépést. A
több vendégszöveggel, a különböző elidegenítési eszközökkel
tarkított előadás, valamint a történet amúgy is eléggé bonyolult
volta miatt kissé „túlterhelt” lett a produkció. Amint a szakmai
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Elena Duminică, Zita Moldovan és Mihaela Drăgan a Gadjo Dildóban. Fotó: Czinzel László

beszélgetésen kiderült, a társulat számára nagyon hasznos volt
a próbafolyamat, Hatházi András színészvezetési módszerei
ugyanis a kísérletezés lehetőségét kínálják, néhány támpont
megadása után a közös gondolkodáson van a hangsúly.
Visky András Pornó című darabja a budapesti Nemzeti
Színház meghívásos pályázata nyomán született, a később
a Feleségem története alcímmel ellátott műnek volt már egy
felolvasószínházi bemutatója a magyarországi Ars Sacra Fesztivál keretében, illetve egy lengyelországi premierje is. Visky
András ezúttal a felolvasószínházi változatot gondolta tovább
Albert Csilla színésznővel. Hozzájuk társult a nagybőgőn játszó és az előadás zenéjét is jegyző Antal Attila (mindketten
Kolozsváron dolgozó művészek). Így született meg a szatmári
színház égisze alatt a romániai ősbemutató, amelyhez egy térinstalláció is kapcsolódott (Fornwald Gréti és Visky András
koncepciója alapján). A darab műfaji meghatározása: dokumentumjáték, inspirációs forrása a szerző ’89 előtti megfigyelési (ún. szekuritátés) dossziéja. Valóságelemek és fikció keveredik Visky darabjában, a diktatúra legsötétebb bugyrairól
tudunk meg részleteket költői gondolatokba csomagolva. A
Pornót nemcsak azért tartom fontosnak, mert tanúi lehetünk
annak, hogy egy önkényuralmi rendszer hogyan lehetetleníti-lopja el fokozatosan egy ember életét, hogyan hatol be élete
legintimebb szférájába, hanem azért is, mert mindezidáig kevés erdélyi magyar alkotás született, amely segítené a múlttal
való szembenézést. Nevezetesen azzal, hogy az 1989 előtti romániai önkényuralmi rendszernek nemcsak erdélyi magyar
áldozatai voltak, hanem erdélyi magyar besúgói is.
Radu Afrim először dolgozott a temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház társulatával, de nem először hozott
létre improvizációkon alapuló előadást. A néző élete és halála
felszínes és ártatlan történetekben elmesélve című produkció
ugyanúgy született, mint Az ördög próbája a marosvásárhelyi
színháznál, azzal a különbséggel, hogy a temesvári szövegkönyv legnagyobb részben az ő nevéhez fűződik. És persze
ugyanaz a hibája is: a túlméretezettség. Néhány jelenet megrövidítése vagy éppen elhagyása feszesebbé tenné az előadást,
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és egyáltalán nem változtatna az elképzelésen. Erénye viszont
az, hogy mindvégig a színház belső világáról szól, iróniával,
humorral, és Afrimtól nem várt módon rendezői önirónia is
jócskán akad benne.
A 2016-os IFESZT tíz napja alatt találkozó öt kultúra, huszonegy színtársulat huszonöt előadása közül az egyik a roma
Giuvlipen Színház Gadjo Dildo című produkciója. A társulatalapító Mihaela Drăgan félig román, félig roma származású
színésznő, akivel a 2015-ös Kollokviumon találkoztam első
alkalommal. Gyergyóban a Del Duma (Ő mesél, vagy Mesélj
nekik rólam) című dokumentarista jellegű produkcióval lépett fel. Az előadás szövegét roma nőkkel készített interjúk
alapján ő maga írta. Mint mondja, többek között ezek az interjúk segítettek neki abban, hogy elfogadja származását, identitását. Az IFESZT-en játszott Gadjo Dildo Tony Gatlif rendező
filmjének, a Gadjo dilo (Bolond idegen) címének ironikus továbbgondolása. A történet három roma nőről szól, akiket az
erotikus műsorairól híres szórakozóhely, a Gipsy Experience
alkalmaz. A harmadrangú lokál harmadrangú kabaréja során
megismerjük a három nő történetét, megtudunk sok mindent
arról, hogy hogyan gondolkodnak a férfiak a roma nőkről,
hogyan ítélik meg őket a saját közösségükben, és szembesülünk a saját előítéleteinkkel, sztereotípiáinkkal is. A Giuvlipen
társulat megalapításának ötlete a 2013-ban létrehozott Del
Duma című előadása után merült fel Mihaela Drăganban, ezt
követően kereste meg a Gadjo Dildóban is szereplő másik két
roma színésznőt, Zita Moldovant és Elena Duminicăt, valamint Mihai Lukács rendezőt. Feminista roma társulatként
határozzák meg magukat dacára annak, hogy romani nyelven
nem volt szavuk a feminizmusra – a kifejezést Drăgan alkotta
meg a cigány giuvli, azaz ’nő’ szóból. Saját székhelyük nincs,
előadásaikat befogadó klubokban, kocsmákban játsszák.
Drăgan nagy álma az államilag fenntartott roma színház, csak
hát, úgy tűnik, ettől még nagyon távol áll Románia. A szatmári szakmai beszélgetésen elmondta, az egyik volt művelődési
miniszter azt kérdezte tőle, minek nekik színház, hiszen a romák nem járnak színházba.
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papp tímea

mégis, kinek az élete?
Schilling Árpád: Ameddig a szem ellát – Zetski dom Királyi Színház, Cetinje
Fotók: Molnár Edvárd

A Desiré Akadémián1 arról beszélt Schilling Árpád, hogy
„kivonulásakor” nem leszámolni akart a színházzal, hanem
kutatni akart. Például azt, mire, hogyan lehet társadalmi elkötelezettséggel, társadalmilag hasznosan használni ezt a
művészeti ágat. (Igaz, ha jól belegondolunk, és sok évet vis�szaugrunk az időben, a Hazámhazám, a Feketeország vagy
A csillagász álma is ezt a kérdéskört feszegette. Aztán jött a
Trilógia, benne osonósok és Schilling színészei, csak magyarországi munkáit nézve A lúzer ön- és közélveboncolása, majd
A harag napja agóniaellenes sorsdrámája.) Vagy azt, hogyan
lehet lemondani a provokatív eszközökről, arról az alkotói
hübriszről, amely kijelöli színész és néző pozícióját. Meg azt,
hogyan lehet, sőt kell kilépni a keretek közül, hogy a „kint” és
a „bent” kommunikációba lépjen egymással. Mert a színház
– optimális esetben – gondolkodó és gondolkodásra serkentő
hely. A montenegrói Cetinjében, úgy tűnik, van erre igény.
Boldog Zetski dom Királyi Színház, boldog város húszezer
lakóval, boldog ország hatszázhúszezer állampolgárral... Vagy
mégsem? (Spoiler: vagy mégsem.)
Üres a munkafénnyel világított színpad, egyetlen zongora
áll rajta. A nyolc – egyébként elképesztő energiával, koncentrációval meg empátiával dolgozó, a figuráknak súlyt és hitelt
adó – színész civil ruhában van, egymást civil keresztnevükön szólítja. Történeteik akár a mieink is lehetnének. A nézőtérről figyelőké, akik egymást keresztneveiken szólítják, akik
a nézőtéri világítás fényében ülnek. Akik néma szemtanúként
követik Akárki-Srđan (Srđan Grahovac) kiútkeresését a kafkai útvesztőkből. Akik egy sajtótájékoztató releváns és jogos
kérdéseket fel nem tevő, hallgató médiamunkásait alkotják.
Akik természeti képződményekké „alakulva” az ország hegyvölgyeit, tengerét és minden vonzó szépségét adják.
Egy-ügyűek vagyunk hát ők és mi, illetve nincs is „ők”,
csak „mi” vagyunk, ismerős ismeretlenek. Közösek az érzéseink, közös a kiszolgáltatottságunk – aminek a XXI. században
1

A szabadkai Desiré Fesztivál rendszeres programja, amelynek keretében Urbán András beszélget egy meghívott alkotóval.

már talán nem kellene evidenciának lenni –, és közösen kell
felelősséget vállalnunk magunkért, másokért, de leginkább
azért, hogy az agónia ne uralkodjon el rajtunk, és kezünkbe
vegyük saját sorsunkat. A közösség a Balkántól Közép-Európáig (s még tovább) átélhető.
Főhősünk, a már említett Srđan egy bútorgyárban dolgozik két társával. Egyikőjük sem sztahanovista, a monoton,
izgalmakat és kihívásokat nem tartogató, nem különösebben
nagy hozzáadott értéket képviselő munka közben szeretnek
szünetet tartani. Srđan ebből a kilátástalanságból az álmodozásba menekül, hatalmas, német technológiájú élelmiszer-feldolgozó gépre épülő üzleti ötletét tervezi, amihez csupán az
alap, a realitás hiányzik, az az ötezer euró, ami a gép ára. Teljes
beleéléssel és szívszaggató hittel tervezi a szép jövőt… Ő az
első a brigádból, akit elbocsátanak. Egyik társától megkapja
a pénzdobálós játékban nyert pénzt – a három férfit munkaidőbeli barátság, még inkább azon kívüli véd- és dacszövetség
köti össze. Az elbocsátásra a már ismert álmodozás mellett
kifogáskereséssel reagál, miközben feleségét nem engedi állásban elhelyezkedni, mert a pénzkeresés a férfi dolga.
A leépítések zajlanak tovább a gyárban, a kollégáknak is
új munka után kell nézni. Zorannak nincs szerencséje, Dušan
biztonsági őr lesz egy bankban. Óriási ötletként bankrablást
terveznek: Zoran és Srđan leütik a megbeszélt időben Dušant,
fogják a pénzt, elfutnak. A krach azonban beüt egy arra járó
ismerős személyében, és kinek rendőrségi kihallgatás jut, kinek a bujkálás a bokorban. Egy fontos, önmagának beismerő, talán az egész életére vonatkoztatható mondattal összegzi
Srđan a naivitás és a kilátástalanság szülte, tökéletesen komolyan vehetetlen tervet: „Ennyire idióták vagyunk.”
A kollektív alkotással létrejött produkció 18 jelenetében – készült a Creative Europe iniciatíva támogatásával, a
Collective Plays egyik projektjeként – több szálon fut a cselekmény, amelyben Gyarmati Kata és Bíró Bence okosan és
organikusan vágtak figyelemfenntartó rendet. Srđan a főszereplő, akinek a története az ürügy a drámára, mégsem mindig
azt látjuk, vele mi történik, ugyanakkor mégis mindig jelen
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van, mert így-úgy kapcsolódik hozzá a többi életsztori. Ha
erősebben nem is, a hat kézfogásos szabállyal mindenképp.
A sorsösvények kanyarognak, keresztezik egymást, reflektálnak egymásra. A munkanélküli melós és a politikus
felesége csak társadalmi státuszban különbözik egymástól, a
férfiak ugyanúgy nem veszik semelyiket emberszámba, kizárólag reprezentációra, háziasszonyként használják mindkettőt. Mindegy, hogy miből készült a kalitka, a nő fulladozik a
kapcsolatban. S hogy még erősebb legyen a tükrözés, ugyanaz
a színésznő, Nada Vukčević játssza mindkét nőt, sőt ő az az
újságíró is, aki a politikusnak tesz föl kemény kérdéseket. Váratlan pillanatokban váratlan találkozások zajlanak. Egy fiatal
fiú és egy fiatal lány ismerkedik meg Londonban, természetesen angolul. A lingua franca hamar másra, anyanyelvre vált,
hiszen kiderül, mindketten podgoricaiak, akik szenvednek a
hontalanságtól, a gyökértelenségtől, az otthonihoz képest jóval alacsonyabb szintű egzisztenciától. Egyetlen menekülési
útvonal van, az elérhetetlen, kivitelezhetetlen tervek gyártása,
a légvárépítés. Az irrealitás talajára B tervet alapozni, úgy látszik, nem korosztályfüggő. A történelem nem csupán madártávlatban ismétli önmagát.
Tragikus vált röhejesbe, naiv kínosba, végső kétségbeesést
old fel sírás és nevetés. 18 jelenet, másfél óra a humánum hullámvasútján korrupt politikusokkal, korrupt politikusoknak
dolgozó kisemberekkel, akik helyzeti előnyökért megvesztegetnek és megvesztegethetőek, szülői nyomástól és elvárásoktól szabadulni akaró gyerekekkel, despota férjek kényszere
alatt szenvedő nőkkel, a közösség erejében bízó fiatalokkal, az
alulról építkező mozgalmak egyelőre szalmalángnak bizonyu-

Mi? Ameddig a szem ellát
Hol? Desiré Central Station Fesztivál, Szabadka
Kik? Zetski dom Királyi Színház, Cetinje / Varja Đukić, Srđan Grahovac, Nada Vukčević,
Dušan Kovačević, Dejan Đonović, Jelena Simić,
Aleksandar Gavranić / Dramaturg: Bíró Bence,
Gyarmati Kata / Rendező: Schilling Árpád
ló rendszerváltó romantikájával. Az előadás semmiféle bombasztikusságra nem törekszik. Embereket mutat, hétköznapokat, békaperspektívát, olyan helyzeteket, amelyeket láttunk,
hallottunk, átéltünk. Munkahelyi leépítéseket, kisiklott életeket, családi feszültségeket, szülő–gyerek, férj–feleség konfliktust, nemi szerepek nem szűnő sztereotípiáit, politikusok
pofátlan hazugságait, korrupciót kicsiben és nagyban, filléres
és sok százezer eurós ügyleteket. Rossz kompromisszumokat,
elhibázott életstratégiákat, kényszert, kifogáskeresést, beletörődést, feladást, megalkuvást, talajvesztést, önámítás alapjára
épített légvárak összeomlását, perspektívátlanságot, szalmalángolást, fellángoltatást, forradalmi hevületet, kifogyó szuflát.
De miért csak néma szemtanúk vagyunk, miért nézünk
passzívan, miért nem nyújtunk baráti jobbot, segítő kezet, ha
arra van szükség? Miért hallgatunk, miért nem tesszük föl a
kemény kérdéseket? Miért vállaljuk, hogy az országkirakat
szépen felöltöztetett manökenbabái legyünk? Meddig hagyjuk, hogy a játszmákban felhasználjanak bennünket, hogy
tűrésünkkel működtetjük a rendszert?
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INTERJÚ

A valós színészi pozíció
Interjú Urbanovits Krisztával

A K. V. Társulat egyik alapítójával, Urbanovits Krisztával a függetlenségről
beszélgettünk, arról a színházcsinálói útról, amelynek meghatározó szakasza volt a kaposvári Csiky Gergely Színház.
– Már látlak egy ideje színpadon, de nem tudtam, hogy művészettörténész vagy.
– Nem is vagyok az, csak van egy ilyen végzettségem, mert
mint afféle értelmiségi közegből jövő gyereknek a családi béke
kedvéért illett egyetemi diplomát szereznem, miközben szerettem volna színésznő lenni.
– De nem is jelentkeztél a színművészetire?
– Dehogynem, összesen négyszer. És amikor húszévesen
felvettek a bölcsészkarra, azt gondoltam, jó, akkor ennyi volt
a színészet, szépen elengedem, majd okosakat írogatok izgalmas képekről. Elkezdődött az első félév, és én egy hét múlva
már próbáltam a Puskás Tamás és Szalai-Szabó István vezette
Egyetemi Színpadon – ahova egy barátom vitt, hiszen én azt
se tudtam, hogy éppen működik. Aztán nyáron már Zalaszentgróton voltam Ascher Tamás táborában.
– Kérlek, mesélj arról.
– ’93-ban Ónodi Eszter, Majsai-Nyilas Tünde, Botos Éva,
Gryllus Dorka, Kecskés Karina, Pereszlényi Erika, Láng Annamari, Rába Roland, Schilling Árpád, Mundruczó Kornél dolgozott, már akkor elképesztő tehetséggel. Vakmerők
voltak. Pimaszok. Komolyan vették azt a szabadságot, ami
ott megadatott. Abban az évben a Cseresznyéskerttel foglalkoztunk, a következőben az Ivanovval. Délelőtt olvastuk a
darabot, és nagyon alaposan elemeztük, délután elmentünk
jeleneteket csinálni, az esti megnézés után pedig feladatokat
kaptunk. Engem egyébként nem vettek fel utána sem, a többieket igen, de Ascher hívott Kaposvárra.
– Mit tanultál Zalaszentgróton?
– Például azt, hogy nincs hülye kérdés. Az ember gyakran
érzi magát cikinek, hiszen nagy közös kultúránk, hogy jól kiröhögjük, aki ügyetlenebb, tájékozatlanabb nálunk, pedig egy
jó időben feltett jó kérdés sokat segít. Megtanultunk olvasni,
látni színházian, amikor egymás jeleneteiről kellett jót és ros�szat is mondanunk. És alapvető élmény volt Ascher izgága kíváncsisága, ami mit sem változik.
– Miért Csehovot próbáltatok? Fiatal, viszonylag képzetlen
társaság voltatok, ilyen nagy feladat nem hatott nyomasztóan?
– Húszévesen kevés dolog nyomasztja az embert. Csehovtól pedig mindent meg lehet tanulni, mert ami egy színésznek kihívás lehet, minden benne van a darabjaiban. Ráadásul
szerintem Ascher Csehovban tévedhetetlen. Egyébként más
években más szerzőkkel dolgozott, a totalitás nyilván nem kizárólag Csehov, de nekem az maradt meg. És nem szoktam
azon gondolkodni, hogy mit nem játszottam el, de Csehov
folyton hiányzik – csak egyszer adatott meg Rusznyák Gábor
Platonovjában játszanom.
– Amit én nagyon szerettem.

– Imádtam. De Kaposváron alig ment Csehov.
– Mi lehetett ennek az oka?
– Nem tudom. Csehovnál legalább négy fontos nőalak van
darabonként – ami, azt hiszem, eltér a szokásos szereposztásoktól. És a férfi szereplői sem olyan módon megragadhatók,
mint ahogy oly sok drámában.
– Milyen volt aztán Ascher kaposvári rendezéseiben dolgozni Zalaszentgróthoz képest?
– Ott már komoly tudású színészek közt voltam, akiknek
rengeteg dolog evidencia volt. Ugyanakkor Ascher pont olyan
kíméletlenül kritikus volt, mint amilyennek megismertem. Ez
soha nem volt romboló, hanem mindig humorral és szeretettel tudta elmondani, mi a baj, mi a rossz. Persze mondott ő
is sok mindent, ám az indulataiban bizakodás volt, nem lemondás – ahogy más rendező hasonló helyzetben képes volt
görcsös, feszült helyzetbe hozni a visszajelzéseivel, ő engem
soha. És szünetben is lehetett azzal kínozni, hogy munkáról
beszélgetünk.
– Mi volt Kaposváron az általános rendezői elvárás egy színésztől?
– Ascher főrendezőként meghatározó volt, a rendezők java
hozzá hasonlóan azt várta, hogy a színészek adjanak ajánlatot.
Aki tényleg a színészekből dolgozik, aki rájuk, és nem magára
kíváncsi elsősorban – mármint aki nem csak hangoztatja ezt
mint szakmai mantrát –, az ma is ezt várja. A kezdeményező, nagy játékkedvű, nem önmaga elemezgetésébe belevesző
színészi munkát szerették Kaposváron, ezért próbán lehetett
rossznak lenni. Babarczy viszont másképp dolgozott, ő afféle kiképzőtiszt volt, miután azonban lekottázta az előadást,
hagyta, hogy szabadon dolgozzunk, és örült, ha ezekben a
helyzetekben kerestük magunkat: „Jók ezek a kis fejlesztések,
Urbanovits” – szokta volt mondani jó esetben.
– Néha értetlenkedem, hogy egy előadás a nyilvánvaló erényei ellenére sem hat rám – pedig nagyon meg tudok hatódni
színészektől –, úgyhogy ilyenkor arra gyanakszom, a rendező
és a színészek közt valami probléma van, miközben a színészek
folyton tréningezik magukat, hogy tudjanak hinni a rendezőnek – ebben a struktúrában aligha tehetnek mást. És ez a hatalomalapú működés esetenként meglátszik a színészeten.
– Azt hiszem, éppen ezért jöttem el Kaposvárról: alkalmatlan vagyok ebben az üzemszerű működésben létezni. Egyáltalán nem vagyok szervilis, vagy ha szebben akarom mondani, nem vagyok lojális. A kőszínház multicég, kikezdhetetlen
hierarchiával – ezzel nem minősítek, ez egyszerű leírás. Egy
ilyen társulat tagja nincs abban a helyzetben, hogy kritikát fogalmazzon meg a fölötte állókkal szemben. Én függetlenként
érzem jól magam, és ha meghívást kapnék egy struktúrán be33
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lüli munkára, csak az adott feladatra szerződnék. Egyébként
nem volt bennem mindez ennyire tudatos, amikor eljöttem.
Egyszerűen nem éreztem jól magam, például attól, hogy sokszor, sok helyzetben féltem. Nem szerettem ilyen kis rettegő
állatka lenni, mert egy sokkal kellemetlenebb, folyton keresgélő, pofákat vágó, elégedetlenkedő színész vagyok, aki mindig
nehezen jut el egy szerepig. Megszenvedtem Rusznyák Gáborral is a Platonovban, amire eljutottam a magam figurájához,
de Gábor nem volt elégedett velem. Nem gondoltunk egyet,
de azt érzékeltem, hogy sok irritáló vonást talál a személyiségemben. Ahogy, felteszem, Mohácsi János is. A legnagyobb
kaposvári kudarcom, hogy vele soha nem dolgoztam, miközben rajongója voltam az előadásainak. Rémes tulajdonságom,
hogy gőgös és rátarti vagyok, úgyhogy nem kértem meg, hogy
játszhassak nála, ahogy más színésznők – és ami, félre ne értsd,
bevett, normális gesztus volt, hiszen egy nagy rendezővel dolgozni komoly szakmai előrelépés. Nekem ez kimaradt tizennégy kaposvári évadon át. Hát, én jöttem ki belőle rosszul.
– Azt mondod, rátartiság, gőg. Nem lehet, hogy ez inkább
valami rendszeridegen önérzet, önbecsülés vagy tartás?
– Nem. Be kell látni, hogy ez egy ilyen szakma, ilyen rendszer. Persze, attól, hogy egy jelentős rendező nem kíváncsi
rád, még nem vagy tehetségtelen, ám azok a tehetségek tudnak kiteljesedni, akikben bíznak a rendezők, és újra és újra
dolgoznak velük. Tudom, mert az első hét évben én voltam a
kis üdvöske, a kedvenc, aki sorra kapta a jobbnál jobb szerepeket, majd jött – az én olvasatomban – a mélyrepülés.
– De hogyan is volt ez?
– Csopiként azonnal szerepet kaptam, Ascher is, Babarczy
is kedvelt, továbbá Jánoson kívül minden rendező dolgozott
velem, amitől meg is született bennem a dacos büszkeség. A
színésznek azonban elengedhetetlen képessége a rugalmasság, a nyitottság, az intelligencia, hogy bárkivel tud dolgozni.
Ma már tudom, ez is a tehetség része.
– Biztos igazad van, de nem lehetett könnyű Kaposváron
színésznőnek lenni.
– Abban az évben, amikor felmondtam, azt mondta
Scherer Péter, „nálatok a nők bozótharcosok” – egy színésznőről beszélgettünk, aki csak rövid ideig játszott Kaposváron,
mert az ő értelmezése szerint nem volt bozótharcos típus.
Valóban volt valami női minőséget is eltagadó aktivizmus abban, hogy álljunk oda a nagy rendező mögé nagy hittel, bár
az én értelmezésemben ez inkább az egyéniség felszámolása
volt. Nagyon fontos igaz tagja lenni egy közösségnek, de ha
csak ezt csinálja az ember éveken át, akkor pionírrá válik, aki
folyton magas hőfokon lobog, de elvesznek az árnyalatai, az
egyénisége. Nekem egy idő után kevés lett, hogy szolgálatába
állhattam egy csodálatos, nagy műnek, és végül engedtem a
bennem lakozó individualistának. A színészet mégiscsak egy
személyes pálya, és a színészért mindenekelőtt az ember önmaga felel. Arról nem is beszélve, hogy ott ennek a csodálatos, nagy műnek vége lett, most már nincs is mit szolgálni.
– Hogyan volt, hogy egyre kevésbé ment?
– A harmincas éveim még jól indultak, sőt, én voltam a
legígéretesebb pályakezdő, aztán az is maradtam. Pár évvel
később, harminchárom-harmincnégy évesen már jóval kevesebbet játszottam. Azt utólag vettem észre, ezzel nagyon sok
színésznő van pont így. Sok olyan truvájt csináltam fiatalon,
hogy érettebb nőket játszottam – huszonévesen harmincasnegyvenes nőket –, és amikor tényleg odaértem korban, akkor már nem én kaptam azokat a szerepeket, amelyek egyébként – ezzel szinte mindenki tisztában van – fogytak is. Nem
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vagyok egy primadonna alkat, de annyira furcsa sem, hogy
amolyan véglényfigurákat játszhattam volna.
– És gondolom, nem sok olyan szerep volt, amihez a humorod kellett volna.
– Nem működött a humorom.
– Hogyhogy?
– Nem tudom, nem voltak olyan helyzetek.
– A klasszikus drámairodalomban elsősorban a férfialakoknak van humora, egyáltalán, színes, egyedi jelleme.
– Alighanem ezért vannak a színésznőknek válságkorszakaik. Én akkor azt vettem észre, hogy terhes, ha folyton valami mást gondolok, amit talán nem is tudtam elég érvényesen
megfogalmazni. Azt éreztem, öregszem, és egyre értéktelenebb, egyre érdektelenebb tagja vagyok a társulatnak. Azon
kaptam magam, hogy gonosz vagyok. Tudtam, hogy vagy
alkoholista leszek rövid úton, vagy egy rosszindulatú, mindenkire féltékeny, pitiáner, kárörvendő vidéki színésznő, aki
fiatalon reménység volt. Amikor pedig Rusznyák megcsinálta
többségében a Babarczy-osztályból jött fiatalokkal a Három
nővért, gyakorlatilag mindenkit utáltam. Akkor elkezdtem
erről beszélgetni a barátaimmal, akik nem kíméltek, nem
mondták, hogy nem is vagyok ilyen, hanem segítettek végiggondolni nagyon sok mindent. Lengyel Anna, Végh Zsolt,
Kelemen József, Száger Zsuzsa, Antal Márta rám szánt figyelme nagyon sokat segített akkor, és persze Ascher is, aki képes
bárki tükre lenni. Beértek a baráti beszélgetések, és megcsináltuk Száger Zsuzsával a K. V. Társulatot. Az első munkánk a
Fürdőszoba című előadás volt, Stefanovics Angélán és Felhőfi
Kiss Lászlón kívül kaposvári színészek játszották. És mert kellettek fiatalok, hívtuk ebből a bizonyos Babarczy-osztályból
Sipos Esztert, Valcz Pétert és Vékes Csabát. Minden, színházzal kapcsolatos élményem megfordult ott.
– Azért ez megrázó, mert szerintem mindezt inkább a
rendszer termeli ki, semmint egy színésznő gonoszsága. Ilyen
megpróbáltatásokat, szorongatott helyzeteket aligha lehet sértetlenül túlélni.
– Igen, de én ezt nem látom ilyen tragikusan, mert az embernek képesnek kell lennie rálátni önmagára, és felelősen
dönteni az életéről. Nagyon jól tettem, hogy eljöttem – kicsit későn, de hát nehéz volt elszakadni. És Zsuzsával a teljes
bizonytalanságba indultunk. Azt fogadtuk meg induláskor,
hogy minden évben létrehozunk egy előadást. Gondoltuk,
semmi baj, ez egy újrakezdés, majd dolgozunk, hogy legyen
miből színházat csinálni. Aztán rendkívül szerencsések voltunk, hogy támogatást nyertünk, és azóta is nagy erőkkel éljük a függetlenek életét.
– Te jól érzed ebben magad.
– Igen, kiderült, hogy függetlenként vagyok a komfortzónámban: itt vállalhatom a véleményemet. Nekem ez elemi.
Mindig el is képedek, amikor szakmájukban neves emberek
azzal hárítanak el egy közéleti problémákat megragadó diskurzust, hogy „nem politizálok”. Hogy nem gondol egy értelmes
ember valamit közéleti kérdésekről? Ez álságos, végtelenül
számító és gyáva megúszása annak, hogy véleményt nyilvánítsunk. Egyébként éppen ezért tartom az előző évad legfontosabb előadásának A harag napját. Annak az előadásnak fel
kellett volna robbantania a langyos közönyt, amelyben élünk.
– Most erről eszembe jutott Eörsi István. Biztos dolgoztál vele.
– Igen, Ascher előadásaiban például. Mondanom sem
kell, mennyire kedveltem, s azt hiszem, ő is bírt engem. Nyilván nem véletlenül jutott eszedbe: meghatározó alakja volt
annak a kaposvári szellemiségnek, ami máig viszonyítási
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Fotó: Szarka Zoltán

pont mindannyiunknak. Szerette megpiszkálni a dolgokat,
szellemesen, kíméletlen humorral. Gyakran vitázott a többségében inkább baloldali, liberális szemléletű társulat politikai,
világnézeti szempontból másként gondolkodó tagjaival, amiből annak ellenére sem volt soha kellemetlen konfliktus, hogy
igencsak maliciózus tudott lenni. Nem félt, és nem lehetett
megijeszteni sem – ez is a függetlenségéhez tartozott.
– Mit jelent neked ma a baloldali és liberális szemlélet?
– A mindent kritikával fogadó, tekintélyt kétségbevonó
látásmódot, amely ugyanakkor szociálisan érzékeny és támogató, illetve környezettudatos, hiszen mindenkinek jár a minőségi élet. Artur Żmijewski lengyel képzőművész nagy port
kavart azzal az állításával, hogy minden művész baloldali. Nekem ez szimpatikus, bár nem hangoztatnám, mivel éppen hatalmas a fogalmi zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy mit jelent
a baloldaliság. Azt pedig megtanultuk Kaposváron, hogy a
politikusokat, minél inkább komolyan veszik magukat, annál
jobban kiröhögjük – hogy ez ma progresszív, nem jelent jót.
– Immár egy stabilan működő független, kis társulatként
dolgoztok. Hogyan építitek a csapatot?
– Kaposváron tanultam, hogy a munka az egyetlen valós
színészi pozíció. Akkor is, ha nincs játszóhely, ha nincs apanázs

és a többi tudható nehézség, amit a függetlenek folyamatosan
élnek. Már az első előadásunkat is így csináltuk 2007-ben, mielőtt felmondtam, ugyanakkor megváltoztattuk a hagyományt,
mert közösen rendeztünk. De nem vagyok rendezőellenes, sőt,
még mindig hiszek a rendezői színházban – ám érdekes tapasztalat, hogy egy társulatot mindenki olyan csapatnak képzel,
amely egy markáns rendezőegyéniség köré szerveződik. Mi ehhez képest ketten vagyunk, ráadásul színésznők. Így pedig kézenfekvő, hogy színészként vannak elképzeléseink a színházról,
és rendezőket hívunk darab- vagy témaajánlattal, akikkel aztán
már tudunk arról gondolkodni, hogy az ő érdeklődésüket hogyan lehet a miénkhez igazítani. Egyébként a legjobban sikerült előadásaink ilyen közös munkákból születtek, mint például Czukor Balázzsal a Függésben, Novák Eszterrel a 12 hét, vagy
Ördög Tamással az Egy élet háromszor. A társulatnak fontos az
ilyen munkákban zajló diskurzus, ami egyébként megdönti azt
a téves elképzelést, hogy csak a rendező szava számít, és a színész nem szólhat bele bizonyos dolgokba. A K. V. Társulatban
mi találjuk ki a kereteket, és mi teremtjük meg a munka anyagi
feltételeit – ez is a függetlenségünk része.
Az interjút készítette: Proics Lilla
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tarján tamás

csehov?

Mészáros Piroska

Dollár Papa Gyermekei:
Csehov – Trafó

A jeles színházi műhely régóta vágyott s végre megvalósított
vállalkozása nem újszerű, ha alapvonásait nézzük. Jelenleg is
fut alternatív társulatok repertoárján olyan produkció, amelyet négy oldalon felállított kis nézői emelvényektől kerítve,
üres térben adnak elő (s a „szép díszletre” történő utalás
természetesen nevetést vált ki). A közönség helyváltoztató
vándoroltatásához jó ideje hozzászokhattunk, szabadtéren és
kőszínházban, pincében és padláson. Most a szünet nélküli
játék „negyedik felvonásakor” ülünk át más, tágasabb közegbe, immár az egyik – legszélesebb – tribün fonákját mint
hosszan elnyúló színfalat látva magunk előtt. Nem újdonság
az sem, hogy a színészek polgári nevüket általában ugyancsak
belepecsételik a szövegbe. A Három nővérből vett-kompiláltsarjasztott nyitójelenetben (Sárosdi) Lilla, (Kiss-Végh) Emőke és (Mészáros) Piroska még öltözéküket tekintve is majdnem civilben járnak-kelnek, saját személynevükre keresztelik
át, saját nem titkolt életkorukhoz hangolják Olgát, Mását és
Irinát, akik így a darabbelinél deklaráltan idősebbek, kilúgozottabbak. Csehov Versinyinje, az egykori „szerelmes őrnagy” a negyvenharmadik éve helyett az ötvenötödikhez érkezett, Terhes Sándorként mutatkozik be, az ő jelmezére sem
kellett sokat költeni.
Nem nóvum, hogy a meg nem nevezett szerző laptopjából – valószínűleg a rendező-közreműködő Ördög Tamás és
az egész csapat tapasztalataiból, ötleteiből, szófordulataiból
– kipattant dialógusok négy Csehov-színmű egyes részleteit turmixolják össze saját, mai gondolati és stiláris fűszerekkel. (Kiss Csaba és mások is készítettek különféle színpadi
Csehov-kompilációkat.) A keletkezési időrend szerint, persze nem követve azt, az Ivanov, a Sirály, a Három nővér és
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a Cseresznyéskert számos elegyített epizódja, a hét színészre
osztott figurák tucatnyinál többet számláló köre elevenedik
meg. (Erre a címskálára utal a fordítók négyese: Kosztolányi
Dezső, Makai Imre, Morcsányi Géza, Tóth Árpád.) Az alakok
lassacskán nagyjából az „igazi”, a drámákból ismerős nevüket-neveiket (vagy majdnem azt) viselhetik, szerep szerinti
megszólításokra kaphatják fel fejüket. Teatralizálódik, a szó
klasszikus értelmében professzionalizálódik a játékmód, vis�szaszorul a kezdeti szobaszínházi, házilagos, akartan, nyomatékosan és becsapósan rögtönzésszerű alkalmiság. A látszólag
közvetlen valóhűség örömét a céltudatos komponáltság élvezete váltja fel. A jelmezvilág (Je Suis Belle – Dévényi Dalma és
Kiss Tibor remeklése) kiszínesedik, el is komorul, rafinálttá
lesz. Például az extrém, harsány női ruhadarabok egy részén
feltűnik az ízléstelenségében lenyűgöző cseresznyemotívum.
Hová lyukad ki a másított, újraszerkesztett, redukált Csehov? Sehov. Csehovi értelemben sehová. Szerény tanulság,
hogy Anton Pavlovics e két drámája és két komédiája (ahogyan ő műfajozta őket) tematikusan, szövegtechnikailag, jellemzésben, s főleg a világlátás horizontján összefügg egymással. A Dollár Papa Gyermekei bemutatóján nem is erre kerül a
hangsúly, bár ez sem teljesen mellékes. A jelenetátforgatások,
figurakettőzések, montírozások, bőséges betoldások, a választékos nyelvezet vulgáris rothasztása, az esszenciális „forgatókönyv” a mai mindennapokra vetítve élezi ki az élet éléséhez
való torz, hazug, halogató, önkábító, teszetosza, haszonleső,
antihumánus viszonylatok csehovi képleteit. Csehov az analitikus dráma lírai realizmusának, az „egymás mellett elbeszéltetés” preabszurd diskurzusának jámbor báránya, óvatos laboratóriumi kísérletezője ahhoz képest, ahogyan mindez ra-
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dikálisabban, nyersen, „egy az egyben” berobban a színpadon
a jelenbe. A százhúsz-százharminc évvel ezelőtt íródott és a
2016-os két szövegmező nagyfokú (akár olykor anakronisztikus) feszültsége a premier kritikai, értelem- és lélekmozdító
hozadéka. Az aktualizáló feldolgozás napjaink praktikus és
morális tűzfészkeibe nyúlva (migránskérdés, rasszizmus, politikai inkorrektség, szegénység- és elmaradottság-probléma)
néhány túlzással, túlismétléssel meg is égeti magát, azaz néhol verbalizmusba téved. A „jönnek a prolik” inkább tegnapi,
mint mai általánosságával és egyebekkel.
A díszlet nélküli színhely, mely legfeljebb egy-egy nézőtéri ülőalkalmatosságtól nyer segítséget, szorgos lábmunkát
követel. Mozogni, lépdelni, fel-alá igyekezni, hajladozni,
sasszézni, helyben járni kell (és székre ülni, vetődni), hogy
az alak ne cövekeljen le, testplasztikája ne fagyjon szoborrá.
Ebből eleinte ugyan téblábolás is válik, de már ekkor sejteni: Ördög Tamás deciméterekre kiszámított térkezelésű, interperszonális közeledésekre-elhúzódásokra, magányos darvadozásra, karakter-összeszikrázásokra kihegyezett, a nem
láthatót felidézni képes rendezése a színésznőknek jóval hálásabb játékzónákat enged, mint a színészeknek. Terhes Sándor
„casablancásan”, „bogartosan” érkezik, funkciója mégis az,
hogy minden funkciójuktól meg lehessen fosztani az általa
formált, kiradírozható férfiakat. Maga Ördög csehovi énként
a koncepció szerint mintha szeretne az egészből kimaradni,
ám ez ebben a kontextusban nem megy, nem mehet. Általában sem. (Mindnyájan benne vagyunk, ahogy azt már többen
megállapították, így Balassa Péter Nádas Péter egyik comedia
perpetuájáról szólva.) Figurájának spleenes perem-mocorgását Georgita Máté Dezső folyton középre törő, hangoskodó,
ingerülten szeretet- és sikeréhes művész vagy álművész fiatalembere ellentétezi, hogy azután a legeslegutolsó pillanatban –
a Sirály Kosztyájaként meg egy nemzedék, egy réteg, valamint
a megszemélyesült cselekvésképtelenség nem is oly hirtelen
fejét vesztő küldöttjeként – azt cselekedje, ami nincs benne
Csehovban, mégis hatványozottan Csehov.
Feminista (gender elvű) vonásokat nemigen nyugtázunk
a Csehovban, ám a javát Für Anikónak, Sárosdi Lillának,

Mi? Dollár Papa Gyermekei: Csehov
Hol? Trafó
Kik? Für Anikó, Kiss-Végh Emőke, Mészáros
Piroska, Sárosdi Lilla, Georgita Máté Dezső,
Ördög Tamás, Terhes Sándor / Jelmez: Je Suis
Belle – Dévényi Dalma és Kiss Tibor / Zene:
Vranik Krisztián / Rendező: Ördög Tamás

Kiss-Végh Emőkének és Mészáros Piroskának köszönhetjük.
Utóbbi kettő (egyéb érdemeikről nem szólva) az ellenszereposztásból, anti-Másaként, illetve anti-Nyinaként nemesen
könnyed szakszerűséggel facsarja ki mindazt, ami egy emberből a tökéletesen rossz vagy céltalan választások eredményeként megmaradhat. Nincs az a Trigorin, aki Mészáros tenyeres-talpas Sirályától ne menekülne, nincs az a Versinyin, aki
Kiss-Végh rángó mimikájú házisárkánya elől ne inalna vis�sza saját rémes feleségéhez. A tragikus irónia nyilai náluk is,
mint valamennyi szereplőnél, pontosan célt érnek. Láttukra
Sztanyiszlavszkij rábólintana, miért ragaszkodott Csehov a
komégyija műfaji alaphangjához.
Sárosdi Lilla elpusztíthatatlan, non stop asszonyi nagyüzemként nyomul az előadás második felében. A majdhogynem járásképtelen, magas cipősarkain sietve bicsakló, lila ruhás nő-gömböc hahotázva-vicsorítva fal föl mindent és mindenkit maga körül – s valamennyi józan esze, valami kis igaza
neki is van, mint a sorsalakító igazságok nélkül élő, vegetáló
trupp valamennyi tagjának. Für Anikó mai Jászai Mariként,
muzeális eleganciával, csillagos tízesre játssza a csehovi „nagy
nőt” – színésznőt és színész nőt –, aki csodaruhájába burkolva és létvakságába sminkelve holnap-tudat nélküli, XXI. századian tékozló jelenség. Für és Sárosdi a két véglet, kiváló monológok tirádáival, Kiss-Végh és Mészáros közöttük kering a
csehovi kozmoszban, sok ügyet nem vetve a hullócsillag, nem
is csillag hímekre.
Érdekes, nívós előadás. Csehov nem cím: katalizátor.
Terhes Sándor, Georgita Máté Dezső. Fotók: Csányi Krisztina
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nánay istván

a fa
Az Odin Színház
vendégjátéka a Nemzetiben

Az érkező nézőket maga a nyolcvanéves Mester, Eugenio
Barba fogadja és kíséri ülőhelyükhöz. A gesztusnak természetesen szertartás jellege van, ugyanakkor praktikus oka is.
A nézőtér egy sátor, hosszanti oldalai mentén, egymás
fölött két-két vastag falú műanyagcső húzódik, s nem mindegy, hogy milyen a súlyeloszlás rajtuk, amikor az előadás egy
pontján éktelen zajjal sűrített levegőt préselnek a „hurkákba”,
amitől egész testünk remegni kezd. Máshogy is megmozgatnak bennünket. Amikor például a színészek komótosan hatalmas fehér selyemleplet bontanak ki, amelynek egyik szélét
hosszú botok segítségével, valamint a nézők aktív közreműködésével fel kell erősíteni az ülések mögötti falra. Ezáltal a
sátoron belül újabb sátorba kerülünk. Csak a fejünket tudjuk
kidugni az anyagba vágott lukakon, s így kell végignéznünk
egy egész jelenetet, amely után a függöny ugyanolyan nehézkesen, ahogy felakasztottuk, visszakerül a játékosokhoz, akik
eltüntetik a jókora csomagot. E közjátékok sajnálatos módon
megakasztják a tulajdonképpeni előadást, kizökkentenek nézői-befogadói állapotunkból.
Miközben az ültetés ceremóniája zajlik, nemcsak azt
szemlélhetjük, hogy nézőtársaink mily megilletődötten vagy
zavartan foglalják el helyüket, hanem feltérképezhetjük a játékteret is, amelynek közepén egyetlen díszletelem, egy preparált, kéregtelen fatörzs áll, mellette vastag ágak. Ezeket később a szereplők összeillesztik a törzzsel. A terem egyik végében, emelvényen ül egy afrikai származású színész (I Wayan
Bawa), aki törzsi hadvezért alakít, s az előadás nagy részében
imádkozik, valamint gyerekekből álló hadseregének győzelme érdekében áldozatot mutat be.
Az előadás akkor kezdődik, amikor Barba leül az egyik
sor szélére. Madarak dala szól, majd csönd lesz. Utólag tudjuk
meg, hogy a madarak a hadvezérek háborúi és a világ egyéb
borzalmai elől menekülnek el. Belép az együttes egyik alapító
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Mi? Odin Teatret: The Tree (A Fa)
Hol? Nemzeti Színház
Kik? Luis Alonso, Parvathy Baul, I Wayan Bawa,
Kai Bredholt, Roberta Carreri, Donald Kitt, Elena
Floris, Carolina Pizarro, Fausto Pro, Iben Nagel
Rasmussen, Julia Varley / Színpadkép és világítás: Luca Ruzza, OpenLab Company / Famodellezés és kivitelezés: Giovanna Amoroso és
Istvan Zimmermann, Plastikart / Szoftverprogram: Massimo Zomparelli / Jelmezek és kellékek: Odin Teatret / Bábok: Niels Kristian Brinth,
Fabio Butera, Samir Muhamad, I Gusti Made
Lod / Dramaturg: Thomas Bredsdorff /
Rendező: Eugenio Barba

tagja, Iben Nagel Rasmussen, aki szerepe szerint is színésznő, s visszaemlékszik fiatalságára, s arról a körtefáról mesél,
amelyet apja akkor ültetett el, amikor ő született, s amelyről
elszálltak a madarak. Őt követően két énekmondó jön, az
egyik az indiai Paravathy Baul (aki erre az előadásra csatlakozott az együtteshez), nála dob és egzotikus pengetőhangszer
van, a másik az együttes zenei vezetője, Elena Floris, aki hegedül. Ők a mesélők, az egyes jelenetek összekötői. Az előadás
ugyanis – miként jó ideje az Odin Színház minden produkciója – egymással lazán összefüggő fragmentumokból áll össze.
Különböző nemzetiségű, más-más nyelven beszélő szereplők népesítik be a teret. Megjelenik egy európai hadvezér, a jugoszláviai háborúk és vérengzések résztvevője (Kai Bredholt),
és a már említett afrikai hadvezér, aztán két jezid (ősi kurd
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vallási felekezethez tartozó) szerzetes, Serafinus és Aurelianus
(Julia Varley és Donald Kitt), valamint egy menekülő, névtelen, ibó törzsbeli biafrai asszony, aki halott gyermekének fejét
egy tökbe rejtve cipeli magával (Roberta Carreri).
Mindannyian epizódokat idéznek fel életükből, illetve elmélkednek. Vannak, akik magányosak, a többiekkel tényleges kapcsolatot nem alakítanak ki, mások összetalálkoznak,
miként az ibó asszony és a szerzetesek, vagy a hadvezérek
egymással és a szerzetesekkel. Egy valami közös bennük: valamilyen módon mindegyikük kötődik a történet centrumát
képező fához, a történelem, a felejtés és az emlékezés fájához,
amely egyszerre konkrét és metaforikus tárgy.
A fához a legerősebben a szerzetesek ragaszkodnak, s
nemcsak azt akarják megmenteni, amikor a földön fekvő
ágakat visszaszerelik a törzsre, hanem általa és a segítségével a madarakat is vissza szeretnék csalogatni. A lombtalan
ágakra – faleveleket imitálva – zöld anyagokat aggatnak, tojásokat hordanak a fa tövébe, hátha ezt látva a madaraknak
kedvük lesz itt kikölteni fiókáikat, madáretetőt helyeznek az
ágak közé, madárjelmezbe bújnak, és csalisípokkal próbálják
elhitetni a madarakkal, hogy van itt élet. De ügyködésükhöz
mások is csatlakoznak: Iben, a színésznő gyerekkori babáit
akasztgatja fel a fára, az ibó asszony pedig a halott gyerek fejét lógatja fel a babák mellé – áldozatot bemutatva a fák és
madarak isteneinek. Mindhiába, a fa nem éled fel, a madarak
továbbra is távol maradnak.
Úgy tűnik, a végső szó a hadvezéreké, akik megalázzák a
szerzeteseket, és ismét kidöntik a fát, amely maga alá temeti a
babákat, a tojásokat, mindent. Győz az agresszió, a brutalitás,
az embertelenség. Ám visszatér Iben, elhelyezkedik a lepusztított fatörzsön, keresi a helyét, szinte összenő vele. Visszarakja a madáretetőt, belehelyez egy tojást. Vár. S megszólalnak
a madarak. Mégiscsak van remény ebben a reménytelennek
tűnő világban – sugallja az előadás.
E vázlatos ismertetésből úgy tűnhet, mintha e műnek folyamatos és egyenes vonalú cselekménye lenne, ám ez az értelmezés az én verzióm. Lehet, hogy másoknak más történet
kerekedik ki a látottakból, és lehetnek olyanok is – vannak,
tapasztalatból tudom –, akik érthetetlennek tartják a művet.
A befogadás nehézségét elsősorban az jelenti, hogy az
egyes epizódok nem egymásból következnek, hanem térben,
s gyakran időben is egymás mellett zajlanak. A szereplők nem
egy időszakaszból jönnek, vannak, aki a huszadik század kilencvenes éveiből, van, aki a hatvanas évek második feléből
vagy a huszonegyedik század első évtizedéből. A játékmód is
különböző, hiszen nemcsak más-más nyelven beszélnek a színészek, de a mozgáskészletük is eltérő, hiszen nyilvánvalóan
más tréningek alapján építkeznek az Odin alapszínészei, mint
egy indiai vagy afrikai tradíciókat képviselő játékos.
Egészében mégis egységes stílusúnak hat a produkció,
amit egyrészt olyan külsődleges eszközök használatával érnek
el, mint a színészek piros bohócorra, másrészt azzal a közös
játékkultúrával, amely évtizedek óta az Odin sajátja. Ennek
lényege, hogy a kezdetektől, azaz a hatvanas évek közepétől
következetesen olyan színpadi nyelvet keresnek és dolgoznak
ki, amely nem elsődlegesen a szövegre épül, hanem a testi,
fizikai megnyilvánulásokra, a hanghatásokra, a zeneiségre és
az erős képekre.
Ebből az erős belső kohézióra épülő színházcsinálásból
óhatatlanul hasonló gesztus- és mozgásvilág, térképzés, történetalakítás, hang- és zenehasználat születik, ami a külső
szemlélő számára önismétlésnek, a csoport befelé fordulásá-

nak tűnhet. Erre a következtetésre juthatunk akkor is, ha nem
önmagában A Fa című előadást nézzük, hanem egészében Az
ártatlanok trilógiáját, amelynek ez az utolsó darabja – a másik
két mű (The Great Cities under the Moon és The Chronic Life)
egy évvel ezelőtt szerepelt a MITEM műsorán.
Kétségtelen: egy ötven éve együtt élő és dolgozó együttesnél természetes, hogy sajátos színházi nyelve alakul ki,
ugyanakkor ez a nyelv konzerválódik is. Amikor 1973-ban,
Wrocławban láttam Barba egyik korai előadását, a Dosztojevszkij-írások nyomán készült Apám házát, másként néztem
őket, mint ma. Sok minden ismerős volt benne Grotowski
színházából, mégis egészen más, dúsabb és szerteágazóbb
volt, egyszóval revelációként hatott. És megint másként tekintettem rájuk és produkcióikra a nyolcvanas évek közepén,
amikor a Szkéné Színház nemzetközi mozgásszínházi találkozóin rendszeresen felléptek, s olyan előadásokat játszottak,
mint például 1985-ben az Oxyrhincus evangéliumát, amelyet
a premiert követően elsőként ugyanúgy Magyarországon mutattak be, mint most A Fát. E két említett produkcióban már
ugyanaz a fragementációs dramaturgiai technika érvényesült,
mint abban a kettőben, amelyeket legutóbb a Nemzeti Színházban láthattunk. Ezt a tényt éppen úgy lehet állandó stílusjegynek minősíteni, mint egy forma bemerevedésének.
Az Odin Színház produkciói tehát végletes nézői reakciókat válthatnak ki. Vannak, akik fanyalognak, s vannak, akik felejthetetlen érzelmi utazásként élik meg az előadásokat. Ehhez
nem kell Barba színházi nyelvhasználatának minden jelét és árnyalatát elsajátítani, de a differenciált befogadáshoz mégsem árt
ismerni őket. Azért, hogy értsük és beszéljük ezt a nyelvet, három évtizeddel ezelőtt sokat tett Regős János és Regős Pál, most
pedig a Nemzeti Színház, amely nemcsak meghívja az előadásokat, hanem bővíti a Barbáról és az Odin Színházról szóló
magyar nyelvű szakirodalmat: folyóiratában, a Szcenáriumban
rendszeresen közli a rendező tanulmányait, illetve tavaly megjelentette a Hamu és gyémánt országa című Barba-kötetet.
Hogy meddig láthatók még új vagy régebbi előadásaik
Magyarországon vagy bárhol? Ahogy Barba fogalmazott: addig, míg az alapítók közül egyetlen ember is él és dolgozik,
addig van Odin.
Fotók: Rine Skeel
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török ákos

zsótér szombathelyen
kísért
Henrik Ibsen: Kísértetek – Weöres Sándor Színház, Szombathely
Fotó: Mészáros Zsolt

Zsótér Sándor a miskolci Mindent a kertbe! és a Kecskeméten színpadra állított Macska a forró bádogtetőn után Szombathelyen is a családi drámáknál folytatja. Ám ezúttal Ibsen
kevésbé ismert Kísértetek című darabja – több mint fél évszázaddal és a maga tengerparti környezetével – távolabbról szól
hozzánk. Még akkor is, ha az előzőekhez hasonlóan ebben az
esetben is friss fordítás lódítja felénk az elhallgatásoktól és titkoktól erjedő családi tablót. Mert maga Zsótér nem engedi
Mi? Henrik Ibsen: Kísértetek (GENGAGERE)
Hol? Weöres Sándor Színház, Szombathely
Kik? Kiss Mari, Bajomi Nagy György, Szerémi
Zoltán, Trokán Péter, Fekete Linda / Nyersfordítás: Boronkay Soma / Dramaturg: Ungár Júlia /
Díszlettervező: Ambrus Mária / Jelmeztervező:
Benedek Mari / Rendező: Zsótér Sándor

40

a közelünkbe. A szombathelyi Kísértetek egy orrunk alá tolt
nagytotál egy őrmezői famíliáról Norvégiában, vagy egy norvég családról Őrmezőn. Azaz bárkiről bárhol.
A történet szerint egy konzervatív miliő kis időn belül
kisközösségi beltenyészetként lepleződik le. Kínálná magát a
történelmi léptékű társadalomkritika a keresztény elvek alatt
álságossá roskadt polgári életről, vagy akár egy szűkebb optika ennek honi kistestvéréről. És noha az előadás kicsit meg is
rázza az előbbit, és néhány finomabb kiszólással meg-megböki az utóbbit, sem nem filozofál, sem nem agitál. A rendezés
az emberi drámákra koncentrál, de nem minket próbál közelebb vonni, hanem a résztvevőket fordítja ki felénk. Ezen a
ponton a darabhoz képest egy egészen új drámai helyzet jön
létre – még ha a nézőtéren leginkább az agyunkkal tudunk is
csak reagálni rá.
Egy fiú, aki idegenben nevelkedett, és csak nem régen érkezett, egy anya, aki éppen radikális coming outra készül, egy
emberöltőnyi ideje házibarát pap és egy cselédlány az apjával.
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Valamint egy évekkel korábban meghalt apa, akinek özvegye
a halálának évfordulóját éppen egy róla elnevezett gyermekmenhely nyitásával készül megtisztelni. Zsótér Sándor előszeretettel beszélteti szereplőit a nézőkhöz, sőt korábban ennek
a helyzetnek a szélsőértékével is gyakran élt, amikor minden
szereplője folyamatosan a néző felé fordulva mondta a szövegét. Zárójelben: ez a forma akkoriban az őrületbe kergette a
jegyek értékesítéséért felelős munkatársakat.
A Kísértetekben ezek a helyenként felénk intézett mondatok a legkevésbé sem formálisak, és nem is elsősorban a
színházat leplezik le. Ahelyett, hogy egymásnak mutatnák
meg magukat a szereplők, nekünk, a közvéleménynek nyitják
meg magukat. Velünk van dolguk, nem egymással. Attól igazán drámai ez a kifordulás, hogy a legkevésbé sem teátrális.
A tapsunkért őszinték. Ők tönkremennek, és mi tapsolunk
nekik, mert ez az élet és a színház rendje.
A folyamatosan lelkesülőket most nem számítva, Zsótér
rendezéseit szokás nagyon szeretni, és szokás nagyon nem szeretni. Azt viszont sosem lehet elvitatni tőle, hogy a színészei a
próbafolyamat végére többek lesznek, mint előtte voltak. Nem
használja, hanem – az előadással együtt – építi őket. Szombathelyen ráadásul egy izgalmas vendégrendezőkkel (Mohácsi János, Ivo Krobot, Alföldi Róbert, Béres Attila) és színészt próbáló feladatokkal jól karbantartott társulat várt az építésre.
Az előadásban Nagy Mari özvegy Alvingnéja még mindig
vonzó nő, ám érzéki fénykora egyre messzebb van tőle, amit
bölcs melankóliával vesz tudomásul. Minden titkok tudójaként üli meg a színpadot, és Nagy Mari ezt a központi pozíciót nem a megírt dráma okán vagy rendezői trükkökkel szerzi
meg, hanem játékával és színpadi lényével vívja ki. Van abban
valami démoni, ahogy ugyanabban a személyben képes megjeleníteni a távolságtartást és a mindent elfogadó szeretetet.
Akarnánk is a gyerekei lenni – és isten mentsen meg tőle.
Szerémi Zoltán lelkipásztora egyszerűbbnek tűnő dolgozat,
tisztán és finom eszközökkel építi fel egy elveiben megingathatatlan, elvtelen ember alakját. Trokán Péter az előadás egyik
nyertese. Régen látott súllyal van most jelen a színpadon, és jeleníti meg a cselédlány apját annak alázatoskodó sumákságával
és a mindent elbírók és mindig túlélők dermesztő erejével. A
másik rátalálás Fekete Linda, aki Regine, a cselédlány alakját
tölti meg a sokat tűrők jéghideg vonzerejével. A Koldusopera
egyik songja, Kalóz Jenny dala az ő szájából a legkevésbé sem
tréfa. A dalolás nyilvánvaló oda nem illésével együtt, a többi

karakter által énekelt dalhoz hasonlóan ez is rásimul az előadásra, de a song talán itt találja leginkább telibe a figurát.
Az évtizedek óta távol élő fiú eleinte nem fordul ki felénk.
Bajomi Nagy György mint Osvald komolykodó nagykamaszként érkezik, telve az anyja iránti örömteli szeretettel, az eltaszítottságból való kilábalás hitével és a levegőtlenség miatti elmenetel lelkes tudatával. Bajomi Nagy ismét remekel, energiáktól duzzadó, vehemens Osvaldja kölyökelefántként robban
be ebbe a mívesen enervált világba. Megváltóként érkezik, de
a sorsa rebbenékeny idegrendszerével a többiek által felállított
erőtérben voltaképpen a belépésével eldől. Egy idő után aztán
ő is elkezd nekünk beszélni.
A színészeknek ebben az esetben hangsúlyos játszótársa
a díszlet, amely Edward Munch a Kísértetek 1906-os berlini,
Max Reinhardt rendezte előadásához készített vázlatokból,
valamint a festő Nap című képéből áll össze. A paravánszerű
elemeket a színészek maguk mozgatják, építik és építik át a
jelenetek körül. Osvald festői pályafutása belülről, a színház
leleplezése kívülről támogatják meg a látvánnyal való játékot.
Azzal a bizsergető eldönthetetlenséggel együtt, hogy a képek
– például a napmotívummal mint reménnyel és lehetőséggel
– ironizálnak vagy épp összecsengenek a színpadon történtekkel, amelyeket az általuk keltett babaházszerű hatás állandó távolságban tart tőlünk.
A Kísértetek mindezekkel együtt mégsem megy mélyre,
amiért vélhetően nem a távolság a felelős, már csak azért sem,
mert Zsótér legmélyebbre ható rendezései sem engedtek soha
magukba bújni. Sokkal inkább azért, mert a kifordulás itt a
legkevésbé sem puszta gesztus, így az, hogy a figuráknak –
bármennyire cizelláltak – nincs egymással dolguk, egyben azt
is jelenti, hogy valódi feszültség és lényeges történés sincs közöttük, miközben a kifordulás drámája finoman elporlad a játéktér és a nézőtér között. Ezért a színpadon történtek inkább
csak látni- és gondolkodnivalót adnak a befogadás számára.
Van-e kiút az elhallgatásokkal és saját kísérteteinkkel megpakolt múltból, és milyen áron élhető túl?
A szombathelyi közönség az előadás után kisebb-nagyobb
csoportokban, értetlenkedve, kérdésekkel távozott a Kísértetekről. Ezeknek a kérdéseknek a zöme azonban elsősorban
a rendezésre, az előadás eszközeire vonatkozott. Miért énekelnek egy prózai darabban? Miért a színészek pakolgatják a
díszletet, és miért előadás közben? Zsótért tanulni kell – és
érdemes. Szombathelyen elkezdődött az első szemeszter.
HI R D ETÉS

◆ Kritikák
	Radnóti: Ofélia árnyszínháza, OPEN Fesztivál, Mozsár Műhely, Forte Társulat: Patkányok, Textúrák,
Katona József Színház: Nóra, Kamra: Bádogdob, berlini operák, romániai előadás egy iskolai botrányról
◆ DRÁMÁK
Egressy Zoltán és Kárpáti Péter darabjai, A csillagszemű juhász Szálinger Balázs átiratában,
41
Vecsei Miklós: Iván, a rettenet

KRITIKA

papp tímea

így volt,
nem így
volt
Réczei Tamás: Katona József, avagy
a légy a pókok között fickándozik –
Katona József Színház, Kecskemét

Kecskeméten fontosak a színházi gyökerek, a hagyományok.
Igazodási pontot, szellemileg stabil alapot jelentenek a kortárs
színházcsinálónak. A helyi vonatkozású, igen gazdag magyar
színháztörténet nem csupán fennen hangoztatott lózungok
vagy színigazgatói pályázatban leírt szándék szintjén jelenik
meg a kortárs színházi gyakorlatban, hanem premierek, sőt
ősbemutatók formájában manifesztálódik. És még a főtéri
könyvesbolt aktuális kirakatába is jut néhány friss színházi
könyv és régi súgópéldány.
2014 őszén mutatták be a Színházi vándorokat, amelyben
a szerző, Réczei Tamás múltat és jelent játszatott egymásra
és egybe: Kelemen Lászlónak és truppjának Pikkó Hertzeg és
Jutka Perzsi-próbáját, illetve a Kelemen László Kamaraszínház lebontási kísérletét. Katona József születésének 225. évfordulója alkalmából országos drámaíró pályázatot hirdetett a
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója és a
Kecskeméti Katona József Színház. Ezen a pályázaton, amelyre az újsághírek szerint 123 jeligés művet küldtek be, kapott
különdíjat Réczei Tamás drámája, a Katona József, avagy a
légy a pókok között fickándozik. Ebben a 2016 őszén színre
vitt műben múlt és félmúlt, Katona és Ruszt József montírozódik egymásra, ugyanakkor a direkt aktualizálást kerülve,
erős kontúrokkal mégiscsak felsejlik alóluk, mögülük a jelen.
„Az áthallásokról nem tehetünk” – hangzik el a színpadról. A
színház ugyanis, hiába állítják sokan az ellenkezőjét, nincs a
valóságtól elszigetelve.
Különös párhuzamok jutnak az ember eszébe. A Bánk
bán is pályázatra született egykor – más kérdés persze a sorsa;
és micsoda vitákat váltott ki a néhány éve ugyanezen a játszóhelyen bemutatott, mai magyarra átírt Bánk bán. Aztán
a címbeli hommage: A rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a
pókok között (1814). A játszóhely arról a legendás rendezőpedagógus-színházteremtőről elnevezett stúdió, aki egyszer
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úgy fogalmazott, a cél „összekötni a kimosott agyú nemzedéket, a tévelygő mai színész-generációt Nádasdy Kálmánnal, Latabár Árpáddal, Somlay Artúrral”. Kecskeméten egészen pontosan ezt teszik. Azon az estén, amikor az előadást
néztem, többnyire fiatalok ültek a nézőtéren. Számukra, de a
harmincas-kora negyvenes generáció számára is Katona, az
egyik emblematikus név a kötelező irodalmi tananyagból, jóval ismerősebb, mint Gábor Miklós vagy Ruszt József. De ne
nosztalgiázzunk, jobb híján kezeljük megkerülhetetlen adatként, hogy voltak idők, amikor Gábor Miklós naplóit hatalmas példányszámokban adták ki. És örüljünk, hogy az ország
másik felén, Zalaegerszegen a színház támogatásával nemrég
kiadták a Ruszt-életművet.
De vissza a tapasztatlan nézőhöz. Aki valószínű, hogy inkább tisztában van Katona József szerencsétlen színházi karrierjével, viszonzatlan szerelmével, a kompromisszumként
választott, szülővárosi jogi pályával, mint azzal, épp milyen
kultúrpolitikai játszmák folynak Kecskeméten, vagy Gábor

Mi? Réczei Tamás: Katona József, avagy a légy a
pókok között fickándozik
Hol? Katona József Színház, Ruszt József Stúdió,
Kecskemét
Kik? Hegedűs Zoltán, Decsi Edit, Nagy Balázs
e.h., Farkas Ádám, Porogi Ádám, Dunai Tamás,
Danyi Judit, Fazakas Géza, Kiss Jenő, Magyar Éva,
Rozs Tamás / Dramaturg: Németh Virág / Jelmeztervező: Remete Kriszta / Zeneszerző: Rozs
Tamás / Díszlettervező, rendező: Kocsis Pál

Miklós pályájának épp milyen szakaszában van, milyen a
viszonya a Madách Színházzal, miket játszik a Kecskeméten
1973 és 1978 között főrendező Ruszt József előadásaiban, és
hogyan folytatódik tovább szakmai-emberi kapcsolatuk. Talán nem is szükséges a tágabb kontextus, elég az előadás időszeletében megmutatott.
Az, amit a játékteret hátul lezáró, behúzott függöny mögött látunk a színpadon. A vörös csillag hátulról, a bronz
Lenin-szobor, a vitrinben lógó brigád- és munkaversenyzászlók azonnal kijelölik az egyik kort, a cirádás tükör meg
a másikat. A klasszikus fajtából előszedett trónszék fönn a
raklapok tetején, leborítva fekszik. Szépen faragott antik asztal elöl, tömeggyártott rendezői és büféasztal hátul. A halott
anyagú, torzó és fejük tetejére állított szobrok mellett egy élő
szobor is ül a térben, csak a hátát látjuk. A darabban említett
„kihalt őslények” ilyen-olyan formában. Szedett-vedettség,
zsúfoltság, színháziság és színházra alkalmatlanság – eleve
feszültséget kelt Kocsis Pál látványa. És ugyanez mondható el
arról is, milyen viszonyban állnak egymással Remete Kriszta
ruhái a XIX. század elejéről és az 1970-es évekből, és persze
a frizurák, a férfiak arcszőrzete vagy annak hiánya. (Ó, Decsi
Edit csavart loknijai Dérynéként és Danyi Judit tupírja Évaként! A sujtások a férfi felöltőkön meg a kordbársony nadrágok! Kiss Jenő frissen borotváltságában gyakorlatilag Figarovagy Pitralon-szagot áraszt!)
A két történetszál egyikében Katona akarja bemutatni
1800-ban a Bánk bánt, a másikban 1976-ban állítaná színpadra Ruszt József. (Ez utóbbira rákerül a súgónő, Matild
magánéleti drámája, illetve Gábor Miklós színészi és közéleti
öndefiníciós küzdelmei.) Mítosz a történet? Mitologikusak a
hősök? Egyikőjüknek se könnyű. Miközben mindketten az
alkotás fontosságát és a társulat együttes erejét vallják, csapatot építenek, meg kell küzdeniük a szűkebb és tágabb közeg
értetlenségével, a mindenkori besúgókkal, a valójában színre
nem lépő, de állandóan emlegetett, s így mégis mindig színen
levő sehyferencek jelentéseivel.
„A színházat, a színházon belül a próbát, azon belül pedig
a szünetet [szeretem a legjobban]. Én a szünetben csinálom a
színházat.” Ruszt egyik szállóigévé vált (nemesült?) mondását
illusztrálva látjuk. Mi több, szinte naturalista módon, amen�nyiben a színpadon elfogyasztott szendvicsek átható hagymaés szalámiszagát is hozzávesszük. Ideológiai viták folynak az
életet illetően, a Bánk bán ürügyén. Dunai Tamás megfontolt,
látszólag betörhetetlen és öntörvényű, a higgadt, mérlegelő
felszín mögött robbanásra kész Gábor Miklóst ad, aki kész a
formaváltásra, a megszokottak elhagyására. Ezt sűríti az, ahogyan Dunai a palástban mászik a raklapokra. Vele szemben
csupa egzaltált hév és azonnali kinyilatkoztatás Porogi Ádám
Ruszt Józsefe. Az áldozat azonban nem elsősorban a színházi
alkotó, hanem a gépezet egyik apró fogaskereke, a súgónő, aki
vállalja és el is szenvedi ezt a szerepet. A két látszólag Don
Quijotéval szemben – akik azért jelentős sikereket is elkönyvelhettek – a nő tragédiája Magyar Éva rebbenékeny játéka
által kap súlyt. Nem kifejezetten szimpatikusan aggódó feleség (Vass Éva csak per Éva szerepében) Danyi Judit, Kiss Jenő
ártalmatlan fontoskodó, Fazakas Géza a magát tehetségileg
feljebb pozicionáló, bármilyen nagy szerepbe állandó beugrásra kész, Matilddal szoros, nem kitett viszonyban levő Péter.
A teátristák nyelve a kor miatt egyénített, néhány anakronisztikus mohácsizmussal kibillentett. (Hogy ez a szerző, a
dramaturg, a rendező vagy a játszó személyek találmánya-e,
nem tudni. Mindenesetre ezt a jelenhez egy újabb kapcsoló-

Dunai Tamás. Fotók: Walter Péter
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dási pontként listázhatjuk.) Játékmodoruk, ha épp próbálnak,
kor- és stílszerű. Nagy Balázs e.h. (Déry István) és Farkas
Ádám (Udvarhelyi Miklós) nem jártak túl szerencsésen, ők
adják a staffázst, Decsi Edit Dérynéjéhez jórészt a primadonnai sztereotípiákat tudjuk kapcsolni. Hegedűs Zoltán az „udvarnokok országában” fulladozó, s aztán megfulladó Katona
József, aki életet és színházat illető mentalitásában mintha
Gábor Miklós és Ruszt József között állna. Csak neki kevesebb szerencséje volt.
A hullámzó darabot Kocsis Pál – paradox módon – biztos
kézzel vezényli. A sok beszédtől, de leginkább attól, hogy a két
korszakból mondatok, jelenetek egymás ismétlései, tükörképei, pandanjai, elnyúlik. A zárókép miatt viszont, azt mondom, megéri. A raklapon áll a trón, előtte Gábor Miklós Bánk
bánként. Fölötte a vörös csillag, a magyar zászló, a raklapok
mellett a két XIX. századi színész égő fáklyát tart. A „Hazám,
hazám”-at éneklik, Rozs Tamás húzza csellón. A szöveg szótagjaira szedve, a töredékekből összeállva nyomasztóan hat,
kísértetiesen. Az úttörő-egyenruhás kislány, a súgó kislánya
becsatlakozik, a hátsó függöny felmegy, mögötte kopott fekete fal. Dermedt csönd. Saját, Katonától és Ruszttól való időtlen dermedtségünk visszhangzik.
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urbán balázs

a királynő
alattvalói
Peter Morgan: Audiencia – Pesti Színház

Halász Judit
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Mi? Peter Morgan: Audiencia
Hol? Pesti Színház
Ki? Halász Judit, Igó Éva, Fesztbaum Béla, Kerekes József, Hegedűs D. Géza, Lukács Sándor,
Gados Béla, Seress Zoltán, Dengyel Iván, Tahi
Tóth László, Majsai-Nyilas Tünde, Puzsa Patrícia,
Várkonyi Véda/Fűköh-Nagy Zsófi / Fordította:
Morcsányi Géza / Díszlet: Valló Péter / Látvány:
Verebes Zoltán / Jelmez: Pusztai Judit / Dramaturg: Szász Hanna / Rendező: Valló Péter

Frappáns ötlet Peter Morgané: egy szűk szobányi térben láttatni hatvan év brit történelmét. Jó, valószínűleg nem annyira
szűk ez a szoba, hiszen a Buckingham Palota Magánaudiencia-terméről van szó, ahol az angol királynő hetente fogadja
miniszterelnökét, aki tájékoztatja őt az aktuális bel- és külpolitikai helyzetről. Ezeknek a találkozásoknak az izgalmas
pillanatait eleveníti meg a színmű, nem lineárisan, hanem
előre-hátra ugrálva az időben. Egyik-másik jelenet történelmi
válságok idején játszódik, a többiben pedig a mindennapok
apró-cseprő ügyei kerülnek előtérbe.
Számon lehetne persze kérni Morgan darabján a mélyebb
analízist, a történelmi-politikai dilemmák komplex bemutatását és a karakterek összetettségét, de aligha volna ennek
különösebb értelme. Az Audiencia nem dokumentumdráma,
nem történelmi színmű, nem parabola, és még csak nem is
pszichodráma; műfajilag leginkább talán a zeitstückhöz áll
közel. Alapötlete voltaképpen az, hogy a kisebb emberi hibáktól nem mentes, de alapvetően bölcs, empatikus, előrelátó
és szinte halhatatlannak tűnő királynőt szembeállítja a pillanatnyi hatalom folyton változó, eltérő kvalitású, ám a királynőnél jóval gyarlóbb alakjaival. Vagyis a percnyi érdekeket kiszolgáló politika a konstans értékeket képviselő államfői bölcsességen keresztül mérettetik meg – és találtatik nem egyszer
könnyűnek. Már csak azért is, mert Morgan a királynőt mint
embert és mint intézményt is maximálisan tiszteletben tartja,
míg a miniszterelnököket ironikusabban, helyenként szatírába hajlóan (de a vitriolt azért mellőzve) ábrázolja. És ezért
is felesleges feltenni azt a kérdést, hogy miképpen feleltethetők meg a darab viszonyai a mai magyar társadalmi-politikai
szituációnak. Nyilvánvalóan sehogyan; Morgan alapötlete
magyar viszonyokra alkalmazhatatlan. Nemcsak azért, mert
nekünk nincs királynőnk, hanem mert nem létezik olyan intézmény sem, amely a pillanatnyi (párt)politikai érdekek felett álló eszmék és alapértékek megtestesítője lehetne.
Ami viszont számon kérhető Morganen (és valamelyest a
Pesti Színház Valló Péter rendezte előadásán is), az az alapötletből fakadó statikusság. Merthogy a mű nagy részében nem
történik más azon kívül, hogy két ember ül egy-egy székben,
és beszélget. (Talán ezt hivatott oldani a királynő gyermekkori
emlékeinek felidézése, illetve találkozása saját fiatalkori énjével, de ezek a sematikusan, ötlettelenül megírt jelenetek a mű
legkevésbé sikerült részei.) Nem állítom, hogy ne születhetne
ebből az alaphelyzetből tartalmasan szórakoztató előadás, de
ahhoz az Audienciánál jóval invenciózusabb és szellemesebb
szöveg szükségeltetne. A párbeszédek gördülékenyek ugyan,
de éppúgy hiányzik belőlük a jó társalgási drámák angolos
szellemessége, mint az igazán erős szatírák mélysége és kí-
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méletlensége. A megjelenített konfliktusok kiszámíthatóak
(már csak azért is, mert a történelemkönyvekből ismerősek),
csattanóként pedig mindössze az szolgál, hogy a hagyományt
intézményesen megtestesítő királynő kedvenc miniszterelnöke az ellentmondásos megítélésű, háromszor megválasztott
baloldali reformer, a sok konzervatív tradíciót elsöprő (többek közt a halálbüntetést eltörlő, az abortuszra, válásra vonatkozó törvényeket liberalizáló) Harold Wilson volt. Ő az,
aki három jelenetben is megjelenik, s ezek a jelenetek azért
valamelyest ki is rajzolnak egy emberi portrét – a többi kormányfő alakja megmarad inkább egyetlen karaktervonásra
koncentráló, finoman elrajzolt skiccnek. Persze a hírességeket
a szobortalapzatukról lerángató műveknek mindig megvan a
maguk varázsa. Ám attól tartok, a Váci utcában ez kevéssé
érvényesülhet; egyszerűen azért, mert a nézők a brit történelemben kevéssé jártas többségének legfeljebb a megjelenített
kormányfők neve mond valamit (bár még az sem feltétlenül),
személyisége teljesen ismeretlen (talán Winston Churchill és
Margaret Thatcher kivételével).
A Pesti Színház bemutatóját rendező Valló Péter valószínűleg beletörődött ebbe a helyzetbe – feltehetőleg abban bízva,
hogy maga a téma önmagában érdekessé és népszerűvé teszi
az előadást. Ami az utóbbit illeti, lehet, hogy igaza is van, s az
angol királynő felléptetése önmagában garancia a közönségsikerre. De érdekesnek, változatosnak a legjobb indulattal sem
nevezhető az előadás. Igaz, ezt az alapanyagot nehéz is valóban
izgalmassá tenni – legfeljebb néhány ponton lehetne más rendezői döntést hozni. Nem lenne muszáj például az ifjú Erzsébet
szerepét gyerekszereplővel játszatni, és megfosztani ezáltal a
királynő amúgy is túlságosan idealizált alakját még a „találkozás egy fiatalemberrel” típusú szembenézések lehetőségétől is.
(Ráadásul a gyerekszereplő és a színen többször keresztülszaladó, nagyon aranyos, de semmilyen színpadi funkciót be nem
töltő királyi kutyák – igazi west corgik, ahogy a valóságban – a
„cukiságfaktor” erősítésének gyanúját keltik.) Néhány játékötlet

pedig talán oldhatná az alapszituáció statikus voltát. De pergő,
fordulatos, mozgalmas előadás még így sem igen jöhetne létre.
Hogy az este nem fullad méla unalomba, az a színészi alakításoknak köszönhető. Elsősorban Halász Juditnak, aki képes színpadi súlyt, jelentőséget adni a királynő kortalan bölcsességének, és minden látványos külsőség nélkül érzékelteti
az idő változásait. Éppoly hitelesek a gesztusai akkor, amikor
a koronázása előtt álló ifjú uralkodót játssza, mint amikor a
birodalmi érdekek érvényesítéséért a maga módján küzdő középkorú asszonyt, vagy a régmúlt eseményeket felidéző, azok
összefüggéseit jól látó, tapasztalt, idős királynőt adja. (Feleslegesnek is érződik a parókák váltogatása – de mivel az alkotói kreativitást természetszerűleg háttérbe szorító díszlet- és
jelmezhasználat mindvégig realisztikus igényű, elfogadtatja
magát ez a megoldás is.) A kormányfőket játszók közül Hegedűs D. Géza kihasználja a hálásabb szerep előnyeit, s valódi karaktert ad Wilsonnak: az arisztokratikus környezetbe
porcelánboltba tévedt elefántként érkező, de érzékeny, empatikus, formátumos, jó humorú politikusét. A királynő és
Wilson kapcsolatának valóban íve van: a kölcsönös gyanakvástól egymás tiszteletén át az őszinte rokonszenvig jutnak el.
A többieknek inkább csak karaktervázlatok jutnak, amelyeket
ki-ki a lehetőségekhez mérten tölt meg élettel. A legtöbb sikerrel Fesztbaum Béla, aki kissé nyársat nyelt, de koncepciózus, a királynővel óvatosan szembeszállni is kész politikusnak
mutatja John Majort, Igó Éva, aki szórakoztatóan játssza el a
Vaslady pragmatikus, rideg érzéketlenségéhez tapadó közhelyeket, és Lukács Sándor, aki Churchillként a jellemábrázolás
és a paródia keskeny határmezsgyéjén jól egyensúlyozva hozza a minden hájjal megkent, minden baj esetén, mindig talpra
eső politikus prototípusát. Nagyjából ennyi, amit a színészek
tehetnek az előadás sikeréért, s ha a színháznak szerencséje van, a többit megteszi majd az angol királyi család iránti
szűnni nem akaró (számomra egyébként mindig meglepő)
érdeklődés, no meg a médiában gyakran feltűnő west corgik.

Fotók: Almási J. Csaba
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tarján tamás

józan és
sugallatos
Minden jó interjúkötet szétfeszíti, megfrissíti a műfaj kereteit. A
Nemzet Művészével hosszabb időszakon át (2015. április 24–2016.
május 16.), több helyszínen, húsz alkalommal folytatott beszélgetésekből összeállított, szerkesztett nagyszabású dialógus-portré ös�szességében remek munka. Gazdag fényképanyag, rövid életrajz,
teatrográfiai függelék kíséri az Európa Könyvkiadó újdonságát, mely
a magázódva diskuráló kérdezett és kérdező szerencsés, impulzív
emberi és szakmai találkozása, kölcsönös őszintesége, a tartalmas,
egyben csapongó anyagot felölelő, élőbeszédszerű, informatívszellemes-ironikus szövegmiliő révén forrta ki magát. Pedig a mű
megszületését sok rábeszéléssel elérő krónikás, Bérczes László dramaturg, rendező, fesztiválszervező, újságíró szokatlan koncepcióval
vágott bele Törőcsik Mari alakrajzának, művészi és magánemberi
arc- és pályaképének elkészítésébe.
Nem elsősorban a személyiségcentrikus érdeklődés, a színészembert magát mindig az alakításai előtt, a szerepek, törekvések, az
ars poetica állandó és változó elemei előterében láttató, az objektivitást a felfokozott szubjektivitás felől közelítő kérdezés- és kidolgozásmód szokatlan. Bérczes nem egy helyen tudatja írói szándékát Törőcsikkel és az olvasóval. Például: „Eszem ágában sincs [politizálni].
Annál fontosabbak az életemben a találkozásaink, mint hogy erre
pazaroljam az időt. Egyébként sem akarunk senkit és semmit »leleplezni«, nagy titkokat feltárni. De miközben Mari életéről beszélgetünk, egy kort is megidézünk. És az a személyiség, akit a Körhintával
húszévesen mások számára elérhetetlen magasságokba lőttek, és aki
egész pályáját ezekben a magasságokban töltötte, akarta, nem akarta,
folyamatosan találkozott a mindenkori hatalommal.” Ezen kiindulás további velejárói: a kérdező derekasan felkészült ugyan, tanulmányozott sokféle forrást, maga szintén bőséges színházi emlékekkel, ismeretekkel rendelkezik, de könyvtári búvárkodásra, utólagos
adat-kiegészítésre, ténypontosításra kevéssé hajlandó. Bevallottan
nem célja, hogy az utókor e könyvből teljesnek tűnő képet kapjon
Törőcsik Mariról. Hiszen meggyőződése (a maga módján interjúalanyának is), hogy a „teljes kép” illúzió; s ebben alighanem igazuk van.
Csakhogy a színháztudóskodás, a pontoskodás-fontoskodás
nagyvonalú-lezser elhárítása problematikussá válik, amikor hibákat,
hiányosságokat okoz. A pontatlanul írt neveket (Vass István, Vas István helyett – NB. véletlenül mindketten Ármány és szerelem-fordítók
voltak, száznegyven év eltéréssel), a filmográfiából sorozatosan kimaradó MTV (tévéfilm) jelöléseket stb. rójuk inkább a korrektor számlájára. Ha már felmerül a beszélgetőkben, merre vezethetett Ujváry
Viktória színésznő útja, él-e még (a Körhintában ő szinkronizálta
kiválóan az őszinte nevetésre akkor és ott, a hintán repülve képtelen
Törőcsik kacagását), megért volna legalább egy világháló-kattintást:
a művésznő sokáig az észak-amerikai kontinensen működött, 2003.
április 11-én hunyt el. Az már feszélyezőbb, hogy a sokszor szóba kerülő Pilinszky János (Törőcsik közeli, karizmatikus barátja, lányának
keresztapja) oly nevezetes versét, a Négysorost többszörösen helytelenül idézve látjuk viszont, első sorát – helyesen: „Alvó szegek a jéghideg homokban” – egy borzalmas szócserével csapva agyon.
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A 116. oldalra került fényképen nem „a végzős osztály” látható.
A pályája során sok megpróbáltatás mellett sok kivételezésben részesülő Törőcsik által nem túl szorgalmasan látogatott színművészeti
főiskolai stúdiumokról, az osztályról az előző lapon az áll: „Harminchatan kezdtünk, négyen vagy öten végeztünk [1958-ban]” (a
Színház- és Filmművészeti Egyetem kimutatása szerint tízen). A fotón húszan mosolyognak, olyanok is – későbbi neves színészek; egy
A Nemzet Művésze cím majdani birtokosai közül –, akik 1958-ban
még az érettségire készültek. Valóban látható a felvételen Törőcsik
Mari, Várkonyi Zoltán osztályfőnök ugyancsak, s bizonyára tényleg
végzéskor szabadult el az öröm – az 1962-es évfolyam végzésekor.
Feledjük a kifogásolnivalókat; az esetleges következő kiadásban
javíthatók. Törőcsik én-elbeszélése roppant olvasmányosan, meggyőző hitellel, két különböző nemzedékbe tartozó, de már egyaránt
nem fiatal ember együttgondolkodásának és vitázásának köszönhetően tárul fel. Bérczes egyes klasszikus regények fejezetindító tartalmi összefoglalásaihoz hasonló „kopfokkal” fókuszálja a figyelmet
a soron levőkre. Még inkább hasonlít ez a kivonatolás Ottlik Géza
Iskola a határon című regényének a tartalomjegyzékre tartogatott
megoldásához. Becsukhatjuk-e a könyvet mondjuk a Vagy ha nem,
hát kisnyúl fejezetnél (2015. április 2.), ha az a következőkkel kecsegtet: „»Lehetne csak az egyik kezünket?« Forradalom és forgatás.
Bodrogi, a hősköltemény. Tanú: egy üvegező. Kossuth és Széchenyi.
»Csak nem hasra vágódni!« 1957. május 1. Három lépés távolság.
Összeölelkezik az ország. Kétféle kávé. Térerő. Egyeztetés a Metropolitannel. A tolmács. Szomszéd Margitka”? A regényesítés illik a
fordulatokban, felismerésekben, tárgyilagos önértékelésekben és
(már most, egyébként rögvest az első fejezet lapjain) testálásokban
nem szűkölködő életműhöz: élethez és műhöz.
Így a Törőcsik-élet érdekfeszítő epikum, a születéstől, gyermekkortól, családi viszonylatoktól, házasságoktól, gyermekneveléstől a
tegnapig (a 2008-as klinikaihalál-állapotig, majd az újjászületésig) és
a jelenig, illetve „Törőcsik Marián” kisiskolás műkedvelő fellépésétől
a zenei érdeklődésen, a lehetséges pályaválasztásokon, a korai filmszínészi sikereken és színpadi balsikereken át a nemzet nagy színészei
közé történt beérkezésig, a rengeteg díjjal honorált nemzetközi hírnév kivívásáig. A linearitás elvét fel nem adó, noha a legkevésbé sem
egyenes vonalú, időbontásos szerkesztésű előadásmód feszítettebb
félóráiban és replikázó perceiben Törőcsiknek mindig tere nyílik arra,
hogy az anekdotikus elemek mellé töprengő megfontolásait, morális
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meditálásait, összecserélhetetlenül egyedi élet- és halálképzeteit, hitének és kételyeinek szuggesztív mondatait, mindennapi életvezetésének megrögzött szokásait és kedves rigolyáit felsorakoztassa. Mindkét
területen, a regényes és a tárgyilagos terepen is mély, takaratlan beavatást nyerünk a személyiség lényegébe. A művész sorsába. Olykor
a titkaiba. A késletetés, újraközelítés, váratlan kapcsolás szerkesztési
és stíluseszköze eredményezi, hogy a könyv hőse „tudnék beszélni…”
tartózkodással lepecsétel némely mondandókat, véleményeket, majd
később feltöri a pecsétet, s elmeséli, kinyilvánítja, amit korábban többször nem. Első házasságáról például csak rossz szava van, első férjéről
szava sincs, majd – mégis megnyitva az emlékezést – úgy hagyja homályban a férfi kilétét, hogy csak az nem azonosítja, aki nem akarja,
vagy teljességgel járatlan a hazai filmtörténetben, illetve az internet kezelésében. Többféle, itt nem elemzendő lelki tényező szülheti a vallomás kettősségét. Leginkább, véljük, a viaskodó őszinteségigény, amely
úgy maximális, ha végül semmit sem hallgat el (másutt például az általa szeretett, tisztelt színházi tekintélyt egy kellemetlen eset kapcsán
nevének kimondására sem érdemesíti, bár felismerhetően karakterizálja, s megint másutt néven nevezve ünnepli).
Interjúkötetben mind a szakmabeli, mind a laikus olvasó főleg a
konkrétumokat – (tulajdon)neveket, események kendőzetlen felfejtését – keresi, valamint a múlt és a ma színes – derűs vagy megrázó
– történéseit. Törőcsik mértéket, arányt tart a kettő között, bár érzésünk szerint nem tervezetten (de megfontoltan, csomópontok köré
építkezve) nyilatkozik. Emlékezete kitűnő (szereti ugyan memóriáját
szapulni), mégis szívesen bízza magát Bérczes tapintatos irányítására,
hogy aztán sietve és ügyesen visszavegye a szót. Megértően, egymást
félszavakkal segítve működnek együtt. A szükségképpeni alá- és fölérendeltség szituációjával nem élnek vissza, a szójáték-fricskákban, a
beszélgetések különféle vargabetűit megtéve a szemérmesebb Bérczes
sem marad adósa a szabadabb szájú Törőcsiknek.
Az eddigiekkel azt igyekeztünk bemutatni, hogyan vall e kötetben Törőcsik Mari. Mit elevenít fel, kit, kiket állít középpontba: ez
könyvismertetésbe nemigen fér bele, vita tárgyát pedig ezen a fórumon nem képezheti. Törőcsik Mari szíve és esze joga, hogy 2013-ban
elvesztett férjéről, legnagyobb szerelméről, gyermeke apjáról, Maár
Gyula filmrendezőről – a művészről is – azt a véleményt formálja,
amelyet e lapokon olvasunk. Egyik és másik rendező mesteréről, Gellért Endréről és Major Tamásról, filmszínészi pályája elindítójáról,
Fábri Zoltánról könyvek, átfogó és résztanulmányok keletkeztek már
s keleteznek a későbbiekben. Törőcsik vélekedése, szeretet-hűségű és
kritikai tárgyilagosságú emlékezése egy lesz a perdöntőek közül. Székely Gábor és Zsámbéki Gábor a Nemzeti Színházba történt, 1978-as
vezetői érkezését, „hatalomátvételét”, az „impériumváltás” módszerét, hangnemét, következményeit mások másképp látják, mint a mű-

vésznő. Schwajda György színházvezetői kvalitásairól a szépirodalom
és a szakirodalom is emlékezhetett meg – novellában, vitacikkben –
más előjellel, mint a benne a klasszist, fenomént reanimáló, ünneplő
Törőcsik. A megkerülhetetlen kritikus Koltai Tamásról váratlan halála előtt és után is ejt szót a nyilatkozó, a nagyra becsülést és az elhatárolódást váltogatva. Ki-ki végiggondolhatja, eldöntheti, Jancsó Miklósnak valóban a Csillagosok, katonák a legzseniálisabb filmje, vagy
e mű tartalmi és formai ellentmondásait Törőcsik Mari értékrendje
nem kívánja tudatosítani. Soós Imre, Latinovits Zoltán? Bizonyára
ilyenek is voltak. Színház, színházvezetés, szakmai erőtér, művészet
és művészek érdeke, politika-közelség, közbenjárás kis vagy nagy
ügyekben, társadalmi-közéleti súly és nimbusz? Vizsgálódó, mérlegelő aspektusból, mozaikosan illeszti össze magát a visszatekintésben
a sok különféle egyedi eset, ismétlődő jelenség, nyomatékos alkalom,
vállalt vagy kényszerű (nem színpadi) szerep.
A Törőcsiktől szívesen, őszintén alkalmazott „fantasztikus”, „világszám” minősítés többeket kitüntet (Mészáros Ágit, Psota Irént, Kozák Andrást; a sor folytatható). Abszolút pozitív diszkrimináció két
személyt illet: Maárt és Pilinszkyt. E recenzió címe is Pilinszky János
egyik, Törőcsiket bemutató írásának töredéke, Bérczes idézete nyomán. Az 1959-ben színre vitt Arbuzov-darab, a Tánya kapcsán vetette
papírra látnokian a költő („Azt írta le, amivé lettem. Negyven évvel
később” – jegyzi meg az érintett): „Józan és sugallatos egyszerre. Ezt
a szélsőséges és nagyszerű ellentmondást csak zseniális művész tudja
elviselni és megvalósítani. Kivételes lélek, ki egyszerre senkié és mindenkié”. (A jellemzés keletkezésekor nem látott nyomdafestéket, posztumusz közlés, azaz a Pilinszkyt 1959-ben még nem ismerő Törőcsik
valamikor később nyerhetett betekintést a kristályfényű sorokba.)
Józan és sugallatos az a Törőcsik Mari is, aki a róla szóló könyv
számára vállalta a megszólalást. Egymással a művészet és a közélet
porondján is hadakozó vagy szembeállított művésztársakat egyszerre
hív maga mellé; ugyanazt a kollégát keményen bírálva és szolidáris
szövetségesként egyként megidézi, ha mondandója ezt diktálja. Azon
kevesek egyike, aki pályájával, tevékenységével, hitvallásával, hitelével,
becsületével, s mindenekelőtt páratlan talentumának komplexitásával,
kiolthatatlanságával még a tőle, munkásságától távolabb állók számára
is mintegy lefedi, körülkeríti, koncentrálja egy egész anyanyelvi közösség szellemi létét, emeli, nemesíti e közösség önbecsülését, méltóságát,
műveltségét. Kevesen vannak, voltak a XXI. század elején ilyenek: radikális művészként is kiegyensúlyozók. Józanok és sugallatosak. Kurtág György. Kányádi Sándor. Tandori Dezső. Kocsis Zoltán.
Törőcsik Mari senkié és mindenkié.
Törőcsik Mari. Bérczes László beszélgetőkönyve
Európa Könyvkiadó, 2016, 422 oldal, kötött, 4590 Ft
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