
a z  a p á c a

27

CSÁKI JUDIT

ÉlEtKÉPEK 
A ZSARnoKSáGRól
Denis Diderot: Az apáca – Dollár Papa Gyermekei, Trafó

Amikor Kiss-Végh Emőke az előadás legelején kiáll a fekete 
függöny elé, és dióhéjban, mondhatni, az információk tekin-
tetében kissé lyukasan elmeséli, hogyan is került akarata el-
lenére apácazárdába, máris tudhatjuk, hogy itt nem Diderot 
apácájának, a távolról sem felnőtt Suzanne-nak a hányattatá-
sairól szóló memoárját fogjuk látni-hallani, hanem egy belső 
erővel, tartással bíró elszánt nő küzdelmét a változatos for-
mákban megjelenő zsarnokság ellen. Ez ugyanis Kiss-Végh 
színészi karakterének lényege, és a Dollár Papa Gyermekei 
erre szokott erősen építeni.

Azért nagyjából, legalábbis dramaturgiailag, végigsuhan-
nak Diderot regénymonológján: hat nő fekete-fehérben, szin-
te vakító térben – ez is, a jelmez is a Je Suis Belle, Dévényi 
Dalma és Kiss Tibor munkája – demonstrálja az apácazárda 
foglyainak életét. Vannak önkéntes foglyok – az önkéntesség 
formái, fokozatai és hátterei persze különbözőek –, és van 
Zsuzsanna nővér, aki már fölesküdni sem akart, nemhogy az 
életét ebben a zárt közösségben leélni.

Lázad, ellentmond, szóvá tesz – és a szigorúan hierarchi-
kus intézmény vezetői, Krisztina nővér és Ludovika nővér hol 
mézmázba, hol nyílt parancsuralomba, hol hisztérikus mani-
pulációba forduló dialógusokkal és szónoklatokkal próbálják 
megtörni őt. Bár a katolikus egyházi hierarchia csúcsát olykor 
szem elől tévesztik, el kell ismerni, hogy az Urbanovits Krisz-
tina és Szalontay Tünde által játszott nővérek profin tálalják a 
hétköznapi fordulatokkal bőségesen megtűzdelt verbális étla-
pot, mintha egyenesen a hétköznapokból merítenék...

De hiszen onnan is merítik. A hétköznapi beszéd, a va-
lóságból közvetlenül átvett és valóságosságukban megtartott 
fordulatok a többi „dollárpapás” előadást is erősen jellem-
zik, akárhonnan is dobbantanak, Csehovból, Ibsenből vagy 
Strindbergből. Ehhez rendszerint – mint itt is – az ugyancsak 
hétköznapi, „civiles” színjátszás társul; ez a védjegyük, ez a 
speciális valóságshow. A természetes vagy hétköznapi visel-
kedés a színpadon persze akkor is hatásos lehet, ha tudjuk, 
hogy a puszta létezésnek, „levésnek” látszó stíl is színjátszás, 
vagyis alakítás. (Ezért van, hogy az igazi, áttétel, elemelés 
nélküli civilség mindig zavaró...) Az apáca színésznői kedv-
telve billegnek ezen a keskeny sávon: rögtönzésnek mutatják 
a begyakoroltat, egyszerinek, spontánnak a megrendezettet. 

Látszik az is, amikor valóban lazán kezelik a helyzetet és a 
szöveget, és ugyan a szöveg kócossága is koncepcionálisnak 
mutatja magát, egy ügyes dramaturgnak lett volna némi dol-
ga Ördög Tamás rendező mellett.

Az első rész szabályos, tipikus zsarnokság-demonstráció: 
a zárda vezetői keményen küzdenek azért, hogy rend legyen, 
a rendet ők diktálják, és mindent, ami a rendnek nevezett sáv-
ból kilóg vagy kiemelkedik, azonnal keményen megtorolnak. 
Egy kis közösség kemény életformája ez a rend, ami mindad-
dig élhetőnek és bírhatónak bizonyul, ameddig nincs egyet-
len ember, aki legalább egy kérdőjelet biggyeszt a szabályzat 
mögé. Nem nehéz elvonatkoztatni a konkrét helyszíntől és 

Nem, persze hogy nem dőlünk be annak, hogy a Dollár Papa Gyermekei csapata 
Denis Diderot Az apáca című művét játssza el nekünk. A zárda ürügy, az apácalét 
ürügy, de még a zsarnokság mint olyan, az is ürügy. De mire?

Hód Adrienn és Kiss-végh Emőke.  Fotó: véner orsolya
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a konkrét emberektől, meg is tesszük; már nem apácazár-
dára gondolunk, hanem bármi másra. A közösség tagjainak 
nemigen van markáns arca, helyük tipikus, viselkedésük 
ugyancsak, még az egy-két egyénített arcvonás is az. Ez is a 
demonstráció része. A tempó – épp a kiszámíthatóság mi-
att – lehetne flottabb, hiszen könnyedén értjük, miről is van 
szó. A körben ülős „kibeszélős” jelenet például erősen túl van 
nyújtva, itt Ördög Tamás erélyesebb rendezői kezére lett vol-
na szükség. Diderot írásából átszivárog annyi, hogy a renitens 
Zsuzsanna nővért nem itt ölik meg, pontosabban itt nem ölik 
meg, nem is kergetik halálba – átmehet egy másik zárdába.

Ahol a felszín egészen más: életszagú. Nevetés van, ital 
van, lazaság van, emberszabású főnöknővel az élen. Ez a job-
bik fele az előadásnak, tán mert nem egy papírszagú sablont 
kell színházzal megtölteni. Ebből a látszólagos derűből, ahol 
még a merev külsőségek is oldódni látszanak, lassan, izgal-
masan és változatosan rajzolódik ki egy másfajta zsarnokság 
tablója. Itt ugyanis a főnöknő – Hód Adrienn játssza, aki az 
első részben szinte észrevétlenül van jelen, háttal nekünk, az 
egyik apáca szerepében – a zárdában keresi és találja meg a 
szenvedélyt, mármint a szerelmi szenvedélyt, és ennek dina-
mikájából épül fel ez a másfajta zsarnokság. Ahol a különbö-
ző szenvedélyek – nemcsak a szerelem, hanem a féltékenység, 
az irigység – írják az amúgy zárt közösség életének a forga-
tókönyvét, ezek mozgatják a közösséget, természetszerűen 
hektikusan. A szenvedélyek igaziak: X asszony föllángoló sze-
relme az új tag, Zsuzsanna iránt éppen úgy, mint Teréz nővér, 
az elhagyott régi szerető féltékenysége és szenvedése is.

Csöbörből vödörbe, klasszikus fordulat ez is: Zsuzsanna 
helyzete hamarosan épp olyan elviselhetetlenné válik, mint az 
előző zárdában. Meg- vagy feloldás nem dereng, ezért ukmuk-
fukk van vége ennek a résznek, és amikor Zsuzsanna kortársi 
civil öltözékben – farmerban, pólóban – a fekete függöny elé 
lép, egy egymondatos lezárás után az előadásnak is. Ördög Ta-
más rendezésében Zsuzsanna látszólag boldog az elnyert sza-
badságtól – Diderot regényében viszont képtelen élni vele.

A színészek demonstrációhoz mérten demonstrálnak, és 
azt nem csinálják rosszul. Kiss-Végh Emőke, Cuhorka Emese, 
Urbanovits Krisztina, Szalontay Tünde, Stork Natasa és Hód 
Adrienn az apácajelmezben sem nyomatékosít a szükségesnél 
jobban holmi női attribútumokat, hiszen nem is kéne hin-
nünk, hogy sajátos női cuccról van szó. A zsarnokság létreho-
zása, működtetése ugyanis uniszex.

A függöny mögül kilép egy apácaruhás nő, és „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” kö-
szöntéssel fordul a nézőkhöz. A Trafó közönségéből ketten a rituális válasszal vi-
szontköszöntik őt: „Mindörökké, ámen”. A színpadon a hat női szereplő nagyon ha-
sonló fekete-fehér szerzetesi habitust visel, mint a két nővér, aki a nézőtérről felelt. 
Egyedülálló pillanat, amikor a színpadon megjelenített világ és a valóság szereplői 
így tudnak találkozni. TOMPA ANDREA kérdéseire MENYHÁRT M. TERÉZ NŐVÉR 
FDC, az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának tagja válaszolt.

– Miért jött el ezen az estén a Trafóba? A téma, a hely, az 
alkotók kedvéért?

– A színésznők korábban ellátogattak hozzánk, a kolostor-
ba, megismertem őket, szimpatikusak lettek, jó benyomást tet-
tek rám. Kíváncsi lettem arra, hogy miként viszik színre a szó-
ban forgó nem könnyű cselekményű, témájú Diderot-művet.

– Szokott máshova színházba járni? Milyen kulturális in-
tézményekkel van kapcsolatuk?

– Megengedett számunkra a színház, koncert és hasonló 
helyek, programok látogatása. Ha megyek, előtte mérlegelem 
a témát és a pénzbeli lehetőségeinket. Jómagam inkább felvé-
telről nézek előadásokat, kulturális programokat, filmeket, és 

Mi? Denis Diderot: Az apáca
Hol? Trafó / CAFe Budapest Kortárs Művészeti 
Fesztivál
Kik? Dollár Papa Gyermekei – Kiss-Végh Emőke, 
Cuhorka Emese, Urbanovits Krisztina, Szalontay 
Tünde, Stork Natasa, Hód Adrienn / Jelmez: Je 
Suis Belle – Dévényi Dalma és Kiss Tibor / Zene: 
Dargay Marcell / Vizuális dramaturgia: Balogh 
Balázs / Rendező: Ördög Tamás
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ismerős iskolák színjátszó köreinek előadásait is olykor meg-
nézem. Nem vagyok gyakran színházba járó, mert a pénzt 
másra fordítom: segítjük a szükséget szenvedőket, személye-
ket, csoportokat, műveket.

– Ismerték-e az alapművet? Ehhez képest mit jelent az, amit 
a színpadon láttak?

– Igen, ismerem az alapművet, fájdalmas, kemény sze-
rintem. A megjelenítés is az volt, még ha többen nevettek 
is gyakran. A nevetést próbáltam pozitíve értelmezni: talán 
magukra, környezetük játszmáira ismertek a nevetők, vagy 
azért nevettek, mert ott a helyszínen így hárították a benső 
konfrontációt.

– Mit gondolnak erről a műről ma? A diderot-i mű meny-
nyire érvényes?

– Sajnos a középkorban lehetett torz formája a kolosto-
ri életnek, nem állítom, hogy nem. De azt nem gondolom, 
hogy ennyire „halmozottan problémás” hely, kolostor létezett 
volna. Vagy ha volt is, nem lehetett volna kilépni belőle. In-
kább azt tudom elképzelni, hogy a társadalom nem tolerálta, 
nem segítette az egyedülálló női életutat, az egyedülálló nő 
sok esetben a társadalom kivetettje lett. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy nem ilyen a kolostori élet: nem öncélú, belterjes, 
botránkoztató. Felháborító és romboló lenne, ha ilyen lenne. 
Diderot, a felvilágosodás egyik nagy alakja, szerintem nem-
csak kolostori közeget akart megjeleníteni, hanem más tere-
ket is, ahol emberek összezárva, öncélúan vannak együtt, ha-
talmi játszmák zajlanak köztük; lelkileg mindenképp egész-
ségtelen élettér alakul ki.

– Vártak-e valamit ettől az estétől, és ha igen, azt hogyan 
tudnák megfogalmazni? Milyen élmény volt önöknek az előadás, 
és milyen az önök életével összehasonlítva a színpadi világ?

– Kíváncsi voltam a színésznők játékára. De örülök, hogy 
nem ilyen a kolostori élet. Persze, mi is emberek vagyunk, 
gyarlóságokkal. Adódnak nézeteltéréseink is, irigység is fel-
ütheti a fejét, de nem adjuk át annak az irányítást. A közös 
célra tekintünk: életünkkel, személyes és közösségi életünkkel 
Isten szeretetét hirdetjük, Isten szeretetét láthatóvá tesszük 
segítve másokat, elsősorban a szegényeket. Ez a lényeg, erre 
összpontosítunk. A művet nézve még az is megfogalmazó-
dott bennem, hogy milyen jó, hogy van képzési programunk. 
Konkrétan: mire, úgymond, fejünkre kerül a fátyol, mire szer-
zetesi vagy apácaruhát kapunk, mire fogadalmat teszünk, ön-
ismeretben és az apácaélet ismeretében már elmélyedtünk. A 
színpadon látott csoportos megosztás is azt juttatta eszembe, 
hogy szerencsére nem így élünk, nem így kommunikálunk 
egymással, kellően tisztában vagyunk magunkkal, a közössé-
gi, fogadalmas élettel. Továbbá nem alázzuk meg egymást, a 
Biblia tanítását nem forgatjuk ki, a felvételi és képzési időnk 
alatt megfelelő képzésben részesülünk, aztán a főnöknő szol-
gál, az ő feladata segíteni, animálni az egyes nővérek életét, 
valamint a nővérek közösségi életét is, hogy erősen, hitelesen, 
derűsen dolgozhassunk a szegényekért is.

– Ön szerint hiteles ez a színpadi világ, a szereplők, a prob-
lémák?

– „A női Legyek ura” – olvastam az egyik cikkben. Magam 
is úgy gondolom, úgy érzem, hogy a Dollár Papa Gyermekei 
Társulat Diderot-adaptációja hiteles módon szélesebb kört 
juttat eszünkbe, és azt is megmutatja, hogy mivé torzulhat 
egy emberi csoport, közösség, ha egészségtelenül bezárkózik, 
csak befelé fordul, csak befelé fókuszál. Munkahelyi körül-
mények között, egyéb kapcsolati és viszonyrendszerekben is 
láthat, megélhet az ember hasonlóan torz mintákat.

– A színpadon fontos szerepe van a szexualitásnak. Elmon-
daná az ezzel kapcsolatos gondolatait?

– A szexualitás, a leszbikusság is megjelenik a darabban. 
Nem vagyunk leszbikusok. De nem ítéljük el a leszbikusokat. 
Továbbá értékeljük a családi életet, a párkapcsolatot, férfi és 
nő szerelmét. Ismerőseink, barátaink, családtagjaink házassá-
gát, gyermekvállalását figyelemmel követjük, örülünk nekik. 
Tehát értéknek tartjuk a párkapcsolatot, házasságot, de mi fo-
gadalmat teszünk az önmegtartóztatásra. Ez nem természetes 
élet, nem is természetellenes, hanem természetfeletti. Húsz 
éve élek apácaéletet, és az a meggyőződésem, hogy Isten nem 
büntetni akar minket, amikor arra hív, arra ad hivatást, hogy 
emberi társ és saját gyermekek nélkül éljünk, hanem szerin-
tem nem is bírnánk két életállapotban teljesíteni, apácaként és 
családanyaként/feleségként is helytállni, boldognak lenni, és 
boldoggá tenni a másik embert. Már apácaként is sűrű napo-
kat élek, lelkileg is sok baráti, jó ismerősi kapcsolatot ápolok, 
kaptam az élettől, Istentől – ehhez még egy saját család vál-
lalása már meghaladná az erőimet. Talán ezért hív meg Isten 
az egyedüllétre, és ad hozzá erőt. Ha leszbikus lennék, akkor 
pedig igencsak szenvedés lenne a kolostori élet, ahol sok nő 
van, egy hasonlattal élve: ha nem ehetnék csokoládét, nem 
lehetne az enyém, mégis, úgymond, csokoládéboltban kellene 
dolgoznom.
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