
zonya feláll az ágy mellôl, csoszog az
ajtó felé, kezében vödör, vízért indul. Lá-

bán behemót csizma, otthonkáján vastag fél-
kabát, feje kendôbe bugyolálva, az ablakon
jégcsapok, dermesztô orosz tél honvédô há-
ború idején. Az asszony az ajtónál megfordul,
jobb kezét emeli, fagyott ujjait mozdítva kicsi-
ket int az ágy felé, mintha mosolyogna is,
elôször, mióta ismerjük. Áll valamicskét, for-
dul, indul, többé nem látjuk ôt. Odakint bom-
batámadás vagy valami ilyesmi. Ilyenkor, há-
ború idején ez így szokott lenni. Amikor meg
nem háború, akkor csak úgy. Rosszul lesznek
a villamosmegállóban, megbotlanak a lép-
csôn, vagy éppen az ajtóig sem jutnak el, mert
megszédülnek, ahogy felállnának a hoked-
lirôl. És onnantól nem látjuk már ôket, ahogy
addig sem. Névtelenek, nyomtalanok, senkik,
akárkik, Szonyák és mások, emberek. Szo-
nyából ez marad, kicsi intés, kicsi félmosoly,
ez is csak Lev Adolfovics üveges tekintetéig jut
el, ha egyáltalán, hiszen ô már haldoklik a ta-
karó alatt, ha már meg is nem fagyott napok-
kal ezelôtt.

Képzeljük boldognak Szonyát. Képzel-
jük ezt úgy, hogy talán semmi jó nem tör-
ténik vele életében. Tolja maga elôtt a
mindennapokat, azok estérôl estére visz-
szaomlanak rá, mindig ugyanaz és mindig
ugyanúgy. Csúnyácska, öregecske vén-
lány, ormótlan testére a ruhát maga varrja,
gusztusosan fôzôcskézik, a lábosból mód-
szeresen kinyalja a tortakrémet, a horgolt
asztalterítôt folyton lesimítja, naponta
minden mütyürt kézbe vesz, róla a port le-
törli, majd visszarakja gondosan, meg-
ágyaz, megterít, mosogat… miért is? Elpe-
reg az élete a nem történésben. Már nem-
igen szól, de még nem beszél magában.
Besavanyodott-beszáradt, még mielôtt re-
mélt volna – gondolná az ember. Aztán
egy napon az ajtórésen becsúszik egy levél.
Ada, a rafinált szomszédasszony ezt bírta
kieszelni: egy szerelmes levéllel megvicceli
Szonyát, a szürke verebet, akivel bármi
elôbb megeshetne, mint éppen ez. A jele-
netet jól el is képzeli, talán meg is lesi – de
a folytatás minden képzeletet felülmúl:
Szonya válaszol az ismeretlennek, Ada is
válaszol, levelek jönnek-mennek, évek tel-
nek, Szonya lelkében kivirágzik a szere-
lem. Ada és a beavatott Lev Adolfovics ön-
tik magukba a vodkát, és nagyokat röhög-
nek, ahogy könyvekbôl keresik a szavakat,
körmölik a betûket: „pacsirta, antilop, is-
teni gnú…”, csorog a szájuk szélén a
rosszakarat – és megváltanak egy embert.
A sivárságba beköltözik a teljesség, és köz-
ben semmi nem változik. Szonya nem
akar, nem is bírna el többet. Abszurd ér-
telmet nyernek a mindennapok, van valaki
a mindenségben, aki figyel rá, aki tud róla,
és majd neki, ennek a senkinek és semmi-
nek szól a félmosoly az utolsó percben, így
találnak rá kinn a hóban, és ezt már nem
veszik el tôle. 

Mi mégis újra látjuk Szonyát. Illetve eddig sem ôt láttuk: társa a szobából utánaszól, a
csizmás-kendôs-otthonkás személy visszajön, zavartan leszedi magáról a nôi göncöket,
amiket másfél órával ezelôtt magára öltött, bumfordin összeröhög a másikkal, két mafla
betörô. Két esetlen férfi, amolyan cseh filmekbôl ismerôs páros – csak éppen oroszok,
mert Tatyjana Tolsztaja írta meg ôket egy novellában, de mégis inkább lettek, hiszen
Alvis Hermanis rendezte meg ôket a Rigai Új Színházban. Kapkodva táskájukba hányják,
amit érnek, maguk sem tudják, a haszon vagy a valaha itt élt, nyomtalan asszony emléke
vezeti-e markukat, szoknya és sapka, tányér és falevél, asztalkendô és bugyogó kerülnek a
szütyôkbe, mindegy is, csak tûnés innen. 

Szépséges színházat látva merô ellentmondás az állítás: Hermanis számára a legfonto-
sabb tett a szöveg, a történet, a téma, a hôs megtalálása. A Hosszú életben talált néhány
nyökögô-szuszogó-botladozó öreget, még éppen innen a halálon, s elmondta egy napju-
kat; a Jégben lelt egy abszurd-romantikus legendát, s a szeretetrôl zengett szívszakasztón;
most meg itt ez a Szonya, s hozzá a semmi mese. A többi: gyerekjáték. Hermanist nem a
színház érdekli, hanem hogy mondja és elôhívja… nincs jobb szó: az emberséget. Termé-
szetesen nem kell hozzá cinizmus, hogy megállapítsuk: e szó elkopott, ha egyáltalán léte-
zik, és ha létezik is, oly sok irtóztató dolgot jelent az elmúlt évszázad ismeretében, hogy
csak a tehetetlen recenzens hivatkozik rá – Hermanis nem emleget emberséget, szerete-
tet, egyéb semmitmondó szavakat. Ô rátalál Szonyára, elmeséli történetét, és elôhívja szí-
nészeibôl, önmagából, belôlünk azt, amire fölösleges, mert csökevényes bármi szó. De
bennünk van, csak már nem emlékeztünk rá, tagadtuk, elfojtottuk, páncéllal lefedtük…
nem mondom ki, ez maga az elôadás. Mert persze Hermanist mégiscsak kizárólag az ér-
dekli, a színház általi közlés. Hogyan is mondja el Szonya történetét, szóval hogyan is
kéne ma színházat csinálni, hogy felismerjük önmagunkat, hogy ráismerjünk a létezésre,
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G
in

ts
 M

a
ld

e
ri

s
 f

e
lv

é
te

le
i

B é r c z e s  L á s z l ó

Boldog ember
■ T A T Y J A N A  T O L S Z T A J A :  S Z O N Y A  ■

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
ZS



mindarra, ami közös, közösen kisszerû, értelmetlen, röhejes, hôsies, felemelô és egyszeri,
maga ez a volt-nincs, nyomtalan élet. Semmi-nyomaival elnyargal ez a két kicsi betörô,
egyszer majd, de ezt már csak képzeljük, lihegve megállnak, nézik bambán, mire is jutot-
tak, aztán csalódottan félrelökik a táskákat, benne fényképalbum és ételrecept, kiskanál
és levélpapír, minden szétfoszlik a szemétben, s az Szonyástól, táskástól, történetestôl
beleforog a semmibe, a mindenbe.

Két vidéki pancser gengszter csetlése-botlása maga az elôadás. Mi még az aprólékosan
berendezett, öregszagú, félhomályos lakást bámuljuk, szól valami szép szovjet zene (Her-
manisnál mindig szól, és mindig jó kis érzelmes), ôk odakint kínlódnak a kulcsokkal,
sehogyan sem találnak a zárba – mi persze, akik csak a darab címét ismerjük, Szonyára
gondolunk, hogy jön haza a néni, öregecske biztosan, és nem jól lát… Erre fel beesik két
alak, harisnya a fejükön, bukdácsolnak, veszekednek, aztán körülnéznek, tétován né-
zelôdnek. Egyikük megkezdett lekvárosüvegre lel (mikor is hagyták ezt így: tegnap-e vagy
évtizedekkel ezelôtt?, nem tudhatjuk, de azt megtudjuk majd, hogy ez a rigorózusan gon-
dos Szonya nem tenne ilyet, hogy egy nyitva hagyott lekvárosüveget csak úgy?!, tehát csak
egy pillanatra hagyhatta el a lakást, csak éppen kilépett egy vödör vízért, intett is moso-
lyogva, hogy jövök mindjárt…), nyalná be a lekvárt, de az valahogy nem jut el a szájába, és
eltart egy darabig, míg rájön, hogy az a fránya harisnya… A másikuk albumra akad, azt la-
pozza, rég elfeledték, miért is jöttek, a szekrény tetején is mutatkozik egy ócska bôrönd,
na azt is meg kéne vizsgálni, úgy is lesz, és a fejükre hullik egy csomó játék baba, ôket be-
takargatva-simogatva, velük alszik majd Szonya, akit úgy ismerünk meg, hogy egyikükre,
ki tudja, hogyan is a felfordulásban, rákerülnek az asszony ruhái, ô pedig (Gundars
Āboliņš a becsületes neve), ez a nagydarab morgó medve átalakul-átváltozik, s lesz belôle
csendes, puha, magának való asszonyka. Kell ehhez az is, hogy társa, miközben kiskanál-
ról nyalogatja a lekvárt, elkezdje a mesét (ôt Jevgenijs Isajevs játssza, a rigai társulat orosz
tagja, oroszul hangzik hát Tolsztaja története). Narrátornak hívnánk egyéb elôadások-
ban, ülne jobb elöl, kislámpa-kisasztal… Itt ô a játék motorja, ki-be lép a történetbôl-tör-
ténetbe, mutatja, mily szánalmas is ez a Szonya, felhúzza annak szoknyáját, mutatja
szôrös lábát, lesajnáló bámulattal figyeli, ahogyan pedáns odaadással olajjal kenegeti a
tollafosztott, nyamvadt tyúkot, ô az, aki körmöli azt a bizonyos levelet, és sokáig tanako-
dik, mit is helyezzen el romantikából a borítékba, majd rátalál az ágy mellett egy könyvre
(és mily gyönyörûséges színházi idôjáték:), abból emel ki egy falevelet, legyen hát ez a
majdani emlék, az ajtórésbe illeszti a borítékot, izgatottan-feszülten lesi, mi történik,
hogy aztán az ágyon elheverve otrombán röhögjön, ahogyan a szerelmes asszony az ab-
laknál állva a csillagokat nézi hajnalig.

Hermanis színháza érzelmes – mondjuk ki: szentimentális. Ô tudja ezt, de amikor a
kisszerût emeli hôssé, azt is tudja, ez a gesztus mindig mulatságos: bátran srófolja titok-
ban tartott, de mindenre kész érzelmeinket, hisz a mese minden porcikájában ott bújik a
humor; és azzal sem törôdik, ám tényként kezeli, hogy Szonyát férfi játssza. E tudott, ám
nem hangsúlyozott távolság megengedi, hogy oly közel menjünk hôsünkhöz, hogy a lel-
künk szinte összeér. Hermanis azzal játszik, amivel minden valamirevaló alkotó: a végle-
tekkel. Egy szôrös kövér lett férfi játszik egy kicsi orosz asszonyt; ô lesz a mi hôsnônk, ôt
kell megismernünk-megszeretnünk, és ô két órán keresztül hallgat; a színház jelen ide-
jébe belehajít egy mesélôt, aki az epika messzeségébe vetíti ki a történetet satöbbi – mind-
ezt, amit kellô kritikusi sutasággal stilizálásnak szoktunk nevezni, belehajítja a színház-
idegen dokumentum-valóságba (vegyük közben észre, szavakat használunk, amik érvé-
nyességét Hermanis tagadja, illetve vállat vonva nem törôdik velük, mert hiszen ki is az,
és milyen jogosítvánnyal, aki megmondhatja, mi az, ami „színházidegen”?). 

Vigyázzunk, a lényegnek még csak a felét mondtuk el: a választott végleteket Hermanis
nem hegyezi ki, nem húzza alá százszor, nem azt tekinti például komikumforrásnak,
hogy férfi játszik nôt, nem, nem, nem. A végletekkel játszik, de azokat nem élesíti fegy-
verré, hanem magától értetôdôen összevegyíti, makulátlan órásmesteri figyelemmel
összeilleszti, a lélek rezdüléseivel egymáshoz simogatja. Évtizedekké tágítja a pillanatot,
amikor az asszony-ember falra kínlódott lyukas kannába önti a vödör vizet, és így tákol
össze magának kelet-európai vízcsapot; amikor a szovjet kölni illatával a közelmúlt úszik
be a teljes nézôtérre; amikor nagymamáink kikeményített, ropogós lepedôit látjuk gondo-
san hajtogatva, ahogy nyílik a szekrényajtó – vízcsap, kölni, lepedô, kopott, csóró játék
babák mind-mind behozzák saját múltjukat. Története-történelme van mindennek, ál-
lítja ez a lett elôadás, és azt mondja, álljunk meg egy pillanatra az idô végtelenbe kihají-
tott, elfelejtett morzsáinál, mi ezt megtesszük, és talán észre sem vesszük, már Hermanis
tekintetével nézünk a világra. Amit-akit látunk, két játékos marha férfi, egyikük feje álmo-
san belebukik a megkezdett tortába, másikuk az ágyon gubbaszt, játék babáit öleli magá-
hoz, gyermeki módon belealszik a puhaságba, talán álmodik, mi nézzük ôket, boldog va-
lahai embereket, kezünket intésre emeljük, arcunkon mosoly.

Summary
The present issue opens with an account by Balázs
Perényi on the third Biennale of Children’s Theatre
organized, as always, in Kaposvár.

László Upor’s obituary is devoted to Levente
Osztovits (1940–2006), outstanding theatre re-
searcher, essayist and translator, to whom the lead-
ing publishing house „Európa” owes a particularly
rich and prosperous period. 

The first part of our column of reviews is devoted
to musical theatre. András Csont, Tamás Márok
(two contributions), Melánia Miklós, Balázs
Urbán, Dezsô Kovács and Zoltán Karuczka saw for
us, respectively, Wagner’s The Master Singers of
Nürnberg (State Opera House), Zoltán Kodály’s
János Háry (Kecskemét) and The Golden Coffin, based
by composer István Vántus on the classic novel of
Ferenc Móra (Szeged), The Don Cristobal Com-
petition, a compilation of works by Federico García
Lorca and Daniil Harms by the Blister Circus
Company (Studio „K”), Producers by Mel Brooks
(Madách Theatre), Frank Wildhorn’s and Jack
Murphy’s Rudolph (Budapest Operetta Theatre)
and a musical by Miklós Fenyô and István Tasnádi:
The Golden Team (József Attila Theatre). 

This is followed by reviews of straight plays. Our
critics, Dezsô Kovács, Virág Vida, Andrea Stuber,
László Zappe, Zoltán Karuczka and Gábor Galam-
bos inform on Reginald Rose’s Twelve Angry Men
(National), a danced and a straight version of
Strindberg’s Miss Julie (Company Bozsik Yvette at
the Trafó and Gaiety Theatre), Jenô Rejtô’s
Quarantine at the Grand Hotel (Kaposvár), Shakes-
peare’s Romeo and Juliet (New Theatre) and Mátyás
Varsa’s Tin and Putto in Li-pot (Budapest Chamber
Theatre).

Contributors to our column on modern dance,
Lívia Fuchs and Csaba Kutszegi (with two reviews)
share with the reader their impressions of the
guest-appearance of the Merce Cunningham Dance
Company, of Portugal’s VORTICE.Dance, of The
Dream and a pantomimic one-man-show of Ru-
manian artist Dan Puric.

Tamás Halász talked to Csaba Horváth, impor-
tant choreographer and leader of the Central-Euro-
pean Dance Theatre.

In our column on world theatre Andrea Tompa
and Judit Csáki sum up their impressions of this
year’s Sterija Festival at Újvidék / Novi Sad (Serbia)
and we also publish Dragan Klaic’s contribution to
the Újvidék discussions, analyzing the situation of
national theatres in the period of the decay of so-
called „nation-states”. 

Tamás Koltai and Judit Csáki were present at
this year’s Wiener Festwochen; the former saw two
of Mozart’s operas, the latter a Düsseldorf-origina-
ted production of Shakespeare’s Macbeth.

Three miscellaneous pieces follow. Fanni Nánay
introduces some performances of the XVI. Toruñ
International Theatre Festival, Péter Fábri praises
the second part of Goethe’s Faust at Berlin’s
Deutsches Theater, while László Bérczes attracts
attention to Sonia by Tatiana Tolstaya, seen at the
New Theatre of Riga.

Play of the month is Our Joe K. by János Gosz-
tonyi.      
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