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Fám Erika

ISMERETLEN 
ORSZÁGBAN

Alice. Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy

A TamJsi Áron SzinhJz Zs a sZemp‾l Offchestra k‾z‾s Zvadkezd｢ produkci{ja egy sajJtos 
mｶfaj jegyeit hordozza – a Lewis Carroll meseregZnyei nyomJn megalkotott Alice: kon-

cert-szinhJz.
Olyan produkci{t hoztak lZtre a sepsiszentgy‾rgyiek, amely els｢sorban bels｢ hangokat sz{-

laltat meg, bels｢ kZpeket vetit ki. Kｲl‾nlegessZge abban is megmutatkozik, hogy komplex ‾ssz-
mediális alkotás, amelyben egyszerre van jelen a színház, a koncert és a mozgókép. A zene és 
a hangeffektusok sok esetben dominálják a produkciót, a színházi eszköztár helyenként háttérbe 
szorul, mik‾zben a mozg{kZp folyamatosan pr{bJlja megteremteni a sokrZtegｶ alkotJs elemei 
k‾zti kongruenciJt. A kisZrleti jellegｶ produkci{ sok vonatkozJsban szokatlan, ｯjszerｶ, isme-
retlen, egyrZszt mert a k‾z‾nsZg nincs szokva a show- vagy koncert alapｯ el｢adJsokhoz a 
szinhJzban, mJsrZszt BocsJrdi LJszl{ alkot{i vilJgJnak ez az els｢ olyan megnyilatkozJsa, ahol 
a nagyon iatal k‾z‾nsZg igZnyeit is belekalkulJlta a rendez｢i koncepci{ba, illetve megosztotta 
az alkotJsi felｲletet a sZemp‾l OffchestrJval. A korJbbi BocsJrdi-rendezZsek sorJba szervesen 
nem illeszthet｢ alkotJs kihivJs a szakma Zs a k‾z‾nsZg szJmJra.

Érzelemkoktél
Bocsárdi rendezésében úgy elevenedik meg az alice-i ZlmZnyvilJg, hogy ezt felfokozott ‾ssze-

tettsZgZben Zlheti meg a nZz｢. Olyan zenei Zs lJtvJnyvilJgban lehet jelen, amelyben az ZrzZk-
szervi tapasztalatok szintjZn is er｢s a feln｢ttZ vJlJs, a kivJlJs, az ‾nazonossJg keresZsZnek 
kZrdZse. A kamaszkor impulziv, vJltoz{ k‾zegZnek JbrJzolJsa ingovJnyos terｲlet, amelynek 
t‾rvZnyszerｶsZgei nehezen foghat{ak meg. InkJbb szuperszenzibilitJsJba kapaszkodva lehet 
megközelíteni, olykor csak hangulati szinten, hiszen a racionális elemek és magyarázatok sok 
esetben kilúgoznák és felszámolnák legmélyebb lényegét.

Nem ‾sszefｲggZseket, magyarJzatokat keres hJt a t‾bbnyire iataloknak sz{l{ el｢adJs, ha-
nem Zrzelmeket Zs bels｢ kｲzdelmeket k‾vet nyomon, mik‾zben rengeteg impulzust hatvJnyoz 
meg, Zppen olyan intenziv Jllapotot eredmZnyezve, mint ami a kamaszkort jellemzi. A show-mｶ-
sorok hangulatJt is idZzi az el｢adJs szerkezete, azonban inkJbb egy sokszinｶ zenZs kaleidosz-
k{ppal azonosithatnJnk, amely a Lewis Carroll-regZnyekre hangol{dva els｢sorban befele enged 
tekinteni. LZlektani utazJsok helyszinZvZ vJltozik a szinpad, ahol kｲls｢ Zs bels｢ szerepekkel 
talJlkozhat Alice, Zs vele egyｲtt mi is.
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Névtelenül
Az el｢adJs elejZn pr{bJljJk megfosztani Alice-t a nevZt｢l a NZvtelen Erd｢ lak{i. Elbizonytala-

nodva ugyan, de nem enged annak a sokfZle Zrvnek, amellyel igyekeznek meggy｢zni: ｢ is tudja, 
mZg ha nem is magyarJzza meg logikusan a vJlasztJsJt, hogy akinek nincs neve, az nemlZtez｢. 
A név a megnevezett és meg nem nevezett dolgok, élethelyzetek, érzések problémájaként is 
visszak‾sz‾n az el｢adJsban. Alice szJmos olyan helyzetbe kerｲl, ahol eltussolt, JlcJzott, sz｢-
nyeg alJ sepert gondok tJrhJzJval talJlkozik, hiszen a feln｢ttek vilJga Zppen ezekr｢l a nevｲk‾n 
nem nevezett dolgokr{l sz{l, az JlcJkr{l, az Jlland{sult Zs megk‾vesedett szerepekr｢l – ezt Zle-
sen jelzi a maszkok hasznJlata. Egyedｲl Alice-nek nincs Jlarca, a t‾bbiek mind viselnek magu-
kon valamilyen jelmezt. Mindenki rejt｢zk‾dik, elrejti az arcJt, az ZrzZseit, izmai rezdｲlZseit; inkJbb 
az eltakartsJg vZdelmZt vJlasztjJk, azt a hamis biztonsJgot, hogy senki nem lJthatja ｢ket igazi 
val{jukban Zs senki nem Zlhet vissza azzal. AkJr a Lewis Carroll-regZnyekben, az el｢adJsban 
sincs sajJt neve senkinek, csak gyｶjt｢nevek, JltalJnos f｢nevek szerepelnek, az Jllatok Zs az em-
berek is nZvtelenｲl maradtak. Egyedｲl Alice ｢rizhette meg nevZt, mert egyedｲl ｢ vJllalta ‾nmagJt 
Zs volt k‾vetkezetes ‾nmagJhoz. A feln｢ttZ vJlJs igazi pr{bJjJt kiJllta. De vajon mi t‾rtZnt az ｢t 
k‾rｲlvev｢ sok feln｢ttel, akiknek nincs nevｲk, de vannak elveik, elvJrJsaik Zs van hatJrozott vZle-
mZnyｲk, amit aligha szeretnZnek vagy kZpesek m{dositani. Vajon val{ban feln｢ttek, vagy csak 
elhitetik ezt magukkal? Egyedｲl Alice nevezi nevZn a dolgokat, igy ｢rizheti meg a szabadsJgJt a 
gondolatok, ZrzZsek Zs tettek szintjZn, Zs ez az utols{ jelenetben vJlik igazJn egyZrtelmｶvZ, ami-
kor revolverrel a kezZben ｯgy tagadja meg a k‾rｲl‾tte lZv｢ket, hogy egyetlenegyszer sem d‾rdｲl 
el a gyilkos eszk‾z – inkJbb hitZben tagadja meg ｢ket: csak szJmJra nem fognak szJmitani, nem 
játszanak fontos szerepet. Kivéve a szarvast, akivel kölcsönösen egymást választják.

Énkeresés
Ki vagyok? Mi a dolgom az életben? Kihez miként kell kapcsolódnom? A kamaszkor nagy 

kZrdZsei ezek; gyakran visszatZrnek Zletｲnk fordul{pontjain, amikor ｯjra kell deiniJlnunk ‾nma-
gunkat. Alice ｯton van. UtazJsai sorJn nemcsak sajJt bels｢ tZrkZpZt rajzolja meg, ismerkedve 
sajJt Zrzelmeivel, gondolataival, remZnyeivel, hanem a tJrsadalmi mｶk‾dZssel, az emberi kap-
csolatok, játszmák, játékok sokaságával is találkozik. Csodálkozása egybeolvad egyfajta kriti-
kJval: a merev mintJk megtagadJsJnak Zs meghaladJsJnak elk‾telezettjekZnt a fZlelmeib｢l Zs 
bizonytalansJgaib{l Zpitkezik; a kZrdZseire alapozza a hitZt, nem pedig megingathatatlan meg-
gy｢z｢dZsekre. UtazJsa sorJn Alice szJmos helyszinre eljut – ｯgy, ahogy ezt Lewis Carroll is el-
mesZli. A BocsJrdi-rendezZsben megfordul az JbrJzolJs perspektivJja: Alice Jlland{an jelen van 
a szinpadon, Zs a t‾bbi szerepl｢ folyamatosan Jramlik ki-be a kapun, amely a bels｢ Zs a kｲls｢ 
vilJg k‾zti vJlaszfalon talJlhat{, Zs egyszerre a fel- Zs eltｶnZs tere. A szubjektivitJs feler｢sitZsZt 
hitelesen oldja meg a Bartha J{zsef alkotta diszlet, amely els｢sorban vetitZsi felｲletet kZpez. 
Az énkeresés közege a vetített képek világa, a folyamatosan változó látvány, amely a háttérben 
szakadatlanul Jramlik, lｲktet, jelen van, bezavar, torzit, homJlyosit, kiemel. A Rancz AndrJs Jltal 
komponJlt mozg{kZpkollJzs nonigurativ elemekre Zpit, konstruktivista hangulatot idZzve, szJ-
mos mozgJsban lZv｢ mZrtani forma jelenlZtZvel, gyakran a minimalizmus hatJrvonalJn. Ritka 
kivZtellel mell｢zi a vetitZs a szimb{lumokat, fot{kat, ilmrZszleteket, inkJbb a vetitett mozg{kZp 
hatJsJra Zpit, amely mindvZgig hatJsa alatt tartja a nZz｢t, a zenei ZlmZnnyel egyｲtt egy val{di 
VJ munkJjJt idZzi. A produkci{ pr{bJra teszi a nZz｢ket, hiszen sok decibellel Zs szZdｲletesen 
gyors kZpanyaggal kell megbirk{zniuk. (A bejJratnJl felhivjJk a igyelmet, hogy igZnybe vehet｢k 
a rendelkezZsre Jll{ fｲldug{k.) 

Tükrök
Alice alakja a folytonos vJltozJs, pontosabban JtvJltozJs kontextusJban deiniJl{dik. 

BocsJrdi ZrtelmezZsZben Alice a k‾zZppont, aki ‾nazonos, ‾nmagJhoz mZrve mindig ugyanaz; 
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bár folyamatosan alakul a környezete, új és új impulzusokat kap, a változásaiban változatlan. 
Úgy válik Alice középponttá, hogy nem kell meghasonulnia. A mesefeldolgozásokban gyakran 
megt‾rtZnik, hogy Alice-b｢l {riJs lesz vagy ‾sszezsugorodik. Az el｢adJsban erre azt a megol-
dJst vJlasztotta a rendez｢, hogy hJrom Alice-t szerepeltet. K‾nnyen felismerhet｢ az igazi Alice, 
hiszen neki látjuk az arcát, míg a másik két alteregó Alice lehetséges habitusait szemléltetik, az 
egyik mZretesebb, a mJsik kｲl‾ncebb. A regZnyben a tｲk‾r alapszimb{lum. Az el｢adJsban a 
vetitett kZp veszi Jt a tｲk‾r helyZt, valamint a hJrom Alice-igura testesiti meg a lehetsZges tｲk‾r-
kZpeket. A t‾bbi szerepl｢ is tｲk‾r: valamikZppen lJtjJk, lJttatjJk Alice-t. A hJrom kirJlynZ mintha 
a hJrom Alice-altereg{ megfelel｢je lenne, lehetsZges feln｢ttmodellek, de az anyJhoz val{ viszony 
sajátos jellegeit is felvillantják.

Hallani Alice-t
Ahhoz, hogy Alice ‾nazonos maradjon Zs vZgigjJrja a feln｢ttZ vJlJs ｯtjJt, nagy szｲksZge van 

arra, hogy hallja bels｢ hangjait, lJssa bels｢ kZpeit is, ne csak a kｲlvilJgra igyeljen, Zs ne hagyja 
magJt irJnyitani Jltaluk. A sZemp‾l Offchestra olyan zenei k‾zeget teremt, amely els｢sorban 
Alice bels｢ hangjait k‾veti Zs k‾zvetiti, nem a t‾rtZnetre f{kuszJl. (Tom Waits Alice-lemeze ha-
sonl{ ehhez, ahol a sajJt hangjJn keresztｲl k‾zvetiti a szJmJra k‾rvonalaz{d{ igurJt.) A sZem-
p‾l mintha lZlekhangokat k‾zvetitene f｢kZnt – kevZs elcsendesedZssel. Alice sokszor alig tud 
párbeszédet folytatni környezetével. Alig talál valakit, aki kíváncsi rá és meghallgatja: nem hallszik 
a hangja, kiabJlva is nehezen tudja tｯlharsogni a k‾rnyezetZt. De amint zenZvZ min｢sｲl Jt a 
bels｢ hang, Zs ebben a mJsik mZdiumban nyilatkozik meg, jobban hallhat{vJ, befogadhat{vJ 
Zs Zrthet｢vZ vJlik, mert a szavakkal nem sokra megy abban a vilJgban, ahol mindenkinek sajJt 
jelentZssz{tJra van, Zs ahol ｯgy tｶnik, alig Zrtik egymJst az emberek. A zene nyelvZn pedig talJn 
sokkal többen értenek, még akkor is, ha nem tudják lefordítani és nem lehet szavakká merevíteni 
ezeket a tartalmakat. 

Rácz Endre és Korodi Janka. Fotó: Barabás Zsolt
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Példák. Képek
Korodi Janka Alice-a egyszerre kivJncsi Zs lJzad{. Olyan iatal, aki rJcsodJlkozik a vilJgra, 

az emberekre, a helyzetekre, a lehetsZges ZletformJkra Zs szerepekre, amelyek k‾zｲl vJlaszthat, 
de nem csodJl senkit, Zs soha nem feledkezik meg teljesen magJr{l, a helyzetZr｢l. KeresZsben 
marad, hiszen ez jelenti szJmJra a kｲldetZst: megismerni Zs ‾sszerakosgatni kｲls｢ elemekb｢l a 
saját életét. Feladata, hogy megismerje és megtalálja önmagát, hogy ne megfelelni akarjon, ha-
nem felvJllalni mindent, ami ｢: a vJgyait, a gyengZit, az ZrzZseit, a gondolatait, a bizonytalansJ-
gait, a kérdéseit. Hitelessége abból fakad, hogy játékában nincs felesleges, túlfeszített mozdulat, 
nincsenek idegenｲl cseng｢ szavak, nincs mesterkZlt szereplZskZnyszer: ｢ van ott. Korodi egZsz 
lZnyZvel Alice-kZnt van jelen. SzJmos n｢i perspektivJt lJt, de pZldakZpet nem vJlaszt magJ-
nak. InkJbb k‾lcs‾nvesz gondolatokat; a fekete kirJlyn｢t｢l pZldJul azt, hogy ha csak szaladunk, 
folyton helyben maradunk, Zs ahhoz, hogy el｢rejussunk, kZtszer olyan gyorsan kell szaladnunk. 
SajJt – bels｢ – idejZt haladja meg Alice, mert kZpes kZtszer vagy mZg gyorsabban is szaladni. 
Benedek Zsolt dramaturgiai munkJjJnak k‾sz‾nhet｢en a szinpadon elhangz{ sz‾veg er｢s aktu-
alitást kap, száz év nyelvhasználati csuszamlásait szépen átívelve.

A produkci{ lJtvJnyvilJgJnak er｢s rZszZt kZpezik a Kiss Zsuzsanna Jltal tervezett jelmezek, 
a kortJrs elemekb｢l Zpitkez｢ kreJci{k a jellemek-igurJk attribｯtumain tｯl olyan ｲzeneteket is 
k‾zvetitenek, amely a ma kamaszaihoz vihetnek k‾zelebb; a val{di mobiltelefon-alkatrZszekb｢l 
vagy a levetk｢ztetett, fejre Jllitott Barbie babJkb{l kZszitett szoknyJk, a fot{szZriJb{l megalko-
tott ruha igazi belZp｢jegyek a tinik lelkZben dｲb‾rg｢ koncerthez. A kirJlyn｢k Zs az Jllatok jel-
mezei hasonl{an er｢s szimbolikus tartalommal birnak, kivJl{ ‾tletekre Zpitve. A koreogrJia egy 
vulkanikus mozgásgörbét követ, amely az érzelmek olvadékony állapotára fókuszál és kitöréses, 
indulatmozdulatokkal fｶszerezett tJnccJ n‾vi ki magJt. 

Hogy milyen irJnyba Zrdemes elmozdulni, Alice-kZnt, nZz｢kZnt, emberkZnt, hogy az a jJrha-
t{ ｯt, ha „Az lesz, amit akarokﾆ”, vagy jobb meggy｢zni magunkat annak igazsJgJr{l, hogy „Azt 

Korodi Janka. Fotó: Barabás Zsolt
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akarjuk, ami lesz” (a herny{ b‾lcsessZgei) – erre az el｢adJs nem ad egyZrtelmｶ vJlaszt. Azonban 
hitelesen k‾zvetiti, hogy csak akkor vJlhatunk ‾nmagunkkJ, ha minden k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt vJl-
laljuk ‾nmagunkat. Ez a feln｢tt lZt alapkritZriuma.

Alice. Bemutat{ dJtuma: 2017. okt{ber 10.; TamJsi Áron SzinhJz, Sepsiszentgy‾rgy. Ren-
dez｢: BocsJrdi LJszl{; Dramaturg: Benedek Zsolt; Diszlettervez｢: Bartha J{zsef; Jelmeztervez｢: 
Kiss Zsuzsanna; KoreogrJfus: BezsJn NoZmi; VizuJlis effektek: Rancz AndrJs; Hangtechnika: 
Sound Studio; Szerepl｢k: BeczJsy Áron, Benedek Ágnes, D. Albu AnnamJria, Derzsi Dezs｢, 
Erdei Gábor, Gajzágó Zsuzsa, Kolcsár József, Korodi Janka, Kovács Kati, Mátray László, Nagy 
Alfréd, Pál Ferenczi Gyöngyi, Pálffy Tibor, P. Magyarosi Imola, Rácz Endre, Szakács László, Szalma 
Hajnalka, Vass Zsuzsanna. sZemp‾l Offchestra: Albert-Nagy Örs, BocsJrdi Magor, Ferencz Áron, 
GJspJr Álmos, K{nya-<t｢ Bence, VitJlyos Lehel. 
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A kolozsvári színház Homemade 
cjmｶ k｠z｠ss[gi szjnhLzi el｣adLsL-
nak apropóján Biró Réka és Deák 
Katalin dramaturgokkal Balázs Nóra, 
az el｣adLs projektmenedzsere be-
szélgetett. 

Balázs Nóra: Mindhárman egymást kö-
vet｢ Zvekben vZgeztｲnk a kolozsvJri 

szinmｶvZszeti teatrol{gia szakJn. Ti mivel sze-
rettetek volna foglalkozni az egyetem elvégzé-
se után? Mi érdekelt leginkább a színházban?

Biró Réka: Én utolsó évben azt képzeltem 
el, hogy elmegyek egy cirkuszba, és ott fogok 
valamit csinálni. Nem fellépni, nyilván. De nem 
kaptam egy cirkuszt se, ahova lehetett volna 
menni.

Deák Kati: Beiratkoztam kortárs színház 
mesterire. Harmadéven nagyon megszeret-
tem a dramaturgiai munkát, de abból megélni 
nem volt egy perspektíva. Nem is ismertem 
annyira a szakmát – most se ismerem –, hogy 
nyomatni kezdjem magam, mint dramaturg. 
Emellett az is fontos volt, hogy legyen vala-
mi pénzforrásom. A Puck Bábszínház éppen 
k‾z‾nsZgszervez｢t keresett. 9gyhogy vissza-
tértem a realitásba. 

B. R.: Az egyetemen dramaturgiával nem 
nagyon foglalkoztunk, ezért merész dolognak 
tｶnt arra gondolni, hogy Zn ezt szeretnZm 
csinálni. De volt egy olyan érzésem, hogy ez 
érdekel, ez kihívás. Úgyhogy számomra in-
kább a fesztiválos munkák voltak meghatáro-
z{ak. Nem is feltZtlenｲl az irJs rZsze, hanem 
a tördelés, blogszerkesztés. Aztán elmentem 

drámaírás mesterire Vásárhelyre. Nem akar-
tam drámaíró lenni, csak gondoltam, többet 
megtudok arról, amit nem kaptam meg alap-
képzésen.

D. K.: A mesterin az volt az ígéret, én leg-
alJbbis azt szｶrtem le, hogy egyｲtt dolgozunk 
szinisekkel – ez nekem nagyon fekｲdt. És a 
forma meg is volt ehhez, de nem volt kigon-
dolva, hogy milyen anyaggal foglalkozunk, mit 
Zs pontosan kikkel kisZrletezｲnk. A kZt Zvbe 
minimum négy próbafolyamat belefért volna.

B. R.: A drJmairJs mesterir｢l azt gondol-
tam, hogy ott kipróbálhatom, hol vannak a 
hatJraim, milyen mｶfaji nyelveken tudok meg-
szólalni – ehhez képest nem ez történt. Na-
gyon bezártak. Például írtam egy szöveget, 
ami lehet, hogy nem volt j{, de szｲletett egy 
másfajta, nem hagyományos jelenet. A tanár 
viszont nem gondolkodott azon, hogy a mｶfa-
jon belｲl ezt hogyan lehetne javitani.

B. N.: Milyen lehet｢sZgei vannak azoknak 
a iataloknak, akik el akarnak kezdeni szinhJz-
zal foglalkozni?

B. R.: Ha most visszaszólhatnék annak a 
RZkJnak, aki friss vZgz｢skZnt kij‾tt az egye-
temr｢l, azt mondanJm, legyen bJtrabb. Nem 
az alázatot nevelték belénk, hanem azt, hogy 
ｲlj le s kussolj, hｯzd meg magad.

NEM KELL 
MEGVÁLTANI 
A VILÁGOT
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B. N.: Szerénységet, de nem a jó értelem-
ben vett, hanem a nyuszi-, fZl｢ szerZnysZget.

B. R.: Befrusztráltak. Szóval azt monda-
nJm, legyen t‾k‾sebb. Sokkal egyszerｶbben 
kell gondolkodni. Van egy ötleted, beszélgetsz 
r{la emberekkel, van-e Zrtelme, hogy tudunk 
rá pénzt szerezni, milyen térben, kikkel lehetne 
dolgozni. Ez nem olyan nagy kunszt.

B. N.: Ezt a feltalJlod-magad-hozzJJllJst 
nem tanították meg. Vagy te, a kicsi szeren-
csétlen, és vannak a nagy színházak, ahova 
esetleg majd bekerｲlhetsz. És ha ez sikerｲl, 
akkor ráadásul nem is tudod, mi a dolgod. Ha 
most bemehetnék egy órára az egyetemre a 
iatalokhoz, elmondanJm, hogy nagyjJb{l mire 
számíthatnak. Az irodai munkában hasznos a 
szervezettség, pontosság, találékonyság, tud-
ni kell magyarul, romJnul, angolul. Sｲrg｢sen 
tanuljanak meg ezeken a nyelveken. Basic 
skillek kellenek. Ismerd az Excelt, a Word‾t, 
a nyomtatót – ezt nem mondja el senki. Kom-
munikációs készségek, kivel hogy beszélj. A 
valós életben nem biztos, hogy a színháztörté-
net az els｢, amivel szembetalJlod magad. 

D. K.: Nekｲnk volt irodalmititkJrsJg-{rJnk. 
Tanultunk Corelt például, Kelemen Kinga taní-
tott ilyesmiket.

B. N.: Biztosan reálisabban látjátok pár év 
szinhJzi tapasztalat utJn a sajJt lehet｢sZgeite-
ket is. Hol vagytok most ahhoz képest, amit az 
egyetem elvégzésekor elképzeltetek?

D. K.: Engem a dramaturgia érdekelt akkor 
és most is.

B. N.: Szabadúszó dramaturgként tevé-
kenykedsz, ez rZszedr｢l tudatos d‾ntZs volt, 
nem kényszermegoldás. A te történeted ilyen 
értelemben pozitív példa is lehet, nem?

D. K.: Arra voltam kivJncsi, hogy lehet-e 
ezt csinálni. Persze be kell vállalni olyan dra-
maturgi munkákat is, amelyek nem annyira 
izgatnak, például egy klasszikus szöveg. Még 
az is érdekel, de már nem annyira, mint egy 
pr{bafolyamat alatt megszｲlet｢ sz‾veg. Azt 
mondtam, ha egy évig nem halok éhen, akkor 
ezt folytatom.

B. R.: De ha kiveszed a kolozsvári színhá-
zas kｲls｢s projektjeidet…

D. K.: Akkor kicsit éhen halnék.

Biró Réka és Deák Katalin. Fotó: Biró István
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B. R.: Én most azt tapasztalom, hogy leg-
több színháznál nem szánnak pénzt a drama-
turgra. Ha nem vagy diszlet-, jelmeztervez｢ 
vagy rendez｢, nincs pZnz. MZg a zeneszerz｢k-
nek is alig akarnak adni.

B. N.: Az nem látványos, amit a dramaturg 
csinál.

D. K.: Ez nem azt jelenti, hogy a tervez｢, 
koreogrJfus vagy rendez｢ honorJriumJnak a 
felét kapod, hanem hogy a tizedét se. Engem 
megrZmiszt az, hogy a vezet｢k sem tudjJk, 
mit jelent ez a munka, és nem gondolják, hogy 
ezt meg kZne izetni vagy becsｲlni. 

B. R.: Ha szerz｢ vagy, az egy mJsik t‾rtZ-
net. Ha te írtad a szöveget, azt tudják kezelni. 
De az, hogy van egy szöveg, és annak van egy 
dramaturgja – erre nincs kialakult rendszer.

B. N.: TehJt ahhoz, hogy valaki kezd｢kZnt 
megZljen, kell egy ix – legt‾bbsz‾r irodai – 
JllJs. Egy szerz｢dZs, ami Jlland{ j‾vedelmet 
biztosít, jobb esetben egy színháznál. Az a 
tendencia, hogy elszerz｢dsz valahova, aztJn 
reménykedsz, hogy elengednek máshová is 
dolgozni.

D. K.: A köztudatban a dramaturgia az 
a munka, amit az irodalmi titkár is el tud vé-
gezni a napi nyolcórás tevékenysége mellett. 
Ez számomra elképzelhetetlen. Ha nem tudsz 
dramaturgkZnt ott lenni, az el｢adJs rovJsJra 
megy. Ha meg folyamatosan próbán vagy, 
az irodai munka rovására megy. Valami úgyis 
meg fogja szívni, leghamarabb az ember, aki a 
kett｢t egyszerre pr{bJlja csinJlni.

B. N.: De fordítva is ez van. Az irodalmi 
titkárság az a munka, amit a dramaturgok vé-
geznek, ha nem tudnak el｢adJsban dolgozni. 
Mert épp nincs olyan próbafolyamat vagy ren-
dez｢, vagy mert tｯl sok dramaturg vZgez.

B. R.: Túl sokan akarnak dramaturgok len-
ni, k‾zben meg rengeteg el｢adJs van, aminek 
nincs dramaturgja, és ez nagyon látszik. Ami a 
dramaturgiJn kivｲl Zrdekelt mZg, az az online 
kommunikáció. Szeretek fesztiválokon vagy 
off-programos projekteken dolgozni. Egyetem 
utJn pJrhuzamosan kｲl‾nb‾z｢ szakmJk in-
dultak el, amikbe elZg sok id｢t meg energiJt 
öltem. De ahhoz, hogy az egyikben tovább le-
hessen fejl｢dni, fel kell adni a t‾bbit. 

B. N.: 2016 ｢szZn mutatta be a kolozsvJri 
színház a Homemade k‾z‾ssZgi szinhJzi el｢-
adJst. Egy k｢szinhJz repertoJrjJn elZg ritkJk 
a hasonl{ m{dszerekkel kZszｲl｢ el｢adJsok. 
Mi volt ennek a bemutat{nak az el｢t‾rtZnete?

D. K.: Egyszer csak szóltak, hogy van egy 
AFCN-s (szerk. megj.: Román Nemzeti Kultu-
rális Alap) kiírás, s hogy kéne gyorsan valamit.

B. R.: Sokszor kérdezték a középiskolás 
osztályok, hogy mit ajánl nekik a színház, de 
mindegyik el｢adJs vagy tizennyolc Zven felｲ-
lieknek vagy kicsiknek sz{lt. Ott volt a leveg｢-
ben, hogy kellene valami.

D. K.: Igen. Volt egy generáció, ami kiesett: 
a 7–10. osztály. Nekik akartunk valamit. Olyan 
tZmJt kerestｲnk, amihez mindenki k‾nnyen 
tud viszonyulni. Gondolkoztunk, hogy mit is 
lehetne, és egyszer csak Kinga (szerk. megj.: 
Kovács Kinga, a KÁMSZ programigazgatója) 
mondta ezt a szｲl｢ dolgot. Akkor kezdett az 
egZsznek sｯlya lenni, amikor kiderｲlt, hogy 
megnyertｲk, Zs meg is kell csinJlni. Megirtuk, 
kitalJltuk a pJlyJzatot, de nem hittｲk, hogy eb-
b｢l lesz valami.

B. N.: Hogy fogadták az ötletet a színé-
szek? Mi t‾rtZnik egy k｢szinhJzban, ha valaki 
el｢Jll egy olyan el｢adJstervvel, ami nem illesz-
kedik a színészek rutinjába?

D. K.: Ebben a projektben az volt az egyik 
legjobb, hogy a szinZszek k‾zｲl az j‾hetett, 
aki akart. Ez bátor döntés, mert amikor sze-
reposztást készítesz, általában bebiztosítod 
magad. Olyan embereket választasz ki, akik-
kel nem t‾rtZnhet nagy baj, akik tudnak egyｲtt 
dolgozni.

B. R.: Ez így rizikós volt.
D. K.: De akik jöttek, akartak dolgozni, és 

ez sok mindenen Jtsegitett. Egy k｢szinhJznJl 
az is kérdés, hogy annak a színésznek, aki 
egy Zvadban kZtszJz este jJtszik, van-e kedve 
még a tízedik bemutatót is bevállalni. 

B. N.: Egy ilyen projektnek ez lehet az 
egyik receptje, hogy azok dolgozzanak benne, 
akik számára fontos.

D. K.: A többi próbafolyamathoz képest 
a Homemade-csapatnJl mZg mindig kivJn-
csiak vagyunk egymásra, és arra is, hogy mi 
van mZg ebben a szｲl｢-gyerek kapcsolatban. 
Mai napig felmerｲlnek kZrdZsek. A csoportban 
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mZg ma is megosztanak egy-egy cikket, ami 
a témáról szól. Ez azt feltételezi, hogy másfél 
év után is folyamatosan keresik a forrásokat, 
amelyek valami újat mondhatnak nekik. 

B. N.: Milyen mintJk voltak el｢ttetek, ami-
kor a Homemade-be belevJgtatok? Kihez, 
hová fordulhattatok tanácsért?

D. K.: Érdekel ez a fajta színház. Próbálok 
minél több mindent elolvasni, megnézni abból, 
ami a közösségi színházhoz kapcsolódik. Biz-
tos, hogy sok dolog elkerｲli a igyelmemet, de 
pr{bJlok igyelni az ilyen jellegｶ projektekre.

B. N.: Tudsz mondani pár példát, ami a 
k‾rnyZkｲnk‾n elZrhet｢?

D. K.: A Verespatak mint munkafolyamat, 
pZldaZrtZkｶ volt szJmomra. Vagy Gianina 
COrbunariu el｢adJsai JltalJban. Mindig izga-
tott, hogy közelít egy témához, hogy bontja 
ki, hogyan mｶk‾dteti a szinZszeket. PZldJul a 
Verespataknál a színészek is mentek terepre: 
interjúkat készíteni, beszélgetni. Nem kapnak 
kész szöveget.

B. R.: Hasonl{ volt mZg Csikban egy szｲ-
lZsr｢l, szｲletZsr｢l sz{l{ el｢adJs, a Terminus, 
de azt sajnos nem láttuk.

B. N.: Vagy a vásárhelyi 20/20.
B. R.: FesztivJlokon lJtsz ilyen tipusｯ el｢-

adásokat, a szakmai beszélgetéseken pedig 
gyakran esik szó a próbafolyamatról, de ami-
kor kiderｲlt, hogy a Homemade szövegét mi 
fogjuk írni, elkezdtem rettegni.

B. N.: Mi volt a projekt módszertana?
D. K.: El｢sz‾r nincs nagy mｶvZszet. In-

terjｯkat szeretnZl. Kigondolod, hogy ezekb｢l 
kZs｢bb jeleneteket lehet irni. ElkZszｲlnek az 
interjúk, írsz, javasolsz bizonyos szövegeket, 
beviszed próbára, kísérleteztek ezekkel. A 
vZgZn majd lesz egy el｢adJs. Okosnak talJn 
akkor kell lenni, amikor kiválasztod a szakem-
bereket (pszichológust, szociológust, terapeu-
tJt), akik veled egyｲtt tudnak gondolkodni, akik 
segítenek a kutatási fázisban, akik új impulzu-
sokat hoznak. Az egyetemet is megszólítottuk. 
A szinZsz Zs teatrol{gia szakos hallgat{k k‾zｲl 
bárki részt vehetett a folyamatban. Szocioló-
gia, pszichol{gia, mｶvel｢dZsszervezZs sza-
kos hallgatók is jelentkezhettek interjúzni. 

B. R.: Jót tett ennek a történetnek, hogy 
színis diákok csatlakoztak. Jött egy friss vér. 
Annak ellenére, hogy tapasztalatlanok voltak, 

A Homemade alkotócsapata. Fotó: Biró István
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össze tudtak forrni olyan színészekkel, akik 
mJr hｯsz Zve egyｲtt dolgoznak. 

B. N.: A hosszabb távú haszna az ilyen tí-
pusú munkafolyamatoknak, hogy létrejön egy 
alkot{csapat, amelynek a tagjai kZs｢bb is szi-
vesen dolgoznak egyｲtt. Hogy lehet el｢segite-
ni az ilyen pillanatok megtörténését?

B. R.: Nem szeretem ezzel a projekttel 
kapcsolatban, ha elkezdjｲk misztiikJlni. Ha 
kivJncsiak vagytok, igyeltek egymJsra Zs ko-
molyan veszitek magatokat, akkor nincs, hogy 
ez ne történjen meg. Egy munkafolyamatban 
mindez természetes kéne hogy legyen. Csak 
általában nem az.

D. K.: SzeretnZm, ha sok olyan el｢adJs 
szｲletne, amelyben a rZsztvev｢k j{l Zrzik ma-
gukat. Olyan folyamatokból kellene több, ahol 
azt érzik, hogy van értelme annak, amivel fog-
lalkoznak; ahol van id｢, Zs nem kell hat hZt 
alatt legyｯrni. Sokszor az egyｲtt t‾lt‾tt id｢ szJ-
mít a legtöbbet. Nem kell megváltani a világot. 
Már az is jó, ha beszélgetni tudunk egymással. 
Az is lehet formabontó, ha van egy normálisan 
kigondolt ｲtemterv, Zs azt be tudjuk tartani. 
Próbáltunk nem ígérni olyasmit, amit nem tu-
dunk betartani.

B. N.: Ez is az ｢szintesZgen mｯlik, nem? 
Ha valami elkanyarodik a megtervezett úttól, 
akkor azt közölni kell.

D. K.: Én eredetileg nem akartam szöve-
geket irni, RZka sem. Eredetileg azt kZpzeltｲk, 
hogy jön majd egy szakember (dramaturg, 
szövegíró), aki már több ilyen projektben részt 
vett, aki tudja ennek a módszerét, és megta-
nitja nekｲnk is. Egy dramaturgmｶhely volt a 
cél, amelyen a színháztudomány szakos hall-
gatók is részt vehettek volna. Csakhogy nem 
találtunk ilyen szakembert. Vagy nem keres-
tｲnk j{l, vagy nem volt elZg pZnz – ezek mind 
egyｲtt. 

B. N.: VZgｲl a teljes el｢adJs sz‾vegZt ti 
ketten irtJtok az elkZszｲlt interjｯkra alapozva, 
közösen alakítva a szövegkönyvet a színé-
szekkel. Hogyan léptétek át a szövegírással 
kapcsolatos félelmeteket?

B. R.: Úgy, hogy írni kellett – ez ilyen egy-
szerｶ. Volt kilencszJz oldal interjｯ, amit Katival 
sokszor ｯjraolvastunk. KeresgZltｲnk, cimsza-
vaztunk, tZmJk szerint csoportositottuk a kｲ-

l‾nb‾z｢ sz‾vegrZszeket. Kiirtuk a j{ monda-
tokat és a szlenget, amit a diákok használnak. 
HatszJzfZle alJhｯzJs Zs gyｶjtZs volt abban a 
kilencszáz oldalban. Például tiniszótárt is ké-
szitettｲnk. Fogalmam nem volt, hogy mi az a 
MILF. Akkor hallottam el｢sz‾r. 

D. K.: A rendez｢ azt kZrte, hogy kｲl‾nb‾-
z｢ mｶfajokban irjunk. Ez nekem sokat segitett. 
Meg aztán az interjúk alatt pár kép beégett. 
Például az, hogy hét gyermek él huszonegy 
nZgyzetmZteren. Az interjｯvezet｢ben az egyik 
kérdés az volt, hogy a családban mit hallgat-
nak el egymJs el｢l. Rengeteg olyan vJlasz 
érkezett, hogy hát, kis lakásban sok mindent 
nem lehetett elhallgatni. Sokan kis helyen van-
nak ‾sszet‾m‾rｲlve – ez a kZp gyakran vissza-
tért. Az is fontos volt, hogy az interjúkat rögzí-
tettｲk, Zs megvolt a hangfelvZtel.

B. R.: Nem mindegy, hogy olvasod az in-
terjｯt, vagy valaki a fｲledbe beszZl. Volt egy 
interjú, amit elkezdtem olvasni, és a válaszok 
mJr-mJr szｲrreJlisnak tｶntek. AztJn meghall-
gattam, és rájöttem, hogy ez a gyermek két 
sz{ k‾zt t‾bbperces szｲneteket tart. Ett｢l 
sｯlyos lett az egZsz. Szoktatok id｢t t‾lteni 
egyｲtt? – ez volt az egyik kZrdZs. A vJlasz 
erre: igen. Egyszerｶ kZrdZs-vJlasz. Nem gon-
dolkodsz, mész tovább. A felvételen viszont 
hallod, hogy a kZrdZs utJn kZt perc szｲnet k‾-
vetkezik, aminek a végén ennyi van: hát, igen. 

D. K.: Sok er｢t adott, hogy a szinZszek 
biztak bennｲnk. VigyJztak, hogy ne mondjJk 
másképp a szöveget. Mi meg sokszor arra 
kZrtｲk ｢ket, hogy sz{ljanak, ha ｯgy Zrzik, hogy 
valami nem jó. Javítsuk ki, írjuk át, dolgozzunk 
rajta.

B. R.: Miel｢tt bevittｲk volna pr{bJra, 
Katival minden szöveget hangosan felolvas-
tunk egymásnak. De soha nem a magunkét, 
mindig a mJsikZt olvastuk. Olyankor egyb｢l 
hallod, ha valami nem pontos. Ha megakadsz 
az olvasásban, tudod, hogy nem jó a mondat-
szerkezet, valami gubanc van.

B. N.: Mi volt még a szerepetek ebben a 
folyamatban?

D. K.: A pr{bafolyamat el｢tt a szakembe-
rek megkeresése, interjúk készítése, interjúk 
begépelése.
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B. R.: Próbabeosztás, logisztikailag kitalál-
ni, ki mikor jön – ezt lebeszélni a színészekkel. 
KellZkkZszitZs. Szerz｢dZsek vZgigk‾vetZse, 
hogy mindenki alJirta-e, j{l irta-e alJ. A pro-
móterv kigondolása. Fények beállítása éjsza-
ka. Kati k‾zben elaludt… (nevet) Id｢k‾z‾nkZnt 
beállni, mert valaki hiányzik, vagy csak beállni 
azért, mert kíváncsi vagy, hogy milyen abban 
a jelenetben.

D. K.: Nagyon hasznos, ha beállsz játsza-
ni, a saját szövegedet elmondani. 

B. N.: Egy ilyen projekt sosem z‾kken｢-
mentes. Milyen nehZzsZgekbe ｲtk‾ztetek a 
megvalósítás során?

B. R.: Az az id｢szak volt nehZz, amikor 
nem tudtuk, ki lesz a rendez｢. Lehet, hogy erre 
nem kellett volna úgy rágörcsölni. A próbafo-
lyamat alatt meg kZt el｢adJs kZszｲlt pJrhu-
zamosan. Mindkett｢ stｯdi{. Osztozni kellett a 
téren.

D. K.: PJrhuzamos szereposztJs… Volt 
olyan szinZsz, aki egyszerre hJrom el｢adJst 
pr{bJlt. Nagyon ‾rｲl‾k, hogy vZgigcsinJlta. 
Val{szinｶ, a rendez｢ szJmJra sem volt egy-
szerｶ bekapcsol{dni ebbe a projektbe. NZha 
nehéz volt a kommunikáció, mert Réka meg 
Zn nemcsak dramaturgok, hanem – f｢leg az 
elejZn – projektfelel｢s‾k is voltunk. A pr{bJ-
kon meg kizárólag dramaturgként, alkotóként 
szerettｲnk volna rZszt venni. Senkit nem akar-
tunk ellen｢rizni. Az is nehZzsZge volt a pr{-
bafolyamatnak, hogy kｲl‾nb‾z｢ szinhJzi is-
kolJkb{l j‾ttｲnk. A szinhJzr{l val{ tudJsunk, 
nZzeteink ‾sszeｲtk‾ztetZse egy kvJzi rend-
hagyó, formabontó projektben nem volt egy-
szerｶ. Meg kellett talJlni a k‾z‾s nyelvet, amit 
mindenki ért.

B. R.: Neked amúgy mi volt a nehézség?
B. N.: Én a projekt adminisztratív részét 

vállaltam. A Homemade olyan volt, mintha 
egy fｲggetlen szinhJzi el｢adJst pr{bJlnJnk 
lZtrehozni egy k｢szinhJz infrastruktｯrJjJban 
Zs logisztikai ｯtveszt｢jZben, hasznJlva a lZ-
tez｢ ‾sszes er｢forrJst, nZhJny pJlyJzatb{l, 
kisebb kiegZszitZsekkel a szinhJz rZszZr｢l. A 
nehZzsZgek ebb｢l ad{dtak. SikerZlmZnynek 
leginkJbb azt tartom, hogy sikerｲlt megszer-
vezni az Urbán András vezette workshopot. 
Ez logisztikailag nem volt egyszerｶ, a szinZ-

szek még két próbafolyamatban voltak benne, 
de vZgｲl a workshopon is jelen tudtak lenni. 
TalJltunk helyszint, belefZrtｲnk a pZnzbe, a 
rendez｢ el tudott j‾nni, Zs az egZsz mZg j{ is 
volt. Ez a workshop nyitott volt a teljes társulat 
számára, páran el is jöttek, és pozitívan élték 
meg. Azt is sikerként könyvelem el, hogy el 
tudtuk számolni az egész projektet túl nagy ál-
dozatok nZlkｲl. Ha egyszer ez valakinek sike-
rｲlt, a k‾vetkez｢ mJr ismeri az utakat. Admi-
nisztrativ szempontb{l is az derｲlt ki, hogy egy 
ilyen projekt megvalósítható. Nem távoli álom, 
hogy ezt valaki megcsinálja a kolozsvári vagy 
bJrmelyik szinhJznJl, hanem egy vZgigvihet｢, 
vZgigk‾vethet｢, lezJrhat{ Zs sikerrel tovJbb-
játszható projekt.

B. R.: Úgy látom, az cseng össze mind-
egyre, hogy nem kell túlgondolni, csinálni kell.

B. N.: Hol látjátok az ilyen típusú projektek 
helyét ma az erdélyi színházban?

B. R.: J{, ha k｢szinhJzban t‾rtZnik egy 
ilyen, ahol megvan az infrastruktúra.

B. N.: Nem Jzik be a tet｢d.
D. K.: Vannak emberek, van személyzet.
B. R.: Jót tesz a színészeknek is, akik részt 

vesznek benne, frissit｢en hathat egy tJrsulatra. 
D. K.: A színészekkel volt a legkevesebb 

gond. Mindenki más iskolából jön, van, hogy 
nem Zrzi meg egyb｢l ezt a formJt, de az is 
tiszteletre méltó, hogy harminc év után valaki 
még keresi, hogy mi van ebben a szakmában. 
Én nem tudom, mennyire fogom tudni ötven-
évesen keresni. Amúgy szerintem bárhol lehet 
ilyen projektet csinJlni, ahol valami…

B. R.: …felｲti a fejZt.
B. N.: Ahol valami érdekli az embereket, 

van valami k‾z‾s ｲgy.
B. N.: Minden el｢adJst k‾z‾nsZgtalJlkoz{ 

k‾vet. Hogyan reagJlnak a nZz｢k? ÉrzZkel-
tek-e igZnyt ilyen stilusｯ el｢adJsok irJnt?

B. R.: Ez egy elZg konvencionJlis el｢adJs, 
nincs benne semmi nagy újítás, van fény, dísz-
let, jelmez, tér.

D. K.: Tudjuk hány órás, hány percet fog 
tartani nagyjJb{l…

B. R.: Szuper, hogy megtörtént, mert le-
het, hogy elindult valami, ami megfér azzal, 
amit amúgy a kolozsvári színház csinál. Nem 
akar semmit leváltani, nem azt mondja, hogy 
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mJs a j{ ｯt. A kｲl‾nb‾z｢ utak problZma nZlkｲl 
tudnak menni egymás mellett.

D. K.: Ugyanaz a folyamat, ami Ophéliá-
val vagy Hamlettel megtörténik, itt is megvan. 
A szinhJzban JltalJban lJtunk egy el｢adJst, 
amiben szintén emberi viszonyok vannak, csak 
‾tszJz Zv vJlasztja el a nZz｢t az adott t‾rtZ-
nett｢l. Ha a rendezZs jobb, akkor kevesebb. 
Van egy dráma, ami már nem olyan, mint 
ahogy mi beszZlｲnk. Ezeket a layereket a nZ-
z｢nek le kell bontania, amig elZr addig, hogy 
｢ is lehetne OphZlia. A Homemade-ben ilyen 
layer kevesebb van. Itt inkább úgy beszélnek 
a szinpadon, ahogy mi beszZlｲnk. A szerepl｢k 
olyan hétköznapi helyzetekben vannak, ami-
lyenekben mi vagyunk, ezért könnyebb kap-
csolódni. Ami nem azt jelenti, hogy egy Hamlet 
rosszabb. De nem kell annyira edzett legyen 
egy nZz｢, hogy megZrtse a Homemade-et.

B. N.: Mégsem csak annyival megy haza 
a nZz｢, hogy szZp kis sztori volt ez, j{lesett 
megnZzni. Az el｢adJs benne is felZbreszt egy-
fajta kíváncsiságot, ugyanúgy, ahogy az alko-
t{kban a pr{bafolyamat alatt. Milyen vissza-
jelzZseket kaptok a k‾z‾nsZgt｢l?

B. R.: A nZz｢k szeretik ezt az el｢adJst, 
f｢leg azZrt, mert velｲk foglalkozik. KivJncsi-
ak, beindítja a fantáziájukat. A legérdekesebb, 
amikor egy szｲl｢ elmondja, hogy az el｢adJs 
felZnZl j‾tt rJ, hogy ｢ valakinek a gyereke is. 
Meg tudja tapasztalni a mJsik nZz｢pontot is. 
ApakZnt nZzed, de kZs｢bb valakinek a iakZnt 
fogsz reagálni. Az is izgalmas, amikor egy gye-
rek elj‾n az el｢adJsra, Zs mJsodszor mJr hoz-
za a szｲleit. 

D. K.: Vagy a szｲl｢k elmondjJk, hogy azZrt 
j‾ttｲnk el, mert itt volt a gyerek Zs azt mondta, 
hogy na, erre ne gyertek el. Volt olyan lány, aki 
azt mondta, hogy a szｲleit erre soha.

B. R.: Erre egy mJsik nZz｢, egy szｲl｢, el-
kezdte gy｢zk‾dni, hogy dehogynem, hozzad el. 

D. K.: Egy másik felismerés, hogy nem kell 
kiｲlnie egy szakembernek, nem kell egy tZma, 
nem kell megszerkeszteni a beszélgetés ívét, 
nem kell egy adott ponton „kinyitni a beszélge-
tZst”. ElZg, ha kiｲlsz, Zs azt mondod, gyertek, 
egyetek murokf｢zelZket, s ha akartok kZrdezni 
valamit, kZrdezzetek. Ez pJr nZz｢ben ｢szinte 
reakciót indít el. Nagy ajándék, hogy sok szto-

rit hallottunk. A Homemade el｢tt nem tudtam, 
mekkora súlya van annak, ha elmondok egy 
sztorit magamr{l. Ett｢l a mJsik azt Zrzi, nincs 
egyedｲl, mert neki is ugyanaz a problZmJja. 
Ebben áll a történetmesélés ereje. Azzal, hogy 
elmondunk öten ötféle történetet, s ez mind tud 
talJlkozni, ｯgy Zrezzｲk, nem vagyunk annyira 
magunkra hagyva.
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Besz[lget[s K｠ll｣ Kata szjnikriti-
kussal, a Szabadság napilap kultúra 
rovatLnak szerkeszt｣j[vel.

Hosszú ideje követed az erdélyi színhá-
zat kritikusként, részt veszel benne, 

nézed, írsz róla. Miért kezdtél el kritikát írni?

Köztudott, hogy a kolozsvári színházban 
voltam súgó sok éven át, és az ember egyszer 
csak megérzi, hogy egy bizonyos fajta munka 
nem nyújt újat számára. Ráadásul megisme-
red egy szinhJz bels｢ ZletZt, folyamatait, mJr 
mindenkir｢l tudsz mindent. SzｲksZgem volt a 
továbblépésre, beiratkoztam a kolozsvári te-
atrológia szakra. Miközben a színházban dol-
goztam is éreztem, hogy tudnék és szeretnék 
szinhJzi irJssal foglalkozni, de szｲksZgem volt 
szakirányú képzettségre, hiszen sokan még 
így sem fogadják el, amit ír az ember. A kriti-
kusi munkJban f｢leg a felfedezZst szeretem, 
amikor egy-egy el｢adJs annyira j{, hogy irJs-
ra indít. Kezdetben nem igazán volt alkalmam 
utazni, a t‾bbi szinhJz el｢adJsaival ritkJn ta-
lálkoztam. És bevallom, a legelején volt egy 
olyan hozzáállásom, hogy a szentgyörgyi meg 
kolozsvJri szinhJzon kivｲl nem Zrdemes a kis 
színházakkal foglalkozni. Magamban kellett 
megtörténnie a nyitásnak, hogy túllépjek ezen 
a szｶk szemlZleten. A d‾nt｢ l‾kZst ebben, azt 
hiszem, egy udvarhelyi dráMA fesztivál adta. 

A iatalabbaknël jellemz｡en fordhtott a 
mozgás: kezdetben sokan írnak, de hamar át-
lépnek a színházcsinálásba. Magát a kritikusi 
szerepet is mëskûnt fogjëk fel. A sajët tapasz-

talatod alapjën, hogyan gondolkodsz err｡l a 
szakmai szerepr｡l? 

Szerkeszt｢kZnt, ｯjsJgir{kZnt dolgozom. 
Nem mintha ebb｢l meg tudnZk Zlni, de van 
egy stabil munkahelyem, ami összecseng a 
kritikaírással, színháznézéssel. Ennek ellenére 
többször éreztem, hogy abba kéne hagynom, 
mert kritikuskZnt sok falnak ｲtk‾z‾l, sok olyan 
helyzet adódik, ami miatt arra jutsz, hogy ez a 
munka értelmetlen. Több mint huszonöt éve lé-
tezik a kolozsvári és vásárhelyi képzés, és bár 
arányaiban sokan végeztek, kevesen vállal-
koznak kritikaírásra. Nem csodálkozom, hogy 
a iatal kritikusok jelenlZte, bJr eleve kevesen 
vannak, ennyire random ebben a mｶfajban. A 
személyes és nyilvánvaló anyagi vonatkozáso-
kon túl riasztó, hogy óriási szellemi befektetés 
kell hozzJ, sok el｢adJst kell nZzni, ennek a 
kamatoztatJsa pedig nem tZrｲl meg. Ha valaki 
kitart ebben a szakmJban, az tisztJn bels｢ in-
díttatásból történik. Ez Magyarországon sincs 
másként, akkor sem, ha van alattad egy szak-
mai lap vagy fórum.

Erdélyben a közeg fogadókészsége nem 
támogatja a kritikusságot. A színházak állan-
d{an azt hangoztatjJk, hogy szｲksZgｲk van a 
kritikára, hogy ami van, az kevés, de amikor 
megjelenik róluk kritika, akkor már rögtön el-
tartjJk azt, Zs nincs szｲksZgｲk rJ. Szoktam 
mondani a iatal kollZgJknak, hogy ha valaki 
kritikaírásra adja a fejét, nagyon fel kell vértez-

Varga Anikó

A NAGY NEVEKEN 
TÚL IS VAN ÉLET
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nie magát, hogy ne érintsék túl érzékenyen, 
személyesen a szakmabeli negatív reakciók. 
Az els｢ pJr tJmadJs mJr eltZrithet. TermZszete-
sen, a kritikusokkal szemben elvárásom, hogy 
megalapozott, szakmai véleményt mondjanak, 
a puszta vagdalkozás nem kritika. Szakmai 
szempontból elfogadhatónak kell lennie a kri-
tikának akkor is, amikor a befogadó az állítá-
saiddal nem ért egyet. A megalapozottság az, 
ami a támadás élét el tudja venni. 

Milyen a jó kritika?

Nincsenek ennek standardjai. Magamról 
sem vagyok meggy｢z｢dve, hogy j{ kritikus 
lennék, de a visszajelzések alapján merem azt 
gondolni, hogy nagyon nem lövök mellé. Ol-
vasóként a kritikában fontos számomra, hogy 
lJssam a szerz｢ egyZnisZgZt, gondolkodJs-
módját, azt, hogy megalapozott tudáson nyug-
szik az értékítélete. Sok szöveg van, amit kriti-
kának neveznek, bár a cselekményleíráson túl 
nem bocsátkozik mélyebbre. A kritikának nem 
szｲksZges az el｢adJs minden rZszletZvel, ele-
mével foglalkoznia, hanem egy fontos fókusz 
mentén kell összefognia az értelmezést. Fon-
tos, hogy a leírt szövegnek súlya van, tehát 
minden mondatával azonosnak kell lenned, 
Zs ez f｢kZnt a negativ kritikai ZszrevZtelekre 
vonatkozik, ugyanis a szinhJzi irJshoz szｲksZ-
ges az empJtia – az el｢adJs m‾g‾tt emberek 
állnak –, tilos indokolatlanul bántónak lenni. 
Miközben az értékítéletedért ki kell állnod.

Miben változott az évek során az, ahogyan 
a színházról írsz, gondolkodsz róla? 

A vJltozJs ebben a szakmJban alapvet｢ 
szｲksZg. Rendelkezned kell egyfajta szemlZ-
lettel, stílussal, de közben nyitottnak is kell len-
ned a színház új formáira, áramlataira, játékstí-
lusaira. Nem lehet leragadni, mert akkor nem 
tudsz valóságosan gondolkozni a színházról. 
Sok el｢adJst kell nZzni, mindenfZle stilusｯ, 
mｶfajｯ el｢adJst. A befogad{kZpessZgeden 
is dolgozni kell. Ennek a túlterhelése nehéz 
ｲgy, hiszen az embert a nagy mennyisZgｶ „fo-
gyasztJs” tｲrelmetlennZ teszi, ezt lJtom ma-
gamon, amikor pZldJul hiteltelen, vagy ｲres 

polgJrpukkasztJst lJtok, amib｢l hiJnyzik a 
gondolatiság. Fontos olyan tendenciákról, 
rosszul sikerｲlt el｢adJsokr{l, Zvadokr{l, szin-
hJzvezet｢i d‾ntZsekr｢l beszZlni, amiket bJr 
mindenki lát, senki nem ír meg. 

Van mës kritikusi szereplehet｡sûg Erdûly-
ben az el｡adësokrzl valz hrëson tｮl?

Sok nincs. Ha a színházak felkérnek ta-
nácsadónak, az rögtön bélyeget is jelent a 
hitelessZget illet｢en. De a szinhJzaknak sem 
mindig jut eszｲkbe, hogy a kritikusok szakmai 
tudJsJt igZnybe vegyZk. Ez szｶk tZr, mindenki 
ismer mindenkit. Mindenki a saját érdekeltsé-
gi k‾rZben nZz k‾rｲl, ez a politikai szfZrJra is 
igaz. Az is probléma itt, hogy nem illik beszélni 
bizonyos dolgokról. Mert: tartsunk össze, el-
vagyunk a jó kis langymelegben, minek kell fel-
tJrni, megkZrd｢jelezni dolgokat, fontoskodni, 
ugrálni, más szempontokat felvetni. Aki ezt te-
szi, azt megbélyegzik, kirekesztik, azt mondják 
rá, hogy összeférhetetlen. Ezt vagy felvállalod 
és mész a saját utadon következetesen, vagy 
félreállsz és besavanyodsz. 

Kｱl}nb}zik mindett｡l a romën kritikai szfûra?

Több helyen rúghatsz labdába, viszont 
a szakma ott is elég belterjes. Ha csak az 
UNITER-re gondolok, ugyanaz a 8-10 em-
ber van évek óta rotációsan döntési helyzet-
ben. Ez akár olyan összeférhetetlenségeket 
is teremt, hogy el｢vJlogat{ kritikust dijaznak 
a vZgs｢ d‾ntZsben rZszt vev｢ kritikusok. Az 
Országos Színházi Fesztivál elnöke közelében 
annak a baráti körét találjuk. Szóval hiába na-
gyobb k‾zeg, val{jJban szｶk. A romJn kritikai 
szférában is kevesen engedik meg maguknak, 
hogy valóban kritizáljanak. Az alkotók, színhá-
zak pedig a „minden jó” kritikákkal  vértezik fel 
magukat, és a kifogásoló hangok számára ez-
zel legitimálják magukat. 

Azt, hogy egy id｡ utën mës szhnhëzakat 
is elkezdtél nézni, összekapcsolod a színházi 
k}zegben bek}vetkez｡ egyûb – strukturëlis, 
szemlûletmzdbeli – vëltozëssal is? 
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Fejl｢dZst lJtok egyes szinhJzak terZn, mJ-
sokén megtorpanást. Minden társulatnál van 
szerethet｢ alkotJs, t‾rtZnZs. Minden Zvad-
ban és minden színháznál látható az igyeke-
zet, hogy ne csak a k‾z‾nsZgbarJt el｢adJsok 
nyerjenek teret. Az udvarhelyi színház például, 
annak ellenZre, hogy nehZz k‾rｲlmZnyek k‾zt 
lZtezik, megpr{bJl rizik{s el｢adJsokat is a 
mｶsorJra tｶzni, ami nem fogja behozni a k‾-
zönség nagyobb részét. Ha ilyen dolgok tör-
ténnek egy kis színháznál, az nagyon pozitív. 
Vagy hogy belevJgtak egy kortJrs romJn−ma-
gyar drámatalálkozóba, egy olyan környezet-
ben, amely eltartással viszonyul a román nyel-
vｶ el｢adJsokhoz, vagy legalJbbis Zn szemZly 
szerint hallottam ilyen hangokat is. Nincs a 
hátuk mögött nagy létszámú stáb, és mégis 
törekednek – az infrastruktúra hiánya más, ki-
sebb fesztivJlokra is jellemz｢. És ugyanilyen 
merZsz vJllalkozJsnak tartom a TESZT-et, 
amely messzire jutott a kezdeti kiadásoktól, és 
volt Zrtelme, mert lJtszik a szakmai el｢relZpZs. 
De említhetném a marosvásárhelyi színháznál 
Keresztes Attila mｶvZszeti vezet｢ tevZkenysZ-
gét, aki társulatban gondolkodik: nagyon ér-
tZkes el｢adJsok szｲlettek meg az elmｯlt Zva-
dokban abban a színházban. Bocsárdi László 
értékes színházi gondolkodásmódját. Vagy a 
vJradi, szatmJri szinhJzak fejl｢dZsZt. Ők mind 
egy bizonyos mentalitással mennek szembe, 
amikor problematizJl{ el｢adJsokat hoznak 
létre. Felvállalják annak a veszélyét, hogy kö-
zönséget veszítsenek, de közben könnyen 
meglehet, hogy egy másik réteget megnyer-
nek. A váltás nehéz, de szellemi nyereséggel 
járhat. 

Nagyobb távlatban miben változott a ro-
mániai magyar színház jelenléte, reprezentá-
ciója a magyarországi és román színházi kö-
zegben? 

Jót tesz az erdélyi magyar színháznak a ro-
mán színházi kultúra közelsége, jó esetben az 
ZrtZkeit veszi Jt – mert a lJtvJnyszinhJzra Zpｲ-
l｢ romJn szinjJtszJsnak van egy felｲletessZge 
is. Ami az erdélyi magyar színház jelenlétét ille-
ti, nagyobb a láthatósága a fesztiválszereplé-
sek, vendégjátékok révén. Ezt az elmozdulást 

rZszemr｢l kisZri nZmi tJvolsJgtartJs is, amikor 
a kisvárdai fesztivál vagy a POSzT átstruktu-
rálódására gondolok. Ezeknek a fesztiválok-
nak a szemléletével van gondom, a kerettel, 
ami jelenlétet kínál, és nem önmagában az-
zal, hogy erdZlyi el｢adJsok elZrhet｢bbZ vJl-
tak. T‾bb a lehet｢sZg, mZgis nem az a cZl, 
hogy jobban bekapcsoljJk ｢ket egy kulturJ-
lis véráramlatba, hanem hogy egy bizonyos 
szemléletnek rendeljék alá ezt a jelenlétet. A 
romJn szinhJzi szakma szｶk lJt{k‾rｶ. A nagy 
nevekre fókuszál, mindegy, hogy jó vagy rossz 
el｢adJs szｲletik. A kisebb szinhJzak nehe-
zen tudnak megjelenni a román közegben, a 
romJn kritikusok nem lJtogatjJk ｢ket, pedig 
fesztiválokra, bemutatókra meghívást kapnak. 
A dráMA fesztiválon most találkoztam egy ro-
mJn kritikussal, aki idZn j‾tt el el｢sz‾r, a kilen-
cedik kiadásra, és elmondása szerint sok újat 
felfedezett magának. Tehát a nagy neveken túl 
is van élet. 

Az erdélyi színházi világ a szerkezetét te-
kintve is sokszhnｵbbû vëlt a rendszervëltës zta. 

Igen, id｢k‾zben lett pJr fｲggetlen tJrsu-
lat. KolozsvJron kｲl‾n‾sen nagy dolog egy 
fｲggetlen tJrsulat lZtrehozJsa, mert rJneheze-
dik az állami színház vélt vagy valós, de min-
denképp nyomasztó árnyéka. Nehéz betörni, 
anyagilag szｶkek a lehet｢sZgek, beled‾glesz, 

K}ll｡ Kata. Fotz: Rohonyi D. Ivën
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amíg produkciók létrehozására alkalmas teret 
Zs anyagi hJtteret talJlsz. Nincsenek a fｲg-
getlen szfZrJt segit｢ pJlyJzatok, amelyek a 
produkciók létrehozásán túl az infrastruktúra 
kiépítését és fenntartását céloznák. A Váróte-
rem Projektnek például már van ismertsége, 
de teljesen ismeretlenｲl elindulni rettent｢ ne-
héz. Alkotók éppenséggel lennének, hiszen a 
kolozsvári és vásárhelyi képzés ontja magából 
a színészeket, dramaturgokat, akik aztán nem 
tudnak elhelyezkedni. Csak tisztelem azokat, 
akik a min｢sZghez szｲksZges id｢igZnyes Zpit-
kezZst is beleZrtve felvJllaljJk a fｲggetlensZget. 

A fｱggetlen ûs ëllami szhnhëzi k}zegnek 
van-e egymásra hatása?

Igen, a kolozsvári Homemade c. produk-
ciót tudnám erre példaként mondani. De tudni 
kell, hogy ez kｲl‾n pJlyJzati projektkZnt indult, 
kitart{ embereknek k‾sz‾nhet｢ a megszｲletZ-
se. ÉrtZkelend｢, hogy az amｯgy zJrt kolozsvJ-
ri színház ennek a mentalitásnak helyet adott. 
A vásárhelyi példa azért más, mert a Yorick 
Stúdió elindulása után a produkciókat – felújí-
tás miatt bezárt a Yorick székhelye – átvette. 
Ez nagyobb láthatóságot hozott, kis hátránya 
volt, hogy ｯgy tｶnt, a vJsJrhelyi szinhJz beke-
belezte ezt a mｶhelyt. De szerencsZre nem igy 
t‾rtZnt, SebestyZn AbJZk kievickZltek ebb｢l. 
Tehát ez is hatással volt a vásárhelyi Nemzeti 
Színházra. Az András Lóránt Társulat nehéz-
sZgekkel kｲzd, de pozitiv, hogy a meglZv｢ 
mozgásszínház, az M Studio mellett egy újabb 
tánctársulat jött létre, és így gazdagabbá vált 
a kínálat. Az anyagi nehézségek miatt nagyon 
nehezen b｢vｲl a szinhJzi paletta, de az alko-
tók kitartásán is múlik az, hogy mennyire tud 
megmaradni a fｲggetlen szfZra.

Sok nehézséggel küzd az erdélyi színházi 
közeg, s átgondolandó probléma is akad ben-
ne elég. Milyen szakmai változások töltenének 
el ebben örömmel téged? 

Ha idealisztikusan közelíteném meg a dol-
got, akkor a vJlaszom az lenne: nZha ｲljｲnk 
le Zs beszZlgessｲnk k‾z‾s dolgainkr{l, hJtha 
egy lZpZssel el｢bbre jutunk. És itt nem csak 

az alkotói, illetve a kritikusi szférára gondolok, 
hanem a politikaira is, hiszen Erdélyben a leg-
több színház fenntartója a városi vagy megyei 
önkormányzat, kivételt ez alól csupán a ko-
lozsvári és a marosvásárhelyi színház képez, 
amelyeket a kulturJlis minisztZrium inansziroz. 
Nem mindegy tehát, hogy milyen színházi kul-
tｯrJn n｢nek fel generJci{k, felel｢s politikus, 
vJrosvezet｢ erre hangsｯlyosan odaigyel, vagy 
oda kellene igyelnie, Zs tudnia kell, hogy a mi-
n｢sZgi kultｯra nem „f‾l‾sleges nyｶg” a k‾lt-
ségvetésben, hanem hosszú távú befektetés. 
De sajnos már jó ideje nem látom ennek a 
közös gondolkodásnak, párbeszédnek (per-
sze, lehet ez Zpit｢ jellegｶ vita is) mZg a csirJjJt 
sem, elég ha a saját vagy néhány kritikuskol-
légám helyzetére gondolok: számonkérések, 
ki- Zs letiltJsok Zs egyZb „bｲntetZsek” szin-
hJzvezet｢k, rendez｢k, szinZszek rZszZr｢l. Ami 
a politikai szféra viszonyulását illeti, arról mit is 
mondjak: elég megemlítenem a csíkszeredai 
polgJrmester Zs az ‾nkormJnyzati kZpvisel｢k 
legutóbbi „huszárvágását” a Csíki Játékszínt 
illet｢en, illetve a Csikszereda−Gyergy{szent-
mikl{s−SzZkelyudvarhely-tengely mentZn tett 
„forradalmi” átszervezési terveket... Hát, így 
állunk. 
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Amikor azt kZrtZk t｢lem, hogy irjak pJr sz{t az erdZlyi magyar szinhJzr{l, azt gondol-
tam, k‾nnyｶ dolgom lesz: elZg hosszｯ ideje k‾vetem mJr – kritikuskZnt, de kｲl‾nb‾z｢ 

szakmai zsｶrik tagjakZnt, vJlogat{kZnt is a RomJnia hatJrain belｲl lZtrej‾tt el｢adJsok k‾zt – a 
magyar nyelvｶ szinjJtszJst. LJttam el｢adJsokat, megismertem szinZszeket, rendez｢ket Zs disz-
lettervez｢ket, akik ebben a k‾zegben dolgoznak – nem lesz hJt nehZz, gondoltam, elmondani 
a véleményem a témáról. Mégis, ahogy nekifogtam az írásnak, rögtön rájöttem, hogy valójában 
egyJltalJn nincs k‾nnyｶ dolgom. MiZrt? 

Azon egyszerｶ oknJl fogva, hogy a romJniai magyar szinhJz (hogy a BJnsJgot se hagyjuk 
kiﾆ) nem egy JltalJnos, absztrakt, ‾nmagJval mindig azonos fogalom, amelyet kZt-hJrom sz{val 
jellemezni lehetne, hasonlóan ahhoz, ahogy egy nemzetet sem lehet, legyen bármennyire egy(sé-
ges) és homogén is, meghatározni egyetlen mondatban. Persze, sokszor szoktuk mondani azt, 
hogy „az olaszok harsJnyak”, „a spanyolok bｲszkZk”, „az oroszok iszJkosak”, de a val{sJgban 
(Zs ezt kｲl‾nben mind tudjuk), vannak nagyon is visszafogott olaszok, nagyon is szerZny spanyo-
lok és tökéletesen absztinens oroszok. Röviden: vajon mi a közös, leszámítva a nyelvet, amelyen 
kifejezik magukat, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színházban, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatában és a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház társulatában, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban és a 
temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban, a nagyváradi Szigligeti Színházban és a 
csikszeredai Csiki JJtZkszinben? (A felsorolJs, tudom, nem teljes.) KZtsZgkivｲl Zrdekes lenne ezt 
tanulmányozni, de attól félek, ehhez egy doktori disszertáció terjedelme se lenne elég. 

Megpróbálva mégis válaszolni a kérdésre, azt hiszem, hogy a számtalan – méretbeli, a közös-
sZgbeli stJtust, stilust, repertoJrt stb. illet｢ – kｲl‾nbsZgen tｯl, amelyek a romJniai magyar nyelvｶ 
szinhJzakat Zppoly eltZr｢vZ teszik egymJshoz kZpest, mint bJrmely mJs orszJg vagy nyelv szin-
hJzait, nos, lZtezik egy jellemvonJs, amely mZgis egyesiti Zs egyben megkｲl‾nb‾zteti ｢t mJshol 
Zl｢ „testvZreit｢l”: az a tZny, hogy kZt – nyelv, vallJs, hagyomJny Zs szokJsrendszer tekintetZben 
– ennyire kｲl‾nb‾z｢ civilizJci{ hatJrJn Zlve, mint amilyen a magyar Zs a romJn, az Zltet｢ nedveit 
egyidejｶleg kZt ennyire tisztJn sajJtos talajb{l nyerve, esztZtikai arculatukban eredetien olvasz-
tották egybe mindkét kultúra pozítív elemeit (és olykor sajnos valamennyire a negatívakat is). Nem 
csoda ezZrt, hogy a „mi” magyar szinhJzainkat a mｶvZszi fegyelmezettsZgｲk Zs a szinZszek 
alapos zenei Zs koreograikus kZpzettsZge miatt csodJljJk RomJniJban, MagyarorszJgon pedig 
a játék szabadsága és a mise-en-scène metaforikus dimenziói miatt. Marginálisnak lenni – még 
ha csak földrajzi értelemben is – azt jelenti, hogy nemcsak hátrányaid vannak, hanem olykor 
gy‾ny‾rｶ el｢nyeid is. 

Fordította: Varga Anikó  
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Egy 19. századi színészimázs elhallgatott vonatkozásairól

A magyar szinhJzi historiogrJiJban E. KovJcs GyulJnak (1739–1899) j{l meghatJrozott, 
k‾rｲlhatJrolt helye van, ami els｢sorban jJtszott szerepeinek rZvZn r‾gzｲlt a kortJrs Zs a 

kZsei emlZkez｢k irJsaiban. Kiemelked｢ drJmai Zs tragikai jellemszinZszkZnt sajJt maga is ilyen 
imidzset forgalmazott magáról, amellyel aztán azonosították, s ez ismertségének mintegy védje-
gyZvZ vJlt. A korabeli szinhJzi kultｯra hierarchikus szerepk‾ri tagoz{dJsban mｶk‾d｢ rendszerZ-
ben a tragikai jellemszínész a legrangosabb és legértékesebb színész, bérezése is ennek meg-
felel｢en a legmagasabb, tJrsadalmi presztizs szempontjJb{l szintZn a ranglZtra legmagasabb 
fokán áll, a komikus vagy intrikus mindenkor alatta áll.

SzinmｶvZszetZvel foglalkoz{ szinhJzt‾rtZneti munkJk az eur{pai Zs magyar nagy klasszikus 
szerepek kZpvisel｢jZnek Zs artisztikus mｶvel｢jZnek tartjJk. Publikuma igy minden bizonnyal a 
szinZsz visszaemlZkezZseinek, tanulmJnyainak Zs k‾lt｢i ZletmｶvZnek performanciJiban szintZn 
olyan tipusｯ el｢adJst Zs irJsos vallomJst vJrt el t｢le, amely ehhez a fennk‾lten megalkotott 
arculathoz Jllt k‾zel. Janovics Jen｢ szerint „E. KovJcs Gyula mJr ZletZben szobor volt a transzil-
vJniai k‾z‾nsZg szemZben. F‾llZpZse a szinpadon f｢papi istentisztelet. Kｲls｢sZgei hatJsosak 
Zs tiszteletkelt｢k.”1 KortJrs visszaemlZkez｢k is ezt a jellemz｢ kZpet viszik tovJbb Zs formJljJk, 
magJnZleti Zs csalJdi k‾rｲlmZnyeir｢l azonban hallgatnak. 

A szelektiv narrativizJlJsnak egyik oka az Zletrajzi jellegｶ narrJci{, valamint a visszaemlZkezZs 
kortJrs mｶfaji megk‾t‾ttsZge Zs gyakorlata, a mJsik oka minden bizonnyal a fennebb jel‾lt: a 
forgalmazott imidzshez val{ er｢s ragaszkodJs, amibe aligha fZrhet bele jelent｢s hangsｯllyal a 
mindennapi élet gazdasági kilátástalansága.

Az alJbbiakban levZltJri forrJsok alapjJn kivJnok betekintZst engedni az Zlet- Zs a karriert‾r-
tZnet bizonyos id｢szakaszainak gazdasJgi vonatkozJsJba. SzinhJzi mｶk‾dZsZnek tJrsadalmi-
gazdasági feltételeit és mindennapi gyakorlatát vizsgálva több szempontból is árnyalhatjuk a 19. 
szJzadi hirneves szinZszr｢l val{ ismereteinket.

Ha valaki azzal a szJndZkkal veszi kZzbe a halJla el｢tt hJrom Zvvel k‾zreadott Emlékek és 
élmények2 cimｶ visszaemlZkezZseit, hogy abb{l valami ZrtZkelhet｢ informJci{t szerezzen a mJr 
beZrkezett szinmｶvZsz mindennapjair{l – annak csal{dnia kell. Ehelyett egy sor anekdotJt, vagy 
anekdotaszerｶ novellisztikus fｲzZrt kap, ahol a debreceni kollZgiumi Zvek, a pJlyavJlasztJs szｲl｢i 

1 Janovics Jen｢: Akiket nem tudott Budapest elh{ditani (Ecsedi KovJcs Gyula Zs Szentgy‾rgyi IstvJn), Pász-
tortｵz. 1937, XXIII. Zvf., 4. sz. A tanulmJnyban szerepl｢ idZzeteket az eredeti formJban Zs helyesirJs szerint 
közlöm.

2 E. Kovács Gyula: Emlékek, élmények. Ajtai K. Albert ny., Kolozsvár, 1896.
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ellenzZse, neve E. betｶjZnek magyarJzata, a szinZsszZ vJlJs korabeli megitZlZsZnek pZldJi, s 
egyik els｢ szini idZnyZnek ZlmZnyeit olvashatjuk. Egyetlen sz{ sincs kolozsvJri szinZszZletZr｢l, 
s csak egyetlen bekezdZs arr{l, ahogy 1878-ban Pestr｢l hazaZrkezik a papi lakba a szinZsszZ 
lett iｯ:

„DerZk ember a tiszteletes urunk iaﾆ – A biz aﾆ Csak azt csudJlom, hogy olyan nagy testｲ-
lettel, hogy bír a kötélen olyan könnyen mászkálni, járni, tánczolni, a mint már azt a mesterség 
hozza magával. – Be bolond kend komám! Nem hallja kend, hogy Pesten lakik, hogy onnan 
jött haza? Nem jár a már, nem tánczol a már, nem dolgozik a már maga, hanem leginyt tart. Így 
tanakodtak felettem a templom k‾rｲl Nagy-Ecseden 1878-ban.”3 TermZszetesen az sem derｲl 
ki visszaemlZkezZseib｢l, hogy a kardalos- Zs segZdszinZsz szinlaposzt{-requisitJriuskZnt pJ-
lyJt kezd｢ KovJcs a hatvanas Zvekre kiemelked｢ drJmai-jellemszinZsszZ kZpezi magJt, amelyre 
tehetsZge mellett kedvez｢ izikai adottsJga is determinJlja: magas termet, beszZdes szemek, 
kifejez｢ arcjJtZk, zeng｢ orgJnum; Zs az sem, hogy KovJcsot f｢kZnt a nagy tragikus szerepek 
vonzzJk. Ugyanakkor sokoldalｯ szinZsz volt, intrikusnak, tragikusnak is kivJl{, nZpszinmｶben 
és vígjátékban is magával ragadta a közönségét (mindez a szerepkörök hierarchiájának normáin 
való túllépés személyes igényét is modellálja).4 Nem ír arról sem, hogy 1878 nyaráig már több íz-
ben is volt mind a kolozsvári, mind a pesti Nemzeti Színház tagja.5 1878 áprilisától azonban ismét 
a pesti Nemzeti tagja, s igy ilyen min｢sZgben lJtogat haza, s ezt az id｢szakot jelzi az idZzett irJsa. 
Megtudjuk azt, hogy „leginyt tart”, (minden bizonnyal Pesten is tartottak házi cselédet, akárcsak 
KolozsvJron), csalJdi JllapotJnak vJltozJsJra viszont nem utal. Noha a sz‾vegbeli papiｯ ekko-
riban már 39 éves, házas ember és két leánygyermek apja.6 1866. Jprilis 22-Zn KolozsvJron k‾t 
hJzassJgot Pataki R{za szinZszn｢vel. Ilonka lJnyuk 1872-ben, Etelka 1874-ben szｲletik meg 
Kolozsváron.

LJthatjuk, hogy 1878 JprilisJt megel｢z｢en mJr kZt izben is a pesti Nemzeti SzinhJzhoz szer-
z｢d‾tt, tehJt presztizs szempontjJb{l jobb tJrsulattal cserZlte fel a kolozsvJrit. Viszont emlZke-
zZsei vJlasztott hangvZtelZbe aligha fZrhetett bele 1878-as, s egyben utols{ pesti Nemzeti Szin-
hJzhoz val{ szerz｢dZse anyagi hJtterZnek az ecsetelZse (az, hogy csalJdjJnak komoly anyagi 
problZmJi indokoltJk elszerz｢dZsZt, a pesti nagyobb j‾vedelem remZnye.) 

Nem csak a kolozsvári társulat nyári állomásra, Nagyváradra való kimozdulásának általános 
anyagi terhelZse okozta, hogy 1877 nyarJn, kora ｢szZn az E. KovJcs csalJd komoly anyagi 
gondokkal kｲzd‾tt. A hJzaspJr 1874-es ad{s-peres ｲgyeinek aktJi t‾bb rendbeli izetZs lefogla-

3 U｢.: Miért is kellett nekem színésszé lennem c. fejezete, 83.
4 Szerepkatal{gusJt l. SJrkJny Jen｢, Ecsedi Kovács Gyula színházi és irodalmi törekvései c. diplomadolgo-

zatJban (KolozsvJr, Babeｪ−Bolyai TudomJnyegyetem, Szakmai irJnyit{: Jancs{ ElemZr), 1968. Shakes-
peare-szerepeinek recepci{jJr{l, valamint Shakespeare-szerepekben val{ erdZlyi fellZpZseinek adattJrJt l. 
Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdûlyben, (XIX. szëzadi magyar nyelvｵ recepciz). Argumentum, 2010. 
193–287, 306–379.

5 1862-ben segZdszinZszkZnt szerz｢dteti el｢sz‾r a pesti Nemzeti, 1865 okt{berZt｢l egy fZlZvig a kolozsvJri 
Nemzeti SzinhJz tagja, 1866 JprilisJt{l a NagyvJrad−Arad-szintJrsulat tagja 1868 JprilisJig, amikor egy 
Zvre ismZt KolozsvJrra szerz｢dik. 1869 JprilisJt{l egy Zvet ismZt Pesten jJtszik. 1870 JprilisJt{l (ekkor 
FehZrvJry Anta vJllalkoz{ igazgat{ mJr rendez｢nek is szerz｢dteti) huzamosabb ideig marad KolozsvJron, 
egZszen 1878 JprilisJig a Korbuly BogdJn-fZle intendatｯra vZgZig. Korbuly BogdJn 1874. mJjus 1–1878. 
május 1. között volt a színház intendánsa. Mint a kolozsvári hitelbank és zálogkölcsön társulatigazgatója, 
ErdZly egyik leggazdagabb emberekZnt sajJt vagyonJt nem sajnJlva Jllt a szinhJz ZlZn. Mｶvezet｢kZnt az 
els｢ Zvben FehZrvJry Antalt Zs MJtray-Betegh BZlJt majd E. KovJcs GyulJt szerz｢dtette. Korbuly 1878–
1885-ig a kolozsvJri szinhJz ZlZn Jll{ hJrmas intendatｯra egyik tagja marad, anyagi kockJzatvJllalJs nZlkｲl. 
A korszak szinhJzJnak intZzmZnyi mｶk‾dZsZr｢l l. Bartha Katalin Ágnes: SzinhJzi professzi{ Zs presztizs 
Kolozsváron a 19. század utolsó harmadában, Erdélyi Múzeum. 2015/3, 46–78.

6 SzｲletZsi Zvｲket l. a HJzsongJrdi temet｢ben lZv｢ grJnitobeliszk (E. KovJcs GyulJt JbrJzol{ fehZr mJr-
vJnyba faragott portrZ, Kl｢sz J{zsef alkotJsa) sirfeliratJn: E. KovJcs Gyula szinmｶvZsz 1839−1899, Neje: 
T{th Pataki R{za szinmｶvZszn｢ 1842−1903, gyerm. Ilonka 1872−1904, Etelka 1874−1935, P{tor Dezs｢ 
KolozsvJr vJros Ad{ Hiv F｢n‾ke 1877–1940. 
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lásáról informálnak. A színház levéltárában fennmaradó törvényszéki határozatok átiratai, melyek 
a szinhJzi pZnztJrhoz bizonyos szemZlyek izetZsZnek visszatartJsa ｲgyZben Zrkeztek be T{th 
J{zsef f｢pZnztJroshoz 1873–1882 k‾z‾tt, a KolozsvJri Nemzeti SzinhJz t‾bb szerz｢d‾tt szinZ-
szZnek ad{sｲgyeibe enged betekintZst. 7 (Hangsúlyozandó, hogy nem csak E. Kovácsnak és ne-
jZnek voltak ilyen ｲgyei – t‾bb jeles szinZsszel szemben is foganatositottak ebben az id｢szakban 
is izetZs-visszatartJst a hitel-t‾rlesztZsek elmaradJsa miatt.8) 

1874 sorJn kilenc darab kｲl‾nb‾z｢ tZtelｶ ‾sszegr｢l Zrkeztek vJlt{- Zs t｢kepZnz-k‾vetelZsek 
a nevｲkre, amit a kamat, perk‾ltsZg Zs jJrulZkok terhe is nyomott. Legnagyobb ‾sszeget gr. 
Eszterházy Géza9 hitelezett nekik: 3200 forintot 1874 márciusában.10 MJsik jelent｢s ad{ssJguk 
2760 forint volt, az utJna jJr{ kamatok Zs k‾ltsZgek nZlkｲl, amivel mZg 1872 {ta Bartha Lajos-
nak tartoztak.11 A t‾bbi rendelvZny 50, 120, 50, 55, 90, 45, 95, 320 Zs 194 forint ‾sszegekr｢l 
s az ezekhez tartozó járulékokról szólt, ami összesen meghaladta az 1210 forintot.12 Kolozsvári 
hitelez｢ik k‾z‾tt az emlitetteken kivｲl ifj. Csiky SJndor, Steicz Lajos, Kirschen Jakab, Korbuly 
BogdJn, GJmJn Zsigmond, MJndoky BZla, Leikauf Karolina, K｢vJry MihJly, Somody IstvJn neve 
szerepel. Összeadva, mindez 7000 forintot is meghalad{ tartozJst eredmZnyez. A KolozsvJr 
városi királyi törvényszék négy alkalommal csak E. Kovács Gyuláné elleni pert említ, a többi 
„E. KovJcs Gyula Zs neje” formJban nevezi meg az alperes ad{sokat. Érthet｢, hogy ilyen k‾rｲl-
mZnyek k‾z‾tt szinte teljesen visszatartjJk mindkettejｲk szinhJzi izetZsZt. 

Hogy hogyan mｶk‾dik a szinhJzi berkekben az ad{ssJghalmozJs, az a szinZszkollZga, MJtray -
Betegh BZla visszaemlZkezZseiben a k‾vetkez｢kZppen hangzik:„...A dijak arJnya rendesen 
»kulcs« arra, hogy mennyi adósságot kell csinálni. Minél szebb valamely színész honoráriuma, 
annál szebb az adóssága is. Míg az ún. gyenge gage13 mellett a hitel is rendesen fagyponton áll. 
(...) Ebb｢l aztJn k‾vetkezik, hogy a k‾z‾nsZg kedvenczei orszJgszerte j{l el vannak ad{sodva; 
valamint k‾vetkezik az is, hogy j{magam az ｲdvnek 1877-ik ZvZben – miutJn nZmelyek JllitJsa 
szerént a kolozsvári közönségnek szintén kedvencze valék – kilenczszáz kilencvenkilenc forint 
ad{ssJg terhZt czepelZm. (...) Minden habozJs nZlkｲl bevallom, hogy e szZp kerek ‾sszeg, utol-
s{ illZrig a hiｯsJgnak szolgJlt tJplJlZkul. – Nincs szinZsz, ki emanczipJlni tudnJ magJt a k‾nnyｶ 
költekezés elsodró áramlata alól, s minthogy minden háznál más a szokás: a vándor színész 
szｲksZgesnek tartja mindenｲtt alkalmazkodni az „JllomJs” Zs szinhJz k‾z‾tti viszonyb{l fejl｢d‾tt 
szokásokhoz. (...) Így p o14 van rá eset, hogy a kedveltség egyik föltétele, legalább sokak véle-
mZnye szerint – hogy a szinZsz Don Juan legyen; egy-kZt kalandjJr{l »beszZljenek a vJrosban«; 
kifogJstalan kabJtja utczJn Zs szinpadon egyarJnt megZrjen hatvanat – mZg ki nem izetetett – 
forintot, s pantallonjJnak als{ balszegZlyZn legyen legalJbb egy ｯjnyi szZlessZgｶ selyem hajtJs, 
ha azt nem akarja, hogy (nem ugyan a közönség, de) a p. t. kollégák egy tekintélyes része által 
szJn{ mosollyal »ki ne nZzessZk az ‾lt‾zdZb｢l« mid｢n szerepZhez kZszｲl｢dni akar. (...) S ha a 
szab{ Zs fodrJsz pontosan izlZssel vZgzik mｶtZtｲket: »mｶvZszｲnk« szJmJra mJr fｶzve van a 
nefelejcs bokrZta, az ibolya koszorｯ; − de egyszersmind a meglehet｢s borsos szab{ Zs divatJrus 

7 E. KovJcs Gyula 1874-es ad{s-peres ｲgyeinek aktJit l. Törvényszéki határozatok átiratai a színházi pénztár-
hoz bizonyos szemûlyek izetûsûnek visszatartësa ｱgyûben 1873−1882. Román Országos Levéltár Kolozs 
Megyei Fiókja, F 313, Act. 81.

8 Ebben az id｢szakban t‾bb izben fordul el｢ Szacsvay Imre, BoZr Emma, Betzk{y J{zsef, Szigligeti J{zsef 
Zs PJlmay Ilka neve ezek k‾z‾tt az ad{s-peres iratok k‾z‾tt, azonban nem olyan magas ‾sszegekkel, mint 
az E. Kovács család.

9 1860-t{l a SzinhJzi VJlasztmJny tagja, 1875 mJjusJt{l a VJlasztmJny aleln‾ke, 1883-t{l eln‾ke, 1878–
1882 között a három intendáns egyike. 

10 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 41.
11 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 28.
12 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 23, 24, 25, 26, 28, 27, 30, 33, 39, 41.
13 A francia gage-b｢l j‾n, a szinZszi honorJrium gyｶjt｢fogalma. Az egy el｢adJsZrt jJr{ fellZpti dij is a gJzsi 

egyik formája.
14 Példának okáért.
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szJmlJk is ki vannak Jllitva, melyek izetZseit pontosan ha nem teljesiti: beｲt a krach, gage fogla-
lJs, hitelforrJsok bedugulJsa, uj el｢legek sikertelen hajszolJsa; sz{val: kilenczszJz kilenczvenki-
lencz forintnJl is tetemesebb ad{ssJg miatti bep‾rlZs. – SzinZsznZl ha rendes el｢legZn kivｲl mZg 
szJz forint ad{ssJga van, a j{lZt, fｲggetlensZg, szabad önállóság lehet｢sZge mJr embrioikban 
el vannak fojtva, de természetesen csak akkor: ha komoly szándéka tartozását kiegyenlíteni.”15 

Ha ezzel a k‾nnyed stilusban el｢adott ad{shelyzettel pr{bJlnJnk azonositani az E. KovJcs-
ZkZt, minden bizonnyal tZvednZnk. Viszont kiindulhatunk a MJtray-fZle maximJb{l: a izetZs mZr-
tZke az ad{ssJgcsinJlJs kulcsa. MJtraynak az 1876-os nyJri Zvadban 90 forint havi izetZse 
volt (a tZli Zvadban 5−10 forinttal t‾bb), ｢ maga j{ jellemszinZsz, gyakran intrikusokat jJtszott.16 
Például E. Kovács Othellója és Mátray Jágója remek párost alkotott a kolozsvári színpadon.17

A sz{rvJnyosan fennmaradt izetZsi listJkb{l tudhatjuk, hogy az 1872/1873-as Zvadban a 
tJrsulatban a legmagasabb izetZst E. KovJcs Gyula kapta, 250 Ft havi izetZse volt (e listJn nem 
szerepel felesZge illetmZnye); az 1873/1874-es nyJri Zvadban E. KovJcsnak szintZn 250 Ft, fe-
leségének 80 Ft havi díja volt.18 Az 1877/1878-as szini Zvadban E. KovJcs Gyula Zs neje egyｲtt 
nyJron havi 225 Ft-ot, tZlen havi 300 Ft-ot kerestek.19 TehJt ez ut{bbi Zvadban egyZvi izetZsｲk 
3150 Ft volt. Amikor a fZrj-felesZg havi gJzsijJt el｢ny‾sebben, kｲl‾n szJmoljJk (1873/1874-es 

15 MJtray-Betegh BZla: Az ûlet szhnfalai tarka vëzlatokban. Stein János Bizománya, Kolozsvár, 1880, 2–3.
16 MJtray-Betegh BZla levele Korbuly BogdJn intendJnshoz, 1876. jan. 6., RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs 

Megyei Fiókja, F. 313, Act. 86, f 53.
17 Az 1880-as Zvek Othello-recepci{jJr{l l. Bartha Katalin Ágnes, I. m., 234–273.
18 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F. 313, Act. 93.
19 Uo.

E. Kovëcs Gyula Bënk bën jelmezes fotzja 
(Forrás: KÁMSZ Dokumentációs Tára)

Törvényszéki határozat átirata a színház pénztárához 
(Forrás: Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja)
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Zvad), akkor Zvi 3960 Ft-ot is elk‾nyvelhetnek. BevZteleiket emellett a fZrj Zvi kZt jutalomjJ-
tékának díja (amely akár havi díjának a kikeresésével kecsegtetett),20 vidéki vendégjátékainak 
j‾vedelmei, rendez｢i s egyZb szinhJzi dijai n‾veltZk. (Mivel nem maradt fenn E. KovJcs GyulJnZ 
szerz｢dZse, nem tudjuk, hogy volt-e jutalomjJtZki bevZtele a szinZszn｢nek.)

Az id｢szakra vonatkoz{ szinhJzi zsebk‾nyvek tJrsulati adatai azt mutatjJk, hogy 1859-t｢l 
1864 áprilisáig Pataki Róza a Havi Mihály, majd Follinusz János igazgatása alatt a társulat tagja. 
E. KovJccsal val{ hJzassJgk‾tZsZnek Zve utJn (1866) ｯgy tｶnik, visszalZp a szinZszett｢l, s 
legközelebb 1874 és 1878 között szerepel a neve a Korbuly Bogdán intendatúrája alatti társulati 
nZvsorban (ezutJn sem jJtszik). Szerz｢dtetZsZt minden bizonnyal a fZrj szinZszi rangja Zs mｶve-
zet｢sZgi beosztJsa (1875 mJjusJt{l), tehJt intZzmZnyen belｲli hatalma is segiti. 

A KolozsvJrra vendZgszerepelni kZszｲl｢ Prielle KornZlia a szintZn szinZszn｢ n｢vZrZnek, 
Rónainé Prielle Lillának írott levelében pontosan erre a hatalommal való visszaélésre utal: „Kovács 
Gyula – mint mindenhat{ mｶvezet｢ – nejZt rJ er｢szakolta a k‾z‾nsZgre mint tJrsalgJsi szinZsz-
n｢t elZg tapintatosan arra nZzve, hogy visszatetszZst ne szｲlj‾n, miutJn sok segZd, de sok f｢-
szerepet is játszhatik, s ennek okáért oda most nem jutna be más valaki”21 Prielle a Pataky Róza 
kevZsbZ el｢ny‾s szinZszi kvalitJsaira utal a „rJ er｢szakolta” kifejezZssel – hasonl{ megitZlZs 
olvashat{ Korbuly egyik 1877-es levelZben is.22

A hJzaspJr kb. 4000 Ft-ot elZr｢ Zvi bevZtele kevZsnek bizonyult k‾ltsZgeik fedezZsZre. Mint-
hogy nem ismerjｲk kiadJsaikat: a szJllJs (kolozsvJri G‾r‾g templom u. 1. sz. alatti bZrlemZnyｲk 
után), étkezés, a professzióval járó gondos öltözködés költségeit, a gyerekekre és cselédre for-
dított összeget, s más egyéb nem ismert költségeiket, csak konstatálhatjuk eladósodásukat. 
LZnyeges viszont megemliteni, hogy a szinZszn｢k szinpadi ruhatJrJt nem biztositotta a szinhJz, 
s ezt maguk kellett el｢JllitsJk, ami t‾bbnyire nem kevZs tehertZtelnek bizonyult.

E. KovJcs GyulJnZ segZlykZr｢ levelei, amelyeken a kZtsZgbeesZs Zs tehetetlensZg Zrz｢dik, 
korJntsem a MJtray-Betegh BZla k‾nnyed stilusJban ir{dtak.

1877 augusztusJban Pataki R{za igen zaklatott, olykor ‾sszefｲggZstelen mondatokban fo-
galmaz{ levelet ir NagyvJradr{l Korbuly intendJnshoz. El｢sz‾r is lesz‾gezi, hogy vZgszｲksZgben 
ir, Zs fZrje tudta nZlkｲl. Panaszkodik, hogy ma mZg csak nem is ebZdeltek, Zs kZr 100 vagy 200 
Ft kölcsönt. Idegenek között vannak, nincs kihez fordulniuk. Skandalumnak tartja, hogy havi 20 
forintb{l kell megZlniｲk a szJmtalan izetZslefoglalJs miatt. KolozsvJrra is kell izessen, Zs 30 Ft 
elmegy az itteni szállásra is. Amire berendezkedett Váradon, a havi gagé el is ment. Három sze-
mély pedig 26, 7, ill. 11 Ft kölcsönpénz meg nem adása miatt be is perelte.23 

1877. augusztus 23-Jn Korbuly BogdJn intendJns a k‾vetkez｢ket k‾zli T{th J{zseffel: 
„E. KovJcs GyulJZkt{l azt hivZm ment leszek amid｢n innen elutaztak... azt az igZretet tettZk, 
hogy t‾bbet nem zavarnak. (…)VZgezzZk be VJradon az utat, s keressenek mJs bolondot, mert 
mJr igen sokszor vettZk igZnybe tｲrelmemet.”24 Ennek ellenZre kｲld kZt levelet Zs egy 200, meg 
egy 300 Ft-os vJlt{t is.

20 A korszak szinhJzi rendszerZben a szintJrsulatok vezet｢i a tagokkal k‾t‾tt szerz｢dZsｲkben kik‾thettZk, 
hogy egy Zvadban az illet｢ tag egy vagy kZt jutalomjJtZkot adhat az Jltala vJlasztott el｢adJsban, melynek 
fele bevétele a tagot illette meg. L. Szentgyörgyi István jutalomjátékainak bevételeit. Bartha Katalin Ágnes: 
SzinhJzi izetZs mint a karrier mutat{ja: Szentgy‾rgyi IstvJn j‾vedelmei. Erdélyi Múzeum. 2010/1−2. 121–
123. Szentgyörgyi István esete jó ellenpéldája lehet E. Kovácsénak: a színházi világban jóval kevesebb 
izetZssel, mint ami a h｢sszinZszeknek jJrt, gondos beosztJssal mZg hJzat is lehetett vJsJrolni.

21 OSZK Ktt. Bp., 1876. jan. 15.
22 Korbuly Bogdán levele Tóth Józsefhez 1877 szeptemberében jelzi, hogy a lapok verik E. Kovács Gyulánét, 

csodálkozik Gyulán, hogy miért szerepelteti olyan darabokban, ami nem fog beválni. Román Országos 
Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 108, f 150.

23 V‾. RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs Megyei Fi{kja, F 313, Act. 108, 274−276.
24 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 108, 277.
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1877. szept. 18-Jn KolozsvJrr{l E. KovJcs GyulJnZ ｯjabb k‾ny‾rg｢ levelet meneszt, ezｯttal 
Tóth Józsefhez, a színházi pénztárnokhoz (nagyváradi tartózkodása idején ideiglenes igazga-
t{ volt). Legkevesebb 300 Ft-ra van szｲksZgｲk, hogy kimozduljanak VJradr{l, Zs kZri, hogy a 
k‾vetkez｢ tZlre legalJbb havi 100 forint megZlhetZsi pZnzt biztositsanak nekik.25 Ugyanaznap, 
1877. szept. 18-i levelZben Korbuly intendJns k‾zli T{thtal, hogy KovJcst{l egy rakJs k‾ltsZgr｢l 
beszJmol{ levelet kapott, KovJcsZknak mindenｲket lefoglaltJk, s ｯjabb 250 Ft-ot kZr a szinZsz. 
Mivel E. KovJcs jutalomjJtZkJra kZszｲl, el｢legkZnt kZrnZ ezt az ‾sszeget, de Korbuly nem akar 
engedni a zsarolásnak.26 Szeptember 19-i levelZben Korbuly mZg k‾zli T{thtal, hogy E. KovJcs 
GyulJnZ is megy NagyvJradra, nem tudott szabadulni t｢le, Zs adott neki ｯjabb 30 Ft-ot.27 

EzZrt sem lep｢dｲnk meg a mJr egyre kezelhetetlenebbZ vJl{ helyzeten, amit az 1878. jｯnius 
18-i vJlasztmJnyi ｲlZsen terjeszt el｢ T{th J{zsef pZnztJrnok: „a szinhJzi tagok nagy rZsze ellen 
szJmos izetZsletiltJsok Zrkeznek be, s pedig dacJra annak, hogy az ｯjabb t‾rvZny csak 600 
Ft-on felｲl rZszt engedZlyez bir{ilag lefoglaltatni, ennZl sokkal t‾bb vitetik el, miJltal szJmtalan 
baj az intZzet Zrdekeire visszahat{lag keletkezik. EzZrt cZlszerｶ volna folyamodni, hogy az ｯjabb 
törvény az itteni nemzeti színház tagjaival szemben is alkalmaztassék”28 

K. Papp Mikl{s (ir{, szinikritikus, t‾rtZnZsz, lapalapit{, szerkeszt｢) hagyatZkJban fennmaradt 
E. KovJcs GyulJnZ levelei szintZn a kZtsZgbeejt｢ anyagi helyzetｲkr｢l vallanak, ill. az ｯjabb pesti 
szerz｢dZs tervZr｢l, amir｢l le szeretnZ beszZlni fZrjZt: „… ez el｢tt hat Zvvel Zppen igy makacs-
kodott fZrjem, Pestre mentｲnk, felmenve volt 400 ad{sJgunk – visszatZrve lett négyezer és ez 
nevekedett mint a gomba, nem balsJg, nem hiｯsJg vitt engem szinpadra – nem ok nZlkｲl nyel-
tem Zs nyelem Zn Jtvirrasztott Zjjeim utJn csak keserｶ labdacsot – tennem kellett, tennem kell, 
mert négy gyermekem van,29 semmim sincs, és ha férjem beteg lesz az éhség ellen sem lesznek 
gyermekeim biztositva. (…) Mai nap 3000 ft ad{ssJgunk van. MJtray mondta, hogy el akarjJk 
hitetni a k‾z‾nsZggel, hogy E. KovJcs Gyula nZlkｲl nincs intZzet. Ez is bosszant, gy｢zze meg, 
hogy ne akarjon Pestre menni.”30 Egy másik, szintén ekkoriban íródott levél a 3000 Ft adósságot 
emliti, Zs 15 forintot kZr ad{illetZkre, hogy bｯtoraikat ne vigyZk el. A keltezZs nZlkｲli levelek kb. 
1876 k‾rｲl ir{dhattak, amikor E. KovJcs GyulJnZ ismZtelten a kolozsvJri tJrsulat szinZszn｢je, s 
ｯgy Zrzi, ezt meg is kell indokolja K. Papp Mikl{snak (akinek felesZge Szab{ Pepi kollZgan｢je): 
nem hiúság, hanem anyagi kényszer miatt játszik.

E. KovJcs Gyula szJmJra a pesti Nemzeti SzinhJzhoz val{ szerz｢dZs tｶnik megoldJsnak, 
azonban nem kivJn a kolozsvJri Nemzeti SzinhJzt{l ad{ssJgai t‾rlesztZse nZlkｲl megvJlni:

„T‾rlesztend｢ ‾sszegek, becsｲletsz{ – kｲl‾nfZle pZnzbeli dolgaim, mellyeket a kitett id｢ el｢tt 
rendbe nem hozhatok lehetetlennZ teszik tJvozJsomat mZg a legkecsegtet｢bb kilJtJsok dacJra 
is. Erre becsｲletszavamat adom ‾nnek.”31

Az 1877/1878-as szini idZny vZgZn tJvoz{ E. KovJcs GyulJt gr. EszterhJzy KJlmJn aleln‾k 
javaslatJra a vJlasztmJny 400 Ft anyagi elismerZsben rZszesitette a rendkivｲlien el｢irJnyzott 

25 RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs Megyei Fi{kja, F 313, Act. 108, 248−250.
26 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act 108, 375.
27 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, Act 108, 384.
28 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Reg. 8, f. 397.
29 Eddigi kutatJsaim alapjJn arra a k‾vetkeztetZsre jutottam, hogy Pataki R{zJnak fZrjhez menetele el｢tt mJr 

volt kZt gyermeke, akik korJbbi kapcsolatJb{l szJrmaztak. Minden val{szinｶsZg szerint gr. EszterhJzy 
Géza volt az apjuk és anyjuk családnevét viselték. Vö. Rónainé Prielle Lilla levele Prielle Kornéliához, Nagy-
várad, 1864. máj. 12. OSZK Ktt.

30 MOL, P 2269. K. Papp Miklós hagyatékának maradéka. 31. tétel.
31 E. Kovács Gyula levele Tóth Józsefhez, 1877. júl. 19. Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 

313, Act. 108.
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‾sszegb｢l.32 1878 JprilisJt{l a pesti Nemzetihez szerz｢dik Zs 1881-es kZnyszerｶ elj‾vetelZig 
játszik Pesten.

K｢r‾si LJszl{ E. KovJcs GyulJr{l mZg annak ZletZben megjelent mｶvZben, az Ifjｮsëga, Meg-
hasonlësa, K}ltûszete, Mｵvûszete, Hazaisëga c. fejezetekben Zrtekezik ZletmｶvZr｢l, egyetlen 
utalást tesz is anyagi megszorultságára: 

„Budapest nem válhatott Kovács Gyulának állandó lakhelyévé. Meghalt Szigligeti [1878 janu-
JrjJban], s benne KovJcs Gyula legjobb pJrtfog{jJt vesztette el. A nemzeti szinhJz intZz｢ k‾rei 
sohasem voltak j{akar{i Zs sohasem tudtJk mZltJnyolni ez ambiczi{zus mｶvZsz tehetsZgZt. 
BecsvJgyJval is visszaZltek sokszor, mely inkJbb Jldozik mｶvZszi hivatJsJnak szｶk‾s viszonyok 
k‾z‾tt, semhogy alacsonyabb czZlok eszk‾ze legyen j{ izetZs mellett. 1869-ben is, mikor a 
nemzeti szinhJzhoz szerz｢dtettZk, els｢ rendｶ szerepeket jJtszott harmad rangｯ izetZssel. Ily k‾-
rｲlmZnyek k‾z‾tt, s a pusztJn eszmZnyeknek Zl｢ idealizmusa mellett, mely nem engedte, hogy 
jó gazdává legyen: anyagi zavarokba jutott. Mindez okok arra bírták, hogy elhagyja a nemzeti 
szinhJzat s 1881-ben KolozsvJrra ment. S ez id｢ {ta KolozsvJrt van, hol ｢ val{sJgos nemzeti Zs 
mｶvZszi misszi{t teljesit, mely egZsz ErdZlybe kiterjed.”33 

1881-es tJvozJsJnak nyom{sabb oka volt, amit ha K‾r‾si LJszl{ ismert is, nem osztott meg 
olvas{ival, hisz a „pusztJn eszmZnyeknek Zl｢ idealizmusa” kZpbe nem illeszkedett egy becsｲlet-
sZrt｢ ｲgy, amelyet felesZge vJlt{hamisitJsa okozott.

A korabeli lapok irtak az ｲgyr｢l, az intZzmZnyen belｲli k‾vetkezmZnyekr｢l Prielle KornZlia 
levelZnek k‾sz‾nhet｢en szerezhetｲnk tudomJst: „… olyan darabokra kZszｲlnek, melyben nem 
játszom, legfeljebb egy kis rész próba Proletárokból, mivelhogy a Kovács Gyula szerepeit Feleky 
fogja játszani. Igen, Kovács Gyula eljátszotta sorsát a nemzeti színpadon, jól mondta vagy írta a F. 
lapok hogy »fZri sorsa az asszony«, az a boldogtalan asszony odJig jutott, hogy hamisitott, mire 
aztJn a fZrjZnek helyzete a n. szinhJznJl r‾gt‾n felfｲggesztetett, Zs egy 8 szemZlyb｢l ‾ssze ｲlt 
jury ugy itZlt felette, hogy: csak akkor foglalhatja vissza JllJsJt, ha nejZt｢l t‾rvZnyesen elvJlt. MJr 
megkezdte vJl{p‾rZt, addig is KolozsvJron vendZgszerepel. Kｲl‾nben ez mJr kZthetes dolog, 
csak nem érkeztem írni róla.”34

A F｡vërosi Lapok 1881. nov. 29-Zn a k‾vetkez｢ hirt k‾z‾lte, amelyre Prielle is utalt: „FZri sor-
sa az asszony. E. Kovács Gyula, a nemzeti színház tagja, a lapok nyílt terében nyilatkozatot adott 
ki, melyben felhívja mindazokat, kik felesége aláírásával ellátott adóssági okiratok alapján ellene 
vagy felesZge ellen k‾vetelZssel birnak, hogy dr. Szohner Lajos ｲgyvZdnZl (nagykorona-utca 14. 
sz.) az eredeti ad{ssJgi okiratokkal nov. 29-t｢l dec. 7-ig d. u. 5−7 {ra k‾z‾tt sajJt Zrdekｲkben 
Zs annJl bizonyosabban jelentkezzenek, mert ｢ a felesZge ellen, k‾nnyelmｶ ad{ssJgcsinJlJsai 
miatt, a válópört már megindította és igy az összes viszonyok teljes ismeretével kell bírnia, hogy 
a további intézkedéseket megtehesse.”

Mind a pesti, mind a kolozsvJri szinhJzi t‾rvZnyek szigorｯan rendelkeztek a szinhJz szerz｢-
d‾tt tagjait, s ezzel az intZzetet is Zrint｢ becsｲletbeli kZrdZseket illet｢en. A szinhJzi t‾rvZnyk‾ny-
vek megszabták a színházi alkalmazottakkal szemben támasztott elvárásokat mind a színházon 
belｲl, mind pedig a k‾z‾nsZggel val{ kapcsolatukat illet｢en. A t‾rvZnyk‾nyv kｲl‾n fejezetben 
tárgyalta a törvénykiszolgálásra (színházi törvények elleni vétségek kivizsgálása) vonatkozó sza-
bályokat. Ezen etikai kód szerint illett viselkedni és öltözködni, mind a színházban, mind pedig 
a városban. Például a kolozsvári Nemzeti Színház 28. paragrafusában ez áll. „Oly tagot, ki az 
intZzet becsｲletZt sZrt｢ vZtket k‾vet el, vagy kit polgJri hat{sJg fenyit｢ kereset alJ vesz, az 

32 Szhnhëzi vëlasztmënyi jegyz｡k}nyv VI: 1868–1879. 1878. Jpr. 25-i bejegyzZse, RomJn OrszJgos LevZltJr 
Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Reg. 8, f. 395. 

33 K｢r‾si LJszl{ dr. (szerk.): Korrajzok: E. Kovács Gyuláról. Kortörténeti Könyvtár, 1896. Patria Részvénytár-
saság nyomdája, Budapest, 1896. 116–117.

34 Prielle Kornélia levele Rónayné Prielle Lillához, 1881. dec. 4. OSZK Ktt.
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igazgat{sJg kJrp{tlJs nZlkｲl elbocsJthat: s ilyennel a t‾bbi tag sem tartozik szinpadra lZpni.”35 A 
t‾rvZnykezZs, amint lJthatjuk, a hJzassJgban Zl｢ felek cselekedeteire is kiterjedt.

A házaspár eddigi ismereteink szerint nem vált el, E. Kovács inkább a pesti Nemzeti elhagyá-
sa mellett döntött. 

Visszaj‾vetelekor, dec. 10-Zn az Othellóban lépett fel mint vendég. A Kelet c. újság Nemzeti 
SzinhJz cimｶ rovata dicshimnuszokat zeng az el｢adJs kapcsJn: „E. KovJcs Gyula ｯr visszatZrte, 
annyit jelent, hogy szinpadunkra egy darab szJlla alJ a mｶvZszet igazi egZb｢l, ennek legmaga-
sabb rZgi{ib{l. Ily dｯs phisikumnak hazJnk mｶvZszei k‾zt alig talJlhat{ tJrsa, legkevZsbZ minJ-
lunk, a tragikai szerepk‾rben munkJs Zrtelmet s kritikai er｢t pedig mi nZlkｲl‾ztｲnk mindeddig 
legsajnosabban”.36 Az el｢adJsr{l nem sz{l b｢vebben, inkJbb a szinZsz els｢ vendZgf‾llZptZnek 
‾rｲl, hogy Budapest utJn KolozsvJrra is elhozta Othell{jJt. VendZgel｢ad{kZnt jJtszik 1881. de-
cemberZt｢l, majd 1882 JprilisJt{l immJr vZglegesen a kolozsvJri szinhJz k‾telZkZbe lZp. Fenn-
marad{ 1883/1884-es szerz｢dZse szerint „E. KovJcs Gyula f｢rendez｢ Zs h｢s, szerelmes, drJ-
mai szinZsz, az intZzet els｢rendｶ tagja” havi 286, 66 Ft, Zvi 3440 Ft-ot kapott, amihez egy nyJri 
s egy téli jutalomjáték bevétele is járult.37

KortJrsai ZrtZkeltZk sokrZtｶ szinhJzi Zs szinZszi t‾rekvZseit, s t‾bbnyire idealizmusJval ma-
gyarJztJk, ill. elnZz｢leg kezelhettZk az anyagiakkal val{ ｲgyetlen gazdJlkodJsJt. (Amint lJthattuk, 
minden bizonnyal felesZge sem volt alkalmasabb a pZnz gondos beosztJsJra.) Janovics Jen｢ 
szerint „Igazi apostola volt a magyar szinpadnak. 9tt‾r｢. Azoknak egyike, akik a sors-harag-
gal, ｲld‾zZssel, gｯny ZlZvel diadalmas szivvel kｲzd‾ttek meg, a nyomorｯsJggal h｢sbｲszkZn 
szállottak szembe, a régi gárda óriásainak, akiknek nevére fellángol az oltár és feldobog min-
den magyar sziv. Tiszta lelkZr｢l a lZtZrt val{ keserｶ tusakodJs sem tudta let‾r‾lni a k‾ltZszet 
hímporát.”38 Kassai Vidor kevZssZ patetikus, igen emberi visszaemlZkezZst ad a szinZszr｢l: 
„E. KovJcs Gyula klasszikus t‾rekvZsｶ, szorgalmas mｶvZsz volt, t‾bb ZrzZkkel Zs igyekezettel, 
mintsem kiviteli er｢vel; gJtoltJk kissZ hajlZkonytalan hangja Zs szervezete. Kｲl‾nben lantos k‾lt｢ 
Zs k‾nnyelmｶen j{szivｶ ember is volt – a k‾rｲlmZnyekhez kZpest. (…) Mint ember s mint szinZsz: 
rokonszenves. BJr folyton pZnzzavarokkal kｲzk‾d‾tt, mZgis megelZgedett Zs j{kedvｶ cimbora 
tudott maradni. Sok tekintetben ma is talJny el｢ttem. HiJnyai mellett is elismerZssel kell E. KovJcs 
Gyulának adóznom, mert Egressy Gábor óta (ki rokona és példaképe volt), meg Tóth József 
{ta szinZszetｲnk leger｢sebb fZritragikai JbrJzol{jJnak tartom (MolnJr Gy‾rgy nem hevｲlt, Nagy 
Imre nem tanult).”39

J{maga ironikusan Pest Zs KolozsvJr k‾z‾tti gyakori elszerz｢dZseir｢l ezeket jegyezte fel egy 
húszéves kolozsvári tartózkodását kimutató lapocskára:

„E. KovJcs Gyula KolozsvJron: KolozsvJrra j‾ttem Pestr｢l el｢sz‾r 1865. oct. 27. Elmentem 
NvJrad Aradra 1866. Apr − ½ Zv. Visszaj‾ttem KolozsvJrra – 1868. Apr. Elmentem Pestre vissza 
– 1869. Apr. – 1 év. Visszajöttem Kolozsvárra – 1870. Apr. Visszamentem Pestre – 1878. Apr. 
– 8 Zv. (VendZgszerepeltem 1881. dec. 10-t｢l 1882 febr. 10.) Visszaj‾ttem KolozsvJrra – 1882. 
apr. Itt vagyok az{ta folyton. – 1893 – 11 Zv. T‾lt‾ttem tehJt ‾sszesen KolozsvJrt mJig 20 Zs ½ 
évet. Lehetetlen észre nem venni, hogy egész életemben: Áprilist jártam! Szerencsétlenségem 
megfejtése: íme! Kolozsvár. 1893. január 13.”40 

35 KolozsvJri Nemzeti SzinhJz t‾rvZnyk‾nyve 1873. mJjus 1-t｢l kezdve. KolozsvJr. Ny. K. Papp Mikl{s 1873, 
7.

36 Kelet. 1881. dec. 13., 282. sz.
37 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 145, f. 9.
38 Janovics Jen｢, I.m., 106.
39 Kassai Vidor: Emlékezéseim (Kozocsa Sándor szerk.). A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1940. 272–273.
40 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 20, f 7.
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ÉletrajzJnak nZhJny dokumentummozaikjJb{l lJthattuk, hogy E. KovJcs Gyula kiemelked｢ 
szinhJzalkot{i mｶk‾dZse a jelzett id｢szakban komoly egzisztenciJlis problZmJk k‾zepette zaj-
lott. Eddigi szinhJzi recepci{jJb{l Zrthet｢en kreativitJsa, rendez｢i, szceniroz{i, fordit{i munkJs-
sJga, s f｢kZnt szinZszi mｶk‾dZsZre tev｢d‾tt jelent｢sebb hangsｯly. A levZltJri dokumentumok-
nak k‾sz‾nhet｢en az Zletm{djJnak gazdasJgi viszonylataiba val{ betekintZs rZvZn egy olyan 
magJnZleti E. KovJcs Gyula-i Zn is lJthat{, amelyet t‾bbnyire elfedtek szinpadi szerepei, egyZb 
nyilvános szereplései, publikált visszaemlékezése és a róla szóló kortárs leírások. 

A mindennapos anyagi gondok itt a szinZszi elhivatottsJg, elk‾telez｢dZs Zs munka er｢teljes 
megnyilvJnulJsJt kZpesek el｢hivni. S itt nem csak a kivZteles tehetsZg Zs elhivatottsJg (amely 
kZpes felｲlemelkedni a napi gondokon) lZnyeges csupJn, hanem a szinhJz intZzmZnyZnek sze-
repe Zs hatJsa is. A megk‾t‾tt szerz｢dZsek rZvZn E. KovJcs Gyula kZnyszerｶ-kiszolgJltatott 
helyzetZt a KolozsvJri Nemzeti SzinhJz Zs pJrtol{i k‾zege kiemelked｢ mｶvZszi t｢kZvZ tudta 
fordítani. 
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Krecht Gyöngyvér 

ÚJ KÖZÖSSÉGI 
ESEMÉNYEK – VÉNDIÁK-
BÁLOK A SZÉKELY MIKÓ 
KOLLÉGIUMBAN 

Az 1924 Zs 1938 k‾z‾tti id｢szak a tanintZzmZny diJkszinjJtszJsa szempontjJb{l fontos 
id｢intervallum, hiszen ellentmondJsos helyzet alakult ki az adott kor tJrsadalmi, gazda-

sJgi, jogi hJttere Zs a SzZkely Mik{ KollZgium kulturJlis Zlete k‾z‾tt. Az els｢ vilJghJborｯ utJni 
id｢szakban az iskola tovJbbra is az egyhJzi hat{sJgok felｲgyelete alatt Jllt, az iskolai ｲnnepsZ-
gek egy rZszZnek tematikJjJt azonban a bZcsi d‾ntZs el｢tti Zvekig az ideol{giai szuppresszor 
el｢irJsok szabtJk meg ErdZlyben: a K‾zoktatJsi MinisztZrium rendeletileg megtiltotta az iskolJk 
által, a tanulók részvételével, tánccal egybekötött események, a bálok tartását1. Kivételt képeztek 
a tanZvnyit{, tanZvzJr{ ｲnnepsZgek, amelyek nem rendel｢dtek alJ ezeknek az el｢irJsoknak; 
a vJrtemplomi istentiszteletek keretZben megtartott ｲnnepsZgek bizonyitottJk a tanintZzmZny 
els｢dleges cZljJt, a keresztZny szellemben val{ nevelZst. A hatalom sajJt legitimJci{jJt szolgJl{ 
kitalJlt ｲnnepsZgekkel szemben azonban lZtezett egy, a tanintZzmZnyhez kapcsol{d{, a vJros 
közösségének a támogatásával létrehozott kulturális mozgalom, a véndiák-bálok sorozata.

Victor Turner amellett érvel, hogy általában egy életválság új helyzeteket vált ki egy közösség 
életében2. Ez a kollégium által szervezett véndiák-bálokra is érvényes, mivel a politikai változások 
Jltal generJlt ｯj helyzet kivJltotta a vZndiJk-bJlok lZtrej‾ttZt, az ｯj k‾z‾ssZgi esemZny kialakulJsJt. 
A gazdasJgi helyzet romlJsa szｲksZgessZ tette az elszegZnyed｢ tJrsadalmi rZtegekb｢l kikerｲl｢ 
iatalok tanulJsi esZlyeit n‾velni, a magyar ZrtelmisZg ｯjabb generJci{jJnak a kinevelZsZt tJmo-
gatni. Ezek a k‾z‾ssZgi esemZnyek kZpesek voltak ilyen cZllal is id｢r｢l id｢re ‾sszehozni a vJros 
Zs a k‾rnyZk lak{it. A rituJlis ｲnnepsZg az embereket a f‾ldrajzi Zs id｢dimenzi{ f‾l‾tt a t‾rtZne-
lemhez, egymJshoz is k‾ti. A ritusok, cerem{niJk Jltal az ember JtlZp az el｢d‾k Zletm{dja, sorsa 
f‾l‾tt. Ahogy azt Elisabeth Bell megJllapitja, az emberekben olyan er｢s a ritusok irJnti vJgy, hogy 
saját maguk számára alkotnak újakat3. A kezdetben felmerｲlt kZtkedZsek, miszerint a gazdasJ-
gi vJlsJg akadJlyoznJ a szervezZst, hamarosan szertefoszlottak, annyira er｢s volt a k‾z‾ssZgi 
‾sszefogJs: „… a SzZkely Mik{ KollZgium véndiák-bálját nem szokJsb{l, de k‾telessZgb｢l kell a 

1 1918−1928, 1933−1940 k‾z‾tt a gyｲlekezZsi Zs tJrsulJsi jog korlJtozJsJt a katonai hat{sJgok, a polgJri Zs 
rend｢ri hat{sJgok ZrvZnyesitettZk, minden ‾sszej‾vetel el｢tt engedZlyZrt kellett folyamodni.

2 Victor Turner: A rituëlis folyamat. Struktｮra ûs antistruktｮra. (ford.: Orosz István). Budapest, Osiris, 2002. 
182.

3 Elisabeth Bell: Performing Culture. In: Theories of Performances, Sage Publications, 2008. 130.
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maroknyi hJromszZki szZkely tJrsadalomnak minden id｢ben egyetemes ｲnnepZvZ avatni.”4 Te-
hJt az Zvente visszatZr｢ esemZny – minden Zv februJrjJban szerveztZk meg – a mindennapokat 
felfｲggeszt｢ cerem{niJjJval kZpes volt befolyJsolni azt a tJrsadalmi k‾zeget, amelyben lZtrej‾tt, 
tJrsadalmi ‾sszefogJst eredmZnyezett egy j{ cZl ZrdekZben. Az els｢ vilJghJborｯ el｢tti Zvekben 
rendszeressZggel megszervezett diJkestZlyekb｢l tehJt kin｢tt az ‾regdiJk-bJlok szervezZsZnek 
szokJsa. Ezek k‾zZppontjJt az el｢re megtervezett mｶsor kZpezte. A forgat{k‾nyv „gazdag Zs 
vJltozatos mｶsort”5 tartalmazott, Znek- Zs zenekari mｶvek, vigjJtZkok sora, dramolett, operett, 
Zl｢kZp, versmondJs, balett- Zs tJncel｢adJs sz{rakoztatta a k‾z‾nsZget.

Alexander megállapításában a kulturális performanszok azt a társadalmi és kulturális struk-
tｯrJt tｲkr‾ztZk, amely ｢ket kitermelte6. A vZndiJk-bJlokat joggal tekinthetjｲk kulturJlis perfor-
manszoknak, hiszen ez a kitZtel is ZrvZnyes az esetｲkben. VizsgJljuk meg, hogyan: itt az el｢-
ad{k, illetve performerek – tanintZzmZny n‾vendZkein kivｲl az ‾regdiJkok, a vJros mｶkedvel｢ 
szintJrsulatJnak, zenekarJnak a tagjai, a polgJri leJnyiskola n‾vendZkei voltak. A szerepl｢k Zs a 
k‾z‾nsZg k‾z‾tti kapcsolatot befolyJsolta az a tZny, hogy a szerepl｢knek sikerｲlt-e kivetiteni az 
Zrzelmeket, bJr ezeknZl a kulturJlis performanszoknJl nem kｲl‾nｲl el a kett｢ teljesen egymJst{l. 
ÁtfedZsek jelennek meg szerepl｢ Zs k‾z‾nsZg k‾z‾tt, hiszen az el｢adJsok egyes szerepl｢i, akik 
nZz｢kZnt mJr rZszt vettek a vJndorszinhJzi el｢adJsokban mint kulturJlis performanszokban, 
most a bJlokon az egyes szinhJzi Zs tJncel｢adJsok performerei lettek, Jm csak arra az egy 
alkalomra, hiszen a bJlokon t‾bbnyire diJk-, illetve amat｢r el｢ad{k szerepeltek. Az ｯjsJgban 
megjelent beszJmol{k Zs az iskolai jegyz｢k‾nyvek alapjJn a volt diJkok tJrsadalomban elfoglalt 
helyZt is ki tudjuk deriteni. A szervezZsben, az el｢adJsok lZtrehozJsJban szerepet vJllal{ egykori 
diJkok, akik a tanintZzmZny tanJri karJval egyｲttmｶk‾dtek, az ZrtelmisZg k‾rZb｢l kerｲltek ki, 
nZhJnyan k‾zｲlｲk k‾zismert, kiemelked｢ szemZlyisZg: pZldJul dr. Makkai SJndor pｲsp‾k, Kiss 
Manyi szinZszn｢, Havadt｢y SJndor kovJsznai lelkipJsztor, dr. Keresztes KJroly ｲgyvZd. 

DrLmai szjnhLzi [s zen[s el｣adLsok, valamint a sajt|beli megjelenjt[sｲk

Az el｢adJsok programjJnak ‾sszeJllitJsJra felkZrt szervez｢bizottsJg, amelynek tagjai k‾z‾tt 
a tanintZzmZny tanJrai is jelen voltak, olyan szinmｶveket vJlasztott, amelyek, tekintettel a korJb-
ban vázolt történelmi helyzetre, a nemzeti identitástudat artikulálására is irányultak, hatva a nem-
zeti érzelmekre, de kielégítették a közönség szórakozási igényeit is. A kiválasztott szövegekkel 
Zs komplex teJtrJlis formJkkal (zenZvel, koreogrJiJval) szinvonalas esztZtikai ZlmZnyt igyekeztek 
nyｯjtani, Zs ezJltal elｲltetni az erre val{ igZnyt. Ez lehetett az oka a diJkszinjJtszJs szinvonalJt 
meghalad{, bonyolult mｶvek bemutatJsJnak, mint 1927-ben a Huszka Jen｢ Gül Baba cimｶ 
operettjZnek, 1931-ben Kisfaludy Károly Mátyás deák cimｶ mｶvZnek, 1934-ben M{ricz Zsigmond 
Aranyos öregek cimｶ darabjJnak az el｢adJsa. A kor szinmｶir{inak darabjai is divatosak voltak, 
az 1929-ben rendezett vZndiJk-bJl alkalmJval adtJk el｢ Szenes BZla7 Nem n｡sｱl}k cimｶ vig-
jJtZkJt, a k‾vetkez｢ Zvben Gyula diJk8 Virágember cimｶ dramolettjZt. 1936-ban BZkefi LJszl{ 
A bécsi menyasszony cimｶ el｢adJst a vJrosi mｶkedvel｢ szintJrsulat adta el｢. A vilJgirodalmi 
alkotJsok k‾zｲl 1935-ben AndrZ-Paul Antoine Zs Maxime LZry Szembek}t｡sdi cimｶ hJrom fel-
vonásos vígjátékát láthatta a közönség.

Ebben az id｢ben a vJros zenei Zs mｶvel｢dZsi ZletZnek egyik meghatJroz{ alakja volt a j{ 
szervez｢kZszsZggel rendelkez｢ dr. Keresztes KJroly ｲgyvZd, kollZgiumi jogtanJcsos. TehetsZge 

4 Székely Nép, 1928. január 28.
5 Székely Nép, 1925. február 18.
6 Jeffrey C. Alexander: A Tërsadalmi performansz. Ford. Gagyi Ágnes, In: Horváth Kata, Deme János (szerk.) 

Színház és Pedagógia, KJva KulturJlis Mｶhely, 26−70., 2009. 33.
7 A Székely Népben helytelenｲl Szemesnek írták.
8 Vitéz Somogyváry Gyula, eredeti neve Freissberger Gyula.
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zeneszerz｢i, sz‾vegir{i Zs karnagyi munkJjJban is megmutatkozott. Az 1928-ban rendezett vZn-
diJk-bJlon mutattJk be a kZt felvonJsos Álomvilág cimｶ zenemｶvZt, majd 1933-ban a szintZn 
általa írt Juliskëbzl mｵvûszn｡ lesz cimｶ ZletkZpet. A zenZs-tJncos mｶvek sikere a szerz｢ mitizJl{ 
szJndZkJnak is k‾sz‾nhet｢. Az Álomvilág cimｶ el｢adJsr{l irott beszJmol{ szerint a tZma a k‾-
z‾ssZg ZletZb｢l mintJzott t‾rtZnet, a szerepl｢k – a szZkely legZny, a szZkely leJny – a szZkely 
‾ntudat meger｢sitZsZt cZloztJk, a rideg val{sJgb{l a mesevilJgba kalauzolva a nZz｢t.9 A mｶ 
szerz｢je vezZnyelte a kｲl‾n erre az alkalomra ‾sszeJllt zenekart is. Az el｢adJs szinvonalJt Zs 
vonzerejZt emelte a f｢szerepet jJtsz{ egykori n‾vendZk, Kiss Manyi, aki abban az id｢ben a Ko-
lozsvJri SzinhJz mｶvZszn｢je volt.10 MJsodik mｶvZt a szerz｢ Keresztes KJroly revｲnek nevezte, 
k‾zZppontjJba a szZkely falu, a kisvJros jellegzetes igurJit Jllitotta.11 

9 „A mese derｶs k‾nt‾sZbe burkolva, ez a mindnyJjunkhoz olyan k‾zel fZrk｢z｢ gondolat, az a sok ‾tlet, ami 
meseszerｶen ZlZnkkZ Zs vJltozatossJ tette a darabot, nem terveztette el a hatJsJt. Ma, mikor a szinmｶvek 
erotikJb{l, toilettekb｢l Zs fZnyeffektusokb{l vannak kipr{bJlt receptek szerint ‾sszetJkolva, j{l esett lJtni, 
hogy ismét megjelent a színpadon a székely legény, a székely leány, a székely nép mesevilága. Mintha ez 
a r‾vid kis darabocska mZlyen belenyｯjtotta volna gy‾kereit a rZg{ta parlagon hever｢ ｢s talajba Zs onnan 
meritett lJtnoki erejZvel rJmutatott volna arra a hatalmas er｢forrJsra, melyt｢l egyedｲl fｲgg a j‾v｢: SzZkely-
f‾ld nZpZre. A zenZjZb｢l is a szZkely fenyvesek tiszta leveg｢je Jrad. Minden eredetisZge mellett is ismer｢s, 
otthonos meleg hangok! A föld, a múlt, a néplélek zenéje.”(Székely Nép. 1928. februJr 9., DJniel Viktor); 
(megj.: Dániel Viktor a Székely Mikó Kollégium tanára volt)

10 Kiss Manyi szinZszn｢ 1921−1925 k‾z‾tt volt a SzZkely Mik{ KollZgium tanul{ja (J{zsef, 2014). A szinZszn｢ 
diJkkorJban is szerepelt a diJkel｢adJsokban, 1924-ben az Életkép táncosai között volt, 1925 tavaszán 
rendezett J{kai-emlZkｲnnepZlyen Az arany ember cimｶ drJmJban TimeJt alakitotta.(TanJrszZki jegyz｢-
k‾nyv, rendes gyｶlZs, 1923. december 8., Székely Nép. 1925. április 5.). A Szebeni Zsuzsa által szerkesz-
tett Thália legrakoncátlanabb tündére cimｶ k‾nyv 26. oldalJn NoZmi szerepZben tｲntetik fel.

11 „A mｶsor derekJt azonban a dr. Keresztes KJroly Jltal revｲnek titulJlt, kedves szZkely ZletkZp, a Juliskából 
mｵvûszn｡ lesz adta. Benne az ir{ szerencsZsen ｢rizkedett, hogy ma divatos, verejtZkesen nyakatekert bo-

Az 1930-as vûndiëk-bël szerepl｡i. (Forrës: sepsiszentgy}rgyi Szûkely Nemzeti Mｮzeum)
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Az el｢adJsokr{l beszJmol{ ｯjsJgcikkek alapjJn a vJros Zs a k‾rnyZk kiemelked｢ tJrsasJgi 
Zs kulturJlis esemZnyZvZ vJltak az el｢adJsok, a cZl mJr nem egyszerｶen az eredeti esemZnynek 
közvetítése volt az olvasó felé, hanem önálló szimbolikus rítussá vált, amely fontosabb az értékek 
megjelenítése szempontjából, mint az alapul szolgáló eredeti, lokális ceremónia. Az újságcikkek 
ir{i, akik nem voltak kZpzett mZdiaszakemberek, k‾zvetlenｲl fejeztZk ki vZlemZnyｲket, ismertZk 
a kor szinhJzi esemZnyeit, gyakran JllitottJk pJrhuzamba az esemZnyszJmba men｢ diJkbJ-
lok el｢adJsait a vJrosban jJtsz{ vJndorszintJrsulatokZval, pZldJul FehZr Imre, Ferenczy Gyula, 
J{dy KJroly, KrZmer Ferencz tJrsulatainak az el｢adJsaival. Ezek az irJsok a mZdia eszk‾zeivel 
reprezentativ esemZnnyZ avattJk Zs a igyelem k‾zpontjJba JllitottJk a bJlokat, a 20. szJzadi 
médiaeseményekhez hasonlóan.12 

A z‾mmel diJkszerepl｢k Jltal bemutatott Gül Baba cimｶ operett el｢adJsJnak min｢sZgZt a 
Székely Népben pozitívan értékelte a névtelen cikk írója azáltal, hogy azt a Ferenczy, Fehér Imre, 
GJspJr Jen｢ tJrsulatainak a jJtZkJhoz hasonlitotta, akik korJbban a mｶvet mJr bemutattJk a 
városban.13 A diJkbJlok el｢adJsainak igZnyessZgZt, mｶvZszi szinvonalJt az is bizonyitja, hogy 

nyodalmat er｢szakoljon a nyakunkra, hanem a szZkely falu igZnytelen, de val{sJgos adottsJgait tJlalta fel, 
megtoldva a kisvárosi visszásságok szelídhumorú kipellengérezésével.” (Székely Nép. 1938. február 12.)

12 Az itt tárgyalt sajtóreprezentáció és a Császi Lajos által tárgyalt médiaesemény fogalmak hasonlóságait, 
valamint kｲl‾nbsZgeit kZszｲl｢ doktori dolgozatom egyik fejezetZben tJrgyalom. (lJsd: CJszi Lajos: A mé-
dia rítusai. Osiris, Budapest, 2002.)

13 „Le kell sz‾geznｲnk, hogy ez az el｢adJs olyan nagyszerｶ volt, hogy ilyen szZp operett el｢adJst sem Fe-
renczy, sem FejZr Imre, sem GJspJr Jen｢ tJrsulatai nem nyｯjtottak. (…) A zenekisZretet Klicka karnagy 

a n‾vendZkek, a vJros mｶkedvel｢ szinjJtsz{i, az ‾regdiJkok mellett szerepet vJllaltak az erdZlyi 
szinhJzak mｶvZszei is. Az 1931-ben rendezett véndiák-bálon Kiss Manyin kivｲl a KZzdivJsJrhe-
lyen szｲletett, abban az id｢ben kolozsvJri szinZszkZnt ismert Tompa SJndor konferJlt.

Sajnos nem szolgálnak dokumentumok a színdarabok betanulására, a próbafolyamatok 
szinhelyZre, gyakorisJgJra vonatkoz{an – a betanit{, rendez｢ szemZly kilZtZre csak k‾vetkez-
tetni tudunk a jegyz｢k‾nyvek alapjJn. Az el｢adJsok rendez｢inek nem volt k‾nnyｶ feladatuk, 
hiszen a hZtk‾znapit{l eltZr｢, mｶvZszi el｢adJsnyelvet hasznJltak a kivJlasztott mｶvek rZvZn. A 
tanintZzmZny 1935-ben Zs 1936-ban tartott tanJrszZki gyｶlZseinek a jegyz｢k‾nyveib｢l meg-

vezetése mellett a Symphonikus zenekar néhány tagja adta Zs a fest｢i szZp ruhJkat a kolozsvJri Magyar 
Színház kölcsönözte. (Székely Nép. 1927., február 10., s. n.)

tudjuk, hogy a színdarab betanítására a ma-
gyar szakos tanJrn｢t, KernnZ Bib{ ErzsZbetet 
kérték fel, aki a Székely Mikó Kollégium le-
JnygimnJziumJnak igazgat{n｢je volt14, és aki 
az el｢z｢ Zvek diJkbJljainak rendez｢bizottsJ-

 nyodalmat er｢szakoljon a nyakunkra, hanem a 
székely falu igénytelen, de valóságos adottsága-
it tálalta fel, megtoldva a kisvárosi visszásságok 
szelídhumorú kipellengérezésével.” (Székely Nép. 
1938. február 12.)

12 Az itt tárgyalt sajtóreprezentáció és a Császi Lajos 
által tárgyalt médiaesemény fogalmak hasonlósá-
gait, valamint kｲl‾nbsZgeit kZszｲl｢ doktori dolgo-
zatom egyik fejezetében tárgyalom. (lásd: Cászi 
Lajos: A média rítusai. Osiris, Budapest, 2002.)

13 „Le kell sz‾geznｲnk, hogy ez az el｢adJs olyan 
nagyszerｶ volt, hogy ilyen szZp operett el｢adJst 
sem Ferenczy, sem FejZr Imre, sem GJspJr Jen｢ 
tJrsulatai nem nyｯjtottak. (…) A zenekisZretet 
Klicka karnagy vezetése mellett a Symphonikus 
zenekar nZhJny tagja adta Zs a fest｢i szZp ru-
hákat a kolozsvári Magyar Színház kölcsönözte. 
(Székely Nép. 1927., február 10., s. n.)

14 „Tanárkarunk mindazoknak, akik a bál rendezé-
sZben, a mｶsor el｢adJsJban rZszt vettek, jegy-
z｢k‾nyvi k‾sz‾netet mond, nevezetesen BJgya 
AndrJsnak, mint a vZndiJkbJli rendez｢bizottsJg 
eln‾kZnek, KernnZ Bib{ E. ｢nagysJgJnak, a szin-
darab betanitJsJZrt Zs a szindarab szerepl｢inek...” 
(1936. II. 29. és III. 1. napjain tartott VII. rendes 
tanJrszZki gyｶlZs, 180. pont; TanszZki gyｶlZsek 
jegyz｢k‾nyvei 1930. XII. 18–1936. V. 11.)

Meghívó a Kollégium véndiák-báljára 
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gJban rendszeresen rZszt vett. Ezek alapjJn feltZtelezzｲk, hogy a tanJrn｢ vJlasztotta ki a dara-
bokat ebben az id｢szakban Zs az ｢ vezetZsZvel JllithattJk szinpadra azokat.

TLncel｣adLsok

Gyakran igZnyeltek tJnctudJst az el｢adJsok, olykor ‾nJll{ tJncprodukci{k bemutatJsJra 
kerｲlt sor. A vJros polgJrainak kedvelt sz{rakoz{helyZn, a Kossuth KJvZhJz emeletZn lev｢ ter-
mekben mｶk‾dtek Liszer Gizella tJncoktat{ tanfolyamai. Az ifjｯsJgnak val{szinｶleg itt volt lehe-
t｢sZge megismerkedni a kor divatos tJncaival (one step, mexic, foxtrot), a tang{t Liszer Gizella 
és Mendel Lajos mutatták be15. A tJncel｢adJsoknak mｯltja volt mJr a diJkestZlyeken is, pZldJul 
1922-ben a helyi ｯjsJg beszJmol{ja szerint palotJst mutattak be a iatalok16. A táncoktatásra 
kｲl‾n igyelmet forditott a tanintZzmZny el‾ljJr{sJga, okleveles tJnctanJrok foglalkoztak a f｢-
gimnáziumi, a leánygimnáziumi és az elemi iskola növendékeivel17. A zongorakisZrettel el｢adott 
balettel｢adJsok igen nZpszerｶek voltak: az 1925-ben megrendezett vZndiJk-bJlon nyolc sze-
repl｢vel A Rózsa és a Nap cimｶ tJncel｢adJst, majd 1926-ban, ugyancsak a diJkbJl alkalmJval 
a Hattyú cimｶt lJthatta a k‾z‾nsZg. 1928-ban Kiss Manyi tJncprodukci{jJt a Havady MJrtonnZ 
tanitvJnyainak balettel｢adJsa k‾vette. A tJnc mint mｶvZszi kifejez｢eszk‾z a k‾z‾nsZg esztZtikai 
ZrzZkenysZgZt alakitotta. Ezeken a tJncel｢adJsokon mutatkozott meg el｢sz‾r a k‾z‾nsZg szJ-
mára a nyelv és a test színházi használata. Azzal, hogy nyelv és test színházi jelrendszerré válik, 
ahogy Erika Fischer-Lichte megJllapitja, vitathatatlanul alkalmas lesz a kｲl‾nb‾z｢ folyamatok, 
állapotok kifejezésére, ábrázolására.18 Láthatjuk tehát, hogyan gazdagodik a város polgárainak 
esztZtikai-Zrzelmi kultｯrJja. 

Forgatókönyv

Az estZlyek forgat{k‾nyveinek ‾sszeJllitJsakor a szervez｢bizottsJg lJthat{lag t‾rekedett a 
mｶfaji sokszinｶsZgre. A zenemｶveket a tanintZzmZny Znek- Zs zenekara mellett a mｶkedvel｢ 
zenekarok, az Iparos Otthon zenekara, a véndiákok vegyes kara mutatta be. Ez bizonyítja, hogy 
a tanintZzmZny zene- Zs ZnekoktatJsa meghatJrozta a vJros zenei ZletZnek tovJbbfejl｢dZsZt. 
Az elhangzott mｶvek szZles repertoJrja mｶdalt, operettrZszleteket, klasszikus hegedｶ- Zs zon-
goramｶveket, a mｶkedvel｢ zeneszerz｢k mｶveit tartalmazta. Keresztes KJroly helyi mｶkedvel｢ 
zeneszerz｢n kivｲl fontos megemliteni a Klicka J{zsef karnagy Jltal az ifjｯsJgi zenekar szJmJra 
komponált Scherzo cimｶ mｶvZt, amelyet 1927-ben mutattak be. 

Az el｢adJsok ritusteremt｢ eleme volt az irott formJban megjelent bJli El｡zetes19, valamint az 
estZlyek megnyit{beszZde, ez a szerep a szervez｢bizottsJg eln‾kZre hJrult. A beszZdek tartalmi 
szempontb{l ZrtZkes dokumentumok, a kollektiv identitJstudat Zs emlZkezet er｢sit｢i, a kor tJr-
sadalmi állapotának a mutatói. A tanintézmény tanárainak beszédei a hajdani diákélet eseménye-

15 Cserey Zoltán, József Álmos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsiszentgyörgy, Medium Kiadó, 2002. 
109.

16 „... a leJnyok magyar ruhJban, a iｯk lobog{s mentZjｶ huszJruniformisban, valamennyien peng｢ sarkan-
tyús csizmákkal” táncoltak (Székely Nép. 1922. március 5.)

17 A tanJri kar gyｶlZsZnek jegyz｢k‾nyve alapjJn az el‾ljJr{sJg arra tett javaslatot, hogy a leJnygimnJziummal 
k‾z‾sen szervezzenek tJnctanfolyamot, amelynek vezetZsZre az udvarhelyszZki G‾llner Margit Zs Jen｢ 
okleveles tánctanárokat kérik fel. A hetente három alkalommal megtartott kétórás foglalkozás fejenként 
100 lejbe kerｲlt. A tJnctanfolyamon 122 f｢gimnJziumi, 58 leJnygimnJziumi Zs 58 elemi iskolai tanul{ vett 
rZszt. (1936. III. 2-Jn tartott rendes tanJrszZki gyｶlZs, 142. pont; TanszZki gyｶlZsek jegyz｢k‾nyvei 1930. 
XII. 18–1936. V. 11., Leltári szám: 452.

18 Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Pécs, Jelenkor Kiadó, 2001. 54.
19 Debreczy SJndor kollZgiumi tanJr, volt n‾vendZk, a szervez｢bizottsJg eln‾ke irta: „A szomorｯan nehZz 

viszonyok kietlenén valóságos oázis lesz ez a mulatság.” (Székely Nép. 1931. február 7.) 
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it elevenítették fel, vagy a kor gazdasági nehézségeire utaltak, de minden alkalommal kiemelték 
a vZndiJk-bJlok k‾z‾ssZgformJl{ erejZt 20.

A véndiák-bálok szerepe tehát a kisváros korabeli társadalmi és kulturális életében megha-
tJroz{ak voltak, a k‾z‾ssZgZpitZs, az identitJstudat er｢sitZse, a k‾z‾nsZg izlZsformJlJsa, az 
anyanyelvi kultúra megtartása mellett új teátrális hagyományt teremtettek és alapul szolgáltak a 
k‾vetkez｢ Zvtizedekben a tanintZzmZnybeli szinjJtszJshoz.

20 „Majd SzJsz BZla, a bJl fJradsJgot nem ismer｢ eln‾ke, tartotta meg a maga k‾zvetlen szellemes m{djJn 
megnyit{jJt, mely a hajdani diJkZlet derｶjZt varJzsolta a hallgat{k visszhangz{ szivZbe.” (Székely Nép. 
1928. február 4.)
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Peth｢ Tibor

KOLOZSVÁRI 
VENDÉGJÁTÉKOK 
ÉS A BUDAPESTI KRITIKA 
Mátrai-Betegh Béla esete 

„Azt hiszem, néha el kell menni a közönség felé. Épp azért, hogy értsék, mit szeretnék” 
– nyilatkozta Harag György a Csáki Juditnak adott interjújában a Népszava hasábjain 

1980 februárjában, abból az alkalomból, hogy Budapestre érkezett a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház öt vendégjátékával.1 A tJrsulat a Sｲt｢-tril{giJt (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a 
máglyán, Káin és Ábel), Tudor Muｪatescu Titanic kering｡jét és Paul Everac: Az ötödik hattyúját 
hozta magával.

Harag szavait Zrtelmezte tovJbb a szintZn Budapestre Zrkezett Sｲt｢ AndrJs, aki egy akkori-
ban befejezett drámája, a Szuzai menyegz｡ kapcsJn a k‾vetkez｢t nyilatkozta Zelei Mikl{snak: „a 
nZpek asszimilJci{jJnak kZrdZsZt pr{bJltam megk‾zeliteni. [...] Viszont ahol er｢szak lZp k‾zbe, 
s mintegy megtervezve akarja siettetni, irányítani, vagy pedig a hatalom a maga céljainak akarja 
alJrendelni ezt a folyamatot, ott e konliktusok, ahogyan drJmJm szinhelyZn is, keservesebbek.”2 
Az ｲzenetet nemcsak a k‾z‾nsZg, de a kritikusok is megZrtettZk, mi t‾bb, „vissza is igazoltJk”: a 
legnyiltabban, j{cskJn tｯlszaladva a tｶrZshatJron a Magyar Nemzet színházi kritikusa, egyben a 
kulturJlis rovat vezet｢je, MJtrai-Betegh BZla3 az Egy lócsiszár virágvasárnapja el｢adJsJr{l sz{l{ 
írásában.4 

A szerz｢ persze nem el｢sz‾r vette magJnak a bJtorsJgot minderre. 1952-ben a legkemZ-
nyebb sztJlinista diktatｯra idejZn, RJkosi MJtyJs k‾zelg｢ 60. szｲletZsnapja el｢tt egy h{nappal a 
Nemzeti Színházban Major Tamás rendezésében hármas szereposztásban bemutatott Hamlet-

1 Csáki Judit: A korban élni. Beszélgetés Harag Györggyel. Népszava. 1980. február 8.
2 Zelei Mikl{s: Sｲt｢ AndrJssal a Szuzai menyegz｢r｢l. Árnyalati, tehJt lZnyeges. Magyar Hírlap. 1980. február 

10. 
3 MJtrai-Betegh BZla (1914−1981) dramaturg, szinhJzi kritikus, 1949−1955 Zs 1958−1981 k‾z‾tt a Magyar 

Nemzet munkatJrsa. Nagyapja, MJtray-Betegh BZla (akinek a nevZt is felvette) KolozsvJron, majd a buda-
pesti Nemzeti SzinhJznJl volt szinZsz Zs rendez｢. 

4 A Magyar Nemzetben (hivatalosan a Hazaias NZpfront lapjJban), amｯgy is nagy hagyomJnya volt alapitJ-
sJt{l, 1938-t{l kezdve a tilalomfJkat kikerｲl｢ JthallJsos beszZdnek. Ahogy az akkor pJlyakezd｢ ｯjsJgir{, 
Javorniczky István utóbb megfogalmazta: „A Népszabadság a hatalmat jelképezte, a Magyar Nemzet a 
szelid, de hatJrozott mJssJgot. KorJntsem a nyilt szembenJllJst a fennJll{val szemben, de a nｲanszbeli 
kｲl‾nbsZget a hivatalos szemlZlett｢l.” A Nemzet Zs mi. Szubjektiv t‾redZkek egy szZp k‾z‾s mｯltb{l. In: 
(Magyar) Nemzet és Európa. Tanulmányok a 70 éves Martin József tiszteletére. Szerkesztette: Széchenyi 
Ágnes és Buzinkay Géza. Eger, Líceum Kiadó, 2014. 141. 
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jZr｢l irt (nota bene hJromrZszes) kritikJjJZrt akJr le is csukhattJk volna, ha az illetZkesek kZpesek 
felfejteni a szöveg valódi jelentését.5 

A pJrtk‾zpont igyelmZt elkerｲl｢ Hamlet-birJlatot joggal tekinthetjｲk mJr csak stilusa, esz-
közei, fordulatai alapján is a Lócsiszár-kritika el｢kZpZnek. A m{dszer ugyanaz: mint egykor a 
RJkosi-fZle zsarnoksJg, most a Ceauｪescu-diktatｯra jellemzZsZre Jllitja a szerz｢ pJrhuzamba a 
mｯltat a jelennel. 1952-ben olyan m{don, hogy kijelenti, a rendezZs „a zsarnoksJgok kZpZt – a 
k‾zZpkoriakZt csakｯgy, mint a legｯjabbakZt – vetiti hJtterZｲl a tragZdia m‾gZ”, 1980-ban a szi-
nZszek jJtZkJb{l kiindulva mossa egybe a darabbeli id｢t a jelennel: „Sｲt｢ AndrJs pedig elmond-
ta mｶvZben a kort, minden vonJsJval, minden dｯltsJgJval Zs boldogtalansJgJval. Elmondta a 
harmincéves háború s a harmincéves békék minden olyan korát, melyekben felcsörtet a vadság, 
martal{cok t‾rnek otthonokra Zs keserｶ, kZtsZgbeesett pusztitJsra Zs ‾npusztitJsra ingerlik az 
emberek tｲrelmZt. [...] MatZriJb{l poZzis fakad a szinZszek jJtZkJban is. Fakasztja a rendez｢ 
forrJskutat{, forrJsnyit{ kZpzelete, tiz k‾r‾mmel Js{ munkJja, fakasztja az ir{i varJzsｲtZs Zs fa-
kad az igaz szinZszek lelkZb｢l, melyre kemZny Zs vastag matZriakZnt, elnehezitve rak{dik Zletｲk, 
magJnemberi Zs mｶvZszemberi Zletｲk tapasztalata, ZlmZnye, emlZke, sorsa. Kifakad bel｢lｲk, 

5 A kｲl‾n, nagybetｶkkel szedett feltｶn｢ els｢ sor: „DÁNIA BÖRTÖN”, Hamlet Zs Rosencrantz pJrbeszZdZb｢l 
való. A folytatás szerint „Valóban az, s nemcsak Hamlet érzi annak. Börtönnek érzi a katona is szoros 
｢rhelyZn, az Zjjel is meggy‾t‾rt alattval{, a haj{Jcs Zs az Jgyｯ‾nt｢, b‾rt‾nnek Zrzi a nZp, amely az els｢ 
jelre, Laertes egy fｲttyZre, hajland{ fegyvert ragadni Zs fellJzadni. [...] Mert az orszJg ZlZn zsarnok Jll. A 
megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, ki 
borral, lakomJval, Zlvezetekkel a hasJt n‾veli. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, aki kZmeket Zs 
bZrgyilkosokat fogad fel, leselkedik, retteg, s ‾nkZnyuralmJnak vZdelmZre fegyverkezik.” A szerz｢ kZtszer 
is egyZrtelmｶvZ teszi, hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, 
mégis a mi korunkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház színpadára, amilyet a magyar közönség 
még nem láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakespeare tragZdiJja a Nemzeti SzinhJzban. Magyar 
Nemzet, 1952. februJr 3. A cikket MurJnyi GJbor ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJmJra, 
Martin József pedig hosszabb tanulmányt írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. Palackposta 
RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Kolozsvári Állami Magyar 
Szhnhëz, 1975, r: Harag Gy}rgy. Fotz: Lëszlzffy Ferenc 
(Forrás: KÁMSZ Dokumentációs Tára) 

egyZrtelmｶen utal a zsarnok szemZlyZre is: 

megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az 
uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, 
ki borral, lakomával, élvezetekkel a hasát növe-
li. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, 
aki kémeket és bérgyilkosokat fogad fel, leselke-
dik, retteg, s önkényuralmának védelmére fegy-
verkezik.” A szerz｢ kZtszer is egyZrtelmｶvZ teszi, 
hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a 
rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, mZgis a mi ko-
runkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház 
színpadára, amilyet a magyar közönség még nem 
láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakes-
peare tragédiája a Nemzeti Színházban. Magyar 
Nemzet, 1952. február 3. A cikket Murányi Gábor 
ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJ-
mára, Martin József pedig hosszabb tanulmányt 
írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. 
Palackposta RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla 
Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

6 A zJr{mondat: „Sｲt｢ AndrJs felirta gondolatait 
a kor vasfalára, Harag György átvéste a színpad 
Zremnyi terZre. S mint Lisbeth magJra, a tｲk‾rb｢l 
rJismerｲnk a korra s a korban az embernZp kinz{ 
drJmJira.” MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri ma-
gyar színház második estje. Egy lócsiszár virágva-
sárnapja. Magyar Nemzet. 1980. február 5.

mint panasz, kifakad, mint seb, kifakad, mint virág a bimbójából. Valamennyien magukat élik, a 
magukét mondják a XVI. században játszódó drámában, mintha ma élnék, amit mondanak. A 
b｢rｲk‾n Zrzik a szJzad cs‾rtet｢ vadsJgJt, a »foldozott irhJjｯ nZmet zsoldosok« ha rJt‾rnek a 
k‾lni, a schwerini keresked｢k, iparosok, polgJrok udvarhJzJra, parasztok tanyJjJra, mintha az 
｢ otthonukra t‾rnZnek. Élik azt, ami a szinpadon t‾rtZnik, Zs hiszik, hogy velｲk t‾rtZnik. [...] Szi-
nész és szerep azonosulása a kor és a bitófa árnyékában több, mint színpadi teljesítmény, mert 
nemcsak érzelmeket ráz föl, hanem gondolatokat is, színházi estnél sokkal hosszabban tartó 
id｢re.”6 Hasonl{ szellemｶ a nZhJny nappal kZs｢bbi, a Káin és Ábelr｢l sz{l{ kritika. Ebben mJr 

5 A kｲl‾n, nagybetｶkkel szedett feltｶn｢ els｢ sor: „DÁNIA BÖRTÖN”, Hamlet Zs Rosencrantz pJrbeszZdZb｢l 
való. A folytatás szerint „Valóban az, s nemcsak Hamlet érzi annak. Börtönnek érzi a katona is szoros 
｢rhelyZn, az Zjjel is meggy‾t‾rt alattval{, a haj{Jcs Zs az Jgyｯ‾nt｢, b‾rt‾nnek Zrzi a nZp, amely az els｢ 
jelre, Laertes egy fｲttyZre, hajland{ fegyvert ragadni Zs fellJzadni. [...] Mert az orszJg ZlZn zsarnok Jll. A 

 megölt király helyett a megkoronázott orgyilkos, az 
uralkodó helyett, ki hazáját megnövelte, a bitorló, 
ki borral, lakomával, élvezetekkel a hasát növe-
li. Az id｢sebb Hamlet helyett Claudius. Zsarnok, 
aki kémeket és bérgyilkosokat fogad fel, leselke-
dik, retteg, s önkényuralmának védelmére fegy-
verkezik.” A szerz｢ kZtszer is egyZrtelmｶvZ teszi, 
hogy mir｢l beszZl, legut{bb a zJr{mondatban: „a 
rendezZs olyan sajJt korJhoz hｶ, mZgis a mi ko-
runkhoz szóló Hamletet állított a Nemzeti Színház 
színpadára, amilyet a magyar közönség még nem 
láthatott.” MJtrai-Betegh BZla: A Hamlet. Shakes-
peare tragédiája a Nemzeti Színházban. Magyar 
Nemzet, 1952. február 3. A cikket Murányi Gábor 
ｯjsJgir{-sajt{t‾rtZnZsz fedezte fel az ut{kor szJ-
mára, Martin József pedig hosszabb tanulmányt 
írt róla (A középkori és legújabb zsarnokságokról. 
Palackposta RJkosi vilJgJb{l: MJtrai-Betegh BZla 
Hamlet-kritikJja. Annales, 2013. november).

5 A zJr{mondat: „Sｲt｢ AndrJs felirta gondolatait 
a kor vasfalára, Harag György átvéste a színpad 
Zremnyi terZre. S mint Lisbeth magJra, a tｲk‾rb｢l 
rJismerｲnk a korra s a korban az embernZp kinz{ 
drJmJira.” MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri ma-
gyar színház második estje. Egy lócsiszár virágva-
sárnapja. Magyar Nemzet. 1980. február 5.
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Káin „az emberformájú Istenért kíván munkálkodni és nem az istenformájú Emberért”. Mert 
„megfZlemlit｢ istensZgekkel egy fedZl alatt, egy Zdenen kivｲli Zgbolt alatt gy‾tr｢dZs Zs megalJz{ 
egyｲtt Zlni...”7

A hirlapokban MJtrai-Betegh BZla cikke utJn napokkal, tehJt szinte bizonyosan sz‾vegZnek 
ismeretZben, mZg kZt igyelmｲnkre Zrdemes relexi{ lJtott napvilJgot. Koltai TamJs sok tekin-
tetben hasonl{ k‾vetkeztetZsekre jutott, mint MJtrai-Betegh, noha j{val inomabban, a tｶrZs-
hatJron belｲl maradva fogalmazta meg gondolatait a Népszabadságban a kolozsvári trilógiáról.8 
Mészáros Tamás, a Magyar Hírlap kritikusa viszont elutasította az áthallásos megközelítést, kizá-
r{lag mint mｶvZszi „produktumr{l” sz{lt (meglehet｢sen lesｯjt{an) a kolozsvJriak vendZgjJtZkJ-
r{l. Bevezet｢jZt akJr MJtrai-Beteghnek sz{l{ ｲzenetkZnt Zrtelmezhetjｲk: „nem volna hasznos, 
ha a közönség spontán lelkesedését a kritika meggy｡z｡dûse ellenûre magáévá tenné, nem volna 
hasznos, ha az ünneplést birJlat gyanJnt tｲntetnZnk fel”.9

MJtrai-Beteghnek a kolozsvJriakr{l sz{l{ kZt kritikJja ｲrｲgykZnt legalJbbis hozzJjJrult elle-
hetetlenitZsZhez, megalJz{ nyugdijazJsJhoz, korai halJlJhoz. Vessz｢futJsJnak hJtterZben val{-
jJban szerkeszt｢sZgi ellentZt hｯz{dott meg. Nem sokkal korJbban, 1979. januJr 1-jZt｢l a lap 
szorosabb ellen｢rzZsZre, a „kJros tendenciJk” kiszｶrZsZre, a pJrtk‾zpont a regnJl{ f｢szerkesz-
t｢, Peth｢ Tibor10 kiszemelt ut{djakZnt a laphoz helyezte f｢szerkeszt｢-helyettesnek a balos Ko-
m{csin-csoport emberZt, dr. L｢k‾s ZoltJnt11. A szigorítás legfontosabb oka az MSZMP Agitációs 
Zs Propaganda BizottsJgJnak dodonai megfogalmazJsa szerint az volt, hogy a lapban „id｢sza-
konkZnt hangsｯly Zs arJnyeltol{dJsok mutatkoznak a hazaisJg Zs a nemzetisZgi kZrdZs fel-
dolgozásában.”12 Az utalJs els｢sorban IllyZs Gyula Válasz Herdernek és Adynak cimｶ kZtrZszes 
cikkére vonatkozott13, amely a határon túli magyarság elnyomását tárgyalta a korban szokatlan, 
a kJdJri politikai vonalvezetZsbe nem illeszked｢, ezZrt is hatalmas (t‾bbek k‾z‾tt nemzetk‾zi) 
visszhangot kivJlt{ m{don. (A sz‾veget felolvastJk a Szabad Eur{pa RJdi{ban, kｲlf‾ldi lapok 
ismertettZk. Zavart okozott a magyar−romJn viszonyban is. Az IllyZs-irJsra h{napokkal kZs｢bb a 
Román Írószövetség lapjában, a Luceafðrulban jelent meg a szocialista országok közötti viszony-
ban szokatlanul kemZny, ｯtszZli stilusｯ vJlasz, az IllyZs k‾nyvZnek cimZt gｯnyosan idZz｢ Hunok 
Párizsban, Mihnea Gheorghiu akadémikus tollából.14 Az események eszkalálódását látva a párt-

7 MJtrai-Betegh BZla: A kolozsvJri magyar szinhJz negyedik estje. KJin Zs Ábel. Magyar Nemzet. 1980. 
február 8.

8 Ezt irja t‾bbek k‾z‾tt: „A nyilvJnval{ ‾sszefｲggZsek feler｢s‾dnek, a darabok hatJrJt Jtt‾r｢ szenvedZlyes 
hang, amely az emberi méltóságot, a gondolat kimondásának szabadságát, a fölemelt fej jogát hirdeti, a 
J{zsef Attila-i konok monomJniJt juttatja eszｲnkbe: »Én nem fogom be p‾r‾s szJmat...« Sｲt｢ elszJntan 
hajtogatja ugyanazt: az ember vJlasztJsi kZnyszerZt. […] Gondolatilag igy formJl{dik a tril{gia: az els｢ 
darab a törvényesnek látszó rend, a második a nyitottságától megfosztott eszme, a harmadik a belénk 
Zpｲlt tekintZlyelv ‾nkZnyZt JbrJzolja.” Koltai TamJs: T‾rtZnelmi jelen. A kolozsvJri Állami Magyar SzinhJz 
vendégjátéka. Népszabadság. 1980. február 10.

9 MZszJros TamJs: SzinhJzi vendZgjJtZk. Öt este a kolozsvJriakkal. Magyar Hírlap. 1980. február 13. Kieme-
lések az eredetiben.

10 Peth｢ Tibor (1918−1996) a Magyar Nemzet t‾bbsz‾r‾s f｢szerkeszt｢je (1956; 1973−1982; 1991−1992) a 
cikk szerz｢jZnek nagyapja, a lapot alapit{ Peth｢ SJndor (1885−1940) ia.

11 Dr. L｢k‾s ZoltJn (1924−1999) ｯjsJgir{, t‾bbek k‾z‾tt a Délmagyarország, a Pest Megyei Hírlap, a Hûtf｡i 
Hírek és a Vasárnapi Hírek f｢szerkeszt｢je. A Kom{csin-csoport a pJrton belｲli befolyJsos szZls｢baloldali 
klikk, nZvad{ja Kom{csin ZoltJn (Zvekig a KJdJr-rendszer mJsodik embere) Zs ‾ccse, Kom{csin MihJly, a 
CsongrJd megyei pJrtbizottsJg els｢ titkJra. A hetvenes Zvek elejZn kis hijJn sikerｲlt megbuktatniuk KJdJr 
JJnost, Jm a szovjet vezetZs vZgｲl KJdJr megtartJsa mellett d‾nt‾tt. 

12 Magyar Nemzeti LevZltJr – OrszJgos LevZltJr (MNL MOL) M-KS 288-41/312. ｢. e. 
13 Magyar Nemzet. 1977. december 25. és 1978. január 1.
14 Mihnea Gheorghiu: Huni la Paris. Luceafðrul. 18. szám (1978. május 6.) Gheorghiu szerint Illyés, „a ma-

gyar emigrJci{ fasiszta k‾reinek harci kosa Zs gondviselZsszerｶ embere”, aki „egy tJl gulyJssal” pr{bJlja 
megvásárolni a magyarországi közvéleményt, azokkal fúj egy követ, akik „sajnálják, hogy az urak országa 
a gy｢zedelmesked｢ ｯj tJrsadalmi renddel vZget Zrt, [...]mint a munkJsosztJly ellensZge, oda jut, hogy 
[...] ｯjra felidZzze a revansista nacionalizmus Zs sovinizmus gyｶl‾letet Zs vZrt hirdet｢ jelszavait”, a „vivere 
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vezetZs nemcsak visszah｢k‾lt, hanem maga kezdett a „nacionalizmus” elleni kampJnyba, nem 
kizJrhat{an att{l tartva, hogy a nemzeti ｲgyben val{ ‾sszefogJs MagyarorszJgon is kellemetlen, 
esetleg nehezen visszafordítható folyamatokat indíthat el. Megingott az addig is csupán feltételes 
bizalom Peth｢ Tibor f｢szerkeszt｢ irJnt is. J{l jellemzi a helyzetet a TJjZkoztatJsi Hivatal helyettes 
elnökének (egyébként a Magyar Nemzet k‾vetkez｢ f｢szerkeszt｢jZnek) a visszaemlZkezZse: „a 
Magyar NemzetnZl az ellensZg beZpｲlt Zs Peth｢ alkalmatlan arra, hogy kell｢ m{don kezelje 
ezt az ｲgyet”.15 Mindezek a tZnyez｢k balj{s hJttZrkZnt ott hｯz{dtak a MJtrai-Betegh BZla-cikk 
megítélése mögött.)

A L｢k‾s ZoltJnnal folyamatos, egyre hevesebb vitJban Jll{ MJtrai-Betegh elleni fellZpZsre j{ 
alkalmat szolgJltatott, hogy a lapot ellen｢rz｢ VII. kerｲleti pJrtbizottsJg 1980 tavaszJn napirend-
jZre tｶzte a Magyar Nemzet helyzetének megtárgyalását. Az 1980. májusi, viharos hangulatú 
megbeszZlZsen Zala TamJs szerkeszt｢sZgi pJrttitkJr Zs L｢k‾s ZoltJn f｢szerkeszt｢-helyettes 
felsz{lalJsainak hatJsJra a pJrtk‾zpont jelen lZv｢ kZpvisel｢je, Fodor LJszl{ kiadta a verdiktet: a 
vitJs kZrdZseket – k‾ztｲk a nyugdijkorhatJron tｯl lZv｢ MJtrai-Betegh helyzetZnek „rendezZsZt” 
– zJros hatJrid｢n belｲl meg kell oldani.16 Azt is felrótták, utalva a kolozsváriakról szóló kritikára, 
hogy a kulturJlis rovatban „olyan irJsok jelennek meg, els｢sorban MJtrai-Betegh BZlJt{l, ame-
lyek a fennálló politikát sértik”17.

MJtrai-Betegh pJrton kivｲlikZnt szinte bizonyosan nem volt jelen az ｲlZsen, Jm az ott t‾r-
tZntekr｢l, pellengZrre JllitJsJr{l pontosan Zrtesｲlt. Hamarosan t‾bbZrtelmｶ vasJrnapi tJrcJban 
fejtette ki vZlemZnyZt sajJt „haptJkba JllitJsJr{l”, vilJgos utalJssal a pJrtbizottsJgban szｲletett 
verdiktre Zs a vele szembenJll{ f｢szerkeszt｢-helyettes szemZlyZre.18 A cikk, szerz｢je szJndZkJ-
t{l sem fｲggetlenｲl, botrJnyt kavart. (A sz‾vegben katonakori emlZkeit idZzte fel, de a szerkesz-
t｢sZgben mindenki tudta, hogy mire is gondol val{jJban.) MJtrai-Betegh az emberi Zs szakmai 
méltóságának megsértése elleni bátor hangú tiltakozáson túl nyilvánvalóan színvallásra akarta 
birni a k‾rｲl‾tte lZv｢ket, legf｢kZppen a lapvezetZst: d‾ntsZk el vZgre, ki mellZ Jllnak a L｢k‾s 
ZoltJn f｢szerkeszt｢-helyettessel folytatott ‾r‾k‾s vitJjJban, kｲzdelmZben. Mivel ez nem t‾rtZnt 
meg, MJtrai-Betegh levZlben a nyugdijazJsJt kZrte Peth｢t｢l. 

Az esemZnyek a k‾vetkez｢ szｶk egy esztend｢ben gyors lZptZkben haladtak a tragikus 
vZgkifejlet felZ. A f｢szerkeszt｢ el｢bb visszavonatta a nyugJllomJnyba vonulJsr{l sz{l{ levelet, 
majd megpr{bJlt f‾l‾tteseinZl, els｢sorban AczZl Gy‾rgynZl k‾zbenjJrni a szerkeszt｢sZgben is 
JltalJnos ellenszenvnek ‾rvend｢ L｢k‾s ZoltJn elhelyezZse ZrdekZben. L｢k‾s eltJvolitJsa azon-
ban nem sikerｲlt, mik‾zben MJtrai-Betegh nyugdijaztatJsJnak ｲgyZben egyre nagyobb nyomJs 
nehezedett a lapvezetZsre. Peth｢ mozgJstere ebben az id｢szakban meglehet｢sen beszｶkｲlt, 
leginkJbb kZt – nem azonos sｯlyｯ – politikailag „rJz{s” ｲgy k‾vetkeztZben.19 

pericolosamente” [veszZlyesen Zlni] fasiszta eszmek‾rZnek hatJsa alatt „tele nosztalgiJval a letｶnt dua-
lizmus Zs a lotta nZlkｲli admirJlis emlZke irJnt zsigeri gyｶl‾letet” Zrez mJs nZpekkel szemben, Zs abban 
bízva cselekszik, „hogy a történelem kereke visszafordul, lehet, esetleg Horia kerékbetöréséig”. A magyar 
pJrtvezetZs nem engedte, hogy a k‾lt｢ nyilvJnosan reagJljon a tJmadJsra, helyette az IllyZst szintZn naci-
onalistának gondoló Pach Zsigmond Pál felelt óvatosan az Élet és Irodalomban. (A Dunánál – itt élned kell. 
Élet és Irodalom. 1978. július 8.)

15 1956-os IntZzet Oral History Archivuma (OHA) SoltZsz IstvJn-interjｯ, 1992. KZszitette: MurJnyi GJbor. 221.
16 Uo.
17 1956-os IntZzet Oral History Archivuma (OHA) Peth｢ Tibor-interjｯ, 1989. KZszitette: MurJnyi GJbor. 783.
18 MJtrai-Betegh BZla: HaptJk. Magyar Nemzet. 1980. június 15. 
19 A lap olvas{szerkeszt｢je, Ember MJria alJirta a csehszlovJk Charta77 mozgalom aktivistJinak beb‾rt‾n-

zése elleni Kádár Jánoshoz intézett tiltakozó levelet, a belpolitikai rovat munkatársa, Szász István pedig 
illegJlis r‾pcZdulJkon (a titkosrend｢rsZg a postJzJs pillanatJban k‾zbelZpett) sztrJjkot hirdetett a lengyel 
Szolidaritás mintájára. A két kollégát egyrészt, amennyire lehetett, meg kellett védeni (Ember Máriát kép-
z｢mｶvZszeti kritikussJ fokoztJk le, SzJszt a Lapkiad{ VJllalat alibi JllJsba helyezte), ugyanakkor az esetek 
rossz fZnyt vetettek a szerkeszt｢sZg egZszZre, Peth｢ megbizhat{sJgJra is. 
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MJtrai-Betegh BZlJt 1981 mJrciusJban a Lapkiad{ VJllalat vezZrigazgat{ja nyugdijba he-
lyezte. A folyamatban Peth｢ f｢szerkeszt｢ formJlisan nem vett rZszt, Jm kZtsZgtelenｲl asszisztJlt 
hozzJ, korJbbi barJtjJt nem tudta (Zs f｢leg nem merte) megvZdeni. Azt is remZlte, hogy ezen 
az Jron megszabadulhat L｢k‾s ZoltJnt{l Zs a pJrttitkJrt{l, MJtrai-Betegh pedig nyugdijaskZnt 
dolgozik tovább a lapnál. 

Azonban a megalJz{ k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt eltJvolitott kritikus-rovatvezet｢ erre mJr nem volt 
hajland{. A kiJllt megpr{bJltatJsok hatJsJra 1981 mJjusJban Zdesapja, Feny｢ AladJr20 színész 
betegJgyJnJl szivbZnulJst kapott Zs meghalt. TJvozJsJt az Antal GJbor Zs L｢csei Gabriella Jltal 
irt szerkeszt｢sZgi nekrol{g „katartikusan kegyetlennek” nevezte. Őt pedig olyan ｯjsJgir{nak, aki 
„utols{ pillanatJig harcosnak, a macbethi tettek ellenZben a Banqu{k pJrtjJn Jll{ bajviv{nak 
tudta magát.”21

VZgezetｲl joggal merｲlhet fel a kZrdZs: hogyan tehette meg egy kritikus abban az id｢ben 
MagyarorszJgon (MJtrai-Betegh BZla mellett Koltai TamJs visszafogottabb reakci{jJra is gon-
dolhatunk), hogy a hivatalos közléshatárokat feszegesse, esetleg úgy lépjen át rajtuk, hogy a 
többi szocialista ország gyakorlatához képest (Lengyelországot nem számítva) mindezért jóval 
enyhZbb retorzi{ Zrje? EgyrZszt hatJsosan – bJr ingadoz{ toleranciakｲsz‾b‾k k‾z‾tt – mｶk‾-
dött a sokat emlegetett aczéli három T elve.22 MJsrZszt a kulturJlis Zlet vezetZse (idevehetjｲk a 
napisajt{t is) ebben az id｢szakban megosztott volt. A pJrtk‾zpont illetZkes posztjain a L｢k‾s 
ZoltJnt tJmogat{, a Kom{csin-csoporthoz k‾t｢d｢ er｢k fungJltak (k‾ztｲk emlithetjｲk a terｲletZrt 
felel｢s, egyZbkZnt rendkivｲl korlJtolt Gy｢ri Imre k‾zponti bizottsJgi titkJrt Zs Gr{sz KJrolyt, az 

20 MJtrai-Betegh BZla anyai nagyapja, a szinZsz MJtray-Betegh BZla nevZt vette fel.
21 Meghalt MJtrai-Betegh BZla. Magyar Nemzet. 1981. május 16.
22 A k‾zlZs szempontjJb{l a kZziratokat a TJmogatott, a Tｶrt, illetve a Tiltott kateg{riJba soroltJk.

Mëtrai-Betegh Bûla (k}zûpen), stｮdizfelvûtelen a Magyar Rëdizban, 1960-ban. (Forrës: Fortepan)
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MSZMP AgitJci{s Zs Propaganda OsztJlyJnak vezet｢jZt), mig a kormJny tagjakZnt a kulturJlis 
Zletet minisztereln‾k-helyetteskZnt a reformer｢k egyik prominense, a liberJlisabb AczZl Gy‾rgy 
felｲgyelte. K‾zｲlｲk – a KJdJr JJnoshoz fｶz｢d｢ szoros viszonya, a mｶvZszeket Zs ｯjsJgir{kat be-
folyJsol{ meglZv｢ rendkivｲl er｢s kapcsolati hJl{ja, Zs nem utols{sorban kvalitJsbeli kｲl‾nbsZgek 
okán is – Aczél rendelkezett messze a legnagyobb befolyással. 

A pJrtvezetZs pillanatnyilag „kiegyenlitett” er｢viszonyai mellett a korabeli gazdasJgi Zs rZsz-
leges politikai visszarendez｢dZs cs｢dje is egyre nyilvJnval{bban Zreztette hatJsJt. Ez a helyzet 
pedig kedvezett, noha korJntsem volt veszZlytelen vJllalkozJs, a kett｢s beszZdnek, bizonyos 
szellemi kiskapuk kitJrJsJnak. A retorzi{k is ennek megfelel｢en voltak enyhZbbek, Jm mint MJtrai-
Betegh Béla esetében láthattuk, így is akár végzetes következményekkel járók. 
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Jancsó Miklós Volt egyszer egy 
Kolozsvár... cjmｶ k｠nyv[r｣l1

Az impozáns kiállítású, kemény köté-
ses, 304 oldalas k‾nyv hJtJn a szerz｢ 

integet – érdekes módon nem az olvasónak, 
nem szembenéz, hanem valahová messze, el. 
Jancsó Miklós halála után kézbe véve a köte-
tet, még többet mond ez a kép, ez a gesztus, 
ezáltal a könyv maga, mint megjelenésekor. 
Benne a színész és író összegzi életre szóló 
szenvedélyével, a színházzal kapcsolatos em-
lékeit, amelyek megélése városa mindennap-
jaival fonódott össze: innen a cím. 

SzinZszi pJlyJjJra, annak egyik kiemelked｢ 
szerepére emlékeztet a kötet szerkezete is: a 
konferanszié vezeti be és zárja, illetve jelenti be 
az újabb jelenetsorokat, témákat, emléktípu-
sokat. A konferanszié, aki hangulatot teremt, 
aki vJllJn viszi az el｢adJst, Jthidalja a jelenetek 
k‾z‾tti szｲneteket, felvezeti, val{sJggal r‾pteti 
a poénokat, a kollégái bemondásait. A konfe-
ranszié, aki a kabarét konferálja, a megemlé-
kez｢ el｢adJst vezeti, a ritmust diktJlja. 

A legterjedelmesebb fejezet a Relekto-
rok fûnyûben ûs ërnyûkëban, mely a színházi 
emlZkeket idZzi, pJlyatJrsakat, el｢adJsokat, 
szerepeket Zs a nZz｢tZrr｢l nem lJthat{ sok 
apr{, de fontos rZszletet, amib｢l a szinZszlZt 
‾sszeJllt, ami a kommunista ZrJban is sava-
borsát adta a színházi életnek. Saját és mások 
által mondott történetek sorakoznak itt, vala-

1 Jancsó Miklós: Volt egyszer egy Kolozsvár... Vi-
dJm-szomorｯ ｯtikalauz elmｯlt id｢k szinZszeir｢l, 
polgJrair{l, kocsmJir{l Zs sok mJr ZrdekessZgr｢l. 
Jancsó Alapítvány, 2016.

miféle kulisszaperspektívájú színháztörténetet 
írva.

A „sötét napok”, a Kzla ûs a „fehûr ûjsza-
kák” a színházi élet bohémebb oldalát mutatja 
be, azokat a vidámságokat és huncutságokat, 
amelyek a nem egZszen hZtk‾znapi Zletet Zl｢ 
mｶvZszek szJmJra a kommunista elnyomJs 
éveiben lehetségesek voltak. Csalëdi fotzk cí-
men a Jancs{ csalJd, a felmen｢k ZletZnek 
egy-kZt kultｯrt‾rtZneti jelent｢sZgｶ mozzanatJt 
idZzi a szerz｢, a mJr szinZsznek kZszｲl｢ iatal 
Jancsó Miklós és a versek viszonyát, Áprilyval 
való találkozásait taglalja. És megidézi a kom-
munizmus egyik legsötétebb, barátságokra 
JrnyZkot vet｢ rZmes val{sJgJt: a megigye-
lZst, a megigyeltsZg JllapotJt, a besｯgJst, a 
besúgottság lélektanát.

A hétköznapok Trianonja cimｶ fejezet a 
mindennapok taposómalmát és az embert 
fel｢rl｢ hZtk‾znapokat, kompromisszumokat, 
azok lassú mérgét mutatja be részben emlé-
kezZsek, rZszben szZpirodalmi mｶfajｯ irJsok 
keretében. Hiszen Jancsó Miklós jó tollú, te-
hetséges szépíró is volt, a Helikon cimｶ foly{-
iratban rendszeresen közölt irodalmi megfor-
mJltsJgｯ sz‾vegeket. Nemcsak emlZkez｢, 
emlékíró, színházi krónikás, hanem egy nagy 
mｯltｯ ZrtelmisZgi csalJd sarja a szerz｢, aki a 
kultｯrJba belen｢tt, Zs aki szinZszkZnt e kul-
tｯra szolgJlatJra szeg｢d‾tt, ezt kZpviselte a 
szinpadon Zs kZs｢bb a beszZdtechnika ta-
nJrakZnt, s nem utols{sorban a kZnyszerｶ-
sZgb｢l vJllalt, de tisztessZgesen vZgigvitt tu-

Bodó Márta

VIDÁM-SZOMORÚ 
ÚTIKALAUZ 
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domJnyos munka sorJn is, amit els｢sorban a 
színpad egy korai magyar mesterének, Csiky 
Gergelynek szentelt doktori dolgozat jelent.2

Volt egyszer egy Kolozsvár... – ebben a 
mondatban van lokJlpatri{ta bｲszkesZg Zs az 
utóbbi évtizedek csendes szomorúsága a kin-
cses város kopásának láttán. Kolozsvár volt, 
és persze van is: Jancsó Miklós a maga vá-
rosképét akarja megmutatni mozaikképekben, 
mintegy felmutatva egy-egy darabjJt annak a 
KolozsvJrnak, amibe ｢ beleszｲletett, belen‾-
vekedett, aminek patinás színháza elcsábítot-
ta, majd kivetette, a városét, amiben újra és 
újra meg kellett keresnie magát, a helyét, léte 
értelmét. Amely megfosztotta illúzióitól, ottho-
nJt{l, gyermekZt｢l... 

Vidëm-szomorｮ ｮtikalauz elmｮlt id｡k szh-
nûszeir｡l, polgërairzl, kocsmëirzl ûs sok mës 
ûrdekessûgr｡l – a kifejez｢ alcimben kimerit｢en 
benne van Jancsó Miklós életében megjelent 

2 Jancsó Miklós: Csiky Gergely színpadi világa. Sci-
entia Kiadó, Kolozsvár, 2005.

utolsó kötetének tartalma és hangulata. Csak 
sajnálni tudja az olvasó, hogy többre már nem 
futotta, mert a felvillantott portrék és történetek 
mögött még sok mondanivaló, elmondatlan 
tapasztalat lapul, amelyek továbbformálása, 
csiszolJsa a vJros- Zs szinhJzt‾rtZnet hasz-
nára, nem utolsósorban az olvasó örömére 
szolgált volna.3

3 Jancsó Miklós további könyvei: Vilma, te édes (Da-
cia Kiadó, Kolozsvár, 1995), Játék az élettel (Dacia 
Kiadó, Kolozsvár, 1997), T}megszerepl｡k (Tinivár, 
Kolozsvár, 2000), Kandi kamera (Irodalmi Jelen 
Könyvek, Arad, 2006), A megizetett taps (Studium 
Kiadó, Marosvásárhely, 2007), A kûnyelmetlen h｡s 
(Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2010). (Szerk. 
megj.)
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Rátekintés Gáspárik Attila A szín-
ház kiterjedése cjmｶ k｠nyv[re1

Biztos vagyok benne, hogy nem kell 
bemutatnom Gáspárik Attilát. „Tudjuk, 

ki ｢ﾆ” Az Jltala kutatott tZmJk, leirt kZrdZsek 
és vélemények, az egybevágó és ellentmon-
dásos felvetések, a néha kirobbanó, máskor 
szZgyenl｢sen visszafogott felismerZsek, a szak-
emberré válás élethosszig tartó útján tobzódó 
ego megismerése érdekében és e könyv több-
rZtegｶ hasznJnak a feltZrkZpezZse cZljJb{l el-
engedhetetlen kicsit felelevenitenｲnk GJspJrik 
Attila múltját és jelenét.

Abban az évben kezdte az egyetemet, ami-
kor megszｲlettem. A szerz｢ tehJt a 80-as 
Zvekben tanulta a szinmｶvZszetet Lohinszky 
Loránd osztályában, aki akkor még nem volt 
nagyon id｢s ahhoz, hogy ne talJlja a helyZt az 
ｯj szinhJzi stilusok k‾zt, rJadJsul er｢s kapocs 
volt a múlt „mesterei”, a XX. század szoronga-
tó történelmi háttere és a diákok között. Gás-
párik Attilát a közönség nagy része szerette 
színészként – én sajnos nem láttam játszani –, 
szerepeinek repertoárja arról árulkodik, hogy 
elismert karakterszínész lehetett.

9gy tｶnik, hogy mindent vJllalt Zs minden-
nek az ellenkez｢jZt is, Zs ez kZtsZgkivｲl a szin-
hJzi szakma szJmJra elengedhetetlen munka- 
Zs k‾z‾nsZgszeretetr｢l, tovJbbJ az elismerZs 
utáni hatalmas vágyáról árulkodik. Bár gyak-
ran jogos vagy jogtalan itZleteink kereszttｲ-

1 Gáspárik Attila: A színház kiterjedése. (Sorozat-
szerkeszt｢ SzJvai GZza.) Pont Kiad{, Budapest, 
2016.

zZbe helyezzｲk az ilyen tipusｯ embereket, de 
el｢bb-ut{bb vilJgossJ kell tennｲnk, hogy az 
okos keretek k‾z‾tt mｶk‾dtetett (ﾆ) becsvJgy 
elengedhetetlen egy színházi szakember szá-
mJra, f｢leg a ma minket k‾rｲlvev｢ k‾rnyezet-
ben. R‾viden,ﾊ a fentiek folytánﾊ nevezhetjｲk 
ma a MarosvJsJrhelyen Zl｢ GJspJrik AttilJt 
szinhJzi Zs ilmszinZsznek, tanJrnak, volt rek-
tornak, aki nagyban hozzJjJrult ｯj szinhJzmｶ-
vészeti szakok indításához, médiaszakember-
nek, projektmenedzsernek, vezérigazgatónak. 
Ez a könyv pedig arról árulkodik, hogy egy 
keres｢, nemcsak tanitani Zs egyeduralkodni, 
hanem folyamatosan tanulni vágyó emberrel 
van dolgunk.

A szerz｢ jelen esetben kevert mｶfajｯ k‾nyv 
– tanulmányok, esszék, interjúk, kérdésfel-
vetések és véleménynyilvánítások – felvillan-
tója. Többnyire a múlt helyzetein, képein és 
dokumentumain keresztｲl Zrtekezik a jelen 
helyzeteinek megoldhatóságáról. Párhuzamai 
jogosak és helytállóak. A múlt megismerése, 
felismerései és jó helyre raktározása elenged-
hetetlen a szakmánk jelene és építkezése szá-
mára. 

Gáspárik Attila az oktathatóság kérdésére, 
a rendez｢k, a rendez｢nevelZs Zs a szinZszne-
velZs opci{ira Zs esend｢sZgeire, kｲldetZsｲnk 
és identitásunk esélyeire, a kritika és a kritikus 
szemlélet fontosságára, hiányára és ennek 
okaira, a szinhJz helyzetZre Zs lehet｢sZgei-
re mutat rá történelmi, politikai és társadalmi 

Vargyas Márta

KIMERÍTHETETLEN 
VOLUMENEK 
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okokt{l fｲgg｢en Zs fｲggetlenｲl, majd rJkZrdez 
a csoportos Zs egyZni felel｢ssZgｲnkre is. 

Mindez egy sokszinｶ repertoJrt sejtet, a 
könyvet olvasva mégis kénytelenek vagyunk 
arra a megJllapitJsra jutni, hogy a szerz｢ bJr 
mélységekben is keresi a megoldásokat, még-
sem bontja ki mélyrehatóan észrevételeit. Kér-
déseit és véleményét nyitva hagyja, mintegy 
tovJbbkeres｢ ｲzemm{dba helyezi.

A k‾nyv szerkezete egyszerｶ: f｢cimek (fe-
jezetcimek?), alcimek, fｲggelZk. A f｢cimek Zs 
alcímek alatt olvashatunk a témák kutatható-
sJgJr{l Zs eredmZnyeir｢l, a szerz｢ kZrdZsfel-
vetZseir｢l, vZlemZnyZr｢l, pJrhuzamair{l Zs a 
mindig kiemelt helynek ‾rvend｢ r‾vid ‾ssze-
foglalóiról. Ezek a „röviden” vagy „összegzés” 
névvel illetett részek néha összezavarnak, 
mert azt az érzést kelthetik, hogy a szöveg 
írója más irányba kutatott és más kérdéseket 
tartott személy szerint fontosabbnak, mint a 
kZs｢bbi, kissZ felｲletesebb, gyakran az el｢z｢-
ekt｢l tJvolsJgot tart{ ‾sszefoglalJsa. 

Ilyen esetekben érzékelem leginkább, hogy 
a szerz｢ inkJbb a potenciJlis nZz｢ felZ, Zs nem 
a szakma felé domborítja írásait. Bár szakmai 
szemmel vZdekezZsnek tｶnik, hogy a kiad{ a 
k‾nyv el｢szavJban tｯlhangsｯlyozza a k‾zZrt-
het｢ nyelvezetet, mZgis a kiadvJny egyik erZ-
nye, hogy val{ban bJrki szJmJra Zrthet｢ Zs 
elZrhet｢ min｢sZgben kommunikJl a szinhJz 
tágas világáról. Nagyon kevés könyv szól a 
színházba járó közönségnek, ebben maximáli-
san egyetértek Gáspárik Attilával.

A k‾nyv szerz｢je nem keveset foglalko-
zottﾊKovJcs Gy‾rgyﾇszemélyével a közelmúlt-
ban.2 Tisztelete kicseng minden szavából, 
ennek ellenére nagy igyekezettel próbálja felfe-
dezni a szinZsz- Zs pedag{gus{riJs munkJs-
sJgJt illet｢ pr{ Zs kontra Zrveket. A KovJcsr{l 
sz{l{ sz‾veg gyakran emlegeti a maiﾊ„Meste-
rek” hiányát az egyetemeken és egyáltalán a 
szakmJban, mik‾zben inom tudatossJggal il-
lúziót is rombol a múlt nagy mesterei kapcsán, 
felfedezve emberi mivoltukat, gyarlóságaikat. 
Igyekszik kiemelni az eltanulhatót, és nem el-
rejteni a vitathat{t. SajJt pZldJjJn keresztｲl 

2 Kovëcs Gy}rgy 100. Szerkesztette: Gáspárik 
Attila. UArt Press, Marosvásárhely, 2010.

hivja fel a igyelmet arra, hogy nem az egyZni 
h｢s‾k korJt Zljｲk, igy diJkkZnt mit Zrdemes 
tennｲnk sajJt Zrdekｲnkben. Mindezt teszi 
KovJcs Gy‾rgy ZletｯtjJn Zs az ｢t k‾rｲlvev｢ 
társadalmi, politikai és szakmai hátországon 
keresztｲl, KovJcs Súgó nélkül cimｶ sz‾vegZt 
felhasználva. Meg is fogalmaz néhány fontos 
észrevételt. Aki csak ezt a szövegét olvassa, 
annak olybJ tｶnhet, mintha GJspJrik Attila ke-
resett volna egy hozzá hasonlóan szerteágazó 
szakmai elfoglaltsJgokkal rendelkez｢ elismert 
„Mestert”, és megpróbálná felfejteni annak tit-
kait, mik‾zben ‾nmagJt keresi a kｲl‾nb‾z｢ 
szerepkörökben. 

Sokszor kZrdez rJ, hogy vajon hogyan dei-
niJlhat{ egy szinhJzi szakember nagyszerｶsZ-
ge? Hogyan forrasztható össze a mai egyete-
mi törvénykezés miatt egyre inkább szétváló 
elmZlet Zs gyakorlat a szinhJz-pedag{giJban? 
Rákérdez a zsidózásra, a megcsappanó kö-
zönségre, a színészek helyére a celebvilágban, 
a tJrsulatok kｲls｢ Zs bels｢ furkJl{dJsaira, Zs 
arra is, hogy a sikerek ellenére miért még min-
dig a „hatJron tｯli” az els｢ jelz｢ az ZrtZkitZlet-
ben Magyarországon? Bár egyik kérdése sem 
k‾lt｢i kZrdZs, Zrtelemszerｶen nincs mindenre 
válasza.

„A hangot kirepíteni” (45−68.) f｢cimｶ – fe-
jezetcimｶ – sz‾vege tulajdonkZppen egy kis 
magyar színháztörténet, a színház korszako-
kon Jtvonul{ szerepeir｢l sz{l Zs idomulJsJr{l 
adott rendszerekhez, k‾rｲlmZnyekhez. Sa-
jJt cZlkitｶzZseihez mZrten GJspJrik kiemeli a 
szinhJz mint intZzmZny fejl｢d｢ Zs vJltoz{ fel-
adatköreit, a színházigazgatás és adminiszt-
rJci{ lehet｢sZgeit Zs az utJnp{tlJskZpzZs r‾-
g‾s ｯtjJt, az egyetemalapitJs jelent｢sZgZt, a 
bJbszinhJzi szakma mell｢z‾ttsZgZt, valamint 
mindezek hozadékát városaink és kultúránk 
számára.

A k‾nyv k‾vetkez｢ sz‾vege, A „konkrét 
elintéznivaló” (69−80.) f｢cimmel ellJtott inter-
jｯ ma mJr szinhJzt‾rtZneti jelent｢sZggel bir, 
hiszen Gáspárik Attila az azóta már sajnos 
elhunyt Taub JJnossal (1927−2010, Kossuth-
dijas rendez｢, szinhJzigazgat{, szinZszpeda-
g{gus)ﾊ beszZlget rendezZsr｢l, felkZszｲlZsr｢l, 
komoly és komolytalan oktatásról, és nem 
csak. SzZpen kirajzol{dik a beszZlgetZsb｢l 
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a sokat tapasztalt Taub jelleme, kend｢zetlen 
véleménye a színház tudományossá tételé-
r｢l, szakmJr{l Zs szakmabeliekr｢l, kisZrleti Zs 
k‾z‾ssZgi el｢adJsokr{l, a minket k‾rｲlvev｢ 
ostobasJgr{l, az alkot{i k‾d‾sitZsr｢l Zs a szi-
nész feladatáról.

A Színház és irodalom (81−88.) f｢cimｶ tex-
tus Zrtelemszerｶen a szinhJz Zs az irodalom 
összetett és bonyolult viszonyát vizsgálja tör-
ténelmi korszakokon át egészen napjainkig – 
kiegészítve Gáspárik Attila saját véleményével, 
ahogy erre az Ahogy én látom alcím is utal.

A mai magyar színikritika helyzetével fog-
lalkozó rész, a Perbe kívánok szállni... (89−94.) 
a szerz｢ JllitJsa szerint a lZtez｢ k‾zhelyeket, a 
napi sajtógyakorlat tunyaságait és/vagy hoz-
zá nem értését veszi célba. Ebben a részben 
többnyire állításokat fogalmaz meg a színikri-
tikJr{l: „megtｶrt mｶfaj”, „nincs benne pZnz”, 
„olvasóközönséget nem vonz”, „semmi koc-
kJzat”, a cechet a szinhJz izeti, mert a mZdi-
ának nem éri meg, „langyos szimbiózis”, „kicsi 
a tér, és belterjes”, „a színházi lapok párszázas 
pZldJnyban vJrjJk a vZgs｢ kivZreztetZst”. Ab-
ban az esetben, ha lenne megfelel｢ mZdiahJt-
tér, hogy ne kelljen a színházaknak az általuk 
megjelentetett brosｯrJkon keresztｲl az „‾nfZ-
nyezZs” ｯtjJra lZpniｲk, a k‾vetkez｢k az elvJ-
rásai: a kritikus ne reprezentációt lásson, ha-
nem el｢adJst, ne relexi{t irjon, hanem kritikJt, 
vagyis legyen k‾zZrthet｢, irJsa legyen ‾nJll{ 
véleményalkotás és ne öncélú szellemeske-
dZs, mellZbeszZlZs vagy mｶveltsZgitogtatJs. 
„Talán valamilyen párbeszéddel kellene kezde-
ni, de nem szinhJzak Jltal izetett vitavezet｢k 
részvételével. Hanem semleges helyen, sem-
leges k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt. És ez ma kivitelez-
hetetlen, határon innen, határon túl.” (94.)

A téma szorongató volta miatt is érzék-
letesre sikerｲlt Besúgókkal, besúgók nélkül 
(95−108.) cimｶ zJr{sz‾veg a mｯlt rendszer 
szinhJzi alkot{kkal Zs mｶvekkel kapcsolatos 
titkosszolgálati aktáinak egy részét hivatott 
feltJrni Zs vZlemZnyezni, melyekr｢l nemhogy 
t‾rvZnyes itZletek nem szｲlettek, de mZg csak 
a k‾zvZlemZny sem itZlkezett. Érdekfeszit｢ le-
irJs nyomJn ismerhetjｲk meg a titkosszolgJla-
tok módszereit, a spiclik világát, részleteket a 
k‾vetZsi jegyz｢k‾nyvekb｢l Zs nZhJny besｯg{ 

nevZt, akiket mZg ma is ismerｲnk Zs elisme-
rｲnk. Álljon itt pZldJul a Rusz PZter fed｢nevｶ 
ｲgyn‾k, akit mi a kolozsvJri Sz｢cs IstvJn ir{-
kZnt ismerｲnk, aki ma is a Magyar MｶvZszeti 
AkadZmia tagja, Zs akinek jelentZseib｢l kide-
rｲl, hogy el｢szeretettel Zs inom rJZrzZssel, 
vJlogatott szavakkal Jrulta be „mｶvZszbarJta-
it”. A titkosszolgálat megoldásként többnyire 
a pszichológiai befolyásolás elvét alkalmazta. 
Például a Kolozsvár és Marosvásárhely ellen-
tZt felｲlr｢l irJnyitott feltｲzelZse ma mJr bizo-
nyithat{. „ALY-n keresztｲl tJplJljuk az irodalmi 
széthúzást (aminek politikai vonzata is van)... 
A cél a táborok növelése és egymás kölcsö-
nös leleplezése a legmagasabb fórumokig. ... 
A feladat megoldásának határideje: 2, 3 és 4 
– 1978. XII. 1-ig.” Aly-t is ismerjｲk, bJr nem 
derｲl ki, hogy tudott-e a befolyJsolJsr{l vagy 
sem. „Netán ma is vannak »háttér emberek«, 
akik igyekeznek fenntartani a konfrontációt?” 
(108.) – kZrdezi vZgｲl GJspJrik Attila.

A k‾nyvben megjelen｢ kZpek rZszben il-
lusztrációk, részben a korabeli sajtóanyagok 
vagy dokumentumok másolatai. Ezek egyiké-
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hez sem találunk hivatkozást, ahogy a megne-
vezett könyvek és szövegek nagyobb részé-
hez sem. Talán némelyeknek fölöslegesnek 
is tｶnhet, de sokan szivesen kutatunk tovJbb 
vagy mZlyｲlｲnk el egyes felvetett tZmJkban. 
Az Akik súgnak nekünk (9−44.) f｢cimｶ sz‾-
veg végén ugyan találunk felsorolt felhasznált 
irodalmat, de pont a szöveg alapjául szolgáló 
Súgó nélkül cimｶ KovJcs Gy‾rgy-irJs lel｢he-
lyére még csak utalás sincs. Ezzel párhuza-
mosan van, ahol már idézet után megjelenik 
az utalás, van, ahol csak a szöveg végén, és 
ｯgy tｶnik, van, ahol feleslegesnek szJmit. A 
kｲl‾nJll{ sz‾vegeket, ha mJr egy k‾nyvbe ke-
rｲltek, akkor Zrdemes lett volna egysZgesiteni 
minden szempontból. 

Gondolok itt pZldJul az els｢ hosszabb sz‾-
veg vZgZn feltｲntetett dJtumra, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy megértsem, mikor 
Zs milyen mili｢ben szｲlettek GJspJrik Attila 
gondolatai és felvetései. A további szövegek 
egyikének végén sem találunk dátumot, még 
a Taub-interjｯ utJn sem, csupJn a Függelék-
ben megjelen｢ ParJszka Mikl{ssal kZszitett 
interjúnál. 

Összezavar, hogy a szerz｢ mit, mikor Zs 
miZrt ir teljes nagybetｶkkel, d｢ltbetｶsit vagy 
emel ki feketével, mert nincs egységesítve, és 
kｲl‾nb‾z｢ sz‾vegekben kｲl‾nb‾z｢kZppen je-
lenik meg, noha Zn elvileg ugyanazon szerz｢ 
ugyanazon k‾nyvZt olvasom. Ezt alapvet｢en 
szerkeszt｢i mulasztJsnak tartom, az ｢ dolga 
a szerz｢ igyelmZt felhivni erre, s｢t bizonyos 
esetekben megtenni helyette az egységesí-
tést vagy legalábbis összehangolni a szövegek 
kｲlalakjJt Zs informJci{it. Nem vilJgos szJ-
momra, hogy miért pont a Parászka Miklóssal 
kZszｲlt beszZlgetZs Zs a GJspJrikkal kZszｲlt 
interjｯrZszlet kerｲlt a Függelékbe (109−129.), 
mert olvasmányosak és értékes információkat 
is tartalmaznak, nem csak az el｢z｢ sz‾vege-
ket táplálják.

A könyvet mindenkinek és bárkinek aján-
lom, azzal egyｲtt is, hogy nyilvJnval{an nem 
mond sok újat a már egyetemet végzett szak-
mabelieknek. De helyenként elfelejtettnek vélt 
Zs fontos tZnyekre hivja fel a igyelmｲnket, ｯj 
informJci{kkal lJt el bennｲnket a mｯltr{l Zs a 

mｯlt jelennel val{ kapcsolatJr{l, majd ‾ssze-
gez és véleményez. 

A k‾nyvet a szakmJban f｢leg diJkok Zs 
pedag{gusok szJmJra ajJnlom, mert az el｢-
z｢ekben mJr felsoroltakon tｯl megtanit az 
ismert tZnyeken keresztｲl vezet｢ sajJt vZle-
mZnyformJlJsra. A szakmJn belｲli helyｲnk Zs 
gondolataink rendszerezésére és felépítésére. 
Véleményem és saját tapasztalataim szerint a 
szinhJzmｶvZszetet tanul{ diJkok nagy rZszZt 
átnevelik, megnevelik, de csak ritkán vezetik rá, 
hogyan kell önállóan színházban gondolkozni. 
Nem színháztudományban, hanem alkotás-
ban! Elvesznek a stílusok, izmusok, tézisek 
k‾zt, mik‾zben keresik az ｯjat, a nagyszerｶt, 
de sok esetben sosem találják meg maguk-
ban az alkotót.
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A dráMÁzat III. c. drLmak｠tetr｣l1

Immár harmadik felvonásához jutott abban 
a vállalkozásban az udvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház (melyhez utóbb a nagyváradi 
Szigligeti Színház is csatlakozott), hogy drá-
mapályázatot hirdet meg, majd a nyertes alko-
tásokat könyv formájában kiadja. E harmadik 
k‾tet el｢szava szerint a pJlyJzat sikeressZ-
gét a korábbi években „felfedezett” szövegek 
utóélete, valamint e legutóbbi pályázatra be-
kｲld‾tt pJlyamｶvek nagy szJma (50 a Debｲt 
kategóriában, 37 a dráMAíró kategóriában) is 
mutatja. A dráMÁzat III. cimｶ k‾tetbe a kZt 
kateg{ria els｢ helyezettjei (K‾rm‾czi-KrivJn 
Péter: Kapufa ûs }ngzl; Moravecz Levente: 
Nem lesz reggel, Fred) kerｲltek be, valamint a 
tovJbbi igyelemre mZlt{ (II. dijas) irJsok: Varga 
László Edgár Anglia c. darabja, Réczei Tamás 
Gettószerelem c. mｶve, tovJbbJ az egyetlen 
beZrkezett romJn nyelvｶ pJlyamunka, Daniel 
Oltean Csak vészhelyzet esetén c. alkotása ro-
mán és magyar nyelven. 

Egy drámapályázat eredményességét el-
s｢sorban az mutatja, hogy szｲletnek-e olyan 
mｶvek, amelyek aztJn szinpadra kerｲl(het)
nek. A kZt kateg{riagy｢ztes mｶ ilyen Zrtelem-
ben már éli önálló életét, a Kapufa ûs }ngzl 
c. darab ｢sbemutat{ja 2017 ｢szZn, a nagyvJ-
radi színházban megtörtént, a Nem lesz reg-
gel, Fred cimｶ darab is szinre kerｲl az Zvad 

1 Fazakas Márta, Biró Árpád Levente (szerk.): drá-
MÁzat III. 2017. Nagyváradi Szigligeti Színház – 
Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely, 2017.

folyamán az udvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
házban. 

NZzzｲk pJr sz{ban a korJbbi k‾tetek „t‾r-
ténetét”, mert ezáltal esetleg egy szimptómát 
is k‾rｲljJrhatunk: Bod{ MJrta az els｢ drJMÁ-
zat-k‾tetr｢l irt recenzi{ja cimZｲl a sokatmon-
dó A „nagy” drámára várva címet adta,2 hogy 
aztJn relative pozitiv mZrleget vonjon: „Össze-
gezve a drëMÁzat I. 2013 kötetet, érettebb, 
sokoldalúbb, »színrevalóbb« dara bokat tartal-
maz, mint a dráMÁzat II. 2015. Utóbbi több-
nyire iatal szerz｢ket vonultat fel, els｢ lJtJsra 
mainak tｶn｢ tZmJkat, amelyeket azonban a 
szerz｢k (talJn tapasztalatlansJ guk vagy Zrin-
tettsZgｲk okJn) nem Zrleltek ki”. A Bod{ Jltal 
is említett második kötettel kapcsolatban 
Parászka Borókának is vannak fenntartásai, 
pZldJul: „ÁltalJban jellemz｢ a dijazott sz‾ve-
gekre, hogy a didaxis rJn｢ a drJmai szerke-
zetre.”3

Eme elbizonytalanító második után, olyan 
tapasztalatok utJn, hogy szinre vihet｢ drJmJk 
megszｲletZsZhez sokszor egy nagyszabJsｯ 
pályázat sem elég, dicséretes, hogy nem szon-
tyolodtak el a kiírók, nem álltak le a kezdemé-
nyezéssel, mert e harmadik nekifutás egyér-
telmｶen j{ Zs jJtszhat{ mｶveket (is) hozott. 

2 Bodó Márta recenziója a Játéktér 2016. tavaszi 
számában jelent meg, illetve olvasható az interne-
ten: http://www.jatekter.ro/?p=19316.

3 Parászka Boróka esszéje Válság és valóság cím-
mel a Játéktér 2016. tavaszi számában jelent meg, 
ill. olvashat{ az interneten: http://www.jatekter.
ro/?p=21061.

Zsidó Ferenc

ÚJDON-DONSÁG 
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Ugyanakkor az is látszik, mennyire sajátos 
mｶnem a drJma, mennyire nehZz mｶk‾dtet-
ni a t‾rvZnyszerｶsZgeit. A k‾nyv szerz｢inek 
t‾bbsZge az epikum, az elbeszZlhet｢ (ut{la-
gosan magyarázható) történet irányából jutott 
el a drJmai mｶfajokig, olykor nem kis buktat{-
kon keresztｲl.

A kötet nyitódarabja, a Kapufa ûs }ngzl a 
fanatizmusról szól, illetve kiközösítési tragédiá-
nak is nevezhet｢. A darabot a f｢szerepl｢, Boy 
monológjai dominálják, a beszéltetés módja jól 
kifundált: a könyvben feketével vannak szedve 
Boy gondolatai, szｲrkZvel az ｢ Zs a t‾bbiek 
kimondott szavai, az (elképzelt) párbeszédes 
részek. Boy egy focicsapat kapusa, egy lova-
giassJgi ｲgy miatt nem jelenik meg a csapat 
egyik mZrk｢zZsZn, emiatt elveszitik a bajnok-
ságot, bosszúból a társak megverik. Sajnos 
vérrög keletkezik az agyában, az orvosok nem 
sok j{val biztatjJk. Boy felkZszｲl a halJlra, „be-
takaróztam egy adag önsajnálatba”, és utol-
só napjaiban a helyzetét, eddigi életét elemzi, 
ahol „anya és apa elvoltak a maguk világában, 
amelyben néha láttak, de általában nem”. A 

végkifejlet kezd kissé szirupossá válni, de ezt 
jól ellensúlyozzák Boy efféle cinikus beköpé-
sei, mint: „Apám: pazarlásnak fogja tartani, 
ami velem t‾rtZnt”. A f｢h｢s tehetetlenｲl sod-
r{dik az elkerｲlhetetlen vZg felZ, a darab – ta-
lán némiképp indokolatlanul – mégis az élet-
igenlZs optimizmusJval zJrul. ÖsszessZgZben 
j{ mｶ, szemlZletesen bemutatja a falkaszellem 
mｶk‾dZsZt, illetve a megbZlyegzettek magJ-
nyJt. Szinrevitel esetZn a rendez｢nek Zs a f｢-
szerepl｢nek vigyJzniuk kell, hogy ne vigyZk el 
a darabot az Zrzelg｢ssZg irJnyJba.

A második darab, Varga László Edgár 
Angliája kissé fásultabb, s bár ebben található 
a legtöbb nyelvi lelemény, a sztori maga in-
kább szappanoperára emlékeztet, így kevés 
izgalommal kecsegtet. Pedig a téma jó, és 
kimondottan mai: az átmeneti generáció te-
hetetlensZge. Beteljesｲletlen Zletek, megalku-
vJs, szerelmi hJromsz‾g, ebb｢l fakad{ ‾ngyil-
kosság. Félix alkalmazott egy multinál, de írna 
is, de AngliJba is kZszｲlne, de csak akkor, ha 
a szerelem nem úgy alakul, de az nem úgy ala-
kul, mert „az egész világtörténelem arról szól, 
hogy faszik marakodnak a pinán”.

„A világ csak egy torz kisgyerek, akinek 
a hJtJra n｢tt a feneke, s igy folyton lekakJlja 
magJt”, Jllapitja meg keserｶen, hogy aztJn az 
újrakezdés könnyedségével (lám, valami po-
zitív is van ebben az átmeneti generációban) 
csak el｢vegye a B tervet, AngliJt…

A kötet poétikailag legkiérleltebb, a szín-
revitel szempontjainak is leginkJbb megfelel｢ 
darabja Moravecz Levente Nem lesz reggel, 
Fredje. Ráadásul témája is merész: a hit. 
Mintha manapsJg kissZ „ciki” volna err｢l irni, 
mintha nem volna aktuális. Pedig dehogynem! 
– mutat rá a darab. 

A darab els｢ lJtJsra folytatja Varga LJszl{ 
Edgár Angliáját (vendégmunka, Alfréd, angol-
majmolJsb{l Fred stb.), aztJn metaizikusabb 
irányt vesz: a címbéli kijelentés szó szerint ér-
tend｢. Katalin, aki hiv｢kZnt „beavatott”, beje-
lenti Alfrédnak, hogy nem lesz reggel, vagyis 
vilJgvZge k‾vetkezik: „Semmit sem becsｲlｲnk 
meg. Sem az anyagiakat, sem a természetet, 
de még egymást sem. És ezt valaki megelé-
gelte odafent.”
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Fred bagatellizál, ironizál, cinikus megjegy-
zéseket tesz: „A világvége nem volt benne a 
kormJnyprogramban”; „Istenke lenZzett, be-
gurult, káromkodott egyet, s falhoz bassza 
az egZszet”. Azt hiszi, kedvese meg｢rｲlt, Zs 
orvost akar hívni. Megjelenik Fény, aki elme-
orvosnak tｶnik, val{jJban angyal, Katalinnal 
egyｲtt pr{bJljJk meggy｢zni Fredet, hogy nem 
bl‾ffr｢l van sz{. NemsokJra felbukkan a N｢, 
vagyis az ördög, aki azt mondja Frednek, hogy 
ha nem fogadja el a világvége tényét, az nem 
is k‾vetkezik be, s｢t, azt is tudomJsJra hoz-
za, a fZri is a kivJlasztottak (a nyolcak) k‾zZ 
tartozik: k‾z‾s egybehangz{ vZlemZnyｲkkel 
｢k d‾ntik el, hogy vZge lesz, vagy nem. Fred 
vacillJl, nem tud d‾nteni, ｢ is Zrzi, hogy talJn 
jobb lenne, ha a világnak ebben a formában 
vége lenne, s valami újat lehetne kezdeni, 
mJr-mJr ott tart, hogy a vZgre voksol, azzal 
a tervvel, hogy odaát majd „megkeresem azt, 
aki ezt az egészet kitalálta, és egy akkora po-
font fogok neki kigondolni, hogy beleremeg az 
a t‾kZletes agya”; a darab vZgｲl nyitott marad.

Fred minden esend｢sZge ellenZre egy szim-
patikus, pimasz ｢rｲlt. Megmenti a darabot a 
patetikussJgt{l. A N｢t „sJtJn nagysJd”-nak, 
FZnyt „angyalom”-nak nevezi (j{ a mｶ nyel-
vezete, minden szerepl｢ mJskZnt, alkatJnak 
megfelel｢en beszZl). Így, bJr a hit kZrdZsZr｢l 
val{ fejtegetZsek olykor tｯl elmZletiek, ‾sszes-
ségében egy élvezetes, játékosan is mély, 
egyszerre transzcendentális és alpári, a hit és 
hitetlenség kérdését jellegzetesen mai helyze-
tekben tárgyaló darabot kapunk.

Réczei Tamás Gettószerelem c. darabja 
egy antidráma (apropó szimptómák és epi-
kum), annak minden újdonságával és hendi-
kepjével. Témája közvetett módon a cigány 
holokauszt, a jelenetek kissé vontatottak (há-
rom orvoslátogatás adja a keretet, az apa, az 
anya meg a lJnyuk szemsz‾gZb｢l, retrospek-
tív módon látjuk a történetet), a nyelvezet is 
némiképp steril.

Daniel Oltean Csak vészhelyzet esetén c. 
mｶve izgalmas krimi, azt is mondhatnJnk, 
hogy tipikus román darab a korrupcióról és a(z) 
(szerelmi) erkölcs hiányáról. A szín egy Aradra 
tart{ vonat, az esemZnyeket egy iatal egye-
temista lány, egy drámaíró, egy nyugalmazott 

bir{, egy kalauz Zs egy regionJlis vasｯti f｢n‾k 
szemsz‾gZb｢l lJtjuk, a k‾nnyed l‾rt ‾ssze-
kapcsolódik egy nem is olyan könnyed meg-
vesztegetZsi, valamint egy meger｢szakolJsi 
sztorival, egyre több a talány, és hovatovább 
az az ZrzZsｲnk, a vonat nem jut el Aradra, sem 
a mｶ a nyugv{pontra. A kezdeti lendｲlet nem 
tart ki a darab végéig, ennek ellenére fenntar-
tásokkal, de színpadra ajánlható.

ÖsszessZgZben elmondhat{, j{ az, hogy 
a drJmapJlyJzat meghirdet｢i tudatJban van-
nak: kortJrs mｶvek nZlkｲl nem igazi a szinhJz. 
KezdemZnyezZsｲkre ezｯttal olyan darabok 
szｲlettek, legalJbbis ez derｲl ki a k‾nyvb｢l, 
melyek talán az átlagosnál nagyobb kihívás 
elZ JllitjJk a dramaturgokat Zs rendez｢ket, 
de amelyek az újdonság erejével hatnak, mai 
problémákra keresik a válaszokat, és amelyek 
mai nZz｢kre vJrnak.
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Kuti Csongor

PIAC, JOG, 
JÖVEDELEM 
Az el｣ad|-mｶv[szeti teljesjtm[nyek [rt[kesjt[si lehet｣s[geir｣l

Az ZrtZkesitZst, pontosabban az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs 
ｯtjJn val{ ZrtZkesitZsZt vizsgJlom jelen irJsomban – a mｶvZszek kiszolgJltatottsJgJt 

elemz｢ korJbbi sz‾vegem1 szerz｢i Zs szomszZdos jogok szempontjJb{l val{ tovJbbgondolJ-
saként. 

A hJrom rZszre tagolt irJs elejZn r‾viden Jttekintem az el｢ad{mｶvZszek munkaer｢piacJnak 
sajJtossJgait (ebben a rZszben jelent｢s mZrtZkben tJmaszkodom Ruth Towse Market Value and 
Artists` Earnings c. írására),2 amely sorJn kifejtem, hogy a mｶvZszek j‾vedelme szempontjJb{l 
megkerｲlhetetlen jelent｢sZggel bir a szerz｢i Zs szomszZdos (vagyoni) jogok ZrtZkesitZse. A mJ-
sodik rZsz feladata a mｶvZszeti teljesitmZnyek romJniai ZrtZkesitZsZnek kereteit megszab{ jogi 
rendelkezZsek JttekintZse. A zJr{ rZsz a felhasznJl{i szerz｢dZs ｯtjJn megval{sithat{ ZrtZkesitZs 
akadályait lajstromozza.

ÍrJsomnak nem cZlja sommJs k‾vetkeztetZsek megfogalmazJsa, inkJbb a hazai – els｢sor-
ban magyar – alkot{i k‾z‾ssZg szempontjJb{l szJmomra relevJnsnak tｶn｢ kZrdZseket, szem-
pontokat szeretnZk felvetni, amelyek remZlhet｢leg tovJbbgondolkodJsra kZsztetik az olvas{t. 
MindazonJltal vZlemZnyem szerint megJllapithat{, hogy a jelenleg hatJlyos szerz｢i jogi szabJlyo-
zJs, legalJbbis a felhasznJlJsi szerz｢dZs Jltali ZrtZkesitZs Zs a k‾z‾s jogkezelZs szempontjJb{l, 
nem emelkedik fel a kihívások szintjére.

Piac

A huszadik szJzad utols{ felZben a kultｯrJval foglalkoz{ k‾zgazdJszok k‾rZben kZt jelent｢s, 
egymJsnak nZmikZpp ellentmond{ nZzet alakult ki a mｶvZszeti alkotJsok (teljesitmZnyek) gaz-
dasági értékének meghatározhatósága tekintetében. 

Az egyik nZzet szerint a mｶvZszetek „tｯlsJgosan ZrtZkesek” ahhoz, hogy – gazdasJgi – ZrtZ-
kｲket a piac hatJrozhassa meg. E szerint a mｶvZszet Zs a mｶvZszek mibenlZtZt nem lehetsZges 
piaci szempontok szerint deiniJlni.3 Az, hogy mi tekinthet｢ mｶvZszeti alkotJsnak vagy teljesit-
mZnynek, kizJr{lag esztZtikai kZrdZs, amelyet csak a mｶvZszek Zs kultｯraelmZlettel foglalkoz{ 

1 Kuti Csongor: Az el｢ad{mｶvZszek kiszolgJltatottsJgJr{l. Játéktér, 2017 ｢sz, 39−45. 
2 Towse, R.: Market Value and Artists` Earnings. In: Klamer, A. (szerk.): The Value of Culture. On the relati-

onship between economics and arts. Amsterdam Univ. Press, 1996. 96−107. 
3 Klamer, A.: The Value of Culture. In: Klamer, A., (szerk.): The Value of Culture. On the relationship between 

economics and arts. Amsterdam Univ. Press, 1996, 13−28. 
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szakemberek vJlaszolhatnak meg. Ellenz｢i szerint ez a megk‾zelitZs egy (Jllami) tJmogatJs ala-
pｯ inanszirozJst helyez el｢tZrbe a piaci alapｯ inanszirozJssal szemben, ami vZgeredmZnyben 
a szakZrt｢i bizottsJgok, kurat{riumok preferenciJit (lJsd: kJnon) tｲkr‾zi, teret nyitva a jJradZk-
vadászok számára.4

A mJsik nZzet, a neoklasszikus k‾zgazdasJgtan elvein alapulva, a mｶvZszeti alkotJsokat 
és teljesítményeket „árunak” tekintve, a kulturális piac fogalmára hagyatkozva (lásd: kultúripar), 
a nZz｢ket, hallgat{kat, olvas{kat „fogyaszt{kZnt” meghatJrozva, mintegy egyenl｢sZgjelet tesz 
piaci Jr Zs ZrtZk k‾zZ, a piacra bizva a mｶvZszetek inanszirozJsi rendszerZnek alakitJsJt.5 Ez a 
megk‾zelitZs nem hasznavehet｢ a morJlis, esztZtikai kritZriumok tekintetZben, illetve nem tudja 
megJllapitani, hogy az igy kialakult „Jr” igazsJgos vagy hatZkony-e.6

A mｶvZszek (Zs els｢sorban az el｢ad{mｶvZszek) munkaer｢piacJnak elemzZse sorJn azon-
ban – például jelen írás számára – a neoklasszikus közgazdaságtani megközelítés releváns té-
nyekkel szolgJlhat. Filer kutatJsa, az Egyesｲlt Államokat tekintve, cJfolta a „nZlkｲl‾z｢ mｶvZsz” 
mitoszJt, arra a k‾vetkeztetZsre jutvJn, hogy a mｶvZszek munkaer｢piacJnak mｶk‾dZse nem 
mutat eltZrZst mJs szakmJk munkaer｢piacJZt{l, illetve hogy a mｶvZszek ugyanolyan j‾vedelmet 
valósíthatnak meg, mint a hasonló korú és hasonlóan képzett, más szakmákban foglalkoztatott 
állampolgárok.7 Ezeket az eredmZnyeket azonban szJmos kZs｢bbi, kｲl‾nb‾z｢ orszJgokban 
(Egyesｲlt KirJlysJg, AusztrJlia, FinnorszJg stb.) vZgzett kutatJs megkZrd｢jelezte. Ut{bbiak ki-
mutattJk, hogy az ezredvZgi (nyugati) mｶvZszek jellemz｢en kZnytelenek egyszerre t‾bb JllJst 
vJllalni, kiegZszitend｢ a mｶvZszeti tevZkenysZgb｢l szJrmaz{ j‾vedelmeiket, ezJltal a mJs szak-
mákban foglalkoztatottakhoz képest átlagban több munkaórát dolgoznak le, kevesebb jöve-
delem fejZben. TovJbbJ, a klasszikus munkaer｢-piaci elmZleteket megcJfolva, megJllapitJsra 
kerｲlt az is, hogy az Jtlagos szakmJknJl tipikusan hosszabb oktatJsi-kZpzZsi id｢szak ellenZre a 
mｶvZszek j‾vedelme nem arJnyos a kZpzZs hosszJval, a szakmai tapasztalattal vagy az Zletkor-
ral. Ennek egyik lehetsZges magyarJzatJt az elemz｢k abban vZlik felfedezni, hogy a mｶvZszek 
legjobban ZrtZkesithet｢ tulajdonsJga a tehetsZg. (E tekintetben hasonl{ helyzetben vannak, mint 
a proi sportol{k, kｲl‾n‾sen a lJtvJnysportokat ｶz｢k; ugyanakkor nZzetem szerint talJn Zrdemes 
kｲl‾nbsZget tenni az ｯn. „magas kultｯrJban”, illetve a „populJris kultｯrJban” alkot{-tevZkenyke-
d｢ mｶvZszek k‾z‾tt, hiszen ut{bbiakra nem alkalmazhat{ fenntartJsok nZlkｲl a fenti megJllapi-
tJs.) A tehetsZget viszont sem kZpzZssel, sem fels｢oktatJsi intZzmZnyek Jltal kiJllitott oklevZllel 
nem lehet sikeresen Zs maradZktalanul „el｢Jllitani”.8

A fenti elemzZs azonban t‾bb pontban is kihivJsokkal kｲszk‾dik. Nem tud mit kezdeni a mｶ-
vZszek munkaer｢-piaci jJtZkoskZnt val{ meghatJrozJsJval, illetve a mｶvZszeti oktatJs-kZpzZs 
gazdasJgi hatJsJval (nehZz a mｶvZszi foglalkozJst meghatJrozni, illetve a mｶvZszeti tevZkeny-
sZg kifejtZsZnek nem kizJr{lagos feltZtele a formJlis mｶvZszeti kZpzZs). Ez azZrt relevJns, mert 
– mJs szakmJkkal ellentZtben – a munkaer｢piac nem tudja a kereslet-kinJlati egyensｯlyt sza-
bJlyozni (amennyiben elfogadjuk, hogy mｶvZsznek tekintend｢ bJrki, aki ‾nmagJt mｶvZszkZnt 
hatJrozza meg Zs mｶvZszeti tevZkenysZget fejt ki, folyamatos tｯlkinJlattal szembesｲlｲnk – lJsd: 
az ‾nk‾ltsZgen, jellemz｢en vesztessZggel publikJl{ ir{k t‾mkelege).

TovJbbJ a hivatkozott kutatJsok elmulasztottJk igyelembe venni azt a tZnyt, hogy a mｶvZ-
szek, a szellemi tulajdonjog intézménye révén, a munkájukkal megvalósított azonnali hasznon 
tｯlmen｢en alkotJsuk, teljesitmZnyｲk kZs｢bbi felhasznJlJsa sorJn elmZletileg j‾v｢beli bevZtelekre 

4 Towse, i. m.
5 Frey, B. Zs Pommerehne, W.: Muses and Markets. Blackwell, Oxford, 1994.
6 Towse, i. m.
7 Filer, R.: The Starving Artist – Myth or Reality? Earnings of Artists in the United States. Journal of Political 

Economy 1984, 94: 56−75.
8 Towse, i. m.
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is jogosultak, méghozzá emberi léptékkel mérve igen hosszú ideig: alapesetben haláluk után 
számított 70 évig.9

Az el｢ad{-mｶvZszetek tekintetZben a jelenlegi romJniai munkaer｢piacon a keresleti oldal kZt 
kateg{riJra oszthat{: a k‾zpZnzb｢l inanszirozott, a k‾zponti vagy helyi k‾zigazgatJsi szervek 
alJrendeltsZgZben mｶk‾d｢ el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek; illetve a magJnkezdemZnyezZskZnt 
lZtrehozott el｢ad{-mｶvZszeti tJrsasJgok. Az el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek Zs tJrsasJgok mｶ-
ködését meghatározó jogszabály (2007. évi 21. számú Kormányrendelet,10 az utólagos módo-
sitJsaival Zs kiegZszitZseivel egyｲtt) a k‾zpZnzb｢l fenntartott intZzmZnyek szJmJra kizJr{lagos 
jelleggel Jllapitja meg a foglalkoztatJs lehetsZges formJit. Eszerint a foglalkoztatJs f｢ formJi az 
egyZni munkaszerz｢dZs Zs az ｯn. felhasznJlJsi szerz｢dZs, azaz egy adott mｶvZszeti teljesitmZny 
felhasználáshoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog bizonyos formáinak értékesítése. A foglalkozta-
tJs, illetve az egyZni munkaszerz｢dZs egyes vonatkozJsaival korJbbi irJsomban foglalkoztam,11 
ezZrt itt els｢sorban a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kZrdZseket vizsgJlom.

A szellemi tulajdonjog Zs ezen belｲl a szerz｢i Zs szomszZdos jogok intZzmZnye el｢irja a 
mZltJnyos dijazJs jogJt, amely szerint mｶvZszi ZrtZkre val{ tekintet nZlkｲl, szerz｢i Zs szomszZ-
dos jogi védelemre jogosult minden eredeti szellemi alkotás és teljesítmény, amely létrehozásá-
ba szerz｢je (el｢ad{ja) energiJt fektetett. A mZltJnyos dijazJs mibenlZtZt, mZrtZkZt Zs konkrZt 
megval{sulJsi formJjJt, elvileg, a piac hatJrozza meg. Ezen a ponton kｲl‾nbsZget kell tenni az 
el｢ad{mｶvZsz dijazJsa, illetve a produkci{ dijazJsa k‾z‾tt. 

VizsgJl{dJsom k‾zZppontjJban az el｢ad{mｶvZsz Jll mint munkaer｢-piaci jJtZkos, illetve az 
｢ egyZni teljesitmZnyZb｢l fakad{ szerz｢i Zs szomszZdos jogok ZrtZkesitZsZnek lehet｢sZgei. Az 
el｢ad{mｶvZszek viszonylag kevZs esetben talJlhat{k abban az egyszerｶ helyzetben, hogy tel-
jesitmZnyｲket mintegy ‾nmaguk producerekZnt, k‾zvetlenｲl a befogad{knak (felhasznJl{knak) 
ZrtZkesitsZk (lJsd: k‾nnyｶzenei el｢ad{k, stand-up komikusok stb.). Jellemz｢en t‾bb egyZni mｶ-
vZszeti teljesitmZny Zs technol{giai tZnyez｢ bonyolult kombinJci{jJt kZpvisel｢ szinpadi, koncert-
termi stb. produkci{ rZszekZnt fejtik ki tevZkenysZgｲket, amelynek lZtrehozJsa Zs ZrtZkesitZse 
intZzmZnyes keretek k‾z‾tt zajlik. Ebben az esetben az el｢ad{mｶvZsz sajJt teljesitmZnyZt nem 
k‾zvetlenｲl a befogad{knak (felhasznJl{knak) ZrtZkesiti, hanem a produkci{t lZtrehoz{ el｢ad{-
mｶvZszeti intZzmZnynek vagy tJrsasJgnak, egyZni munkaszerz｢dZs vagy felhasznJl{i szerz｢dZs 
útján.

A produkci{ ZrtZkesitZse jellemz｢en piaci k‾rｲlmZnyek k‾z‾tt zajlik. EgyrZszt a befogad{k 
szJmJra t‾rtZn｢ k‾zvetlen (szinpadi, koncerttermi stb.) bemutatJs jegyJrJt legt‾bb esetben a 
kereslet-kinJlat fｲggvZnye hatJrozza meg (a menedzseri szerz｢dZs a k‾zpZnzb｢l inanszirozott 
intZzmZnyek esetZben is el｢irhatja az elvJrt jegybevZtel, illetve nZz｢szJm mZrtZkZt), mJsrZszt 
a felhasznJlJs tovJbbi formJi (produkci{ r‾gzitZse, a felvZtel kｲl‾nb‾z｢ formJkban val{ ZrtZ-
kesitZse, k‾zvetitZse stb.) piaci alapon mｶk‾d｢, gazdasJgi haszon megval{sitJsa ZrdekZben 
létrehozott vállalkozások által valósulhat meg.

Jog

Az el｢ad{mｶvZszek dijazJsJt – legalJbbis RomJniJban – csak rZszben hatJrozza meg a 
piac. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a szakmában dolgozók túlnyomó többsége egyéni 
munkaszerz｢dZs alapjJn fejti ki tevZkenysZgZt (2012-ben a foglalkoztatottak 93,7%-a, a Nem-
zeti Statisztikai Hivatal adatai szerint), ugyanakkor a legjelent｢sebb munkaad{k a k‾zpZnzekb｢l 
fenntartott el｢ad{-mｶvZszeti intZzmZnyek. Esetｲkben pedig az egyZni munkaszerz｢dZsek alap-

9 Towse, i. m.
10 Ordonanｬa nr. 21/2007 privind instituｬiile ｩi companiile de spectacole sau concerte, precum ｩi desfOｩurarea 

activitOｬii de impresariat artistic. 
11 Kuti, i. m.
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jJn kiizethet｢ bZrek tekintetZben a mindenkori k‾ltsZgvetZsi bZrszJmfejtZsr｢l sz{l{ t‾rvZny Jltal 
meghatJrozott keretek az irJnyad{ak, nem a munkaer｢-piaci kereslet-kinJlat viszonya. Ez a tZny 
{hatatlanul befolyJssal bir a szerz｢i Zs szomszZdos jogok felhasznJlJsJnak mZltJnyos dijazJsJra 
is, hiszen a szerz｢i jogi t‾rvZny (Szj. Tv., 1996. Zvi 8 sz. t‾rvZny)12 vonatkoz{ el｢irJsai szerint, a 
megfelel｢ feltZtelek teljesitZse esetZn, az egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn t‾rtZn｢ munkavZgzZs 
során létrehozott alkotások és teljesítmények vagyoni jogai a munkaadóra szállnak (Szj. Tv. 44. 
és 100.§). 

Az el｢z｢ pontban kifejtettek alapjJn tehJt az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJ-
sJra kizJr{lag a jogosult hozzJjJrulJsa alapjJn kerｲlhet sor, ezt a hozzJjJrulJst pedig vagy az 
egyZni munkaszerz｢dZs vonatkoz{ el｢irJsai, vagy pedig a felhasznJlJsi szerz｢dZs kell hogy tar-
talmazzák. 

Egy el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZny felhasznJlJsa kizJr{lag a vagyoni jogokra vonatkozhat: a 
szemZlyhez fｶz｢d｢ jogok nem kZpezhetik tranzakci{ tJrgyJt. El｢ad{mｶvZszek esetZben sze-
mZlyhez fｶz｢d｢ jogok alatt a hatJlyos romJniai szabJlyozJs az alJbbiakat Zrti: a teljesitmZny 
el｢ad{jakZnt val{ elismerZst; a mｶvZsz el｢ad{kZnt val{ feltｲntetZsZt (nZv vagy mｶvZsznZv) a mｶ 
minden el｢adJsa, illetve az arr{l kZszｲlt felvZtel minden egyes felhasznJlJsa alkalmJval; a teljesit-
mZny min｢sZgZnek tiszteletben tartJsJt, annak olyan mZrtZkｶ eltorzitJsJt{l, meghamisitJsJt{l, 
lZnyeges megvJltoztatJsJt{l val{ tart{zkodJst, amely kJrosithatnJ az el｢ad{mｶvZsz becsｲletZt 
vagy hirnevZt (Szj. Tv. 96. §). Az el｢ad{mｶvZsz halJla utJn a szemZlyhez fｶz｢d｢ jogok, az ‾r‾k‾-
s‾dZsi jog szabJlyai szerint JtszJllnak jogut{djaira, id｢beni korlJtozJsok nZlkｲl (tehJt a vagyoni 
jogokt{l eltZr｢ m{don).

A vagyoni jogok kateg{riJjJba a k‾vetkez｢k tartoznak: a teljesitmZny r‾gzitZse; a r‾gzitett 
teljesitmZny t‾bbsz‾r‾zZse; a r‾gzitett teljesitmZny forgalmazJsa; a r‾gzitett teljesitmZny bZrbe-
adJsa vagy k‾lcs‾nzZse; a r‾gzitett teljesitmZny forgalmazJs cZljJb{l t‾rtZn｢ importja; a telje-
sitmZny k‾zvetitZse vagy nyilvJnossJ tZtele; a r‾gzitett teljesitmZny oly m{don val{ k‾zzZtZtele, 
hogy a nyilvJnossJg tagjai a hozzJfZrZs helyZt Zs idejZt egyZnileg vJlaszthassJk meg; a r‾gzitett 
teljesítmény vezeték útján való közvetítése (Szj. Tv. 98. §). 

Az egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn foglalkoztatott el｢ad{mｶvZszek esetZben a munkaszer-
z｢dZsnek tZtelesen tartalmaznia kell azokat a vagyoni jogokat, amelyek a szerz｢dZs hatJlyJnJl 
fogva átruházódnak a munkaadóra (Szj. Tv. 100. §). Ilyen kitétel hiányában a munkaadó nem 
rendelkezhet a teljesitmZny ut{lagos felhasznJlJsJr{l a jogtulajdonos (el｢ad{mｶvZsz vagy jog-
ut{dai) hozzJjJrulJsa nZlkｲl. 

AudiovizuJlis mｶ, felvZtel vagy hangfelvZtel elkZszitZsZben k‾zremｶk‾d｢ el｢ad{mｶvZszek 
esetZben, ellenkez｢ rendelkezZs hiJnyJban, fennJll a vZlelem, hogy – mZltJnyos dij megizetZse 
ellenében – a rögzített teljesítmény felhasználásnak kizárólagos joga átszáll a producerre. Ez 
esetben nem szｲksZges kｲl‾n szerz｢dZsben rendelkezni a felvZtel 98. § szerinti felhasznJlJsJr{l. 

A Szj. Tv. szerint azon produkci{k esetZben, ahol az egyZni mｶvZszeti teljesitmZnyek oszt-
hatatlan egZszet alkotnak, amelyben az egyes mｶvZszek jogait nem lehet kｲl‾n-kｲl‾n meghatJ-
rozni, egyｲttes teljesitmZnyr｢l beszZlhetｲnk (lJsd: k{rus, balettkar, zenekar, tJrsulat). Ez esetben, 
a rendez｢, karmester (karvezet｢) Zs sz{listJk kivZtelZvel, a t‾rvZny el｢irja egy k‾z‾s kZpvisel｢ 
megbizJsJnak szｲksZgessZgZt, aki mindannyiuk nevZben nyilatkozhat a k‾z‾s teljesitmZny fel-
használásáról (Szj. Tv. 99. §).

Amennyiben az el｢ad{mｶvZsz felhasznJlJsi szerz｢dZs alapjJn ZrtZkesiti teljesitmZnyZt, a 
szerz｢dZsnek minimJlisan az alJbb felsoroltak tekintetZben kell rendelkeznie: a teljesitmZny fel-
hasznJlJsJnak engedZlyezett formJir{l, a felhasznJlJs f‾ldrajzi Zs id｢beli korlJtair{l, illetve an-
nak kizJr{lagos vagy nem kizJr{lagos jellegZr｢l, tovJbbJ a felhasznJlJs fejZben a jogtulajdonost 
megillet｢ dijr{l. 

12 Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor ｩi drepturile conexe.
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Az el｢ad{mｶvZszek vagyoni jogainak vZdelmi ideje a nem r‾gzitett el｢adJsok esetZben az 
els｢ el｢adJst{l szJmitott 50 Zvig tart. A nem hangfelvZtelen r‾gzitett el｢adJsok esetZben – ami-
lyen pZldJul egy szinhJzi el｢adJs leilmezZse – a felvZtel els｢ forgalomba hozatalJt{l szJmitott 50 
Zvig (nem publikJlt felvZtelek esetZn a r‾gzitZst｢l szJmitott 50 Zvig), illetve hangfelvZtelben r‾g-
zitett el｢adJsok – pZldJul rJdi{jJtZk – esetZben a felvZtel els｢ forgalomba hozatalJt{l szJmitott 
70 Zvig (nem publikJlt felvZtelek esetZn a r‾gzitZst｢l szJmitott 70 Zvig) tart. A vZdelmi id｢ lejJrta 
után a teljesítmény szabadon felhasználható lesz (Szj. Tv. 102. §).

Amennyiben a hangfelvZtelben r‾gzitett el｢adJsZrt az el｢ad{mｶvZsz egyszeri (nem ismZt-
l｢d｢) dijazJsban rZszesｲlt, az 50. Zv elteltZvel Zves kiegZszit｢ dijazJsra jogosul, amit kizJr{lag 
k‾z‾s jogkezelZs ｯtjJn ZrvZnyesithet. Ennek megval{sitJsa ZrdekZben a hangfelvZtel el｢Jllit{ja 
köteles az 50. év elteltével az érintett hangfelvétel felhasználása nyomán keletkezett éves bevé-
telZnek 20%-Jt a k‾z‾s jogkezel｢ szervezet rZszZre Jtutalni (Szj. Tv. 102¹ §).

Jövedelem

Az el｢ad{-mｶvZszeti teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs ｯtjJn val{ ZrtZkesitZse RomJni-
Jban, kｲl‾n‾sen a kisebbsZgi mｶvZszek esetZben, t‾bb akadJlyba is ｲtk‾zhet. 

Els｢sorban a piac mZreteit kell megemliteni, hiszen a magyar (izet｢kZpes) cZlk‾z‾nsZg lZlek-
szJma nem tｯl jelent｢s, ugyanakkor, mint korJbban mJr emlitettem, a mｶvZszeti tevZkenysZgek 
esetZben a piac nem tudja a kereslet-kinJlati egyensｯlyt szabJlyozni. Itt kell megemliteni azt a 
tZnyt is, hogy a teljesitmZnyek felhasznJlJsi szerz｢dZs alapｯ ZrtZkesitZse jelenleg inkJbb a kivZ-
telt kZpviseli az egyZni munkaszerz｢dZssel t‾rtZn｢ foglalkoztatJssal szemben.

Szorosan kapcsol{dik az el｢bbiekhez, hogy a potenciJlis felhasznJl{k, a – szintZn a magyar 
k‾z‾nsZget cZlz{ – televizi{- Zs rJdi{ad{k, hanglemezkiad{k stb. ugyanazon a nem tｯl jelent｢s 
piacon igyekeznek megmaradni, Zrtelemszerｶen szerZny anyagi lehet｢sZgek mellett, amib｢l ki-
foly{lag a felhasznJlJsi jogok megszerzZsZre fordithat{ keretek is szｶk‾sek.

Harmadszor, a szerz｢i Zs szomszZdos jogoknak, a posztkommunista tZrsZg t‾bbi orszJgJ-
hoz hasonl{an, nJlunk is mZg csak kialakul{fZlben lZv｢ kultｯrJjJr{l beszZlhetｲnk, hiszen Zrdemi 
szabJlyozJsunk (nem szJmitva a huszadik szJzad eleji, alapvet｢en k‾nyvkiadJsra vonatkoz{ 
el｢irJsokat) 1996 {ta lZtezik. Elegend｢ itt megemliteni a kilencvenes Zvek elejZt jellemz｢ anal{g 
video-, Zs audiokazetta alapｯ kal{zkodJs burjJnzJsJt, vagy a tudomJnyos Zletben mZg mindig 
komoly problZmJt jelent｢ plJgiumkultｯrJt, az el｢re gyJrtott „referJtumokat” Zs diplomadolgoza-
tokat kinJl{ honlapokt{l a rendszeresen plJgiumgyanｯba kevered｢ doktori disszertJci{kig.

Az Zrintettek kevZssZ tJjZkozottak szerz｢i Zs szomszZdos jogaik (Zs az azokhoz kapcsol{-
dó kötelezettségek) tekintetében, és részben ennek következtében kevéssé hajlamosak ezekkel 
Zlni, illetve esetenkZnt tiszteletben tartJsukat kikZnyszeriteni – konliktuskezelZsi kultｯrJnk is nZ-
mileg gyerekcip｢ben jJr mZg.

Negyedszer, a szerz｢i Zs szomszZdos jogok ZrtZkesitZsZb｢l szJrmaz{ dijak (ｯn. jogdijak) 
kezelése magas tranzakciós költségekkel jár. A vagyoni jogok felhasználásának monitorozása 
Zs a jogdijak begyｶjtZse bonyolult Zs drJga tevZkenysZg. A teljesitmZnyek dijk‾teles felhasznJ-
lJsJnak, amint el｢bb is felsoroltam, szJmos m{dja van: adathordoz{n val{ forgalmazJs, rJdi{s 
vagy televizi{s k‾zvetitZs, online k‾zzZtZtel, nyilvJnos lejJtszJs (klubok, vendZgl｢k, sportesemZ-
nyek, hotelek, bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek) stb. A kiadókat pedig, noha elvileg jobb 
pozici{ban lennZnek a monitorozJs vonatkozJsJban, semmi sem ‾szt‾nzi arra, hogy az el｢-
ad{mｶvZszek ZrdekZben eljJrjanak. Fentiek okJn (is) a jogkezel｢ szervezetek azok, amelyek 
a monitorozJst Zs a jogdijgyｶjtZst vZgzik – jellemz｢en a jogtulajdonosok k‾ltsZgZnek terhZre. 
Megjegyzend｢, hogy ez nem speciikusan romJniai Zs nem is ｯj keletｶ problZma, a jogtulajdo-
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nosok vilJgszerte hasonl{ gondokkal kｲszk‾dnek;13 a magas tranzakciós költségek az egyik oka 
annak, hogy nemzetk‾zi szinten id｢r｢l id｢re igen szigorｯan korlJtoz{ szabJlyozJsi javaslatok 
merｲlnek fel.

VZgｲl azonban, ami mJr romJniai speciikumnak is tekinthet｢, a k‾z‾s jogkezelZs megval{-
sult modellje nem tｯl szerencsZs. EgyrZszt a Szj. Tv. lehet｢vZ tette a jogkezel｢ szervezetek gom-
bam{d t‾rtZn｢ szaporodJsJt, igy jelenleg a szerz｢i Zs szomszZdos jogok terｲletZn ‾sszesen 
16 jogkezel｢ szervezetet jegyeznek, amelyek egymJssal folyamatos harcban Jllnak a dijgyｶjtZs 
jogJnak megszerzZse ZrdekZben; ez ut{bbi pillanatnyilag 6 kｲl‾nb‾z｢ szervezet kivJltsJga. Fen-
tiek szerint ｯgy tｶnhet, a jogkezelZs j‾vedelmez｢ tevZkenysZg.

A jogkezelZs gyakorlati megval{sitJsa ZrdekZben a jogtulajdonosoknak be kell lZpniｲk meg-
felel｢ szervezetbe, ahol regisztrJlniuk, illetve rendszeresen frissiteniｲk kell a repertoJrjukat. A jog-
dijk‾teles teljesitmZnyek felhasznJlJsa engedZlyk‾teles. Az engedZlyt a felhasznJl{k a jogkezel｢ 
szervezetekt｢l szerzik meg, szintZn regisztrJlJs alapjJn. Az engedZlyezett felhasznJl{k aztJn 
havi rendszerességgel kötelesek jelenteni a felhasznált teljesítményeket, illetve a felhasználás so-
rán megvalósított bevételeiket (bevételek hiányában a felhasználásra fordított kiadásokat tekintik 
mZrvad{nak). A felhasznJl{k bevallJsa alapjJn a jogkezel｢ szervezetek k‾z‾s egyezsZge folytJn 
meghatJrozott algoritmus szerint kiszJmoljJk az egyes felhasznJl{k Jltal beizetend｢ dijakat, 
tovJbbJ az egyes szervezetek regisztrJlt felhasznJl{it megillet｢ ‾sszegeket. Nemzetk‾zi egyez-
mZnyek alapjJn a nemzeti jogkezel｢ szervezetek kZpviselik a kｲlf‾ldi jogtulajdonosok Zrdekeit is.

ÖsszessZgZben elmondhat{, hogy sem a jogtulajdonosok, sem a felhasznJl{k szJmJra nem 
egyZrtelmｶ megitZlni, hogy mikZppen kerｲl meghatJrozJsra az egyedi teljesitmZnyek ZrtZke, 
azaz a felhasznJl{ sem tudja megbecsｲlni, pontosan mekkora kiadJst jelent egy adott teljesit-
mény felhasználása. Ráadásul a felhasználónak arra sincsen semmilyen rálátása, hogy az általa 
beizetett ‾sszegekb｢l mikZnt rZszesｲlnek dijazJsban az egyedi teljesitmZnyek jogtulajdonosai.

SzintZn a romJniai helyzet kellemetlen speciikuma, hogy mivel az el｢ad{mｶvZszek jellem-
z｢en egyZni munkaszerz｢dZs alapjJn tevZkenykednek, nem vJlt mZg JltalJnos gyakorlattJ a 
jogkezel｢ szervezeteknZl val{ regisztrJci{ Zs a repertoJr rendszeres frissitZse. MJsrZszt sokan 
preferálják a teljesítményeik felhasználási jogának közvetlen értékesítését, ami gyakran ingyenes 
felhasznJlJsi engedZlyt, vagy jobb esetben egyszeri (egy‾sszegｶ) kiizetZst eredmZnyez.

Ez a magyar el｢ad{mｶvZszek esetZben kｲl‾n‾sen el｢nytelen, hiszen elesnek a magyar k‾-
z‾nsZget cZlz{ felhasznJl{k Jltal beizetett dijakt{l. Megfontoland{ lehet｢sZgnek tartom ezZrt a 
romJniai magyar alkot{i k‾z‾ssZg szJmJra egy sajJt jogkezel｢ szervezet lZtrehozJsJt.

VZgezetｲl elmondhat{, hogy noha a jelenleg hatJlyos szerz｢i jogi t‾rvZnyt 1996-ban fogad-
tJk el, amikor az els｢ alpontban hivatkozott kutatJsi eredmZnyek mJr ismertek voltak, rJadJsul a 
romJniai szabJlyozJs egyZrtelmｶen a vonatkoz{ korabeli nemzetk‾zi szabJlyozJsokra Zs uni{s 
irJnyelvekre tJmaszkodik, mZgsem sikerｲlt a szerz｢i Zs szomszZdos jogok felhasznJlJsJnak 
egy olyan rendszerZt kialakitani, amely sikeresen tudnJ kezelni a szerz｢i Zs szomszZdos jogok 
értékesítése és a közös jogkezelés által jelentett kihívásokat.

13 Towse, i. m.
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Bakk Ágnes

SZABADSÁG – 
NÉMET SZÍNHÁZI 
MÓDRA
Beszámoló a mannheimi Schillertage fesztiválról

A mannheimi Schiller Nemzeti Színház kétévente megrendezi saját nemzetközi színházi 
fesztivJljJt Schillertage nZven. IdZn jｯnius 16−24. k‾z‾tt klasszikus Zs kortJrs, f｢kZpp 

Schiller-drJmJk alapjJn kZszｲlt el｢adJsok k‾z‾tt egyensｯlyozhattak az Zrdekl｢d｢k. Mivel t‾bb 
meghivott produkci{t csak egyszer lehetett lJtni, mik‾zben mJs el｢adJsok pJrhuzamosan fu-
tottak a kｲl‾nb‾z｢ jJtZkterekben, sokszor nehZz volt a vJlasztJs, Zs szivfacsar{ d‾ntZst kellett 
hozni. A fesztivJl egZszZt nehZz egy gondolatszJl mentZn ‾sszefogni, ezZrt egy-egy cimsz{ 
alapján járom végig a nyolc napot. 

Mannheim: igazi „polgJri” nyugatnZmet vJros, amely bｲszke arra, hogy 300 000 f｢s la-
kossJga t‾bb mint 100 nJci{ ‾sszetZtelZb｢l Jll. MZg a szinhJzjegyek hJtoldalJn is egy olyan 
gy{gyszergyJr reklJmja lJthat{, amely azt hirdeti, hogy mennyire hatZkony a termelZsｲk azJltal, 
hogy ennyi nemzetiség dolgozik náluk harmóniában. A város elhelyezkedése mesés, a Rajna és 
a Neckar foly{ is keresztｲlszeli, rJadJsul a fｲves parton kZnyelmesen lehet ｲld‾gZlni, mik‾zben 
az elhalad{ hattyｯk Zs kacsJk „k‾zlekedZsZt” szemlZlhetjｲk. A mJsodik vilJghJborｯ alatt szin-
te a teljes vJrost lebombJztJk, viszont kｲl‾nleges felosztJsｯ belvJrosa, amelyet QuadratZnak 
neveznek, a mai napig meg｢rizte formJjJt, Zs elrendezZse segit a tJjZkoz{dJsban: a majdnem 
k‾zZpkori vJrosrendezZsi elvek szerint szｶk utcJcskJkon sZtJlhatunk, de itt nem utcanevekkel 
talJlkozunk, hanem a hJzt‾mb‾ket egy betｶ Zs szJm kombinJci{ja jel‾li (pl. A1, B1 – persze van, 
akinek ez sem segítség). A város lakosai láthatóan jómódúak, és bár nem a német középosztály 
tagjai j‾nnek szemben velｲnk az utcJn, a biztonsJgZrzet szinte kZzzelfoghat{. 

Schiller és a színház. Schiller Haramiák cimｶ drJmJjJnak ｢sbemutat{ja a mannheimi 
szinhJzban volt 1783-ban, Zs a drJmair{ a szinhJz hJzi szerz｢je maradt 1785-ig. BJr ezutJn 
már hivatalosan soha nem tért vissza, a mannheimiak nagy becsben tartják Schiller emlékét, és 
az 1957-ben megZpitett, pontosabban ｯjraZpitett szinhJzukat is r{la neveztZk el. A szinhJzat 
2006-t{l egZszen ez Zvig Burkhard C. Kosminski vezette, mindenki legnagyobb megelZgedZsZ-
re, hiszen a polgJri szinhJz nZmet eszmZjZt k‾vetve igyekezett az er｢teljesen nevel｢ szJndZkｯ, 
elgondolkoztat{ el｢adJsokat mｶsorra tｶzni, amelyek megrendezZsZre kevZsbZ formabont{ ren-
dez｢ket kZrt fel, annak tudatJban, hogy ezJltal a szolid, bZrletes k‾z‾nsZge is elZgedett lesz. 
Persze iatalokat is szivesen idecsJbitott, igy a repertoJron kisebb „polgJrpukkaszt{” produkci{k 
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is találhatók. Ugyanez az elv köszön vissza a fesztivál kurátori elgondolásában is – azontúl termé-
szetesen, hogy az egyik f｢ szempont, hogy a Schillertage esemZnyZn f｢kZpp Schiller-drJmJkat 
mutassanak be. 

Polgárság és politika. A fesztivál mottója és vizuális marketingstratégiája nyíltan politikai 
állásfoglalást vállal. Mottója a „Nach dem Freiheit ist vor dem Freiheit” (szó szerinti fordításban: „A 
szabadsJg utJn a szabadsJg el｢tt van”), Zs a mondat mJsodik rZsze grafiti stilusban kerｲlt fel a 
plakátokra. Az imázsfotókon kortárs nagyhatalmak élén álló politikusok láthatók, akiknek az arcát 
azonban sJrga, mosolyg{ emotikonok takarjJk el. Mik‾zben a fesztivJl el｢z｢ hJrom kiadJsa is 
hasonl{ politikai mott{kkal tJmasztotta alJ a kurJtori elgondolJst, az el｢adJsokon kevZsbZ volt 
Zrezhet｢ ez a merZsz JllJsfoglalJs. 

A „Stipik”. A Schillertage rendez｢i mJsodik alkalommal hirdettZk meg a Stipendiaten prog-
ramot, amely iatal szinhJzi kutat{knak, gyakorl{ szinhJzcsinJl{knak, vagy akJr producereknek 
sz{l{ ‾szt‾ndijkiirJs. Ennek keretZben az odaZrkez｢ iatalokat utazJsi tJmogatJsban rZszesitik, 
lakhatást biztosítanak a színház bérleteseinél kilenc napig, és a színház fesztiválkantinjában ét-
kezhetnek az ott dolgoz{kkal. A rZsztvev｢ket napk‾zben workshopok, este pedig el｢adJsok 
vJrjJk. A workshopok k‾zt, amelyekre el｢zetesen lehetett jelentkezni, volt dramaturgi mｶhely, 
virtuJlis val{sJg environmentek programozJsi beavat{ programja, de a k‾zterｲlet Zs a szinhJz 
kapcsolatJt elemz｢ kurzus is. Magam is e program keretZben vehettem rZszt a fesztivJlon Zs – 
magyarul is – szeretnZm megk‾sz‾nni a szervez｢k segitsZgZt.

Stuart Máriáék. A fesztivJlt szervez｢ szinhJz vJrosi fenntartJsｯ „nemzeti szinhJz”, tehJt k‾-
telességének tartja, hogy polgári nevelésben/gondolkozásban részesítse a látogatókat, viszont 
egyarJnt szeretnZ bevonzani a iatal, lJzad{bb Zs ｯj formJkat kedvel｢ iatalokat Zs a konzervativ 

SIGNA: Das Heuvolk. Fotó: Erich Goldmann
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ZrzZsｶ nagypolgJri k‾z‾nsZget is, akik bJr j{ZrzZsｶen b{lintanak, nem kZrnek a kevZsbZ narrativ 
el｢adJsformJkb{l. EzZrt nem meglep｢, hogy a fesztivJl nyit{ el｢adJsakZnt a Mｲnchner Kam-
merspiele Maria Stuartja, amelyet Andreas Kriegenburg rendezett Schiller drámájából, meglehe-
t｢sen hagyomJnyos. Kriegenburg sz{ szerint a drJmJt rendezte meg: a szinZszek grandi{zus 
szavalJssal mutattJk be Stuart MJria tragZdiJjJt egy szｲrke k‾vekkel kirakott diszletben. TalJn 
egyedｲl Stuart MJria karaktere hozott egy kis szinfoltot az ｢t alakit{ szinZszn｢ (Julia Riedler) 
hangjJnak Zs jJtZkJnak k‾sz‾nhet｢en. „Rendes”, modern, ｯj technol{giai eszk‾z‾ket hasznJl{ 
el｢adJskZnt videovetitZst is alkalmazott a rendez｢, amikor egy teljesen Zrthetetlen pillanatban 
kivetitette a rabn｢ szenvedZsZt. Mindemellett az el｢adJs leginkJbb elszavalt opera-el｢adJsnak 
tｶnt, a szinZszek statikussJga, a sz‾veg egyhangｯsJga, a monoton recitativ{k Zs JriJk miatt. 
A fesztivál második felében egy másik Stuart Mária-rendezZst is lJthattunk a Weimari Nemzeti 
SzinhJz el｢adJsJban. Ez merZszebb koncepci{ra Zpｲlt (Markus Bothe rendez｢ elkZpzelZse sze-
rint), a tZmJnak megfelel｢en az er｢szak Zs a n｢i energia markJnsabb megjelenitZsZvel (pl. Stuart 
MJria ｢rz｢je ‾lZbe tapos), de a kopJr diszlet Zs a k‾zhelyek Jltal ez a rendezZs sem lZpte tｯl a 
megszokott értelmezések korlátait.

Id｣sek a szjnhLzban. MagyarorszJgon, f｢kZpp a kurrens hatalmi berendezkedZst nyiltan 
kritizJl{ el｢adJsokon Zs azok k‾z‾nsZgtalJlkoz{in ritkJn lehet nem szakmabeli, hatvan ZvnZl 
id｢sebbeket lJtni a k‾z‾nsZg tagjai k‾z‾tt. A berlini Makszim Gorkij SzinhJz Winterreise cimｶ 
el｢adJsJt k‾vet｢en viszont szinte szJmottev｢ t‾bbsZgben id｢sek vettek rZszt az el｢adJs utJni 
beszélgetésen. A Gorkij Színház igazgatója, a török származású Sermin Langhoff tavaly meg-
alapitotta szinhJzJnak mJsodik tJrsulatJt, az Exil Ensemble-t, amelyet nZmetorszJgi menekｲlt 
mｶvZszeknek meghirdetett casting alapjJn Jllitottak ‾ssze, majd Yael Ronen izraeli rendez｢n｢ 
vezetZsZvel elkezdtZk a munkJt. A WINTERREISE ケゥメり やメスれや¬ (hivatalos cimen) az els｢ el｢adJ-
suk, ebben a 2017 telén induló, kéthetes németországi körutazásuk során szerzett élményeket 
dolgozzJk fel, abb{l a szempontb{l, hogy ｢k mit lJthattak, Zs hogy ZreztZk magukat az orszJg-
ban. A Pegida mozgalom, Buchhausen, egy kis zｲrichi kitZr｢ mind arra adott alkalmat, hogy 
ne csak a mostani ZrzZseiket Zs a nZmet Wilkommenskultur hJtterZt, hanem a hJtrahagyott 
el｢Zletｲket is bemutathassJk. Mint kZs｢bb kiderｲlt: a val{sJgot ikci{val vegyitve. NZgy darab 
mozgatható vászon a díszlet, amelyre hol hangulatképeket, hol a konkrét utazást vetítik – térben 
Zs id｢ben egyｲtt utazunk. A f｢vJrosi szinhJz tJrsulatalapitJsi koncepci{ja integrJci{s politikai 
lZpZskZnt nagyon is ZrtZkelhet｢, nem titkolt cZljuk az is, hogy a kZs｢bbiekben a tagok szJmJra 
jelent｢s referenciJt biztosithassanak karrierjｲk tovJbbZpitZsZhez, de ugyanakkor a tZny, hogy 
nem a „hagyomJnyos” tJrsulatban, hanem elkｲl‾nｲlten alkotnak, trendi, de az integrJci{t nem 
el｢segit｢ folyamatkZnt is Zrtelmezhet｢.

Szövegközpontúság. A fesztivJl el｢adJsai rendkivｲl sz‾vegk‾zpontｯak Zs mindegyik kvJzi 
verbJlis tettekkel kZszｲlt megvJltani a vilJgot, amely a fesztivJl er｢s reklJmimJzsJnak-kampJ-
nyJnak talJn ugyancsak ellentmond. Egyedｲli kivZtel a Gorkij SzinhJz mJsik el｢adJsa, a Je Suis 
Jeanne D’Arc az, amely a sz‾veget (Schiller azonos cimｶ drJmJjJt) a tovJbbi vizuJlis effektu-
sokkal egyｲtt mellZrendel｢en kezelte, az el｢adJsra leginkJbb az asszociativitJs volt a jellem-
z｢. A sz‾vegek szinte vZletlenszerｶen illeszkednek egymJshoz, Zs Jeanne D’Arcot hol francia 
jobboldali politikuskZnt, Marie Le PenkZnt, hol „pozitiv igurakZnt” JbrJzoljJk. Az el｢adJs egZsze 
pedig a rendez｢, Mikaël Serre azon koncepci{jJra Zpｲl, hogy bJrhogy is alakul a vilJgt‾rtZnelem, 
val{jJban vZletlenszerｶ, hogy a vezet｢k merre visznek minket. 

Egy kis tech. A fesztivJl ideje alatt a szinhJz el｢terZben egy fekete kamrJban negyed{rJn-
kZnt ｯjraindult egy virtuJlisval{sJg-szemｲveggel nZzhet｢ el｢adJs. A miniatｶrszinhJz (amint az 
alkot{k nevezik) egy Schiller-regZny, a magyarra mZg le nem forditott Der Geisterseher alapján 
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kZszｲlt virtual reality el｢adJs. A kZszit｢k, a CyberRMuber tJrsulJs programoz{kb{l Zs rendez｢k-
b｢l Jll. A nZz｢k egyenkZnt lZphettek be a 17 perces VR-vilJgba, amely izikailag egy 2x2 mZteres 
terｲleten zajlik. Itt megkaptuk a VR-szemｲveget, a fｲlhallgat{kat Zs a megfelel｢ instrukci{kat, igy 
indulhatott is az el｢adJs. Hatalmas, d{mszerｶ termekben talJljuk magunkat, ahol a f｢h｢s nZha 
vibrJl{an (de mZg csak 2D-ben) lJtszik, nZha megsokszoroz{dik, Zs akJr a nZz｢ testZn is JtsZtJl. 
A szｶk tZrben jJrkJlhatunk is, de ha elZrjｲk a hatJrait, akkor kZk vonalakat pillantunk meg, Zs 
vissza kell tZrnｲnk a tZr k‾zepZre (azaz, a szemｲveg tZrZrzZkelZse csak az adott 4 nZgyzetmZte-
ren belｲl mｶk‾dik). LJtszik, hogy a VR-technika gyerekcip｢ben van, a nZz｢ sem teljesen beszZli 
mZg a nyelvezetZt, ugyanakkor pedig fJraszt{ is a szem szJmJra a szemｲveg. De mindenkZpp 
elgondolkodtat{, hogy minek tekinthetjｲk a mｶfajt: VR-ilmnek, szinhJzi el｢adJsnak, esetleg egy, 
az új technika által meghatározott immerzív médiumnak, amelynek még nincs neve? Új tapasz-
talatot jelent, hogy nZz｢kZnt minket is nZzhetnek az el｢adJs mｶk‾dtet｢i, de mi mJr egyJltalJn 
nem Zszlelhetjｲk a reakci{ikat. Mindenesetre a fesztivJl szempontjJb{l az innovativ szemlZlet 
felmutatásának jele az alkotás, amelyben a mannheimi színház koprodukciós partner volt. 

Operai formák. Mint a fentiekb｢l kiderｲl, a sz‾vegk‾zpontｯ szinhJzi el｢adJsok hangsｯlyos 
helyet kaptak a fesztiválon. Bár utolsó nap sajnos nem volt módom megnézni, de bemutatták 
Calixto Bieito katalJn rendez｢ Haramiák-rendezését, amely nem engedte csalódni a közönséget 
Bieito stilusJban: tovJbbra is sok volt a vZr, er｢szak Zs nemisZg benne. A BJzeli SzinhJz Zs a 
Kölni Schauspielhaus koprodukciójában és Stefan Bachmann rendezésében Schiller Tell Vilmosát 
lJthattuk. A diszletszerkezet meghatJrozta az el｢adJs ZrtelmezZsZt, hiszen egy hatalmas falba, 
hosszJban Zs keresztben volt vJgva egy-egy „Jrok”, igy azon belｲl tudtak k‾zlekedni vizszinte-
sen, g‾rnyedve, vagy fｲgg｢legesen, mJszva a szinZszek. Ek‾zben ritmusosan „kJntJltJk” a sz‾-
veget, nZhol jobban felgyorsitva a temp{t, id｢nkZnt pedig lassan, nagyobb hangsｯllyal mondtJk 
a rZszeket – ezJltal vJlt igazJn ritmusossJ az el｢adJs. A vZgs｢, szivfacsar{ momentum viszont 
az maradt, amikor Tell Vilmos megöli a zsarnokot, és egyben kikiáltják a jobbágyok felszabadí-
tJsJt, Jm a szerepl｢k tovJbbra is g‾rnyedten kZnyszerｲlnek Jllni. Mintha lJtsz{lag szabadsJgot 
kaptak volna, de az ｯri jJrmot soha nem dobhatnJk le. A k‾z‾nsZg ｲnnepelt, a ritmus j{kora 
adrenalint szabaditott fel a nZz｢k soraiban, bJr az el｢adJs jelentZse igazJb{l nagyon elszomorit{ 
volt – a rendezés pedig átgondolt.

Zene és polkorrektség. Ha mJr a zenZnZl tartunk: a fesztivJl zenei programjJnak kｲl‾n 
vJlogat{ja volt, aki a nyit{ estre a magyar Bohemian Betyarsot hivta el, de olyan mJs mｶfajt 
kZpvisel｢ alkot{kat is Jtfogtak az esti partik, mint Hayti, az arab szJrmazJsｯ n｢i hiphop-DJ, 
vagy Mary Ocher, aki val{szinｶleg a j‾v｢ Diamanda GalasJvJ fog vJlni. A bulik t‾bb-kevesebb 
sikerrel zajlottak, mindenki megtalálhatta, akár csak egy estére is a saját kedvenc zenei stílusát. 
Amint ebb｢l a hJrom pZldJb{l is lJthat{, az el｢ad{k kivJlasztJsJban Zrezhet｢ egy hangsｯlyosan 
feminista Zs liberJlis kurJtori elgondolJsm{d, amelyt｢l a kelet-eur{pai rZsztvev｢nek az az ZrzZse 
támadt, hogy könnyen bele lehetne szokni a német színházi valóságba, hiszen ott természetes, 
hogy a kisebbségek, az alulreprezentáltak nagyobb arányban kaphassanak szót.

SIGNA. Szándékosan hagytam a végére a fesztivál, talán némileg elfogultan, de számom-
ra kiemelked｢ produkci{jJt, a dJn SIGNA performansz-installJci{jJt. SIGNA alkotJsai arr{l hi-
resek, hogy bennｲk nem szinpadi szituJci{kat lJtunk, hanem hiperrealisztikusan – rendszerint 
hJzakban vagy hJzrZszekben – berendezett helyszineken lZphetｲnk be a szerepl｢k ZletZbe. A 
tJrsulat – amely kZt mｶvZszeti vezet｢b｢l, Signa Zs Arthur K‾stlerb｢l, valamint hJrom Jlland{ 
szinZszb｢l Jll, de minden tovJbbi produkci{hoz kｲl‾n szerz｢dtetnek 30−40 szinZszt – Jtlago-
san minden mJsodik Zvben rendez kZt-hJrom produkci{t, rendszerint grandi{zus fesztivJlok 
meghivottjakZnt. A produkci{k rendkivｲl magas bｲdzsZt igZnyelnek, mivel egy-egy performansz 
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30−40 napig elZrhet｢, aztJn leszerelik az egZszet, Zs t‾bbet nem lehet lJtni, de az el｢adJsok, az 
alkotók megfogalmazása szerint, így sem lehetnek soha nyereségesek. Ha valaki valódi virtuális 
vilJgba kivJnkozna, itt igazJn kipr{bJlhatta ezt. SIGNA mostani el｢adJsa a Das Heuvolk (A szal-
manZpsZg – ford. a szerz｢) egy Mannheim belvJrosJt{l messze es｢, valamikori amerikai katonai 
bJzis, a Benjamin Franklin Village egyik ZpｲletZben jJtsz{dik, Zs egy oda bek‾lt‾z｢ vallJsi szekta 
mindennapjaiba avat be. Az el｢adJs alapt‾rtZnete szerint a szekta alapit{ja Zs vezet｢je pJr h{-
nappal ezel｢tt halt meg, viszont megj{solta, hogy mi, azaz a k‾z‾nsZg el fog lJtogatni hozzJjuk 
Zs bel｢lｲnk, szalmanZpsZgb｢l (akik k‾nnyen elZgnek, ha j‾n a vilJgvZge) is lehet Himmelfahrer, 
azaz mennybemen｢, de ezt a hat{rJs kalandozJs vZgZn mi d‾nthetjｲk el. A hat {rJt kb. 25 helyi-
sZgben Zs azok k‾z‾tti kalandozJssal t‾lthetjｲk el. A szekta egyes tagjainak az a szerepe, hogy 
a szekta mitol{giJja szerinti tizenkZt istensZg k‾zｲl tizet rituJlZk keretZben megtestesitsen, Zs 
mi f｢kZnt ezeknek a rituJlZknak lehetｲnk olykor aktiv rZsztvev｢i. Az el｢ad{k ugyanakkor keresik 
a tovJbbi kZt istensZget Zs azok megtestesit｢it is, mivel hamarosan elk‾vetkezik a vilJgvZge, 
Zs ha nem talJljJk meg ｢ket, a szekta tagjai elZgnek a szalmanZpsZggel egyｲtt. A tematikusan 
kialakitott szobJkban talJlkozhattunk osztrJk akcentussal beszZl｢ cowboyjal, aki a cowboy is-
tensZgnek ad megnyilvJnulJsi lehet｢sZget, bikJjJval egyｲtt. A pJvaszobJban a rituJlZ hevZben 
val{di korbJcsolJsnak lehetｲnk tanｯi, de a Fever Lady kamrJjJban (LJzasszony, akit maga a 
rendez｢n｢, SIGNA alakit) kｲl‾nb‾z｢ betegsZgek gy{gyitJsJra kaphatunk vJlaszt. A mennybe-
men｢k iskolJjJnak szobJjJban kｲl‾nb‾z｢ Znekeket tanulhatunk Zs bizalmi jJtZkokat jJtszhatunk, 
de emellett intim beszZlgetZseket is lehet folytatni egyik-mJsik szerepl｢vel: Zs ezekb｢l, bJr az 
oly idillinek Zs harmonikusnak mutatott kZp nem feslik fel, Zrezhet｢, hogy a tagok a vilJgvZge 
mellett att{l is fZlnek, mi lesz k‾z‾ssZgｲkkel a mindenkori vezet｢ nZlkｲl. Este tizenegykor aztJn 
k‾z‾sen, csendben, egymJs kezZt fogva Jtmegyｲnk a kJpolnJba, ahol egy fehZr leplet hｯzunk 
magunkra, Zs a tZr kZt szZlZr｢l igyelhetjｲk, mikZppen mossJk magukat tisztJra Zs ‾ltenek telje-
sen fehZr ruhJt a szerepl｢k, hogy elkezd｢dj‾n a hJlaadJsi szertartJs. A szinZszek eksztatikusan 
tJncolnak Zs musicalbe ill｢ dalokat Znekelnek, mik‾zben azt vJrjJk, hogy ki lesz a lJtogat{k k‾zｲl 
az a bJtor, aki lekapja minden ruhJjJt, megmosakodik Zs beJll k‾zZjｲk. EstZnkZnt Jtlagosan 
3-4 nZz｢ tette ezt meg. Mig a t‾bbieket elszJllitjJk, a betZrt rZsztvev｢k egy kｲl‾n egy{rJs Znek-
l｢s, ‾lel｢s mｶsort kapnak, amely val{ban frenetikus ZlmZnykZnt szolgJl. Van nZz｢, aki t‾bbsz‾r 
vissza tZr az el｢adJsra – a j‾v｢ben majd bizonyJra a fesztivJlra is. 
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Ruｽica Anja TadiR

SZÍNHÁZZAL 
LEROMBOLHATÓ 
HATÁROK
Jelent[s a menekｲltek drLmaterLpiLs mｶhelymunkLkba val| bevonLsLr|l 

SzerbiLban 

2015 nyara. Európa egyik legnagyobb bevándorláshullámának vagyunk tanｯi. Ma, 2017-
ben, a menekｲltvJlsJg mZg mindig nem zJrult le. A jelenlegi statisztika szerint mintegy 

7000 menekｲlt keres menedZket SzerbiJban a hJborｯ Zs a terrorizmus el｢l. 2017 nyarJn az 
‾t szerbiai befogad{ k‾zpont egyikZben, a BelgrJd k‾rnyZki KrnjaTJban nagy er｢feszitZseket 
tesznek annak ZrdekZben, hogy a menekｲlteknek alapvet｢ ZletfeltZteleket, vagyis lakhatJst Zs 
Zlelmet biztositsanak, de ez nem elegend｢ ahhoz, hogy az Zrintettek megbirk{zzanak a min-
dennapokkal. Ezért az Adra Központban – amely a migrációs programok által védelmet és 
segitsZget nyｯjt a menekｲlteknek, valamint felhivja a igyelmet ennek az embercsoportnak a 
sZrｲlZkenysZgZre – mｶhelymunkJkat Zs szJmos mJs tevZkenysZget is szerveznek. A projekt 
koordinJtora, Dragana ﾉukiR pszichol{gus elmondJsa szerint a k‾zpontban mindennap szJmos 
tevZkenysZg zajlik, a legiatalabbaknak szJnt futballtrZningekt｢l kezdve a n｢k k‾rében kedvelt 
szabJs-varrJsig, himzZsig. Naponta mintegy szJz menekｲlt vesz rZszt a k‾zpont programjain, 
s a mｶhelymunkJkat ｯgy alakitottJk ki, hogy lehet｢sZget kapjanak a kZpessZgeik fejlesztZsZre. 
Idén nyáron létrejött egy csoport, amelybe azok a menekｲltek jelentkezhetnek, akik drJmaterJ-
piJs mｶhelymunkJn szeretnZnek rZszt venni. A drJmaterJpia egyik alapelve az, hogy az ember 
t‾bb kｲl‾nb‾z｢ szerepet jJtszik el. Így lehet kezdetben iskolJs kisiｯ, majd edz｢, v｢legZny, mig 
vZgｲl eljut a menekｲlt szerepZig. (A k‾zpont foglalkozJsai kｲl‾n sz{lnak fZriaknak Zs n｢knek, 
igy ez a drJmacsoport pZldJul csak fZrinemｶ tagokat szJmlJl.) BJr ezek nem szemmel lJthat{ 
izikai sebek, ezek a szerepek {hatatlanul mZly nyomot hagynak az egyZn tudatJban. A m{dszert 
szZlesk‾rｶen alkalmazzJk a kortJrs szinhJzban.

A Talas (HullJm) szervezet INTEGRAM elnevezZsｶ projektje keretZben megrendezett mｶ-
helymunkJkban kulcsfontossJgｯ a rZsztvev｢k integrJci{jJra irJnyul{ törekvés. A drámaterápiás 
munkafolyamat cZlja, hogy a rZsztvev｢ket bJtoritsa Zs segitse abban, hogy megtalJljJk az 
érzelmeik kifejezésének a m{djJt, s ezt spontJnul tehessZk, hogy felｲlemelkedjenek a kulturJlis 
Zs nyelvi kｲl‾nbsZgeken, Zs sikeresen megt‾rtZnjen szociJlis adaptJci{juk. A heti egy alkalom-
mal megrendezett mｶhelymunkJk kialakitJsJban f｢ szempont volt, hogy a rZsztvev｢k szemZlyes 
teherbirJsa er｢s‾dj‾n, illetve segitsZget kapjanak a tJrsadalomban val{ elhelyezkedZsben. Kita-
lJlt alakok, drJmajJtZk, k‾ltZszet, zene Zs mozgJs Jltal a rZsztvev｢k felfedezik Zs kutatni kezdik 
bels｢ vilJgukat. K‾zben a t‾rtZnetalkotJs Zs a drJmai val{sJg lZtrehozJsJnak interaktiv folyama-
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ta kihat a szemZlyes Zs kollektiv kreativitJsra, a rZsztvev｢kben ｯj kZpessZgeket Zs tehetsZgeket 
fejleszt. A cél a közösséghez tartozás érzésének a kialakítása és egy olyan kommunikációs alap 
létrehozása, amelyben ｯjraZrtelmez｢dnek az identitJs Zs a kｲl‾nb‾z｢sZg fogalmai, mindemellett 
a helyi k‾z‾ssZg Zs a menekｲltek k‾z‾tti kapcsolat er｢sitZse, Zs a tovJbbi tJrsadalmi kirekesz-
tZsｲk megel｢zZse.

Yasin Khan a mｶhelymunka egyik rZsztvev｢je. A szinhJz sz{ hallatJn az els｢ dolog, ami 
eszZbe jut, az, hogy „szinhJz az egZsz vilJg, Zs szinZsz benne minden fZri Zs n｢”. AfganisztJn-
ban szinZszettel foglalkozott, Zs ma sem idegen t｢le ez a vilJg. Jelenleg a befogad{ k‾zpontban 
Massih Nazarival osztozik egy fｲlkZn, aki szintZn rZszt vesz a mｶhelymunkJban, Zs akinek a 
k‾ltZszete a csoport kedvenc olvasmJnyJvJ vJlt. A mｶhelymunka vezet｢i a rZsztvev｢ket ugyanis 
arra buzdították, hogy költészet által fejezzék ki önmagukat. KisvJrtatva kiderｲlt, hogy ez a forma 
kulturJlis szempontb{l igen k‾zel Jll hozzJjuk. Massih ｯgy fogalmaz, hogy nagy lehet｢sZgként 
éli meg a költészet által kifejezni legmélyebb érzelmeit. Bátorítólag hat rá, hogy barátai magukra 
találnak a verseiben, és mikor ｢k el｢adjJk ezeket a sorokat, ｯj olvasatok szｲletnek, melyeket JtjJr 
az el｢ad{ szemZlyes ZlmZnye. Massih ｯgy Zrzi: „Ez az Zlet”. Mint mondja, a k‾ltZszet segitsZgZ-
vel formát tud adni az érzelmeinek. A Silent City cimｶ verse a mｶhelymunka vezZrmotivumJvJ 
vJlt. A rZsztvev｢k arr{l vallottak, hogy a vers el｢adJsa k‾zben k‾z‾sen gondolkodtak azon, 
mit jelent számukra a „csendes város” fogalma. Az elszavalt verssorok a kényszer hatására el-
hagyott szｲl｢hazJjuk kZpeit idZztZk fel bennｲk. Ezek a kZpsorok tartalmaznak sokak szJmJra 
felfoghatatlan lJtvJnyokat is, Zs biztosra vehet｢, hogy nem k‾nnyｶ ilyen Zrzelmekkel Zs ilyen 
emlZkkZpekkel egyｲtt Zlni. A csoport tagjait a drJmaterJpia segiti, hogy több szemszögb｢l is 
megvizsgJlhassJk helyzetｲket, illetve arra serkenti ｢ket, hogy er｢t meritsenek, és olyan fogó-
dzókat találjanak, melyek segítségével ｯjrafogalmazhatjJk Zletｲket. „A versbéli csend visszaröpít 
minket a hazánkba, amely 40 éve szenved. Mindannyian elszomorodunk, búslakodunk.” Ám, a 
dolog nem marad ennyiben, a drámaterápiás munkafolyamat során megtanulják megnevezni az 

Drëmaterëpia menekｱlteknek. Fotz: Dragana ﾈukió
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Zrzelmeiket, a jJtZk Jltal pedig – amely pozitiv Zrzelmekkel Jrasztja el ｢ket – meger｢s‾dnek. Ta-
lJn Zppen ez a megfelel｢ pillanat, hogy kidomboritsuk a – kZpletesen sz{lva – hatJrokat rombol{ 
szinhJzi nyelv jelent｢sZgZt, mert fｲggetlenｲl att{l, hogy milyen megk‾zelitZsm{dot Zs szinhJzi 
formJt alkalmazunk, ez a nyelv pont annyira univerzJlis, mint amennyire univerzJlis az Zl｢ ember 
érzelmeinek nyelve is. „A nyelv nem gëtlz tûnyez｡, mert a szhnûszet ûs a szhnhëz átlépik a nyelv 
határait” – állítja Yasin, aki pakisztáni vendégszerepléseken is szerzett színészi tapasztalatokat.

Massih versZt teljes terjedelmZben idZzzｲk:

Massih Nazari:

A néma város

Úgy szeretném, ha elmondanátok
a régi ház történetét

a kabuliékat, ahogy elpusztultak
és ahogy tönkrementek

a tｵz t}rtûnetût, a fｱstjût
és látod a hamvakat

Mi elmondjuk ｡ket. Az elûgett,
széttört szívét az otthontalanoknak.

Beszéljünk róluk.
Akik hordozzák széttört szívüket.1

Yasin felidézi emlékeit az afganisztáni színházról: szinte teljesen halott intézmény, nincs soha 
semmi újdonság, s az állam kormányának sem áll érdekében, hogy támogassa a színházat, így 
t‾bbnyire hJborｯ el｢tti el｢adJsokb{l visszamaradt kellZkeket hasznJlnak a produkci{k lZtre-
hozásához. Ám van valami, ami változatlanul jellemzi a színházat és a színházi közönséget, a 
világon bárhol is legyen az – „A színházban soha nem egyedül mész, mindig a tömeggel vagy 
együtt”2 – sz‾gezi le Yasin. A szinhJz val{ban elvJlaszthatatlan a k‾z‾ssZgt｢l. Pontosan ezZrt Zr-
demes megfontolnunk a szinhJz szerepZt a menekｲltek tJrsadalomba val{ integrJci{ja kapcsJn. 
Hogy er｢s‾dj‾n a menekｲltek Zs a lokJlis közösség kapcsolata, a drJmaterJpiJs mｶhelymunkák 
rZsztvev｢i egy el｢adJs megrendezZsZt tervezik, emellett dokumentumilm is kZszｲl. A munkJk 
cZlja nyilvJnos beszZlgetZst inditani a menekｲltstJtuszr{l – abban az orszJgban, ahol Zppen tar-
tózkodnak. Bár, ebben a pillanatban a hosszú távra tervezett kulturális párbeszéd fejlesztésének 
meghatározóan fontos eleme a tény, hogy még sokan nem döntöttek arról, hogy Szerbiában kérnek 
menedéket vagy sem, és igen sokan vannak olyanok, akik szJmJra Szerbia csak k‾zbees｢ 
JllomJs az Zszak- vagy nyugat-eur{pai orszJgok felZ, ahol t‾bbｲket már családtagjaik várják.

Egy szinhJzt‾rtZneti forrJs szerint a dZlszlJvok lakta tZrsZgben az els｢ szinhJzzal kapcso-
latos tJrgyi emlZk 1496−7-b｢l szJrmazik, amikor menekｲltek egy csoportja az OszmJn Biroda-
lom el｢renyomulJsa k‾zepette DZl-OlaszorszJgban jJtszott egy el｢adJst. Rogieri de Pacienza, 
likai k‾lt｢ feljegyzZsZr｢l van sz{, mely szerint Isabella del Balzo nJpolyi kirJlynZ, aki szine el｢tt 
az el｢adJst jJtszottJk, megkZrdezte: honnan jöttek ezek az emberek, akik itt most bemutatják 

1 A verset angolból fordította: Kali Ágnes.
2 Az eredeti idZzet: You never go alone in theatre, you go with a low.
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hagyományaikat?3 A történelem is arról tanúskodik, hogy nehéz súlyként nehezedett a Balkánra 
a háború terhe, és benne mindig is vJltozatlan elemkZnt voltak jelen a menekｲltek. BJr a mene-
kｲltszinhJzak nem jelentek meg kｲl‾n tJrgykZnt a hivatalos publikJci{kban, megtalJlhatjuk ｢ket 
a nem tipikus színházi formák között – ide tartozik a bombázás idején fennálló színház, mely a 
mｶk‾dZsZt felfｲggeszti, amint a lZgiriad{ hangja megsz{lal, a munkatJborokban vagy l‾vZszJr-
kokban lZtrej‾v｢ szinhJzak, a b‾rt‾nszinhJz stb.

Hogyan jJrulhat hozzJ a szinhJz a menekｲltek asszimilJci{s folyamatJhoz? A szerbiai befo-
gad{ k‾zpontokban t‾bb ezer menekｲltet helyeztek el, de a nyilvJnos pJrbeszZdben nem mutat-
kozik el｢relZpZs, nincs arra utal{ jel, hogy magasabb szinteken lépések történnének a kulturális 
Zs tJrsadalmi integrJci{jukat illet｢en. A csoport Jltal vZgzett mｶhelymunka ezZrt is igen ZrtZkes. 
Nevezetesen, a menekｲltek csoportjJnak volt egy fellZpZse, amelyre már csak a k‾rｲlmZnyek 
miatt is Zrdemes igyelmet szentelnｲnk. A Bitef FesztivJl ugyanis felismerte, hogy mennyire fontos 
Zs id｢szerｶ a menekｲltkZrdZs Zs a menekｲltek stJtuszának problémája a befogadó országok-
ban, ezZrt a Talas Nonproit Egyesｲlettel k‾z‾sen vendZgszereplZst szervezett a mｶhely nyolc 
tagjJval. K‾ztｲk volt Yasin Zs Massih is. A fellZpZsre a magyar szinhJzi showcase-program zJr{-
akkordjakZnt kerｲlt sor, szeptember 27-Zn SzabadkJn, egy olyan városban, amelyet történelme 
során gyakran a multikulturalizmus fellegváraként emlegettek. „A Szabadkára utazás számunkra 
a szó szoros értelmében epic trip volt” – mesZli Yasin. (A szerz｢ megjegyzZse: az angol „Epic 
trip”, azaz nagy utazás az 51. Bitef hivatalos jelmondata.) Az utóbbi néhány év történései miatt 
Szabadka kｲl‾n‾sen jelent｢s vJlasztJs az ｢ vendZgszereplZsｲkre. Földrajzilag ez a város igen 
k‾zel fekszik MagyarorszJg hatJrJhoz, amelyet sok menekｲlt stJtuszｯ szemZly pr{bJlt meg 
sikertelenｲl JtlZpni. A Kosztolányi Dezs｢ SzinhJz Zpｲlete el｢tt a Talas Egyesｲlet tagjai négyhavi 
drJmaterJpiJs munkafolyamatukb{l mutatnak be izelit｢t Határok címmel. A performansz elején 
egyetlen mozdulattal kiírják az aszfaltra a „Border” (Határ) szót, majd a csoport tagjai eljuttatnak 
minket, a k‾z‾nsZget, erre a hatJron tｯlra. E m‾g‾tt a szinhJzi jel m‾g‾tt ZrtelmezZsi lehet｢-
ségek gazdag tárháza tárul fel, amelyek által a menekｲltek kontextualizJljJk helyzetｲket Zs az 
ahhoz kapcsol{d{ aktuJlis problZmJkat. A hatJrok nemcsak izikaiak Zs hivatalosak lehetnek, 
amelyekr｢l valamely orszJg alkotmJnya rendelkezik, hanem emberk‾ziek is. A hatJr tｯls{ oldalJn 
valaki vJr valakit, aki itt rekedt az innens｢ oldalon – s ezｯttal nemcsak nZhJny emberr｢l van sz{, 
hanem a menekｲltek t‾bbezres t‾megZr｢l, akik arra kZnyszerｲlnek, hogy vilJgszerte kｲl‾nb‾z｢ 
befogadó központokban éljenek, és akiket az az igazságtalanság ér, hogy nem kelhetnek át 
szabadon az országhatárokon.

A szabadkai fellZpZs kapcsJn a performansz rZsztvev｢i elmondjJk, hogy a fellZpZs el｢tt lJm-
palJzuk volt, de vZgｲl egyｲtt sikerｲlt legyｶrniｲk a fZlelmｲket, Zs a produkci{ derｶs lZgk‾rben, 
oldott hangulatban zajlott le. KZs｢bb elmondjJk, hogy bJr azt hittZk, nehezebb dolguk lesz, 
rádöbbentek, hogy képesek erre, és remélik, hogy még jobb teljesítményt nyújtanak majd a 
j‾v｢beni fellZpZseken, mert tisztJban vannak azzal, hogy nagy lehet｢sZgeket rejt a szinhJzi for-
ma Jltal t‾rtZn｢ kommunikJci{. A Határok elnevezZsｶ performansz, a mｶhelymunka rZsztvev｢i, 
k‾ztｲk Yason Zs Massih teremt｢ munkJjával, szinhJzi Zs k‾lt｢i tevZkenysZgｲkkel emlZkeztettek 
bennｲnket arra, hogy a mｶvZszet Jltal kZpesek vagyunk megkｲzdeni az Zletben felmerｲl｢ ne-
hZzsZgekkel, visszanyertｲk a remZnyt, hogy lehetsZges a hozzJnk k‾zel Jll{kkal val{ talJlkozJs 
Zs egymJs megismerZse, s mindez meger｢sitette a szinhJzba vetett hitｲnket.

Információk az Adra központról: http://adra.org.rs/ Zs http://www.apc-cza.org/sr-YU/

Fordította: Orovec Krisztina

3 A Szerb szinhJz (1992−1995) cimｶ, el｢kZszｲletben lev｢ sorozathoz elvZgzett szerb szinhJzt‾rtZneti kuta-
tJsokban k‾zzZtett adat, Duｨan Krnjak, az SZRT drJmamｶsorJnak producere, Vladimir ArsiR szerkeszt｢, a 
Szerb Matica p{diummｶvZszeti Zs zenei gyｶjtemZnye, 39. szJm, 9jvidZk, 2008. 106−107.
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Az ｯr vasJrnap dZlutJn ｲnnepl｢be ‾lt‾z‾tt, kilZpett a hJzb{l, bezJrta annak diszes ajtajJt. Karon fogta 

felesZgZt, gyerekZt pedig kZzen, Zs elsZtJlt a kisvJros f｢terZre, annak is a korz{jJra, ahol szintZn ｲnnepl｢be 

‾lt‾z‾tt urak Zs h‾lgyek, illetve gyerekek sZtJltak. Biccentett vagy kalapot emelt a szembej‾v｢ uraknak, ke-

zet cs{kolt az asszonyoknak, barackot nyomott a gyerekek fejZre. A korz{n beｲltek a cukrJszdJba krZmest 

enni, majd lementek a sZtatZrre, ahol a fJk k‾z‾tt az ｯr nevettet｢ rZgi t‾rtZneteket Zs anekdotJkat mesZlt.

Az ｯr j{nevｶ keresked｢ Zs bolttulajdonos volt, messze f‾ld‾n hires megbizhat{sJgJr{l. Rajongott a 

fZnykZpZszetZrt, kitanulta ezt a mestersZget is, Zs alkalomadtJn fZnykZpeket kZszitett ｢ is mJs urakr{l, illetve 

csalJdjJr{l is kZszittetett nZha fotogrJiJt. Nagy mozirajong{ hirZben is Jllt, ahJnyszor a mozg{ ilmszinhJz 

a vJrosba Zrkezett, mindannyiszor az els｢ sorban ｲlt felesZgZvel Zs gyermekZvel. BJmulta a csillog{ PJrizst 

Zs Londont, nZzte a pompJs hint{kat, paripJkat, a inom anyagb{l kZszｲlt frakkot Zs cilindert visel｢ urakat. 

ImJdta a szinZszeket, gyakran rendelt BZcsb｢l szinZszfotogrJiJkat, Zs hosszasan bJmulta azokat egy-egy 

hosszｯ szombat este a kandall{ el｢tt. Szeretett szinhJzba is jJrni, mindig nagy hatJssal voltak rJ a messzi 

f‾ldr｢l ideZrkezett komZdiJsok, akiknek az Zletvitele szJmJra egyszerre volt taszit{ Zs szeretetre mZlt{. 

* * *
Ott, ahol egykor a moziplakJtok helye volt, ahonnan Zvtizedekig azt lehetett megtudni, hogy milyen ilmet 

vetitenek a moziban, ma egy „rZgi” kZp van kifｲggesztve. LenyomatkZnt diszeleg egy olyan, talJn sosem volt 

korról, amiben az ember azzá tudott válni, amivé szeretett volna.  

Katona Zoltán

(A kZp Fincziski Andrea Zs Posta Ervin szinZszeket, valamint a iukat JbrJzolja. SzZkelyudvarhelyen kZ-

szítette Szász Zsuzsanna.)

TALÁLT KÉP

Egy tökéletes vasárnap délután
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Alina Nelega

BAKELIT TAXI
Arthur Schnitzler ötlete nyomán

1. A ZENE JOBB EMBERT CSINÁL BELŐLED

 Fûlig berendezett alagsor, nem tudni, micsoda. Kurva ûs Taxisof｡r bej}nnek. A Taxisof｡r egy 
zriësi, ｮgy tｵnik, nehûz b｡r}nd}t cipel maga utën.

Taxisofőr: Nem Zppen palota, de egy ZjszakJra megteszi, amig talJlsz magadnak valamit…
KURVA: Mint egy halottashJz… Zs te itt laksz?
Taxisofőr: FenZtﾆ Ez… rZgebben volt egy klubhelyisZgem. De aztJn bed‾gl‾tt.
KURVA: Aha. Sz{val te a csalJdoddal laksz? Bocsi, csak ｯgy kZrdezem… Zs ez a klub, miZrt nem 

mｶk‾d‾tt?
Taxisofőr: HJt… egy csajjal kavartam. Az elejZn nem sz{lt semmit, tudod, de aztJn mJr nem 

nagyon tetszett neki… Hasonlit kicsit hozzJd. AzZrt is vettelek fel. Ahogy mentZl… mintha 
tJncolnJl. De ne kZpzelj most mindenfZlZket… ｢ egZszen mJs volt.

KURVA: Milyen?
Taxisofőr: HJt… mJs. Milyen fura – most j‾v‾k rJ, hogy ‾t Zve nem jJrtam mJr itt. Teljesen ki-

ment az agyamból ez a hely.
KURVA: Látszik. És mi lett vele?
Taxisofőr: Kivel?
KURVA: A csajjal. Meghalt?
Taxisofőr: Van kZt gyerekｲnk.
KURVA: Értem. Elég szomorú.
Taxisofőr: Te szereted a szomorｯ dolgokat, nem? Olyan vagy, aki elb｢gi magJt a ilmeken, elZr-

zZkenyｲl a tZvZ el｢tt? SajnJllak, de Zn boldog vagyok, tudd meg. Olyan Zletet Zlek, amilyet 
kivJntam magamnak. J{ mel{m van, tetszik, elvettem a lJnyt, akit szerettem… csalJdom 
van, szerencsés vagyok. Minden csipszes zacskóban, amit megveszek, találok egy nyertes 
cZdulJt. Megyek az utcJn – t‾m‾tt pZnztJrcJt, gyZmJnt fｲlbeval{t, vagy egyszerｶen csak 
pZnzt talJlok. NJlam mindig z‾ldre vJlt a jelz｢lJmpa. NZzd csak ezt az aut{t – s‾r‾skupa-
kokkal nyertem, pedig már volt egy autóm. Minden zsír, tök jól vagyok. Rosszul számítottál, 
nem a te embered vagyok.

KURVA: Akkor miért álltál meg?
Taxisofőr: Mondtam mJr… FJradt voltam, Zs azt hittem, valaki mJs vagy, Zs er｢sen dobogott a 

szivem pJr mJsodpercig – mint az els｢ randi el｢tt, kamaszkoromban. AztJn bevillant, hogy 
ki vagyok Zs hol vagyok… segiteni akartam neked. Azt hittem, az JllomJsr{l j‾ssz ebben az 
{rJban, hogy nem talJltJl taxit… Nem tudom, mire gondoltam. TZnyleg, a fuvart mZg ki sem 
izetted.

KURVA: Nincs pZnzem. Egyszerｶen kirakott, csak ez a cuccom van. SzarhJziﾆ MZg a fogkefZmet, 
vagy egy cserep{l{t sem hozhattam el. Egy egZsz Zv utJn, mZg egy lejt sem adott… Zs 
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tudod, miZrt? Mert elkapott egy fot{ssal. Pedig pZnzt kｲldtem a lJnyJnak, mert kZt Zve nem 
beszZlnek, ami{ta a kis csaj elk‾lt‾z‾tt otthonr{l, egy barJtn｢jZvel lakik, egy szinZszn｢vel… 
Zsugori alak… Nem tudsz egy j{ ｲgyvZdet? Mert be kZne pereljem, azt kZne.

Taxisofőr: Vagyis nincs pénzed.
KURVA: Nincs. De izetek termZszetben.
Taxisofőr: Hagyjad… semmi szｲksZg.
KURVA: Nem szeretek tartozni.
Taxisofőr: A mennyorszJg f｢bejJratJn akarok besZtJlni, nem a hJts{ kapun… Zs nincs ebben a 

b｢r‾ndben egy t‾r‾lk‾z｢d vagy egy pizsamJd?
KURVA: Nincs.
Taxisofőr: Ne is kérdezzem, mi van benne, ugye?
KURVA: Tudni akarod?
Taxisofőr: AzZrt elZg nehZz volt cipelni. RemZlem… hallod, ugye nem… igyu, beszZlｲnk holnap, 

jó? Szép álmokat!
KURVA: Várj, várj, pasas, nézz csak a szemembe.
Taxisofőr: Szevasz, sietnem kell.
KURVA: Elhiszem, hogy az utcán nem ismertél fel, de most se tudod, ki vagyok?
Taxisofőr: Honnan a fasz…
KURVA: Nem láttál a tévében, te? Én vagyok Bakelit Roberta.
Taxisofőr: Micsoda… Kicsoda?ﾆ HJt, jobb, ha Zn megyek... kZne aludjak egy kicsit.
KURVA: Na persze, ha Zjszaka dolgozol, te nem lJtod azokat a mｶsorokat. Gyere, megmutatom…
Taxisofőr: Nem, tudod, nem igazJn akarom lJtni. Na… mentem… mondom, hogy fJradt vagyok, 

egZsz Zjjel mel{ztam. Holnap, mikor elmZsz, hagyd a kulcsot a lJbt‾rl｢ alatt… na, sziaﾆ Hagy-
jál már, fáradt vagyok, hagyjál már, hallod?

KURVA: TJn csak nem ijedtZl be? A b｢r‾nd‾m bakelitlemezekkel van teleﾆ AzZrt olyan nehZz. Na? 
Felfogtad? Mit hittZl? Hogy feltrancsiroztam a ick{t, s viszem a k{bor kutyJknak?

Taxisofőr: Nem hittem semmit…
KURVA: Megmutassam? R‾vid programmal csinJlom, az JllomJsig simJn…
Taxisofőr: Azt mondod, jó vagy a szakmádban?
KURVA: Száz százalék. Na?
Taxisofőr: Komolyan, bakelitlemezre? Nem mintha visszakoznZk... csak kivJncsisJgb{l… vZde-

kezel?
KURVA: Szerinted miért vagyok életben?
Taxisofőr: Na j{ akkor. De mindent akarok, mindent, amit csak tudsz, j{? Fent, lent, el｢l, hJtul…
KURVA: Nana… MJr nem sietsz?
Taxisofőr: De igen, úgyhogy vágjunk bele, mert mindjárt felkel a nap!

A Kurva bels｣ monol|gja
Az els｢ egy Zrzelg｢s pasi volt:

hazug
tolvaj 

Zs iloz{fus egyben.
Sokat tanultam t｢le.

Kábé mindent.

A n｢ vizi eml｢s,
pisi, vér, könny és tej – 

A n｢ vizi eml｢s,
80% es｢viz.
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A huszadik volt Tase,
Jan – a százharmadik,

nyalni, szopni, lökni, tolni,
aztán leléptem Pedróval,

｢ volt a kZtszJzkett｢,
ollé!

A spanyolok igényesek,
sokkal inkJbb, mint az olaszok…

Pedro utJn kezdtem a bakeliteket gyｶjteni.
Mindegyik után egy.

Háromszázhetvenkét bakelit.
Jó kis szám. Le is állok.

A Taxisof｣r bels｣ monol|gja
Honnan j‾tt, hogy hivjJk, szereti a keserｶ kJvZt?

A narancslevet?
A csokitortát?

Milyen volt kislánykorában?
Iskolába járt,

nagy jegyeket kapott, vagy kicsiket,
játszott iskolát?

Egy ártatlan kislány.
Nem, az ilyenek igy szｲletnek,
nem voltak kislányok sosem, 

szJz meg szJz fZri Jtmegy rajtuk,
nincs apjuk,

nincs bátyjuk,
nincs iuk.

Öt perce j‾ttek a vilJgra
Zs ‾t perc mｯlva el is tｶnnek.

KURVA: …hallod, ha ｯgysem hasznJlod ezt a helyet, miZrt nem adod el? (Szünet)
Taxisofőr: Egyszer majd nyerek a lott{n, Zs akkor ｯj klubot nyitok…
KURVA: Azt mondtad, szerencsZs vagy, hogy…
Taxisofőr: Az vagyok. De ez a lottós még nem jött össze. (Szünet) Tudod, el｢sz‾r csalom meg a 

feleségemet. (Szünet) Mondjál már valamit, hogy ez nem számít, hogy úgysem látjuk többé 
egymJst, hogy tulajdonkZppen ez nem is megcsalJs, mert hasonlitasz rJ egy kicsit Zs ｢t 
juttattad eszembe… Proi vagy, nem? SzolgJltatJst nyｯjtasz Zs ennyi. Nem nagy dolog.

KURVA: Tudod, mit, segitek neked talpra Jllni. VZgｲl is, te is segitettZl.
Taxisofőr: Azt mondtad, nincs pénzed.
KURVA: Eladom a lemezeket. 9gy is vissza akarok vonulni, elegem van… Ritka lemezek, gyｶjt｢k 

is keresik. Majdnem egyediek. Ilyesmit már nem találsz errefelé.
Taxisofőr: Nem… nem hiszem, hogy a felesZgem beleegyezne.
KURVA: Nem kell tudjon róla. Te tovább taxizol, én meg vigyázok a helyre, a pénzt meg felébe 

osztjuk.
Taxisofőr: Nem tudom…
KURVA: Meglátod, be fogunk robbanni.
Taxisofőr: És te?
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KURVA: Én teszem a zenZt, bakelitr｢l. KoktZlokat kZszitek. MZg tJncolok egy-egy kuncsafttal. 
Ennyi.

Taxisofőr: És én, semmit nem csinálok?
KURVA: Reklámozod a helyet, behozod a klienseket.
Taxisofőr: J{, 60−40.
KURVA: Micsoda?
Taxisofőr: Én 60, te 40.
KURVA: Vagyis én dolgozok és te kapsz többet?
Taxisofőr: Ha tetszik, j{, ha nem… nem kZrt rJ senki.
KURVA: Te… marhaﾆ
Taxisofőr: Tehén!
KURVA: Wankerﾆ
Taxisofőr: Bｲd‾s kurvaﾆ
KURVA: Manelés!
Taxisofőr: Kurva, kurva, holnap kezdesz, jó?
KURVA: Csókold meg a – disznó!

2. VALAMI TITKOLNIVALÓ 

 Szerepl｡k: Taxisofőr, EGYETEMISTA LÁNY

 Felkapcsolzdik a Bakelit Taxi felirat. A Taxisof｡r meg az Egyetemista lëny a klub el｡tt ëllnak, 
kicsit szûdｱlten. A fûny villzdzik, mert szemben is reklëmfûnyek vilëghtanak.

EGYETEMISTA LÁNY: …Zs… menni fog?
Taxisofőr: …mi menjen?
EGYETEMISTA LÁNY: HJt ez… ami k‾ztｲnk van.
Taxisofőr: Mért ne menne? Van valakid?
EGYETEMISTA LÁNY: Nekem…? Nincs. De te n｢s vagy, nem?
Taxisofőr: FZriaknJl ez nem fontos. A n｢knZl… az mJs. A n｢k amｯgy is… ezt mindenki tudja. 

MZg nagyobb titokban, mint a fZriak. Egy ilyen szZp kis arcocska m‾g‾tt, mint a tied, mindig 
van valami titok.

EGYETEMISTA LÁNY: Én nem titkolok semmit. Neked van feleséged.
Taxisofőr: Mindenkinek van titkolnivalója. Elpirultál, látod, igazam van.
EGYETEMISTA LÁNY: Menjｲnk inkJbb vissza… ｯgy is lJttam, hogy tetszik neked az a platinasz｢ke… 

Raluca vagy Roxana… vagy hogy a fenZbe hivjJk…
Taxisofőr: Ramona.
EGYETEMISTA LÁNY: T‾kmindegy… milyen szZp szemeket vetett rJd: „Ó, Romiiii, milyen szZZZpen 

tJJJncolsz – mit iszoool? Alkohooolt?” TehZn…ﾆ
Taxisofőr: De kurva j{l rJzza… De most komolyan, fogadok, hogy neked is van valami titkod.
EGYETEMISTA LÁNY: Inkább táncoljunk!
Taxisofőr: Mindjárt.
EGYETEMISTA LÁNY: TulajdonkZppen mit akarsz te t｢lem?
Taxisofőr: HJt nem olyan sｯlyos, de lehet, hogy neked sZrt｢…
EGYETEMISTA LÁNY: Te totJl hｲlye vagyﾆ KZsz, Zn elmentemﾆ HagyjJl mJrﾆ HagyjJl, mert kiJltokﾆ
Taxisofőr: J{, j{, okZﾆ Nem bJntalak… csak meg akartam nZzni… kivJncsi voltamﾆ
EGYETEMISTA LÁNY: Nem, nem, rendben van. Igazad van. Szｶz vagyok, igen.
Taxisofőr: Fenét!
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan.
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Taxisofőr: Faszombaﾆ …Zs azok a bogy{k, a fogamzJsgJtl{k… mikor leejtetted a tJskJdat… 
azok mik voltak?

EGYETEMISTA LÁNY: Csak bogy{k. J{l megy a vodkJval. ZseniJlis hatJs. A fejed habk‾nnyｶ, mint 
amikor sokat tJncolsz, mintha befaltJl volna egy JramkJbelt. És minden vibrJl k‾rｲl‾tted. 
Kérsz?

Taxisofőr: Nem, nem, elhiszem… milyen szarsJgﾆ Nagy faszver｢ ez a Tavi…
EGYETEMISTA LÁNY: Milyen Tavi?
Taxisofőr: HJt ez, akivel folyton egyｲtt l{gsz. A fot{s. Taviﾆ
EGYETEMISTA LÁNY: Vagyis Andrei…
Taxisofőr: Az a hJromnevｶ… azt mondta, kurva j{l csinJlod…
EGYETEMISTA LÁNY: …ezt mondta? Andrei? Hazudsz…
Taxisofőr: Komolyan, na, azt hittem, hogy vele is…
EGYETEMISTA LÁNY: …nem hiszem. De akkor tJnc k‾zben miZrt… Zs mit hivogat folyton? És pa-

tetikus SMS-eket kｲld – mint Roberta bakelitlemezei? És aztJn… rJm se nZz hJrom napig, 
aztJn megint…

Taxisofőr: Azt hittem, ｢ a barJtod.
EGYETEMISTA LÁNY: Egyszer hazakísért. Mikor látta, hol lakom, beijedt, úgyhogy elköltöztem albér-

letbe, szakítottam az enyéimmel, csak a bátyámmal tartom a kapcsolatot. Vártam, hátha 
kezdeményez valamit.

Taxisofőr: HJt akkor, menjｲnk be, mit sz{lsz? Akarok vJltani vele pJr sz{t…
EGYETEMISTA LÁNY: Ne, hagyjad. Tetszem neked, ugye?
Taxisofőr: Igen, de nem akarok senkin keresztｲllZpni.
EGYETEMISTA LÁNY: Úgy is ma este akartam elveszíteni, és mindegy, hogy kivel csinálom.
Taxisofőr: Biztos vagy benne? És Tavival mi lesz? Nem akarom, hogy holnap nemi er｢szakkal 

fenyegessen valaki…
EGYETEMISTA LÁNY: Ne agg{dj. Csak egy kZrZsem van… itt tｯl sok a fZny. Menjｲnk a parkba…
 

A Taxisof｣r bels｣ monol|gja
Milyen furcsa – egy kurva

meg egy szｶz,
egymás után,

Zs semmi kｲl‾nbsZg
k‾ztｲk Zs a felesZgem k‾zt.

A cellulitisze,
az úszógumik, 

amiket takargat.
Már nem kapcsolja le a villanyt,

tｯltette magJt ezen − 
kitépte a csillárt a plafonból,

kicsavarta a körtét az éjjeli lámpából,
a foglalattal egyｲtt.

De hiába.
Mert behunyom a szemem

Zs csak ｢t lJtom,
azt a piros ruhás lányt a szemközti tömbházról,

a sörreklámost.
Minden nap elmegyek a reklámtablók alatt,

csak hogy láthassam.
De sosem ｢t kｯrom,
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csak a feleségemet, 
meg a n｢imet,

akik nem sokban kｲl‾nb‾znek a felesZgemt｢l,
s｢t csｯnyJbbak,

butábbak,
mohóbbak.

Én meg csak 
a sörreklámos csajra gondolok.

Az Egyetemista lLny bels｣ monol|gja
Hát, ez van.

Itt már nincs új a nap alatt.
meg kellett tudnom −

milyen?
Hát nem?

Hogy ne haljak meg bután.
Fáj, eléggé nagyon fáj,

eléggé ahhoz, hogy tudd,
életben vagy.

De azért annyira nem fáj,
mint az élet.

Messze nem fáj annyira.
Mert ha találnék valamit,
ami ugyanannyira fájna,

mint minden egyes 
múló másodperc,

és csak késik, késik
a pillanat, amikor végre

kiszabadulok, 
eskｲsz‾m, nem csinJlnJm.

Eskｲsz‾m, hogy fZrjhez mennZk,
gyereket csinálnék,
begyepesednék,

egy kukac férj mellett senyvednék,
mi ketten – két kukac,
aztán három kukac,

négy kukac, 
tíz kukac.

Horkoljunk egyｲtt
családilag.

 
EGYETEMISTA LÁNY: Hát, nagy dolgot nem vesztettem el.
Taxisofőr: Másodjára már jobb lesz.
EGYETEMISTA LÁNY: Olyan pofJt vJgsz…
Taxisofőr: A szemközti sörreklám miatt van.
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan? Hallod, hJny {ra? Öt perc mｯlva ZjfZl, t‾kZletesﾆ
Taxisofőr: Mi olyan tökéletes ebben?
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EGYETEMISTA LÁNY: Tudod, az a szemk‾zti lJny a s‾rreklJmb{l igazJb{l egy j{ tｲndZr. Gyere, kivJn-
junk valamit, j{? De most komolyan, csalJs nZlkｲl… mert beteljesedik… gyereﾆ Te vagy az 
els｢. Hamar, hamar, mondjad… az Zn legnagyobb vJgyam, hogy… hogy…

Taxisofőr: … hogy megismerjem a s‾rreklJmos csajt, a piros ruhJs j{ tｲndZrt, aki rJnk kacsint 
és piros az ajka. Tele van a város ezekkel a reklámokkal. De senki nem hisz benne, látod, mit 
tettek vele? A szemZb｢l feny｢k n｢nek ki, az utcai lJmpa a dekoltJzsJba vJg. Hogy tettZk oda 
fel? A falra, valamelyik budiablak elZ, Zs az a hｲlye kiszｯrta a jobb szemZt, hogy ki tudja nyitni 
a budiablakot, amikor szarik, Zs akkor az ｢ tekintete Zles lesz, Zs olyan mZly mondanival{jｯ 
a nZzZse, tele Zrtelemmel…

EGYETEMISTA LÁNY: TZnyleg meg akarod ismerni? ElintZzem neked… egyｲtt lakunk, albZrletben… 
szinZszn｢.

Taxisofőr: Nem, nem akarom.
EGYETEMISTA LÁNY: Komolyan mondom. Ismerem. Dianának hívják.
Taxisofőr: Nem érted, hogy nem akarom?!
EGYETEMISTA LÁNY: Jó, ne kapd fel a vizet. Ha nem akarod, nem akarod – kész.
Taxisofőr: Ok, rajtad a sor… most mJr ne add felﾆ MindjJrt ZjfZl Zs elillan a szerencsZd. BJtran, 

gyere, csukd be a szemed és mondjad!
EGYETEMISTA LÁNY: A tengeren vagyok. Sｲt a nap Zs a part tele van emberekkel. A vizben vagyok, 

a viz j{ meleg. Áttetsz｢. Lesem, hogy mikor nZz mindenki mJs irJnyba. Mert bele szeretnZk 
pisilni a tengerbe és nem tudok. Mert mindenki engem néz. Pont engem. Egyfolytában néz-
nek. KZrlek, j{ tｲndZr, csinJld, hogy ne nZzzenek t‾bbet. Csak amig tizig szJmolok. (Szünet) 
Mi az? Megijedtél?

Taxisofőr: Nem, csak arra gondoltam… hogy van egy barJtn｢m, f｢n‾kn｢ a szupermarketben. 
Lili. EgZsz nap abban a fehZr fZnyben, abban a zenZben… De egy j{ pszichol{gushoz jJr… 
Zs most mJr rendbe j‾tt. Ha akarod…

EGYETEMISTA LÁNY: Azt hiszed, bediliztem?
Taxisofőr: Dehogyisﾆ Mindenki ezt csinJlja, komolyan. KisvJrosban Zlｲnk, nagy a nyomJs. Ez 

nem azt jelenti, hogy bediliztZl… okZ? Tudod, hogy nagyon tetszel nekem, Zs szeretnZm, ha 
mZg talJlkoznJnk…

EGYETEMISTA LÁNY: Jó, miért is ne? De most haza akarok menni. Elviszel?
Taxisofőr: Maradj mZg. Gyere. TJncoljunk…
EGYETEMISTA LÁNY: Nincs kedvem. VigyZl haza, aztJn visszaj‾hetsz, ha akarsz, vZgｲl is a te klubod…
Taxisofőr: Várjál meg, negyed óra, ígérem nem több. El kell még valamit intéznem Roxanával, és 

hazaviszlek, j{? Gyere, na, ne haragudj, csak egy tJnc, nem nagy dolog. És aztJn megyｲnk, j{?
EGYETEMISTA LÁNY: Ramona.
Taxisofőr: Mi van?
EGYETEMISTA LÁNY: Ramona. Ramonának hívják, azt mondtad. RAMONA!

3. AMUSED TO DEATH (HALÁLRA RÖHÖGÖM MAGAM) 

 Szerepl｡k: EGYETEMISTA LÁNY, PszichiáTer
 A Pszichiëter rendel｡je. Napk}zben. Óriësi ablakok, mint egy ｱvegfal. A Pszichiëter kinûz az 

ablakon. Bejön az Egyetemista lány.

PSZICHIÁTER: Kisasszony, kZsett… Legk‾zelebb vigyJzzon, mert ‾n utJn is vannak mZg pJcien-
sek, és várniuk kell.

EGYETEMISTA LÁNY: Öt percet kZstem. ElnZzZst kZrek.
PSZICHIÁTER: Kereken húsz percet késett! (megfordul, megnûzi)
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EGYETEMISTA LÁNY: Tudja, tulajdonképpen nem voltam biztos benne, hogy el akarok jönni. Sétáltam 
a t‾mbhJz k‾rｲl, leｲltem a parkban, gondolkoztam… felj‾ttem az ajt{ig. Egy egZsz hetet 
felvett…

PSZICHIÁTER: Ismer｢s az arca.
EGYETEMISTA LÁNY: …amig megbarJtkoztam a k‾rnyZkkel.
PSZICHIÁTER: Járt már nálam?
EGYETEMISTA LÁNY: Fentr｢l nZzve a vilJgnak van Zrtelme, nem igaz? Az aut{k gyorsan mennek, 

a jelz｢lJmpJk villognak, az emberek Jtrohannak az utca egyik oldalJr{l a mJsikra. Amikor 
esik, a teraszokat beszedik, Zs megint kipakoljJk, amikor kisｲt a nap. NZha repｲl｢gZp zaja 
hallatszik, nagyon messzir｢l, fentr｢l, de olyan fent mZg a madarak sem szJllnak. Csend van, 
vZgtelen csend. És egy id｢ utJn rJZbredsz, hogy minden csak tettetZs. Nincs semmi cZl. Az 
elején ez ijesztett meg. De igazából, egészen vicces ez az egész.

PSZICHIÁTER: Tudom, honnan ismerlek.
EGYETEMISTA LÁNY: Hallott a parkban meger｢szakolt lJnyr{l? Vagy az Zkszerboltos rablJsr{l? H{, 

hogy szaladtak azok… a rend｢raut{ meg utJnuk. Mindegyiket lel｢ttZk, mindegyiket. TJtott 
szJjjal haltak meg, mint valami hｲlye halak egy akvJriumban. Akkor nevettem legutoljJra ilyen 
j{t, amikor apJm elｲt‾tte a LexusJval azt a k‾vZr csajt az JtjJr{ kell｢s k‾zepZn. Mint Laurel 
Zs Hardy. Én a hJts{ ｲlZsen voltam, de j{l lJttam mindent. Az aut{ ablakai m‾gｲl, pont itt, 
mint magJnJl, az Zlet tisztJra nZmailm, doktor ｯr. 

PSZICHIÁTER: Hasonlítasz az apádra.
EGYETEMISTA LÁNY: Nem hinném. Inkább a bátyámra.
PSZICHIÁTER: Igen, Pepe. Hogy van? Gyakran látogat haza?
EGYETEMISTA LÁNY: Minek j‾jj‾n? MagJt{l teljesen kikZszｲlt…
PSZICHIÁTER: Én jót tettem vele, most rendben van és tanul. De nem gondoltam, hogy te is ilyen 

hamar idekerｲlsz… Itt vagyok, hallgatlak, tessZk.
EGYETEMISTA LÁNY: HｲlyZnek nZz? Nem beszZlgetni j‾ttem. Egyedｲl Pepe tudott meghallgatni en-

gem. Azt hiszi, tudja helyettesíteni?
PSZICHIÁTER: Én proi vagyok. És neked szｲksZged van egy barJtra…
EGYETEMISTA LÁNY: Nagyon sok barJtom van, k‾sz‾n‾m. Csak sajnos, mind proik.
PSZICHIÁTER: TalJlj magadnak egy rendes iｯt, kislJny – valakit, akivel megoszd az Zleted. LegyZl 

szerelmes, szexelj. Akkor majd teljesnek látod az életet.
EGYETEMISTA LÁNY: Mint a magáé? Szex, szex, szex. Meglestem magát.
PSZICHIÁTER: Igen, és mit tudtál meg?
EGYETEMISTA LÁNY: HJt, hogy pZldJul van egy 03 PSI rendszJmｯ kZk lakkcip｢s terepjJr{ja. Innen 

következtettem, hogy minimum három gyerek. De nem házas. Szereti a begóniákat. Bizo-
nyJra Zrzelmi fogyatZkkal Zl. Naponta kZtszer ‾nt‾zi meg ｢ket a nagy mellｶ bejJr{n｢je. Azt 
hiszem, nagyon szereti a virágokat.

PSZICHIÁTER: A páciensem, hozzátartozik a terápiás kezeléséhez.
EGYETEMISTA LÁNY: Ebb｢l arra lehet k‾vetkeztetni, hogy az anyja nem szerette. Azt is tudom, hogy 

hetente egyszer bevásárol a szupermarketben, pénteken, rendelés után. Doktor úr, maga 
gyｶl‾li az apjJt?

PSZICHIÁTER: Van egy mJsik pJciens h‾lgy, aki…
EGYETEMISTA LÁNY: Maga Zrt a n｢kh‾z, doktor ｯr. A neur{s asszisztensn｢vel mindig k‾z‾sen gJr-

dázik, hogy jókat tudjanak kúrni. Nehéz gyerekkora volt, ugye?
PSZICHIÁTER: És mi van ebben rossz? A szex terJpiJs hatJsｯ. A szex a legjobb nyugtat{. Er｢siti az 

immunrendszert, bebetonozza a házasságokat.
EGYETEMISTA LÁNY: Igen? Nem is vettem észre.
PSZICHIÁTER: A szex a legjobb gyógyszer.
EGYETEMISTA LÁNY: KevZsbZ furdal a lelkiismeret? Elｶzi a fZlelmeidet? Megtanit felejteni?
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PSZICHIÁTER: (Elkezdi levetk｡ztetni a lënyt, mint egy gyereket. Lehｮzza a zoknikat, a lëny pedig 
hagyja, szzfogadz, mint aki az orvosnël van.) A szex endorinokat termel, j{t tesz az agynak, 
a mJjnak, a szivnek, a gerincednek, a hasnyJlmirigynek Zs a tｲd｢nek. Visszaszoritja a de-
presszi{t, szZp Jlmokat generJl, mZly, pihentet｢ alvJst, egZszsZges relexeket, nem Zrzed az 
ZhsZget, nem vagy szomjas, t‾kZletes fogy{kｯra. A szex karriert Zpit, szerz｢dZseket ir alJ, 
háborúkat idéz, politizál, világirodalmat ír. A szex azt jelenti, kommunikáció. A szex értelmed 
ad az életednek.

9gy teszｲnk, mintha reggel felZbrednZnk,
ｯgy teszｲnk, mintha meginnJnk a kJvZnkat,

ｯgy teszｲnk, mintha munkJba mennZnk, 
és közben

a sok ruha alatt
meztelenek vagyunk,

utcákon kóválygó állathorda,
vendZgl｢ben eszｲnk,

kJvZz{kban, klubokban szZdelgｲnk,
luxusautókban,

és csak egyvalamire gondolunk.
9gy teszｲnk, mintha megszｲletnZnk,

ｯgy teszｲnk, mintha meghJzasodnJnk,
ｯgy teszｲnk, mintha meghalnJnk,

Zs ez mind-mind csak 
egy dolgot jelent.

Agyunk egy hatalmas szexorgánum.
Minden mást csak 

szimulálunk.

Az Egyetemista lLny bels｣ monol|gja
A fényben minden látszik:

a kis ráncok az arcán,
ahogy er｢lk‾dik,

mint egy kis kZperny｢n
a tévében, 

fehZr-feketZben.
Látszik rajta az igyekezet.

Koncentrál,
izzadságcseppek csorognak rajta,

folyik a nyála,
lJtszik az orrsz｢rszJla.

És nevetnem kell − 
elfelejtett valami kurvára fontosat,

doktor úr:
a szexnél semmi sem viccesebb.

A fZri nemi szervnZl.

PSZICHIÁTER: …rosszul vagy?
EGYETEMISTA LÁNY: Nem, csak Zrzem, hogy megfulladok. Egy kis pJnikroham… leveg｢t…
PSZICHIÁTER: Menj el az ablaktól!
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EGYETEMISTA LÁNY: Igyekszem majd szépen elájulni, valahol egy kicsit messzebb, hogy ne állítsam 
le a forgalmat: csúcsforgalom van. Majd gyorsan felmosnak, az aszfalt meleg és puha.

PSZICHIÁTER: Kisasszony, tessék leszállni az ablakból!
EGYETEMISTA LÁNY: Mondja meg Pepének, hogy szeretem.
PSZICHIÁTER: KZrlek, legalJbb a p{l{dat vedd fel…
EGYETEMISTA LÁNY: Ennek semmi köze a szexhez. De azért vigyázzon, hogy higgyék is el magának. 

Megmondja neki?
PSZICHIÁTER: KZrlek, ne tedd ezt velem…
EGYETEMISTA LÁNY: Doktor ｯr…
PSZICHIÁTER: Nem… igen. Persze, hogy megmondom.
EGYETEMISTA LÁNY: És semmi nyálas duma. Nem kell virág meg ilyen szarságok. Csak táncoljon át 

nekem egy éjszakát a Bakelit Taxiban, ezt kZrem PepZt｢l.
PSZICHIÁTER: KZrlek… legalJbb a farmeredet vedd felﾆ KZrlek, ne tedd ezt… miZrt… nagyon saj-

nálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Igen, meg fogja mondani neki.
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: És most hunyja be a szemZt. Egyedｲl akarok lenni, amig elszJmolok tizig.
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Egy, kett｢, hJrom – ne csaljon… − ‾t, hat, hZt – ne j‾jj‾n k‾zelebb… csukja 

be… − nyolc, kilenc… kilenc Zs fZl… kilenc Zs hJromnegyed…
PSZICHIÁTER: Nagyon sajnálom!
EGYETEMISTA LÁNY: Most nyissa ki. Tíz! Milyen béna arcot vág!

4. ELŐLÉPTETÉS 

 Szerepl｡k: PszichiáTer, főnöknő a szupermarketben 
 A szupermarketben. Vësërlzk, jellegzetes hangok, a hëttûrben idegesht｡ drum&base. A F｡-

n}kn｡ ｱvegfalｮ irodëja. A kûperny｡k}n lëtni az egûsz ｱzletet, k}zûpen pedig egy hangosbe-
mondz mikrofon. 

főnöknő: <zletｲnkben ma szabadid｢s prom{ci{kat talJl a kerti rZszlegen. HJztartJsi Zs kertZ-
szeti szakembereink ajJnlJsJval ma a fｶnyir{ oll{k darabja 15 lej 20 bani, bokorvJg{ oll{k egy 
kZszletben 50 lejZrt, virJgf‾ld tizkil{s kiszerelZsben…

 A Pszichiëter mûg fehûr k}penyben van, benûz az ablakon, majd benyit az irodëba.
PSZICHIÁTER: …Szia… Zn vagyok…
főnöknő: Oh… szia… 8 lej 60 bani… kil{ja… Zs…
PSZICHIÁTER: LJtom, elfoglalt vagy… nem akarlak zavarni…
főnöknő: (a mikrofonba) A szépsége fontos az ön számára? Látogassa meg kozmetikai részle-

gｲnket: lifting arckrZm Zs frissit｢ hatJsｯ testJpol{ az ininiti jeunesse-t｢l… (a Pszichiáternek) 
Mit keresel itt ebben az órában?

PSZICHIÁTER: Nem tudom… taxiba ｲltem. Nem emlZkszem pontosan. Kij‾ttem a rendel｢b｢l – lent 
t‾meg volt, g｢z‾m nincs, mit bJmultak. És egy idi{ta pasas egy idi{ta taxival.

főnöknő: (a mikrofonba) Napi ajánlatunk: A növények varázsa testápoló vaníliaaromával, erdei-
gyｲm‾lcs- Zs k{kuszdi{-kivonattal, csupJn 10 lej 50 baniZrt. 

PSZICHIÁTER: Ott Jllt Zs azt kZrdezte t｢lem: Megismer engem?
főnöknő: (a mikrofonba) <zletｲnkben a legjobb min｢sZg a legalacsonyabb Jron.
PSZICHIÁTER: Azt mondja, ｲlj‾n be, elviszem valahova. És beｲltem, nem kZrdezett semmit, csak 

egyszerｶen idehozott. Letett a bejJrat el｢tt, nem engedte, hogy kiizessem a fuvart. Az ｢ 
lelkéért, mondta. Vásároljon be. Nem hiszem, hogy kivan a négy kereke.
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főnöknő: (a mikrofonba) Ha valahol olcs{bban kapja meg ugyanazt a termZket, mi visszaizetjｲk 
önnek a tízszeres árát. (a Pszichiáternek) Most nem tudok beszélni. Tegnap este vártalak. 
Meg akartalak lepni egy vacsorJval… gondoltam, utJna elmegyｲnk valahovJ csak mi ketten, 
táncolunk majd egy klubban. Miért nem akarsz velem kimenni valahova?

PSZICHIÁTER: Sok a dolgom, tudod. PJcienseim voltak…
főnöknő: (nem mer igazán dühös lenni) Mindig van egy jó kifogás. Most mi volt a baj? Betörtek a 

hJzadba, elloptJk az aut{dat, kigyｯlt a rendel｢, lemondott a kormJny…?
PSZICHIÁTER: Nem. Beszélni akarok. Engedd meg, hogy mondjak nekik valamit. Lehet, hogy ne-

kem is fáj valami.
főnöknő: Mi fájhat neked, Mircea?
PSZICHIÁTER: Valami. Tudni akarod? Elmondom. Megengeded? Csak öt percet.
főnöknő: MJr szJzszor JtbeszZltｲk ezt. Ilyenkor nem lehet, tudod j{l. Mondd el nekem. A barJt-

n｢d vagyok, nem?
PSZICHIÁTER: Meg… meg… MMMMeg (ideges) MMMMeg… egy pJciensem. Megh. Meghhh. 

Nem megy. A mikrofonba akarom mondani, kérlek, engedd meg, hogy beszéljek nekik egy 
kicsit, kérlek.

főnöknő: (az egyik kûperny｡t igyeli) Kérek a hármas kasszához egy alkalmazottat a háztartási 
rZszlegr｢l. Egy alkalmazottat a hJztartJsi rZszlegr｢l a hJrmas kasszJhoz…

PSZICHIÁTER: …rJm igyelsz?
főnöknő: Figyelek, nem?
PSZICHIÁTER: MuszJj elmondanom… El…Meghhh… egy. KZrlek, kZrlek…
főnöknő: MiZrt j‾ssz mindig napk‾zben? Gyere te is zJrJskor... miutJn elmennek a vJsJrl{k… 

akkor beszZlhetsz. Mindig hagytalak, nem? És tudunk egy kicsit meg-meg-elni is.
PSZICHIÁTER: Én nem… akarom mondani: meghhh. Meghhh.
főnöknő: (a kûperny｡t igyeli) …Zn is meg-meg. Tudod, hogy meg-meg Zn is. Mi{ta meglJttalak, 

csak meg-megﾆ MindjJrt befejezem Zs mehetｲnk meg-meg, j{? MindjJrt. Legyen egy kis 
tｲrelmed, tudom, hogy tｲrelmetlen vagy, de ha meg-meg-elni akarsz, akkor kell vJrnod egy 
kicsit… beszZlni pedig csak zJr{ra utJn lehet, ahogy szoktuk, j{? (a mikrofonba) Kérek a 
hetes kasszJhoz egy alkalmazottat a fagyasztottak rZszlegr｢l. Egy alkalmazottat a fagyasz-
tottról a hetes kasszához.

PSZICHIÁTER: Ne kiabJlj… ne beszZlj ilyen hangosan…
főnöknő: Mi van? Rosszul vagy?... te nem meg-meg-elni j‾ttZl. Mircea, nZzz csak rJm. Mirceaﾆ 

Te megcsalsz? EzZrt j‾ttZl, ugye? Szakitani akarsz, ezZrt j‾ttZl, ugye? Err｢l akarsz beszZlni?
PSZICHIÁTER: Nem, nem tudnJlak meg… NEM.
főnöknő: Te nekem nem tudsz hazudni, érted?
PSZICHIÁTER: (muszáj elmondania) …Zs ｢ meghhh… megh..{ﾆ
főnöknő: És hogy hívják a kis kurvát, akivel meg?
PSZICHIÁTER: Kicsoda? Mi van?
főnöknő: Akit megbasztál!
PSZICHIÁTER: Senki. Eskｲsz‾m, nincs senkim. AzZrt j‾ttem. HozzJd j‾ttem, nem Zrted? MiZrt j‾t-

tem szerinted?
főnöknő: Nem tudom, Mircea? Miért jöttél?
PSZICHIÁTER: BeszZlni… beszZlni akarokﾆ BESZÉLNI AKAROK VEL<Kﾆ HOGY HALLJON MEG 

ENGEM IS VALAKIﾆ Akarok beszZlniﾆ BeszZlni akarokﾆ Én is, Zn is… (a mikrofonhoz ugrik)
 Összeverekednek a mikrofonûrt, k}zben elmondjëk monolzgjaikat.
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A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Hölgyeim és uraim, 

ｲzletｲnk mai kｲl‾nleges ajJnlata
nagybaniban Zs kｲl‾n darabokban:

Főnöknő

Csirkehamburger ötkilós kiszerelésben!

A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Idegösszeroppanás 
nagy kiszerelésben,

K‾nnyｲvegcsZk r{zsaszinben
n｢k szJmJra,

fZriaknak kZkben,
pozitív gondolatok

hatos kiszerelésben,
két doboz áráért hármat kap!

Főnöknő

Vaníliás fagyi tízliteres kiszerelésben!
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

KimZr｢s fZlelem
vZgtelen garanciaid｢vel,

Apró kis akadályok
csomagolva

vagy kimZr｢s vJltozatban…
Főnöknő

Finomított szesz családi kiszerelésben,
s‾r‾k kis hord{kban…

szójajoghurtok
eredeti ízesítéssel,

légmentesített csomagolásban
3 lej 50 baniZrt…

A PszichiLter kｲls｣ monol|gja
Csakis a mi ｲzletｲnkben 
kｲl‾nleges JrajJnlattal

várja önöket
az újonnan megnyitott

lefagyasztott érzelmek részlege,
minden színben, 

minden változatban,
minden ízesítésben.

Főnöknő

Fagyasztott pizzák:
Margherita, 
Prosciutto,

Hawaiiﾆ
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

Gy｢z｢dj‾n meg ‾n is:
kedves kiszolgálóink

mintapróbán
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megmutatják önöknek
az alázatot,

az egyｲttZrzZst,
a dｲh‾t,

a melankóliát,
a pánikot,

a szorongást.
Főnöknő

Kett｢t izet, hJrmat kapﾆ
A PszichiLter kｲls｣ monol|gja

Paranoiakivonat,
fｲst‾lt ｲld‾zZsi mJnia 

szeletelve.
Felhivjuk szives igyelmｲket,

hogy a boldogságrészleg
ma zárva van.

ElnZzZst kZrｲnk,
de boldogságtermékeinket

a minisztérium nem hagyta jóvá.
 
 Kimerültek, egymásra néznek. A Pszichiáter boldog.
főnöknő: Mit csináltál te velem, Mircea? Hogy tehetted?
PSZICHIÁTER: (boldog) Mit csináltam?
főnöknő: Mindenki hallotta!
PSZICHIÁTER: Ezek! Kedvesem, nyisd ki a szemed! Ezek nem hallanak semmit. Nem látnak semmit. 

Nem lJtod, hogy mindenki bolond? NZzd meg azt a lila hajｯ n｢t – szerinted normJlis? Ma-
gJban beszZl. Összead, kivon, szJmol. A mJsik hJrom teli szekZr hamburgert Zs szZnsavas 
ｲdit｢italt hｯz maga utJn – ez normJlis?

főnöknő: Jól vagy?
PSZICHIÁTER: Vagy az a fZri, aki hJrom telefonon beszZl egyszerre – az normJlis? És azok az 

agyonsminkelt kamaszlJnyok, normJlisak? Az a terhes n｢, aki instant zabpelyhet zabJl, az 
normális?

főnöknő: Mircea, te rosszul vagy.
PSZICHIÁTER: Az a iｯ a svZd dobozocskJkkal, az normJlis? És az a hJzaspJr, akik egZsz Zletｲket 

a mosógép mellett fogják tölteni, meg a húsdaráló mellett, meg a mikró mellett, meg a plaz-
matZvZ el｢tt – azok normJlisak?

főnöknő: Mircea, Mircea… mit csinJlsz?
PSZICHIÁTER: Az a csaj, aki hJrom doboz whiskyt vJsJrol Zs tamponokat lop, az normJlis? És az 

a gyerek, aki eperizｶ tejet kZr, ｢ normJlis? És az az ‾reg, aki eperizｶ {vszereket vJsJrol, az 
normális? A te igazgatódnak három autója van – normális?

főnöknő: KZt alkalmazottat az ｢rz｢-vZd｢ szolgJlatt{l kZrek sｲrg｢sen az irodJmbaﾆ
PSZICHIÁTER: Mit csinJlsz, hivod a iｯkat? Ismerem ｢ket, az egyik Sertralint szed, a mJsik Stilnoxot. 

Én irtam fel nekik. A f｢n‾kｲk pedig Risperdint szed. A felesZge Prozacot. A szimpi kasszJs 
csajok Carbamazepint szednek. A parkol{s i{k meg Rivotrilt. Te Xanaxot Zs Coaxilt…

főnöknő: KZt alkalmazottat az ｢rz｢-vZd｢ szolgJlatt{l kZrek sｲrg｢sen a felvigyJz{ irodJbaﾆ Sｲr-
g｢sen kZrek kZt ｢rz｢-vZd｢t a felvigyJz{ irodJbaﾆ Sｲrg｢sﾆ Sｲrg｢sﾆ

PSZICHIÁTER: Alkoholmentes sör, laktózmentes tej, gluténmentes kenyér, koleszterinmentes sza-
lJmi, cukormentes cukor – szerinted normJlis ilyesmiket fogyasztani? NormJlis dolog n｢k 
nZlkｲl baszni, vagy Zlet nZlkｲl Zlni? Gy{gyszerekkel kelsz, gy{gyszerekkel fekszel, gy{gysze-
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rekkel étkezel, gyógyszerekkel koncentrálsz, gyógyszerekkel lazítasz, gyógyszerekkel sze-
retsz – ez normális, normális?

 A F｡n}kn｡ arca egy akvëriumi halûhoz hasonlht. Egyre kûtsûgbeesettebben beszûl a mikro-
fonba. Elnûmul. A Pszichiëter }r}mûben tëncol.

5. TUDOD-E, KI VAGYOK? 

 Szerepl｡k: főnöknő a szupermarketben, főÝgyész
 A Napfelkelte negyedben – ez egy ｮj lakztelep, bungalzkkal, amerikai sthlusban. Mûg s}tût 

van, de mër lassan pirkad. A F｡n}kn｡ az ëgyon alszik, a szûles ablakｮ nappaliban. Mellette 
gyertyafûnyes ｱnnepi vacsora. Bej}n a F｡ｱgyûsz, belebotlik a terhtûsbe.

fő<gyész: Az atyasJgos kutyaｯristenit… itt mindig s‾tZt vanﾆ Kint is, bent is… majdnem kit‾rtem 
a nyakamat – a kurva anyjJt… a polgJrmesteri hivatalnak, az elektrikJnak, Zs a kurva anyJ-
mat nekem is, hogy mi a fasznak költöztem el a tömbházból! Ott legalább volt aszfalt! Te mit 
csinálsz, hogyhogy itt alszol?

főnöknő: VJrtalak…
fő<gyész: K‾szi. Mi ｲt‾tt belZd?
főnöknő: <nnepi vacsorJt kZszitettem. Finom borral. Hogy igyJl te is egy pohJr inom bort…
fő<gyész: Kapcsold már fel azt a kurva villanyt!
főnöknő: De hJt miZrt? Olyan szZp igy… mindjJrt felkel a nap. Nem ezZrt tettｲnk kelet felZ nZz｢ 

ablakokat?
fő<gyész: Kapcsold fel a villanyt, nZzz egy kicsit rJm… megismersz?
főnöknő: Persze, kedvesem, nem kell ehhez lJmpaﾆ Mi ez a hｲlyesZg? Gyere, vacsorJzzunk…
fő<gyész: Hajnali négy óra van. Nehéz napom volt.
főnöknő: Gondoltam… engedjｲk ki a g｢zt.
fő<gyész: Én nagyon jól vagyok, köszi. Mondani akarsz valamit?
főnöknő: Igen. Rájöttem, hogy ez nem az az élet, amire vágytam.
fő<gyész: Tessék? Próbálj konkrétabban fogalmazni. (Whiskyt tölt magának.) Hol az a kurva jég? 

Mindig mJshova teszed…
főnöknő: Vagyis – azt akarom mondani, hogy nem ezt akarom. Ami most van. Nem így képzeltem 

az életemet. Nem akarok minden nap munkába menni, nem akarok minden nap hazajönni 
Zs egyedｲl vacsorJzni, nem akarok egyedｲl aludni. Veled egy Jgyban, de mZgis egyedｲl. 
Hogy csak akkor jöjjek rá, hogy mellettem fekszel, amikor hallom a borzalmas horkolásod. 
Nem akarok magamhoz nyｯlni Zs azt kZpzelni, hogy Zlek, mik‾zben… SzeretnZm, ha el‾lr｢l 
kezdenZnk…

fő<gyész: A világon semmi pénzért nem kezdeném újra!
főnöknő: De hát élni akarok, érted? Akkor inkább elválok. Egy esélyt akarok – miért, nem érdem-

lek meg egy esélyt?
fő<gyész: De, de. Nyugodj meg, drJgJm… kibogozzuk majd valahogy. Elmegyｲnk nyJron G‾-

r‾gorszJgba… vagy PJrizsba, ez mZg jobbﾆ MJsodik nJszｯt, akarod? ÍgZrem, hogy jobban 
fogod Zrezni magad. Tｯl sok tZvZt nZzel… az este is nZzted?

főnöknő: (sírva) Igen.
fő<gyész: És… tetszett? J{ voltam, ugye? Lehet, hogy j‾v｢ hZten is behivnak, mert ‾sszeha-

verkodtam ott a stábbal.
főnöknő: (magához tér, kritikus, pragmatikus) HJt… igen. Csakhogy folyton fZlbeszakitottak a 

hirekkel. És nem igazJn Zrtettem, mi ez a felhajtJs a dilis csaj k‾rｲl, aki lesz‾k‾tt az emelet-
r｢l…? EgZsz nap csak ｢ volt a tZvZbenﾆ Ezek a sajt{sok – nagyon tｯloznakﾆ Hogy az orvos 
dobta volna ki… komolyanﾆ Ez teljesen abszurdﾆ Az, szegZny, teljesen mJsvilJgon volt… 
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a szivem szakadt meg, mikor bilincsekben lJttam, mint JZzus Krisztus… Oda kellett volna 
mondjJl nekik pJrat… neked van orrod, kiszagolod a bｶn‾s‾ket, vZgｲl is ez a szakmJd…

fő<gyész: …mi van, te kioktatsz engem? Te tudod, kinek a lJnyJr{l van sz{? Ne sz{lj bele olyan 
dolgokba, amit nem értesz!

főnöknő: Én… nem… (szünet) És utJna mit csinJltJl? Mert vacso… vJrtalak.
fő<gyész: Figyelj ide: kij‾v‾k a tZvZt｢l, taxiba ｲl‾k az ｲgyZszsZgig, hogy elvegyem az aut{t – 

hogy hazajöjjek, amikor felhív a csajszi apja a nyomozással kapcsolatban. Hogy igyunk vala-
mit. Csak mi ketten – inkognitóban.

főnöknő: Te – inkognit{ban? Neeeﾆ Az apjJval…ﾆ És hova mentetek?
fő<gyész: HJt, a sof｢rnek is jJrt a szJja, kommentJlt, hogy igy meg ｯgy. Pont, mint te, hogy a 

doki Jrtatlan… t‾k amat｢r. 9gyhogy, mondom neki, jJrtas ick{nak nZzel ki, nem tudsz egy 
csendesebb helyet, egy ｲzleti megbeszZlZshez – s mondja a ick{, hogy dehogynem, elvi-
szem egy el｢kel｢ klubba, j{ a zene… Nem akartam sokat maradni, ｯgyhogy mondtam neki, 
vJrjon meg. Ötven eur{t igZrtem neki, ha ZjfZlig vJr.

főnöknő: Ötveeen? És odaadtad neki?
fő<gyész: Fasztﾆ KZt {rJt vJrtam, amig megj‾tt az emberem, Zs alighogy belZp… ott terem Bakelit 

Roberta, Zs ahogy meglJtja, elkezd ordibJlni meg visitozni… hangosan veszekednek, ｯgy 
tｶnik, a n｢ ismerte a lJnyJt… mindegy, nem Zrdekes.

főnöknő: Hogyhogy nem érdekes? Mi köze volt Robertának a lányhoz?
fő<gyész: Ha mondom, hogy nem érdekes! Na szóval, amikor lejárt a cirkusz, menni akarok – 

mJr Zjjel kett｢ volt. És a taxis azt mondja nekem, hogy ZjfZlig 50 eur{ volt, most mJr 100.
főnöknő: 100…?ﾆ És mit csinJltJl? Odaadtad neki?
fő<gyész: Az anyjJt adtam oda neki, aztﾆ Fogtam magam szZpen Zs elsZtJltam az ｲgyZszsZg 

parkol{jJig, mert nem volt messze, beｲltem az aut{ba Zs hazaindultam.
főnöknő: És…?
fő<gyész: És a ick{ t‾k idegesen, utJnam.
főnöknő: És…?
fő<gyész: És megel｢z. De Zn, dehogy hagyomﾆ Megel｢z‾m, aztJn ｢ engem, Zs megint Zn. AztJn 

megint megel｢z. Elkezdek dudJlni. Ő meg nem hagyja magJt. Gyorsit. És Zn – utJna, hogy 
érjem utol!

főnöknő: És… Zs?
fő<gyész: És utolZrem, Zs akkor beletapos Zs 160-nal megy, Zs elhｯz mellettem az ｢rｲlt. És nem 

tudtam utolérni.
főnöknő: Oh… Zs?
fő<gyész: Tudod, hol van az az ｯtkeresztez｢dZs, a MallnJl, ahol a rend｢r‾k Jllnak?
főnöknő: Igen. Mert?
fő<gyész: Megállítottak.
főnöknő: Téged?
fő<gyész: KZpzeld. Nem ismertek meg. HｲlyZk.
főnöknő: Megmutattad az igazolványodat?
fő<gyész: Te hｲlye vagy? Hogy cimlapon szerepeljek gyorshajtJsZrt?
főnöknő: Milyen diszn{kﾆ Megbｲntettek?
fő<gyész: Rosszabb, elvettZk a jogsimat. És megfｯjattak… iatal srJcok voltak, elszJlltak. Jegy-

z｢k‾nyvet irtak… nem is akartak sz{ba Jllni velem.
főnöknő: És bevittek a rend｢rsZgre? TZged? 
fő<gyész: KZpzeld el…
főnöknő: InkJbb adtJl volna a taxisnak 100 eur{t…
fő<gyész: HJt mondd meg… hogy ne ismerjenek fel? Annyiszor lJttak a tZvZbenﾆ Tudd meg, ezek 

nem nZzik a Lege fOrO de lege-tﾆ Kapcsold csak fel a villanyt Zs nZzz rJm egy kicsitﾆ
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főnöknő: Hagyjad, nem szｲksZges. Tudom, hogy nZzel ki.
fő<gyész: Hasonlítok a tévés magamhoz?
főnöknő: J{ pasi vagy. Nem egy Keanu Reeves, nem vagy mai csirke…
fő<gyész: Te se vagy Cher, ma chere… ne haragudj na, nem ezt akartam mondani… kiscicJm, 

gyere, ne veszekedjｲnk… el kell vigyelek egyszer oda, a klubba… nem rossz hely, tudd meg, 
egyJltalJn nem rossz…

főnöknő: Igen, menjｲnk mi is ki kettesben, mint rZgen… ki gondolta volna, hogy ennyi ideig 
egyｲtt leszｲnk? SzegZny egyetemista cs{r{ voltJl…

fő<gyész: …te meg kedves kis elJrusit{n｢ az egyetemi kampusz JbZcZjZben. Minden-Lili, igy 
hivtak, mert r‾gt‾n ugrottJl Zs mindent megcsinJltJl… j{ kislJny voltJl… mintha csak tegnap 
lett volna. Volt egy… fehZr… ruhJcskJd… lJtszott a kis hasad a k‾peny alatt… emlZkszel? 
AztJn a kis has elment messzire, messzire… Zs mindenki ezt beszZlte az utcasarkon… mi-
lyen gonosz ez a világ!

főnöknő: …milyen gonosz ez a vilJgﾆ
fő<gyész: (fëradt, rûszeg, leｱl) … milyen gonosz… ez aaaaahhh… milyen napom volt… gyere… 

ｲljｲnk le ide egy kicsit… menjZl csak, mindjJrt j‾v‾k Zn is… kZszｲl｢dj csak… mindjJrt j‾-
v‾k… egy kicsit mZg ｲljｲnk itt… aaaahhhhh… hogy ne ismerjen fel egyik sem… borzalmas… 
hova jutott a vilJg…

 Elalszik az asztalon, a terhtûken. A n｡ enni kezd. Fokozatosan a jelenet a romantikusbzl rideg-
be vëlt ët. Az ablakon beszｱremlik a hajnali fûny, lëtszani kezdenek az olcsz alpaka gyertya-
tartzk, a kiszëradt ûtel, mｵanyag kaja a gyorsûtkezdûb｡l. De ｡ exponenciëlisan eszik.

A F｣n｠kn｣ magLnyos monol|gja
Holnaptól új életet kezdek.

Régóta nem éreztem ilyen jól magam!
Egy hZt alatt kb. hat kil{t tudok fogyni − 

már leadtam húszat,
de ilyen ritmusban 

két hónap alatt
felveszem az érettségi ruhámat.

Konditerembe járok majd.
És az edz｢m – barna hajｯ,
magas, szikrázó szemekkel

rám néz, hosszan, 
hosszan, hosszan…

és három nap után azt mondja,
Kedves kisasszony,

Zs ｯgy nZz rJm, fZriasan…
pedig csak harminc k‾rｲl van…
harminc‾t alatt, mindenkZpp…

és olyan jól néz ki,
olyan…

tｯl Zrett a korJhoz kZpest − 
hasonlít Keanu Reeveshez
amikor Diane Keatonnal

abban a ilmben…
Ha csak rám néz, lemegy rólam egy deka.

Adok neki még egy hónapot,
aztán elhívom vacsorázni.
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A hasamról kell még egy kicsit leadnom,
a többit elrendezem:

egy kis lenge als{nemｶ,
sejtelmes vilJgitJs, whisky…

Segit az ‾nbizalom-n‾velZsben,
érzem, hogy megint lejött rólam 3 deka.

óh, igen,
igen.

 Az ablakon beköszönt a reggel.
 

6. INTERJÚ 

 Szerepl｡k: főÝgyész, Újságírónő
 Ugyanaznap, a F｡ｱgyûsz irodëjëban, a F｡ｱgyûsz az hrzasztalon alszik.
 
fő<gyész: Milyen bｲntetZs?ﾆ Nem izetek ki semmifZle bｲntetZst… felmondJs?ﾆ Milyen felmondJs?
 Bej}n az Újsëghrzn｡. Egy ideig nûzi, amint a F｡ｱgyûsz ëlmëban beszûl.
9jságírónő: <gyZsz ｯr…
fő<gyész: Nem adok be semmiféle felmondást! (Felébred.) F｢. <gyZszﾆ Az JllJsinterjｯZrt a folyo-

són várjál. Hogy jöttél be ide?
9jságírónő: Nem volt kint senki.
fő<gyész: Az interjｯ egy {ra mｯlva kezd｢dik. MenjZl, igyJl meg egy kJvZt addig, bogaram, j{?
9jságírónő: Milyen interjú?
fő<gyész: A titkJrn｢i JllJsZrt, Zdesem. Ez lenne az els｢ munkahelyed?
9jságírónő: TitkJrn｢? Nem emlZkszik rJm? Tegnap… a mｶsorban…ﾆ Egyｲtt voltunk az ‾ngyil-

kos lJnyr{l sz{l{ mｶsorbanﾆ Az ｯjsJgt{l vagyok, els｢nek Zrtem a tett helyszinZre… na, nem 
emlékszik?

fő<gyész: Óﾆ Persze, igen… mit parancsol?
9jságírónő: Adjon egy hiteles infót a holnapi lapszámba. Valami igazat. Nem ezt a pszichológus 

bl｢dsZget.
fő<gyész: A nyomozJs folyamatban van. Nem nyilatkozhatok a sajt{nak…
9jságírónő: Ezt mondja csak szZpen a tZvZnek ｲgyZsz ｯr…
fő<gyész: F｢. <gyZsz.
9jságírónő: Mindegy… Amint lJtja, szemZlyesen kerestem fel ‾nt. Nem hivtam telefonon, nin-

csenek tanuk…
fő<gyész: Miért akarja mindenáron kavarni a szart? Nincs elég bajuk így is azoknak az emberek-

nek?
9jságírónő: Azt hallottam, hogy nem volt j{ban az apjJval… meg hogy a bJtyjJt kｲlf‾ldre kｲldte 

az apja, hogy ne rombolja le a hírnevét. Igaz, hogy a csaj kemény narkós volt? És miért nem 
beszZl senki a iｯr{l?

fő<gyész: Mert nincs amit beszélni. Nincs semmilyen sztori, hiába akarnak a szarból aranyat csi-
nJlni. Olyan csalJd, mint bJrmelyik mJsik, teljesen szokvJnyos. KZt gyerek, kｲszk‾dnek az 
Zlet gondjaival. De a baj nem vJlogat: egy ｢rｲlt orvos meger｢szakolja Zs ledobja az emeletr｢l 
a lJnyukat…

9jságírónő: És ha cserZbe adnZk valamit magJnak…?
fő<gyész: Meg akar vesztegetni? Menjen csak szZpen ki azon az ajt{n…ﾆ
9jságírónő: Jaj, nem akarom. Ne haragudjon, csak úgy kiszaladt a számon – elfelejtettem, hogy 

kivel Jllok szemben… remZlem, nem haragszik rJm.
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fő<gyész: Nem mondom… maga mZg iatal, meg tudom Zrteni. De tｯlsJgosan idealizJlja az igaz-
sJgot – Zs vannak dolgok, amikkel nem szabad viccel｢dni, kisasszony…

9jságírónő: Igen, láttam az este. Milyen szépen fogalmazott, mikor azt mondta, „ezek a dolgok 
Zrtelmet adnak az Zletｲnknek”. A felesZged mellett Zbredni, elvinni a gyerekeket az iskolJba, 
kint lekkenezni a hZtvZgi hJz gyｲm‾lcs‾sZben. UnokJzni, nyugdijba menni Zs tudni, hogy 
nem éltél hiába.

fő<gyész: Igen, igen, pontosan.
9jságírónő: Hazavinni a protokoll JsvJnyvizet, luxusZttermekb｢l kilopni a kiskanalakat, svJjci 

bankban számlát nyitni és nem vallani be, pornót nézni a munkahelyen.
fő<gyész: Mi van… micsoda… MegvJdol valamivel? Tudja, hogy rJgalmazJsi perrel jJtszadozik?
9jságírónő: Nem, csak feltZtelezgettem. Ezek szerint… nem igaz?
fő<gyész: Nem. 
9jságírónő: A f｢n‾k‾m ki fog rｯgni. Pedig most kezdek vZgre belej‾nni a komoly dolgokba…
fő<gyész: Nem fZltelek, feltalJlod te magadﾆ BJtor vagy, okos… nZzd, ha kirｯgnak, Zn felveszlek, j{?
9jságírónő: TitkJrn｢nek?ﾆ
fő<gyész: Jobban izetｲnk, Zs legalJbb lenne valakim, aki tud bJnni a sajt{val. És ne mondjad 

t‾bbet, hogy <gyZsz ｯr.
9jságírónő: F｢. <gyZsz.
fő<gyész: Ej, hivj csak… Nelunak.
9jságírónő: HJt… tulajdonkZppen… nem is tudom, mit kell majd csinJlnom? KJvZt hozni Zs 

kapcsolni a telefonhívásokat?
fő<gyész: Legyen komoly, kisasszonyﾆ Itt van kJvZautomata Zs telefonk‾zpont isﾆ Egy titkJrn｢ 

ennZl j{val t‾bbet kell tudjon – mestersZgetﾆ Nyitva legyen a fｲle, de ne mondjon semmit. 
Nyitva legyen a szeme, de tudjon szemet hunyni, ha kell.

9jságírónő: Legyen hｶsZges, sz{rakoztat{, diszkrZt, bJjos – Zs egyetlen prioritJsa legyen: a 
f｢n‾ke. ÉrtZkelje Zs vZdje meg a napi kellemetlensZgekt｢l – mint egy hｶsZges kis szuka.

fő<gyész: A f｢n‾k pedig – el｢lZpteti.
9jságírónő: Mindig asszisztensZnek nevezi, soha nem titkJrn｢nek. Elhivja vacsorJra, ha mind-

ketten munkaid｢n tｯl dolgoznak. Mindig hazakisZri, ha szｲksZges, Zs ott marad ZjszakJra is, 
ha szｲksZges. Fizetett delegJci{kra viszi magJval – ｯgy vigyJz rJ, mint sajJt lJnyJra.

fő<gyész: Nem, mint a húgára.
9jságírónő: Mint a legjobb barJtn｢jZre. Lelki tJrsJra.
fő<gyész: És testi tJrsJra. HｶsZges, szelid, kedves, j{ a humorZrzZke, tiszteli a f｢n‾kZt, felnZz rJ…
9jságírónő: …a j{ tulajdonsJgaiZrt, a mZg mindig vonz{ fZri testZZrt, hatJrozottsJgJZrt Zs kivJl{ 

jellemZZrt…
fő<gyész: Minden igazi fZrinak szｲksZge van egy titkJrn｢reﾆ
9jságírónő: Nelu… kZrdezhetek valamit?
fő<gyész: Mondjad, cica.
9jságírónő: Ki az a Roberta?
fő<gyész: Ti sosem adjátok fel.
9jságírónő: HJt ennyit csak elmondhatsz… csak egy egyszerｶ kZrdZs, nem? Mi van? Senki 

nincs itt rajtunk kivｲl…
fő<gyész: SajnJlom, kisasszony, az JllJsinterjｯ nem sikerｲlt.
9jságírónő: Mi van?! Rosszul vagyok.
fő<gyész: Igen, bizonyJra szｲksZged van egy pohJr vizre. De sajnos a protokoll vizｲnk elfogyott. 

A foly{son van egy ｲdit｢automata. Csak lassan… vegyZl mZly leveg｢t, szedd ‾ssze magadﾆ 
Ha kimentZl, sz{lj a k‾vetkez｢ h‾lgynek, hogy bej‾hetﾆ 
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7. A MBVÉSZETÉRT SZENVEDNI KELL 

 Szerepl｡k: Újságírónő, foTós
 Bakelit Taxi, retrz a maximumon. Ehhez ill｡ zene. A hely nagyon men｡. Valahol a Taxi ûs a 

nûmailm k}z}tt, hzlûsesen. A Fotzs – metroszexuëlis, egy asztalnël cigizik, Jack Danielst iszik. 
Bej}n az Újsëghrzn｡.

9jságírónő: Szia. Helyszínt váltottál, vagy ezt a Robertát kúrod, vagy hogyishívják? Egész nap 
kerestelek.

FOTÓS: Tudom, telet‾mted a hangpostJmat. Mit vagy ｯgy oda…?
9jságírónő: HJt igZrtZl valami kZpeket… tudod, azokat. CristinJval. A halottashJzb{l. Add ide 

gyorsan, mert nincs id｢m, mindjJrt lapzJrta.
FOTÓS: Pont ez az.
9jságírónő: Micsoda?
FOTÓS: Nem adhatom oda.
9jságírónő: Hogy a fenébe nem? Menj a francba, Tavi! Többet kérsz érte?
FOTÓS: Andrei. És nem adhatom oda, ennyi. Tudom, hogy megígértem, de a dolgok megváltoztak.
9jságírónő: Miért?
FOTÓS: Gondolkodtam… Zs az Zletben sokkal, de sokkal er｢sebbnek tｶnt. Az agyamra ment 

nZha vele. ElvJrJsai voltak, Jlmai, ‾sszevissza beszZlt… nem tudtam, hogy szabaduljak meg 
t｢le. Engem az apja Zrdekelt, ｢ meg folyton rajtam l{gott. Azt hiszem, a r‾geszmZje voltam. 
Mikor meghalt…

9jságírónő: Felsóhajtottál. Furdal a lelkiismeret, vagy mi a baj?
FOTÓS: RJj‾ttem, hogy milyen szZp. Azzal a csｯnya koponyasZrｲlZssel egyｲtt, csendessZg Zs 

tisztaság volt benne – a nyakvonal mentén, a mellek domborulatánál, le a sarkáig. Tökéletes 
volt. A fansz｢rzete is ｯgy nZzett ki, mint egy gyerekrajz: t‾kZletes kis hJromsz‾g a t‾rZkeny 
combok k‾z‾tt. Olyan volt… 

9jságírónő: Te beleszerettél.
FOTÓS: Dehogy! Csak pont ezek a fotók kellenek még a kiállításomhoz. Úgyhogy nem adhatom 

oda, most már érted.
9jságírónő: Csak egyetlen egyet.
FOTÓS: Nem lehet.
9jságírónő: Ok, ‾tszJz – ennZl t‾bbet nem adok. Gyere, na, tudom, hogy cigire sincs pZnzed…
FOTÓS: ÖtezerZrt sem. A mｶvZszetZrt meg kell szenvedniﾆ
9jságírónő: Euró.
FOTÓS: Biztos vagyok benne, hogy talJlsz valami j{ kis sztorit…
9jságírónő: Ne hｲlyZskedj, mert ez fJjtﾆ Akkor… hagyjuk… ismerek egy ick{t a Dimineaﾌa-t{l, 

nyomozó fotós, mint te, az majd elintézi nekem. (Szünet. Hiábavaló próbálkozás.) Figyu, Tavi, 
legyZl mJr j{ iｯ… be tudnZk robbanni ezzel a sztorival… most van rJ helyzet. Cimlapra ke-
rｲl‾k. Bekerｲl‾k a nagyok k‾zZ, te… ne baszd el nekem.

FOTÓS: Nem tudom, érted! És ha még egyszer letavizol, úgy itt hagylak, hogy soha az életben 
nem lJtsz t｢lem t‾bb fot{tﾆ Aprop{, ki ez a Tavi kandｯr, vagy ki?

9jságírónő: Csak vicceltem… (átmegy cicába)… csak egyetlen egyet, kZrlek. Mert olyan j{ iｯ vagy.
FOTÓS: Nem vagyok j{ iｯ. MiZrt, ｯgy nZzek ki?
9jságírónő: (hódítani akar) J{ iｯ vagy… az vagy… tudom Zn, hogy az vagy, j{l tudom…
FOTÓS: Mit csinálsz? Fana, te nem vagy normális – itt akarod?
9jságírónő: Igazad van – gyere, kisZrj ki a vZcZbe…
FOTÓS: A vécé itt van a hátam mögött, az az ajtó!
9jságírónő: AnnJl jobb…
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FOTÓS: És ha benyit valaki?
9jságírónő: Félsz?
FOTÓS: Nem, de Zn mZg soha… a vZcZben… mZg soha nem…
9jságírónő: Komolyan?! Egyszer az életben mindenki kúrt már budiban!
FOTÓS: Én – nem!
9jságírónő: LJtszik, hogy nem lentr｢l kezdted. Akkor gyere velem, Zs Zleted legszebb utazJsJ-

ban lesz részed te, Tavi, te!
 Bemennek. Valaki kopog az ajtzn. Az Újsëghrzn｡ bezërja az ajtzt.

A Fot|s bels｣ monol|gja
Ezt kéne lásd, 

Man Ray!
Azt hitted, tudod, mib｢l Jll egy n｢:

szemek,
kezek,
mellek,
fenék,
ujjak,

fｲlek – Zs az ajkak,
a hJta, mint egy hegedｶtok.

De hazudik a lencsevégre kapott
tekintet.

Semmi nem igaz.
Semmi nem az, amit ábrázol.

Ezek nem szemek,
ezek nem kezek,

fenék,
ujjak.

Ez egy bekeretezett világ.
De az igazi világ,

az igazi világ nagyon rövid.
Egy századmásodperc!

Katt!

Az ;jsLgjr|n｣ bels｣ monol|gja
Nekem nem fáj semmi,

engem nem érint meg semmi,
objektív vagyok,

pártatlan,
megvesztegethetetlen.
Bárhova bemegyek,

el｢ttem nincsenek titkok.
Mindent tudok!
Mindent látok!
Mindent hallok!

Mindent megcsinálok!
Mindent megírok!

Nincs se anyám, se apám, 
nincsenek szeret｢im, se barJtaim.
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Nincs id｢mﾆ
De néha, esténként, mikor felejteni akarom a napot, 

el｢veszem az igazolvJnyomat, amin a rZgi fot{m van,
a falusi kislányos,

Zs eszembe jut, mennyire fJjt az a fZnykZpez｢gZp,
ami el｢sz‾r lefot{zott.
Az els｢ sajt{s fot{m.

PJrtatlan, megvesztegethetetlen, fｲggetlen.

 A Fotós nekitámaszkodik az ajtónak. Cigarettát keres. A lány rendbe szedi magát.
9jságírónő: A fenZbe – elszakitottad a harisnyJmatﾆ MiZrt nem igyelszﾆ
FOTÓS: Megt‾rtZnik…
9jságírónő: Veszel nekem mJsikat? Tudd meg, sokba fog neked kerｲlni, olasz harisnya.
FOTÓS: TZnyleg… akartam is kZrdezni… nem tudnJl k‾lcs‾nadni…
9jságírónő: …nincs pZnzed… Zs mZg te alkudozol velem…ﾆﾆﾆ Akkor azt adod ide, amin az a 

t‾rZkeny hJromsz‾ges… tudod, aztﾆ
FOTÓS: Jól van, odaadom, mert van még egy csomó – és azok ezerszer jobbak. Az amúgy is 

olyan, szokvJnyos…
9jságírónő: Milyen disznó vagy!
FOTÓS: Valaki nemrZg azt mondta, hogy j{iｯ vagyok… Van egy cigid?
9jságírónő: Le akarok szokni. Szóval – ideadod a régi áron!
FOTÓS: J{l van mJr… add ide a pZnzt…
9jságírónő: HJromszJz…
FOTÓS: ÖtszJz volt, nem? … j{l van, hJromszJz, j{l vanﾆ
9jságírónő: Lej…
FOTÓS: Oké, lej!!! Add már ide! Tudtad, hogy beadom a derekam, ugye?
9jságírónő: Sejtettem… mindenki tudja, hogy nincs pZnzed.
 Valaki idegesen kopogtat az ajtón.
FOTÓS: Hallod, nem ismZteljｲk ezt meg egy… kevZsbZ nyilvJnos helyen?
9jságírónő: Miért ne? De most rohanok – mert be kell érjek a szerkibe, hogy összeállítsam az 

anyagot. Gyere be a pénzedért, jó?
FOTÓS: És szerinted mib｢l izetem ki a fogyasztJst? AdjJl legalJbb… egy szJzast.
 Az Újsëghrzn｡ kizërja az ajtzt, ki akar menni.
9jságírónő: IgyJl tartozJsra, kicsim, c’est la vie.
FOTÓS: (nem engedi) Nem hiszem el, hogy el akarod húzni a beled! Nagyon gáz, hogy így akarsz 

kiizetni.
9jságírónő: Jól van, vicceltem. Tessék egy százas.
FOTÓS: K‾szi. Rendes vagy – hallod… de itt csak hetven van…
9jságírónő: A harisnyapénzemet adtam oda. És máskor jobban vigyázz!
FOTÓS: Milyen szarság!
9jságírónő: A mｶvZszetZrt meg kell szenvedni, te, Tavi, te…
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8. CSONTJAINKON A HÚS 

 Szerepl｡k: foTós, színésznő
 Egy fotzs szalonban. El｡kûszｱletek a fotzzëshoz.

színésznő: …hogy talJltad meg ezt a helyet? A tied…?
FOTÓS: Az egyik barJtomZ… majd lesz nekem is egyszer… Milyen ilmr｢l van sz{? Hogy kZpben 

legyek én is.
színésznő: HJt, van ez a srJc, aki most fejezte be az egyetemet Zs ilmet akar forgatni. Állit{lag 

pZnze is van. LJnyokat keres… Zs meglJtott, de att{l mZg be kell adnom a fot{kat. De miZrt 
is ne? ElvZgre ez egy komoly dolog… Így j{ lesz?

FOTÓS: Kicsit jobbra, oda nZzz – igen, nekem balra… kicsit szomorｯbban… iiigy, nagyon szZpﾆ És 
a forgat{k‾nyv? J{ – a hajadat tedd hJtra…

színésznő: HJt… mZg nem adta ide… hallod, meg akartam mJr rZg kZrdezni, hogy… te miZrt ne 
j‾ssz el az el｢adJsaimra?

FOTÓS: Én?ﾆ Olyan nincs, hogy nem j‾v‾k. NZha… nZha… elj‾v‾k.
színésznő: A Sirályt láttad?
FOTÓS: Azt nem. De voltam azon a vetk｢z｢s, vZrfert｢z｢s… Hotline, azt hiszem. Hagyd szabadon 

a vJlladat… legyZl szZp… az a tekintet, az, tudod – ezz azzﾆ
színésznő: Komolyan? LJttad?ﾆ Nagy sikere van…
FOTÓS: Igen, el｢adJs alatt majdnem megfulladtam egy csaj mellett, aki folyton SMS-ezett, Zs 

kilJtszott a hasa Zs egy dJma mellett, aki bｶzl‾tt a Diort{l. (Maradj igyﾆ 9ｯｯｯgy… j{ﾆ Er｢seb-
benﾆ) Mondd csak, kedves, mi volt az a szarsJg a vZrfert｢z｢ iｯval, aki az ‾ccsZt er｢szakolta 
Zs aztJn az ‾ccse ‾ngyilkos lett (<gyesﾆ Nagyon j{ﾆ), aztJn meg j‾n az anyjuk Zs mZrget vesz 
be, amikor meglJtja, mi t‾rtZnik… Zs hazaj‾n munkJb{l az apjuk Zs kisz‾kik az ablakon… A 
valóságban nincs ilyen. (Jó! Most kicserélem a világítást – gyere ide, háttal, fordulj felém egy 
kicsit… iiigyﾆ) T‾bbet aztJn nem is mentem szinhJzba.

színésznő: Komolyan?ﾆ (Így j{ lesz?) Pedig megeskｲdtem volna, hogy tetszett neked. CristinJnak 
tetszett… mondjuk, ｢ hozzJ van szokva az ilyen beszZdhez…

FOTÓS: Komolyan? Mikor szokott hozzá?
színésznő: HJt, ｢ orvosin van Zs – te mit kZpzelsz, milyen duma folyik ott, amikor gJrdJznak? 

Nem túl sok ez a fény?
FOTÓS: Te… most viccelsz?
színésznő: Mit vicceljek? A fénnyel?
FOTÓS: Te tZnyleg… nem tudod? MosolyogjJl, kZrlek.
színésznő: Mit tudjak…?ﾆ
FOTÓS: HJt, Cristina… KacagjJl egy kicsit, nem igy, olyan kedvesen…
színésznő: Mi van Cristinával?
FOTÓS: Mikor láttad utoljára?
színésznő: KZt-hJrom napja. Hivtam telefonon, de azt hiszem, lemerｲlt az akkuja. Nem voltam 

mZg otthon, pr{bJim voltak, Zs egy barJtn｢mnZl aludtam… de miZrt kZrded? Valami baja 
lett? Még kacagjak? 

FOTÓS: Rendben van, abbahagyhatod. Te nem tudod.
színésznő: Mit?ﾆ Mi van vele… hｲlye liba, biztos megint bezJrk{zott az egyik bentlakJsi szobJba 

– tudod, egyszer ott maradt egy egZsz hZtvZgZt annJl a csajnJl, aki... mi? EnnZl is rosz-
szabb…? Mi t‾rtZnt?

FOTÓS: Te hol élsz? Nem olvasol újságot? Nem nézel tévét?
színésznő: De hát nem rólam van szó, nem? (szünet) Balesete volt. Súlyos?
FOTÓS: Ledobta magJt az emeletr｢l, Diana.
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színésznő: Meghalt?
FOTÓS: Voltam a halottashJznJl tanｯsitani, hogy ｢ az.
színésznő: Milyen… faszsJg. Te most hｲlyZskedsz velemﾆ
FOTÓS: Igen. Egy dolog el｢adJsban ‾ngyilkosnak lenni Zs – mJs dolog a val{sJgban. 
színésznő: Hallgass…
FOTÓS: A mｶvZszet Zs a val{sJg – tudod, nemrZg volt egy beszZlgetZsem err｢l egy… barJtom-

mal, fest｢. Hires, nem fontos a neve, ｯgysem ismered. J{ barJtom.
Elkezdi snap-shotban fot{zni. A lJny nem p{zol. Mintha ott se lenne.
színésznő: Hallgass már.
FOTÓS: (folyton kattintgat) Mit csinJlsz, sirsz? Emeld fel a fejed, hogy lJssalak…
színésznő: (felemeli a fejût, nem shr) Sírni? Nem, csak koncentráltam.
FOTÓS: (Jobban szerette volna, ha sír. Megáll. Hosszan nézi.) Tudom, milyen, hidd el – nekem is 

meghalt egyszer egy barJtom…
színésznő: Most megint egy német darabban játszom, a csaj gyógyszereket vesz be. Nem dobja 

le magJt az emeletr｢l, de… Ilyen volt ｢ is. BeszJmithatatlan.
FOTÓS: (elkezdi simogatni) Te mit gondolsz, a mｶvZszet igazi kell legyen vagy… ilyen… k‾lt｢i?
színésznő: (hangsúlyoz, hagyja, hogy simogassák) Milyen grimaszokat vágott néha. És a járása, 

olyan fJradt… el kell gondolkodjak ezen. És hogy ‾lt‾z‾tt az ut{bbi id｢ben. Mindig ｯton 
volt – nem hiszem, hogy az orvosi szakma neki val{ volt. Ki kell birnod, hogy is mondta… Mit 
mondott. Gondolkozzak csak. Ja, a bátyjával való viszonya. Fontos. (rájön, mit akar a srác) 
Te mit csinálsz?

FOTÓS: Nem tudom… olyan szexi vagy, tudtad?
színésznő: Téged ez felizgat? Te nem vagy normális.
FOTÓS: (elkezd játszani vele) Erre gondolsz?
színésznő: Fejezd be – erre. CristinJra Zs mindenre… − {hﾆ 
FOTÓS: Erre – vagy erre – pontosan mire gondolsz?
színésznő: Errrr – e!
FOTÓS: Azt hittem, szereted, ha durván – óh! Ott ne!
színésznő: A színpadoooo – n! Az életben – neeem!
 

A Szjn[szn｣ bels｣ monol|gja
A sok eredetisZgt｢l lepattogzott a fogam,

Zs a mｶvZszet elment az anyjJba,
csak az élet maradt,

ez a szar élet,
amiben ZrzZseket gyｶjt‾getek,

Zs elｲltetem ｢ket, 
mint valami árvácskákat,

ide is meg oda is,
gyｶjt‾m az ZrzZseket,

és valaki, nem tudom, ki,
valaki ott mélyen bennem 

azt mondja:
ez nagyon j{, teheted a gyｶjtemZnybeﾆ

ez nem j{, ez hamis − 
ez csinált,

ezt többet soha ne használd,
utánzás.

Vannak bizonyos szavak, amiket nem mondunk ki,



89

DRÁMA

mert hamisak.
Vannak bizonyos érzések, amik tilosak,

mert hamisak.
Vannak divatos érzések,

mások elcsépeltek.
Hamisak.

Nem eredetiek.
Megyek az utcán,

keresem az eredetit,
kocsmákba járok,

anyámmal beszélek otthon.
Szeretem anyámat.

De manapság nem divatos
az anyádat szeretni, 

ｯgyhogy addig mimelem a gyｶl‾letet,
míg a végén én is elhiszem.

ManapsJg nem divatos egyszerｶen csak kｯrni.
Ha nem szopsz,

ha nem baszol fenékbe,
akkor mimeld, hogy legalJbb tudod, mir｢l van sz{.

Ha tudsz valamit, akkor is
mímeld, hogy ennél jóval többet tudsz.

Csinálj sokat kevés eszközzel.
Ez a mｶvZszet.

Az eredeti mｶvZszet.
És ha én most azt érzem, hogy 

ki akarom kiabálni magamból a kétségbeesést,
és hogy menjetek mind a faszomba,

akkor ebb｢l mennyi a hamis
és mennyi az igaz?

Seggbe baszlak titeket!
Mindegyik｢t‾ketﾆ

Megbaszlak, baszlak, baszlak.
Ez most igaz, vagy hamis?

 
A Fot|s bels｣ monol|gja

Eleven testek,
halott testek,

szétmálló testek,
meg nem szｲletett testek,

súlytalan testek,
iatal testek, ‾reg,

kövér,
sovány,
fehér,
fekete,
sz｢r‾s,

csupasz testek.
Ezer test.
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Ezer meg ezer.
Egyformák.

Örｲljｲnk, hogy csontjainkon ott a hｯs.
Most.

 
színésznő: KZsz… t‾bbet nem fot{zunk?
FOTÓS: HJny fot{ kell neked? Egy pJr k‾zeli meg mozgJsban Zs… ennyi.
színésznő: Jó, akkor én húztam.
FOTÓS: Csak így elmész? Hova akarsz menni?
színésznő: El｢adJsom van. Biztos nem akarsz j‾nni? UtJna elmehetｲnk valahovJ.
FOTÓS: Nem tudok, mert kiállításmegnyitóm van ma este. De hátha eljössz te – abban a klubban 

lesz, a Bakelit Taxiban. Tudod, hol van, ugye?
színésznő: OkZ, gyere el utJnam… Zs hozd a fot{kat is.
FOTÓS: HJt, nem tudom, hogy elZrek-e. De megvJrlak ott, tizenegykor kezd｢dik, ｯgyhogy van 

id｢d elZrni. Meg fogsz lep｢dni… igZremﾆ
színésznő: Jó, majd meglátjuk! Mindenesetre, ha nem érek el ma, akkor benézek valamelyik nap, 

hogy megnézzem a kiállítást. Mi a címe?
FOTÓS: Boncolások… Nem maradsz mZg egy cigire?
színésznő: Nem, mert sietek… Zs k‾sziﾆ Ha mZgis lenne kedved elj‾nni az el｢adJsra, vJrlakﾆ 

Belevaló vagy, tudtad?
 A Fotzs el｡vesz egy cigit. A lëny elmegy.

9. A SÖRÖS LÁNY 

 Szerepl｡k: színésznő, PEPE

 Az }lt}z｡ben, el｡adës utën. Plakëtok. A Szhnûszn｡ lesminkel. Kopognak.

színésznő: TessZkﾆ Igen..ﾆ igen… gyere beﾆ Be lehet j‾nni… (bejön Pepe egy ízléstelen csokor 
virággal) Pepe virJgot hozott…ﾆ

PEPE: J{ estZtﾆ MJsvalakit vJrtJl? Ne mondj semmit, mZg mindig az el｢adJs hatJsa alatt vagyokﾆ 
Lehet, hogy inkább el kellett volna csendben mennem, hazamenni – és agyban ismét átélni 
az el｢adJst. Fantasztikus voltJl… minden elkZpzelhet｢ sz{n tｯlﾆ

színésznő: Te részeg vagy?
PEPE: …rZszeg? Nem ittam, ami{ta szakitottunk. SzZt vagyok esve, hJrom napja nem alszom.
színésznő: Gyere be, te bohóc! És zárd be az ajtót, nem akarom, hogy valaki ránk nyisson, még 

csak az hiJnyzana…
PEPE: Kicsoda nyisson, az az alacsony csúnyaság a plakátról? Gondoltam, hogy vele vagy. Rövid 

a lába.
színésznő: Mi a fenZt keresel itt? Nem otthon kZne lenned, a tieiddel…?
PEPE: Voltam otthon, anyJm folyton sir Zs be van nyugtat{zva, mint egy liba. ApJm meg eltｶnt.
színésznő: És te idej‾ttZl…
PEPE: Hiányoztál.
színésznő: El is hiszem…
PEPE: OkZ, nem hiJnyoztJl. MegkivJntalak. HabJr ami{ta ‾sszefekｲdtZl ezzel a r‾vid lJbｯval…
színésznő: Valakinek ki kellett izetni a hJzbZrt, nem? Azt hittem, elsz‾ktZl Zs vZgre a magad ura 

vagy. Cristina azt mondta, beálltál az Idegenlégióba, hogy Kubában vagy Irakban, vagy hol a 
francban vagy, Koszov{ban…

PEPE: J{l van, elZg. Halkabban. NZmetorszJgban voltam, egy… tJborban.



91

DRÁMA

színésznő: Milyen… tJborban?
PEPE: HJt egy… egZszsZgｲgyi… diabZteszes vagyok Zs…
színésznő: Ha-ha…
PEPE: Oké, teljesen ki voltam. Hat hétig azt sem tudtam, hogy hívnak. Nem tudom, ki vitt el oda. 

És miért.
színésznő: MiZrt? Megmondom Zn neked, hogy miZrt: mert a rakoncJtlan kisiｯ szinZszn｢kkel Jllt 

‾ssze Zs elhｯzza a csikot egy kｲlf‾ldi egyetemreﾆ És nem sz{l semmit. TalJn b‾rt‾nbe csuk-
tak? Nem volt ott telefon vagy e-mail? MZg a hｯgodat sem hivtad fel, egyetlen egyszer semﾆ

PEPE: …messengeren beszZltｲnk… Tudtam, hogy mi van vele, minden nap rJm irt. Azt mondta, 
te vagy az ｢ j{ tｲndZre…

színésznő: Akkor Koszov{t meg a t‾bbi szarsJgot ｢ talJlta ki?
PEPE: Gazdag kZpzel｢ereje volt. Kicsi kora {ta fura dolgokat talJlt ki. Hogy a vJros k‾zepZn van 

egy t‾rpetemet｢, hogy lJngra kapott az iskola…
színésznő: Hogy Zn voltam az ｢ j{ tｲndZre…
PEPE: Nem voltatok barJtn｢k?
színésznő: De, de, de… nem ezt akartam mondani. Ne haragudj, csak olyan hirtelen t‾rtZnt… 

Te meg itt vagy most… nem hittem, hogy mZg lJtni fogjuk egymJst, Cristina azt mondta, 
megeskｲdtZl rJ, hogy soha t‾bbet nem j‾ssz vissza. Hogy eleged lett apJdb{l, aki mindig 
megmondta, mit csinálj.

PEPE: Igen, elegem lett. De el kell még intéznem valamit. Meg akarok házasodni.
színésznő: És nekem mi k‾z‾m hozzJ? HoztJl nekem jegygyｶrｶt?
PEPE: Azt nem, de talJld ki, mit hoztam…? A kedvenc aut{dat, Alpha Spider ‘69 – a gyｶjtemZny-

be. Jegyajándék. Erre vágytál, nem, Piroskám? És egy vacsora a Mariottba – ráadásként –, 
mint a rZgi szZp id｢kbenﾆ De ki kell Zrdemelnedﾆ

színésznő: A Mariott? Komoly? Van pofád idejönni és ilyeneket mondani! Nem hiszem el. Meges-
kｲdtem, hogy soha egy szavadat nem hiszem el, utJllak, Zs… Zs… tZnyleg? Alpha Spider? 
Milyen szinｶ?

PEPE: Szerinted?
színésznő: Szeretsz? Nem felejtettél el? Egy kicsit ugye miattam jöttél vissza?
PEPE: Mondd, kZrlek, hogy Igenﾆ Mondd – igenﾆ Menjｲnk el innen, el ebb｢l a szarb{l, j{ mesz-

szire… akarod? Mondj igentﾆ
színésznő: VJrjJl, ne ilyen gyorsan…
PEPE: Mondj igent, mondj igent, mondjigentmondjigentmondjigent!
 

A Szjn[szn｣ bels｣ monol|gja
El akarsz venni felesZgｲl?

Én vagyok a reklámarc a samponokról,
a bio zabpelyhes dobozról,

ez mind én vagyok!
Mosolyom mikrohullámút,

arckrémet,
mosógépet,

májpástétomot dob piacra!
A székesegyház tornyánál magasabban

mosolygok,
én vagyok a Sörös Lány,

és mosolygok.
Engem akarsz?
Engem kérsz?
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Pepe bels｣ monol|gja
Hazajöttem.

Itthon vagyok.
BJr meg kZne bosszulnom apJmat − 
de nem – az én apám vígan éldegél,

jól megy sora,
nem egy szellem.

S｢t, manapsJg minden ｯjsJgban benne van.
Szerencse, hogy anyám sem akarja megölni.

Ez igy tｯl egyszerｶ lenne…
Nem ismerem már a barátaimat sem.

Horatio részeg mérnök lett,
Rosencrantz és Guildenstern brókercéget nyitottak,

Romeo ｢ taxisof｢r,
Gloucester szupermarketekben járkál,

Hamletb｢l fZnykZpZsz lett,
Júliát meg holnap temetik.

OfZlia szinZszn｢ lett.
VZgｲl is semmi sem bｶzlik, 

de minden rothadt.

 Egymës hëtënak tëmaszkodva egy lapos ｱvegb｡l isznak.
színésznő: Akkor mZgsem hagytad abba egZszen…
PEPE: Nem, de dolgozom rajta…
színésznő: Mondd meg az igazat, ugye nem lJttad az el｢adJst?
PEPE: Milyen j{l ismersz…ﾆ
El｢vesz egy spanglit.
színésznő: Ismerlek?ﾆ Igen, igy is lehet mondani… Zs kZrlek, ne szivj ilyesmit az ‾lt‾z｢ben.
PEPE: MiZrt vagy ilyen fantJziJtlan? SzinZszn｢ vagy, nem? SzivjJl te is egy slukkotﾆ Mit sz{lsz az 

ajánlatomhoz?
színésznő: És ha egy nap, mondjuk, gyereket szeretnék?
PEPE: HｲlyesZgeket beszZlszﾆ
színésznő: Gyereket, csalJdot…? Ne mondd, hogy te sosem gondoltJl erre…
PEPE: TZnyleg… szeretnZd? Igent mondasz? Igen?
színésznő: Ezt megszivtadﾆ Na, menjｲnk…
PEPE: Gondolhattam volna… szinZszn｢ﾆ OkZ, menjｲnk s‾r‾zni.
színésznő: Sörözni?! Hát nem a Mariottba?
PEPE: Ezt leszívtad!
színésznő: És a kocsi… a kocsikulcsok?
PEPE: A kulcsok… anyJm Peugeot-ja, k‾lcs‾nadta, hogy legyen, mivel jJrjak, amig itthon vagyok. 

És stoppal j‾ttem, azZrt kZstem le az el｢adJst. Te azt hiszed, apJm Bill Gates? SzJllj le a 
földre, kicsim!

színésznő: Diszn{ vagyﾆ Kikaparom a szemed, te szemZt hazug…
PEPE: … el｢fordul. De te sem vagy a szepl｢telen szｶzmJria…
színésznő: Jól átvertél!
PEPE: Hm. Mire gondolsz?
színésznő: ÁltalJban nem d｢l‾k be az ilyeneknek, de elhittem egy pillanatigﾆ
PEPE: MegsZrt｢dtZl? Ha-ha…
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színésznő: Dehogy, ha-ha-ha… gyere, mert elviszlek Zn valahovJ, akarod? Van egy barJtom, 
akinek ma este lesz a kiállításmegnyitója. Egy klubban – Bakelit Taxi. Elj‾ssz? Ha-ha-haﾆ

PEPE: Bakelitlemezek? Legyen bakelit akkorﾆ Diszletek, zene – abszint… most mJr rJd ismerek, 
mｶvZszn｢ﾆ SzinhJz – nem pisk{taﾆ Ha-ha-haﾆ Milyen hｲlyesZg, bakelit zeneﾆ Ha-ha-haﾆ Na, 
akkor mit sz{lsz, hozzJm j‾ssz, vagy sem? Ha-ha-haﾆ

színésznő: A tieid mit sz{lnJnak? Ha-ha-haﾆ
PEPE: Ha-ha-haﾆ Ha-ha-haﾆﾆﾆ Heppiending lenne. Ha-ha-haﾆ
színésznő: Kinek? Ha-ha-haﾆ
PEPE: Nekikﾆ ApJm szivbeteg… Ha-ha-haﾆ
színésznő: Ha-ha-haﾆ
PEPE: Örｲl‾k, hogy nem haragszol… Ha-ha-haﾆ
színésznő: Dehogyﾆ De ett｢l a cucct{l, ha-ha-haﾆ Holnap vihetsz a temet｢be, ha-ha-haﾆ
PEPE: Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, 

Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ Te bakelit klubba viszel, Zn temet｢be viszlekﾆ Ha-ha-haﾆ
 A jelenet ｡rｱlten felp}r}g.

10. MONDD, HOGY SZERETSZ 

 Bakelit klub, másnap reggel. Pepe a bárpultnál alszik, szemén borogatás. Roberta összetépett 
fotzkat sepreget, }sszet}rt bakelitlemezeket.

PEPE: …mmmm.
ROBERTA: J{ reggelt…
PEPE: …{h…te… ki vagy? Megvakultam…
ROBERTA: Nem emlékszel, mit csináltál az éjjel, mi?
PEPE: De, de… Egyｲtt j‾ttem egy… mindegy… Zs elmentｲnk… kZs｢ volt. Egy klubba. És… nem 

emlékszem. De igen. Szerencséd volt, hogy a húgom ragaszkodott hozzád. Ott végezhetted 
volna a másik mellett. Remélem, egyhamar nem fog fotózni.

ROBERTA: ElZg nehZz lesz neki, miutJn szZtt‾rted a NikonjJt, szZttZptZl minden fot{t…
PEPE: Hｲlye voltam. Ki kellett volna nyirjam. Ha jobban belegondolok, szerintem mZg Zlvezte is a 

ick{. A nagy mｶvZsz megszenvedett a mｶvZszetZZrtﾆ Na, most ott a sajt{ az ajtajJnJl, hｲlye 
majom!

ROBERTA: LJtod, nem jobb lett volna, ha lehｶt‾d magad?
PEPE: Meglátom, mit csináltál volna, ha meglátod a halott tesódat berámázva, akkor befognád a 

szJd… Hol van?
ROBERTA: Nem emlZkszel? MiutJn mindent-mindent szZtt‾rtZl, mZg egy sztriptizszJmot is le-

nyomtJl… ez betett a te kiscicJdnak, Zs elment a f｢n‾kkel. Meg kell mondjam neked, hogy 
nagyon bezｯgott – nem lJttam mZg ilyen szerelmesnek soha. Szerelem els｢ lJtJsra, ha mZg 
lZtezik ilyesmi…

PEPE: …hm… micsoda hｲlyesZg, ugye?... fel kZne… hol a telefonom… Zs a pZnztJrcJm… Zs az 
aut{kulcsok… Faszombaﾆ Milyen bZnJn Jll ez a nadrJg…

ROBERTA: BZnJn? InkJbb k‾sz‾nd meg, hogy nem hagytalak cs{rZ seggel…
PEPE: OkZ, k‾szi, hogy nem hagytJl cs{rZ seggel… de remZlem, nem aludtam el r‾gt‾n.
ROBERTA: El｢sz‾r megmutattad, mire vagy kZpes. ElZg kevZs, ahhoz kZpest, hogy hogy bereklJ-

moztad magad.
PEPE: Komolyan? Sajnálom. Hány óra van? Az az én órám?
ROBERTA: Dél van, jobb, ha elhúzod a csíkot.
PEPE: Mindegy, ｯgyis elkZstem. Faszombaﾆ Nem mehetek igy ki… mZg maradok, amig ‾ssze-

szedem magam.
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ROBERTA: A túloldalon van a taximegálló. Át tudsz menni az úton? Vagy hívjam a bejárat elé?
PEPE: Hé, az az én telefonom!
ROBERTA: Tényleg? A földön találtam. Ez a szabály – amit találok, az enyém.
PEPE: Nem vagy semmi! És a ruháimat kinek adtad el?
ROBERTA: Én nem adtam el! Elárverezted! Nem fáj a torkod a sok ordibálástól?
PEPE: És a pénzem? Hol van?
ROBERTA: A pZnzed? Mindenkinek izettZl egy k‾rt, mZg mindig tartozol 300-zal.
PEPE: Lej vagy eur{? InkJbb ne is mondd meg… szZtrobban a fejem.
ROBERTA: Mikor belemJsztam ebbe az ｲzletbe, azt hittem, egy barJtomnak segitek lJbra Jllni. 

Idehoztam a teljes bakelitgyｶjtemZnyemet. Ez a klub Zn voltam. De most… nem maradt egy 
ép lemez sem.

PEPE: Veszek neked újakat.
ROBERTA: Ezek ritkaságok voltak.
PEPE: Ha mondom, hogy veszek neked helyette másikat!
ROBERTA: G｢z‾d nincs, mit tettZl t‾nkre.
PEPE: Szartﾆ Ócska mｶanyag karikJk. Mit vagy ｯgy oda? Veszek neked egy ipodot Zs azon 

minden zenZd meglesz, amit csak akarsz. SzJzszor t‾bb zene, ezerszer jobb min｢sZgben. 
Hallgathatod a metr{n is, amikor csak akarod, mosogatJs k‾zben… munka… k‾zben. Nem 
hiszem, hogy zavarná a klienseidet, hogy téged stimulál a zene.

ROBERTA: Mindent tönkretettél.
PEPE: Kiizetem, komolyan. Mondjad, mennyibe kerｲl, Zs este hozom a pZnzt.
ROBERTA: Nem kell a pénzed.
PEPE: Akkor…mi? Vegyelek felesZgｲl?ﾆ VZgｲl is, ha j{l megnZzlek… szexi vagy mZg. SzZp a sze-

med, egy Burberry kis ruhJban bizserget｢ koktZlokat kevernZl.
ROBERTA: ApJdra ｲtsz. Mindketten szeretitek a giccses dolgokat.
PEPE: Nem hasonlitok rJ. Az Zn apJmra senki nem hasonlit – ｢ egyedi Zs univerzJlis. Mindene 

megvan, amit csak akar. És ez teszi tönkre. Engem pedig – engem roppant boldoggá tesz. 
TulajdonkZppen ez az egyedｲli boldogsJgom. Komolyan, hozzJm kZne gyere felesZgｲl. Ez 
mindkett｢nk problZmJit helyre pattintanJ. Mondj egyetlen egy kifogJst… egyetlen egyet. Van 
hJrom pr{bJlkozJsod… Zs ha nem sikerｲl…

ROBERTA: HJt apJddal Zltem egyｲtt… nem egZszen…
PEPE: Apja, ia, mit szJmit az…nem vagy te a szepl｢telen szｶzmJriaﾆ Egy.
ROBERTA: Nem egyedｲl j‾ttZl ide…
PEPE: Akivel j‾ttem, lelZpett mJssal. Kett｢.
ROBERTA: Mondd, hogy szeretlek.
PEPE: Csak ennyi? Csalódtam benned. Szeretlek.
ROBERTA: Nem így.
PEPE: Hanem hogy?
ROBERTA: Igaziból. Egy másodpercig higgyem el, hogy igaz. És azt csinálok, amit csak akarsz. 

Képes vagy rá?
PEPE: Szeretlek. Sze... ret… lek. SZERETLEK. Nem j{?
ROBERTA: Még nem.
PEPE: Szeretlekszeretlekszeretlek…
ROBERTA: Mondjad, mondjad!
PEPE: Szeretlekﾆ NEMﾆ Sze… ret… lek, szeretlek, szeretlekﾆ A picsJbaﾆ (szünet) Hívd fel!
ROBERTA: Kit?
PEPE: Hivd fel, az isten verjen megﾆ ElvZgre csak egy szinZszn｢ﾆ Illｯzi{, Jlarc. Mit｢l fZlsz? Hivd felﾆ
ROBERTA: Nem.
PEPE: Hívd fel, a kurva életbe, és mondd meg neki! Úgyis elmész innen.
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ROBERTA: Nem!
PEPE: Mit veszítesz? Nem olyan nehéz, látod, én is kimondtam. Ezerszer, százezerszer. Szeret-

lekszeretlekszeretlekﾆ Szarszarszarszarﾆ Ha akarod, felhivom Zn helyetted Zs megmondom…
ROBERTA: NEM! (szünet)
PEPE: Az ｢ pechje. HJromﾆ
ROBERTA: VZgｲl is, igazad van, miZrt ne? Itt mJr ｯgysincs semmi keresnival{m. Elmegyｲnk innen. 

Messze, messze.
PEPE: AusztrJliJba vagy az Északi-sarkra. El‾lr｢l kezdｲnk mindent, ｯj Zletet kezdｲnk.
ROBERTA: Gyerekｲnk is lesz.
PEPE: Volt már rá példa.
ROBERTA: Boldogan Zlｲnk, amig meg nem halunk.
PEPE: Gyere, menjｲnk. ElkZsｲnk a temetZsr｢l. HZ, szuvenirek nZlkｲl…
ROBERTA: Egy megmaradt, a lejátszóban!
PEPE: Igen? Jó, vedd ki! Még a végén nyitunk egy klubot.
 

Fordította: Patkó Éva



APROAPE ȘI DEPARTE
Noua regie de la SfKntu Gheorghe a lui LJszl{ BocsJrdi, realizatO jn colaborare cu formaﾌia muzicalO 

sZemp‾l Offchestra, se inspirO din romanul lui Lewis Carroll. Potrivit lui Erika FJm, spectacolul intitulat Alice, 
care reuneｪte muzica, ilmul ｪi teatrul, reprezintO o provocare deosebitO, chiar ｪi din punctul de vedere al 
receptOrii senzoriale, atKt pentru critici, cKt ｪi pentru spectatori, deoarece ji invitO jntr-o lume intensO ｪi con-
struitO pe efecte puternice, prin care vorbeｪte despre problemele cOutOrii identitOﾌii ｪi ale maturizOrii.

Spectacolul Homemade a fost creat jn urma unui proiect iniﾌat de RZka Bir{ ｪi Katalin DeJk, la Teatrul 
din Cluj ｪi cu actorii acestuia. La realizarea spectacolului au colaborat jnsO nu numai actori, ci ｪi studenﾌi de 
la teatrologie, precum ｪi sociologi ｪi psihologi de profesie. În convorbirea sa cu cele douO iniﾌiatoare ale pro-
iectului, N{ra BalJzs, care s-a ocupat de aspectele administrative, abordeazO procesul de creaﾌie, concluziile 
care se desprind de aici ｪi, jn general, posibilitOﾌile unei creaﾌii teatrale de acest tip jn Transilvania. 

Criticul de teatru Kata K‾ll｢ urmOreｪte de multO vreme procesele din teatrul transilvOnean. Anik{ Varga 
a jntrebat-o despre cerinﾌa culturalO pentru criticO jn aceastO regiune ｪi ideile ei despre genul jn sine, dar ｪi 
despre modul jn care vede raportarea tinerei generaﾌii la acesta ｪi mutaﾌiile pe care le sesizeazO, jntr-un cadru 
temporal mai larg, referitor la modul de reprezentare al teatrelor transilvOnene.

Asa cum vede Alice Georgescu, teatrele maghiare transilvOnene sunt admirate jn RomKnia pentru disci-
plina lor artisticO ｪi pentru solida pregOtire muzicalO ｪi coregraicO a actorilor, iar jn Ungaria, pentru libertatea 
jocului ｪi pentru dimensiunea metaforicO a mizanscenelor.

Analiza laturii eroice ｪi, jn acelaｪi timp, vulnerabile din punct de vedere inanciar, a igurii actorului tran-
silvOnean din secolul al XIX-lea ne atrage atenﾌia asupra faptului cO narativizarea selectivO, genul memorial 
ｪi preocuparea pentru pOstrarea prestigiului social ascund din faﾌa publicului informaﾌiile despre nesiguranﾌa 
materialO permanentO, caracteristicO vieﾌii de actor. Studiul intitulat Roluri eroice ｩi crizð inanciarð, semnat de 
Katalin Ágnes Bartha, prezintO situaﾌia materialO precarO ｪi aventurile inanciare ale eroului tragic excepﾌional 
al teatrului, Gyula E. Kovács, ｪi ale soﾌiei sale.

Balurile alumnilor Colegiului Reformat „SzZkely Mik{” au devenit evenimente importante jn viaﾌa oraｪului. 
În studiul intitulat Noi evenimente comunitare – balurile alumnilor din Colegiul „Szûkely Mikz”, Gyöngyvér 
Krecht analizeazO urmOrile mOsurilor politice, respectiv funcﾌia reprezentOrilor ｪi evenimentelor teatrale jn 
contextul acestor evenimente interpretate ca performanﾌe culturale.

În articolul intitulat Turneul clujenilor ｩi critica din Budapesta, Tibor Peth｢ analizeazO recepﾌia criticO a 
spectacolelor Floriile unui geambaｩ, respectiv Cain ｩi Abel, susﾌinute de Teatrul de Stat din Cluj-Napoca la 
Budapesta, jn 1980. Autorul se opreｪte jn special asupra cazului editorului BZla MJtrai-Betegh, ale cOrui cri-
tici pline de aluzii referitoare la dictatura lui Ceauｪescu au stKrnit o adevOratO avalanｪO. Textele sale au jndrep-
tat atenﾌia asupra reprimOrii minoritOﾌilor etnice ｪi au tulburat relaﾌiile romKno-maghiare, iind urmate de lungi 
dezbateri, apologii, schimbOri din funcﾌie ｪi, jn cele din urmO, de pensionarea ｪi moartea tragicO a criticului.

Recent decedatul Mikl{s Jancs{ a evoluat mai jntKi ca actor la Cluj, dupO care s-a  dedicat predOrii ｪi 
scriiturii. MJrta Bod{a recenzat ultimul sOu volum pentru revista noastrO. În aceastO carte degajatO, intitulatO 
A fost odatð un Cluj…, autorul jｪi trece jn revistO amintirile legate de marea pasiune a vieﾌii sale, teatrul, care 
se jmbinO cu viaﾌa cotidianO din oraｪul sOu.

Volumul tKrgumureｪeanului Attila GJspJrik, intitulat Extensia teatrului, a apOrut jn 2016 la Budapesta. 
Printre temele abordate jn aceastO carte, recenzatO de MJrta Vargyas, regOsim trecutul ｪi prezentul teatrului, 
formarea actorilor, critica de teatru ｪi denunﾌOrile, cu participarea unor personaje precum Gy‾rgy KovJcs, 
Miklós Parászka sau János Taub.

Teatrul din Odorheiu Secuiesc organizeazO periodic concursuri de dramaturgie (jn ultima vreme, jm-
preunO cu Teatrul Maghiar din Oradea), din rezultatele cOreia publicO, la iecare doi ani, volume colective de 
drame. Anul acesta a apOrut al treilea volum din seria respectivO. Ferenc Zsid{ prezintO piesele cKｪtigOtoare 
din antologie, preferata sa iind Nu va mai veni dimineaﾊa, Fred de Levente Moravecz.

MUNCĂ
La jnceputul studiului sOu format din trei pOrﾌi, Csongor Kuti oferO o schiﾌO despre caracteristicile pieﾌei 

muncii pe care activeazO artiｪtii interpreﾌi. Cea de a doua parte prezintO cadrele legale care reglementeazO 
valoriicarea producﾌiilor artistice jn RomKnia, iar partea de jncheiere enumerO impedimentele din faﾌa folosirii 
acordului de utilizare jn acest domeniu.  

MAI DEPARTE
Ágnes Bakk ｪi-a structurat relatarea despre festivalul Schillertage din Mannheim jn jurul cKtorva cuvinte-

cheie, pe baza cOrora prezintO aspectele culturale, estetice ｪi organizatorice ale evenimentului, jncepKnd de 



la raportarea oraｪului ｪi a orOｪenilor la festival ｪi pKnO la punctele de vedere de esteticO teatralO, aspectele 
de gen ｪi perspectivele tematice. Textul ne invitO la o plimbare virtualO, care ne permite sO accesOm nu numai 
structura jntregului festival, ci ｪi spectacolele individuale, printre care, jn special, producﾌia teatralO imersivO 
Das Heuvolk a trupei daneze SIGNA.

Eseul lui Ruｽica Anja TadiR (tradus jn limba maghiarO de Krisztina Orovec) prezintO atelierul de psihodra-
mO a organizaﾌiei nonproit Talas din Belgrad, care oferO activitOﾌi refugiaﾌilor afgani din Serbia. Obiectivul 
proiectului constO jn sprijinirea integrOrii participanﾌilor cu ajutorul instrumentelor teatrului, jn conirmarea ｪi 
sprijinirea comunicOrii acestora ｪi jn prelucrarea experienﾌelor prin care au trecut. Eseul conﾌine jn jntregime, 
jn traducerea lui Ágnes Kali, ｪi poemul unuia dintre tinerii participanﾌi ai proiectului.

IMAGINE GĂSITĂ
În rubrica Imagine gðsitð ZoltJn Katona comenteazO un aiｪ publicitar care expune un moment idilic al 

unei familii burgheze – actorii ｪi iul lor formeazO o familie ｪi jn realitate. 

DRAMĂ
Avanpremiera piesei Taxi Vinil de Alina Nelega a avut loc jn 2008, la Teatrul Ariel din TKrgu Mureｪ. Textul 

autoarei tKrgumureｪene, tradus jn limba maghiarO de Éva Patk{, pentru acest numOr al revistei noastre, se 
inspirO din Hora iubirilor a lui Arthur Schnitzler. Pe parcursul celor zece scene se jntKlnesc ｪi intrO jn interacﾌiuni 
diferite personaje, jnsO, spre deosebire de piesa lui Schnitzler, hora teatralO a lui Nelega are jn centru poves-
tea unei sinucideri, care implicO, direct sau indirect, toate personajele dramei. În vKrtejul intens ｪi dinamic de 
scene apar personajele caracteristice ale societOﾌii de consum, ale cOror mentalitate ｪi nebunie sunt omni-
prezente jn relaﾌiile umane, inclusiv jn raportarea la corporalitate ｪi sexualitate. Toate ｪi toﾌi sunt de vKnzare, 
astfel jncKt toate ｪi toﾌi ajung corupﾌi, situaﾌie jn mijlocul cOreia sinuciderea din centrul evenimentelor drama-
tice sparge o breｪO jntunecatO – chiar dacO numai pentru o singurO clipO, cOci valurile stKrnite de aceastO 
jntKmplare par sO ie netezite din nou de legile impecabile ale lumii reprezentate.

CLOSE AND FAR
The new play directed by LJszl{ BocsJrdi in SfKntu Gheorghe, with the participation of the sZemp‾l 

Offchestra musical ensamble, is inspired by the novel of Lewis Carroll. According to Erika FJm, the play Alice, 
through its mixture of music, ilm, and theatre, challenges both theatre critics and viewers even from the per-
spective of sensory reception, as it invites them into an intense world built upon strong effects, while using its 
instruments to examine the issues of the search for identity and growing up. 

The community theatre production entitled Homemade is based on a project initiated by Réka Biró and 
Katalin DeJk at the Hungarian Theatre of Cluj and with the participation of its actors. However, the production 
of this performance involved not only actors, but also theatre studies undergraduates, as well as specialists in 
sociology and psychology. In her conversation with the two initiators of the project, N{ra BalJzs, responsible 
for its administrative aspects, discusses the creation process and the lessons that can be drawn from it, 
along with, more generally, the chances of such an approach to theatre production in Transylvania.

Theatre critic Kata K‾ll｢ has been following the processes in her ield in Transylvania for a long time. 
Anik{ Varga interviewed her about the cultural need for theatre criticism in this region, the genre itself, and 
the younger generation’s relationship with it, along with the changes in the representation of Transylvanian 
theatres within a larger timeframe. 

As Alice Georgescu states, Transylvanian theatres from Romania are admired by Romanians for their 
discipline in artistic work and the thorough musical and choreographic tuition of the actors, while by Hungar-
ians, for the freedom of play and the metaphorical dimension of the mise-en-scYne.

The analysis of the heroic and at the same time inancially vulnerable aspects of 19th century Transylva-
nian actors’ public image draws attention to the fact that selective narrativisation, the memorial genre, and 
the concern for social prestige usually censor the information about the constant economic uncertainty of the 
actors’ life. Katalin Ágnes Bartha’s study, entitled Heroic Roles and Financial Crisis, presents the tight bud-
getary situation and the inancial adventures of the outstanding tragic hero, Gyula E. KovJcs, and his wife.

In his article on Guest Performances from Cluj and the Budapest Critics, Tibor Peth｢ examines the criti-
cal reception of the plays The Palm Sunday of aﾇHorseﾇDealer and Cain and Abel, performed in Budapest 
in the 1980s by the company of the Hungarian State Theatre of Cluj-Napoca. The author focuses especially 
on the case of the editor BZla MJtrai-Betegh, whose allusive critical texts referencing the Ceauｪescu regime 



in Romania started a veritable avalanche. His writings have drawn attention to the suppression of national 
minorities and created tensions within the Hungarian-Romanian relations, followed by debates, defences, 
dismissals and the retirement and tragic death of the theatre critic. 

The balls of the SzZkely Mik{ Reformed College’s alumni in SfKntu Gheorghe have become important 
events in the city’s life. Gy‾ngyvZr Krecht’s paper, entitled New Community Events – Alumni Balls at the 
Székely Mikó College, analyses the consequences of the political measures and the role of theatre perfor-
mances and theatrical events within these events interpreted as a cultural performance.

The recently deceased Mikl{s Jancs{ was active for a long time as an actor and then as a teacher and 
writer in Cluj. MJrta Bod{ reviewed his last volume for this issue of our journal. In his light-hearted book, 
entitled Once Upon a Time, There Was a Kolozsvár…, the author sums up his memories related to theatre, 
his lifelong passion, in association with the everyday life of his beloved city.

Attila GJspJrik, who lives in TKrgu Mureｪ, published his book entitled The Extension of Theatre in 2016. 
This volume, reviewed by MJrta Vargyas, considers topics such as the past and present of theatre, the train-
ing of actors, theatre criticism, and denunciation, with the involvement of such characters as Gy‾rgy KovJcs, 
Miklós Parászka, and János Taub.

The theatre of Odorheiu Secuiesc, recently with the cooperation of the Hungarian theatre of Oradea, reg-
ularly hosts a competition for playwrights, the best plays being published every two years in a drama anthol-
ogy. This year saw the publication of the third volume of the series, reviewed in our current issue by Ferenc 
Zsid{, whose favourite play from the recent anthology is Levente Moravecz’s There Will Be No Morning, Fred.

WORK
Csongor Kuti’s three-chapter paper irst reviews the special characteristics of the Romanian labour mar-

ket of performance artists. In the second part he analyses the legal framework governing the sales of artistic 
productions. The closing chapter lists the obstacles to establishing these transactions on user agreements.

FARTHER
Ágnes Bakk organizes her account of the Schillertage festival in Mannheim around several keywords, 

while expounding the cultural, aesthetic, and organisational aspects of this event, from the relationship of the 
city and its inhabitants to the festival genre and thematic perspectives. Her description offers a virtual tour 
that provides insight into the entire festival’s structure, as well as into individual performances, especially the 
immersive theatrical production Das Heuvolk by the Danish theatre company SIGNA.

The essay of Ruｽica Anja TadiR, translated into Hungarian by Orovec Krisztina, focuses on the psycho-
drama workshop of the Belgrad non-proit organisation Talas, which provides different activities for Afghan 
refugees in Serbia. The project is aimed at helping the integration of the participants with the speciic instru-
ments of the theatre and at encouraging and supporting their communication, along with the processing of 
their experiences. The essay also contains the poem written by one of the younger participants, translated 
by Ágnes Kali.

FOUND IMAGE
In our Found Image column we publish ZoltJn Katona’s commentary about an advertising poster show-

ing a moment of middle-life family idyll – the actors and their son form a real family in life as well.

DRAMA
Alina Nelega’s Vinyl Taxi premiered in 2008 at the Ariel Theatre in TKrgu Mureｪ. The play, translated for 

this issue by Éva Patk{, is inspired from Arthur Schnitzler’s La Ronde. Different characters meet here and 
become involved with each other in ten scenes, however, as opposed to the Austrian author’s play, Nelega’s 
theatrical round dance has at its heart the story of a suicide, directly or indirectly involving all characters. The 
dynamic vortex of scenes displays the igures of consumer society, whose mentality and madness pervades 
all human relations, including the relationship to the body and sexuality. Everything and everyone is for sale, 
and thus everything and everyone is corrupted. The dark issure torn by the suicide at the centre of the dra-
matic events lasts only for a moment, as the waves it stirs up seem soon to be smoothed over again by the 
implacable laws of this world.
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