
„Nem szeretnék 
rettegni a haláltól”
INTERJÚ MARKÓ-VALENTYIK ANNÁVAL

A fi atal győri bábszínész, Markó-Valentyik Anna még 
egyetemistaként készítette első egyszemélyes 

felnőttelőadását, az Anyajegyet, amelynek témái a 
születés és az anyaság. Legújabb szerelemprojektjében 
az élet másik végpontjával, az elmúlással és a halállal 
foglalkozik Polcz Alaine szövegeire építve.
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Az embert élete különbö-
ző szakaszaiban, gyerek-
ként, kamaszként, fi atal 
felnőttként  másképp 
és más okból foglalkoz-
tatja az elmúlás, a halál. 
Neked épp most miért 
fontos erről beszélni?
Három éve veszítettem el a 
nagypapámat. Hónapokat 
töltött kórházban, mi pedig 
éppen akkor, a betegsége 
idején házasodtunk ösz-
sze a férjemmel. A polgári 
szertartás után bevonul-
tunk hozzá az intenzívre, 
anyukám esküvői ruhája, 
kosztümje volt rajtam, és 
koccintottunk. Aztán egy 
hónap múlva meghalt. 
Eltemettük, és mivel mama 
nem engedte elhalasztani, 
megtartottuk a lakodalmat. 
Néztem a nagymamámat, 
aki végigtáncolta az estét, 

mosolygott, élettel teli volt, 
és a mai napig is az. Közben 
látom a másik nagymamá-
mat, hogy milyen, amikor a 
test már nem enged annyi 
fi zikai munkát, ami elterelné 
a gondolatokat a magányról, 
ami elűzné az időt. Én ezeket 
láttam gyerekként, kamasz-
ként, fi atal felnőttként, és 
úgy döntöttem, hogy nem 
szeretnék rettegni a haláltól. 
Szeretném elfogadni, hogy 
azzal, hogy megszülettem, 
már magamban hordozom a 
végemet is, ahogyan a nagy-
szüleim, a szüleim, a test-
vérem, a férjem, a barátaim. 
Azzal persze egyetértek, 
hogy a halál veszteség, azzal 
is, hogy fáj. De a gondolat, 
hogy ha eljön bármelyikünk 
ideje, az könnyű legyen és 
természetes, számomra 
egészen fölszabadító. 
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És miért épp Polcz 
Alaine segítségével? 
Hogyan találtál rá, és 
mi fogott meg benne?
Kerestem olyan szépirodalmi 
szöveget, ami az öregségről, 
az emberi élet utolsó éveiről 
szól. Nem sokat találtam. 
Véletlenül akadtam rá Polcz 
Alaine munkáira, és hirtelen 
rengeteg szöveg zúdult rám. 
Először az Ideje az öregség-
nek, ami pontosan olyan 
volt, amilyet az előadáshoz 
elképzeltem: őszinte, szemé-
lyes, száraz, olykor roman-
tikus. Mikor a végére értem, 
már nyilvánvaló volt, hogy 
ez nem lehet egy általánosan 
vett emberi elmúlásról szóló 
előadás. Itt van egy ember, 
egy élet, egy nagyon külön-
leges hivatás. Aztán jöttek 
a tanulmányai, leginkább az 
Ideje a meghalásnak, aztán 
a magánélete: az Asszony a 
fronton, levelezései Mészöly 
Miklóssal, Ablonczy Annával. 
Hogy mi fogott meg benne? 
Az őszintesége, a kitartása, 

az embersége, a halálhoz 
való hozzáállása. Az, hogy 
mert foglalkozni haldokló 
gyerekekkel, megnyílni nekik 
és a gyászoló családoknak. 
Elképesztően bátor nő volt.

Szabadon, nem bemutató-
kényszerből jöhetett létre 
az előadás. Miért Ladányi 
Andreát kérted fel rende-
zőnek, és a vele töltött idő 
alatt hogyan változtak a 
hangsúlyok, ha változtak?
Nagyon szerettem volna 
olyan előadást készíteni, 
ami új impulzusokkal lát 
el engem, de legfőképp a 
nézőket és a szakmát is. 
Éreztem, hogy ez a bábtech-
nika, a téma, a Karády-dalok 
lehetőséget adnak groteszk, 
szürreális fogalmazásra. 
Tudtam, hogy ez belőlem 
nem árad, nem mozgok 
otthonosan ezen a terepen. 
Andreával korábban dolgoz-
tunk az egyetemen. Ott már 
kiderült számunkra, hogy 
jól tudunk együttműködni 

táncos-rendező és asszisz-
tens-rendező felállásban 
is. Egy kis bátorítás után 
leírtam neki a tervemet, és 
azt mondta, szívesen jön. 
A nyáron elvonultan, intenzí-
ven dolgoztunk a Mátrában. 
Nagyon kellett nekem – 
szakmailag és emberileg 
egyaránt – az a frissesség, 
függetlenség, erő, energia, 
komolyság és profi zmus, 
ami Andrea maga. Egészen 
elképesztő volt az a mértékű 
fi gyelem, segítő szándék, 
akarás, amit Andreától kap-
tam. És váratlan fordulatok 
is voltak: az előadás zenei 
részéért kezdetben Kákonyi 
Árpád vállalt felelőssé-
get. Aztán Borlai Gergő is 
megnézte a nyári, kezdeti 
verziót, és kiderült, hogy 
rengeteg eredeti, vágatlan 
Polcz Alaine-hanganyagot 
rejt a családi hagyatékuk. 
Így aztán Gergő két számot 
is ajándékozott az előa-
dásba. Nagy élmény volt 
vele is megismerkedni.  
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