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Patkó Éva

CsAjOK

Egy független előadás1 szereposztásán kezdtem dolgozni 2016 nyarán, a keresési folyamat 
egy évet tartott. Hetven év körüli színésznőket kerestem. Foglalkoztatott a gondolat, hogy 

a periférián élőkről hogyan gondolkodunk, mi, a valamiképpen szintén periférián élők. Érdekelt, 
hogy mi van az idős színésznőinkkel, akik eltűntek a színpadról. És főként az érdekelt, hogy a 
mindenkori hatalmi pozícióban levők hogyan élnek vissza a nekik kiszolgáltatott gyengébbik féllel. 

Az egy év leforgása alatt összesen húsz nővel beszéltem, legtöbbjükkel személyesen talál-
koztam. Egy év után az volt az érzésem, hogy egy sajátos generációt ismerhettem meg. 

Amerikában létezik a silent generation nevű korosztály, ők most hetvenes-nyolcvanas éveik-
ben járnak, és egy jól körülhatárolható szellemiségben nőttek fel: az autoritást el kell fogadni, a 
keveset meg kell becsülni, a munkahelyet nem kell váltogatni, a munkáltató szavát lehetőleg nem 
kell megkérdőjelezni, keményen és szívósan kell megdolgozni mindenért, és jobb nem felszólalni, 
ha valami nem tetszik2. A silent generation kontextusához hozzátartozik, hogy a világválság ideje 
alatt gyerekeskedtek, és közvetett vagy közvetlen résztvevői voltak különböző háborúknak.

Hasonló életfelfogású nőkkel találkoztam a szereplőkeresés alatt. Életüket a színházban ke-
mény munkával töltötték, tiszteletet és alázatot éreztem minden szavukban, mozdulatukban. 
Beszélgetéseink közben felsejlettek a személyes élettörténetek részletei arról, hogy miért nem 
játszanak már, vagy csak nagyon keveset, holott sokan közülük tele vannak életerővel, játszani 
akarással és bizonyára szakmai tudással. E sérelmeket kivétel nélkül mindegyikőjük méltósággal 
cipeli, viseli, olyan büszkeséggel, ami ma már kiment a divatból. 

Meglepett az a tartás, amivel nem adták ki a másik felet, és nem a félelem diktálta e hallga-
tást. Úgy szólaltak meg a történettöredékek, hogy csak sejtetni engedték a traumákat, de nem 
takargatták létezésüket. Egyik csaj csupa nagy szerepet játszott, és mégis időnek előtte nyugdíj-
ba vonult, pedig sok szerep volt még bennem, mondta. A csendjeiben, hangjának lejtésében ott 
volt a megsebzettség, igen, de nem a bosszúvágy, nem a káröröm. Ennyi év után igazán kiad-
hatta volna az igazgatóját, aki miatt neki idejekorán távoznia kellett a színpadról, igazán illethette 
volna ilyen-olyan szavakkal, de nem tette. Mások szitkozódnak, mert megtehetik – ő nem adta ki 
azt, aki megsebezte önérzetét, mert megtehette.

A kertészkedő csaj története is nagyon megfogott, ő a virágos kertjébe menekült, amikor 
látta, hogy nincs már rá szükség. Ami a legjobban megviselte, az a látszatszükség, a hitegetés, 
ezért aztán nem is jelentkezett többet, hogy ő még játszana. Fejben rengeteget játszott, vissza-

1 Láng Zsolt: Sminkszoba, Yorick Stúdió Színház, Marosvásárhely, ősbemutató: 2017. november 12.
2 Sally Cane: Common Characteristics of Traditionalists − the „Silent Generation”. The Balance Careers 2018. 

szept.12. https://www.thebalancecareers.com/workplace-characteristics-silent-generation-2164692
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játszott, nem tudott menekülni a színház jó és rossz démonjaitól. A rosszak aztán győzedelmes-
kedni látszottak, ellepték gondolatait, ha színházról beszélt, csak a sértődéseit tudta újra és újra 
felsorakoztatni, már-már konspirációs elméletek szintjéig jutva. A virágok mentették meg, a föld 
ereje, a kétkezi munka. 

Városi gyermek lévén mindig csodáltam nagymamám és a föld kapcsolatát, a csendet, mely-
ben órákig dolgozott, és a békét, ami eközben és ezután övezte őt. A haragot ki tudta munkálni 
magából. Neki (is) a kertészkedés volt a #metoo-ja, amiért sorozatosan megalázták a kórházak-
ban és az orvosi rendelőkben a gyenge romántudása miatt. Félt az orvosoktól, tisztelte szakér-
telmüket és teljes mértékben ki volt szolgáltatva nekik.

Ez a kiszolgáltatottság megszokott volt a csajok generációjában, ezt maguk is természetes-
nek vélték, mai napig nem lázadoznak ellene. A kellő megbecsülés hiánya jobban megviseli őket, 
illetve megviselte, mert ketten ma már nincsenek az élők sorában.

Az egyik csajnak lehetősége lett volna végre úgy megmutatkoznia, hogy kimozdulhasson 
abból a szerepkörskatulyából, amibe túl régóta benne van. Megoszthatatlan családi gondjai miatt 
nem tudta vállalni a közös munkát, a szerepkörből való kilépés pedig távolinak és soha meg nem 
valósulónak tűnt. Hol is szólalhatna fel a beskatulyázás ellen, hogyan vagy kinek mondhatná el, 
hogy más szerepeket is adjanak neki, mert el tudja játszani, becsszó. Félmondatnyi elharapott 
keserűség, sok-sok könny, és olyan önfeladás, amelynek hátborzongató élmény a tanújává lenni. 
Az ő generációja és az enyém között még van egy generáció, az sem túl beszédes, ha velük 
szemben elkövetett visszaélések feltárásáról van szó. Fiatalként azt hittem, hogy az én gene-
rációm egy szabad világban nő fel, amelyben minden kimondható, de ma már nem látok nagy 
különbséget e téren a három generáció között, pedig tudom, hogy nagy különbségeknek kellene 
lenniük. De azt nem tudom, hogy a mai fiatal alkotók hol tudnak felszólalni, ha szakmai sérelmek 
érik, ha félresöprik, ha lelkileg megzsarolják, ha kihasználják, ha kispadra ültetik őket? Érdemileg 
felszólalni, így teszem fel a kérdést. Van-e nyelvezete az esetleges felszólalásnak? Egyáltalán 
van-e értelme felszólalni olyan helyzetben, ahol nem mást, hanem magadat kell védened? 

A hetvenes csajok, akikkel a szereposztás kialakítása közben találkoztam, patriarchális szín-
házi érában szocializálódtak: amikor nők nem igazán töltöttek be vezetői pozíciót a színházban, 
amikor egy bátrabb ellenszegülés miatt könnyen el lehetett valakit távolítani a színházból, amikor 
a család és a színház nehezen volt összeegyeztethető, amikor a színész próbakezdés előtt pár 
nappal, vagy aznap tudta meg a szereposztást stb.  

Ideális esetben az intézményesült színházban valósítható meg leginkább a színház mint labo-
ratórium, mint a társadalmi problémákra reflektáló alkotói közeg. Ezektől az intézményektől nem 
lenne szabad elvonni az anyagi forrásokat, hisz minden körülmény adott ahhoz, hogy inkubátor-
ként működhessenek. Erről Ostermeier is írt, még a kilencvenes években (német viszonylatban)3, 
de ma is érvényesek meglátásai. És mindez a független színházak és projektek előmenetelében 
is biztonsági alapot nyújt – ideális esetben. Az intézményes színház kiváltság és kiváltságos alko-
tói helyzet. A színházon belül intézményesült erőszakformák viszont annál kevésbé azok. 

Végtére is mi számít erőszaknak? Erőszak-e a félresöprés? Erőszak-e az eltávolítás? Erő-
szak-e a nyilvános megalázás? Erőszak-e az agresszív verbalitás? Erőszak-e a silent treatment4? 
Az erőszak természete az, hogy a gyengébbiket félreállítja, férfiakat, nőket egyaránt. A gyen-
gébbnek nincs esélye hatalmi pozícióba kerülni. A csajok, akikkel az egy év leforgása alatt talál-
koztam, beszéltek, vagy utaltak a fentebb felsorolt láthatatlan erőszakformákra. Az ő világuk egy 
olyan színház volt, amelyben mindez elfogadott volt, része a mindennapi alkotói folyamatnak. 

3 Ostermeier szerint a hangsúly az ideális kőszínházi feltételek megteremtésén van. Thomas Ostermeier: 
Teatrul și frica, ford: Vlad Russo. Nemira Kiadó, Nagyszebeni Radu Stanca Színház, 2016. 

4 Nem venni tudomást a másikról, nem reagálni rá, az „akiről és amiről nem beszélünk, az nem létezik” elv 
alapján.
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Kovács Bálint írja egy friss kritikájában, mely kitér a színház intézményében elfogadott erőszak-
formákra: „Mert a színház […] nem az a hely, ahol vissza szokás utasítani a kiadott feladatokat.”5 

2018. szeptember 27-én Washingtonban olyan tanúvallomást láthatott élő közvetítésben 
Amerika, amelyből kiderült, hogy a nyolcvanas években nem számított erőszaknak, sőt elfoga-
dott volt egy lány leteperése. Ráadásul, ha egyedül ment bulizni, az egyenesen azt jelenthette, 
hogy meg lehet erőszakolni, hiszen ezért ment oda egyedül. 2018-ban már nem az a kérdés, 
hogy ez erőszak-e, mert igen, ez erőszak.

Christine Blasey Ford professzor asszony egy harminc évvel ezelőtti szexuális erőszakte-
vésről tett nyilvános tanúvallomást Brett Kavanaugh bíró ellen, aki tagadta az ellene felhozott 
vádakat, Trump elnök pedig megkérdőjelezte6 a professzor asszony szavahihetőségét. A civil 
szférából azonnali hatállyal válasz érkezett Trump gesztusára, megjelent egy új hashtag: #WhyI-
DidntReport. Több ezren, köztük sztárok is leírták már, miért nem jelentették az ellenük elkövetett 
erőszakot: mert sem a hatóságok, sem a társadalom alapvetően nem az áldozatoknak hisz. 

A professzor asszony tanúvallomása nagy port kavart, mégsem állította meg Kavanaugh 
legfelsőbb bíróságba való kinevezését. A hatalmi erőviszonyok a silent generation szellemiségét 
idézik: jobb nem felszólalni, az úgysem változtat meg semmit. Akkor mégis csak az derült ki, 
hogy egy kis leteperés, egy kis fojtogatás, egy kis pofozkodás, egy kis tapizás, egy kis kénysze-
rítgetés még nem akkora nagy ügy? 

5 Kovács Bálint: Marton László új előadásával megpróbálja eltörölni a múltat. Kritika a Veszprémi Petőfi 
Színház Tartuffe előadásáról. https://index.hu/kultur/2019/02/18/marton_laszlo_uj_rendezese_tartuffe_kri-
tika_szexualis_zaklatas_veszpremi_petofi_szinhaz_oberfrank_pal/

6 2018. szeptember 21-én, az írásos tanúvallomás nyilvánosságra kerülése után, a Twitteren: https://twitter.
com/realDonaldTrump/status/1043126336473055235

Metamorphose. Rendező: Georgeta Lozincă. Tervező: Lukácsy Ildikó. Fotó: Ramona Rotaru
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Az egyre gyarapodó tanúvallomásokkal mégis változik valami, változik a társadalmi párbe-
széd. Ami nem látszik változni, az a hatalom viszonya a gyengébb iránt. Húsz évvel ezelőtt én 
szintén azért nem tettem feljelentést, mert féltem, hogy megbélyegeznek, hogy engem hibáztat-
nak és kiutálnak. Hogy úgy fognak majd rám nézni, mint akivel megtörtént, pedig utolsó pilla-
natban sikerült elmenekülnöm. És mert én is elhittem, hogy ez nem is volt igazi erőszak, végül 
is járhattam volna rosszabbul. Ráadásul az illető megmondta, hogy a rendőrség egy híres em-
bernek inkább fog hinni, mint egy diáklánynak. Húsz évvel ezelőtt magam is olyan szellemiségű 
társadalom kamasza voltam, amely nem ismerte (volna) el, hogy erőszak történt, ezért magam 
is jobbnak láttam, ha nem akként viszonyulok hozzá. Egyszerűbbnek tűnt elásni valahova mélyre 
az emléket, viselni a következményeit és nem foglalkozni többet vele. Bár próbálkozások van-
nak a megfelelő közeg megteremtésére (pl. a NEEEM kampány), a mai napig még mindig azt 
érzem, hogy a megszólalásnak itt nálunk nincs meg a nyelvezete, nincs meg a fóruma, hogy 
az esetleges felszólaló teljesen magára van hagyva, megbélyegzéssel és kirekesztettséggel kell 
szembenéznie, és hogy ma is inkább az áldozatot hibáztatják és az áldozat szavahihetőségét 
vonják kétségbe. Felvállalni az áldozati szerepet, mely természeténél fogva kiszolgáltatottságot 
jelent, egyértelmű támadási felületet nyújt, és további erőszakformáknak nyithat utakat. Így kiállni: 
szélmalomharc. 

Összehozni négy hetvenes csajt a szereposztáshoz eleinte nem tűnt nehéz feladatnak, de 
egyre inkább az lett. Végül hárman vállalták: kissé kényelmetlen szöveg a periférián élőkről, szó 
van benne nők ellen elkövetett erőszakról is, és független előadás lévén, a honorárium elfogad-
ható, de nem kecsegtető.

Az egyik csaj azért mondta vissza, mert el kellett volna mondania egy olyan mondatot, hogy 
svábbogarat akartak feldugni neki. Igen, a hatalom minden perverziót elkövet áldozataival szem-
ben, és minél inkább szabad neki, annál nagyobb élvezettel teszi. 


