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történet színpadi dialógusai túlságosan köz-
nyelvire, adott esetben napjaink nyelvi stílusá-
nak igénytelenségére korlátozódtak. 

Tartalmilag Verebes két szálra sűrítette (szű-
kítette) a cselekményt, amelynek meghatározó 
eleme, „a makrancos hölgy”, Katalin és Petruchio 
kapcsolatának középpontba állítása, valamint 
az apai intelmekre szófogadóan reagáló lány-
testvér, Bianca személyiségének, viszonyainak 
bemutatása. A két felvonásra komponált színpa-
di előadás története Padovában játszódik, ahova 

–mindenekelőtt „a tudás” és a „boldogság” meg-
szerzésének szándékával – megérkezik Traiano 
társaságában Lucentio, ifjú „pizai” nemes, hogy 
megszerezze Baptista Minola lányának, Biancá-
nak szerelmét, akinek kezére pályázik a helybéli, 
páduai polgár, Gremio, valamint Hortensio is. 
Az események fő vonulatát azonban, a „mak-
rancos hölgy”, Kata és kérője, a veronai nemes, 
Petruchio között kialakult viszony teremti meg. 
Petruchio, ugyanis azzal, hogy a lány férjévé 
válik, különböző etapokon keresztül, megkezdi 
a „makrancos hölgy” akaratos, autokratikus sze-
mélyiségének „megtörését”. A darab cselekmé-

nye végső soron Petruchio győzelmével zárul: a 
makrancos hölgy erős karaktere a férje akaratát 
kiszolgáló, engedelmes feleség viselkedésévé 
szelídül. Verebes sajátos rendezői koncepciója 
a puritán díszletelemek (Mira János munkája) 
alkalmazása mellett, Gadus Erika jelmeztervező 
ötletei alapján, színes álarc mögé rejtőztetett 
(inkább az olasz színjátszásban domináns) figu-
rák és a mai (Petruchio színrelépésekor öltönyös, 
Katalin mindvégig köznapi viseletű) jelmezek 
kettősségére épült.

Az egyes figurákat megjelenítő színészek játé-
ka alapvetően megfelelt az azokra jellemző és a 
nézői elvárásoknak megfelelő követelmények-
nek.

Az apaszerepet betöltő Balogh Tamás (Bap-
tista Minola alakjában) sajátságosan egyéni ala-
kítást vállalt magra, amelynek hitelessége nem 
hagyott kétséget bennünk. Az előadás főszerep-
lőiként azonban mégiscsak Sztarenki Pál (Pet-
ruchio) és Pap Lujza (Katalin) kettősét jegyez-
hetjük. Sztarenki a „makrancos” hölgy akaratos-
ságát megtörő, tudatosan felépített cselekvési 
technikájával aratott emlékezeteset, míg Pap 
Lujza a másokhoz fűződő viszonyainak ritmikai 
váltásaival jutott el egyéniségének, magavise-
letének radikális átalakulásához. Kettejük meg-
határozó alakításával egyetemben Grumio sze-
repében Kiss Ernő, Gremio személyének életre 
keltésében Szakály Aurél, Bianca figurájában 
Kátai Kinga, a Hortensio szerepét eljátszó Barsi 
Márton, illetve a Lucentio és Tranio alakját meg-
formáló Mihály Péter és Bellus Attila színpadi 
alakítását szükséges megemlítenünk. 

A Hevesi Sándor Színház társulata ezúttal 
klasszikus darab bemutatására vállalkozott. A 
rendező Verebes István azonban „túlhangsú-
lyozta”, sőt a férfiszerep dominanciájának pri-
oritásával megalázóan mélyre süllyesztette a 
női egyéniség tiszteletét. A shakespeare-i darab 
korunkra hangoltságával így a karakteres színé-
szi alakítások, a hagyományos és a modern ele-
mek ötvözése ellenére sem ajándékozott meg a 
tökéletes előadás élményével. 

Milyen haszontalanság! Verset írni! Csak róni a 
betűket egymás mellé…

Minek van haszna ezen a világon? Minden hi-
ábavaló gyakorlatilag.

Ahogy a Prédikátor mondja.
Czegő Teréz Asszony a fronton c. előadóestjét 

hallgattuk, néztük meg a zalaegerszegi Lakásszín-
házban.

Nincsenek szavak mindarra a szörnyűségre, 
ami megesett ezzel az asszonnyal a II. világhá-
ború alatt. Nem tudom, lehet-e ennél jobban 
levetkőzni, kitárulkozni.

Megfagy az ember mindattól, amin keresztül-
ment. Olyanná válik, mint a kő. Átmegy rajta az 
élet, a katonák, a háború. Olyan lesz, mint egy út. 
Simára döngölt, kemény, szelek viharától kiszá-
radt. Úgy meséli el az életét, mint akinek már 
semmi köze ahhoz, ami vele megtörtént. Néz 
magára együttérzés, szomorúság nélkül, tárgyi-
lagosan, mint egy testre, amivel úgy játszott a 
sorsa, ahogy annak tetszett. Sodorta a szél min-
denfelé. Tehetetlenül szenvedte csapásait. Ámu-
ló szemekkel nézte saját életét, férjét, a háborút, 
mint az alvajáró, akivel megesnek a dolgok, de 
a tudatáig nem jut. A növény lehet ilyen, egy fa, 
akinek nincsenek viselkedésbeli ismeretei, csak 
van. Az idők folyamán pedig belekarcolnak, vés-
nek, letörnek róla ágakat, leszedik gyümölcseit 

– ő csak van. Ha kivágják egyszer, a gyűrűi mesél-
-nek, mi esett meg vele. Valahogyan így beszéli 
el nekünk Polcz Alaine is saját életét. Érzelmek, 
önsajnáltatás nélkül. Lássátok meg, mi történt.

Mellettem ülő régi kollegámnak szeme nem 
maradt szárazon. Magam megfagyva ültem a 
széken. Mindaz, amit az ember elszenved bé-
keidőben így vagy úgy, szóra sem érdemes tra-
gédiák ahhoz, amit ez az asszony, az asszonyok 
el kellett tűrjenek a háborúban.

Mitől válik egyik ember kővé, mitől omlik öss-
ze a másik – titok. De magyarázat lehet Polcz 
Alaine hospice alapítványára, működésére. Átse-
gíteni az embert a halálon, tudomást nem véve 

annak szörnyűségéről. Mert nem az fáj, hanem 
ami előtte van, az élet. Annak pedig addig kell 
örülni, amíg lehet.

Én meg tudom érteni a hitetlen embert. Az 
élet szörnyűségei megölhetik, még mielőtt 
meghal. A „nincs isten” kiáltás természetes 
felelet rájuk. Még a távoli Isten sem „képes” ki-

Nászta Katalin

Asszony a fronton 
Polcz Alaine története 
Czegő Teréz előadásában
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ragadni a nyomorúságokból. Csak egy közelvaló 
tehetné, arról meg nem beszél senki. Csak hihe-
tetlen bír lenni egy isten, aki mindezt megenge-
di. Aki mégis reménykedik benne, annak már a 
tragédiák előtt hitre kellett jutnia valamiképpen, 
másként esélye sincs a kegyelemre. (Ezért kell 
prédikálni.)

Nincs helyes magatartás, viszonyulás mind-
-ahhoz, amit hallottunk. Nincs, aki megszab-
hatná az emberek közül: hogyan kellene, mit 
lehetne tenni az élettel, amikor épp nincs di-
vatban, hanem a halál flangál, masírozik az ut-
cákon, a házakban – mindenütt. Nincs mérce, 
amihez igazodhatnánk, amivel megítélhetnénk 
az emberi sorsot. Puszta tényeket sorolhatunk 
fel, elbeszélhetjük, mi esett meg velünk, anélkül, 
hogy számon kérhetnének bennünket bármiért. 
Még hasonlatot sem találni ezekre az időkre. Ha 
voltak, vannak is elképzelései az embernek a há-
borúkról, mindent ledönt, átfogalmaz az esemé-
nyek száraz felsorolása. A szív már megszakadt, 
a lélek megdermedt, meghalt – csak vegetál 
az ember ebben a testben, ami már nem érez 
semmit.

Ezért aztán másként nem is nagyon lehet 
mindazt elmesélni, ami Polcz Alaine-nel meg-

-történt. Elmondani egy életet a háborúban, egy 
asszony sorsát abban az időben, anélkül, hogy 
megtébolyodna az ember, csak így lehetséges. 
Önmagán kívül, hideg, objektív szemlélettel, 
kettéhasadt tudattal, szárazon felsorolva. Hogy 
lehetne-e nevetni közben? Csak annak, akinek 
még halvány sejtelme sincs, mi eshet meg vele is, 
talán nem is olyan sokára. És a nincs kihez futni, 
kihez menekülni érzés majd őt is kővé dermesz-
ti, az ő szívét is megfagyasztja.

Czegő Teréz úgy meséli el Polcz Alaine tör-
ténetét, mint egy teadélutánon a barátainak. 
Nem tetszést keres, nem együttérzést, csak 
meghallgatást. Hogy elmondhassa az el-
mondhatatlant. Nagylelkű. Megkíméli nézőit, 
hallgatóit a kényszerű sajnálkozástól, a hazug 
együttérzéstől, hiszen tudja: ez lehetetlen. Le-
hetetlen a megértés, a történet, a történelem. 
Felfoghatatlan az EMBER sorsa, az ASSZONY 
sorsa ilyen időkben.

És élünk-e más időkben? A hiábavalóság 
pecsétje rajtunk. Ami volt, meglesz újra. Csak 
ismételni tudja magát az élet. Az ember pedig 
kavarog viharában, mint száradó falevél. Sodró-

dik. Nincs, aki kimentse.
Vagy mégis?
A legtöbb, amit a színész elérhet egy ilyen 

előadással, hogy gondolkodásra készteti a nézőt. 
Saját sorsára irányítja figyelmét, elvonatkoztat-
ni kényszerít, megtanít úgy szemlélni a dolgokat, 
hogy tehessünk valamit, még mielőtt megesné-
nek velünk. Talán ennél többet nem is kívánhat 
egy művész. El lehet nevetgélni, bagatellizálni, 
de a lényeg ugyanúgy érint mindannyiunkat. A 
szörnyűségek velünk esnek meg. Mi vagyunk, 
akiket megerőszakolnak, akivel nem törődnek, 
akit kihasználnak, megvetnek, meg akarnak ölni. 
A mi sorsunk forog kockán minduntalan. A mi 
fejünk felett lóg az a damoklészi kard. Minket 
aláznak meg, a mi testünket, szívünket gyaláz-
zák meg újra és újra. Nem maradsz érintetlen. 
Az asszony sorsa a mi sorsunk. A háború velünk 
történik, a házasságokban velünk packáznak, 
minket vetnek oda koncnak az ebek elé. Nem 
maradsz érintetlen. Te vagy az asszony, a férj, a 
katona, te vagy a háború, a szerelem, az élet. Ve-
led, benned történik meg a megtörténhetetlen. 
Polcz Alaine kitárta életének ajtaját, beengedett 
a házba és elmesélte, ami vele megesett. Cze-
gő művésznő pedig szócsöve lett. Az előadást 
nincs kritikus, aki minősíthetné. A mihez képest 
értelmezhetetlen. Egyet tehetünk: el kell menni, 
meg kell nézni, meg kell hallgatni.

Máriáss Zsolt zongorakísérete, Ligeti György 
zeneművének részleteivel, olyan mértékben 
egy az előadó történetével, ahogy a fa lombja a 
szélnek enged. Tökéletesen belesimul az elmon-
dásba. Alázata társául szegődik az asszonynak. Ő 
az egyetlen.

A Griff Bábszínház 2015/2016-os évadának két 
utolsó bemutatója, a Pintyőke cirkusz, világszám! 
és az Istipisti és a kővirágok több hasonló vonás-
sal is bír, és jól tükrözi az új vezetés törekvéseit. 

Mivel e cikk kereteit meghaladja a teljes évad 
áttekintése, utóbbihoz röviden csak annyit, hogy 
Szűcs Istvánnak kinevezett vezetőként ez volt 
az első teljes évada, de megbízott igazgatóként 
már jóval régebben, 2013 őszétől áll a színház 
élén. 2015-től művészeti vezetőként Bartal Kiss 
Rita csatlakozott a társulathoz, aki korábban két 
alkalommal is rendezett már a színházban: még 
2005-ben, Kovács Géza igazgatósága alatt a 
Kutyaéletet, 2014-ben pedig a Szélszabadítót. Az 
idei évadban az olyan, már klasszikusnak szá-
mító magyar szerzők mellett, mint Lázár Ervin 
és Csukás István, a középgeneráció, a sajnos már 

elhunyt Czigány Zoltán, a fiatalok közül pedig 
Gimesi Dóra egy-egy darabját is színpadra állí-
tották. Nem hiányoztak azonban a repertoárból 
a népmesék sem, utóbbiakat a meghívott Hepp 
Trupp A 3 kismalac és a farkasok című előadása, 
valamint egy különlegesség, az afrikai népme-
séket feldolgozó Nanga és az elefántgyerekek 
képviselte. Cserélődött a társulat egy része, és a 
meghívott alkotók körét is igyekeztek bővíteni. 
Vendégelőadásokkal nyitottak a csecsemőszín-
ház felé, amit majd egy saját bemutató is követ, 
valamint törekedtek arra is, hogy több értékes 
(köztük felnőtteknek szóló) előadást is elutaz-
tassanak Zalaegerszegre.

Visszatérve most már a Pintyőke cirkusz, világ-
szám!-ra és az Istipisti és a kővirágokra, közös 
vonásuk, hogy az egész előadás vagy annak 

Turbuly Lilla

Kövek, pöttyök, magánszámok 
A Griff Bábszínház két előadásáról


