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emek könyve, élet-, család- és színházre-
génye, a kortörténeti értékű Hogyan let-
tem senki 1993-ban jelent meg az Aqua
Kiadónál. A borítólapon még egy jókora

kérdőjel is látható, ami azonban nem a
cím, hanem a töprengő gondolkodás és úgy
általában az élet tartozéka: az önmagában is
jellegzetes írásjel. A háromszázötven
könyvoldal, a gazdag tartalmát bőségesen ontó
„fényképes-doboz", a számos kritikarészlet és
dokumentum lehetővé tenné, hogy a biográfiát
ezúttal mellékesnek tekintsük a Madách
Színház művésznő-jével beszélgetve. Ez a
foglalat mégis oly fontos Békés Itala számára,
hogy friss tervei, mai meditációi is vissza-
visszanyúlnak ahhoz, amit már papírra vetett. S
bár könyvesbolti és könyvtári adatok tanúsága
szerint igen sokan olvasták a szabálytalan
műfajú és sokrétűen megírt - tehát a szerzőjére
hasonlító - munkát, mégsem is-merheti minden
színházbarát. De vajon mennyi-re lényeges
Békés Italának, hogy élete „nyitott könyv"
legyen? Döntő-e, hogy ország-világ tud-ja:
ikergyermekként született, olasz anyától és
magyar apától; hogy - színészi álmokat dédel-
getve - előbb a nőiszabó-mesterséget
sajátitotta el; hogy már színészként, a Honvéd
Szinház tagjaként „szabályos katonai esküt" is
tett; hogy egyesek szerint „nem jó diplomata ", s
egy világ-városban is egyszál egyedül képes
maradni, ha nem veszi észre: a rideg tél, a
lefagyott útrajta kívül mindenkit az otthonába
dermesztett? Fontos-e a kis tények, a személyes
epizódok villanása - mások szeme láttára?

 Nem. Soha eszembe se jutott, hogy ezek
így fontosak lehetnek. Bár az iker voltom igen.
Kuncogtam egy-egy tévéműsor láttán, melyben
„ikrekre vadásztak": fogalmatok sincs, hogy mi
Békés Andrással ikertestvérek vagyunk (Anyuka
előttünk is ikreket szült, és utánunk is szült volna
ikreket, ha az orvosok engedik)?! Az a reflektor-
fény sem nagyon esett ránk, ami az úgynevezett
művészcsaládokra szokott: hisz András ikerpá-
rom rendező, Rita nővérem is színésznő (volt),
anyukánk, Rita Furlani olasz színésznőként
kezdte, édesapánk, az író és polihisztor Békés
István pedig intellektuális intézmény volt, min-
dent gyűjtött és mindent katalogizált. Ha kitették
volna az Oktogon kellős közepére, három nap
alatt ott is kieszelt volna valami eredetit.

 Mi igazán a fontos, ha mindez - önmagá-
ban - nem az?

 Hát önmagában semmi esetre sem.
Összefüggésében a családi háttér, az iskola és
minden részlet, ami az egész érdekében fontos.
Szent-Györgyi Albert professzor az életet egy
zsebórához hasonlította. Ha szétszedem, nem
más, mint kerekek, csavarok és rugók halmaza,
a lényeg nem az, hogy mik, hanem hogy miként
vannak összerakva. Ez teszi órává. Könyvem
utolsó oldaláról idézek: ,,...hogy az embereket

elvigyem a »fényfüggönyig«, hogy meglássa-
nak, meghalljanak valamit, ráébredjenek vala-
mire, amit addig is éreztek, de még nem fogal-
maztak meg, s ami szebbé, többé, elviselhetővé
teszi az életüket". Ez a fontos. Az „imakönyvpol-
comon" sorakozó könyvek írói szemelvényekkel,
aforizmákkal nyugtatnak meg: ők is érdemesnek
találtak valami hasonlót gondolni, mint én, per-
sze veretesebb, hatásosabb formában. Talán
Apuka szellemujja, hogy vonzódom a bölcselők-
höz, illetve a magvas mondásokhoz. Pedig ol-
vasni nem nagyon szerettem gyerekkoromban,
amit pótolhatatlannak érzek.

Fontos az is, hogy nem szeretek vitatkozni.
Teszem a dolgom, bízom a művészet bizonyító
erejében. Önfeledtségnek és nyitottságnak ne-
vezhetem azt, amit csipkelődve infantilisságnak,
elismerőbben „bölcs bohócságnak" vélnek ben-
ne. Az állandó lelki és szellemi nyitottság visz az
újrafelfedezések és a közvetítés, a sugárzás vá-
gya felé. Nem puszta önkifejezés ez, inkább a
művészet vivőereje. Segíteniakarás.
 Ehhez pedig „randevúzni kell a saját gon-

dolatainkkal".
 Gyerekkori élményem nyomán fogalmaz-

tam így. Esténként úgy éreztem, kérdéseimre,
kételyeimre mintha a fejemben valaki megvála-
szolt volna. Ezt neveztem én el „gondolatiskolá-
nak". Később nagyon szeretett tanárom, Albina
tisztelendő nővér késztetésére esténként „felül-
tem egy csillag csücskére", lógattam a lábamat,
onnan néztem magamat, mint egy kis porszemet,
és lelkiismeret-vizsgálatot tartottam. Mikor már
elfogytak a bűneim, a meditációk áttűntek a haj-
nali látomások világába. Az ekkor megjelent ké-

Békés Itala a Kaviár és lencsében (Kanyó Béla
felvétele)

pek, érzések, fuvallatok, sejtelmek nagy hatás-
sal voltak rám, és sokszor megdöbbentő, meg-
hökkentő módon igazolódtak. A turbános indus
ábrája, a Kalinga csak vár elementáris erővel vé-
sődött belém (a Dugó Dani titkos úton című gye-
rekkönyvből). Még a turbánt sem értettem. Évti-
zedekkel később azon kaptam magam: India en-
gem vár. A Nő?! című műsorommal eljutottam In-
diába. Azt adta és még sokkal többet, mint amit
vártam.
 Akkor hát mit várt Kalinga?
 Kalinga csak vár! Meglehet, a várást

várja. A titkot.
 A gondolat- és látomásiskola tudatos pró-

bálkozás, önképzés volt?
 Ösztönös
 A testkultúra, a torna, a fizikum tisztelete:

alapkérdés a gesztusnyelven is megszólaló Bé-
kés Itala számára?

- A legalapvetőbb, hogy az ember a testével
is tudjon gondollkozni, mert igazán csak akkor le-
het átlényegülni. Bár nagyon fárasztó, mert egy
életen át nem lehet abbahagyni. Ahogy Berczik
Sári mesterem mondta: az ember, mikor meg-
születik, behúzza a hasát és csak mikor meghal,
akkor engedi ki. Ezért van az, amit el sem hisznek
a tornatársaim,' hogy néha szívesebben vennék
be egy bogyót, ami karbantartaná a kondíciómat,
mint az olykor fárasztó művészi torna meg a
hangképzés. A színházban sem lenne ellenem-
re, ha néha csak a tapsra, meghajolni kéne be-
menni.
 - Lehet, hogy ennek a félig tréfás érzésnek

magában a színészi pályában, a színészsorsban
rejlik az oka?

 Nem. A színészpálya kíméletlen
fegyelmé-ben. Amire maga gondol, az más. A
könyvem Sorsom eldőlt című fejezetében
leírtakat a lehető legkomolyabban gondolom. A
pályakezdés ki-mérte rám a pályát. Szinte ki
sem mertem mondani, hogy annyi fiú, majd
házmesterné, öreg-anyó, parasztasszony
mellett, után, helyett a drámairodalom
csodálatos női szerepeit is szívesen játszanám.
Bandi bátyámmal készített pantomimszámunk
és sok-sok zenés-táncos show-műsorom (ami
több száz előadást ért meg itthon és szerte a
világban) kihúzott ebből a skatulyából.

 Nagy kár persze: mindez a színházon
kívül történik. Érdekes, hogy a valahonnan
Itáliából örökölt ének- és tánctudásával, az
imént emlegetett pantomimkészségével, a
sztepptől a dzsesszbaletten keresztül az
akrobatikáig kipróbált mozgásformákkal együtt
sem játszott egyet-len musicalszerepet sem.

- Még megtörténhet. Ez is az antrémnak kö-
szönhető. Meg kell értenem az egyik nagy böl-
cselőt, aki azt mondja: a szokásnak akkora
hatalma van az embereken, hogy nincs szükség
az ész támogatására. Én nem vagyok sztár, így
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nemis vagyok kultúrateremtő, -befolyásoló hely-
zetben. Hasznos is, hogy nem a kitaposott úton,
hanem egy kanyargós ösvényen haladtam, ahol
az ember kénytelen mindent magamagának fel-
fedezni, mert így eljuthattam Albina nővér ars po-
eticájáig: minden körülmények között embernek
maradni.

 Tehetség, emberség és tisztesség szoro-
san összefüggenek?

 Igen. Amilyen az ember, olyan a színész.
Ha „elromlik", nem a színpadon romlik el, hanem
az életben, de ez csak hosszú távon derül ki.
Ilyenkor nem a színészetét kell megújítania, ha-
nem önmagát. A színész legfontosabb munka-
eszköze a saját jelleme. A problémák soha nem a
színpadon vannak, hanem az életben, a társa-
dalmi viszonyokban, az emberi kapcsolatokban.
Az eltorzult értékítéletek, összefonódások ellen,
ahol a látszat és valóság helyet cserélt, megdup-
lázott erkölcsi-művészi erőfeszítéssel kell küz-
deni. Nem baj, hogy Pilinszky Jánossal -
legkedvesebb költőmmel - beszélgetve Sheryl
Suttonnak van igaza: mire valakit észrevesznek,
már az útja közepén vagy vége felé jár. Nem baj.
A belesimulás, a mindenáron való jelenlét éppen
magától a jelenlét hitelétől fosztja meg a szegény
igyekvőt.

 Jellem és tehetség úgy válnak el, hogy el-
téphetetlenül összefüggenek.

- A művészet - ez is kedvenc aforizmám - az
emberi öntudat fejlődésének legfontosabb
eszköze: létezni, jelen lenni, megélni, magunk-
kal ragadni, életpéldát - ajánlatot - nyújtani.

 A Hogyan lettem senki olvasójának, aki
rengeteg anekdotában, humorban, érdekesség-
ben merülhetett el, furcsa lehet ez az elméleti, fo-
galmi közelítés, az aforizmák cövekei.

- Akármelyikről mondunk le: amelyiket nem
szívleljük meg, azzal szegényebbek, tehetség-
telenebbek leszünk. Szókratész szerint az em-
berek azért nem követik a jót, mert nem ismerik.
Meg kell tehát velük ismertetni!
 Erre szolgál a tanítás: a mai művészi ké-

pességfejlesztő Gondolatiskola, a reménybeli
Gömbszínház?
 Harminc éve foglalkozom gyerekekkel, fia-

talokkal, felnőttekkel. A Zeneművészeti Tanár-
képző Főiskolán játékmesterséggel ismertetem
meg a növendékeket. Én is nagyon sokat tanulok
tőlük. A gyerekekhez nem az vitt, hogy Neme-
cseket és sok gyerekszerepet játszottam. A fel-
nőtt műsoraim tapasztalata, hogy a gyerekekhez
vissza kell menni. Nem is vissza ez. Az ő fantázi-
ájukban, világérzésükben, reakciójukban a szín-
ház ősi formái és feltételei is éledeznek, élnek
mindmáig. A Gondolatiskola az észjárást műkö-
désbe hozza. Elemista, tanárjelölt, kutyakozme-
tikus, virágkötő - mennyi mindenki keresi a
miértekre a választ, a gondolkodásfejlesztés, a

természetesség, a gátlások elleni harc e formá-
jában!
 A miért a kulcsszó?
 Show-műsoraim gondolataihoz, egysze-

mélyes színházam előadásaihoz nemcsak szö-
veganyagot, zenét, mozgást kerestem, hanem
sok miértet és sok választ. A Nő!? című műso-
romhoz, mint egy folklorista, magnóval is gyűjtöt-
tem. Akadt, aki testvére életének súlyos titkát
úgy osztotta meg velem, hogy egy idő után el is
feledkezett a jelenlétemről és magának meg a vi-
lágnak fohászkodva énekelt. (Később a testi
csapástól sújtott rokonnál is jártam, aki sorsát a
lélekvándorlást föltételező bűnhődéstörténettel
tette elviselhetővé.) A költők, a prostituáltak, a le-
ányanyák faggatása során kiderült: csak akkor
teljes a kép, ha a férfiakat is megkérdezem,
csakhogy ők általában nehezebb interjúalanyok,
mert gátlásosabbak. Ha megláttam az utcán egy
szatyrát így lógató fáradt asszonyt, rögtön fölvet-
tem azt a pózt, és megpróbáltam kitalálni, hogy
miért áll így? Mire gondol?
 A Gondolatiskola szinészpalántákat ké-

pez?
- Nem. Emberpalántákat és felszabadult,

harmonikus embereket. Lehet valakiből színész,
lehet más. Ki-ki magát adhatja a közös improvi-
zációs játékban, beszélgetésekben, hallgatá-
sokban - ha a rossz beidegződésektől, formu-
láktól megszabadult. Tilos az utánzás! Tilos a
rajzfilmeket, a tévécsemegéket majmolni!
 A Békés-féle iskola azonban mégiscsak

előiskola.
 A jövő gyermekszínházának, a Gömb-

színháznak az előiskolája, de így sem képezde
csupán. A gömb a legtökéletesebb mértani for-
ma, a teljesség jelképe. Ez még eszembe sem
jutott, amikor már gyűjtöttem azokat a színes
gömböket, amelyek a zöld növényeim tövét dí-
szítik. A lakásunkban másutt is jelen van a
gömbforma. A Gondolatiskolának is ez a jelké-
pe. A mozgás, a zene, a lélektan, a játék segít-
ségével jönne létre a Gömbszínház, amelyet li-
getes, zöld térben helyeznék el. Nappal a tér-
beli tökélyre, éjjel a csillagos univerzumra em-
lékeztetne épületegyüttese. Tervezetemben úgy
fogalmaztam: este a főbejárattól induló
„Göncölszekér" vinne a „Tejúton" a Gömbszín-
házig. Bandi bátyám azt tanácsolta, hogy ennek
az álomszínháznak a tervét Disneylandbe
küldjem el. De miért Disneylandben épüljön
meg? És végső soron, miért utópia?
 Miért nem utópia?
 Mert minden, amit elképzelek, megvalósít-

ható, de semmi nem, amit nem képzelek el. Gyűj-
töm a kisgyerekek csiripszótárát - egyikük bele-
nézett az öltözőasztalom fiókjába, és meglátva a
szerephez használt műszempillámat, azt kér-
dezte: ki alszik itt?


