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el tá ma dunk” – ígé rik 2006 de cem be ré ben a Nagy mezô ut cá ban.
Még pe dig egy He len nevû sze replô, aki ép pen a Jane Eyre címû re -

gényt ol vassa a Jane Eyre, a lo wo odi árva címû elôadás ban. Maga a hôsnô
és hosszú küz del mek árán meg ta lált ked vese, im má ron férje egy más
mel lett ül nek, hát tal a nézôknek. „Fel tá ma dunk”, hang zik el va lami
nagy, szellôs nyu ga lom ban. Az elôadás nak vége, de a füg göny még nem
megy le. Hagy ják, hogy a szó meg ér kez zen a nézôhöz. Mint ha nem is ki -
mon dott szó lenne, ha nem sú lyos, is me ret len tárgy, köz szem lére téve,
szinte szé gyen te le nül; az al kotó vi gyázva hozza a szín padra, hogy nézô és
szí nész együtt szem lél hesse. Vé gül rá érôsen, min den siet ség nél kül ol to -
gatni kezdi a fé nye ket. A tár gyat mint út ra va lót a nézô elv iszi, be dobja az
elsô ku kába, mint el hasz nált szín ház je gyet, vagy a pár nája alá rakja, mint
gye rek ko rá ban a tej fo gat. 

Bá tor is ten kí sér tés, nem csak e mon dat, de az egész tör té net szín re vi -
tele. Szól hitrôl, erényrôl, el kö te le zett ségrôl, ki tar tás ról, sze re tetrôl és
sze re lemrôl, alá zat ról, méltó ság ról – egy ke véssé moz gal mas, mo no ló -
gok ból épít kezô, öne lemzô, pá tosz tól sem félô szö veg ben. Nem a je len -
való hi te ha gyott vi lág áll a kö zép pont já ban, ki fosz tott, ci ni kus üres sé gé -
vel, ha nem az em ber mint le hetôség és esély. Char lotte Brontë nép szerû
(férfi ol va sók ál tal gyak ran le né zett és fleg mán „nôinek” ne ve zett) re gé -
nyét vi szi színre elsô pró zai ad ap tá ci ó já ban Zsó tér Sán dor, a tör té net je -
lentôs ter hét a cím sze replôre bízva, aki egy szerre éli és ret ros pek tíve me -
séli, fe li dézi sa ját tör té ne tét. (Aho gyan az egyet len ál ta lam is mert an gol
ad ap tá ció is.) 

A ha tal mas ter het Wé ber Kata vi szi, ci peli, hol könnye dén, ne vetve, hol
el ne he zül ten, mint egy vi zes ru ha u szályt. A gaz dag és szem élyes, lük tetô
belsô életû, ér zé keny, reb be né keny, né mi képp zár kó zott, be fele fi gyelô –
amúgy ki váló fi gyel mû – szí nésznôt már nyí regy házi ko rá ban is kí ván -
csian néz tem; köz he lyektôl és külsôsé gektôl men tes tu dott ma radni még
gyenge ren dezôk irá nyí tása alatt is. Zsó tér (a vele való ta lál ko zás pá lyája
for du ló pont já nak tû nik), óva to san és biz ton sá go san ve zetve, elv iszi ôt sa -
ját tu dása leg szé léig. És Wé ber Kata a Rad nóti szûk szín pa dán ha tal mas
te ret kapva lát ha tóvá te szi szí né szi tu dása pe re mét. Ala kí tá sá ban most
sincs klisé, ha zug ság, fals hang meg lát vány szí né szet. Ke vésbé le foj tott
és in tel lek tu á lis, mint ál ta lá ban a Zsó tér-elôadá sok szí né szei (a sze rep
ezt akár most is el bírná), ô he ve sebb, ér zel me sebb, bi o ló gi a ibb, szen ved é -
lye sebb. Olyan Jane Eyre-t ala kít, aki tiszta és hi bát lan ösz tö nei sze rint él,
nem a fe jé ben lévô ti la lom fák je lö lik ki út ját. Nem csak el hi szem, de já -
téka lát tán meg is kí vá nom az em beri jós ágot és alá za tot, ma kacs hi tét a
sze re lem ben. Ha tal mas, pom pá za tos szö veg fo lya mot mond, ám Wé ber
Kata nyug ta lan, sietôs szö veg mon dása, té vesz té sei, a be széd gya kori ku -
sza sága arra fi gyel mez tet, hogy a szí né szet hez hasz nált amúgy erôs em -
beri fegy ver tá rá nak a be széd a leggyen gébb esz köze. Mint ha nem hinne
eléggé ab ban, hogy a nézô fi gyel mét ké pes szö ve gé vel is bir to kolni. Nem
össze ha son lí tás képp, de azért még is: Mar tin Márta (aki két ki sebb sze re -
pet ala kít) szí né szi esz köz tá rá ban a be széd olyan, mint sú lyos ka la pács –
min den ütés pon to san ta lál, fáj dal mat okoz an nak, akire a szó mérve van.
Jól áll a ke zé ben, akár csak az a szim bo li kus kis „nôi” ka la pács, ame lyet

a ren dezô azért ad a ke zébe, hogy
kar mait ma ni kû rözze vele.

A szán dék nagy szerû sége el le-
n ére az elôadás elsô ré sze, ahogy
mon dani szok ták, unal mas, de in -
kább úgy fo gal ma zok: ese mény te -
len. Mint ha az idea, az anyag ne -
me sebb lenne, mint ami lyen tes tet
ölt a szín pa don. Egy Zsó tér- (vagy
bár mi lyen) elôadás tól már nem
külsô ese mé nye ket és moz gal mas
tör té ne tet vá rok, ha nem belsô, em -
beri ese ményt. A gon do lat és a szó
ese mé nyét. A Zsó tér-ren de zés tét -
je: tör té néssé tud-e a szó, a szín pa -
di be széd válni, hi szen nem „for -
dítja le” gesz tussá, sem képpé,
nem „áb rá zolja”. Az elôadás zár -
szava ese mény, a be széd azon ban
gyak ran nem tud íj ként ki fe szülni
a szí nész és a nézô kö zött, nem vá -
lik lát ható tárggyá. A dara bér tel -
me zés is meg tor pan: a férfi vi lág
áb rá zo lá sá nak ku sza sága az zal
kez dôdik, hogy a ren dezô össze -
von két férfi fi gu rát (mind kettôt
Ter hes Sán dor ala kítja). Egyet len
szim bo li kus alak ban egye síti a sze -
rel met meg tes te sítô Ed ward Ro -
ches tert és a dé moni Mr. Brock le -
hurs töt, aki nem csak hogy ma gá -
val vi szi Jane Eyre-t egy gyû lö le tes
in té zetbe, de a ren dezôi me ta -
nyelv, a já ték és gesz tu sok nyelve
kép mu tató pe do fil ször nye teg nek
ál lítja be, aki jám bor köny vet kí -
nálva ol va sásra fel lib benti mez te -
len tes térôl a ta ka rót (ne vé ben –
nem vé let le nül – ki ta po gat ha tók
az an gol „törni” [broke] és „bán -
tani” [hurt] igék…). A sze rep össze -
vo nás ezút tal nem el ide ge nítô
szín házi kon ven ció, ha nem za varó
ku sza ság: ilyen lenne „a” férfi? –
tûnôdöm, mi vel hogy ô az egyet len
férfi a szín pa don. De Ro ches ter -
ben sincs semmi rend kí vüli, sze -
mé lyi sége gyenge, nem te len anyag  -
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ból van, por lik, ahogy ez a nagy -
szerû nô hozzá nyúl. Már az elsô
pil la nat ban meg bo csátja ma gá nak
múlt beli bû nét, té vely gé sét. Sze -
rel métôl ál do za tot kö ve tel, de ô
maga úgy áll elôtte, mint a ma szü -
le tett bá rány. Va jon a szí né szi ala -
kí tás bûne ez, vagy a ren dezôi ér -
tel me zésé? Ter hes Sán dor Ro ches -
te ré nek nin cse nek di lem mái, nem
szen ved, nem ren dül meg, és nem
is küzd, ha nem mo so lyogva, de rû -
sen, ke dé lyes-szen v te le nül ha lad
át az éle ten, az az he verôjén ál mo -
do zik (sze relmi „inak ti vi tá sát”
test hely zete is tük rözi). Egy pil la -
natra sem jut eszébe, hogy el töp -
reng jen sa ját gyar ló sá gán, kis sze -

rû sé gén. Va lami szép nagy fér fi -
ü res ség lengi ôt kö rül, súly ta la -
nítja el. De mi lyen sze re lem ez,
amely ben Jane Eyre egye dül van,
és ami ért egye dül küzd? Nem üres
kép zel gés csu pán? Az elôadás elsô
je le nete a bú csúé – in nen fejt jük
vissza a tör té ne tet –, amit Jane/
Wé  ber könnyezve, Ed ward/Ter -
hes kö zö nyö sen vesz tu do má sul.
A sze re lem tétje már ek kor pi ciny ke.
Csak Wé ber Kata tesz azért, hogy
még is hi hes sünk benne – s kü lö -
nö sen az elôadás má so dik fe lé ben
si ke rült ezt a célt meg kö ze lí te nie. 

Zsó tér egyéb ként pon to sab ban ve zeti nôi sze replôit, mint a fér fi a kat.
Az ál ta lam lá tott ko rábbi ala kí tá sa i hoz ké pest végre szét tö re de zett Mar jai
Vi rág szí né sze té nek ke mény, maszk szerû kérge, amely el fedte sze mé -
lyi sé gét, most elôtû nik a tiszta te kin tetû, puha em ber, aki szé gyen te le nül
és hit tel mond nagy, ér vé nyes és ke ve sek ál tal val lott mon da to kat a meg -
bo csá tás ról, nyu ga lom ról, hitrôl, em beri jós ág ról. (Övé a fel tá ma dást
hir detô mon dat is.) Ami kor büszke, üres, nagy vi lági dá mát ala kít, úgy át
tudja lel ke sí teni, ahogy ko ráb ban nem: a já ték szer ként hasz nált nô szinte
rész vé tet keltve hagyja el a szín pa dot. Cso mós Ma ri nak va lami nem e
vi lági fi gu rát, szim bo li kus li dér cet kell meg tes te sí te nie. Ô lenne a férfi
múlt beli „bûne”, a té ve désbôl vagy gyar ló ság ból fel esé gül vett ôrült
asszony – Be ne dek Mari cso dás jel mezt is ad rá, ha tal mas fest ménnyé
vál to zik a szín pa don –, meg fog ha tat lan, za varba ejtô alak, tör té nete sem
vi lá gos (aki nem ol vasta a re gényt, ta lán nem is érti), szim bo li kája ide -
gen az elôadás egé szétôl. Fest mé nyek, lá to má sok ké peit me séli, de ezek
nem vál nak a nézô belsô lá to má sa ivá – ne héz fi gyelni rá, mert nem
tudni, hon nan jön, mit akar, hová tart, mi köze a tör té net hez, a sze re -
lem hez. 

Wéber Kata (Jane Eyre) 
és Terhes Sándor 
(Edward Rochester)

Martin Márta
(Sarah Reed),

Wéber Kata és
Marjai Virág

(Helen Burns)
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