
	

 
 

A kerítőnő 

        Úgy ismerkedtünk meg, hogy - vagy fél évszázada -, a 
lengyel felvilágosodás színházáról, a Narodowyról írott, a világ 
nagy egyetemein ma is tanított kandidátusi disszertációjának az 
opponense voltam. A bankett után Gyulával, a férjével 
hármasban, tettünk egy kört az Akadémia védekezőn sötéten 
hallgató épülete körül, amelynek az elfoglalására készültünk. 
Aztán, Gyulára bíztuk a szereposztást, bár ő csak holmi 
Dosztojevszkijről írogatott. – És ő Rank doktor szerepével tisztelt 
meg engem, a Nórából. Ezt játszottuk tehát mindig a 
tudományosnak nevezett, nagyképűen üres, színház- és 
emberidegen előadásokról és vitákról tartva hazafelé, egészen 
többszörös nagymama és nagypapa korunkig. 

          Beismerem azonban, hogy megöregedvén, valami furcsa, 
későn jött életvágytól hajtva, egyszer csak Cyranónak kezdtem 
képzelni magamat, Ninát pedig, Roxána szerepe felé csalogattam. 
Ő viszont, szilárdan kitartott Ibsen mellett, akit a Nórától 
függetlenül is nagyon szeretett. És neki lett igaza. Rostand, 
Roxána meg én együtt sem értünk fel ugyanis azzal a szereppel, 
amelyet ő a tehetsége és felkészültsége, személyiségének 
kisugárzása révén épített fel magának az elődök nyomába lépő, de 
új utakat törő közép-európai színházban. 

          Nem egy újromantikus nagyasszonyról, hanem egy ízig-
vérig mai, modern hősnőről van ám itt ma szó! - Aki leányfővel 
beleszeretett egy magyar ösztöndíjasba, és ujjongó munka- és 
felfedezés-lázban, leélte vele az életét. – Nem Párizsban, nem 
Moszkvában, Varsóban, Krakkóban, vagy Bukaresten, hanem a 



mi jó öreg Budapestünkön. Nem Rostand, talán nem is Ibsen, de 
egy Gombrowicz illik hát sokkal inkább hozzá! Erről szól ez a kis 
történet. 

         Amíg mi Gyulával tudósilag képzelődtünk és szellemileg 
viaskodtunk, addig Nina felkészítette, és a világba röpítette a két, 
sokra hivatott gyermekét, valamint a pesti és a krakkói egyetem 
több tucat tehetséges fiatalját. Azután jött Beregszász, Debrecen 
és a MITEM. - És még mindig nem tudtam rávenni, hogy 
komolyan nekiálljunk a Közép-Európa készülődő új színházáról 
tervezett közös munka megírásának.  Ehelyett egyre többet járt ki 
a helyiérdekű vasúton Vácra, a szerveződő Dunakanyar Színház 
fiataljainak próbáira, és mindig késő este érkezett csak vissza. 
Csak nagy sokára értettem meg, hogy nem velem akar ő könyvet 
írni és nem is Banu professzor úrral, a Sorbonne tanárával akar 
versengeni, akinek a Cseresznyéskert  előadásairól írott esszéiről 
annyit vitatkoztunk.       

       „Szellemi vezető”, állítja magáról Georges Banu, a mai 
európai színházban betöltött szerepéről szólva. - „Szellemi 
kerítőnő”, így nevezném én azt a szerepet, amelyet életének 
második felében Nina választott magának. És komolyan hiszek 
ennek a szükségesebb, sőt értékesebb voltában. Ezzel olyan 
életművet alkotott, amely most még Párizsban sem kapható. - Azt 
tette, amit tennie kellett. – Itt és most. A professzor úr remek 
esszékben adta elő a maga virtuális Cseresznyéskert előadásának 
a vízióját, lassan már a fantomját. Nina meg körbejárta a Világot, 
hogy találjon egy rendezőt, akiben kedvet tud ébreszteni egy 
előadáshoz, amelyet a Nemzeti Színház nézői szerinte látni 
akartak, látniuk kellett. Aztán intézte az utazást, a szállást, és 
bejárt a próbákra. Leginkább pedig, vacsorát főzött, és aztán a 
Tállyáról hozott szamorodnit kortyolgatva, csendesen 
elbeszélgettek a rendezővel, mindenféléről. És amikor látta, hogy 



a fiatalok végre egymásra találtak, mosolyogva gratulált a 
bemutatón.  

         Gombrowicznak még a háború előtt írott, de számunkra ma 
is talán a legtöbbet mondó remekművét, az Ivon, burgundi 
hercegnőt Anatolij Efrosz egykori tanítványa, a kijevi Jaroslav 
Fedorisin vitte színre a Dunakanyar Színházban. Különböző 
fesztiválokon négy fődíjat is nyert már ez az előadás, amikor a 
Beregszászi Színház kölcsön-autóbuszával a Varsó melletti 
Radomban rendszeresen megrendezett Gombrowicz Fesztiválra 
elindultunk vele. Nem sokkal előbb, Zsámbéki Gábor rendezte 
meg a darabot Varsóban, nem egészen a várt sikerrel. - Ivon 
makacs hallgatásában a fővárosi közönség bumfordiságot látott, 
és csupán a maga érzelmi kultúrájának a felsőbbrendűségét volt 
hajlandó felismerni benne. Az „intellektuális”, az „abszurd” és a 
„kegyetlen színház” egykori sztárjai ott voltak most is Radomban. 
A Narodowy legendává vált Hamletje, Daniel Olbryhski például, 
a Királyt játszotta. – Fáradtan és míszesen, nagyon vigyázva a 
híres térdízületeire.  

      Mi meg azt hittük, hogy most aztán, őszintén mainak kell 
lenni. – Bebizonyítani, hogy a mi új elitünk már egyáltalán nem 
az 1930-as évek arisztokrata középosztályának az üres, felszínes 
életét akarja élni! De azért csupa udvariasságból, hogy meg ne 
sértsük őket, bekaptuk a csupa-szálka kárászokat, amelyeket 
Ivonnak készítettek elő. Ezzel nem mentettük meg persze Nina 
kedvencét, az Ivont játszó Pataki Szilviát, de kinyilvánítottuk 
legalább, hogy mi valóban egy hercegnőjéhez méltónak tartjuk a 
teljesítményét. 

– Nem úgy, mint a Marseillesből jött „kísérleti” együttes, amely a 
fődíjat kapta meg.  Mint született européerek, ők befogadták a 
franciául sem tudó kis vadócot, és elszórakoztak vele egy ideig, 
persze. De közben senkinek nem lehetett kétsége felőle, hogy 



mélyen megvetik, és csak post mortem hercegnőként, egy sznob 
értelmiségi arisztokrácia tagjaként ismerik el magukkal 
egyenrangúnak.  

    Előadás után Nina szobájában gyülekezünk. Minden hazug bók 
helyett elmondja, hogy ez egy szakmailag igen rangos nemzetközi 
fesztivál, amelyet a résztvevők saját erőből tartanak fenn. Gratulál 
mindenkinek a jó szerepléshez, Allának a magasan díjazott 
látványtervhez. Megdicséri a férjét, Jaroszlávot, a rendezőt is, az 
utolsó jelenetért, amelyet katartikusnak nevez. Azután felém 
fordul, és váratlanul a Cyrano befejezéséről beszél, amelyet 
viszont, egyáltalán nem tart annak. – A haldokló Cyrano bevallja 
Roxánának, hogy valójában nem ifjú szerelmese, hanem az ő 
leveleibe volt szerelmes. Mindenki nagyon elérzékenyül. – 
Istenem, miért nem lehet egyszerre két férfit szeretni? 

       Pedig, lehet – mondja Nina, csak ez a butuska lány erre nem 
képes. Ahhoz Shakespeare-színészek kellenek. És példaként, 
ismét az Ivon befejezését hozza fel. - Az udvar, amely kivégezte a 
merész lányt, aki nem óhajtott „felzárkózni”, szintén nagyon 
elérzékenyül. Ide értve Fülöp herceget is, aki a legcsúnyább 
játékot játszotta el vele. Gombrowicz azonban Shakespeare-imádó 
volt. És lehet ezt úgy is játszani, hogy megértsük: kétségbeesetten 
szerelmes ő ebbe a lányba, aki tudja is ezt. A királyné azonban, 
aki nem csupán egy szajha, de költő is, itt tehát nyilvánvalóan a 
legérzékenyebb lélek, szépen megnyugtatja. – Így szokás, mondja 
okosan, szerényen. Ezek a darab utolsó szavai, amelyek a jövendő 
királyt teljesen megnyugtatják ugyan, a nézőnek azonban végigfut 
tőlük a hideg a hátán. 

      Akár katarzis volt ez, akár nem, én mindenesetre nagyon 
elszégyelltem akkor magamat. Megértettem, amit Nina akkor már 
jól tudott. - Hogy minden szeretetünk és jó szándékunk ellenére, 
az Ivoné volt az ő szerepe is itt közöttünk. És ő is hibátlanul végig 



akarta játszani ezt. Ezért nem beszélt és nem írt ő sokkal többet, 
mint amit megírt. –Tudta, hogy egy egész udvarnyi, minden 
porcikájában ellenérdekelt akadémiai „illetékes” ügyel rá, hogy az 
etikett be legyen tartva. – Így szokás. Ezért hát, inkább hallgatott. 
De egy hercegnő félreérthetetlen módján tette ezt. – Másoknak 
akart segíteni benne, hogy kimondják, amit kell. Ez volt az élete 
értelme és célja, nagyszerű alkotása. Hála és tisztelet érte! És – el 
nem múló szeretet! 

 

 
 

 

        	

 


