
vizál, nem okoz számára gondot egy 
előadásban. Az ördög próbája című 
előadáson azonban volt egy szócska, 
amit ki kellett mondania minden-
képpen, mint végszót László Csaba 
partnerének, mert neki erre kellett 
válaszolnia. Valahogy olyan jó érzel-
mi állapotot hozott a partnere, hogy 
rácsodálkozott, egyszerűen lekötötte 
a fi gyelmét, így nem mondta ki egy 
ideig azt a szót, hogy „mondjad”. 
„Néztem, hogy a kollégák mit találtak 
ki, miért van ez a nagy csend, és ak-
kor ugrott be, hogy nekem kell meg-
szólalnom, hogy »mondjad«. Ebben 
az esetben megértettem a mechaniz-
must, ezt például megírnám” – idézi 
fel a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Jászai Mari-díjas színésznője.

Megtalálni a sarki fényt

Régi vágya az, hogy élőben is láthassa 
a sarki fényt, az Aurora Borealist. Még 
nem látta, de mindig előhívja magá-
ban, vagy ha a világhálón szembejön 
egy kép róla, belefeledkezik. De ez 
most már kiegészült egy másik vágy-
gyal: ha nem is a Kilimandzsáróról, 
de egy magas keleti hegycsúcsról le-
tekinteni a világra. „Kislánykoromban 
felmásztam a Retyezát egyik csúcsára, 
elég veszélyes volt, amikor a sziklák 
mozogtak a lábam alatt, de pont azért 
vonz a magasság, mert abban valami 
hihetetlen élmény van, amikor megér-
zed a saját kicsiségedet és a tér végte-
lenségét” – ismeri be a Ligetnek a szí-
nésznő. A sarki fénnyel kapcsolatban 
is ezt érzi: milyen kicsik vagyunk mi, 
és az univerzum milyen csodálatos.

HAJNAL CSILLA

Például Balázs Attilával a Kár, hogy 
kurva című Marlowe-darabot éjjel 
kettőkor még mindig próbálták az 
egyetemen. Valamilyen kontaktszín-
házi jelenet született akkor, amit alig 
vártak, hogy másnap megmutathas-
sanak Kovács Levente tanáruknak – 
meséli B. Fülöp Erzsébet.

Újra szimbiózisban

Ugrottunk egyet az időben, és 2020-ról 
kérdem, amelyet minden színész meg-
vonásos állapotként élt meg, hiszen 
háromnegyed évig nem próbáltak egy 
csapatban, akárcsak az egyik kedvenc 
rendezőjükkel sem, Radu Afrimmal. 
„Miután végre együtt lehettünk, rég 
voltunk ilyen szimbiózisban, kevés 
bántás és sok egymásra fi gyelés volt. 
Tudtam, hogy rohannom kell, de még 
mindig ott ültem, és hallgattam a kol-
légáimat, gyönyörködtem bennük. 
A Retromadárban benne van ez az 
atmoszféra, szplínesebb, talán komo-
rabb az előadás, mint az első Retro, 
hisz nem lehet, hogy csak humoros 
előadás szülessen ilyen helyzet után, 
és ezért lebeg egyfajta rezignáció az 
egészben” – magyarázza a színésznő 
az érzést, amelyet átéltek kollégáival, 
miután végre egy térben szuszoghat-
tak annyi idő után.

Voltak online előadásaik is a karan-
tén idején, a Sirály című darab Romá-
nia szinten első élő közvetítését 75 ezer 
néző követte. Az elsők között voltak a 
Nemzeti Színház vezetőségének kö-
szönhetően, akik kitalálták, hogy az 
egész előadást egy próbával adaptál-
ják egy kamerához, és amíg játszottak 
a színpadon, át kellett gondolniuk, 
hogy mit mondanak a kamerába. A 
Nemzeti művésznője úgy érzi, nagy-

szerű dolog született így, volt egy plusz 
íze ennek, és benne volt az az izgalom 
is furcsamód, amely abból fakadt, 
hogy tudták, nagyon sokan nézik az 
előadást. Bizarr volt az egész: máskor 
meghívták a kritikusokat, most kapták 
az online előadás online kritikáját. Új-
donság volt, de a közönség hiányát fel-
mérhetetlen veszteségként élték meg.

„Szomorkás az előadás vége taps 
nélkül, jó érzés, hogy beírta a közön-
ség, hogy virtuálisan tapsoltak, de azt 
a fajta csendet, együtt-kacagást nem 
lehet pótolni, ami a nézőtérről árad. 
Most jó, hogy jöhet a közönség, de 
nem tudnak együttkacagni, mert tá-
volabb ülnek egymástól, emiatt egy-
fajta félénkség is van, a maszkok is 
lefogják a reakciót” – mondja. A szí-
nészek füle azért már kihegyeződött 
erre az új helyzetre is, például a Retro-
madár esetében is utólag megbeszé-
lik, hogy erre vagy arra a részre volt 
fogékonyabb a közönség. Mindig kell 
a közönségre fi gyelni – teszi hozzá, 
van olyan rendező, aki erre instruálja 
a színészeket, hogy a közönség fi gyel-
métől függően kell játszani. Ha érzik, 
hogy a közönség mocorog, akkor job-
ban le kell kötni őket, hisz sok min-
dent elárul a csend és a mocorgás, 
mint két véglet az előadásról.

Az alkotás folyamata

B. Fülöp Erzsébet számára a természet 
jelenti az igazi feltöltődést, és mivel 
Marosszentgyörgyön a Cinege-tető 
alatt lakik, ezért sokszor megy fel a ku-
tyájával oda. De érdekli a meditáció is, 

amelynek többek között az a funkció-
ja, hogy a testet feltölti energiával. Pél-
dául, ha nagyon fáradt előadás előtt, a 
meditációnak határozottan érzi a ha-
tását – meséli nekünk. A többirányú 
tevékenység viszont nagyon lemeríti, 
ha nem merül el abban, amit csinál. A 
színésznő „szerencséje”, hogy a taní-
tás és a színész mesterségéről szóló el-

méleti tanulmányok is ugyanazt a célt 
szolgálják. „Amikor írtam a könyvemet 
(februárban mutatta be a színészi test-
beszédről szóló kötetét – szerk. megj.), 
akkor megbeszéltük a férjemmel, hogy 
egy egész hónapig egyedül leszek, és 
akkor az egy utazás volt, akár egy előa-
dás. Éjszaka valamikor lefekszel, majd 
felébredsz, és elgondolod azt az előa-
dást, vagy bármit, amiről éppen írsz, 
rájössz így bizonyos alapszabályokra, 
másnap ugyanezt megkérdőjelezed, 
aztán ismét visszapörgeted az előadás 
mechanizmusát” – részletezte az írás 
személyes folyamatát a művésznő.

Még az elején tart

A saját testünk határait kell kiaknázni 
a végtelenségig, erről kell minél többet 
megtudni, minél jobban megismerni 
azt – válaszolja, amikor a példaképei-
ről kérdem. Azt érzékeli, hogy minden-
ki ugyanúgy működik, ezért ismerős 
minden interjú: a fi atalok és a közép-
korú színészek problémáival is tud 
azonosulni, hisz benne is ugyanezek 
kavarogtak/kavarognak. „Örülök, 
amikor Maia Morgenstern azt mondja, 
hogy soha nem varratja fel az arcát, 
mert vénasszonyokat is kell játszani 
a színpadon, ezt én is így gondolom. 
De nincs példaképem, azt gondolom, 
hogy minden ember vergődik a saját 
kis univerzumában, sarki fény nélkül” 
– mondja a színésznő, aki hosszú útra 
vállalkozott tizenöt évvel ezelőtt: elin-
dult megismerni önmagát, és úgy érzi, 
még nagyon az elején tart.

„Sokszor megbukom ezen az úton 
emberségből, mindenből, de ezek 
arra jók, hogy ösztönözzenek. Remé-
lem, megfi gyelve saját hibáimat le 
tudom tisztítani magam, hogy minél 
humánusabb, érzékenyebb maradjak” 
– osztja meg velünk az „útját”. A spiri-
tualitás és a gondolkodók nagyon ér-
deklik, például Martin Heidegger vagy 
a vallási vezetők, akik kisugározzák a 
bölcsességet, amilyen Őszentsége, a 
Dalai Láma, aki nem véletlenül kapta 
meg a Béke Nobel-díjat.

Ritkán felejt el szöveget

Szereptanulmányok – a színészi test-
szöveg hermeneutikai megközelítése 
címmel jelent meg a könyve B. Fülöp 
Erzsébetnek, de vannak még gondo-
latok a tarsolyában. A színész emléke-
zetéről írna legközelebb, arról, hogyan 
is működik ez. Elsősorban azért, mert 
tart attól, hogy a demencia már lassan 
népbetegség, és nem lehet tudni, hogy 
a színész kognitív potenciálja meddig 
tart ki. Ilyen téren Biluska Annamária 
az igazi példaképe. Vallja, az egész er-
délyi színházra nézve példamutató az 
ő szellemi frissessége, fogékonysága.

B. Fülöp Erzsébet ritkán felejt el 
szöveget, vagy ha igen, akkor impro-
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Jó érzés, hogy 
beírta a kö-
zönség, hogy 
virtuálisan tap-
soltak, de azt a 
fajta csendet, 
együttkaca-
gást nem lehet 
pótolni, ami a 
nézőtérről árad.

Régi vágya az, 
hogy élőben is 
láthassa a sarki 
fényt
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B. Fülöp Erzsébet: lassan 
rájöttem, hogy tanítani kellene 
magunkat az elengedésre
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Bartis Attila A nyugalom című 
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