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j ér'lior s zol<iísu n lt rll e g ttl gatl rl i, h cl gl'
a k(jr'etkez(j évberr j<lbbali 1csztirlk, s1'rill'-

tosabbalk, egészséeesebbek, l'rogr' elhagr
jrrk liiíros szokásairlkat e1s r-rg1r általiíillrrl:

írj életet kezdiink. Sajnálatos trl clcltr ezeket a filg.i
clalI'rlakitt ritkán tartjuk l'lleg: a jatrr-rári igvekczcirl
félt'iiltja a f'ebrLriiri rltérsékelt lelkesedés, hrlqt azt.itl
tavasz k(rzepclre nriir szinte teljesen el is f-eleitsrik,
l'rogv valalllitl l,i.iltoztrittri al<arttrllk. Hogy r'rri segít-
hetne abban, hogt'r're adjuk fel olr.an ha.r'nirr, hancnr
r'altibaIl 1egverr er rlk Írgr' tilrclítarli az- t1lcttirllict'
hogv airban r.alt'rban rrlr'ezet legven lertczni? Ilotivrilrl
t rtt1Ilctck, peldliLrl arrril, htlqr'arl lesz- r'alaki szítrclsz-
nob(jl jrisaoktatci es arrril, hosv aclciis kell keresni,
trríg netll tirlálr"rrr k. I{er'rcll'ragr' i ntc ri ir _ c.gr.etletl ker-
déssel.

Hogy jut elvalakiodáig, hogy jogaoktato legyen
- színészncíbtíl?

Az egf ik olvan indok, mely ntiatt el(jbb varsv r.rtolrl'r

r'rli r'r cle r r képrpe ri liik()t tte m vol n a a j ti gií n ti l r'aur'
nrásrrál - c1c valanli nagyor'r hasor'rl(lrrtil -, az az, Iltrqr
iskoláskoronl cltir két dolog votrzott igaztirl: a SZCrcp-
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lés és a segítés. Már az osztálytársaimat
is pátyolgattam, kinek mire volt éppen
sztiksége, abban segítettem. Például kor_
repetáltam vagy zsíroskenyeret kentem -
ahogy jott, ami kellett. És minden iskolai
el adásban benne akartam lenni, mindig
ott nytizsogtem, ahol szerepelni lehetett.
Amikor a felncíttek megkérdezték, hogy

mi leszek, ha nagy leszek, azt mondtam: vagy orvos,
vagy színész. Ennek megfelel en érettségi után az or-
vosi egyetemre és a színmtívészetire jelentkeztem.
Gondoltam, eldontheti a kérdést például az is, hogy
hová vesznek fel. Az a vicces helyzet állt el<í, hogy ab-
ban az évben nem vettek fel egyik helyre sem. Az élet
pedig rigy hozta, hogy a sikertelen felvételik után
dolgozni kezdtem' de a színészet továbbra is vonzott,
így kertiltem a Pinceszinházba, és lettem amat r
szinjátszo (akkoriban ennek a sz nak egyértelmtíen
nem lekicsinylo jelentése volt). Ez az életem késobbi
szakaszában nagyon fontossá vált, hiszen itt voltak
tanáraim, vezet m Keleti István, Mezei Éva és

Montágh Imre is. T liik máig érvényes, életre sz l
tanításokat kaptam. Hogy érthet legyen kés bbi
folytonos keresésem, Keleti Pista bácsi mondta ne-
ktink gyakran: ,,Nekem mindegy, milyen tirtiggyel
vagyunk egytitt, hogy galambászszakkornek vagy
színjátsz kornek hívják, a lényeg, hogy azza| fogla|-
kozzunk, kik vagyunk, honnan jotttink, merre tar-
tunk, és mi végre vagyunk a világonl' A színjátszás és

a munka mellett minden évben jelentkeztem a f is-
kolára, aztán egyszer csak Kazán István elhívott az
akkori Bart k Gyermekszinházba stridi snak, és egy
év mulva felvettek az osztá|yába, az operett-musi-
cal szakra' Édesanvám akkor megkérdezte, hogy
,,Kislánr-om' biztos ezt akarod? Nem fogod megbán-
ni?" \blt ugvanis egv ismercise, aki azt mondta, jaj,
csak színésznci ne leg1'en a gl'erekbol, mert az rette-
netes egy szakma, de an'r'ukám nem sz lt bele abba,
hogy mit szeretnék. Azt mondta, az én életem, azt
csinálok vele, amit akarok. Foiskola után egy évadot
Szolnokon toltottem és párhuzamosan Kaposváron is
játszottam . Aztán az elso évad után jott azigazi szí-
nészn i dilemma, a gyerekszi.ilés (sokaknak az, de
nem mindenki vallja be). Aztán jott a második gye-
rek... otthagytam a színpadot _ egy ,,igaz7" szinészn
pedig ilyet nem tesz. Az ,,igazi" színészn elvállal
mindent akkor is, amikor ott van a kisbabája, a pr ba
szi'ineteiben szoptat, otthagyja valakinél a gyereket
a nézotéren, néha odamegy.. . kozben beltil kicsit
megszakad persze. Én nem voltam I|yen ,,igaz7" szi-
nészncí, persze eZ nem csak az én dontésem volt, ha_

nem a férjemé is - aki azt mondta' vagy a színpad,
vagy a család, a kett<í egytitt nem mtíkodhet. És én
otthon maradtam hét évadon át. 1985-ben tértem

,,AZ elvárásoknak és a tÜrelmetlenSé9nek egyszeruen
nincs helye a jogatanulás, -tanítás folyarnatában"

vissza a színpadra, de kozben 1984-ben elkezdtem
a Gy gypedag giai Foiskolát.

,,Szabados, kezdj e! tanítani!''
Tanakodtam magamban, mi legyen? Akkor még nem
voltam benne biztos, hogy ismét játszhatok, ennyi ki-
hagyás után. Ha pedig nem színpad, akkor mégis mi?
Egykori pinceszính ázas tanárom, Montágh Imre
mondta ekkor nekem: ,,Szabados,kezdj el tanítani.
Tudod, azt, amit t lem is tanultál. Megvannak a pa-
pírok és feladatok, kezdd el ugyanazt csinálni és koz_
ben jelentkezz|ogopédiára így még a színpad kozelé-
ben is maradhatsz]'És így tettem. Abb l éltem, amit
t le - Montágh Imérét l - tanultam, és ezt tanítot-
tam mindenkinek; hogy a kimondott sz csak pár
száza|éknyit számít a jelentés osszességében. Az osz-
szes tobbi, ami a jelentéstartalmat adja, az a hogyan.
Sz val, '85-ben _ Keleti István hívására, aki ott igaz-
gat lett - visszatértem a színpadra, az Arany |ános
színházba (ez a késobbi Uj Szính z _ a szerk.). Mel-
lette végeztem a gy gypedag giát, és'85-tol 2004-ig
beszédtechnikára tanítottam a szinházban a stridi<i-
sokat. (F'z az id szak tiz évig tartott.) Tobbszoros pá-
lyaelhagy vagyok,'92-ben mint színész eljottem
a szinházb l, és elmentem Zsámbékra (drámapeda-
g giát) beszédmtívelést tanítani az akkor alakul
drámapedag gia tanszékre, ahol adjunktusként dol-
goztam kilenc évet. Kozben elvégeztem a Színmiivé-
szeti F<íiskolán a drámaped ago gia másoddiplo -

ma-képzést és a Siketek és Nagyothall k országos
SzovetségénéI a feln tt színjátsz csoportot is vezet-
tem. Ekkor végeztem el a jeltolmács-tanfolyamot is.
Nagyon sokat tanultam itt, teljesen más volt siketek-
kel és nagyothall kkal dolgozni, mint a st di saim-
mal vagy mint a színházban. Sokat hívtak szerepelni,
menti'ink játszani ide-oda' volt - igaz, koszlott és

használt, de _ igazijelmeztárunk is' Eleinte csak jele-
neteket játszottunk, aztán elkezdti.ink egyre osszetet-
tebb dolgokat, el<íadtuk például Tamási Áron Éne-
kesmadarának rovidített változatát. Voltak nehézsé-
gek, melyeket meg kellett tanulnom kezelni - például
a siketek nagyon sajátságos hozzáállását az id(5hoz.
Megszerettem oket. Nagyon j l lehetett veltik
kommunikálni és dolgozni, nem voltak azok
a játszmák, mint a színészeknél általában. Lényeg-
re tortíen meg lehetett mondani mindent, hogy
mit és hogyan kell másképp csinálni és el is fogad-
ták. Hat évet dolgoztam veltik. Aztán elengedtem
ezt a tevékenységet is.

Mindig visszajtitt a j ga
Azt gondolom, hogy ezek lehettek a legfontosabb
momentumok, amik elvezettek oda, hogy a j gában
keressem tovább magam. Ha visszagondolok, el<íszor
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nrég pinceszínházas korotrlban
hallottam a j gárol' huszt'lt-t-

egy-két éves koromban. Keleti
Pista bácsi említette rr-reg \'esu-
dian rrevét, késobb nlegr'ettetr't

a konyvét _ Sport és )oga (La-
zíts és légy egészséges) - és el-
olvastam. Ez a késobbiekben is
r-ragy segítségemre t olt' és va-
lahogy mindig vissza- és visz-
szajott a joga az életenrbe.
Amikor Zsámbékon tanítot-
tam, egyszer rettenetesen be-
csíp dott a derekam. Ekkor
a jogához fordultam segítsé-
gért - amellett, hogy lekoltoz-

l: ez egy egyszerrlÍ

Egyakorlat, probálja -_

!1r,"g.rnarn!!

-=
tem aludni a padl ra -, \gaz, jogaorára nen-r jártam el.

El vettem dr. Weninger Antal: Azido partjárr cínrti
konyvét, és kinéztem néhány olyan gyakorlatot'
melyhez az volt írva, hogy derékfájdalmat enyhít, és

otthon gyakoroltanr egyedtil. A kétezres évek elso fe-

lében volt olyan, hogy 1- 1 h napig jártam jogáznt, de

akkoriban mégsem volt meghatározo része az é\e-

temnek.
Én mindig mozogtam, és érdekeltek is a ktilonféle
mozgásforrnák. operett és musical szakon végeztem,
mindig ortiltem, ha táncolr'ri is kellett a színpadon.
A keleti mozgásformák koztil foleg a csikurrg és a tai
chi vonzott.

Rendszeresen részt Vettem a Mtíszaki Egyetem
nyári kurzusain is, ahol rnindig volt valami uj, va-
lami más, remek trénerekkel... volt például
Afro-tánc, még budo alapu mozgásmeditáci is'
Nagyon sok mindent ki tudtarn pr bálni így,
morrdhatni lépésrol lépésre kozeledtern a jogához.
Viszorrt egyik mozgásnál sem éreztem' hogy ez
igazán az enyém lenne. Az edzo, akihez csikungoz_
ni jártam, hívott, hogy menjek vele rákat tartani,
hogy rajtam demonstrálja, hogyan kell helyesen el-
végeznt a feladatot. Utána kiosztott nekenr kisebb
gyakorlatokat, hogy ezeket én oktassam. Ez pedig
oda vezetett, hogy elvégeztem egy segédedzoi kur_
zust is egy kínai mesternél - erre a 15 lépéses for-
magyakorlatra. Pinceszínházas korom ta vala-
hogy mindig megtaláltak a keleti bolcsességek,
konyvek' mintha vonzottam volna rjket és nagyon
nyitott is voltam rájuk. Kiilonosen 2013 utárr ero-
sodott meg benn em ez a r-ryitottság, elég szomoru
aprop b l. Akkor halt meg az édesanyám. 63 éve-
sen még jobban e]kezdett érdekelni az élet-ha-
lál-trílvilág téma, jobban nreg akartam érteni ezt -
és ki.ilonosen tetszett, ahogy a keletiek gondolkod-
nakaz emberi élet egységér l.2016 oszén vettem
megaz els j gabérletemet is, és határoztam el,

hogy elkezdek komolyan 1ogázni. Nem sokka| az-
elcitt még azon gondolkodtanr, hogy mit is kéne
még kipr bálnom, mit lehetne még mozogni, az is
megfordult a fejemben, hogy elkezdek szalszázní
vagy argentin tangot tanulni.

Minden téren érzem a hatását
2017 tavaszán aztán a j gatanár, Sugár Bertalan, aki-
hez jártam, megkérdezte: Te fgyelj: nem akarod ezt ta-

nítani? Mármirrt a jogát. Bátorított, hogy végezzem el

a j gaoktat i tanfolyarnot. Ő találta meg nekem azt
a helyet, ahová végril beiratkoztanr. Ez a Pr-rrrran-r } ga-

studi és Bálirrt )árros j gatarrár l,olt. Persze nem azzal
kezdtem, hogy cs kolom, én tanítar'ri szeretnék' ha-
nem azzal a szándékkal mentem oda, hogy alaposan
elsajátítsam a Hatha-j gát' Aztán egyszer csak azon
kaptam magam, hogy mindennap ott vagyok vala-
kinek az oráján. Eleinte még egyéb elfoglaltságok, for-
gatások miatt kihagytam az orákat. Aztán ez megfor-
dult, és a joga lett a prioritás, mondhatni inkább a j ga

miatt hagy.tam ki az egyéb - például színészi - elfog-
laltságokat. A cél azvolt, hogy hetvenéves koromig el-

végezzem a kezdo Hatha-tanfolyanrot. Azt mondták,
aznem indul, oktat i viszont indul. Így megadtarn
magam ennek a ,yéletlennek ] és elkezdtem az oktat -

it. És most valahogy ugy érzem,hogy elérkeztem,
ahová akartam. Nagyon afelé tartok, hogy elengedem
a színészi létet is, már nenl akarok szalszázni sem,
nem gondolkodom azon, mi rrrást lehetr're még. Van
egy mesedarab, amiben játszom, Írx idopor-rtok, de
a j o gával onazonosn ak ér zem magam. Elé rkezten'r

oda' hogy olyasmivel szeretnék foglalkozni, ami j ha-
tással van ránt' Íizikailag is, mentálisan is, energetikai-
lag is, érzelmileg is' Egyszertíen mirrden téren érzem
a )ogaj, hatásait. És valahogy ugy érzem - visszacsa-
tolva egy kicsit a gyerekkori vágyaimhoz _, hogy volt
már kicsit színészet, most johet megint a segítés. Ha
jonnek hozzám, ha sz lnak, ha kérnek' akkor szeret-
ném, ha érdemben tudnék segíteni. És a j ga nem
csak a testet alakítja, hanem a szellemet is. Soha nem
voltam olyan rettenetesen nagyon ttirelmetlen ember,
de lérryegesen tobb volt bennem a ',hiibrisz'' mielott
j gával kezdtem volna foglalkozni' Amikor a csikun-
got elkezdtem tanítani, ott jott az els nagy lecke: ttire-
lem. Elerrgedni és elfogadni. Aki j gát oktat, azbarát-
ságos, segítokész és konyortiletes kell, hogy legyen.
Elvárásoknak és ti'irelmetlerrségnek egyszertíen nincs
helye egy j gatanár életében.
Mirk Anna Regina
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