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BESZÁMOLÓ A JÁTÉKOS CÍMŰ 

INTERNETES FOLYÓIRAT MEG-

JELENTETÉSÉRŐL 
(Pályázat szövege) 

 
Az NKA Szakmai Kollégiuma már két alkalommal, az általunk kért támo-
gatás mintegy 90 százalékának megfelelő összeggel támogatta az amatőr 
(öntevékeny, nem-hivatásos) színjátszók szakmai folyóiratának internetes 
létrehozását és megjelentetését, honlapunkba (www.szinjatekos.hu) ágyaz-
va, a pályázatban megjelölt A/5-ös formátumban, alkalmanként 48 olda-
lon, lapozgatós formátumban. 
 
 
A folyóirat aktuális „példányát” 
honlapunkon kívül hírlevél formá-
jában tagságunk, társszervezeteink, 
s a színjátszás iránt érdeklődők kö-
rében terjesztjük. Vállalásainkat 
eddig maradéktalanul teljesítettük, 
terveinket nagyrészt megvalósítot-
tuk.  

 
Az eddigiek során kialakult a Játé-
kos rovat szerzői gárdája, több vi-
déki és határon túli alkotó 

műhellyel, szervezettel és szerzővel 
kerültünk kapcsolatba. A bővülő 
szerzői gárda arányosan mutatja be 
a Kárpát-medence különböző pont-
jain működő színjátszó műhelyeket 
és szervezeteiket. Jelentősen fiatalí-
tottunk, így a folyóirat alkotói lefe-
dik az amatőr színjátszás teljes 
közreműködői körét. 
 
A 17 eddig megjelent lapszámban 

 rendszeresen beszámolókat 

tettünk közzé a magyar nyelvű 
amatőr színjátszás 
fesztiváljairól és más fontos 
eseményeiről; 

 rendszeresen beszámoltunk a 

felnőtt- és diákszínjátszás 
történéseiről 

 portrékban mutattuk be a 

legjelentősebb szakmai 
műhelyeket, alkotókat, illetve 
együttes vezetőket,  

 Láttuk-ajánljuk rovatunkban 

kritikákat, véleményeket 
tettünk közzé, 

 Élő múlt rovatunkban 
folyamatosan feltérképezzük az 

amatőr színjátszás 
közelmúltját. 

 A Magyar Szín-Játékos 
Szövetség tevékenységéről, 
programjairól rendszeresen 
tájékoztatjuk a nyilvánosságot 

 Fesztiváljaink műsorfüzetei a 

soros lapszám részeként 
kerültek forgalomba. 

 
A 17 lapszámban mindösszesen 57, 
közte 7 határon túli szerző írásait 
publikáltuk. Leggyakrabban 
megjelent, vagyis a meghatározó 
szerzők köre: Regős János (elnök) 

http://www.szinjatekos.hu/
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10 cikk, Nagy András László (felelős 
szerkesztő) 8 cikk, 10 megjelenés, 

Formanek Csaba 10 cikk, Tóth 
Zsuzsanna 5 cikk, 7 megjelenés, 
Fekete Anikó 8 cikk, Hodászi Ádám 
7 cikk, 9 megjelenés, Komáromi 
Sándor 6 cikk, 8 megjelenés. Ezen 

túl mintegy 500 fotót — többségé-

ben színjátszó előadások jeleneteit, 

szerzőink és interjú-alanyaink 

képeit — tettünk közzé. 

 
34 fesztivál-beszámolót közöltünk 
(bennük mintegy 150 előadás 
ismertetését és méltatását), 29 
előadásról jelent meg önálló kritika, 
14 tanulmány, illetve esszé jelent 
meg, 28 írás foglalkozott az amatőr-
színjátszás közelmúltjával, továbbá 
„nagyinterjú” formájában 11 jelen-

tős alkotót mutattunk be. 3 fontos 
dokumentumot publikáltunk. 
 
Drámamellékletünk még csak most 
indult, 1 művel.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy 6, a 
színjátszás területén sikeresen 
működő szervezet mutatta be 

részletesen a tevékenységét. 
 

A LAPOZHATÓ FORMÁTUMRÓL 
 

Előnyei: 
 
Egyszerű kezelhetőség, egyedi 
funkciók, melyek vonzóbbá teszik a 
digitális kiadványokat a felhaszná-
lók számára. A Játékos a nyomta-
tott kiadványok felépítését és 
megjelenését követi, mintha egy 
nyomtatott periodika internetre fel-
tett anyagát lapoznánk át. A fel-
használó könnyen nagyíthatja, 
letöltheti és tovább küldheti az ál-

tala olvasott cikket, vagy megoszt-
hatja azokat a közösségi portál-

okon. 
 

Olvasottság: 
 
A Játékos fogadtatása feltétlenül 
pozitív, ezt jelzik a szerkesztőhöz 
beérkezett vélemények, továbbá az, 

hogy többen önként ajánlanak fel 
cikkeket, kritikákat. 
 
Olvasottságáról nem rendelkezünk 
megbízható adattal, ugyanis a hon-
lapunkon való közzététel mellett 
mintegy 600 címre hírlevélként jut-
tatjuk el, továbbá honlapunkon be-
lül működtetünk egy Játékosban 
friss rovatot, amelyben a legfonto-
sabbnak ítélt, aktuális írásokat 
még megjelenés előtt közzé tesszük. 
Azt tudjuk, hogy ezekre átlagosan 
4-600-an kattintanak rá. Mindezek 
alapján a Játékos olvasottságát 
1000-1200 fő/lapszámra tesszük. 
 
Ha lehet, ennél is fontosabbnak 
tartjuk, hogy a Játékos a jövő szá-

mára dokumentálja a nemhivatásos 

színjátszás eseményeit, előadásait 
és folyamatait. 
 

A támogatás felhasználásáról: 
 
A Játékos internetes folyóirat meg-
jelentetésének költségeit kizárólag e 
pályázati támogatás felhasználásá-
val fedezzük. Cikkíróink túlnyomó 
többsége ingyenesen bocsátja ren-
delkezésünkre írásait, néhány szer-
zőnek jelképes honoráriumot 
fizettünk. 
 
A „lapkészítés” folyamata:  



M S Z  —  J S Z  

 
 

 

6  

 Szerkesztés (szerzők felkérése, 

anyagok begyűjtése, lapszám 
összeállítása)  

 Kézirat-előkészítés (olvasó 

szerkesztés) 

 Tördelés, képfeldolgozás world 

formátumban  

 Korrektúra  

 dokumentum konvertálása  

 dokumentum kódolása online 

formátumra (html és php)  

 elkészült online formátumú 

anyag webre illesztése és web-
oldalba ágyazása 

 kódolások tesztelése és ellenőr-

zése  

 Online publikálás  

 Terjesztés (hírlevélként)  

 
 

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 
2014. januártól az eddigi A5-ös mé-
retet (14.8x21 cm) B5-ös méretre 
növelnénk, ugyanakkor a betűmé-
retet is 10 pontosról 12 pontosra 
növeljük az eddigi 48 oldalas terje-

delem megtartásával. 
 

Pontosabban: a terjedelem változó 
lehet, alkalmanként bőségesen 
meghaladhatja a tervezettet, ugya-
nis 2013 szeptemberétől rendszere-
sen Drámamellékletet kívánunk 
megjelentetni. 
 
A változtatás indoka: könnyebb ol-
vashatóság, nagyobb méretű, így 
élvezetesebb fotók. 
 

Kezdettől fogva erősen számítunk ar-
ra, hogy alkotótársaink lesztek. Nem 
kis mértékben rajtatok múlott és mú-

lik majd, hogy folyóiratunk milyen 
tartalmi gazdagsággal és milyen szín-
vonalon valósul meg. Kérünk minden 
színjátszót, színjátszás közeli bará-
tunkat, elméleti vagy gyakorlati 
szakembert, hogy ha lát bárhol jó 
produkciót, ne legyen rest ajánlani 

azt! Örömmel közlünk az amatőr 
színjátszás elméleti és történeti té-
máit feldolgozó tanulmányokat, esz-
széket, szakdolgozatokat. Várjuk 
tehát híreiteket, cikkeiteket, beszá-
molóitokat, tanulmányaitokat, szö-
vegkönyveiteket és esetleges 

pörlekedni valóitokat. 
nagyalaci71@gmail.com 

Nagy András László 
felelős szerkesztő 

 

 

mailto:nagyalaci71@gmail.com
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A MAGYAR SZÍN-JÁTÉKOS 

SZÖVETSÉG 

2013/14 TÉLI KÉPZÉSEI 
 

 

A Magyar Szín-Játékos Szövetség 
Alapszabálya a szervezet legfonto-
sabb alapfeladatának nevezi a szín-
játszó- és rendező képzést, aminek 
saját források és pályázati lehetősé-
gek hiányában mindeddig nem tu-
dott eleget tenni. 
 
Amatőr színházrendező-képzés ép-
pen 20 éve, 1993-ban indult utoljá-
ra az akkori Magyar Művelődési 
Intézet keretei között. Azóta színját-
szó képzés folyik a gimnáziumok 
drámatagozatain, magán színiisko-

lákban és szórványos workshopok-
on.  
 
A drámajáték-vezetők, drámapeda-
gógusok képzése örvendetesen pol-
gárjogot nyert, de az csak 

érintőlegesen terjed ki a színpadi, 
rendezési ismeretekre.  
 
A Magyar Drámapedagógiai Társa-
ság időnként indít képzést gyermek-
csoport rendezőknek.  
 
Rendezők (akik az előadás megál-
modói, a színpadi munka megszer-
vezői, a színészi munka 
minőségének letéteményesei) ma 
Magyarországon véletlenszerűen 
lesznek: színjátszókból, lelkes peda-
gógusokból.  
 

Ha hozzáértéssel és sikerrel teszik, 
az a tulajdonképpen a véletlen játé-
ka (tehetség és adottságok egybe-
esése), hiszen képzést nem kapnak. 
 
Az NKA-képzési pályázat lehetősé-
gének hírére előzetes felmérést ké-
szítettünk tagjaink körében. Azt 
szerettük volna tudni, hogy van-e 
igény rá, és ha igen, az mire terjed-
jen ki.  
 
Élénk érdeklődést tapasztaltunk: a 
kurzus egészére, illetve egyes foglal-

kozásaira előzetesen 34 fő jelentke-
zett.  
 
Mindezek fényében hirdeti meg szö-

vetségünk 2013. december — 2014. 

januárra rendezői mesterkurzusait. 

 
A képzés 5 hétvégére összpontosul. 
Ezek: 

 DECEMBER 7-8. 

 DECEMBER 14-15. 

 JANUÁR 11-12. 

 JANUÁR 18-19. 

 JANUÁR 25-26. 

 
SZOMBATI NAPOKON 10 ÓRÁTÓL 
KB. 18 ÓRÁIG TARTANAK A MŰHE-
LYEK, VASÁRNAPONKÉNT 9 VAGY 
10 ÓRÁTÓL 15 ÓRÁIG. 
 
Az előzetes felmérésünkre érkezett 
válaszokból derült ki, mely területe-
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ken igénylik az aktív rendezők a to-
vábbképzést. 

A képzés területei: 

 fizikai színház 

 színészvezetési gyakorlatok 

 mese- és novella adaptáció 

 kreatív zene 

 beszéd a színpadon, be-

szédművészet 

 látványtervezés 

 egy előadás létrehozása 

 marketing, közösségi kap-
csolatok, támogatók, önkén-
tesek, közönségszervezés, 
stb. 

 csoport-szervezés, társulat-
építés, nevelés 

 
A képzés elméleti része előadások és 
konzultációk (moderált tapasztalat-
csere) keretében zajlik, a gyakorlati 
próbatermi körülmények között, 
színjátszók részvételével. 

 
Az öt hétvégén zajló képzés költsége-
ihez hozzájárulást kell kérjünk – 
hisz az NKA-nál megpályázott összeg 
töredékét nyertük csak el. 
 

A részvétel díja a teljes képzésre 
30.000,- Ft (harmincezer forint), 

egy összegben, a tanfolyam indulá-
sakor. 

 
Ha valaki csak EGY-EGY ALKA-
LOMMAL tud/kíván részt venni a 
programban, akkor egy hétvége (15-
16 óra) ára 10.000,- Ft (tízezer fo-
rint).  
 

A befizetett tanfolyami díjról, a szö-
vetség, természetesen számlát tud 
adni. 
 
A felmérésből az derült ki, hogy a 
résztvevők nem kérnek szállást Bu-
dapesten. Ha valaki mégis igényli, 
annak segítünk szállást találni. 
 
A jelentkezéseket 2013. NOVEMBER 
20-ig kérjük eljuttatni Solténszky 
Tiborhoz, a kurzusok szervezőjéhez: 
soltenszky.tibor@upcmail.hu.  
 
A jelentkezőktől azt kérjük, hogy je-
löljék meg, mely gyakorlati területtel 
kívánnak elsődleges foglalkozni a 10 
nap alatt. 

 fizikai színház 

 mese- és novella adaptáció 

 színészvezetési gyakorlatok 

  

 
Jelenet a Híd-Senior Színház Plautus: A bögre című előadásából 

mailto:soltenszky.tibor@upcmail.hu


F E S Z T I V Á L O K  

 
 

 

9  

ŐSZI DIONŰSZIA 2013 
ALTERNATÍV ALKOTÓKÖZÖSSÉGEK TALÁLKOZÓJA 

PÁPA 
 

Az idei Dionűszia programja elsősorban a műhelymun-
kára, a tudás átadásra koncentrált kevesebb, végig je-

lenlévő színjátszó csoporttal, előadással, viszont annál 

több lehetőséggel a tapasztalatszerzésre, munkamód-
szer átadásra. Ennek fő nyertesei, persze, a fiatal pápai 
színjátszók voltak, akik mindvégig nagy kedvvel és kre-
ativitással vettek részt a meghívott színházi emberek 
workshopjain. 
 

 
Az idei Dionűszia programja elsősor-
ban a műhelymunkára, a tudás át-
adásra koncentrált kevesebb, végig 
jelenlévő színjátszó csoporttal, elő-
adással, viszont annál több lehető-
séggel a tapasztalatszerzésre, 
munkamódszer átadásra. Ennek fő 
nyertesei, persze, a fiatal pápai szín-
játszók voltak, akik mindvégig nagy 
kedvvel és kreativitással vettek részt 
a meghívott színházi emberek 
workshopjain. 
 
Azért kiváló előadásokban sem volt 

hiány! Láthattuk és megcsodálhat-
tuk újra a pápai diákszínjátszók és a 
Teleszterion koprodukciójában ké-
szült SEMMI című előadást, a 

FESZT-FEST-re is meghívott SENÁK-
ot (mindkettőről jelent meg már írás 
a Játékosban). Két, viszonylag új 
előadás is színre került a Soltis-
Teleszterion együttműködésben ké-
szült BŰN ÉS BŰNHŐDÉS és az 
inárcsiak nemrég bemutatott Tasná-
di darabja, a TITANIC VÍZIREVÜ. 
 
Ezekről később szólok. 
 

A színházi programok köré most is 
sokféle városi esemény szerveződött. 
Levetítették a „város nyári őszművé-
szeti eseményéről” a SZIGETI VESZE-
DELEM-ről készült filmet. 
 
Megható volt látni, ahogy a mintegy 
350 szereplő, színészek, táncosok, 
zenészek, kórusok, tűzzsonglőrök, 
gyerekek és felnőttek, szó szerint a 
„város apraja-nagyja”, életre keltette 
ezt a hatalmas eposzt s tette a maga 
ünnepi szertartásává Komáromi 
Sándor érzékeny, minden részletre 

odafigyelő és mindenkiből a legjobbat 

kihozni igyekvő rendezésében. 
 
A fesztivál minden egyes napja egy-
egy szakmai téma köré szerveződött. 
Ezt egészítették ki a „mindenkinek” 
szánt programok, elsősorban a gye-
rekek, családok, utcai járókelők ér-
deklődésére számítva. Sajnos a 
meglehetősen hektikus időjárási vi-
szonyok nem kedveztek a szabadtéri 
eseményeknek. 

Regős János 
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Jelenet a Szigeti veszedelemből 

 

SZAKMAI NAP, SZERDA 
 
A Dionüszia „nulladik napja”, azaz 
szeptember tizennyolcadika a szak-
mai nap címet kapta, melynek kere-
tében a Fiatalokkal történő 

problémamegoldás színterei téma-
körben került sor szakmai előadá-
sokra, gyakorlati foglalkozásokra, 
színházi előadásra. 
 
Elsőként Csabai Tibornak, a Mgyar-
polányi Művészeti Iskola alapítójá-
nak a beszámolóját hallgattuk meg 
saját pedagógiai programjukról. Be-
mutatta, hogy miként reformálta 

meg egy falu saját iskolai rendszerét 
oly módon, hogy már létező alterna-
tív pedagógiai programokból emeltek 
át számukra szimpatikus elemeket, 
és dolgoztak ki egy saját pedagógiai 
programot. Ennek része lett az is, 
hogy megalapították a művészetokta-
tási intézményüket, és elindítottak 
egy drámaszekciót is, amely Komá-
romi Sándor vezetésével kezdett ki-
épülni, és mára a megye egyetlen és 
legtöbb csoportot megmozgató kez-
deményezésévé vált. Munkájuk egy-

befonódott a Teleszterion Színházi 
Műhely célkitűzéseivel, így színház 

és drámapedagógia valódi komplexi-
tással van jelen munkáikban. 
 
A Vajdasági Magyar Művelődési Inté-
zet és a Vajdasági Magyar Művelődé-
si Szövetség külön kis delegációval 
volt jelen. A Délvidék diákszínjátszó 
életéről Lódi Andrea tartott beszámo-
lót, de itt volt vele Kálló Béla is, aki-

től nemrég láthattam Zsámbékon a 
Szabadkai Danilo Kiš Alapítvány 
Színházi Műhely diákszínjátszóinak 
Semmi című előadását. Érdekes be-
szélgetés alakult ki az aznap bemu-
tatott teleszterionos és szabadkai 
változat felfogásbeli, pedagógiai mód-
szerbeli különbségeiről, arról, hogy 
ki, mennyire engedte közel a színját-

szóihoz a történet problémavilágát: 
itt kiderült, hogy míg a felnőtt/peda-
gógus korosztály egy része hárítja, il-
letve idegenkedik ettől a brutális tör-
ténettől, addig a gyerekek kivétel 
nélkül úgy érzik, hogy számukra lét-
fontosságú morális kérdések kerül-
nek itt terítékre. 
 
A Szlovákiában működő  Őrs-újfalui 

ÉS!? Színházból Szabó Csilla és Vá-
rady Kornélia voltak jelen, akik 

amellett, hogy az egyik legjobb szlo-
vákiai magyar színjátszó társulat ve-
zetői és az MSZ-JSZ regionális 
hálózatának szlovákiai rezidensei, 
példás pedagógiai programmal integ-
rálják tanítási gyakorlatukba a drá-
majátszást. Ennek kézzelfogható 
példáját volt szerencsém megtapasz-
talni idén nyáron, amikor is színját-
szó táboruk záró gáláján láthattam, 
hogy négy és fél nap alatt micsoda 

eredményeket képesek elérni három 
korosztály gyermek színjátszóival. 
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Ők a Tanítás a dráma eszközeivel, a 

tapasztalat alkalmazása a gyakolat-
ban címmel tartottak beszámolót. 
 
Itt kell megjegyeznem, hogy most 
éreztem először a tavaly indított „há-
lózat építésünk” első kézzel fogható 
eredményét abban, ahogy a zentai 
Határtalan Színjátszás konferencián 

kialakult ismeretségek szakmai 
együttműködéssé érnek, hogy az az 
érdeklődés és nyitottság, amivel Ko-
máromi és csapata a hasonszőrű 
színjátszó műhelyek felé fordul, mi-
ként bővül újabb körökkel. 
 
Az első nap délutáni tréningjei közül 
igazán mindenkit megmozgatott Pe-

rényi Balázs a maga felszabadítóan 
játékos, és mégis az egyéni és közös 
koncentrációt, játékdinamikát fej-
lesztő gyakorlataival. Nem volt em-
ber, akit ne ragadott volna magával 
az lendület, ahogy Balázs a szűkre 
szabott időkeretet kihasználva 
„táncba vitte” a színjátszókat. 
 
És aztán a jött a kettős meglepetés! 
Bár Vekerdy Tamás címadó előadása 
(Fiatalokkal történő problémamegol-
dás színterei) ugyan szerepelt az elő-
re kiadott programban, ráadásul 
1000 forintos belépővel megfejelve, 
de nem gondoltam volna, hogy csak-
nem telt ház lesz a majd 400 fős né-
zőtéren, és azt sem, hogy ilyen élve-

zetes két órát tölthetünk a társasá-
gában. Az érzelmi intelligenciáról be-
szélt, az önazonosságra nevelésről, 
arról, hogy mennyire fontos a család 
nyújtotta érzelmi biztonság, hogy a 
művészet közege (zene, színjátszás), 
a természetes tanulás a leghatéko-
nyabb eszközök a „performációs in-
telligencia” (a fellépés biztonsága!) 

fejlesztésében. Mindez száraznak 
tűnhet, ha nem tőle hallottuk volna. 
 
Vekerdy olyasmit tud, ami csak ke-
vés előadó kiváltsága: bölcsessége, 
szakmai tudása, széleskörű művelt-
sége megkérdőjelezhetetlen, és min-
dezt a világ legtermészetesebb 
módján, sok humorral képes átadni. 

 
Apró gesztusaival olyan légkört te-
remt, amiben az ember úgy érzi, 
személy szerint is megszólíttatott. 
Képes feloldani az ilyenkor magun-
kon eluralkodó gátlásokat. Jellemző 
mozzanat volt előadásának utolsó 
szakasza, amikor is a közönség kér-
dezhetett. Ilyenkor kuka csend szo-
kott lenni. Ő így vezette fel: „Most 

önökön a sor, kérdezzenek, beszél-
gessünk. Lehet bármiről kérdezni, 
olyasmiről is, ami nem tartozik té-

mánkhoz. Van még fél óránk erre.” 
(Ahogy ez lenni szokott, senki sem 
meri elkezdeni.) „Ha nem lesz kér-

dés, az sem baj. Minden esetre én fél 
órán át még itt fogok ülni csendben. 
És önök is, ha úgy akarják. Csend-
ben itt ülünk majd együtt. De ki is 
mehetnek közben. Végül is jó dolog 
csendben lenni fél órán át.” Termé-
szetesen, végül alig lehetett bere-
keszteni a beszélgetést, annyi 
kérdés, kommentár érkezett a néző-
térről. 
 

SZÍNJÁTSZÓK NAPJA, 

CSÜTÖRTÖK  
 
Ezen a napon a gyermek- és diák-
színjátszók mutatkoztak be. 
 
Elsőként a NO COMMENT csoport 
ÖRVÉNY című előadását láthattuk.  
A hetedik-nyolcadikosokból álló tár-
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sulat életjátékát, mely arról szól, 
hogy miként lehetséges az egyénnek 
egy közösség sok veszélyt/kísértést 
hordozó sötét örvényéből a felszínre 
jutni, Herczeg Diána, a Teleszterion 
Társulat kiváló színésznője rendezte. 
Nem kétséges, hogy a jelenetek min-
degyikének forrása saját élmény, 
hogy közösségük drámai pillanatai-

ból épültek. Az életjáték azonban 
nem vált igazán színjátékká, nem 
tudott átlépni a dokumentumon túli 
világba, aminek elsősorban drama-
turgiai okai voltak. 
 
A pápai Weöres Sándor Általános Is-
kola WEÖRES EGYES csoportja, 
mely a TARTUNK HOVÁ című előadá-
sával a költő nevét viselő gyermek-
színjátszó találkozó debreceni 

gáláján szerepelt, a hétköznapi ag-
resszió témáját dolgozta fel. Rendező-
je Komáromi Sándor a gyermeki 
„karriervágyakat” szembesíti a mai 
világ fenyegetéseivel, a kis zsarolá-
soktól, fájdalmas gúnyolódásokon át, 
a lelki terror megnyilvánulásáig. 
 

 
 
Erős képekben láttatja, hogy a csa-
ládokat fenyegető egzisztenciális ve-
szélyeztetettség, a lélekölő munka-

helyi légkör hullámai miként csap-
nak át a gyerekek a gyerekek feje fö-
lött, mérgezik meg, zilálják szét saját 
kis közösségeiket. Miként „másolják 

át” saját életükbe, amit a felnőttektől 
látnak. 
 
Játékuk legijesztőbb víziója, amikor 
az utcán ott áll egymással szemben 
az igazoltatásra kész, gumibotos, bi-
lincselni akaró „közeg” és a gyerekek. 
Komáromi különleges érzékkel képes 
játékba vinni a gyerekeket: személyi-

ségükkel, élet-problémáikkal úgy 
szembesíti őket, hogy képesek lesz-
nek átlépni az „életjátékból” a „szín-
játékba”, ami sok, hasonló 
gyermek/diákelőadás esetében nem 
sikerül. Ez az átlépés válik igazi szí-
nészi/közösségi átlényegüléssé a 
szintén ebben a programban újra lá-
tott Senák előadás szereplőivel (a Já-
tékos 2013 márciusi számában 
Jászay Tamás részletesen elemzi az 
előadást), mely látható a FESZT-
FEST idei programjába is. 

 
Weöres Sándor örökbecsű és sokat 
játszott vásári játéka, a CSALÓKA 
PÉTER volt a nap harmadik előadá-
sa. Mivel a THEA TÜRR színészei ját-
szották, a színvonal nem lehetett 
kétséges. Kása Ferenc, a rendező pe-
dig kiválóan mozgatta meg a kis csa-

patot. Vérbő komédiát láttunk, 
számtalan eredeti ötlettel, mai áthal-
lásokkal, elegáns poénkezeléssel. 
Ezek a fiatal színjátszók hangban, 
mozgásban, ritmustartásban sokféle 
és változatos eszköztárral rendelkez-
nek már ahhoz, hogy akár egy mély 
áramú drámát (a Senák-ban bizonyí-
tották!), akár vásári komédiát játsz-
szanak el. 
 

A délután elsőként a FESZT-FEST-re 
ugyancsak meghívott NEMART cso-
port nyolcadikosai mutatták be a 
Shakespeare vígjáték alapján készült 
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SOK HŰHÓ című előadásukat (ren-
dezte: Tegyi Tibor), mely szintén a 
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozó gála szereplője volt. A szín-
játszók kivételes érzékenységgel iga-
zították magukra Shakespeare 
darabját. 
 

 
 
A szöveget átírták, a jeleneteket újra 
montírozták, különös reflektív zónát 
vontak a szereplők köré. Ebben ki-
emelt szerep jutott a kórusként moz-
gatott csoportnak. A bonyolult 
cselekményvezetésű darabot termé-
szetesen leegyszerűsítették (ez sze-
rencsés döntés volt, hiszen az eredeti 
Shakespeare-darab sziporkázó szó-
párbajait nem nekik találták ki), a 

hangsúlyt pedig a fiatalok között, 
sokszor zavaros és intrikákkal teli 
szerelmi bonyodalmak általuk is 
megélhető személyes mozzanataira 
helyezték. Hiányérzetem éppen ezzel 
kapcsolatban volt: inkább csak „át-
szaladtunk” ezen a darabon, a szere-
pek, a helyzetek nem voltak igazán 
kidolgozottak, az indítékokról, szán-
dékokról nem sokat tudtunk meg. 
 
A PSG LOG OUT-ját már a pécsi Re-
gionális Diákszínjátszó Találkozón 

láttam egyszer (Jászay Tamás írása 
erről az előadásról szintén a Játékos 
2013. márciusi számában olvasha-

tó). A társulat 2 éve dolgozik együtt a 
pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban 
Komáromi Sándor vezetésével. Pé-
csett bronz minősítést nyert ez a 
csapat, és az akkor is, most jelezte, 
hogy bár elmélyült munka áll az elő-
adás mögött, de mint színház azért 
erősen töredékes, impresszív marad. 
 

A „LÉPJ KI!” folyamat stációit látjuk, 
azt, ahogy az érdektelenség, a kö-
zöny, a szolidaritás hiány, az irracio-
nális élethelyzetek sorozata a 
tudatmódosító szerek fogságába, 
majd a szakadék szélére sodorják 
Martin-t. 
 
Ezek a stációk inkább csak jelzéssze-
rűen jelennek meg a színpadon. 
 

MÓDSZERTANI NAP, PÉNTEK 
 
Ezen a napon drámafoglalkozásokat, 
workshopokat tartottak, melyek kö-
zül Sárosi Gáborén (Kecskeméti Szín-
játszó Műhely) és Pap Gáborén 

(Vörösmarty Gimnázium, Training-
spot Társulat) voltam ott végig. 
 

Mindkét foglalkozáson a pápai szín-
játszók vettek részt, szinte teljes lét-
számban és olthatatlan tudásvágy-
gyal. Sárosi Gábor beszéd-technikai, 
artikulációs csoportgyakorlatai és a 
másik Gábor hang tréningje érezhe-
tően sok inspirációval és örömmel 
szolgáltak a fiatal színjátszóknak. 
 
Az este fő programja és nekem a 
fesztivál csúcspontja a TELESZ-
TERION és A SOLTIS SZÍNHÁZ 
együttműködésében készült Doszto-
jevszkij adaptáció, a BŰN ÉS BŰN-
HŐDÉS volt. 
 

http://www.szin-jatekos.hu/book/34-folyoirat-20130831/2-szin-jatekos-folyoirat.html
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Amikor egy dramaturg/rendező, 
ahogy Komáromi Sándor is, enged a 
jogos kísértésnek, hogy valamelyik 
Dosztojevszkij regényből színházi 
előadást hozzon létre, könnyen elté-
vedhet az emberi lelkek labirintusá-
ban akkor, ha menet közben nem 
képes lebeszélni magát arról, hogy 
minden látókörébe kerülő, fontosnak 

gondolt részletet bemutasson. Egy-
fajta önkínzással felérő szigorúság és 
fegyelem kell ahhoz, hogy kiválassza 
azokat a drámai csomópontokat, 
ahonnan rálátás nyílik a regény 
többszólamú cselekményívére és 
benne az egyes alakok egymásra vo-
natkoztatott sorsára, ami Doszto-
jevszkijnél, az esetek többségében, 
mindig egy-egy szenvedéstörténet 
lesz. Nos, Komáromi Sándornak és a 
színészeknek ez most kiválóan sike-
rült! 
 
Hogy miért, annak, szerintem látszó-

lag egyszerű a magyarázata, noha 
korántsem magától értetődő: az elő-
adás képekben és jelekben fogalmaz-
va jelöli ki, vetíti elénk és fogja körül 
azokat az epikai csomópontokat, me-
lyekben aztán stációról stációra ke-

rülnek saját drámájuk feszültség-
terébe a regény hősei. 
 

 
 

Így aztán mindenkit nagyon közelről, 
drámai helyzetbe vetve is megisme-
rünk, miközben nem veszítjük szem 
elől az adott regényalaknak az egész 
műre kivetülő eszmei testét sem. 
 
Komáromi előadása konzekvensen 
végigviszi a fent vázolt módszert, még 
ha néhol kissé erőltetettnek is tűnik 

egy-egy megoldás (itt elsősorban 
Raszkolnyikov démonokkal való küz-
delmét érzem színházilag közhelyes-
nek). De a három szekrény, a ben-
nük megjelenő, onnan a játéktérbe 
lépő, vagy azokban eltűnő szereplők, 
mint az illuzionisták bűvös ládái, 
működnek az előadásban, s válnak 
egyfajta laterna magicavá, amiben 
esszenciális módon, szinte példázat-
szerűen vetülnek elénk az egyes ala-
kok.  Telitalálat és igaz megoldás, 
ahogy például Porfirij vizsgálóbírót 
(Szabó Szilárd) illuzionistaként, va-

lamiféle Cipollaként egyetlen jelenet-
ben lépteti elénk a rendező, miköz-
ben a regényben szinte mindvégig je-
len van. 
 
Mások, mint például Marmeladov, 
Károly Bálint kiváló alakításában, 

egy vizes dézsát és az előadásban 
mindvégig fontos szerepet betöltő 
sárga mosdókendőt kap útitársul. 

Nagyszerű, ahogy Szvidrigajlov — B. 

Péter Pál alakítja — öngyilkos zuha-

nása a szekrénytetőn keresztül tör-
ténik, fejjel lefelé, de felejthetetlen az 
is, ahogy az először bábként megje-
lenő, testileg is szétesett Luzsin (Ká-

sa Ferenc) kereszttel a kezében, 
reszketve kuporog az egyik szek-
rényben. 
 
Két női szereplőt kell még minden-
képpen kiemelnem, a Szonja belső 
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szépségét, áldozathozatalát önsajná-
lat és szenvelgés nélkül tisztán fel-
mutató Nagy Zsuzsannát és Herczeg 
Dianát, aki szinte lelkére csupaszítva 
játssza el Katyerina Ivanovna szere-
pét. Erejét éppen testi gyengesége, a 
betegség fokozza a végsőkig, hogy az-
tán a Luzsinnal való „pénzlopásos” 
jelenetben érkezzen el számára a „ki-

fulladás” pillanata, a megváltó halált 
hozó köhögési roham. Nagy formá-
tumú alakítás egy kiváló előadásban. 
És persze, itt e kis jegyzet végén es-
sen szó a főszerepet alakító Nagy Pé-
ter Istvánról is, aki kiváló játékintelli-
genciával képes ennek a körülötte 

zajló, és részben általa „rendezett” 
emberi színjátéknak az eszmei feltöl-
tésére és saját bukásának elfogadá-
sára. Az ő Raszkolnyikovja nekem 
különös kísérletező lény, aki egyezer-
re tárgya és alanya saját kísérletei-
nek. 
 

 

Csakhogy az élet váratlanul és előre 
kiszámíthatatlan módon töri át a kí-
sérletező biztonságosnak hitt terveit. 
Itt Lizavéta megölésére, de Marmela-
dovékra, Dunyára és végül a 
Szonyára gondolok. 
 
Megjegyzem az, ahogy az utolsó je-
lentük után, egymásba karolva elin-

dulnak felénk, kicsit szájbarágósnak 
meg melodramatikusnak tűnt, külö-
nösen ebben a magyarázatokat ránk 
bízó, érzelmeskedéstől mentes, kiváló 
előadásban. 
 

ÖSSZMŰVÉSZET NAPJA 
 
Mivel a vasárnap zajló, Évadnyitó 
Színházi Korzón szövetségünk aszta-
lánál, Andrássy úton volt a helyem, 
ezért már csak a szombat délelőtti 
programra maradtam Pápán. Úgy ül-
tem be az inárcsiak előadására, hogy 
tudtam, kiket nézek (KB35), de hogy 
mit, az valahogy kiment a fejemből, 
és műsorfüzet sem volt nálam. 

 

 
 
Igen, persze, mai szatírát látok. A 
rendkívül szellemes szöveget és való-
színűleg a helyzeteket és a sztorit is 
a színjátszók hozták össze improvi-

zációk alapján — gondoltam. Aztán, 
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ahogy néztem a meglehetősen ne-
hézkesen, sőt néhol zavarosan bon-
takozó történetet, meg az egészen 
kiváló színjátszókat, déjà-vu érzésem 
támadt: ezt már láttam valahol… 
 
A szünetben aztán mindenre fény 
derült. A TITANIC VÍZIREVÜT né-
zem, Tasnádi István darabját, amit 

’98-ban láttam a Bárka Színházban. 
 

 
 
"Fergeteges volt! Nem rövidre zárt, 
hanem éppenséggel mélyenszántó 
aktualizálás, frenetikus humorral 
előadott látlelet a mai magyar társa-

dalomról." — írta róla akkoriban Ra-

dics Viktória a Színház c. folyóirat-
ban. Nekem most még inkább látlelet 

volt, mint akkor, vagy mondjam úgy, 
az akkori látlelet velünk maradt, itt 
élünk beleragadva most is, és ezt az 
érzést az inárcsiak előadása nagysze-
rűen példázza-fokozza. 
 
Különösen a második rész, ahol már 
az expozició sokszor kényszeres 
helyzet- és szereplő bemutatásán 
szerencsésen túljutva, kacagva hajó-
zunk a társulattal a Szárcsa 11 pro-
jekt-hajón. Igaz néha arcunkra fagy 

a mosoly különösen, mikor Babetta 
befektető úr (Malik Gábor kiváló ala-

kítása) és testőre Vasile veszélyforrás 
(Ordasi Gábor) akcióznak Cindy (Bá-
lint Anett) társaságában. Nagyszerű a 
dívát (Bugár Mara) alakító Kis Nóra 
játéka. 
 
Szivák-Tóth Viktor rendezésének 
nagy erénye, hogy egy olyan darab-
ban, ahol a szerepek és a helyzetek 

többsége karikatúraszerűen elrajzolt 
és vázlatos, ráadásul tizenötnél is 
több szereplőt kell mozgatnia, társu-
latával képes valódi emberekké és 
élethelyzetekké gyúrnia azt, ami 
színpadon történik. 
 

 
 
Számomra tehát így és itt ért véget 
az idei Őszi Dionűszia. Remélem, 

lesz folytatás, hiszen, ahogy ez a pol-
gármester úrral, Dr. Áldozó Tamással 
és Baloghné Uracs Mariannal folyta-
tott kötetlen beszélgetéseinkből kide-
rült, mind a város, mind pedig a 
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 
Központ továbbra is magáénak érzi 

ezt a rendezvényt. 
 

Regős János 
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„A HETEDIK TE MAGAD LÉGY!” 
FESZT-FEST HETEDSZER 

 

Öndicsérettel kezdem beszámolómat. Mármint 
nem a magam, hanem az MSZ-JSZ elnökségé-

nek dicséretével. Hetedszer rendeztük meg a 
FESZT-FEST-et, a Fesztiválgyőztes Színjátszók 

fesztiválját. Kezdettől a magyar nyelvű nem-
hivatásos (öntevékeny, amatőr, ahogy tetszik) 
színjátszás „csúcsrendezvényének” szántuk, af-
féle gálának, ahol egy időben, egymás mellett 
láthatók a magyar nyelvű színjátszás legkivá-

lóbbnak ítélt előadásai határokon innen és túlról, korosztályoktól és (hogy 
is mondjam?) mentális állapottól függetlenül. 
 
 
Ennek jegyében hívtuk a FESZT-
FEST színpadára a 2012-2013-as 
színházi évad hazai országos feszti-
váljainak (Magyar Művek Szemléje, 
Vasvári Színjátszó Találkozó, Arany-
Deszka Fesztivál, Moson megyei 
Színjátszó Találkozó, Színváltások, 
Országos Diákszínjátszó Találkozó, 
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozó) és a határon túli magyar 
színjátszók fesztiváljainak (Jókai Na-
pok, Vajdasági Magyar Amatőr Szín-

játszók Fesztiválja) zsűrijei által 
kiválasztott legkiválóbbakat. Sajná-
lattal tapasztaljuk (tudomásul venni, 
és főleg beletörődni nagyon nehéz!), 

hogy Romániában lassan két évtize-
de nincsen a magyar felnőtt színját-
szók számára fesztivál. Hasonlóan a 
korábbi évekhez, idén is fellépési le-
hetőséget kínáltunk fogyatékkal élő 
emberek korábban már bemutatko-
zott előadásának. 
 
A „felhozatal”, minden korábbi évnél 
egyenletesebben magas színvonalú 

és — földrajzi értelemben is — igen 

színes volt. A budapestieken kívül 
Pécsről, Celldömölkről, Pápáról, a 
szlovéniai Lendváról, a szerbiai Újvi-
dékről és a szlovákiai Léváról érkez-
tek felnőtt, diák és gyerek társulatok. 
Ugyanez mondható el az irodalmi és 
műfaji kínálatról: láttuk nem csak 
kortárs magyar szerzők műveit (Háy 
János, Székely Csaba), kortárs ma-
gyar mű ősbemutatóját (Weiner 
Sennyey Tibor), a játszók számára 
írott művet (Kókai János), kortárs vi-

lágirodalmat (Ken Kesey, valamint 
Chuck Palahniuk és Susan Fiske), 
de láttunk Shakespeare-t is. Tragé-
diát, vígjátékot, szöveg nélküli fizikai 

színházat, és — a legnagyobb szám-

ban — színpadi groteszket. Hagyo-

mányos színházi formákat, forma-
bontott diákszínjátszást, verskoncer-
tet, üres színpadot és szcenikai bra-
vúrt… egyszóval szinte mindent, 
amit a színház kínál. 
 
Jó döntésnek bizonyult, hogy a ko-
rábbi két nap helyett idén három 
nap alatt bonyolódott le a tíz elő-

Nagy András László 
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adás. Több idő jutott a fórumokra, 
több idő jutott ismerkedésre, beszél-
getésre. 
 

 
 
Éveken át kerestük a FESZT-FEST 
számára legalkalmasabb helyszínt 
(Örkény Színház, Szkéné, Eötvös 10). 
 
Most úgy tűnik, hogy az új helyszín, 
a MU Színház az „igazi”. Jól megkö-
zelíthető, jól bejáratot, két játszóhe-

lyes, az alternatív színjátszáshoz 
kötődő színház, továbbá jól felkészült 
műszaki gárda és szívélyes házigaz-
dai légkör tette otthonossá úgy a ját-
szók, mint a közönség számára a 
fesztivált. 
 
Igen, a közönség számára! Ugyanis 
az előadások zsúfolt nézőterek előtt 
zajlottak (kivéve a záró előadást. A 
következtetést levontuk.) Köszönhető 
ez elsősorban annak, hogy a társula-

tok szinte kivétel nélkül végig jelen 
voltak és nézték (!), sőt élvezték egy-
más előadásait. Mindemellett szép 
számmal láttunk a nézőtéren érdek-

lődő kollégákat és „civileket” (!) is. 
Azt, hogy a színjátszók végig jelen le-
hettek, köszönjük azoknak a kollé-
gáknak és intézményeknek, akik 
meghallották kérésünket és ingyenes 
szálláslehetőséget biztosítottak 
azoknak, akik másként nem tudták 
volna itt tartózkodásukat megoldani. 
 

Ugyancsak sikeresnek bizonyult a 
Független Előadóművészek Szövetsé-
ge Ifjúsági szekciójával közösen ren-

dezett „DRÁMAPEDAGÓGIA — 

DIÁKSZÍNJÁTSZÁS — ÚJ SZÍNJÁT-

SZÓ GENERÁCIÓK — ÚJ NÉZŐK” — 

című konferencia. De erről máskor, 
előbb az előadásokról, az alkotókról 
és a játszókról essen szó! 
 

SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE 
 
Az EGY&MÁS VÁNDORSZÍNHÁZ 
Szlovéniából, pontosabban Lendváról 
érkezett, korábban a Vasvári Színját-
szó Fesztiválon érdemelte ki a „leg-
jobb előadás” minősítést. 
 
Az előadás méltatása előtt egy-két 
szót arról, milyen nagyszerű dolog, 

hogy az igencsak megfogyatkozott 
létszámú muravidéki magyarság (a 
2002 évi népszámlálás során min-
dössze 6200 fő vallotta magát ma-
gyarnak. Összehasonlításképpen: 
Celldömölk lakóinak száma 12000) 
körében egyáltalán létezik színjátszó 
tevékenység. 
 
Márpedig létezik, egészen magas 
színvonalon. A Zentán megrendezett 
Határtalan Színjátszó Konferencián 
Kepe Lili, a Magyar Nemzetiségi Mű-

velődési Intézet meglepően gazdag 
gyerek-, diák- és felnőtt színjátszó 
tevékenységről számolt be. Majd 
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mindegyik produkció mögött rende-
zőként, szervezőként ugyanaz az em-
ber állt: Mess Attila szabadkai 
színész-rendező. Attilát és előadásait 
persze már régóta jól ismerjük Ma-
gyarországon, vendégünk volt a szil-
ágy-csehi konferencián, majd a 
Carpe Diem diákszínjátszó társulat-
tal bemutatott Inferno című előadása 

néhány éve a FESZT-FEST-en is 
nagy sikerrel szerepelt. 
 
Az Egy&Más Vándorszínház a ko-
rábbi DiáXinpad egyetemistává érett 
tagjaiból alakult 2005-ben, a Száll a 
kakukk a tízedik bemutatójuk. Érett, 
kiforrott, hatásos színházi (!) elő-
adás. 

 
A világsikert aratott könyv, a belőle 
készült ötszörös Oscar-díjas Forman 
film (Jack Nicholson!), a Vígszínház 
hajdani előadása (Koncz Gábor, Buj-
tor István, Béres Ilona) igen ismertté 
tették McMurphy és Bronden főnök 
történetét. Ennek ellenére érdemes 
felidézni. 
 
A kisstílű kisvárosi vagányt egy bün-
tető-rabgazdaságból átszállítják az 

elmegyógyintézetbe, hogy megállapít-
sák szimuláns-e vagy tényleg bolond. 
Megérkezése után hamar az ápoltak 
hangadójává válik. Az osztály min-
dennapjait Ratched főnővér vaskéz-
zel irányítja. McMurphy folyamato-
san provokálja őt, kisebb lázadáso-
kat szít az ápoltak között. Nem va-
lamiféle szabadságvágyból, hanem 
csak a kinti demokratikus szokások 
érvényesítése érdekében. McMurphy 
később szembesül a ténnyel: kár volt 
szimulálnia, büntetése letöltése után 
sem szabadul. Kiderül az is, társai 

legtöbbje a külvilág elől menekül, 
önként vállalja a gyógykezelést. 
 
A történet másik hőse az önmagát 
süket-némának tettető indián óriás, 
Bronden főnök is menedéket keres 
az ápoltak között. 
 
Az egyik éjjel McMurphy bulit ren-

dez, amelyen részt vesz egy becsem-
pészett nőismerőse is, aki lefekszik 
Billy Bibbittel, aki szorongásai miatt 
került az intézetbe. Reggel Ratched 
nővér a szétvert osztályra, részegen 
hortyogó ápoltak közé érkezik, Billyt 
meztelenül találja a nővel. A labilis 
fiatalember összeomlik, és egy össze-
tört üvegpohárral elvágja a saját tor-
kát. McMurphy barátja halála után 
ráveti magát a főnővérre, majdnem 
megfojtja, de az ápoló leüti. 
 
McMurphyt elviszik. Az ápoltak ké-
sőbb már-már legendákat szőnek 

személye köré. 
 
Egy éjjel a Főnök arra ébred, hogy 
McMurphyt visszaviszik az osztályra. 
Mac fején friss seb van, lobotómiát 
végeztek rajta, vegetáló élőhalottá 

tették. Ezt észlelve a Főnök megfojtja 
barátját, majd felszakítva a százkilós 
csaptelepet kihajítja azt a rácsos ab-
lakon és megszökik. 
 
Kegyetlenül szép történet, amely nem 
tűr semmiféle stilizálást, meg kell va-
lósítani, el kell játszani a maga natu-
rális és pszichológiailag hitelesített 
valójában. 
 
Az első és legnehezebb próbatétel a 
szereplő gárda. Ki lehet-e osztani 
ezeket a legendás és nagyon „valami-
lyen” karaktereket kívánó szerepe-

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobot%C3%B3mia&action=edit&redlink=1
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ket? Nem lehet viccelni: McMurphy, 
Bronden főnök és Ratched főnővér 
nélkül nem létezhet Száll a kakukk. 
 

 
 
De a többiek, az ápoltak nélkül sem. 
Az Egy&Más Vándorszínház társula-
ta megfelel a fentieknek. Csupán 
szépséghiba, hogy nem teljesen. Nem 
jutnak alkalmas színészek Ratched 
nővér hatalmi apparátusa, a szellemi 

és fizikai erőszak megfelelő megjele-
nítésére. Két ápoló helyett egy igen 
fiatal színjátszó és az egyébként na-
gyon csinos ifjú doktornő erre a célra 
nem elégségesek. 
 
Viszont Kovács Sándor személyében 
kifogástalan McMurphy-jük van! Ru-
tinos, jó színész, „civilben” a szlové-
niai rádió magyar nyelvű adásának 
szerkesztő-riportere. Jól ismerjük őt, 

felejthetetlen Gazda volt a Lovászi 
Faluszínház Testamentum előadásá-
ban. Ott komótosan lelassított, sú-
lyos mondatokkal operált. Itt 

temperamentuma, dinamikája és fér-
fi-sármja az előadás motorja. 
 
VörösPiroska („civilben” óvónő) kifo-
gástalan Ratched nővér. Magabiztos, 
kígyó szavú manipulátor, szellemileg 
uralja a helyzeteket, majd pánikba 
esik, mikor tapasztalja, hogy 
McMurphy szuverén egyéniségére 

nem hat sem a manipuláció, sem a 
hatalmi arrogancia. 
 
Az eredetileg 10 fős betegcsoportot a 
lendvaiak előadása 6 főre szűkíti, a 
férfi betegek közül három férfiből nőt 
csinál. Nem zavaró. Megoldják a leg-
nehezebbet: jó ízléssel és pontosan 
bolondot játszani színpadon, ráadá-
sul igen jól kidolgozott karakterekből 
álló, együtt mozduló csoportot for-
málni. 
 

Kiváló egyéni teljesítmény Štampah 
Misi fontoskodó, ugyanakkor meg-
hunyászkodó Hardingja, Šooš Mihael 
nagy, mafla Cheswickje és Kovács 
Álmos lányos szépségű, hitelesen 
neurotikus BillyBibbitje. A többi 
ápoltat játszó, igen fiatal lányok 
(Marton Kristina, Kolosa Tanja, Baša 
Malvina) kiemelt elismerést érdemel-
nek a pontosan felmutatott, követke-
zetesen ábrázolt „kóresetekért”. 
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Berden Mark Bronden főnök alakítá-
sa a színház és a színészi tehetség 
csodája. Valójában fizikailag nem al-
kalmas a hatalmas termetű, bivaly-
erős, népét vesztett indián eljátszá-
sára, hiszen normál termetű, átlagos 
fizikumú fiatalember, a szereplők kö-
zött is akad nála magasabb, nagyobb 
testű. És mégis: elhiszünk mindent, 

amit mondanak róla. Berden Mark 
megrendíthetetlen belső nyugalma, 
hihetetlen koncentráltsága mindent 
hitelesít. Ráadásul a saját regényét 
színpadra alkalmazó szerző Bromden 
régen elhunyt apjához intézett mono-
lógokként előadott szürreális látomá-
saira fűzi fel a történetet. Berden 
Mark enyhe tájszólásával, sajátos 
hangszínével hatalmas, szuggesztív 
erővel megoldja ezeket is. Kétségbe-
esetten könyörgő „Papa” kiáltásai 
napokkal később is fülembe csenge-

nek. 
 
A fentebb leírtak mind Mess Attila 
rendezőt is dicsérik. Jó tempójú, lük-
tető ritmusú, mindvégig súlyos té-
tekkel játszó előadást hozott létre, 
amelynek legfőbb erénye a pontos 
színészvezetés, továbbá, hogy nem 

„amerikanizál” és nem köti a történe-
tet a múlt század 60-as, 70-es évei-
hez. A történet bárhol, akár a mai 
Szlovéniában vagy a mai Magyar-
országon is játszódhat.  
 
Az előadás szcenikai megoldása 
ugyancsak megalkuvás nélküli. Na-
turális hitelességgel sikerül megol-
dani a két csúcspontot: Billy-Bibbit 
véres halálát és a százkilós konzol 
padlóból való kitépését, majd a vas-
rácsos ablakon át való kihajítását. 
 

Emlékezetes az előadás záró pillana-
ta: Bronden főnök a kitört ablakon át 
távozik. Csak éppen nem tudjuk, ho-
vá: lehet, hogy a mélységbe, vagyis a 
halálba, de az is lehet, hogy a szabad 
világba. Döntse el a néző maga, 
ahogy azt is, milyen sors vár rá, ha 
történetesen életben marad. 
 

BÁNYAVIRÁG 
 
A FESZT-FEST programjának másik 
hagyományos színházi keretek között 
zajlott produkciója a lévai BÁRKA 
SZÍNPAD, korábban a komárnói Jó-
kai Napok fődíját elnyert előadása 
volt. 
 
Nem véletlen, ezek a határon túli 
amatőr társulatok szülőföldjükön 
színházpótló szerepet töltenek be. 
Léván már a múlt század tízes évei 
óta, a Bárka is közel negyven éves 
múltra tekint vissza. 
 
Székely Csaba Bánya-trilógiájának 
első darabja, a BÁNYAVIRÁG hatal-
mas sikert aratott, marosvásárhelyi 

bemutatója óta valósággal berobbant 

a színházi és irodalmi köztudatba. 
Ami díjat lehet, megkapott a darab 
vagy valamelyik belőle készült elő-
adás. Néhány ezek közül: Szép Ernő-
jutalom, a Színházi Dramaturgok 
Céhe, majd a Színházi Kritikusok 
Céhe szerint is az évad legjobb drá-
mája lett, POSZT fődíj, stb. A darab 
univerzálisan magyar, Erdélyben, 
született ugyan, de egyaránt érvé-
nyes Komlón, vagy Eszéken, Dorogon 
vagy éppen Léván. Csak a hazai ada-
tokat ismerjük: tavaly 800 ezer alko-
holista, 496 ezer munkanélküli, 
2500 öngyilkos volt Magyarországon 
(Hodászi Ádám szíves közlése a 
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7óra7perc portálon). Ugyanígy van, 
vagy még ígyebbül a határokon túli 
magyarok körében is. 
 
Trianonnal és a kisebbségi léttel, a 
hagymázas Erdély-mitosszal Székely 
Csaba csak érintőlegesen foglalkozik, 
s akkor is keserű (ön)gúnnyal. Ép-
pen elég az alkohol, az öngyilkosság, 

és mögötte a munka- és jövőnélküli-
ség. „Nincs Csaba királyfi csillagös-

vényen, csak pálinka, kompót, meg 
fák, amiről olykor emberek lógnak le.” 

— írja Zsédenyi Balázs ugyancsak a 

7óra7perc portálon. 

 
Dramaturgiai szempontból csehovi 
világ ez. Sztori, cselekmény nincs, 
csak zsákutcába jutott (talán oda is 
született) sorsok, kiúttalanság, elvá-

gyódás és szöveg, szöveg, szöveg, — 
no meg pálinka — bármiféle cselek-

vés helyett. Csehovra utal az egyik 
(anti)főhős orvosi hivatása, de az aj-
tófélfába döfött kés is. Puska a falon, 

el kell sülnie! — gondolja a rutinos 

színházi néző, azt a kést beledöfik 
majd valakibe! Beledöfik, az igaz, de 

nem valakibe, hanem egy jól zárt be-

főttes üvegbe, hogy kinyissák. 
 
Székely briliáns szövegeket ír, verbá-
lis humora kimeríthetetlen. Könnye-
inket töröljük a vicceken, humoros 
szófordulatokon és észre sem vesz-
szük, mikor válnak azok a könnyek a 
keserves sírás könnyeivé. Írói bra-
vúr. Csak csendben jegyzem meg, 
hogy nem drámaírói bravúr. A sze-
replők között nincsenek feszültségek, 
konfliktusuk a világgal, a nekik osz-
tályrészül jutott sorssal, környezet-
tel, és nem egymással van, a karak-
terek állandók, nem történik velük 

semmi olyasmi, ami kibillentené, vál-
tozásra késztetné őket. 
 
Helybenjárás, pálinkától tántorgó. 
Annak viszont mély, megrázó, ön-
vizsgálatra kényszerítő. 
 
A Bárka Színpad előadása viszont 
szinte hibátlan.  A kulcs ez esetben 

is az igen gondos, háttérbe húzódó, a 
darabot pontosan olvasó, mindenféle 
harsányságtól tartózkodó rendezés 
és főként az, hogy a társulatban 
vannak a szerepekre úgy alkatilag, 
mint képességekben alkalmas színé-
szek. 
 

 
 
Forgács András és Lőrincz Tamás 
életkorban, külső megjelenésben, és 
ami még ennél is fontosabb, színészi 
képességekben tökéletesen lefedik 

Iván, a munkanélküli bányász és 
Mihály, az alkalmatlanná züllött or-
vos karakterét. Két folyamatosan, ám 
változó intenzitással részeg figura… 
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Aki próbálta, tudja milyen nehéz jó 
ízléssel és változatosan részeget ját-
szani. Éppen annyira, mint rengeteg 
poént mondani, s közben egy pilla-
natra sem könnyednek lenni, tragi-
kus mélységeket felmutatni, s köz-
ben egy pillanatra sem unalmasnak, 
netán önsajnálónak lenni. 
 

 
 
Hasonlóan remek a szomszéd házas-
párt játszó, kényszeresen vigyorgó 
Kovács Péter és az önmagába zárt, 
groteszk Veszelei Éva. Botos Nikolet-
ta roppant dekoratív, városból ide-
szakadt pláza-cica, ám kitörési 
kísérletei erőtlenek. 
 

 
 
Az előadást Újváry László, a társulat 
korábban állandó, de már hat éve 
visszavonult rendezője jegyzi. A ki-

hagyás nem hagyott nyomot munká-
ján, ahogy 82 éves, vonzó férfi-lényén 
sem. Isten tartsa őt közöttünk sokáig 
jó egészségben, töretlen alkotókedv-
ben! 
 

TÉVESZMÉK, AVAGY ROLAND 

OPUS HALÁLÁNAK KÜLÖNÖS 

KÖRÜLMÉNYEI 
 
A hajdani Sitkei Színkör lett Soltis 
Lajos Színház már több mint har-
minc éves története hőskölteménybe 
illő. Már többször szóltunk róla. Egy 
gondolatot érdemes felidézni Tóth 

Zsuzsanna írásából (Tóth Zsuzsan-
na, 2011 augusztus): „Az, hogy a 

színészek nem pénzkereset céljából 
(nem megélhetés gyanánt), hanem 
szívszerelemből dolgoznak, felszaba-
dító hatású lehet. Közösségteremtő és 
megtartó erő, hogy művészi feladata-
ik mellett ők végzik a technikai és 
adminisztrációs munkákat is, hogy 
családtagjaikat bevonva holdudvart 
építenek, s bizony ebben a folyamat-
ban emberként is megméretődik min-
denki.” 
 
Mindezt azért érdemes ismét szóba 
hozni, mert a TÉVESZMÉK előadá-
sával a társulat immár sokadik gene-
rációja tette le igen markánsan a 
névjegyét. Az érett, „felnőtt” előadás 

szereplőinek átlagéletkora — beleért-

ve a rendezőt is — aligha haladja 

meg a 19 évet. Éppen időben léptek 
színre, hiszen az utóbbi években 
ilyen-olyan okok miatt több „vezető 
színésze” hagyta el a társulatot (pl. 

Horváth Viktória, Pilnay Sára, Marton 
Márió, Kazári András). Először fordul 
elő a társulat történetében, hogy úgy 
jelentkezik egy új generáció, hogy a 
szép számmal megmaradt „öregek” 

http://www.szin-jatekos.hu/jatekos/portre/alomkergetok.html
http://www.szin-jatekos.hu/jatekos/portre/alomkergetok.html
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(ők is csak huszonévesek, mint Nagy 

Zsuzsi, Ziembiczki Dóra, Bruckner 
Roland, Benkő Péter Pál, Nagy Péter 
István, Károlyi Bálint, Pesti Arnold, 
stb.) még alkotó kedvük teljében dol-
goznak,s a napokban mutatták be a 
Bűn és bűnhődést (lásd Regős János 
pápai beszámolóját). 
 

Az új generáció a Magyar Művek 
Szemléjén bemutatott Hamupipőké-
vel és a Vasváron látott Vagy amit 
akartokkal már megmutatta „orosz-
lánkörmeit”. 
 
Új jelenség az is, hogy Soltis Lajos 
halála óta a celldömölki társulatnak 
először vannak saját, közöttük élő 
rendezői, illetve koreográfusa Benkő 

Ágnes, illetve a „saját nevelésű” Nagy 
Péter István személyében. 
 
A korábbi években nagyszerű elő-
adásokat mutattak be a 80-as évek 
kiemelkedő alternatív alkotóinak, 

Somogyi Istvánnak, Katona Imrének 
és Deák Varga Ritának rendezésében 
(Csongor és Tünde, Tigris és hiéna, 

Fehérlófia, Szerelem és halál játékai, 
Igazak, Álomevők), ám a kortárs 

gondolkodás, ízlés és irodalom hi-
ányzott repertoárjukról. 
 
A Benkő Ágnes által létrehozott Me-

nedék / Asylium, majd azt követően 
a Nagy Péter István által színpadra 
írt, illetve rendezett, Susan Fiske 
szövegekkel dúsított Altatódal című 
Palachniuk anyag mérföldkőnek tű-
nik. S azóta megszületett az Üveg-
templom című mesejáték is, 
amelynek szövegkönyvét maguk 
(Benkő Ágnes, Stangl Franciska és 
Sipos László) írták. 
 

A történet spekulatív fikció. Carl 
Streator újságíró egy nap különös 
megbízást kap szerkesztőjétől: a hir-
telen bölcsőhalálról kell cikksoroza-
tot írnia. Alighogy nekilát e nem 
kifejezetten hálás feladatnak, megle-
pő felfedezést tesz: az áldozatok 
mindegyikének ugyanabból a könyv-
ből, ugyanazt a verset- egy afrikai 

törzsi mondókát — olvasták fel a ha-

láluk előtti este. Majd felfedezi, hogy 
ő is képes ölni: elegendő, ha a versi-
két önmagában elmondja… 
 
A Susan Fiskétől kölcsönzött mono-
lógok az élet-halál fölött uralom er-
kölcsi és társadalmi dilemmáit 
boncolgatják. 
 

 
 
Az előadás nagyon erős. Két fő erős-
sége Pesti Arnold játéka és egy igen 
jól használt szcenikai lelemény. A tér 
központi eleme első látásra egy ha-
talmas fából készült hasáb. Első lé-
pésben kiderül róla, hogy vetítő 
felület. Egy bizonyára óriási felhő-
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karcoló néhány ablaksorát látjuk. 
Később a hasáb tagolódik, fiókok, 
szekrényajtók nyílnak belőle. Az át-
járható fiókokban emberek, emberi 
végtagok, testrészek furcsa kaval-
kádja vonaglik szuggesztív koreográ-
fiával. Igen hatásos a kétdimenziós 
vetítés és a háromdimenziós fiók-
rendszer összjátéka, akkor is, ha 

nem igazán szolgálja magát a cse-
lekményt. 
 
Pesti Arnold a szemünk láttára fejlő-
dött bájosan bohócarcú Arlekínóból 
(Szerelem és halál játékai) hőssze-
relmes fiú-naivává ((Hamupipőke), s 
lép most teljes fegyverzetben elénk, 
mint érett, intellektuális férfi-színész. 
Erénye a nyilvánosság előtti gondol-
kodás képessége, a megemeltség 
nélkül is pontosan érthető, tiszta 
színpadi beszéd. Minden mondata, 
gondolata, indulata előttünk születik 
meg, így könnyen képesek vagyunk 

követni figuráját az öngyilkosságig 
vezető felfedező útján. 
 
A színpadi adaptáció sajnos nem hi-
bátlan. Ahogy az előadást követő fó-
rumom Keserű Imre érzékletesen 

kifejtette, a rétegek — thriller, sci-fi, 

filozófia — nem válnak szerves egy-

séggé, így a főhős legfőbb etikai di-
lemmája nem válik eléggé súlyossá. 

Ugyanígy szerkezeti hiba a főhősnő 
(Stangl Franciska korrekt alakítása) 
szerepének kidolgozatlansága. Erős-
sége az előadásnak Sípos László négy 
szerepét eltérő eszközökkel karikíro-
zó remek alakítása. 
 

 
Pesti Arnold és Stangl Franciska 

 

Nagy András László 
 

 

PAÁL ISTVÁN DIPLOMA 2012-2013 
A színházi évad legjobb színjátszó előadása (a FESZT-Fest konzultánsainak — 

Kárpáti Péter, Keserű Imre, Regős János — döntése szerint): 

KÓKAI JÁNOS: KÍVÜL TÁGASABB 
A Kókai Társulat (Budapest) előadása. 
Rendezte: Kókai János 

SZÉKELY CSABA: BÁNYAVIRÁG 

A Bárka Színpad (Léva — Szlovákia) 

előadása. 
Rendezte: Újváry László 

 



F E S Z T I V Á L O K  

 
 

 

2 6  

SZÉKELY CSABA: BÁNYAVIRÁG 
 

Székely Csaba, fiatal, erdélyi magyar író. Marosvásárhe-

lyen él. Nagyon elfoglalt, sokoldalú. Egy internetes por-
tál szerkesztője, a Marosvásárhelyi Színházművészeti 
Egyetem tanársegédje. Egyetemes színházművészetet, 
drámatörténetet, összehasonlító irodalmat tanít. Angol-
magyar szakot végzett Kolozsvárott. Írók a ketrecben 

címmel paródiakötete jelent meg. Ekkor már eldöntöt-
te, hogy író lesz. Létszükségletet érzett ebben a műfaj-
ban. 
 

 
Sorsdöntő fordulat az életében a 
dráma-író mesterképzés a művészeti 
egyetemen, amikor is megszületett a 
Bányavirág, a Bányavakság, majd a 
Bányavíz. A dráma trilógiával nagyon 
rövid idő alatt jelentős nevet szerzett 
magának. Romániában, majd Ma-
gyarországon is nagy sikerrel tűzték 
műsorra profi rendezők és színhá-
zak. 
 
Mert határon túlról is figyelem a 
színházi életet, és az új produkció-
kat, szerencsémre kezembe került a 
Bányavirág és a Bányavakság. Kap-

csolatba kerültem Székely Csabával, 
s jól esett, hogy támogatta drámái 

iránti érdeklődésemet. Igaz, ő inkább 
a második darabot ajánlotta, én mé-
gis a Bányavirágot választottam. Is-
merem Szlovákiát, a felvidéki magyar 
falvakat, látom a mindennapok baja-
it. Az elhanyagolt régiót, az itt élők 
kilátástalan életét. Nem érzik az em-
berek a holnapot, a biztonságot, 
nincs víziójuk a jövőről. Uralkodik a 
munkanélküliség, az ebből eredő al-
koholizmus és szociális gondok, sok 
az öngyilkosság és nehéz az öregek-
ről való gondoskodás, mely sokkal 

inkább teher, mint emberi köteles-
ség. 
 
Ezek a tragédiák foglalkoztatnak en-
gem is az utóbbi időben, a Bányavi-
rágot a magaménak éreztem. 
Meggyőződésem volt, hogy képesek 
vagyunk ezt a tragédiát autentiku-
san színre vinni a közönség elé, mert 
a drámát az író oly érzékkel telítette 
humorral, olyan nyelvi bravúrral szí-
nesítette, hogy a tragikomédia alap-
követelményeinek színházilag 
megfelelünk. 
 

Bátorságomat az is erősítette, hogy 
olyan tehetséges szereplők örültek a 

lehetőségnek, akik potenciális sikert 
jelenthettek. A publikumtól azért 
nem féltem, mert arra vigyáztunk, 
hogy úgy jöjjön le a színpadról a 
probléma, hogy ezek a szereplők nem 
a maguk hibáiból kerültek ebbe a ki-
látástalan helyzetbe, hanem a társa-
dalmi rendszer hibái tömkelegének 
sodrását nem voltak képesek kivéde-
ni. Jól gondoltuk, a közönség vette a 
darabot, az országos megméretteté-
sen is helyt álltunk 
 

Újváry László 

Újváry László 
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A RENDEZŐ NAPLÓJÁBÓL 
 

MESS ATTILA színész-rendező Szabadkán született, 

Szerbiában. Az Újvidéki Művészeti Akadémia drámai 
tanszékén végzett színművészeti szakon. 1999 óta a 
Szabadkai Népszínház színésze, négyszeres Évad 
Színésze díjas. Gyermekszínjátszó-, vers és próza-
mondó versenyek szakmai zsűrije, színjátszók okta-

tója, anyanyelvi-, színjátszó- és honismereti táborok 
szervezője-vezetője. A többszörös szlovéniai és ma-
gyarországi fesztivál-győztes Diáxínpad, valamint a 
Carpe Diem illetve White Stars színjátszó csoportok 

rendezője-vezetője.  
 
 
Amikor a vándorlás idején vadkacsák 
vagy vadlibák húznak el egy terület 
felett, különös áradat kél a nyomuk-
ban. A házi szárnyasok, mintha csak 
mágneses erővel vonzaná őket a ha-
talmas repülő ékalak, ügyetlenül fel-
ugranak, majd néhány lépéssel 
távolabb visszaesnek. 
 
A vad hívás ki tudja, milyen ősi em-
lékeket támaszt fel bennük, kérlelhe-
tetlenül. És a baromfi udvar kacsái 
egy percre vándormadarakká változ-

nak. Kemény kis fejecskéjükben, me-
lyet eddig kacsaúsztatók, kukacok, 

tyúkólak szerény képe töltött meg, 
most földrésznyi területek derenge-
nek fel, nyílt vizek felett szárnyalnak, 
tengeri szél ízét érzik. S a kacsa, 
amelyet elragad ez a hirtelen jött 
szenvedély, amelyről nem tudja, ho-
vá húzza őt, eltelve attól a hatalmas 
szeretettől, amelynek tárgyát sosem 
ismerheti meg, jobbra-balra totyog 
dróttal körülzárt bizodalmában. 
 
Ugyanígy az ember is, akit ismeret-
len bizonyosság kerít hatalmába, fel-

ismeri könyvelői tevékenysége és az 
édes családi élet hiábavalóságát. De 
nem tud nevet adni ennek a felsőbb 
igazságnak. 
 
Hogy magyarázatot adjanak az ilyes-
fajta elhivatottságra, kitörési vágyról, 
a veszély kereséséről beszélnek, 
mintha nem épp a veszély keresésé-
re, a kitörési vágyra kellene előbb 
fényt deríteni. A kötelesség hangját 
emlegetik, de hogy lehet ez ennyire 
sürgető? 

 
Nevezzük akár önfeláldozásnak, köl-

tészetnek vagy kalandnak, a hang 
ugyanaz. Csakhogy az otthon bizton-
sága túlságosan elnyomja bennünk 
azt a részt, amely meghallhatná. Épp 
hogy csak összerezzenünk, kettőt-
hármat verdesünk szárnyainkkal, és 
visszaesünk udvarunkra. 
 
Racionálisak vagyunk. Félünk elen-
gedni apró zsákmányainkat a nagy 
ismeretlenért cserébe. 
 

Mess Attila 

Mess Attila 
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SZÁLL A ROLAND OPUS 
 

Úgy vettem észre, a Feszt Fest nyitóelőadásának 
kiinduló helyzetét — melyben megismertük az 

elmegyógyintézet lakóit — mi, a nézők sem tud-

tuk nem a saját életünkre vonatkoztatni. Persze 
ebben a játszók is segítségünkre voltak: úgy néz-
nek ki ránk az előadás több pontján is, mintha 

gyógyíthatatlan betegek lennénk a diliházban. 
Egyszerű és hatásos gesztussal teremtődött meg 
tehát a néző bevonódása (vagy elzárkózása) ebbe a 

nyomasztó börtönbe, melynek lakói önkéntesen vállalták a rabságot. 
 

PAPA, MIKROCHIP VEZÉRLI AZ 

ÉLETEM! 
 
Ken Kesey SZÁLL A KAKUKK FÉSZ-
KÉRE című regénye velőtrázó társa-
dalmi kórkép, mely a perifériára 
szorultak (elmegyógyintézeti betegek) 
szemszögéből vizsgálja az embertelen 
kontrolhatalom és az annak irányí-
tása alá vont csoport összeférhetet-
lenségét. 
 
Maga a cselekmény már önmagában 
is nyomasztó dolgot enged feltételez-
ni: a kontrol megdönthetősége (akár 

orwelli értelemben), és a forradalmi 
eszmék létjogosultsága kérdőjelező-
dik meg McMurphyék tragédiájában, 
de a szerző még ennél is tovább 
megy, és tudományos fantasztikum-
ba hajló belső gondolatmeneteivel 

(melyek spirituális jelentést kapnak 
azáltal, hogy Bromden, a süket-
némának hitt indián közvetíti őket) a 
technológiai fejlődést is a „Nagy 
Testvér” szolgálatába állítja. Innentől 
fogva pedig kérdés sem férhet hozzá, 
hogy a Száll a kakukk fészkére örök-
érvényű mestermű, ugyanúgy aktuá-
lis lesz ötven év múlva, mint 

ahogyan az volt keletkezése — a be-

atkorszak — idején. 

 
Az előadás minősége kőszínházi. Ez 
éppen annyira dicséret, amennyire 

negatív kritika is. Mess Attila rende-
zése ugyanis teljes mértékben a lé-
lektani realista vonalat követi, amely 
olyan szintű kontrolláltságot (szö-
vegben és beszédben), és átélést (bel-
ső intenzitást) követel meg a 

játszóktól, amit professzionális — 

értsd: ebből élő — színészektől is 

csak nagyon ritkán kapunk meg. 
 

 
 
Jelentem, a léc rezeg, de még éppen 
fönn marad. Mess játszóinak meg-
megvillanó tehetsége és pozitív ener-
giái elfeledtetik velünk a sok techni-
kai hibát, rossz hangsúlyt, túlzó 

játékot. 

Kása Ferenc 
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Együtt drukkolunk Bromdemnek, 
hogy kitörjön börtönéből, ami végül 
meg is valósul, a helyzet feszültségé-
hez mérhető nagy csörömpölés, a rá-
csos ablak szimbolikus értékű 
szétverése közepette. 
 
Erről jut eszembe, a díszlet egysze-

rűen remek és ez is — mint annyi 

más elem — Milos Forman nagysike-

rű filmadaptációjára rímel. Nem is 
szégyen kölcsönvenni pár hatást 
minden idők egyik legjobb filmjéből! 
 

ROLAND OPUS HALÁLÁNAK 

KÜLÖNÖS KÖRÜLMÉNYEI 
 
Nagy Péter István debütáló rendezése 
tulajdonképpen abszurd krimi, egy 
oknyomozó riporter morbid kalandja 
egy afrikai altatódallal, amivel em-
bert lehet ölni. Szó szerint. Kár, hogy 
míg Chuck Palahniuk, a Harcosok 
Klubja szerzőjének szikrázó szelle-

mességgel megírt szövegei dinamiku-
sak (és ezért első hallásra nem is 
mindig követhetőek), addig a látott 
adaptáció statikus. 
 

Ez a statikusság nem az előadás stá-
ciószerűsége miatt zavaró (filmszerű-
en váltakoznak a képek, markáns 
kapcsolódási pontok nélkül), hanem 
azért, mert a színészekkel nem tör-
ténik meg igazából a történet. 
 
A főhős karakterének például egyál-
talán nincs íve, ugyanolyan hangon 
és állapotban festi meg belső világát 
az utolsó jelenetben, ahogy az első-
ben tette. Igaz ez a többi karakterre 
is. Ilyen módon az előadás szereplői 
csupán Palahniuk szócsövei lesznek, 
akik előbújnak, elmondják szövegei-

ket, majd távoznak a fő díszletelem-
ként használt „varázsszekrénybe”, 
vagy annak egyik fiókjába. 
 

 
 
Ez a szekrény azért megér egy misét! 
Vagyis inkább az, hogy szcenikai 
szempontból milyen remekül műkö-
dik az előadás. A fiókokból váratla-
nul előbukkanó figurák egyszerre 
ijesztőek és viccesek, mozgásuk, be-

szédük soha nem olyan, mint ahogy 
az első pillanatban várnánk, folya-
matosan kizökkenünk a játék által, 
tobzódnak az ötletek, és ezt nagyon 
is jó húzásnak érzem (A Harcosok 
Klubja is úgy tudta nagyon szórakoz-
tatóan tálalni az író gondolatait, 
hogy a rendező, David Fincher, min-

den rendelkezésére álló filmtechnikai 
eszközt bevetett az ügy érdekében). 
 
Az így megteremtődő David Lynch 
nevéhez méltóan groteszk atmoszféra 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 
globalizáció sújtotta (mű)világtól való 
félelem belénk markoljon, mi pedig 
válaszul zavartan kinevessük. Nem 
éppen ez lehetett Palahniuk célja? 

 
Kása Ferenc 

 



F E S Z T I V Á L O K  

 
 

 

3 0  

A NÉZŐ ÍRTA 
 

KEN KESEY: SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE 

EGY & MÁS VÁNDORSZÍNHÁZ, LENDVA 
 

A sztori egyértelmű. 
 

A fény a szemembe vakít, hadd lássuk hát! 
 
Az Indián az egyetlen a társaságból, aki felfogja, mi törté-
nik itt a betegekkel, felfogja McMurphy szavait. Őt a lelke 
hajtja. És bizonyít is. A kicsit Nightwishre vett figura jól 
eltalált volt. Mindig tudtuk, hogy mikor fog megszólalni. 
 
 

Kovács Sándor energiája 
McMurphy szerepében fékezhetet-
len volt, de ez az ő életfilozófiája is, 
hisz mindig „legalább meg kell pró-
bálni!”, ugye? Ő itt is vagányos 
svádájából akar élni és megélni, 
mindenből játékot, pénzt csinál. 
 
Vörös Piroska a főnővér szerepében 
sunyi volt, de nem ijesztő, mindig 
elérte, amit akart, nekem az Éjki-
rálynőjét jutatta eszembe, a riká-

csoló hangja kivétel nélkül kicsinált 
mindenkit, szegény ápoló is kiké-
szült olyannyira, hogy végül üzle-

tet/szövetséget kötött a betegekkel. 
 
A többiek aranyosak, látható mi-
lyen nehéz bolondot játszani, min-
denkinek megvolt a sajátos 
mozgása, érdekes, hogy ha az 
egónkat helyére teszik, egyből nem 
dadogunk, ha rémültek vagyunk, 
nem képzelünk magunk mellé 
plusz kártyapartnert, és egyre ke-
vésbé szarunk be McMurphy őszin-
teségét látva. 
 

A nyilván friss diplomás Dr. Spivey 
dokinő láthatóan gyengének bizo-
nyult, némi szexért akár a szabály-
zatot is képes felrúgni. 
 

 
 
Főszereplőnk előéletének köszönhe-
tően megismertük Candy Star-t, 
aki az első pillanattól kezdve nem 
titkolja, hogy mivel keresi kenyerét 
odakint, ott, ahol ugye mindig süt a 
nap, csobog a vízesés, stb. Szegény 
Nad Éva elérte szerepe célját, sza-
vamra, undorító volt. A jelmezek, 
nem túlzóak, egységesek és hitele-
sek. 

Budai-Papp Ágnes 
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Az előadás néhány pillanatában mi 
is az intézet lakóinak érezhettük 
magunkat. Egyszer, mint akut 
ápoltakat, meg is szavaztattak ben-
nünket meccsnézés ügyben, bár a 
közös tv nézést végül lefújja a go-
nosz Ratcehed főnővér. 
 
A díszlet egyszerű, érthető, és vilá-

gos tagolású, szinte bűzlik a kórház 
szagtól: a fülke, benne a kartoté-
kok, a neonvilágítás, a mikrofon, a 
brutális csengő, a gyógyszeres ko-
csi, amiből bár lesz, az ablak, amit 
a végén betör a kiugró Indián. 
 
A fizikai akciók is remekül koreog-
rafáltak. 
 
Az ijedt rémület Retcehed fojtogatá-
sa után, és Bromden tette, amivel a 
halálba „szabadítja” az agyműtött 
McMurphy-t, és amitől végre újra 
„nagy” lesz és szabad, ahogy az 

üvegszilánkokon taposva kilép a za-
jos világba. 
 

ORIGINÁL LÁGER 
MÜSZI, Pécs 

 

 
 

Originál láger — jelentése lehet: 

eredeti tábor, van egy ilyen sörfajta 

is, de valamelyik kannás bort is így 
hívják. Ez utóbbit a fiatalok erősze-
retettel fogyasztják összeöntve 
mindenféle más gyümölcsös lével. 
 
A székfoglaló játékot, amit az elején 
játszottak velünk, szerintem min-
denki ismeri. A színészek többnyire 
a nézőtéren helyezkedtek el, sűrűn 

váltogatva helyüket, így az előadás 
alatt mindenkivel közelebbről és 
változó perspektívából is megis-
merkedhettünk. Az unalmat tuti 
elhajtja az itt-ott megpendülő gitár 
és ének, meg a terem végében lévő 
rock zenekar. 
 
Az improvizációkból épülő rész- 
sztorik, darabos, de mégis kerek 
történetté állnak össze.  Mindenki-
nek jutott elegendő szerep, minden 
fiatal lány kiélhette leendő nőiessé-
gét, és a fiúk a macsóságukat, mert 
ugye minél több nőt meg szeretné-

nek b….ni, ez a cél, de amint a tet-
tek mezejére kéne lépni, hát… már 
nem olyan nagylegények. 
 
Láthattam itt őszinte, kedves első 
szerelmet, házibulit, tanórát, más-

naposságot, családi traumát, ha-
lált, balatoni emlékeket, no meg 
lázadókat, akik „fuck police!” 
transzparenssel verik szét a rend-
őröket. Szinte végig záporoznak a 
replikák, itt mindenki merész, néha 
túlságosan is az, és ami külön él-
mény, hogy úgy lehettem néző, 
hogy kívül, távol maradhattam, de 
része is voltam a történetnek. Nem 
is kicsit. 
 

Budai-Papp Ágnes 
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XX. GLOBE FESZTIVÁL 
 

Bár nem „hegyek között, völgyek között”, de a 

Tiszaliget októberi ősz által vörösre, barnára, sár-
gára, zöldre festett fái között zakatol Thomas, a 
gumikerekű kisvonat, hogy a szolnoki vasútállo-
másról a Turisztikai Központba vigye a fesztivál 
résztvevőit, játszókat és érdeklődő nézőket. A 

központ egyik előadótermében, elsötétített abla-
kokkal, világosítható, hangosítható játéktérrel, 
(kissé kényelmetlen) emelkedő párnasorokkal te-
remtődött meg a színház lehetősége. Egy régi 

spanyol klasszikustól tudjuk, ha a szenvedély megvan, két szál deszka is 
elegendő. 
 
Másrészt, a még mindig felújítás, 
építés alatt álló Aba-Novák Kultu-
rális Központ épületének kiesése 
miatt nincs más alternatíva, mint 
ahogy már egy évekkel korábbi fel-
újítás alkalmával is, a Tiszaligetbe 
szervezni a fesztivált, kerek évfor-
duló (20.!) ide, vagy oda. 
 
Három nap, október 11-13, tíz szín-
játszó csoport bemutatkozása, tré-
ningek, szakmai visszatekintő, és 
új perspektíva lehetőségét nyitó be-

szélgetés. Ennyi a palettán. Meg  
persze buli, születésnapi tortával. 

 
Péntek délután a PRIZMA SZÍN-
JÁTSZÓ TÁRSULAT, a szolnoki 
Humán Szolgáltató Központ VA-
SZARY GÁBOR: A KIS BÖZSIKE ÉS 
ÖCSIKE című, Modla Dezső, Gu-
lyás Judit rendezőpáros által szín-
padra állított tízperces jelenetével 
indul a fesztivál. A játszók pszichi-
átriai betegek. A játéktérben jobb 
elől, a rendező, mint egykor Tade-
usz Kantor, egy székről ösztönzi az 
előadást. Előadásaik rendszeresen 
visszatérő ikonikus figurái, a pen-

getős, és a harmonikás ezúttal is 
helyén való ironikus zenei atmosz-
férát adnak a játékhoz. Az őszinte 
gyermeki ártatlanság kegyetlen já-
téka a rövid kabarétréfa. Lehetne 
mozgalmasabb, így erősen a szóbeli 
közlésre épít, és adós marad a fo-
lyamat kidolgozásával. Másik játé-
kuk, TRUNKÓ BARNABÁS: 
PATIKÁ-ja retro. Már két évvel eze-
lőtt is játszották, akkor részlete-
sebben beszámoltunk róla. Azóta 
nem változott. 

 
Néhány éve a Globe off-program-

jában megjelent másság folytatása 
a Liget Otthon Szolnok SOK A DU-
MA SZÍNJÁTSZÓKÖR, Mozsárné 
Tarjáni Erika rendezésében játszot-
ta CARLO GOLDONI: KÉT ÚR 
SZOLGÁJA című darabját. Ezt is 
láttuk már két évvel ezelőtt, most 
részben más szereposztással, de a 
korábban meglévő tempó-ritmus és 
szerepépítési gondokkal. 
 
A másság az életkor másságaként 
jelenik meg a HÍD-SENIOR SZÍN-
HÁZ játékában. Öt idősödő hölgy, 

Rigó József 
Rigó József 
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maszkokban, a nemi szerepek stili-
zált jelzésével játssza PLAUTUS: A 
BÖGRE című komédiáját, rendezé-
semben. 
 
Szombaton a SZÉCHENYI ISTVÁN 
GIMNÁZIUM SZOLNOK 12.C osztá-
lyának előadásával indul a nap. 
Koronczainé Győrfi Mária rendezte 

LEAKOCK: NYOMOZOM A DETEK-
TÍVET című írásából. A mindössze 
tizenöt perces történetet többnyire 
a verbalizmus jellemzi, olykor be-
szédtechnikai hiányosságokból fa-
kadó, nem könnyen érthető szöveg-
mondással. Kevés játékossággal, 
diákszínjátszó elemeket közhelye-
sen használó képekkel. Ami legin-
kább hiány, hogy nincs az előadás-
nak tétje. 
 
Számomra katartikus élmény volt a 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZI-
UM PAPCSIPERKEGOMBA csoport-

jának PAP GÁBOR-TÜKÖR ÁLTAL 
VILÁGOSAN című előadása. A játék 
ihletője Cseh Tamás-Bereményi Gé-
za: Gyerekkorom című dala. A dal, 
vagy annak valamilyen fragmentu-
ma többször elhangzik, mintegy ve-

zérmotívumként bujkál, átváltozik, 
hol énekben, kórusban, hol hang-
szereken. Az egész játékot a felnőtt 
lét kezdetén a gyermekkorra vissza-
tekintő lírai vallomások adják. De 
milyen sokszínűen! A játszók az 
előadás kezdő képeiben egy-egy 
plüss állattal identifikálják magu-
kat, amiket az előadásban ránk 
bíznak, és a végén visszaveszik. És 
közben képek, hangulatok, zenék, 
szövegek áramlanak. Mindez 
polifón sokszínűségben, olykor 
Brecht-Weill inspirációjú musical 
színekkel. A rendező Pap Gábor, 

nagyon tudja, hogyan működik a 
színpadi hatás. De nem él vissza 
vele. Pontosan fogalmaz, és őszinte. 
A megszokott tréningelemek pro-
fesszionálisan válnak üzenethordo-
zó formakészletté, az előadás 
eredeti nyelvévé.   
 
Ha a Vörösmarty Gimnázium a 

személyesség jegyében beszélt, a 
következő előadás, a HORVÁTH 
MIHÁLY GIMNÁZIUM, SZENTES 
12. D osztálya Csapiné Matos Ibo-
lya valamint Pádár Zsolt rendezé-
sében a csoport ÖNMAGÁVAL 
VÍVJA című előadásában a társada-
lom és művész(et) viszonya nyilat-
kozik meg a játszók személyes 
mondandójában. A saját szövegek-
ből építkező játék kíméletlen képle-
tét adja a hatalommal flörtölő 
művész, és művészet csapdájának. 

„Te csak színész vagy!” — vágja 

szemébe hősünknek az egyik játszó 
a kulcsjelenetben, mintegy a Klaus 
Mann Mephistojának záróképét ki-
fordítottan megidézve. A játék vé-
gén, a nézők tapsából érezhető volt 
az üzenet elfogadása, a színpadon 

történtekkel való azonosulás. 
 
Az INSTANT TÉSZTA csoport, a 
Budapestről érkezett Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakközépiskola 
előadása Paul Foster I. Erzsébet 
című drámája alapján készült elő-
adás IE címmel. A New Yorkban 
működő La MaMa színház egykori 
házi szerzőjének lazán szerkesztett, 
improvizációkat is megengedett, sőt 
előírt szövege különböző színházi 
iskolák tanulmányává vált nálunk 
is. A Zuti Krisztián által rendezett 
játék nem játssza el a Foster dara-
bot, csak a szöveget használja for-
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rásként a játékhoz. A játék pedig 
egy nagyon izgalmas, totális szín-
házi kísérlet, amelyben a rock ala-
pú zene, az ének, a test kifejezési 
eszközei, a fizikai színház elemei, 
sőt a világítás kezelése egységet al-
kot. A létrejött eredmény a közös-
ség színházi nyelvének, erejének 
gondolatébresztő megmutatása. 

 
Az amerikai Foster után a kor egy 
másik ikonja, ezúttal az angol Tom 
Stoppard. Darabja pedig a 
Rosencrantz és Guildenstern ha-
lott. ZAKKANT címmel játssza a 
RÉV SZÍNHÁZI ÉS NEVELÉSI TÁR-
SULAT, Győrből. A Shakespeare 
szövegekből és Stoppard drámájá-
nak szövegeiből készített remekül 
szerkesztett és húzott szöveg ki-
lencven percben a játék igazi él-
ményszerűségét nyújtja Korányi 
Bálint rendezésében. A játszók fel-
nőttek, valaha diákszínjátszók vol-

tak, és ma is szoros, mindennapi 
kapcsolatuk van a diákszínjátszás-
sal. Előadásuk elemeiben használja 
is  azt a nyelvet, ami a diákszínját-
szás sajátja, de szerepalakításuk-
ban, figuraépítéseikben tovább is 

lép, teljes értékű színházi élményt 
nyújtva. Egyszerű eszközökkel dol-
goznak, a takaró háttér egy ruhák-
kal megpakolt színházi sztenderd, 
meg egy létra. A hátsó takarásból 
jönnek elő változó szerepeikben a 
színészek, míg a Stoppard darab 
címszereplői végig színen vannak. 
Pontos energiákkal, jó tempóban, 
remek ritmusban bonyolódik az 
előadás. Tökéletes összhang az öt 
játszó között, ha mégis lennének dí-
jak a Globe-on, én Varjú Nándor-
nak adnám a színészi különdíjat, 

gördülékenyen megoldott fergeteges 
átváltozásaiért.  
 
A Kecskemétről jött KATONÁSOK, a 
Katona József Gimnázium csoport-
ja erdélyi népmese nyomán, Sárosi 
Gábor színpadi adaptációjában, va-
lamint Orbán Edittel közös rende-
zésben játszották KŐBE ZÁRT 

MESE című játékukat. A kerettör-
ténetbe épített sokszereplős, élet-
korban is széles szereplőskálán 
mozgó előadás dinamikus, megható 
és humoros pillanatokat egyaránt 
tartalmaz. Népies, de nem népies-
kedő, nagyon szép játékot láthat-
tunk. Egy remekül felépített, a 
játék örömét, és egymással való já-
ték színeit élvező közösség üde 
színfoltja volt a fesztiválnak.  
 
A fesztivál sorában utolsó előadás 
az Ady Endre Gimnázium Debrecen 
ADYÁK SZÍNPAD által bemutatott, 

Bakos-Kiss Gábor által rendezett 
FAUSTO PARAVIDINO: FÖLDIMO-
GYORÓ című játéka. Az Európai 
Unió egyik pályázatára írt, és 
Olaszországban nagy sikerrel be-
mutatott darab fúgaszerűen induló 

jeleneteivel felkelti érdeklődésün-
ket, majd egyre inkább az árulás és 
az abból fakadó egzisztenciális bu-
kás közhelyes megjelenítésévé vá-
lik. A sematikus papírfigurákat a 
játszók sem tudják élettel megtöl-
teni. Csak a darab első részét játsz-
szák, és minden bizonnyal az ebből 
fakadó húzási kényszerek, és rövi-
dítés is közrejátszik abban, hogy az 
előadás nem hozza meg a várt ha-
tást. 
 
Szombaton délután, a fesztivál elő-
adásainak felénél került sor az ün-
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nepélyes megnyitóra. Szutorisz-
Szügyi Csongor a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ megyei 
igazgatója az elmúlt húsz év peda-
gógiai fontosságáról beszélt. 
Farkasházi István, mint a Globe 
egyik alapítója emlékezett meg az 
alapítás lendületéről, és üdvözölte a 
jelen lévő alapítókat. Hangsúlyozta, 

hogy a Globe nem csak egy sziget a 
diákszínjátszás területén, hanem 
egy permanens út is a pedagógiá-
ban. Nagy András László méltatta a 
fesztivált, majd Farkas Attila, az 
Országos Diákszínjátszó Egyesület 
választmányának tagja köszöntötte 
az alapítókat és a fesztiválon részt 
vevőket. Az alapítók ajándékokat 
kaptak, emléklapot, és az elmúlt 
húsz év anyagaiból készült dvd-t. 
Ezután a városban éppen ekkor 
zajló huszonnégy órás vetélkedő 
részt vevői üdvözölték a fesztivált. 
 

A megnyitó után szakmai megbe-
szélésre került sor, amin alapítók, 
drámatanárok, és az Országos Di-
ákszínjátszó Egyesület, valamint a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség ille-
tékesei vettek részt. Visszatekintést 

adtak az elmúlt húsz évről, ponto-
san elemezték a jelent, és felvázol-
ták a jövő lehetséges 
perspektíváját. Közös megegyezés-
sel voltak a Globe történeti szük-
ségszerűségét illetően, amelynek 
kiinduló pontja a szolnoki Széche-
nyi István Gimnázium drámatago-
zatának akkori indulása. Az egykori 
drámatagozatos profil azonban az 
elmúlt években oldódni látszik. Hi-
ba, hogy nem lehet pontosan érzé-
kelni az ODE szándékát sem a 
fesztivállal. Az anyagi források is 
megcsappantak, így az egykor meg-

jelenő alternatív színházak, külföldi 
színházi közösségek jelenléte is re-
dukálódott. Bár nem domináns, de 
végiggondolandó a professzionális 
színház pedagógiai jelenléte a diák-
színjátszásban. El kellene dönteni, 
hogy Szolnok város vezetése, és az 
ODE milyen viszonyba kerüljön a 
fesztivállal a továbblépés érdeké-

ben! A Globe lehetőségének tovább-
gondolása egy jövő év tavaszán 
megszervezendő találkozó feladata 
lehet azokkal a személyekkel, akik 
tudnak, és akiknek tenniük kell a 
koncepcionálisan kissé megfáradt 
fesztivál felfrissítése érdekében. 
 
Szólnunk kell még a Globe szakmai 
programjairól, melyek szintén évek 
óta szerves részét képezik a feszti-
válnak. Tréningjei rövid, de intenzív 
műhellyé is teszik a fesztivált. Ezút-
tal szombaton, és vasárnap is vol-
tak tréningek. Az első tréningnapon 

Keserű Imre a test és a hang tuda-
tosítását segítő gyakorlatokat, Pe-
rényi Balázs energia és 
koncentrációs gyakorlatokat veze-
tett. Másnap kibővült  a tréningve-
zetők köre. Perényi Balázs ezúttal 

az improvizáció, ezen belül a státu-
szok értelmezésének kérdéseit vizs-
gálta, Keserű Imre pedig a test 
kifejezőeszközei, az érintések, szö-
veg, énekhang, páros rögtönzések 
témakörébe avatta be az érdeklődő 
színjátszókat. Pap Gábor a hangok 
és a tér viszonyával foglalkozott, 
Herold Eszter kontakt elemekkel, 
és a térben való találkozások ener-
giáival dolgozott. 
 
Kiegészítő programokkal is színese-
dett a fesztivál. E kiegészítő prog-
ramok a Szigligeti Színház 
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fesztiválon való jelenlétéhez kötőd-
nek. A nyitó napon Dósa Mátyás 
konferált és énekelt neves slágere-
ket. Másnap délelőtt Harna Péterrel 
és Ónódi Gáborral, a Szigligeti 
Színház tagjaival lehetett beszél-
getni a színházról, a színészetről.  
 
Délután „Függönyök mögött, kellé-

kek között” munkacímmel Barabás 
Botond és Dósa Mátyás színművé-

szek mutatták be a színház kulisz-
szák mögötti világát.  
 
A három napos program a playback 
színház műfajában dolgozó szolnoki 
KAMÉLEON TÁRSULAT interaktív 
bemutatkozásával zárult. Ők a fesz-
tiválon történtekre reflektálva hoz-
tak létre humoros perceket az utol-

só egy órában. 
 

Rigó József
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MERRE PADIF? 
 

Zsehránszky István színkritikust, a XV. Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál 

(PADIF) zsűrijének elnökét, kérdeztük az idei országos seregszemle értéke-
iről, a kirajzolódott fejlődési nyomvonalakról. Elsősorban arról, hogy mi-
lyen tematikájú előadások szerepeltek hangsúlyosabban az idei fesztivál 
programjában? Milyen kérdések, félelmek foglalkoztatják ma a fiatalokat? 
Hogyan jelentek meg ezek a szorongások, illetve a diákok személyisége az 

idei fesztivál színpadán? 
 
 
Az idei PADIF fő témája a helyét ke-
reső gyermek, a magára hagyott 
gyermek és a magára hagyott fiatal. 
Érdekes módon ez foglalkoztatja 
mindkét korosztályt: a gimnazistákat 
is, és a kisdiákokat is.  
 
Szinte mindenik előadás rendkívül 
éles figyelmeztetés: világunk tele van 
magára hagyott gyermekkel, aki 
szemünk láttára válik testi és lelki 
ronccsá, igazi cselekvések helyett 
pótcselekvésekben és pótcselekvé-
seknek élő, örökké csak kompenzáló 
emberré.  
 
Ez lenne a jövő? Ezt készítjük elő?! 

Ilyen emberek népesítik be mahol-
nap a Földet? Hátborzongató!  

 
No és persze megjelenik, és a legtöbb 
előadásban állandóan jelen van a 
gyermekével nem törődő, azt semmi-
be vevő szülő. Aki állandóan hajt va-
lamiért: pénzért, karrierért, minden 
gondot messzire elkerülő kényelmes 
életért; a gyermekét már születése 
pillanatától másra bízza, naponta nő 
közöttük a válaszfal, amíg akkora 
lesz, hogy már nem is látják tőle 
egymást. És a magára hagyott gyer-
mek roppant kritikus szemmel nézi a 
felnőtti világot, s nemcsak a szüleit, 

de a papot is, az orvost is, az oktatót 

is — mindenkit. S hovatovább oda-

jut, hogy már senkinek sem hihet, 
senkinek sem hisz. Talán egy követ-
kező PADIF-on az lesz majd a téma, 
hogy kinek hihetünk még ezen a vi-
lágon. 
 

Mitől és hogyan tud újra és újra fris-
sülni és megújulni a diákszínjátszás? 
 

 
 
ZsI: A diákszínjátszás csak attól tud 

megújulni, felfrissülni — illetve ál-

landóan friss, érdekes és érvényes 

maradni — ha önmagát adja. Vagyis 

nem az irodalomtörténeti anyag 
szemléltetése, nem a tanár által ki-
rótt feladat, hanem a diák érzelmi, 
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értelmi, szellemi és fizikai magnyil-
vánulása. Ha a diák a színpadon azt 
nyújthatja, amit valamilyen módon 

megélt — lehet, hogy közvetlenül, le-

het, hogy másokat látva, ahogy a vi-
lágot önmagán átszűrte, és meg 
akarja mutatni, mondani akar vala-
mit róla. Meg akarja mutatni azt, 
ami számára nevetséges, fájdalmas 

vagy szórakoztató, de nem hagyja őt 
közömbösen. Nem tud elmenni mel-
lette, úgy mint a felnőtt, aki mindig 
csak a hasznot nézi, mindig csak a 
praktikust kedveli. 
 

 
 
Attól lesz hiteles, például, hogyha 
hagyják, hogy az olvasmányaiból a 

diák maga válogassa ki azt, ami az 
érdekes, és hagyják, hogy megmu-

tassa azt, amit ő tart érdekesnek.  
 
Vagyis ha szabad utat engednek an-
nak, ami a diák lelkében és a diák 

agyában megvillan — és engedik, 

hogy azt meg is mutassa társainak, a 
nézőknek, végső soron a világnak.  
 
És ha tanítják, segítik ebben az min-
denekelőtt azt jelenti, hogy elhárítják 
előle az önkifejezési akadályokat, 
pallérozzák a diák nyelvi kifejezési 
készségét, a színpadi megjelenését, 

hogy az valóban színpadi jelenlét le-

gyen — vagyis helyzetbe hozzák, se-

gítik, hogy kapcsolatot alakítson ki, 
és ami a legfontosabb, hogy állandó-
an kapcsolatban legyen a többi sze-
replővel, a helyzet összetevőivel stb. 
Hogy valóban éljen a színpadon, és 
valóban játsszon! Ha pedig megsza-
kad a kapcsolat, kapcsolaton kívül 

kerül, annak legyen valami oka, va-
lami értelme.  
 
Könnyen rávezethető erre a diák, ha 
a szikra felvillan benne. Ehhez a 
szikrához kell a jó csiholó, a színját-
szót segítő szakember. Hogy a diák-
színjátszó eljusson a színház csodá-
jáig. És lehetőleg szemünk láttára 
tegye ezt. 
 

A diákszínjátszásnak Romániában 
nincs intézményesült háttere, motor-
jai a megszállott, lelkes tanárok. Le-
het-e a továbbiakban is csupán az ő 
áldozatkészségükre, erejükre építeni? 
 
Ami túl van intézményesítve, az már 
eleve halott. Tudnunk kell, hogy mit 
akarunk tenni, és azután keressük 

vagy hozzuk létre a kereteket. És 
amikor megszállott, lelkes tanárokról 
vagy diákokról van szó, én nem be-
szélnék áldozatkészségről, hanem 
inkább önmegvalósításról.  
 
Valóban segíteni kell őket, hogy el-
jussanak a közönséghez. De e tekin-
tetben az intézményes keret már az 
út vége...  
 
Sokkal fontosabb ennél az önszerve-
zés és az önszerveződés. Az olyan 
egyéniségek előtérbe kerülése, akik 
örömüket lelik abban, hogy a diák-
juk, Bodea György tanár úr esetében 
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pedig mondhatjuk azt is, hogy az er-
délyi magyar diákok színpadra kerül-
jenek és megmutassák önmagukat.  
 
Erről szól, többek között, a PADIF ti-
zenöt éves története. Bodeát semmi-
lyen intézményes keret sem 
helyettesítheti. 
 

 
Bodea György (Szilágycseh),  

a PADIF kezdeményezője és szervezője 

 

Van-e olyan dolog, ami egyedivé teszi 
a PADIF-ot? 
 
Talán az, hogy itt mindenkit komo-
lyan vesznek. Értékelik azt, amit ho-
zott. A rendezvényt nem borítják el a 
külső szempontok. E tekintetben 

tiszta, és ezért jó, többek között.  
 
Ami pedig a jövőt illeti, a szervezők 
odafigyelését át kell ültetni lehetőleg 
minden résztvevőbe. Például az egyik 
csoport már másodszor hozta el a 
PADIF-ra azt a két szellemes és gyö-
nyörűen táncoló cigányfiút. Erdély-
ben a cigányok is, akárcsak a ma-
gyarok vagy a románok állandó je-
lenlévők. 
 

Sajnos, a németek már csak az álta-
luk emelt épületek, várak, templo-
mok, az általuk alapított városok 
révén vannak jelen, ők személy sze-

rint hiányoznak, bár új hazájukból 
állandóan visszakívánkoznak. 
 
Nehogy ez történjék velünk is... Mi-
lyen jól éreznék magukat a PADIF-on 
a Partiumban élő cigányok, ha ott el-
játszanák például az eredetmeséjü-
ket, a Zurinkát, ahogy azt Alina 
Nelega megírta. (A darab hozzáférhe-

tő románul is, magyarul is, sőt volt 
roma nyelvű előadása is a Marosvá-
sárhelyi bábszínházban. (Lásd: 
Zurinka)  
 
Miért nem szerezzük meg neki ezt az 
örömet? Jó lenne azt is látni, hogyan 
tettük hontalanná a szászokat és a 
svábokat, ahogy az a Sváb passióban 
vagy a Sold out-ban látható.  
 

A románokra odafigyelünk — sok 

Caragiale-adaptáció látható, de a 
mai, a fiatal román írók darabjait is 
kézbe kellene venni, mert meglehet, 
hogy életanyaguk alapján nagyon 
közel állnak a mai diákhoz. Szóval, 
az odafigyelés erre is kiterjedhet. 
 

 
 

Vida Katalin 
 

http://www.szin-jatekos.hu/szinmtar/irodalmi-mu/206-zurinka/reszletek-megtekintese.html
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A PARTIUMI DIÁKSZÍNJÁTSZÓ 

FESZTIVÁL DÍJAZOTTJAI 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK GIMNAZISTÁK 

I. hely 
NAGY MÓZES DIÁKSZÍNPAD (Kézdivásár-
hely) — ÁRNYÉK 
Vezető: Székely Brigitta 

I. hely 
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR DIÁKSZÍNPAD 
(Kovászna) — ÖRKÉNY ISTVÁN: A VÉGZET 
Rendezõ: Molnár János 

II. hely 
KRISTÁLYSZEMEK (Szatmárnémeti) — A 
TÉKOZLÓ FIÚ 

Vezetők: Gál Eszter, Csorján Árpád 

II. hely 
TINIKOMÉDIÁSOK (Szilágykraszna) — FA-
ZEKAS MIHÁLY, MÓRICZ ZSIGMOND, 

BESSENYEI ISTVÁN: LUDAS MATYI 
Rendező: Ozsváth Ilona 

III. hely 
GERNYESZEGI KÓPÉK (Gernyeszeg) — 
OSCAR WILDE: A BOLDOG HERCEG 
Vezető: Kovács Gyöngyvér 

III. hely 
LÉTRA (Nagyvárad) — FEHÉRLÓ FIA 
Rendezők: Kozma Éva, Sarkadi Viktória és 
Demeter Emőke 

A zsűri különdíja 
CSIRKEFOGÓK (Szilágysomlyó) 
KAMASZNAPLÓ 

Vezető: Vida Anna 

A zsűri különdíja 
CSILLAGÖSVÉNY MOZGÁSSZÍNPAD 
(Szászrégen) — ÖRDÖGBÁL 

Rendező: Sükösd Levente 

A zsűri különdíja az előadás 

aktualitásáért 
HYPERION (Kostanca) — UDREA MIHAELA 
LUIZA: MESAJ PENTRU PARINI 
Vezető: Udrea Mihaela Luiza 

A zsűri különdíja 

SETE JESICA (Berekenye Diákszínjátszó 
Csoport — Szilágycseh) részére, a Cziczó 
Attila: F É M, avagy élni vagy szülni c. da-
rabban a pszichológus szerepben nyújtott 

teljesítményéért. 

A zsűri különdíja 
BODEA GYÖRGY a tizenöt éves szervezői, rendezői és oktatói  

munkájáért a Harag György Társulat külön díját kapta. 

Dicséret 
JÓMADARAK (Szatmárnémeti) DÉS-

NEMES-BÖHM-HORVÁTH-KORCSMÁROS 
— VALAHOL EURÓPÁBAN (Részlet) 
Vezető: Nagy Tünde Mária 

Dicséret 
CARPE DIEM (Segesvár) — CLAUDIA MAI-

OR: ZAPADA MORTII 
Rendező: Mihai Marcel 

 

A RENDEZVÉNY ZSŰRIJE: 

Zsehránszky István színikritikus (Bukarest), Dr. Nagy Éva  államtitkári kabinetigazgató 

(Bukarest), Rozs Rita tanfelügyelő (Zilah),  Bessenyei István a Szatmárnémeti Északi 
Színház művészeti igazgatója (Szatmárnémeti), Láposi Réka  drámapedagógus (Székesfe-
hérvár), Suszter László tanár (Adony), Vida Katalin tanár (Szilágycseh), Nagy István vers-
rendező (Budapest), Olteanu Mária mérnök (Năvodari). 
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FEGYELMI SZENTESEN 
 

„A legnagyobb magyar" című előadásért 

kaptak fegyelmit a szentesi HORVÁTH 
MIHÁLY GIMNÁZIUM drámatagozatának 
tanárai. Megalakul a Magyar Nemzeti Vá-
logatott Színész Gárda, ahonnan hama-
rabb kitagadják az idegen szívű és 

idegen nevű jelentkezőket, mint a tehet-
ségteleneket — erről szól a darab. 

 
 
A szentesi Horváth Mihály Gimnázi-
umban 1978 óta zajlik irodalmi-
drámai képzés, ami még Várkonyi 

Zoltán elképzelései alapján jött létre. 
 
A színházi szakma által elismert és 
megbecsült drámatagozat szabad és 
inspiráló légkört nyújt diákjai szá-
mára, innen indult többek közt Al-

földi Róbert, Gáspár Sándor, Feszt-
baum Béla, Zsédenyi Adrienn, Náray 
Erika, Szőke András és Badár Sándor 
pályája. 
 
A drámatagozat diákjai fesztiválokon 

is megfordulnak előadásaikkal — je-

len voltak a szegedi Thealteren és a 
Pécs melletti Ördögkatlanon, de saját 

program sorozatot is szerveznek a 
tagozat alapítója, Bácskai Mihály em-
lékére, Skabá Fesztivál néven. A be-
mutatott darabok — így a „Magyar 

Járat”, az „Önmagával vívja” és „A 
legnagyobb magyar” — a közélet és a 

kultúra visszásságaira is reflektál-
nak. Matos Ibolya, a gimnázium ta-
nára a Délmagyarországnak 
elmondta, hogy „A legnagyobb ma-
gyar"-ban a gyerekek megvallják, 

mennyire szeretik hazájukat, és nem 
ők űznek gúnyt a mai helyzetből, 
hanem az gúnyolja ki a magyarságot, 

ami ma történik. 
 
A Délmagyarország információi sze-
rint a Skabá fesztivál (a Skabá elne-
vezés Bácskai Mihályra, a tagozat 

alapítójára utal — szerk.) után a 

gimnázium igazgatója, a tavaly kine-
vezett Tóth Tamás József behívta az 
előadásokat rendező tanárokat, és 
fegyelmit adott nekik. Az igazgató 
nem kívánt nyilatkozni arról, hogy ő 
maga látta-e az előadásokat, és az 
iskola belügyének tekinti, hogy való-

ban adott-e fegyelmit. Azt tagadta, 
hogy azt mondta volna, hogy „nem 
fogja engedni, hogy a fővárosi liberá-
lis mocskot behozzák az iskolába”. 
 
Szerinte egyébként senkinek semmi 
köze ahhoz, hogy a kollégáival „egy 
iskolai dologról” mit beszélget. 

 

Forrás: Délmagyarország 
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GENERÁCIÓVÁLTÁS SZENTESEN 
INTERJÚ SZURMIK ZOLTÁNNAL 

 

„Van egy emblematikus személy, aki a tagozat arcu-
latát ki tudta alakítani, meg tudta határozni a pro-

filját, mindez tovább él.” 
 

A Keleti István Művészeti Iskola szentesi tagozatá-
nak vezetőjével, SZURMIK ZOLTÁNNAL beszélget-
tem egy meghatározó műhely továbbéléséről. 
 
 
 
 

 
Hogyan kerültél kapcsolatba a drá-
mapedagógiával? 
 
Kétrétű választ tudok erre adni, 
ugyanis akkor kerültem közvetlenül 
kapcsolatba a drámapedagógiával, 
amikor Szentes előtt egy szegedi álta-
lános iskolában dolgoztam diploma 
után négy évet. Nagyon sok hátrá-
nyos helyzetű gyerek járt abba az is-
kolába, elég sok probléma volt velük. 
Magyart tanítottam. 
 

Nagyon zavart, hogy nem tudtam a 
gyerekeket kellőképpen motiválttá 
tenni, hogy nagyon nehezen tudtam 
hozzájuk eljutni. Ekkor kezdtem el 

nézegetni, milyen módszertani dol-
gokkal lehetne bővíteni a pedagógiai 
repertoáromat. Így jutottam el a 
drámapedagógiához. Voltak olyan 
barátaim, akik gyerekkorukban szín-
játszó szakkörökbe jártak, és azokat 
az élményeket mesélték nekem: mi-
lyen jó volt, mennyire fontos és meg-
határozó volt ez az ő életükben, és 
elkezdtem kutakodni. 
 

Beiratkoztam Zsámbékra az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolára, dráma-
pedagógia szakra. Ott rögtön az első 
félév után láttam, ez lesz az én utam. 
Ez az a módszer, amellyel a gyere-
kekhez közelebb lehet kerülni. Ahogy 
ott tanultam gyakorlati feladatokat, 
drámajátékokat, rögtön ki is próbál-
tam azokat. Láttam, hogy nagyon jól 
működik. 
 

 
 

Fekete Anikó 
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Négy évig dolgoztam ebben az általá-
nos iskolában, mielőtt Szentesre ke-
rültem, és az utolsó évem nagyon 
egyszerű volt olyan szempontból, 
hogy a gyerekek hallgattak rám, 
megcsinálták azt, amit kértem tőlük, 
sőt színházi előadásokkal városszerte 
szerepeltünk, és komoly sikereket ér-
tünk el. 

 
Egy ilyen típusú iskolában ilyesmi 
korábban nem volt. Így indultam. A 
másik része a válaszomnak a szemé-
lyiségemben keresendő: eléggé bohóc 
gyerek voltam, s lehet, hogy még 
most is az vagyok picit. 
 

Ez azt jelenti, hogy folyton — szegény 

barátaim a megmondói — rendezget-

tem őket. Különböző születésnapi 
bulikat szerveztem, műsorokat, fellé-
péseket, évfordulókat. Drámaórákat 
tartottam úgy, hogy nem tudtam, mit 
csinálok! 
 

A színjátszó rendezés is így jött? 
 
Így jött. Találkozott ez a két dolog. A 
bennem lévő, de tudatosan meg nem 

fogalmazott rendezői készség, illetve 
hogy láttam, pedagógiailag mekkora 
ereje van a tevékenységnek, és ez a 
kettő nagyon szépen tudott találkoz-
ni. 
 

Meghatározó műhely tagja vagy 
Szentesen. Mesélj ennek indulásáról! 
 
Bácskai Mihály a tagozat megalapító-
ja. 1978-ban indult Szentesen az 
irodalmi-drámai tagozat. De nem a 
semmiből, hiszen akkor már 25 éves 
hagyománya volt a színjátszásnak a 

Horváth Mihály Gimnáziumban. 
 

Amikor Miska bácsi odakerült a 
gimnáziumba, hozta magával a diák-
színjátszást, és több mint két évtized 
alatt olyan magas szintre fejlesztette 
azt, hogy el tudott indulni a 70-es 
évek végén egy ilyen jellegű tagozat 
akkor, amikor még a drámapedagó-
giát Magyarországon nem is ismer-
ték. Még a szót sem. Ez egy korai, 

kezdeti stádium. 
 
Miska bácsi 78-ban elindította a ta-
gozatot, maga mellé vett olyan embe-
reket, akikben bízott: volt 
tanítványait, vagy olyan személyisé-
geket, akikben látott esélyt arra, 
hogy ez a tagozat tényleg tagozat le-
gyen, és ne csak szakkör szinten 
tudjon működni. Valószínűleg nagy 
érzéke lehetett ehhez, mert nagyon 
szépen kialakult és erősödött az évek 
alatt ez a közösség, és azt gondolom, 
nagyon nagy dolog, hogy ilyen korán 
ennek a pedagógiai módszernek az 

előnyei megjelentek. 
 

A szentesi Horváth Mihály Gimnázi-
umban működik KIMI (Keleti István 
Művészeti Iskola) egyik telephelye, 
mint külön tagozat. Ez hogyan ala-
kult? Mikor indult el? Ez még az a 
drámatagozat, amit Miska bácsi kez-
dett el? 
 
2000 körül a Keleti István Művészeti 
Iskola megkereste Szentest. Keserű 
Imre volt akkor a tagozat vezetője.  
 
Azzal a céllal találták meg őt, hogy az 
országban a legjelentősebb drámata-

gozatokat — akikről hallottak, tudo-

másuk volt — egy helyre gyűjtsék, 

hogy egy megismerjék egymás mun-

káját, tevékenységei köreit. Ha ezt fi-
zikailag nem is lehet megtenni, de a 

http://felonline.hu/2012/12/10/interju-keseru-imrevel/
http://felonline.hu/2012/12/10/interju-keseru-imrevel/
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KIMI keretén belül tud működni, és 
működik is a mai napig. 
 

 
Jelenet a Legnagyobb magyar 

utcaszínházi előadásából 

 
Kik dolgoznak jelenleg a szentesi ta-
gozaton? 
 
Most egy generációváltásban va-
gyunk benne. Érdekes időszakot 
élünk. Keserű Imre Pesten dolgozik, 
őt ritkán látjuk már. Persze azért le-

lejár Szentesre, de egyre kevesebbet, 
és a mellette dolgozó kollégák pedig a 
nyugdíj korhatárt érték el, ők már 
csak óraadókként működnek ná-
lunk.  

 
De munkájuk még most is fontos, és 
nélkülözhetetlen is lesz évekig, vi-
szont már nem lehetnek osztályfőnö-
kök, nem vállalhatnak olyan 
munkát, ami teljes pedagógusi állást 
igényel. 
 
Ők az elmúlt három és fél évtized 
meghatározó pedagógusai, igazi emb-
lematikus figurák, akiket nem lesz 
könnyű pótolni: Majtényi András az 
ének-zene tanárunk; Sineger Julian-
na a beszédtanárunk; és Perjésné 
Dózsa Erzsébet, aki a színművészeti-

re felvételiző diákjainkat készíti fel. 

Négyen vagyunk, akik egész állásban 
dolgozunk a tagozatért: Csapiné Ma-
tos Ibolya, aki drámatagozatos is 
volt; Szebeni Zoltán idejárt a Horváth 
Mihály Gimnáziumba, és nem volt 
drámás, viszont amikor elkezdte a 
munkáját, akkor nagyon érdeklődött, 
és elvégezte a drámapedagógiát. 
Meghatározó figurája mára a tago-

zatnak, kiváló rendezésekkel. 
 
Újabb kolléga, aki szintén foglalko-
zott már színházzal, francia nyelvű 
színházban ért el sikereket koráb-
ban: Pádár Zsolt. Amellett Csizmadia 
Judit kolléganőm jár át Szegedről. 

Tánctanáraink sűrűn változnak: 

Aranyi Erzsébet, Bagi Ferenc, Szar-
vas Katalin. Négyen vagyunk, akik 
osztályfőnökökként is funkcioná-
lunk, tehát a drámás órák mellett a 
többi tárgyat is tanítjuk: magyart, 
történelmet stb. 
 

Mesélj kicsit a tagozat működéséről! 
Hogyan néz ki egy tanév? 
 
Nagyon sok programunk van. Miska 
bácsi halála óta minden évben a 
szeptembert a SKABÁ fesztivállal in-

dítjuk. (A tagozat alapítójának ez volt 
a beceneve.) Ez a rendezvény mára a 
nyári táborban elkészült darabok 
bemutatója lett. Szeretnénk nyitot-
tabbá tenni ezt a rendezvényt, ezért 
hívtuk meg tavaly a Vörösmarty 
Gimnázium egyik csoportját. 
 
Ősszel folynak a diákszínpadi mun-

kák, és amellett a tanulásra is hang-
súlyt fektetünk, a kettőnek együtt 
kell összhangban működni. Minden 
évben ősszel többnyire Budapestre 
látogatunk színházi előadás megte-
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kintésére, és utána a gyerekekkel 
közösen elemezzük a látottakat. 
 

 
 
Fontos ez, hisz Szentesen nincs 
színház. Így nekünk kell menni. De-
cemberben a kilencedikesek készül-
nek Mikulásműsorokkal. Két napon 
keresztül járják a város óvodáit és 
alsó tagozatos iskoláit, és három 
csoportra elosztva mutatják be min-

dezt. Fontos a helyi kapcsolattartás, 
hiszen nyitni kell kifelé. Mindeneset-
re ez már régi hagyomány. 
 
Karácsony előtti teadélutánunk na-
gyon bensőséges rendezvényünk. A 
11-es és 12-es tanulóink készülnek 
egyéni vagy csoportos fellépésekkel. 

Bemutatják, hogy mit tudnak, a 10-
esek pedig a házigazdák. A 9-esek 
csak szemlélik az eseményeket, és 
gondolom, titokban arra vágynak, 
hogy ők is olyan tehetségesek legye-
nek majd, mint elődeik. Ez is nagyon 
fontos dolog! Emellett a tanárok, az 
iskola dolgozói nézik meg ezeket a 
produkciókat. 
 
Február végén a felvételi vizsgákra 
kerül sor. Ez a tagozat munkáját kü-
lönösebben nem érinti, bár a diákok 
is ott vannak a nyilvános felvételin. 
Ami nagy megmérettetés, az a must-

ravizsga, amelyre már hónapokkal 
korábban készülnek. 
 
Február elejéig le kell adniuk a listá-
jukat, amellyel majd bemutatkoznak 
egyéni produkciókat illetően. Ezek-
nek március elején van időpontjuk. 
Gyakran apró módosításokkal kísér-
letezünk a mustrákkal, idén bevezet-

tük a 10. és 11. osztályban szituá-
ciós mustrát, amely csoportosan tör-
ténik. 
 
Az elkészült előadások bemutatásra 
kerülnek a Mustragála rendezvé-
nyünkön áprilisban. A Gálát kivisz-
szük a városba, az egyik művelődési 
házban tartjuk. Nyilvános esemény 
ez, de főként a szülők a törzsközön-
ség. 
 
Aztán jön az év vége. A Keleti István 
Művészeti Iskolának szoktunk egy 
külön ballagást rendezni, amikor 

HMG KIMI-s jelvényeket adunk a 
végzős diákoknak. Év végén még ké-
szülünk a nyári táborunkra, amely 
sokáig Kapolcson volt, idén az Ör-
dögkatlan Fesztiválon lesz. 
 

 
Egy arc a Négyszögletű kerek erdőből 

 

Nagyon tartalmas. Hogy látod, a kez-
detleges lépésekhez képest mi az, 
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ami változott az elmúlt időszakban, 
Miska bácsi útjához képest? 
 
Miska bácsival nem dolgoztam 
együtt, de ismertem, sokat beszélget-
tünk. Azok a mondatok, amiket ő 
mondott régen, azokat a mondatokat 
mondom ma én is. És ez nagyon jó 
és érdekes dolog.  

 
Tulajdonképpen az ő szellemisége 
határozza meg még most is a tagoza-
tot. Van egy emblematikus személy, 
aki a tagozat arculatát ki tudta ala-
kítani, meg tudta határozni a profil-
ját, mindez tovább él. 
 
Azt gondolom, hogy Keserű Imre és 
kollégái, valamint mi is a tagozaton 
dolgozókkal pontosan ugyanezt a 
szemléletmódot visszük tovább. Ilyen 
szempontból nagyon sok változás 
nincs. De azért a világ közben változik. 
 

A gyerekek másmilyenek, mások az 
igényeik, próbálunk mi is megfelelni 
nekik, de mi is úgy gondoljuk, ahogy 
ők, Miska bácsiék és Imréék is gon-
dolták, hogy a személyiségfejlesztés a 
legfontosabb. Az, hogy a közösségben 

tudjanak maradandót, nagyot alkot-
ni. Ha nem is feltétlenül színházi 
szempontból, de pedagógiai szem-
pontból maradandót. 
 
Az egyik kollégám készített egy elő-
adást, amelyben azokat a gyerekeket 
szerepeltette, akik nem annyira te-
hetségesek, és pont arról beszélget-
tem vele, hogy ez nem egy olyan 
produkció, mely képviselni tudná 
Szentest egy országos fesztiválon, de 
pedagógiai szempontból annál sokkal 
fontosabb előadásnak tekinthető. 

Ezek a gyerekek önmagukhoz képest 
tudtak fejlődni. Az a teher, ami nyo-
masztja őket, az most feloldódhatott 
bennük. 
 
Ez az igazi siker, amely minden ver-
senynél, minden külső sikernél fon-
tosabb. 
 

Meséltél arról, hogy a várossal fontos, 
hogy tartsátok a kapcsolatot, hogy ez 
működő folyamat legyen… 
 
Ez nem annyira gördülékeny, bár a 
városvezetés részéről megvan a biza-
lom. A tagozat megítélése: ezek a 
gyerekek hangosabbak, ezek a gye-
rekek szeretnek énekelni az utcán, 
bátrabbak, s ezért a kisvárosban 
furcsán néznek rájuk. Valahol ez 
természetes is. 
 

Régiós szinteken nálatok hogy műkö-
dik a kapcsolatfelvétel? 

 
Nincs. Egyetlen egy kapocs Kecske-
mét, de az is azért, mert ott rendezik 
meg a regionális találkozókat. Attól 
lehet, hogy egyszerűen annyi időnk 
van, hogy elvégezzük a munkánk, és 

nincs erő, energia, ember, aki meg 
tudja szervezni a találkozásokat. 
 
A KIMI-s KILINCS fesztivál az egye-
düli, de oda is 6 ember megy, és egy-
két tanár. Ez valóban hiány. 
 
Pár héttel ezelőtt tartottam egy drá-
mapedagógiai tanfolyamot Hódmező-
vásárhelyen, Szentes mellett. 
 
Tudod, miért? Van ott egy kolléganő, 
aki drámapedagógiát végzett, és 
most elkezdte ezt ott szervezni, mert 
neki ez fontos. Mondta, hogy próbál-
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juk egy kicsit fellendíteni a régióban 
ez életet. Mi partnerek leszünk eb-
ben. Kell egy olyan művelődésszerve-
ző ember, aki nem tanít minden nap, 
hanem aki erre fókuszál. 
 

Olyan összekötő vagy tagozatvezető-
ként, akinek egy egész rendszert kell 
átlátnia. Mik a nehézségei, örömei 
ennek a munkának? 
 
Az öröme az, ha nagyon sok boldog 
elégedett gyerekarcot látok. Ezt nem-
csak az előadások sikere adhatja 
meg, hanem mindenféle elvégzett 
szakmai munka, amelyhez annyiban 
tud a tagozat hozzásegíteni, hogy 
biztosítja a helyet, időt, bármit, amit 
kíván egy csoport. 
 
Nagyon jó látni, hogy a diákok ösz-
szeülnek, és ők maguk készítenek 
előadásokat. Írnak, rendeznek, és 

ezáltal olyan érdekesen alakulnak 
osztályközösségek is: nagy riválisok 
borulnak egymás nyakába. De a 
szentesi tagozat vezetőként azt szere-
tem a legjobban, hogy olyanok va-
gyunk, mint egy kis család. 
 
Vannak viták, de szeretjük egymást, 
szeretünk itt lenni, szeretünk pró-

bálni, tanítani és tanulni, hiszünk 
magunkban és egymásban, a dráma 
erejében, a gyerekekben, ők ben-
nünk és egymásban, s reményeim 
szerint önmagukban is. 
 
 
Persze ha több idő lenne, az jó lenne. 
De egy nap sajnos még mindig csak 
huszonnégy órából áll! 
 

Fekete Anikó 
 

 
 

 

Telt ház a Globe Fesztiválon 
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NINCSENEK MINDENKIRE 

ÉRVÉNYES IGAZSÁGOK 
INTERJÚ FORMANEK CSABÁVAL 

 

Tavasz óta fut nagy sikerrel a Formanek-Ilyés-

Pignitzky szerzőhármas által jegyzett HALOTTAS-
KÖNYV című fizikai színházi előadás. 
 
Októberben négy vidéki nagyvárosban is bemutatko-
zik a produkció, mely az elmúláshoz való viszonyt 
tárgyalja nemzetközi formanyelven, a nyugati és ke-
leti szemléleteket ütköztetve 
 
 

Hogyan találtál rá a Halottas-könyv 
című előadás témájára? 
 
Nem én találtam rá, hanem a téma 
talált meg, mégpedig Ilyés Lénárd 
barátomon keresztül, aki felvetette, 
hogy készítsünk valamit a Tibeti 
Halottaskönyv kapcsán. Egy erős 
sejtés volt ez inkább, mintsem kész 
koncepció, legalábbis a legelején. 
Leóval jó pár évet dolgoztunk együtt 
már korábban, aztán erős konflik-

tusok alakultak ki közöttünk, és el-
váltak útjaink. A Halottaskönyv 
egyféle visszatalálás, vagy inkább 
szembenézés azzal, amilyenek va-
laha voltunk, vagy amilyenekké 
azóta változtunk. 
 

Mi inspirált? 
 
Az előadásba néhány személyes 
motívumot is beledolgoztunk a ket-
tőnk viszonyából, persze nagyon 
átalakítva arra a világra, ahol a da-
rab játszódik. A próbafolyamat so-
rán az egész anyag a kapaszkodás-

ról és az elengedésről kezdett el 
szólni. Mindketten sok mindent el-
veszítettünk az elmúlt években: 

szerelmeket, barátságokat, otthon-
ná vagy színházzá alakított tereket. 
 
Ilyenkor az ember úgy érzi, az életét 

veszíti el — ez félelmetes és kétség-

beejtő. Megpróbálunk kapaszkodni 
abba, amit addig éltető forrásunk-
nak gondoltunk, de csak még job-
ban elnyel minket a sötétség. 

 

 

Berta Luca 
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A kérdés persze az, hogy van-e eb-
ből kiút, el tudjuk-e fogadni a léte-
zésünkkel folyamatosan együtt járó 
változást úgy, hogy nem a félelem 

uralja közben a lényünket. Ha job-
ban belegondolunk, egész nyugati 
civilizációnk erre a félelemre (az el-
veszéstől, végső soron a haláltól va-

ló félelemre) épül, mindent azért 
teszünk, hogy az énünket megvéd-
jük, hogy igazoljuk magunkat, hogy 
minket szeressenek, hogy mi gya-
rapodjunk. 
 
És közben talán észre sem vesszük, 
hogy szörnyeket, démonokat neve-
lünk magunkban, és lassanként 
azonosak leszünk velük. 
 
Talán vannak még olyan hagyomá-
nyok, mint mondjuk a tibeti tanítá-
sok, amelyek megóvják ettől az 
embert, vagy legalábbis terelgetik 
egy fényesebb irányba. Itt, a 21. 
századi Budapesten szerintem eb-
ből nem sokat látunk, a kuruzslók 
seregében pedig nem bízhatunk. 
Maradnak hát a történeteink, ame-
lyek mélyen hatnak a lelkünkre, 

emlékeztetnek ősrégi dolgainkra, 
feloldhatjuk bennük kínzó önma-

gunkat, és amelyeket generációról 
generációra újra kell alkotnunk és 
élővé tennünk.  
 
Ezért lett a Halottaskönyv is törté-

netszerű — három halálesetet me-

sélünk el, háromféle viszonyulást 
az elmúláshoz.  

 
Mesélj egy kicsit a fizikai színház-
hoz kötődő kapcsolatodról! 
 

Sokféleképp lehet érteni ezt a fo-
galmat, az bizonyos, hogy mi nem 
vagyunk sem táncosok, sem torná-
szok, sem akrobaták. Azaz nem a 

mozdulatok formanyelvén keresztül 
közelítünk a témánkhoz, hanem 
inkább a külső vagy belső történe-
teink mentén, mondhatnám úgy is, 

hogy lelki síkon. Ezt valahogyan 
összekapcsoljuk azzal, ahogyan a 
szervezetünk reagál a külső való-
ságra, vagy ahogyan mi bele tu-
dunk nyúlni a világba, és abban 
változásokat idézünk elő. 
 
Érzékenységet és expresszivitást 
keresünk egyszerre, és ebben a sa-
ját testünk bizonyul a legjobb mé-
rőeszköznek. Ilyen értelemben 
minden színház maszkja mögött ott 
bujkál egy jó fizikai színház, hiszen 
minden színész használja a fiziku-
mát, minimum lélegzik, és ez szá-
momra ezerszer érdekesebb, mint 
színpadias gesztusok, vagy a látvá-
nyos mozdulatsorok. 
 

Kinek szól a Halottaskönyv? 
 

 
 
Ahogyan Weiner Sennyey Tibor 

megfogalmazta a kritikájában: a 
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bátrabbaknak szól. Azoknak, akik 
bátrabbak annál, mint ami éppen a 
legkényelmesebb. Ez az előadás 

nem egy vígjáték — bár sok humor 

van benne — a nézőket egy sötétre 

hangolt, lassú világba vezetjük, 
hogy a belső és személyes utazás 
élményét lehetővé tegyük. Bizonyos 

nézőket ez levet magáról — talán 

azokat, akik nehezebben hipnoti-
zálhatók, vagy akik nem szeretné-
nek elszakadni a megszokott 
valóságuktól. 
 
A legtöbben azonban velünk tarta-
nak, és vagy a sötét, démonikus ol-
dalban fürdőznek egy mélyet, vagy 
pedig megfogja őket egy különös 

szabadság élménye és hálásak a 
színháznak, hogy ez megtörténik 
velük. 
 
Talán erről is szól az egész előadás: 
nincsenek mindenkire érvényes 
igazságok, de lehet választani a né-
zőpontok közül, lehet választani 
sorsot, még a haldoklás végóráiban 
is. 
 

Az előadás érdekessége, hogy min-
dössze két színész testesíti meg az 
összes szereplőt… 

 
A Tibeti Halottaskönyvben is két 
szereplő van: a tanítómester a hal-
dokló fülébe sugdossa a titkos ta-
nácsokat, amiket a köztes létben 
majd be kellene tartania, hogy vé-
get vessen az örök körforgás földi 
kínjainak. 
 
Senki másra nincs már szükség 
ilyenkor. Mi is így voltunk ezzel, ki-

véve, hogy mégis kellett az előadás-
hoz még egy külső szem: így került 
a produkcióba Pignitzky Ádám lát-

ványtervező. 
 
Szóval ketten játsszuk a szerepe-
ket, mert minden történetünk két 
ember viszonyáról szól, legyen az 

öreg-asszony, ápoló, csecsemő, fia-
tal anya vagy katona, úgy gondol-
tuk, ezt a feladatot most nekünk 
kell mindenestül megoldani. 

 
Mik a terveid? 
 
Rengeteg terv van, a pontos időzítés 
még kérdéses. A Halottas-könyv 
nagyon sikeres szériát fut tavasz 
óta, biztosan sokat fogjuk még ját-
szani. Friss előadásunk a Radikális 
Szabadidő Színházzal a Szapphó is, 
Weiner Sennyey Tibor tragikomédi-
ája. 
 
Ezzel a két darabbal most négy vi-
déki nagyvárosban is bemutatko-
zunk, majd megyünk külföldre is. 
Tibor már dolgozik az új darabján, 
a Ciceró Szicíliában címűn, ezen 

kívül vannak egyelőre titkos terve-
ink is. 
 
Előtte pedig az Odüsszeiát tervez-
tem be, mint témát – talán azért, 
mert jó lenne már hazatalálni, de 
addig is, amíg bolyongásra ítéltetett 
az ember, sokat tanulhat Homé-
rosztól a hideg budapesti éjszakák-
ban. 
 

Berta Luca 
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MI KÍVÜLRŐL BEFELÉ DOLGOZÓ 

SZÍNÉSZEK VAGYUNK. 
INTERJÚ BENKŐ ÁGNESSEL 

 
„Nehezen fogalmazok, nem mindig találom a pontos 

szavakat, valószínűleg ezért foglalkozom mozgással. 
Minket ér egy akció, egy behatás, észleljük, figyel-
jük, és elkezdjük tudatosítani." — még beszélgetés 

közben is határozottan gesztikulál Benkő Ágnes, a 
Soltis Lajos Színház mozgástanára. Mert ő elsősor-
ban az, közben színész, koreográfus és rendező. Igaz, 
minden az első lépéssel kezdődik. 
 

 
Mikor, s hogyan kerültél a színházi 
világba? 
 

 
 
Otthonról hoztam magammal az 
irodalmat és a zenét, majd 14 éve-
sen kerültem a Pesti Barnabás 
Gimnázium irodalom-dráma tago-
zatára. Ott találkoztam későbbi 
mesteremmel, Uray Péterrel, aki a 
mozgástanárom lett. Érettségi után 
stúdióztam, tánckarban táncoltam, 
és közben Uray Péterrel dolgoztam. 
Ő közben szépen kinevelt engem 
arra, hogy ne csupán táncos szí-

nész legyek, hanem arra is, hogy 
hogyan kell ezt tanítani, mi ennek a 
metodikája. Bennem volt igény és 
úgy tűnik érzék is, hogy elmozdul-
jak ebbe az irányba. 10 évet dolgoz-
tam aztán a Keleti István Művészeti 
Iskolában, mint mozgástanár. El-
mentem egyetemre is, történelem 
tanár végzettséget szereztem. Köz-
ben diákszínjátszóztam, és itt kap-
csolódik egybe a színházzal ez a 
folyamat. Idővel hívtak koreográ-

fusnak Nyíregyházától Szegeden át 
Tatabányáig. De mégis hogyan ke-
rültem én a Soltisba? Két évvel eze-

lőtt eljöttem a fesztiváljukra (Soltis 

Lajos Országos Színházi Találkozó- 
a Szerk.), elhoztam a Parlando című 
előadásomat, amiben én is táncol-
tam. Itt, Celldömölkön nagyon 
megszerették, hívtak tréningre, az-
tán táborba, végül felkértek arra, 
hogy készítsek előadást. Leginkább 
tanárnak vallom magam és legke-
vésbé rendezőnek. 

Kánya Dóra 
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A Trainingspot Társulat és a 
Teleszterion Színházi Műhely milyen 
szerepet játszott az életedben? 
 

A Trainingspot Társulat — melynek 

egyik vezetője, színésze és koreog-

ráfusa is vagyok — úgy kezdődött, 

hogy nyaranta tanítok a felvidéki 

színjátszó táborban, ahol 2007-ben 
Pap Gáborral (kreatív-zene tanár, 

zeneszerző a Trainingspotban- a 
Szerk.) voltunk együtt trénerek. Az 
ott játszók később megkerestek 
minket, hogy nem tartanánk-e még 
tréninget, végül annyira jól műkö-
dött a csapat, hogy nem hagytuk 
abba. Gábor adta nekünk azt a ne-
vet, hogy Trainingspot, ami mutat-

ja, mennyire szeretjük a tréning-
munkát, hiszen az első másfél 
évünk telt ezzel. Együtt fejlődünk. 
Aztán az elmúlt öt évben sok nagy 
és fontos előadást hoztunk létre 
együtt. Sok helyről jövünk, sokféle 
közegből. Megtermékenyítően hat, 
hogy ennyire heterogén a csapat. A 
Teleszterionnal a kapcsolatom jó 
pár éve kezdődött még Uray Péter-
nek egy intenzív, 60 órás mozgás-

színházi képzésén, amit a 
Komáromi Sanyival (Komáromi 
Sándor, a Teleszterion rendezője — 

a Szerk.) együtt végeztünk el, mi 
onnan ismerjük egymást. Hasonlí-
tunk a Sanyival abban, hogy mind-
ketten nagyon erős formával 
dolgozunk. A prózai előadásaikban 
is intenzív a képi világ, és jellemzi 
őket valami drámai sűrítés, valami 
balladai homály. Ez a látásmód, a 
megfogalmazás, a gondolatiság na-
gyon közel állt, áll hozzám. Majd el-
indult a Soltis és Teleszterion 
fúziója.  

 
 
Ez már őszi projekt, a Bűn és bűn-
hődéssel készülünk, melynek Sanyi 
lesz a rendezője, én a koreográfusa, 

a színészek pedig a két társulatból 
vegyesen kerülnek ki. 
 

Az emberekben az a sztereotípia él, 
hogy ha színház, akkor verbális 
színház. Te éppen a másik oldalt, a 
mozgást képviseled. Megfogalmazó-
dott-e már benned, hogy esetleg a 
szöveggel kerülj közelebbi kapcso-
latba? 
 
Külön kezelem a kettőt. Vonz a szö-
veg, én nagyon szeretem is, utáltak 
is a stúdiósaim is a Shakespeare 
alatt (Vagy amit akartok... címen 

februárban mutatkoztak be a Soltis 
stúdiósai, Benkő Ágnes rendezés — 

a Szerk.). A szöveg másra való, in-
kább ezt mondom. Ahogy a mozgás 
egészen zsigeri módon hat, azt a 

Jelenet az Asylium/Menedék-ből 
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szöveg nem képes önmagában elér-
ni, mert az intellektuálisan műkö-
dik. A szöveg és a színészi játék 
ugyan tud ugyanígy „zsigerien" 

hatni, ám az áldottan ritka együtt-
állás. A mozgás és a zene viszont 
egy tőről fakad, megéljük, nem for-
dítjuk le feltétlenül mondatokká, 

hanem hagyjuk, hogy hasson. Ezt 
tanulni kell. Emlékszem mikor 
kezdtem és láttam egy mozgásszín-
házi előadás felvételét, úgy voltam 
vele, hogy ez az, amit otthon elkap-
csolok a tévében. Mégis megdöb-
benve tapasztaltam, hogy értem. 
 
Persze mozgásszínház és mozgás-
színház között is óriási különbsé-
gek vannak. Én az Uray-vonalról 
azt tudom mondani, hogy színházi 
a dramaturgiája és a felépítése 
egyaránt. Nem táncszínházat készí-
tek. Azt szoktam tanácsolni annak, 
aki először néz ilyet, hogy ne pon-
tosan megérteni akarja, hogy az a 
mozdulat most miért van, hanem a 
szereplők viszonyait és annak vál-
tozásait figyelje. Ha valóban ezt te-
szi, a történet is láthatóvá válik, 

persze csak ha engedi, ha nem 
agyal rajta. Sőt nem kell feltétlenül 

mindenkinek 100%- ban ugyanazt 
jelentenie. A Menedékben is van 
négy szál legalább ami követhető, 
mindenkit az a szál érint meg job-
ban, amelyikkel valamilyen módon 
leginkább azonosulni tud. Neki ar-
ról fog szólni és ez így van jól. Ezért 
is szeretem a műfajt, mert szaba-
dabb, sok asszociációt megenged. 
 

Tehát akkor szerinted mozgással 
könnyebb kifejezni valamit, mint 

szöveggel? A test nyelvét mindenki 
egyaránt érti? 
 
Nem feltétlenül könnyebb, talán bi-

zonyos dolgokat pontosabban ki le-
het fejezni, valahogy 
univerzálisabb. Nagyon sokáig úgy 
gondoltam, hogy a Sztanyiszlavszkij 

-színház, a lélektani realizmus, a 
belülről kifelé dolgozó színház az én 
világom. Aztán ahogy teltek az 
évek, megértettem, hogy nem csak 
ez van. Ebben a műfajban például 
mi kívülről befelé dolgozó színészek 
vagyunk. Minket ér egy akció, egy 
behatás, észleljük, figyeljük és el-
kezdjük tudatosítani. Ez nem egy 
veszélytelen műfaj, minden pilla-
natban jelen kell lenni. Amikor azt 
érzem én, hogy nagyon jól játszok, 
akkor magamnak játszok, magam-
mal vagyok elfoglalva, nem azzal, 
ami történik. Az a cél, hogy jelen 
legyek, minden pillanatban és csak 
annyit csináljak, amennyit kell, 
nem többet, nem kevesebbet. Nem 
olyan könnyű ám, mint ahogyan 
hallatszik. 
 

A Soltis Lajos Színház társulatával 
milyen volt mozgásszínházi elő-

adást készíteni? Gondolok itt a Me-
nedék/Asylium-ra, ami a te 
rendezésed. 
 
Ők egy alom, a szó legjobb értelmé-
ben. Éppen ez volt az elején a nehé-
zség, színházilag máshogyan 
szocializálódtunk. A Soltis színésze-
inek elképesztő fegyelme, - ami hi-
hetetlen imponáló is egyben,- 
bármilyen furcsán hangzik, engem 
sokáig legátolt. Aztán szépen lassan 
megtaláltuk a közös nyelvet egy-
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máshoz. Egyébként ez az elképesztő 
fegyelem teszi lehetővé az ilyen tí-
pusú előadásokat, ez nagyon pon-
tos munka, nem lehet benne 

tévedni. Egy emelésnél nem lehet 
hibázni. 
 

 
 

Milyen gyorsan rögzítették a mozdu-
latokat? 
 
Ez mindenkinél változó. Meg kell 
történjen egy átbillenés, mikor már 
nem agyalnak. Valakinél két nap, 
másnál két hét. Az elején görcsöltek 
és öt mozdulatot is nehezen jegyez-
tek meg. Aztán ráébredtek, hogy ide 
nem táncos figyelemre van szükség, 
hanem színészire. A jelenet szervezi 
mozdulatot, nem fordítva. Tehát ha 
a színész érti, miről szól a helyzet, a 
figurának mik a szándékaik benne- 
ami amúgy egy hosszas elemzést 

igényel- akkor nem fog hibázni. 
Ritkán szóltam bele a munkájukba. 
Ezek az ő mozdulataik. 
 

Akkor ezt nem te koreografáltad? 
 
Nem vagyok feltüntetve koreográ-
fusként. Nem gondolná az ember, 

de ezek nem az én mozdulataim. Az 
enyémeket én csinálom jól. Ezért 
kell egy hosszú tréning előtte, ahol 
megtanulnak bizonyos szavakat 
ebből a nyelvből, és ezek rendsze-
rét, majd ezekből a szavakból ők ál-
lítják össze a "mondataikat". A 
maguk szája íze szerint. A színész 
ilyenkor jól érzi a mozdulatait. Ha 
tudtam elegánsabb megoldást ak-
kor beleszóltam, vagy ha a tér meg-
kötötte a jelenetet, de alapjába véve 
ez az ő munkájuk. 
 
Okkal ennyire — és elnézést a szóért, 

— masszív darabot választottál? 

 
Nem így indult. Nagy segítségemre 

volt az egyik volt növendékem, 
Trainingspotos színész, Bora Leven-
te. Ő tréningezett is velük, meg so-

kat gondolkodott velem, de ez a 
"matek" része volt. Engem például 
érdekelnek a mitikus hármasok. 
Ezekből a triókból akad is a darab-
ban. Innentől sakkoztunk, kiket 
kikkel lehet összerakni, plusz szín-
házilag mi éri meg. Ez meg már egy 
kicsit dramaturgia is. 
 

Rám nagyon sokkolóan hatott a 
Menedék/Asylium, hihetetlen inten-
zív előadás. Egyszerre kikészített és 
lebilincselt. Milyen visszajelzések 
érkeztek? 
 

Jelenet az Asylium/Menedék-ből 
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Igen, ez egy erős darab, voltak, akik 
sírtak utána. Sok levelet kaptunk, 
nagyon jókat szerencsére. Legtöb-
ben leírják, vagy megmondják, hogy 

nem sok mozgásszínházat láttak, 
de ezt megnéznék még egyszer. A 
premieren emlékszem kitört egy 
idős bácsiból, hogy ez csodálatos 

volt. A zenék is úgy vannak össze-
válogatva, hogy harmóniába legye-
nek az anyag intenzitásával, de 
úgy, hogy ne nyomják el. A Komá-
romi Sanyitól nagyon értő visszajel-
zést kaptam, annak nagyon 
örültem. 
 

Neked rendezőként mit adott a Me-
nedék/Asylium? 
 
Sok mindent, egy új munkaformát 
elsősorban. Készült már megrende-
lésre előadásom, akkor be kellett 
állnom játszani és motivált a hely-
zet. Most rendezni kellett, bár ben-
nem akkor éppen nem 
fogalmazódott meg, hogy „most ak-
kor én ezt úgy színpadra vinném". 
Elkezdett érdekelni, hogyan lesz 
olyan előadás belőle, ami engem is 

érdekel és a színészeket is. Szá-
momra és a játszók számára is fon-

tos előadás lett a 
Menedék/Asylium. 
 

Minden rendezőnek van egy lenyo-
mata. Amikor látszik a darabon, 
hogy az az ő keze munkája. Tudod 
mi a tiéd? 
 
Én nem igazán tudom, de mások 
általában meg tudják mondani, ha 
egy munkában benne van a kezem. 
Pontosan nem tudom megfogal-
mazni, nekem azt mondták, hogy 

benne van valami keménység. Ami 
biztos, hogy szeretem a pontos 
munkát, biztonságos ember va-
gyok. Mikor nekiálltam a Menedék-

nek akkor örültem, hogy itt, 
Celldömölkön sok „jó állapotba lé-
vő" férfi színész van, mert szerettem 
volna férfias előadást készíteni, 

mégis, ahogy elkészült nőiesnek ér-
zem úgy is, hogy szívós női figurák 
vannak benne. 
 

Akkor te egy határozott nő vagy? 
 
Amit csinálsz az lenyomatot hagy 
rajtad, ez pedig egy kemény műfaj. 
Ezt nem lehet finoman tanítani 
sem. Figyelni kell, mert történhet 
baleset, néha durvább, mint a ka-
tonaság. Picit bele kell törni, de ha-
talmas élmények vannak, az ember 
belefektetett energiája megtérül. 
 

Mozgástanárnak vallod magad, ke-
vésbé rendezőnek. De játszol is, 
színészként milyen vagy? 
 
Nagyon nehéz velem. (nevet) Intel-
lektuális típus vagyok, engem meg 

kell győzni. Ha a rendező esetleg 
következetlen, arra én felhívom a 
figyelmét, és annak ő nem örül. Mi-
óta kicsit idősebb vagyok, már job-
ban kommunikálok... 
remélem. (nevet) 14 éves koromban 
csöppentem bele a mozgásba, ebbe 
nőttem bele, színházilag nagyon jó 
iskola volt. Másfajta figyelem kell a 
mozgáshoz, minden idegszálammal 
rajta vagyok a partneremen, part-
nereimen, prózai előadásban is, 
egyben kell lennem velük. Ezt ta-
nultam és igyekszem alkalmazni. 
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Hol van neked a határ a színház és 
a tánc között? 
 
Amikor táncolok, akkor a zenét 

táncolom. Amikor mozgásszínház-
ról beszélek, a zene "csak" aláfestő. 
Más a fókusz. A tánc egy teljesen 
más élmény, mikor együtt vagyok a 

zenével, a testemmel. Színészként 
egészen más módon kerülök kap-
csolatba a zenével. 
 

Kell ehhez szeretni a testedet? 
 
Nem feltétlenül szeretni, inkább 
megtanulni, ismerni. Ehhez is tré-
ningfolyamat kell. Az a táncosok 
öröme, áldott dolog, mikor az em-
ber ténylegesen ura a testének, 
minden porcikájának. Nem a szere-
tetet használnám, abba van egy kis 
hedonizmus. Akinek kidolgozott 
teste van, annak is akad vele mun-
ka bőven. Lényeg, hogy legyen egy-
be vele, uralja. A színészi munka 
egy folyamatos tudatos munka. A 
pillanatban lenni. Nem lehet téved-
ni, mert elárul a test. 
 

A te mestered Uray Péter volt, most 
van-e olyan tanítványod, akire azt 

tudnád mondani, hogy őt szívesen 
tanítanád? 
 
Az fontos, hogy én nem vagyok 
mester. 10 évem a Keleti István 
Művészeti Iskolában azért kitermelt 
tanítványokat, volt, akivel például 7 
éven keresztül foglalkoztam, azóta 
pedig együtt dolgozunk, ő Bagaméri 

Orsolya. De említhetném Bora Le-
ventét, Jobbágy Katát. Ők már fél 
szavakból értenek. Lettek táncos-
koreográfus diákjaim is. A mostani 

Soltis-stúdiósok nagyon jó képes-
ségűek, lenyűgöző dolgozni velük. 
Tanulniuk kell, bár ezen a pályán 
sosincs készen az ember.  

 

Ha már mozgásról beszélünk, stílu-
sosan nálad mi lesz a következő lé-
pés? 
 
Készülök egy élőzenés cigánymesé-
vel a jövő évadban. Még csak mun-
kacíme van: Az Üvegtemplom. (Az 

előadás időközben már 
előbemutatóig jutott – a szerk.) Lesz 
benne mozgás is. (nevet) Nem lát-
szik a Menedéken, de én egy naiv 
ember vagyok, szeretem a meséket. 
Imádtam a Hamupipőkét csinálni, 
az is egy „első” volt. A Soltisban le-
hetőséget kap sok mindenki, hogy 
kipróbálhassa magát. 

 

Mi a te utad? 
 
Szeretem magam tanárnak vallani, 

elsősorban színházi pedagógus va-
gyok. Ebben vagyok otthon. Az el-
múlt 10 évem erről szólt, ritkán 
érzem, hogy elég lenne. A színház 
és azon belül a mozgásszínház a 
hivatásom. Most úgy érzem, a he-
lyemen vagyok és ez a legfontosabb. 
 

Kánya Dóra 
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KÓKAI JÁNOS: KÍVÜL TÁGASABB 
(groteszk) 

 

A FESZT-FEST-en PAÁL ISTVÁN DIPLOMÁVAL elismert előadás szereposztása: 
 

KARCSI Kroó Balázs 

BÉLA Kókai János 

LÁNY Kovács Andrea 

SZOFI Koncz Eszter 

ESZTI Haik Viktória 

HAL Lajkó Bence 

 
Társulatunk 2006-ban mutatta be első, saját szövegre épülő darabját. Azóta 
ezen a vonalon haladunk. Érdekel minket a kifordított világ, hogy hol válik az 
emberi, társadalmi, érzelmi nehézség, visszásság komikummá. Előadásainkban 
valamifajta egyszerűségre törekszünk, és a minimális eszközöket használó szí-
nészi megjelenítésre. 
 
 

1. KÉP  
 
KARCSI Hello, nem tudom, jó he-
lyen járok-e?  

BÉLA Azt én se.  

KARCSI Billentyűzörgető Bélát ke-

resem.  

BÉLA Yes.  

KARCSI Hangnyomorító Karcsi.  

BÉLA Te is elég jó művésznevet vá-
lasztottál.  

KARCSI Ja, tied se kutya.  

BÉLA Igyekeztem.  

KARCSI Ja, kurva jó.  

BÉLA Kösz.  

KARCSI Ja, szóval jöttem erre a 
hirdetésre, amit felnyomtál a Pesti 
Estbe. Te nyomtad föl, nem?  

BÉLA Én.  

KARCSI Na, én erre jöttem.  

BÉLA Oké.  

KARCSI Ja, azt írod, hogy egy ret-
rográd, zúzós alapokra épülő, retro-
melankólikus hangfekvésű dolgot 
nyomatnánk.  

BÉLA Azt.  

KARCSI Ja, na, és ez nekem is kur-
vára bejön. Kurvára én is ilyen va-
gyok.  
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BÉLA Oké, de egyenlőre, csak ket-
ten vagyunk.  

KARCSI Ja, de ötre lett meghirdetve 
a dolog, nem?  

BÉLA Ötre, de már hat van.  

KARCSI Ne má, nálam még csak 
négy.  

BÉLA Hat.  

KARCSI Nagyapámtól örököltem az 
órát, ő meg az ő nagyapjától, azért 
áll le mindig.  

BÉLA Azt hittem kínai.  

KARCSI Van olyan is. Karácsonyra 
kaptam, de az már szilveszterkor 
teljesen leállt, azóta nem mozdul. 
Gondoltam elviszem a tamagocsi 
temetőbe, nem tudod, hol van?  

BÉLA Passz.  

KARCSI Ja, na mindegy. És milyen 

néven futnánk?  

BÉLA Amortizációs Hepiend Kézi-
szótár.  

KARCSI Hú, baszd meg, ez kurva jó 
név. Ja, ez bejön.  

BÉLA Figyelj, akkor kéne játszanod 
valamit. Oké?  

KARCSI Ja, persze. Mindjárt ki-
csomagolok, és akkor mehet a do-
log.  

BÉLA Az klassz. 

2. KÉP  
 
LÁNY Mi van? Halacska akarsz 
lenni?  

BÉLA Már mért akarnék?  

LÁNY Annyira bámulod a Dunát, 
hogy lassan pikkelyeid nőnek. Mu-
tasd csak, nem vagy még pikke-
lyes?  

BÉLA Kopjál már le.  

LÁNY Te akarsz lekopni. Kurva hü-
lyeség lenne beleugrani a vízbe. 
Rögtön szétfagynál, ha túlélnéd. 
Marha hideg a víz.  

BÉLA Hülye vagy? Ki akar beleug-
rani?  

LÁNY Hát, te!  

BÉLA Honnan veszed?  

LÁNY Mondtam már, látom a pik-
kelyeidet.  

BÉLA Figyelj, te valami mániákus 
vagy? Jehovista vagy, igaz? Jeho-
vista.  

LÁNY Dehogyis. Igaz, jártam a „me-
zítláb a szenthelyeken” egyházba, 
de a szakadás után nem egy ház 
volt, hanem négy. Nem tudtam 
dönteni, így azóta szabadúszó va-
gyok.  
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BÉLA Te úszó vagy?  

LÁNY Most meghülyültél?  

BÉLA Jól van, csak vicceltem.  

LÁNY Na, szóval értek az emberi 

lelkekhez, meglátom a sikoltó lélek 

száját, ahogy levegőért kapkod. Ezt 
én találtam ki.  

BÉLA Szörnyű.  

LÁNY Azt hittem, hogy tetszeni fog.  

BÉLA Ha még egyszer elismétled, 
komolyan beleugrom a Dunába.  

LÁNY Hát, ha ennyire nem tetszik, 
mondhatok mást is. Tudod, pszic-
hológus leszek, és tanulmányozom 
a kis lelkek szívdobbanásait, a ke-
gyetlen, hideg világ fogságában.  

BÉLA Komolyan mondom, elhá-
nyom magam.  

LÁNY Jól van na, még csak a rend-

szerem alapjait tettem le.  

BÉLA Hál istennek. Remélem, to-
vább nem jutsz.  

LÁNY De izé vagy. Tudod mennyit 
küzdöttem azért, hogy megtaláljam 
a vezérfonalam? Teljesen kikészí-
tesz a meg nem értéseddel. 3 hör-
csögöt, 4 tengerimalacot tettem 
tönkre lelkileg, amíg láttam valami 
világosságot a lélek útvesztőjében. 
Érted, én ezért életeket áldoztam 
fel.  

BÉLA Jól van, biztos kurva jó lesz a 
rendszered, bár most még igen 
gyenge lábakon áll.  

LÁNY Persze, nagyon jó lesz a rend-

szerem. Van egy füzetem, abba le 
vannak írva az alapok teljesen. 320 
oldal. Akarod, hogy megmutassam? 

De van 600 oldalas piszkozat is.  

BÉLA Most ne, most mennem kell.  

LÁNY De ugye, nem a Dunába 
mész?  

BÉLA Á, teljesen elvetted a kedvem, 
ezek után nincs értelme meghalni 
se.  

LÁNY Jaj, de jó! Működik a rend-
szerem. Figyelj, ha nagyon úgy 
éred, hogy a te lelked és az én lel-
kem megtalálta a belső kicsi suga-
rat, ahol kézen fogva vezetik 
egymást a világosság legszebb szi-
várvány útján, akkor megihatsz ve-
lem egy teát, a Vörösoroszlánban. 
Mondjuk holnap 5-kor várlak, jó? 

Na, megyek is, tudod mindennap, 
dolgozok a rendszeremen.  

3. KÉP  
 
KARCSI Visszajöttél? Olyan gyor-
san kimenekültél. Nem tudom, 
hasmenésed van, vagy valami?  

BÉLA Nézd, Karcsi.  

KARCSI Hangnyomorító.  

BÉLA Ok. Nézd, Hangnyomorító 
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Karcsi. Szóval, te nagyon jó srác 
vagy. Bejön nekem, hogy bejön ne-
ked a zenekar név, meg a stílus-
irány, csak egy baj van.  

KARCSI Ja, mi?  

BÉLA Hát, hogy a hangszertudá-

sod, bár ne nevezzük tudásnak, 
szóval a játékod, bár játéknak se 
nevezzük, szóval kurvára össz-
hangba vagy a neveddel, abszolút 
hangnyomorító vagy.  

KARCSI Ja, az vagyok.  

BÉLA Na, szóval ilyen alapokról 
nagyon nehéz elindulni, sőt lehetet-
len.  

KARCSI Figyelj, de bennem van a 
stílus, érted? Figyelj, halál depresz-
sziósan feküdtem otthon az ágyam-
ban. Anyám is hiába gyártotta a 
túrós palacsintákat, hármat ha 
meg tudtam enni, a korábbi tízhez 
képest. Figyeled a különbséget, ér-
zed? És akkor csoda történt, Béla. 

Lenyúltam a padlóra az ágyamból, 
és érted ott volt a pesti est, és ki-
nyitottam az újságot. Végignéztem 
a társkereső rovatot, a szabadidő-
partnereket, a szolgáltatásokat, ér-
ted, hogy legalább egy legénybúcsú 
két csajjal, vagy valami, de semmi 
nem dobott fel, és akkor megláttam 

a hirdetésed baszd meg a zene ro-
vatban. Érted, így leírtad a stílust, 
meg a művészneved, hogy Billen-
tyűzörgető Béla, érted, és így meg-
indult bennem az élet. Figyelj, én 
kurvára akarom, ezt az Amortizáci-
ós Hepiend Kéziszótár zenekart. Ér-

ted, ebben a névben van jövő. Ez 
egy nagy formáció lehet.  

BÉLA Gondolod? Bevallom őszin-
tén, engem teljesen demoralizált a 

játékod. Én pont azt éreztem, hogy 
egy döglött kutyában több élet van, 
mint ebben a dologban.  

KARCSI Ja, pajtás, ne légy ilyen 
pesszimista. Mondom, én beindul-
tam a dologra. Van némi gyakorolni 
való, de az nem gond. Érted, végül 
is egy hangot is játszhatok a hang-
szeren, nem kell rögtön kettőt. Egy 
hangból már lehet építkezni.  

BÉLA Karcsi, 1 hónap múlva lesz 
az X factor. Érted, ezt szeretném 
belőni.  

KARCSI Semmi gond. 1 hónap 
alatt, egy másik hangszeren is meg 
tudok tanulni, legalább egy hangot.  

BÉLA Maradjunk az eddigi hang-
szerednél, és legyen két hang.  

KARCSI Ja, Béla. Lehet, hogy te 
még nem hiszel bennem, de én 
benned, igen. A Billentyűzörgető 
olyan név, ami mond valamit. há-
rom hétig lemondok a túrós pala-
csintáról, ha egy hónap alatt, 
legalább két hangot nem vágok be. 
Érted, ez a tehetségkutató engem is 
beindít.  

Azt mondom, dobjunk össze vala-
mit. Azt mondom, kurvára te vagy a 
zenekarvezető. Érzem, hogy egy ka-
rizmatikus művész vagy, és én is az 
vagyok. És ez így már, király.  



 D R Á M A - M E L L É K L E T   

 
 

 

6 1  

BÉLA Azt mondod, hogy ezt a hul-
laszagú, halálraítélt zenekarkezde-
ményt próbáljuk meg mégis?  

KARCSI Vaker, ha nem jön össze 

mi a basz van? 1 hónap elúszott, 
utána lesz még idő a depresszióra, 
ha 1 hónapot kihagyunk, nem hi-

szem, hogy kigyógyulunk belőle.  

BÉLA Persze, a depresszió az alap-
kiinduló pont. Van is egy dalszöve-
gem, elnyomom neked.  

KARCSI Hu, az kurva király. Várjál, 
rákészülök. Akkor nyomjad.  

BÉLA Deprimált vagyok  
Lehúz a sötét  
A tompika hozzám képest  
Precíziós észlény  
Kikészít ha mosolyogsz  
Legyen neked is bakancsod  
Védekezz harap a világ  
Az egész egy biológia szertár Vasbe-
tét vasbetét  
Vasbetétes a bakancsom  
Te is lejmolj te is tarhálj  

Vasbetétes bakancsra  

KARCSI Baszd meg. Teljesen kiké-
szültem. Ez nagyon átjött. Piszko-
sul megérintett. Ez egy alternatív 
sláger. Ehhez képest Seres Rezső 
Szomorú vasárnapja iskolai induló. 
Érted, itt heroin túladagolások fog-

nak beindulni.  

BÉLA Akkor neked bejött.  

KARCSI Piszkosul.  

BÉLA Nézd, Karcsi. Azt mondom, 

beszéljünk meg néhány próbát és 
próbáljuk összehozni, hangszerelni 
a témát.  

KARCSI Ja, vágjunk bele.  

4. KÉP  

ESZTI Van itt valaki? Ja, már itt 
vannak? Mindenki itt van? Akkor 
most el kéne kezdenem. Néha na-
gyon sokszor elkések mindenhon-
nan. Tudom, már elkezdődött 

minden, és mégis. De végül is itt 
vagyok. Szóval mielőtt végignéznék 
a kiállításomat bemutatkoznék meg 
pár szót mondanék. Piros Eszti va-
gyok. Gyermekkorom óta festek. 
Sőt, állítólag már születésem pilla-
natában úgy tartottam a kezem, 
mintha ecset lett volna benne. Az 
orvosok meg is szenvedtek velem, 
az istenért sem akartam kiengedni 
a kezem közül a képzeletbeli ecse-
tet, így összevissza kellett forgatni-
uk, hogy valahogy épkézláb 
megszülethessek. Na, mindegy, er-
ről ennyit. Végül is itt vagyok. A ki-

állításom lényege, egy folyamat. A 
kiindulópont én vagyok, amint egy 
harmatcsepp csöppen végig rajtam, 
melyet akkorára festettem, mint a 
fél tüdőm. Röntgen képet szereztem 
a tüdőmről és pontos, milliméterre 
pontos méretett vettem róla. 
Egyébként minden képem életnagy-
ságú, ezt fontosnak tartottam. Te-
hát a kiindulás, amint meztelen 
testemen végigcsorog a fél tüdő 
nagyságú és alakú harmatcsepp. 

Különböző fázisokon jutok el, a 
mélyponthoz, ahol belső lényegemet 
tárom fel, tudniillik egy láncfűrész 
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fejű, oroszlán testű csibét, amely 
épp egy konzervdobozból bújik elő. 
Nem tudom, most hirtelen azt érez-
tem, hogy rengeteget mondtam el, 

és jobb lenne, ha többet nem mon-
danék semmit. Szóval, akkor néz-
zék meg a kiállításomat.  

SZOFI Eszti, engem lenyűgöztél.  

ESZTI Tényleg? Tudtál azonosulni a 
végkifejlettel is?  

SZOFI Azzal leginkább, imádom a 
kiscsibéket, ahogy előbújnak.  

ESZTI Jó, de ez nem akármilyen 
kiscsibe.  

SZOFI A nem akármilyen kiscsibé-
ket szeretem.  

ESZTI Tudod annyit bajlódtam, 
hogy megfogalmazzam magam. És 
amikor sikerült, kicsit megijedtem, 
hogy ez vagyok én? 2 hónapig nem 
mertem befejezni a képet. Érted, így 
vártam, hogy valami más ugrik be, 

hogy még sem ez vagyok, egy lánc-
fűrész fejű, oroszlántestű csibe, aki 
egy konzervdobozból bújik elő. Tu-
dod, azt gondoltam, hogy tévedés, 
hogy ez igazából a Karcsi, nem én. 
Aztán tudod mi győzött meg?  

SZOFI Mi?  

ESZTI Egyik reggel felkeltem. Gon-

doltam, reggelizem — nem nagyon 

szoktam —, kinyitottam a hűtőt, és 

megkívántam a szardíniát. Teljesen 
automatikus voltam még, így félá-
lomban, érted? Szóval kiveszem a 

konzervet, fel akarom nyitni, hát lá-
tom, hogy egy csibe alakú karcolás 
van rajta. Na, rögtön tudtam, a tu-
datalattim vezérelt belülről. Ma-

gamhoz vettem a konzervet, leültem 
a vászon elé, és megfestettem a ké-
pet.  

SZOFI Vázlatokat is készítettél? 
Szóval megnézném a vázlataidat.  

ESZTI Persze, vannak vázlataim. 
De arra gondoltam, hogy azokat is 
kiállítom, mintegy alternatív lehető-
séget.  

SZOFI Megfoghatom a melledet?  

5. KÉP  

LÁNY De jó, hogy eljöttél. Persze 
szinte biztos voltam benne, hogy el-
jössz. Tudod egy elhagyatott kis 
elefántról álmodtam, aki társ nél-
kül csatangol az őserdőben. Se ele-
fánt anyukája, se elefánt apukája, 
érted? Micsoda önkívületi helyzet, 
csak a hold süt, kis szürke testére, 

és trombitálni sincs kedve. És em-
lékszem, érted, így álmomban el-
kezdtem neki trombitálni, és akkor 
felkapta a fejét és láttam, egy 
könnycsepp gördül le nagy szemei-
ből. Szóval, ebből tudtam, hogy el-
jössz.  

BÉLA Hát, ezek után bánom.  

LÁNY Ne csináld már, csak azért, 
mert őszintén feltárom, ami a szí-
vem legmélyén bújik meg?  

BÉLA Komolyan mondom, hogy 
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hányingercsillapítót fogok bevenni, 
ha veled találkozom.  

LÁNY Most ne csináld már. Min-
dannyian keressük a kis üvegszi-

lánkokat magunkban és 
másokban, amely az őslélek robba-
násából szétszóródott. Ugye ma-

gadban is érzed, hogy szúr valami. 
Mindnyájan egyszerre vagyunk 
csodálatosak és szegény kis elefán-
tok.  

BÉLA Inkább igyunk egy teát.  

LÁNY Látod, én is pont erre gondol-
tam. Mennyire jel, érted, mennyire 
jel.  

BÉLA Nézd, egy teázóban arra gon-
dolni, hogy teát kellene inni, szerin-
tem nem nagy kunszt. Sőt, azt is 
összeszámolhatnánk, hogy hány 
másik ember gondolt éppen teára.  

LÁNY Hát persze, mert az őslélek 
üvegdarabjai, mind bennünk van-
nak, és együtt tud sokszor lélegezni 

a szívünk.  

BÉLA Jó, milyen teát kérsz?  

LÁNY Én természetesen „ a mantra 
teát a lélekbe”. Te?  

BÉLA Nem tudom. Tudod, vacillá-
lok a „még mélyebbre a nyugalom 
völgyébe” és a „kozmikus természet 
átjárja érzékeid” között.  

LÁNY Mindkettő jó választás. Sőt el 
kell mondanom, hogy én nagyon 
sokáig rá voltam állva a „még mé-

lyebbre a nyugalom völgyébe” teára. 
Tudod, így kurvára minden össze-
játszott ellenem és ráálltam erre a 
kúrára, és nagyon bejött.  

BÉLA Be.  

LÁNY Nagyon bejött. Szerintem állj 

rá te is. Feszült vagy.  

BÉLA Persze, ráállok.  

LÁNY De jó. Látod, már ez is jel, 
hogy így találkoznunk kellett. Ér-
ted, így közünk van egymáshoz. 
Mondd, te ugye paleontológiára 
jársz?  

BÉLA Nem, dehogyis.  

LÁNY Hát akkor hova jársz?  

BÉLA Kocsmába.  

LÁNY De most komolyan, milyen 
szakra? Így, nagyon paleontológus 
kinézeted van, meg a lélekrezgésed 
is ezt mutatja.  

BÉLA Milyen lélekrezgés?  

LÁNY Be kell valljam, hogy így 
számoltam a lelked rezgéseit, amió-
ta bejöttél. Ezt nem szabadna, ez 
titkos dolog, de mégis megtettem, 
bocsáss meg.  

BÉLA Semmi baj. Nem hiszem, 
hogy nagyon fájna.  

LÁNY Óvatosan csináltam, és érted, 
abszolút a paleontológus jött ki.  
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BÉLA Nem járok semmilyen szakra.  

LÁNY Nem vonzódsz az ősi dolgok-
hoz, így soha nem akartál magad-
nak egy kőbunkót, és nem képzel-

ted el magad egy barlangban, amint 
küzdesz a tyrannosaurusszal?  

BÉLA Nem, ez teljesen kimaradt az 
életemből.  

LÁNY Ha akarod, előhozom belőled. 
Érted, így marha sok mindent elő 
tudok hozni.  

BÉLA Figyelj, azt hiszem, most ki 
kell mennem vécére.  

6. KÉP  

ESZTI Figyelj, mi azért kurva régóta 
ismerjük egymást.  

KARCSI (megakarja fogni a mellét, 
Eszti nem engedi) Ja, de attól még 
megfoghatom a melledet.  

ESZTI Figyelj, 5 éves korunk óta 

csináljuk. Emlékszel, épp várat épí-
tettem, már az alagutat vájtam, 
amikor hirtelen, érted, így becsa-
pódtál, és így szétromboltad a vá-
ramat.  

KARCSI Ja, de mondtam már, hogy 
a Julcsi lökött oda. Mondta, hogy 
csukjam be a szemem és ő addig 
elbújik, de hát a váradnak lökött.  

ESZTI Igen, és ez azóta is nehéz ér-
ted, hogy így oda kerültél egyszer 
csak. Érted, azóta minden képem-

re, így odakerül valami. Én már 
csak úgy hívom: hopp, megint egy 
Karcsi.  

KARCSI Ja, de ne akard már rám 

fogni, ha nem tetszik neked valami. 
Érted, egyébként meg marhára 
vonzódom a geometriai formákhoz, 

mit csináljak? (meg akarja fogni a 

mellét)  

ESZTI Figyelj, így nem veszed észre, 
hogy most más síkon vagyok? Ér-
ted, én most szellemi utazást vég-
zek, te meg a mellemet akarod 
fogdosni.  

KARCSI Ja,de én nem láttam, hogy 
utazol, a melled meg itt van.  

ESZTI Jó, most szálljunk le a mel-
lemről.  

KARCSI Ahogy akarod.  

ESZTI Figyelj, így most nem kell 
megsértődni, érted? Meg különben 
is nem unod még? Már annyit lát-

tad.  

KARCSI Ja, hát ezen nem gondol-
koztam, itt van, érted, azt kész, ér-
ted, így nem filóztam ilyeneken.  

ESZTI De érted, most így filózzunk.  

KARCSI Ja.  

ESZTI Na, unod?  

KARCSI Most?  
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ESZTI Aha.  

KARCSI Á, kurvára nem. Így rajta 
vagyok az ügyön.  

ESZTI Értem, és nem most?  

KARCSI Hát, akkor meg kurvára 

nem vagyok rajta, de rajta lennék.  

ESZTI Karcsi, hát te nem vagy egy 
szellemi észlény.  

KARCSI Most mit baszogatsz, érted, 
amikor ráálltam a karrieremre, ér-
ted, amikor így kurvára megtalál-
tam önmagam.  

ESZTI Most ez komoly?  

KARCSI Keményen. A legkirályabb 
zenekar tagja vagyok. Olyan tuti 
számokat csinálunk, érted, az egész 
egy szellemi utazás.  

ESZTI És ez biztos, Karcsi? Legu-
tóbb kung-fu edző akartál lenni, azt 
mondtad, kurvára érzed a levegő 

súlyát és elektromosságát, ahogy 
lassan mélyen beszívod, és hogy az 
élet egy nagy levegővétel igazából, 
egy nagy és mély levegővétel, de az-
tán kiderült, hogy a kung-fu edződ 
fogdossa a tanítványok fenekét, és 
akkor leléptél.  

KARCSI Ja, érted, nekem semmi 
bajom azzal, ha valaki más seggét 
fogdossa, de érted, amikor én épp 
mély, elektromos levegőt akarok be-

lélegezni, akkor, érted, nehogy va-
laki megfogja a seggem, mert azt 
így szájba vágom.  

ESZTI Ez oké, de az elmúlt nem tu-
dom hány évben, voltál már mes-
terszakács, gombfocibajnok, 
laborasszisztens, avantgárd költő, 

hostess fiú, hostess lány, női bugyi 
reformer… meg mit tudom én, még 
mi.  

KARCSI Nézd, így kurvára meg kell 
találnom önmagam. Érted, így 
marhára keresni kell, illetve keresni 
kellett, mert most már sínen va-
gyok.  

ESZTI Csak nehogy jöjjön egy 
gyorsvonat.  

KARCSI Ja, marha vicces, de én 
most komolyan, egy nagy zenekar, 
nagy arca leszek, mert megismer-
tem a Bélát.  

ESZTI Milyen Bélát?  

KARCSI Billentyűzörgető Bélát.  

ESZTI Na, jól kezdődik.  

KARCSI Most mér, nekem is van 
legalább ilyen jó művésznevem.  

ESZTI Szóval már művészneved is 
van.  

KARCSI Igen.  

ESZTI Na, és mi az?  

KARCSI Hangnyomorító Karcsi.  

ESZTI Baszd meg, én tényleg egy 
szellemi hadirokkanttal járok.  
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KARCSI Na, most megint kurvára a 
lelkembe tapostál. Ezt kurva nehe-
zen fogom elfelejteni most.  

ESZTI Jaj, Karcsi, nem gondoltál 

még arra, hogy igazából nem va-
gyok jó nálad? Hogy neked valaki 
mással kéne, hogy aki a te szinted-

hez úgy közelebb van? Akivel úgy 
tudsz beszélgetni.  

KARCSI Ez most, hogy jön ide?  

ESZTI Nem tetszett eddig még sen-
ki?  

KARCSI Már más lány úgy érted?  

ESZTI Vagy fiú.  

KARCSI De hülye vagy. Most mér, 
most mér, most azért, mert felakar-
tam próbálni a fekete necc haris-
nyádat? Érted, azt csak azért, hogy 
valami új filinget találjak, mert női 
harisnya sztár divattervező akar-
tam lenni egy hétig, csak nem 
mondtam neked.  

ESZTI Jól tetted.  

KARCSI Na, ezért nem mondtam. 
De várjál, mindjárt ellazulok. Neked 
van valaki más? Valaki így bejött a 
képbe?  

7. KÉP  

ESZTI Engem, érted, így felvilla-
nyoz, hogy más vagy. Illetve, hogy 
éppen nem vagy más, és ezáltal 
vagy más, vagy érted, vagy nem?  

SZOFI Értem.  

ESZTI Igen ez is, hogy érted, amit 
mondok, hogy valamit így kifejezek, 
és átmegy.  

SZOFI Milyen melltartó van rajtad?  

ESZTI Hú, ne már, teljesen zavarba 
jövök.  

SZOFI A nagy piros?  

ESZTI Nem, a kis sárga.  

SZOFI Szerdán 6-tól lesz a felolvasó 
estem a Strófa kávézóban. Eljössz?  

ESZTI Persze.  

SZOFI Az új kötetem címe, a Kis 
sárga lesz.  

ESZTI Ne már, komolyan?  

SZOFI Olvasok neked egy verset. 
Vulkánia, ez a címe.  

Látom ahogy fekszel Vulkánia Alul 
még barna vagy  
Felül már fekete  
Teljesen mozdulatlannak látlak 
Mégis tudom hogy valami dolgozik 
benned  
Ha rád teszem kezem érzem meleg 
vagy  
Ha leveszem hideg  
Micsoda kettősség működik benned  

Vulkánia engem kiráz a hideg Ne 
légy mérges  

Ne fújtasd orrodból a füstöt Vagy 
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talán Pall Mall-t szívsz s letüdőzöd?  
De dühöngj harcolj bánts  

S haragodban pusztítsd el a várost  
Ahol én is lakom  

Meneküljön mindenki ordítva 

Láva láva láva 

ESZTI Azta, de jó! Ezt rólam írtad?  

SZOFI Igen, így kiültem az erkélyre. 
Persze pont meg kellett volna írnom 
a cikket a szerkesztőnek az „Aláné-
zünk” rovatba, de érted, így ihletem 
támadt, így tudtam, hogy most va-
lami történni fog. Kiültem és elin-
dult a kezem a tollért, a papírért, és 
közben már sötét volt, érted, olyan 
belülről jött, mint a IX. szimfónia, 
érted, ez egy Örömóda. Teljesen va-
kon.  

ESZTI Ami rólam szól.  

SZOFI Végig rád gondoltam. Látta-
lak magam előtt. Bár sötét volt tel-
jesen. Látomásom volt. Te láttál 
már valakit magad előtt, így sötét-

ben?  

ESZTI Azt hiszem, igen.  

SZOFI Mindegy. (megsértődik)  

ESZTI De biztos nem úgy, mint te.  

SZOFI Az biztos, mert ez egy külön-
leges örök érvényű pillanat volt. 

Mondom, a kulcsszó Beethoven. 
Beethoven, aki már süket, és írja a 
kilencediket. Ezt éreztem, már tud-
tam, hogy ő mit érez. Erről is fogok 
írni egy verset, és igen a címe az 

lesz személyes megszólításban: Tu-
dom, hogy mit érzel. Most mondok 
neked egy metaforát. Lakótelep. 
Meg van?  

ESZTI Meg.  

SZOFI Na, valaki mindig sétál a 9. 

emeleten, és dúdol. Én kisfiú va-
gyok, és megakarom nézni, ki az, 
de nem engednek fel a lépcsőn, és a 
liftgombot még nem érem el. Hor-
dom kitartóan a vágyat magamban. 
Mindennap próbálom elérni a lift-
gombot, aztán egy nap sikerül, ek-
kor belépek a liftbe és felmegyek a 
kilencedikre, és ott találkozom vele, 
és mivel ő is, és én is a kilencedi-
ken van, mondhatom neki, tudom, 
hogy mit érzel. És akkor sírva fa-
kad, és én is, és sírunk, és hallunk 
és látunk, de már tudunk hallás, és 
látás nélkül is nagyot alkotni. Én is 
eljutottam ide, és szerdán lesz a 
felolvasásom 6-kor a Strófában.  

ESZTI Fú, annyira izgalmas veled 
lenni, annyira más, mint a Karcsi-

val. Ez miért van, te tudod?  

SZOFI Nem, fogalmam sincs.  

8. KÉP  

BÉLA Karcsi, mi a basz van? Telje-
sen le vagy eresztve. Eddig is halál 
volt a próba, de ez már nem is tu-
dom mi, egy tömegsír.  

KARCSI Ja, érted, így teljesen előre 
nem látható dolgok robbantak be 
az életembe. Teljesen, érted, mint-
ha egy aknára hajtottam volna rá. 
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Ha most egy tank vagyok, akkor le-
dobtam a lánctalpat.  

BÉLA De, érted, Karcsi, nekünk 
most kurvára toppon kéne len-

nünk, érted, nem elég az, hogy 
nyakunkon az X factor, de ráadásul 
ketten alkotjuk a zenekart. Szóval 

itt most nekünk nagyon virítani 
kell, hogy valami kijöjjön a dolog-
ból. Erre te most a magánéleted 
akarod megoldani. Figyelj, a profi 
művész ott kezdődik, ahol a ma-
gánélet megszűnik, vágod?  

KARCSI Vágom, vágom, de így le-
bombáztak érted, így kurvára ha-
ladtam a karrierem felé veled, 
érted, hogy nagy arcok leszünk, de 
most rám dobtak egy bombát.  

BÉLA Jól van, rád dobtak egy bom-
bát, a tank kigyulladt vagy mit tu-
dom én, de szállj ki a tankból és 
menjünk tovább, Karesz.  

KARCSI Oké. Ja, csak érted, félek, 
hogy legéppuskáznak, ha kidugom 

a fejem.  

BÉLA Figyelj, én ott vagyok a bo-
korban és fedezlek, nyugodtan elő-
bújhatsz, mindenkit 
legéppuskázok. Meg bassza meg, 
hagyjuk már ezt a hülye jelbeszé-
det. Próbáljunk inkább.  

KARCSI Ja, figyelj nem tudsz pala-
csintát sütni? Tudod néhány túrós 
palacsintától biztos kicsit helyre rá-
zódnék.  

BÉLA Komolyan mondom, a Duná-

nak megyek.  

HAL (köhög) Nem ajánlom. Ma va-

lahogy különösen sok benne a feká-
lia meg az olaj, meg van néhány 
döglött disznó is. Azért gondoltam, 
kicsit kimászok levegőzni. Ha nem 
zavarok, itt egy kicsit elüldögélnék 

a sarokban.  

KARCSI Hú, Béla, ez valami nagyon 
kemény blues zenész lehet. Te hív-
tad ide?  

BÉLA Dehogyis, fogalmam sincs, ki 
ez? Hello, én Billentyűzörgető Béla 
vagyok, ő meg Hangnyomorító Kar-
csi.  

KARCSI Csá.  

HAL Aranyhal.  

KARCSI Vaker, de kemény mű-
vészneve van.  

BÉLA Melyik zenekarban nyomtad, 
vagy nyomod? Bluesos vagy, mi?  

HAL Nem nyomtam sehol. Nem va-
gyok Bluesos.  

BÉLA Pedig annak nézel ki, haláli 
lepukkant a szerkód. Dizájn?  

HAL Szart. Lent van az albérletem a 
folyó alján, aztán ott már tényleg 
minden tiszta dzsuva. Dédszüleim 
még fentebb laktak, amikor még jól 

ment az üzlet, amikor még fogdos-
ták az aranyhalakat, de aztán foko-
zatosan lecsúsztunk. Új szakmát 
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már nem tudtam tanulni, így ma-
radtam aranyhal. Halálra ítélt fog-
lalkozás.  

BÉLA Figyelj, és akkor nem vagy 

zenész?  

KARCSI Ja, nem vagy?  

HAL Á, Dehogyis. Botfülem van.  

BÉLA Figyelj, akkor kurvára örü-
lünk, hogy találkoztunk meg min-
den, meg hogy benéztél, de mi egy 
zenekar vagyunk – Amortizációs 

Hepiend Kéziszótár a nevünk —, és 

most próbálunk.  

HAL Nyugodtan, engem nem zavar. 
Félig süket vagyok, vagy tán egé-
szen az, már nem is tudom.  

BÉLA De minket zavar a jelenléted, 
még képlékeny állapotban van a 
legjobb számunk, ilyenkor nem 
hallhatja senki.  

HAL Mondom, süket vagyok, de ha 

kell, befogom a fülem pluszba.  

BÉLA Nem érted, itt koncentrál-
nunk kell, ki kell nyílnunk egymás 
előtt, meg kell ismernünk egymás 
belső mozgatórugóit, és te ebben 
zavarsz, ha itt vagy.  

HAL Értelek. Szóval menjek el.  

KARCSI Hacsak nem tudsz száj-
harmonikázni.  

HAL Nem tudok.  

KARCSI Akkor tényleg jobb, ha el-
mész, bár kurva jó a fílinged. Vár-
jál, így háttértáncos nem akarsz 
lenni?  

HAL Nem. Nem az én műfajom. 
(köhög) Rohadtul ki van a kopol-
tyúm. Tudjátok srácok, az egész 

családom kopoltyúrákban múlt ki, 
kivéve azokat, akiket kifogtak, és az 
istenért sem akarták visszadobni 
őket, és a 3 kívánság helyett, in-
kább megsütötték őseimet és me-
gették.  

Na látjátok, az kemény időszak volt.  

KARCSI Ne már, komolyan mon-
dod, hogy az őseid a kannibalizmus 
áldozatául estek?  

HAL Abszolút.  

BÉLA Figyelj, milyen 3 kívánságról 
beszélsz, ez a Dévényi Tibi bácsi fé-
le dolog? Ott melóztál?  

HAL Nem igazán ismerem a Dévé-

nyi Tibi bácsit, így nem is melóz-
hattam vele. Meg egyébként is 
aranyhalnak lenni magányos mű-
faj.  

BÉLA És egyébként mi a rendes 
neved?  

HAL Aranyhal. Tudom, most itt 

megzavar titeket az öltözékem. Azaz 
igazság, hogy a ruhám teljesen be-
szívta az olajat, a fekáliát meg min-
den szart, amit a Dunába ereszte-
nek, már nem tudom mióta. A pik-
kelyem is kikezdte, így abszolút 
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nem csillog, inkább olyan füstös 
lett, kaptam is értesítést, hogy át 
kell sorolnom másik szakszervezet-
hez, mert így aranyhalnak elég gá-

zos vagyok. De mondom nektek, 
hogy aranyhal vagyok, és ha meg-
teszitek, hogy egy ideig még nem 
dobtok vissza a Dunába, akkor há-

lából teljesítem a kívánságotokat.  

BÉLA Várjál,1. azt akarod beadni 
nekünk, hogy a Dunából jöttél, 
aranyhal vagy, és hogy nem az el-
meosztályról szabadultál.  

KARCSI Pedig úgy néz ki.  

BÉLA 2. tegyük fel, hogy igaz a me-
se, amit itt előadtál, akkor is gáz 
van, mert tényleg nem nézel ki 
aranyhalnak. 3., úgy emlékszem öt 
éves koromból, hogy az aranyhalak 
akkor teljesítik a kívánságot, ha 
visszadobják őket a vízbe, nem ak-
kor, ha nem dobják őket vissza.  

HAL Igen, ez így volt, de az utóbbi 
időben, már mindenki vissza akart 

dobni, amikor kicsit kiúsztam, hogy 
abból a pocsolyából, ha csak egy 
picivel is, de egészségesebb környe-
zetbe kerüljek. Sokan nem bírták 
elviselni a látványomat, így ahogy 
partot értem, visszarúgtak. Nem 
volt más választásom, mint azért 

teljesíteni a kívánságot, ha nem 
dobnak rögtön vissza. Teljesen le-
jártam az uszonyomat, mire a bíró-
ságon módosítottam az 
alapszabályt, hogy ezután akkor 
teljesítek kívánságot, ha nem dob-
nak vissza.  

BÉLA Hát nem tudom, elég hülyén 
hangzik.  

KARCSI Kurva hülyén.  

HAL Várjatok, ha gondoljátok, tu-

dok mutatni lakcímkártyát, vállal-
kozói igazolványt, valamint van 

portfólióm is.  

KARCSI Ja, Béla, szerintem nézzük 
meg. Nem vesztünk semmit.  

BÉLA Oké. Mutasd meg akkor a 
portfóliódat. (nézik)  

BÉLA Ez rendben van Karcsi, ez 
egy abszolút hivatalos aranyhal.  

KARCSI Ne má, ledobom az ékszí-
jat, akkor most teljesülhet 3 kíván-
ságom?  

HAL Csak egy.  

BÉLA Egy? Hogy-hogy egy?  

HAL Ja, kérem, infláció van. Már 

csak egy fizetődik ki. Többet nem 
tudok vállalni, az új alapszabály-
ban is ez van lefektetve.  

KARCSI Hát mindegy vaker, végül 
is egy is több, mint a semmi.  

BÉLA Ja.  

KARCSI Figyelj, Béla, akkor szerin-
tem most ne dobjuk vissza a figu-
rát.  

HAL Halat.  
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KARCSI Ja, halat, bocs.  

BÉLA Oké, nem dobjuk vissza.  

KARCSI Na, nem dobunk vissza, 
akkor most nyomathatunk egy kí-

vánságot?  

HAL Nyomathattok.  

KARCSI Na, oké. Akkor én azt kí-
vánom, hogy menjen a zenekar, és 
akkor a csajom tutira bukni fog 
rám megint.  

HAL Oké.  

BÉLA Tudod mit, én pont ugyanezt 
kívánom. Menni fog?  

HAL Menni fog, nem gond.  

BÉLA Rendben, és ennyi az egész?  

HAL Ennyi.  

BÉLA Nem kell valamit felírnod, 

vagy mit tudom én? Nem felejted 
el? Vagy valami papírmunka?  

HAL Semmi, csak egy aláírást ké-
rek ide, hogy kívántatok, tudjátok 
így kapok támogatást a projektre. 
Maradhatok?  

BÉLA Persze, maradj. Mi akkor 
most próbálunk.  

KARCSI Bár most már felesleges, 
úgyis minden oké lesz.  

BÉLA Azért próbáljunk.  

KARCSI Yes.  

9. KÉP  

(telefon)  

ESZTI Szia, Szofi te vagy az?  

SZOFI Én. Te ki vagy?  

ESZTI Hát Eszti.  

SZOFI Jaj, bocs, nem ismertem 
meg a hangod.  

ESZTI Komolyan?  

SZOFI Így belemerültem a versírás-

ba. (valami egészen mást csinál)  

ESZTI Azért nem hívtál egy hete?  

SZOFI Ja, pont azért. Készülök a 
Strófára, a felolvasásra.  

ESZTI Az tök jó, azt hittem, valami 
baj van.  

SZOFI Á, semmi, csak így foglal-
koznom kell a dologgal.  

ESZTI Ma este találkozunk akkor?  

SZOFI Á, nem jó, most valami új 
vers stílusra találtam rá, így telje-
sen benne vagyok, aztán még taka-
rítanom is kell, vendégek jönnek.  

ESZTI Vendégek? És akkor én nem 
mehetek?  

SZOFI Jaj, nem olyan vendégek, 
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tudod, anyámék jönnek, jaj, marha 
szar lesz, tudod nagyon nehéz, meg 
nincs kedvem senkivel sem beszél-
getni, de mszáj.  

ESZTI Értem, és akkor?  

SZOFI Mi a kérdés?  

ESZTI Hogy akkor mikor vagy 
hogy?  

SZOFI Így most nem tudom előre.  

ESZTI Akkor hívsz, ha tudod?  

SZOFI Persze, de a Strófában ott 
leszek.  

ESZTI Ja, jó, akkor ott beszélünk?  

SZOFI Persze.  

ESZTI Jó, szia.  

SZOFI Szia. (új hívás) Szia Katalin, 
akkor ma este bulizunk?  

10. KÉP  

LÁNY Szia, de jó, hogy megint ta-
lálkozunk, direkt ezért jöttem ám a 
Duna partra, mert a rendszerem is 
ezt sugallta, be kell ismerned, hogy 
jó a rendszerem.  

BÉLA Jó, nagyon jó a rendszered.  

LÁNY Mert a múltkor, úgy elrohan-
tál a vécére, aztán nem is jöttél 
vissza.  

BÉLA Így sürgős hívást kaptam a 
zenekarral kapcsolatban.  

LÁNY Fú, figyelj, te ilyen zenekaros 
fiú vagy? Tudtam ám, azért kérdez-

tem múltkor a paleontológiát, arc-
hív, reflexív kapcsolat áll fenn a 
paleontológus és a zenész között, 

vagyis a kőbunkó a belső tarto-
mányban sokszor képződik át 
hangszerré, megéreztem. Mit 
szólsz?  

BÉLA Óriási.  

LÁNY Most így megint bele akartál 
ugrani a Dunába?  

BÉLA Dehogyis, csak visszakísér-
tem valakit, megbeszéltem vele egy-
két dolgot.  

LÁNY Kit?  

BÉLA Így egy ilyen, figurát.  

HAL Halat.  

BÉLA Ja, bocs, halat.  

LÁNY Valakivel beszéltél az előbb?  

BÉLA Most? Dehogyis, csak úgy.  

LÁNY Megszólalt a tudatalattid, 
igaz?  

BÉLA Persze.  

LÁNY Én is szoktam a tudatalat-
timmal beszélgetni, de mostanában 
sokszor összeveszünk. Úgyhogy 



 D R Á M A - M E L L É K L E T   

 
 

 

7 3  

már kb. egy hete, nem szólunk 
egymáshoz.  

BÉLA Szar ügy.  

LÁNY Mondtam is neki, hogy most 

így legszívesebben elutaznék nélkü-
le a Balatonhoz, mondjuk. Te szere-

ted a Balatont.  

BÉLA Oda vagyok érte.  

LÁNY Oda vagy értem?  

BÉLA A Balatonért.  

LÁNY Ja, értem. Mert ha úgy érez-
néd, hogy velem akarod eltölteni a 
hátra lévő életed, akkor nem lenne 
gond, így simán lehetne.  

BÉLA Kösz.  

LÁNY Akkor most odaköltözöl hoz-
zám?  

BÉLA Most?  

LÁNY Jó, most így nem kell meg-
ijedned, van otthon mindenféle nö-
vényi kivonatom, tudok adni, ha a 
tied nincs nálad. Ugye, te is onnan 
szerzed a vitaminokat.  

BÉLA Onnan.  

LÁNY Látod, ezt is mennyire meg-
éreztem. Most már egészen biztos, 
hogy a mi szilánkjaink valaha egy 
hatalmas egészet alkottak, és 
együtt tükröztük vissza a világ 
szépségét.  

BÉLA Figyelj, most lépnem kell.  

LÁNY Akkor most nem cuccolsz át 
hozzám?  

BÉLA Nézd, előbb most egy kicsit, 

úgy el kell intéznem néhány dolgot, 
ez most így nem egészen oké. Fi-

gyelj, te orvoshoz jársz?  

LÁNY Nem, nem fáj semmim, csak 
néha a lelkem, de olyankor mindig 
lefekszem és képzeletben beboroga-
tom kamillás vattával, az mindig jó 
rá. Te próbáltad már?  

BÉLA Hát azt hiszem, ha most haza 
megyek, be fogok borogatni vala-
mit.  

LÁNY De, jó. Tök, jó.  

BÉLA Mentem. (el)  

LÁNY Várj.  

HAL Elnézést a zavarásért.  

LÁNY Igen?  

HAL Halottam önkéntelenül is, 
hogy valami növényi kivonatról be-
szélgettek az előbb. Azaz igazság, 
hogy én szívesen elrágcsálnék né-
hány ilyen kivonatot, ha nem túl 
drága.  

LÁNY Én az életet fenntartó, kiegé-
szítő és elősegítő dolgokkal nem 
szoktam kereskedni.  

HAL Még jobb, akkor kaphatok be-
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lőle?  

LÁNY Nézd, én nem tudom, ki vagy, 
honnan jöttél, de nem éreztem a lel-
kem csücskében azt a bizsergést, 

hogy nekünk feltétlenül találkoznunk 
kell, nem érzem, hogy eljött az ideje. 
Tudom, hogy te is szilánkdarab vagy, 

meg én is, de még nincs itt az ideje. 
Meg most egészen más dologgal kell 
foglalkoznom, az életem fordulópont-
hoz érkezett. Béla!  

HAL Nem Béla, Aranyhal vagyok. A 
Dunából jöttem, totál üres otthon a 
hűtőm, a közelben semmi éjjel-
nappali, hogy legalább valami algát 
vagy moszatot be tudjak szerezni, 
múltkor bedobtak valami konzer-
vet, az volt ráírva, hogy szardínia, 
nem tudom, ilyen olajos vacak volt, 
na azt bekajáltam, de kegyetlenül 
elcsaptam vele a gyomrom, franc 
tudja, miért.  

LÁNY Az olajos halat én se szere-
tem.  

HAL Micsodát?  

LÁNY Az olajos halat, a szardínia 
konzerv az olajos hal, nem tudtad?  

HAL Baszd meg! (köhög)  

LÁNY Nem tudom, valahogy neked 

is olyan olajos halszagod van, ne-
hezen bírom, nem állnál egy kicsit 
hátrébb?  

HAL Őseimnek még igazi jó jellegze-
tes aranyhal illata volt, nekem már 
csak szagom van, a sok ganéjtól a 

Dunában, erről igazán nem tehe-
tek, azért is járok ki gyakran a 
partra, hogy kiszellőztessem ma-
gam.  

LÁNY Jó, mondjuk, azt látom, hogy 
érdekes dolgokat mondasz, érzem 
benned is az újvilág eszmei vonula-

tát, érzem az ezoterikus megnyilvá-
nulást, hogy van benned valami 
földöntúli.  

HAL Inkább vízen túli.  

LÁNY És így biztos, hogy piciny da-
rabjainknak köze van egymáshoz, 
csak így mégis furi vagy.  

HAL Nem furi, Aranyhal.  

LÁNY És mi a neved?  

HAL Aranyhal.  

LÁNY Most ezt nem értem.  

HAL Aranyhal vagyok, a Dunában 
lakom, kívánságokat teljesítek.  

LÁNY Komolyan? De jó. Éreztem, 
hogy furi vagy, de hogy ennyire? 
Nem tudtam, hogy vannak arany-
halak, azt tudtam, hogy az angya-
lok tenyerébe lépkedek az utcán, 
hogy így alám tesznek, betámasz-
tanak, vagy alám dolgoznak, vagy 
mi, de hogy még az aranyhalak is 
foglalkoznak velem? Jó, mindig 
tudtam, hogy fontos vagyok, hogy 
nekem kell megalkotnom a rend-

szert. Akkor most visszadoblak.  
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HAL Ne.  

LÁNY De én szeretnék kívánni va-
lamit, hadd dobjalak vissza.  

HAL Paradigmaváltáson ment ke-

resztül az aranyhal szakma az 
utóbbi időben, most már azért tel-

jesítek kívánságot, ha nem dobnak 
vissza.  

LÁNY Ja, értem, ez is az új tojás 
időszakának a leképeződése. Jó, 
akkor én nem doblak vissza, nyu-
godtan legyél itt. Akkor most kí-
vánhatok?  

HAL Kívánhatsz.  

LÁNY Ugye te ismered a Bélát?  

HAL Igen.  

LÁNY Na, én azt akarom, hogy a 
Bélával oké legyen minden, érted?  

HAL Persze, értem. Oké lesz minden.  

LÁNY De szupi.  

 

11. KÉP  

ESZTI Most haragszol, hogy így 
megvártalak a házatok előtt? Most 
hova rohansz?  

SZOFI Nem haragszom, dolgom 
van.  

ESZTI Ne kísérjelek el?  

SZOFI Most ne!  

ESZTI Most így ideges vagy? A kis 
sárgát vettem fel.  

SZOFI Én meg a nagy pirosat. Fi-

gyelj, a felolvasáson találkozunk a 
Strófában, most így koncentrálnom 

kell előtte, így rá kell készülnöm, 
egyedül.  

HAL Khm. Bocsánat, nem tudná-
nak egy kis tüzet…  

SZOFI Most húzz innen öreg, 
ahonnan jöttél.  

HAL Ne, kérem, ne dobjon vissza a 
Dunába, még nincs kedvem haza-
menni. Teljesítem egy kívánságát.  

SZOFI Mi vagy te? Aranyhal?  

HAL Igen, látszik rajtam? Újra lát-
szik?  

SZOFI Nem látszik semmi, csak egy 
elhanyagolt… férfi! Fúj!  

HAL Pedig Aranyhal vagyok.  

SZOFI Akkor kívánok valamit.  

HAL Tessék.  

SZOFI (súg) Az a kis sárga tűnjön 
el.  

HAL Oké.  

SZOFI Na, pá!  
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ESZTI Szofi, te kívántál, ez tényleg 
aranyhal?  

SZOFI Persze, miért, nem látod?  

ESZTI Nem, illetve, de.  

SZOFI Na, akkor beszélj vele, kívánj 

valami jót, nekem rohannom kell. A 
Strófában, pusz.  

ESZTI Te tényleg aranyhal vagy?  

HAL Igen.  

ESZTI Csak olyan furcsa vagy.  

HAL Változik a korszellem, devalvá-
lódunk.  

ESZTI Akkor azt kívánom, hogy a 
Szofi, ez a lány, szóval, hogy is 
mondjam, hogy így kezdjen velem 
valamit, érted?  

HAL Persze, tökéletesen, minden 
rendben lesz. Akkor tudsz tüzet 
adni? Elszívhatnánk egy cigit közö-

sen, de van algás spanglim is.  

ESZTI Algás? Az kemény lehet.  

HAL Az.  

ESZTI Szívhatunk.  

HAL Szívjunk.  

12. KÉP  

SZOFI Üdvözlök mindenkit, itt a 
Strófa kávézóban. Rögtön azzal 

kezdeném, hogy a kötetem címe a 
„Kis sárga” lesz. A nyitó vers, ugya-
nezen a címen szól. 

Ó kis sárga kis sárga  

Miért nem vagy nagy piros  
Úgy unom a kis sárgát  

nem unnám a nagy pirost 

LÁNY Béla, szia Béla, tudtam ám, 
hogy idejössz, ugye oké minden?  

BÉLA Persze, oké minden, oké, 
hogy békén hagysz végre, ugye? 
Most minek jöttünk ide, amikor 
legszívesebben tényleg a Dunába 
ugranék, így elbaszni mindent, 
kurva szarul játszottunk.  

KARCSI Ja, jól elküldtek a fenébe, 
de ez egy kurva szar X factor volt. 
Nem tudom, olyan, mintha két kü-
lönböző számot játszottunk volna, 
te biztos azt játszottad, amit én?  

BÉLA A „halálhörgést”.  

KARCSI Baszd meg, nem a „Láb-
nyomokat a gangon”?  

BÉLA Nem! Baszd meg, Karcsi!  

KARCSI Ok, de az a kurva aranyhal 
is jól átvert, nem azt mondta, hogy 
menni fog a zenekar?  

BÉLA De, azt mondta, a szarba.  

KARCSI Mindegy, csak most már a 
csajomat szerezzem vissza.  

SZOFI 

Zöld réten fut a disznó  
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Olyan az orra mint az enyém Ide 
túr oda túr  

De röfögni nincs kedve  
Kinyitja az ólajtót  

Felszáll a villamosra  
Beledörgöli orrát  

Minden napilapba  
Festékes lesz az orra  

Tüsszög tőle nagyokat  
Hapci hapci röff röff  

Mivel hogy nagy malac  
És elfogyott a moslékja 

ESZTI (sírva) Bravó, bravó!  

KARCSI Mit bravózol, ez egy för-
medvény.  

ESZTI Nem az, és különben is az 
egész kötetet én ihlettem.  

KARCSI Hát az előbbi versben, nem 
tudom, hol az ihlet.  

ESZTI A kis sárga az teljesen én 
vagyok, csak most nem tudom, mi-
ért un, és hogy hova a francba tűnt 
a kis sárga melltartóm. Sehol sem 

találom, nem láttad valahol?  

KARCSI Nem. 

HAL Jó estét!  

KARCSI Baszd meg, Béla, itt ez a 
fasz!  

HAL Remélem nem zavarok.  

BÉLA Á, dehogy.  

HAL Akkor mindenki elégedett?  

MINDENKI Kurvára!  

HAL Minden kívánságot teljesítettem. 

MINDENKI Kurvára!  

HAL Ön, kislány, az imént azt beszélte 
a Bélával, hogy oké minden, szó sze-
rint ez volt a kívánsága. Teljesült. Béla 
és Karcsi, azt kívánták, hogy menjen a 
zenekar, ment. Teljesült. Kedves köl-
tőnő, ön azt kívánta, hogy az a kis 
sárga tűnjön el, eltüntettem a kis sár-
ga melltartót. Teljesült. Eszti, ön azt 
kívánta, hogy kezdjen magával vala-
mit, a kedves költőnő, gondoltam, ezt 
az estét magával kezdheti. Teljesült. 
Akkor tudnának ajánlást adni nekem? 

MINDENKI Ajánlást. Persze! 

(Botokat ragadnak és agyonverik az 
aranyhalat, letakarják a fekete le-
pellel, ami a zsúrkocsin van, majd a 
zsúrkocsit középre tolva körülülik 
azt, és elfogyasztják a rajta lévő 
szardíniát.) 

VÉGE 
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