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Totya-szemle Nagykikindán
Tóth Ramónával, a nagykikindai Egység M vel dési Egyesület elnökével is volt szeren-

csém beszélgetni egy kicsit. Ramónáról tudni kell, hogy  maga is színjátszó, s bár a Talál-
kozó színpadán most nem szerepelt, a néz térr l izgatottan követte végig az el adást. Ra-
móna elmesélte, hogy milyen jó dolgok várhatóak színjátszás terén Nagykikindán, ráadásul 
még az idén! Ha kíváncsi vagy rá Te is, olvasd el a beszélgetést! 

Mesélnél arról, milyen jöv beli terveitek 
vannak az egyesületben, ami a színjátszást 
érintik?

Mindenképp folytatni fogjuk, mert Nagy-
kikindán nagy hagyománya van a színjátszás-
nak. A nagykikindai magyarság már az 1880-as 
évekt l aktív az amat r színjátszók világában, 
err l írásos és fényképes bizonyítékok is van-
nak, de azt is fontos kiemelni, hogy 25 éve ak-
tívan részt veszünk a Vajdasági Magyar Amat r 
Színjátszók Szemléjén, még egyet sem hagy-
tunk ki. Sok rendez nk volt: Barácius Zoli bá-
csi, Lepár Ferenc, Kovács Frigyes, jelenleg 
pedig Király Sándor a rendez nk, és az el-
hunyt Tóth Jánosról sem feledkezhetünk meg, 
akinek nagyon sokat köszönhetünk. Pont ezért 
is gondoltuk, hogy az  emlékére megrendez-
zük a Totya-szemlét. Ezt már egy pár éve ter-
vezzük. Eredetileg november 6-ára terveztük 
be, mert akkor van János születésnapja. János 
rendez nk volt, amat r színészünk, elnökségi 

tagunk az egyesületben, s t volt 
egy id szak, amikor titkárként is 
dolgozott. Rövid életének a felét 
biztosan az Egységben töltötte, 
élt-halt ezért az egyesületért. 

Magáért a színjátszásért pedig 
még inkább, és úgy gondoltuk, 
hogy méltó emlék volna az, ha ezt 
a mini szemlét megrendeznénk. 
Az elképzelés az, hogy olyan tár-
sulatok � leginkább falusi társula-
tok � is megmutatkozhassanak, 
akik nem jutnak el a Színjátszó Ta-
lálkozóra, mert nincs kapacitásuk 
arra, hogy nagyobb el adást ké-

szítsenek. Ezért szívesen várjuk 
ket a Totya-szemlére, paraszt-

komédiákkal, rövid jelenetekkel, 
egypercesekkel � bármivel be lehet 
nevezni. Persze a Totya-szemle nem 
lesz olyan jelleg , mint ez a Találko-

zó, de szeretnénk, hogy ha az említett társula-
tok is teret kapnának, és bemutatkoznának más 
közönség el tt. Mivel tavaly elmaradt a Covid 
miatt, idén pedig a Találkozó októberben van, 
úgy gondoltuk, hogy nagyon közel volna egy-
máshoz a két id pont, így az idén december 
18-ára terveztük át a Totya-szemlét.

Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és is-
merve benneteket, szerintem nagyon jól fog 
sikerülni. Nagyon jó látni azt, hogy ennyire lel-
kesek vagytok. Számomra tipikusan a jó pél-
dák közé tartoztok, hiszen egy olyan közösség 
vagytok, amely szívvel-lélekkel végzi a munká-
ját.

Egyre kevesebben vagyunk az Egyesület-
ben, de tartjuk magunkat. Ha a József Attila 
Színtársulatot nézzük, 5 6 emberrel igyek-
szünk min ségi el adásokat elhozni a szem-
lére, bemutatni és tájolni máshol is a Vajda-
ságban.

A kis létszám ellenére sincs hiányérzetünk, 
pont abból kifolyólag, hogy ennyire elhiva-
tottak vagytok. Az a varázslatos az egészben, 
hogy annak ellenére, hogy kevesen vagytok, 
nagyon nagy dolgokat tudtok alkotni közösen. 
Nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkátok-
hoz, izgatottan várjuk a Totya-szemlét, és Té-
ged sem engedhetlek el anélkül, hogy megkér-
dezném: te mit üzennél a többi társulatnak?
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Én amat r színésznek tartom magam, sokat 
játszottam a József Attila Színtársulaton belül, 
és én azt üzenem, hogy kikapcsolódásként 
játsszanak. Játsszanak sokat, és m veljék ezt 
a szép m fajt, hobbit, mert az amat röknek ez 
egy hobbi, a munkájuk mellett végzik mindezt. 

Annyiszor elmondták már mások is, hogy 
ez nem könny  feladat, ezért azt üzenem, 
hogy a kitartás nagyon fontos, és nem lé-

nyeg, hogy milyen korosztályról van szó, állan-
dóan kell utánpótlást biztosítani, de az id sebb 
tagokról sem szabad megfeledkezni. Kívánom 
az id sebb amat r színjátszóknak is, akik talán 
már ott hagytak egyes színtársulatokat, hogy 
térjenek vissza, mert biztosan tárt karokkal vár-
ják ket a rendez k vagy akár az egyesületek.

Fábián Mónika

TOTYA-SZEMLE
Tóth János egykori rendez nk, színészünk, 

elnökségi tagunk, munkatársunk emlékére 
már pár éve készülünk egy Szemlét megvaló-
sítani, melynek állandó helyszíne lenne egye-
sületünk.

Tavaly, mikor fennállásunk 75. évfordulóját 
ünnepeltük, úgy gondoltuk, hogy megfelel  
lenne az els  Totya-szemlét is megtartani, de 
sajnos a pandémia végett nem sikerült.

Idén viszont � ha nem is novemberben � 
(Tóth János születésének napján), de decem-
berben sort kerítünk az els  Totya-szemlére, 
amely mellé anyagi és erkölcsi támogatásá-
val a Bethlen Gábor Alap közvetítésével odállt 
a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság.
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Mi is a szemle lényege:
�  rövid, egyfelvonásos színpa-

di el adások bemuta-
tása,

�  parasztkomédiák
�  minden, ami nem jut 

ki a Vajdasági Magyar 
Amat r Színjátszók 
Találkozójára,

�  három tagú zs ri szak-
mai véleményét hallgat-
hatják meg a csoportok.

Fontos, hogy a bejegyzés 
alatt lév  jelentkezési lapot 
minden színjátszó csoport, egyesü-
let kitöltve eljutassa hozzánk decem-
ber 10-ig, a Totya-szemle december 
18-án kerül megrendezésre az Egység 
M vel dési Egyesület épületében. Ha 
nem résztvev ként, de néz ként szíve-
sen várunk minden kedves érdekl d t!

Jelentkezési lap az 
Egység M vel dési 
Egyesület honlapjáról 
(https://egysegme.org/
totya-szemle/) érhet  el.
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