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Színpad

Színészavatás élesben
A NAGYKIKINDAI EGYSÉG M VEL DÉSI EGYESÜLET JÓZSEF ATTILA
    SZÍNTÁRSULATA CZAKÓ GÁBOR DISZNÓJÁTÉK CÍM  EL ADÁSÁ-

NAK ZS RIZÉSE

Nem mindennapi társulat lépett vasár-
nap este a színpadra, ugyanis több település-
r l állnak össze az alkotók a �játék� kedvéért, 
ami az  esetükben t pontos és életre-halál-
ra megy. A találkozó 25 éves fennállása alatt 
minden alkalommal részt vettek, és általában 
díjes vel tértek haza.

Gondi Martina moderálásában indult az 
értékelés. Röviden köszöntötte a társulatot, 
majd felkérte Király Sándor társulatvezet t 
és a darab rendez jét, hogy beszéljen a da-
rabválasztásról, a társulat b vülésér l, ismer-
tesse a jelenlegi helyzetüket. Sándor rövid 
bemutatkozás után beavatta a hallgatóságot: 
az utóbbi id ben megfogyatkozott a társulat, 
el ször a Tótékat (Örkény István) próbálták, 
amit a járványhelyzet szakított félbe, amiben 
többen szerepeltek, így legközelebb egy ke-
vesebb szerepl s darabbal kezdtek, ami már 
a Disznójáték volt, hogy ha esetleg még egy-
szer lemondásra kerül a sor, kevesebb em-
bernek okozzon csalódást. Majd az is kiderült, 
hogy egy szerepl  lebetegedése miatt, neki, 
a rendez nek kellett átvennie az egyik f szere-
pet (Cornwall Úr).  Az el adásban szerepel két 
új játszó is, akiket, mint megtudtuk, az Egység 
M vel dés Egyesület néptánccsoportjából 
hívtak meg szerepelni. Így két debütáló szí-
nészt is láthattak a néz k, Mangalicza Úr szere-
pében Gyuránki Norbertet, valamint a Kóbor 
Blökit alakító Csíkos Dávidot.  

� Az nálunk mindig úgy van, ha valami hi-
ányzik, a szomszédba kell menni: Nagykikin-

dán hiányzott színész, átmentünk Kisoroszba � 
hiányzik per pillanat valaki súgó és színészünk 
is� akkor a táncosokból �kirántunk� egyet, 
megnézzük, hogy bírja-e a színjátszó tempót 
és virtust, aztán reméljük, hogy itt is marad � 
mesélte Sándor.

A szót ezután Balázs Áron vette át, és mint-
egy párbeszédszer en megkezd dött az érté-
kelés. Tetszését nyilvánította ki a darabválasz-
tás miatt: 

� Igen elgondolkodtató, és nagyon sok pár-
huzamot találtam benne, aktuális lehet bárme-
lyik pillanatban, úgyhogy én nagyon igyeltem 
és követtem!

Majd kitért a díszletre, ami jól m ködik, de 
van benne egy-két megkérd jelezhet  dolog, 
mint például a nem jó irányból érkez  fény (ami 
a pörköl  tüze, azaz a veszély forrása, a sze-
repl k mégis épp az ellenkez  irányba mennek 
a vágóhídra), vagy a középr l belógó két darab 
lánc, ami Áron szerint feleslegesen túl nagy 
hangsúlyt kap. A rendez  válasza a fény pozí-
ciójára az volt, hogy 
a veszély mindenhonnan 
leselkedik a disznókra. 
Elmondta továbbá, hogy 
nemcsak két lánc (lenne) 
a díszlet, de a szajáni szín-
pad kondíciói nem tették 
lehet vé a többi felrakását. 
Brestyánszki Boros Rozi 
olvashatóbb megoldást ja-
vasol a rendez i koncepció 

megvalósítására; ha 
a t z fénye nemcsak 
egy irányból érkezik, hanem 
mindenfel l, akkor az azt 
fogja jelenteni, amit a rendez  
üzenni kíván: hogy a veszély 
mindenhonnan leselkedik 
a szerepl kre. 

Áron vette vissza a szót, sze-
rinte a zeneválasztás is találó (Pink 
Floyd Animals cím  albumáról) és 
hasznos volt. Az el adáskezdést 
viszont � néz i szempontból � nem 
tartotta eléggé olvashatónak. Kiemel-
te Yorkshire Úr zseniális kimenetelét 
(Tombácz Imre), amire a hallgatóság � 
a zs ri, a társulati tagok és a szervez k 
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egyaránt � tetszésüket kifejezve egyöntet en 
helyeseltek: �igen, az nagyon jó�, �igen, azt mi 
is szerettük.� :)  

� Ott kell lennie a komolyságnak! Ugye, k 
a disznóvágásról beszélnek, de ez életre-halál-
ra megy. Itt ez vérkomoly kell legyen, s akkor 
szerintem még több poén ki fog jönni. Még 
jobban megnevetteti a közönséget. A vicc is 
akkor jó, ha komolyan mesélik! � mondta Áron.

Balázs Áron után Rozi vette át a szót. Régi is-
mer sei egymásnak a rendez vel. Megdicsér-
te az igényes szövegválasztást. Mint megtud-
tuk, Király Sándornak ki inomultan jó ízlése van 
darabválasztásokhoz és a megvalósításhoz is; 
mindig van mondanivalójuk az el adásaik ál-
tal. Kérdés merült fel viszont benne az el adás 
befejezésével kapcsolatban. A darab végén, 
a vemhes koca, az egyetlen n i karakter, mi-
után mind a három disznót levágják, kiveszi 
a ruhája alá rejtett párnát.

� Ez így van megírva?
� Nem� valahol olvastam egy olyan értel-

mezést, hogy a koca álterhes. Ezt szerettük 
volna mi alkalmazni. A hazugságot, a kétszín -
séget akartam ezzel kifejezni � válaszolt a ren-
dez .

� Úgy érzem, hogy az el adás fókuszát 
elkönnyíti, eltolja egy olcsó irány felé. Végig 
h en követtétek azt, amir l az el adás szól. 
Kivéve ezt. Én nagyon nem vagyok feminista, 
nem vagyok emancipált, de úgy érzem, ahogy 

ez befejez dik, nekem ez egy 
ne� Nem szerettem a végét, 
mert nekem nem err l szól 
a történet. De ez csak záró-
jelben mondom.

Ezután rátért a már emlí-
tett el adáskezdésre.  

� Nagyon szerettem a zenét 
az el adásotokban! Nagyon 
szerettem azt is, ahogyan be-
emelt ez a zene. Az valóban 
igaz, amit Áron is említett, hogy 
nagyon hosszú zenei bevezet -
vel kezd dik az el adás, amiben 

benne van, hogy �kaját keresek�. 
Ez így valóban hosszú, aláírom! 
De ha a keresésnek van egy tör-
ténete, hogy hogyan keresem� 
például bejövök, boldog vagyok, 
belenézek a vödörbe, nincs ben-
ne semmi, hopp, megyek tovább, 

satöbbi (felépített cselekmények 
és érzések sorozata), tehát van egy fokozás, 
amiben eljutok odáig, hogy pánik, akkor van 
neki egy története. Akkor azt szeretem nézni. 
De a zenei világát az egésznek, a hangulati vi-
lágát, nagyon pontos találkozásnak érzem, na-
gyon szerettem az el adásban!

A továbbiakban a jelmezekre tért ki. Vé-
leménye szerint voltak jól m köd  darabok, 
amelyek üzenettel bírnak, többletjelentést 
hordoznak, mint például a kantáros munkáso-
verálok és civilnek ható kosztümök. Finomabb 
egyensúlykeresést javasolt köztük.

� Azt mondod, minimalista színházát csi-
nálsz. Annak az a titka, hogy csak olyan ele-
meket hozok be a színpadra, amelyek vagy 
funkcionálisak vagy nagyon er s jelek. Imá-
dom azokat az el adásokat, amelyekr l lehet 
beszélni, ami gondolatokat ébreszt, kérdése-
ket vet fel, ötletek szül. Az el adásotok elindít 
bennem egy gondolatiságot!

Rozi kíváncsi volt arra, hogy a tájolások al-
kalmával hogyan reagál a közönség, erre a ren-
dez , Király Sándor válaszolt.

� Azokon a helyeken, ahol ritkán látnak szín-
házi el adást, értik, és nagyon szeretik a Disz-
nójátékot, érezhet en jól követik és mennek 
a történettel. 

Ágoston Pribilla Valéria szintén dicsérettel 
kezdte mondanivalóját. 

� Jól m köd  el adás! Nagyon szeret-
tem azt az összjátékot, amit megteremtette-
tek a színpadon. Tehát az egymásra igyelés, 
a partnerre igyelés, úgy érzem jól is éreztétek 
magatokat a b rötökben� Amit szintén meg-
dicsérnék, hogy tudtok élni a szünetekkel! Ki 
tudjátok várni a következ  mondandót, hogy 
az hatásosabb legyen. Voltak csendek, szüne-
tek, aminek én nagyon örültem.

Kiemelte Tápai 
Martina (Koca Anyó) 
alakítását, valamint 
Csíkos Dávid (Kóbor 
Blöki) hatásos els  
megjelenését. Felhív-
ta viszont a társulat 
igyelmét a színpadi 

beszéd, a jól érthe-
t  szóvégek, a nyelvi 
igényesség fontos-
ságára. Ebben van 
lehet sége fejl dni 
a társulatnak. De 
többszörösen dicsé-
retét fejezte ki a látot-
takkal kapcsolatban.

Rozi folytatta a di-
csér  szavakat York-
shire Úr alakításáért (Tombácz Imre), kiemelte 
még egyszer, hogy mennyire inoman, pon-
tosan hozta a igurát, nem ment át ripacsos-
kodásba. Valamint gratulált Csíkos Dávid és 
Gyuránki Norbert szerepléséhez, akik el ször 
léptek nagyszínpadra, els bálozók, és akik tö-
kéletesen helyt álltak mint színészek!

Nagy Karina 


