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TÓTH ZSUZSANNA 

EGY TÍZÉVES FESZTIVÁLRÓL 

X. Országos falusi színjátszó találkozó – Adács, 2006.

Az utolsó pillanatban ugyan, de soha nem látott mennyisé-
gű színjátszó csoport adta be jelentkezési lapját Adácsra, a X. 
Országos falusi színjátszó találkozóra. Ez a létszám egyrészt ör-
vendetes, másrészt kompromisszumokra késztette a szervezőket, 
akik azontúl, hogy néhány csoportot el kellett utasítsanak, a 
szokásos szerkezeten is változtatni kényszerültek. (Mint utóbb, 
a visszajelzésekből kiderült, ezt nem mindenki fogadta jó szív-
vel – mi magunk sem – de mindenki megértette.)  

A legfontosabb változás az volt, hogy a szombat délelőtti 
műhelymunkákat, amelyek többféle módon szinte továbbkép-
zést jelentettek, elhagyni kényszerültünk. Pedig elmondható, 
hogy ezek a kb. 6 éve bevezetett műhelymunkák, foglalkozások 
igen jó hangulatú és fölöttébb hasznos együtt munkálkodások 
voltak. E sorok írója többször vezetett rögtönzéses technikákon 
alapuló délelőttöket – s elmondhatja, hogy a játék felszabadí-
totta a résztvevőket, kapcsolatok jöttek létre nemcsak az egyé-
nek, de csoportjaik között is. Volt alkalom, amikor a térhaszná-
lat volt a középpontban; ez a munka annyira sikeresnek bizo-
nyult, hogy utána egy csoport meghívott, tréningezzünk együtt 
új darabjuk előkészítő stádiumában. Ma is hiszem, volt részem 
abban, hogy a színpadra állítás sikeres lett… De hasonlókról 
számolhatna be több szakember; emlékszem, milyen izgalmas 
volt Lengyel Pál vezetésével egy Tennessee Williams darab ér-
telmezése, vagy jelenetek „félve/félre-rendezése”; Solténszky 
Tibor dramaturgiai szempontú elemzései, és sorolhatnám Nagy 
András László és Kiss László tevékenykedését is. Az utóbbi két 
évben Lázár Péter és Zalatnay Edith is csatlakozott a csapathoz; 
előbbi dramatikus feldolgozási módszerekkel közelítve egy me-
sét, utóbbi pedig sokak számára ismeretlen (bothmer gimnasz-
tika) mozgáselemekre épített foglalkozásával. Ezek a tapasztala-
tok gyarapították a résztvevőket, közösséggé kovácsolták őket, 
és sűrűbbé tették a szakmai beszélgetéseket is.  

Most választanunk kellett. Vagy még négy csoportot el kell 
küldeni, vagy nincs délelőtti műhely. A döntés rajtunk (szerve-
zőkön) múlt, és lehet, hogy nem jól – mi most a minél több 
csoport mellett döntöttünk, elsősorban azért, hogy régiek és 
újak együtt ünnepelhessék a jubileumot.  

Ami még fontos; és figyelemreméltó; a csoportok rendkívül 
fegyelmezetten dolgoztak, megfogadva az előzetes kéréseket, s 
így az átgondolt, precíz, de igen feszes építés, bontás, játék 
ütemét tartani lehetett. Szinte alig volt csúszás (5-10 perc 
max.), ami majdhogynem hihetetlen – más tapasztalatok tük-
rében. Nem volt üresjárat sem. Ez különösen a zsűrit viselte 
meg – erről majd később, de bizonyos értelemben nem adott 
lehetőséget a csoportoknak sem a lazításra. A feszített tempójú 
fesztivál mégis jó légkörű volt, ami nagyrészt a vendéglátók és 
résztvevők rutinos együttműködésének, és a baráti hangulatnak 
volt köszönhető. Végül is már ismerjük egymást, már tudjuk, ki 
mikor, milyen problémákkal áll elő.  

Köszönet a csoportoknak azért is, mert pontosan adták meg 
az időket. E nélkül minden számítás, újra és újra átdolgozás hi-
ábavaló lett volna. Köszönet az olyan kompromisszumokért, 
amelyek csorbították az eredeti előadást, de – példának okáért 

– semmiképpen nem fért volna bele a fesztiválba a 2x75 perces 
játékidejű (plusz építés, bontás, szünet) Anconai szerelmesek 
(Jászárokszál-lás), és akkor nem találkozunk a szimpatikus cso-
porttal. A csoport nagylelkűen lemondott az első felvonásról, 
és csak a másodikat mutatta be – igaz, a közönség ezt is hálásan 
fogadta.  

S hogy mi minden történt 2006-ban Adácson? A megnyitó 
is kicsit korábbra került, de szép számmal gyűltünk össze. Sze-
keres Ida köszöntő szavai után hagyományosan a Zéta táncosa-
inak jó hangulatú előadását láttuk, majd Kary József igazgató úr 
(Bartakovics Béla Művelődési Központ, Eger) mondott pohár-
köszöntőt. Az ünnepélyes megnyitóra már a színházteremben 
került sor. Kiss László, aki eddig minden fesztiválon részt vett 
(az ideinek sajnos csak a megnyitóján), az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium nevében köszöntötte a résztvevőket, s méltatta 
a jelenlévő szakembereket, akik önkéntes munkát vállaltak a 
fesztivál anyagi korlátai miatt. Ő is elmondta, Borbáth Erika 
főigazgató asszony (Magyar Művelődési Intézet) is, hogy bizony 
ennek a tíz évnek már vannak olyan résztvevői, akik fentről 
vigyázzák találkozásainkat. S noha a beszédekben nem esett er-
ről szó, hadd soroljam néma sóhajként nevüket: Nyeső Ildikó, 
Zala Szilárd, Soltis Lajos, Figer Szabina és Kurucz László...  

Borbáth Erika méltatta a 10 évet, amit a fesztivál már ma-
gáénak tudhat, majd elindultak a bemutatók.  

Elsőként az Adáshiba Színjátszó Csoport (Eger) lépett szín-
padra, Csehov: A medve c. tréfájának előadásával (rendező: 
Fehér István). Dicséretes színészvezetéssel, átgondolt, élvezhető 
előadást láttunk – igazán jó ómen volt. Mindhárom szereplő 
példásan teljesít, s még ha a „hivatásos néző” talál is hibákat – 
ezeket elmondtuk a szakmai beszélgetéseken – alapvetően csak 
dicséret illeti a játszókat. Tehetségesen, érzékenyen nyúltak a 
témához, amelyet ugyan nem mondhatni, hogy egyénien ér-
telmeztek – de meglehetősen pontosan. Színpadi jelenlétük 
példás, élményt adó volt.  

Rövid közjátékkal – az átépítés alatt, s majd később is még 
kétszer – lépett színre az egerszóláti Rizling Színjátszó Kör. 
Szőke Andrea: Parasztok közt c. epizódfüzérének egy darabját 
adták elő. A figurák erősen karikírozottak, a poénok több mint 
sikamlósak, mondhatni durvák. Furcsa, nem furcsa – a rendező 
ugyanaz, mint aki az imént látott, pontos és szép játékú Medvét 
rendezte. Lehet, hogy tévedek, de úgy vélem, a fesztivál közön-
sége jobban reagált a Medvére, mint a Parasztok közt olcsó po-
énjaira. A szappanoperásított mű-parasztvilágból több epizódot 
láttunk. Tisztelet a játszóknak, akik megpróbáltak, és olykor-
olykor még sikerült is nekik, egy-egy emberi pillanatot felvil-
lantani. Málé Pál szerepnéven például remek kvalitású színját-
szóval találkoztunk, kár, hogy a szakmai vélemények többsége 
szerint méltatlan feladatra ítélve.  

Az Adáshiba második darabja (rendező: Balogh András), 
Rejtő Jenő: Szeánsz a fegyházban c. jelenete volt. S noha a Med-
ve impulzív hatását (számomra) nem tudta megközelíteni, volt 
olyan szakember, aki ionesco-i mélységeket fedezett fel benne. 
Általában egyetértettünk abban, hogy az előadás hordozott iz-
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galmakat – kinek – kinek ízlése szerint. A Medvét játszó Pócsik 
Attila ebben a darabban is igazán tehetségesen formálta meg 
szerepét – ám számomra a csiki-csuki helyzetek túlhajszoltak, a 
helyzetek felépítése önmagáért való volt. (Más szakember a 
blődlire hajazó vonásokat fedezett fel, de hozzátette, ezek nem 
voltak kiaknázva…) A játék ennek ellenére működött, vagyis 
kifogásaim már csupán egy magasabb szintért áhítoznak…  

A következő meglepetést az Almásházáról érkezett, a Har-
mónia Művészeti Iskola diákjaiból, ha minden igaz, felső-
tagozatosokból és középiskolásokból álló Táltos Színpad okoz-
ta, egy arab mesével. Szálem és a szög igazán furfangos történet, 
amelyet a srácok sok-sok kreativitással, játékos kedvvel és igen 
plasztikusan adtak elő. Jól kidolgozott ritmussal, remek ötle-
tekkel pergő játék részesei voltunk – az a közönség, amely egy-
általán nem szokott az efféle stilizált játékhoz, remekül reagált. 
A későbbiekben még két alkalommal színre léptek. A stilizált 
játékban mindvégig erős tehetséget mutattak; a Paradicsomból 
történő kiűzetés két ördöge kifejezetten rokonszenves – ennél 
kevésbé revelatív a Propaganda c. jelenetük. (A rendező 
mindhárom esetben Lázár Péter.) Ez utóbbi is ott kap erőre, 
amikor a stilizáció lép előtérbe. A csapat egész teljesítménye 
kiemelkedő – jelenlétük üde színfolt a találkozón.  

„Szegényember aranya” címmel jóval hagyományosabb elő-
adás következett. A Pethes Ferenc Színjátszó Csoport (Nagy-
körű, rendező: id. Barát József). Egy Mátyás-korabeli történetet, 
mesét dolgoztak fel a hagyományos színjátszás eszközrendszerére 
építve, sajnos, elég sok problémával. A játszók mindegyike má-
sik színpadi nyelvet beszél, alig van kontaktus a szereplők kö-
zött, nem figyelnek, és nem reagálnak egymásra. Óriási szüne-
tek, ritmusproblémák vannak, sajnos, szinte végig a játékban. 
Azt írják magukról, szeretnek énekelni, de ezek a betétdalok 
sem megfelelő ritmusban és nem elég felszabadultan hangoznak 
fel. Mindazonáltal nagyon szimpatikus társaságról beszélhe-
tünk, akik között több ígéretes játékos is akad, és nagy öröm a 
számunkra, látni, hogy a szépkorú játszók között más korosztály 
is felbukkan.  

A Játékos Játszók (Tiszaszentimre), akik már több sikeres 
előadást bemutattak itt, Adácson, sajnos nem érkeztek meg, a 
fesztivál előtti napon betegség miatt le kellett mondani részvé-
telüket.  

Így az Avar Színpad következett, Varsányból. Cervantes: 
Szószátyárok c. darabját adták elő (rendező: Bátyi Sándor). 
Sok-sok probléma dacára, az előadásnak van egy nagy erénye; 
sikerült egy igazi szószátyárt találniuk a főszerepre. Sajnos, nem 
sikerült kettőt – noha ez lett volna az igazi mutatvány. (Hallot-
tuk ugyan, hogy egy másik szereposztásban ez is működött.) 
Sok pozitívuma mellett az előadás nem volt hibátlan, de na-
gyon örültünk annak, hogy felbukkant egy – számunkra isme-
retlen – új, még sok lehetőségeket rejtő csapat.  

A Görömbölyi Színkör szerencsés kézzel nyúlt Hans Sachs 
komédiáihoz. (Rendező: Gergye Zoltán.) Azt, hogy működött a 
dolog, nagyrészt a szerzőnek, másrészt a felszabadult játékosok-
nak volt köszönhető. Nehezen birkóztak ugyan meg a verses 
szöveggel, de egészen jó helyzeteket, nagyszerű színészi jelenlé-
teket sikerült felvillantani. A szereplők odaadással, tehetséggel 
dolgoztak – annak ellenére, hogy a mechanikus gesztusok 
gyengítették az eredményt, a pontosan nem végigelemzett, tisz-
tázatlan helyzetek pedig tétovaságban hagyták a játszókat is. A 
szakmai beszélgetésen sor került a jelmezek tisztázatlanságát il-

lető kérdésekre is – összességében igen jó színvonalúnak ítéltük 
meg a produkciókat.  

Egyértelműen sikernek bizonyult a veszprémi Alig Színpad 
Szegény ördög c. előadása. Jó kis hangkulisszával indul, eleven 
helyzetek, egymásra-figyelés, jól kijátszott poénok jellemzik az 
előadást, amelynek egyik fő erénye a báb és az élő színész töké-
letes összhangja. Kis rendezetlenségek, néhány luft, pár tisztá-
zatlan helyzet – cserébe viszont igazán nagyszerű színjátszók – 
közöttük revelatív felfedezésként Zalavári András – szórakozta-
tó előadása, amihez csak gratulálni lehet. Németh József a ren-
dezőjük, aki ezúttal Lázár Péterrel és Kampós Csabával közösen 
jegyzi az előadást.  

Az első estét a bajai Kaméleon Csoport meglehetősen kétes 
értékű előadása zárta. Vida Rózsa (a társulat egyik tagja) merész 
ötlettel írt kusza darabot. A „Nővérek és fivérek” azonban se fü-
le-se farka átgondolatlan ezoterikus-krimiszálas történet, dra-
maturgiailag zilált, rendezőnek pedig nyoma se érződik. 
(Amúgy ő szereplőként is jelen van: Arcson Rafael.) A társaság 
keresi önmagát – ez dicséretes. Kísérleteznek különféle műfaj-
okkal – ez is igen pozitív. Ami létrejött, az azonban aligha ne-
vezhető többnek, mint merész exhibicionizmus, köldöknéző li-
laság. A magam részéről szívből remélem, hogy elmélyült mun-
kájuk igazi gyümölcsöket is terem majd, s több olyan szép, át-
gondolt játékokat láthattunk tőlük, mint például tavaly, a Fé-
lálmaink volt.  

A nap éjszakába, sőt másnapba fordult, mire az utolsó elő-
adásnak, megbeszélésnek is vége lett. Sok alvás nem jutott ré-
széül se vendéglátónak, se zsűrinek, se játszónak. De – becsület-
ü(n)kre legyen mondva – másnap is legények volta(tun)k. Ko-
rán kezdődött a nap, fél tízkor már indult az első előadás; a jász-
fény-szarui Fortuna Együttes Tamási Áron Énekes madár c. da-
rabjának első felvonását hozta megmutatni – együttgondolko-
dási szándékkal. (Rendező: Kovács Andrásné.) Ez már önma-
gában is dicséretes. Hogy bemerik vallani; kételyeik vannak, 
utakat keresnek. Igazán igényes hozzáállás jellemzi a csoportot, 
legyen az ruha, díszlet, hozzáadott ének stb. Csakhogy ezek a 
dolgok – bármilyen szimpatikusak is, nem mindig szolgálják jól 
az előadást. A színészek igazán tehetségesek, ám, ami a szerep-
osztást illeti, elhangzottak javaslatok (jelen sorok írója is mást 
látott volna szerencsésebbnek), s csodák csodája – zsűriként 
ritkán él meg ilyet az ember, többnyire csak utálják – a szakmai 
beszélgetés után a csoport is erősen hajlott a változtatásra. 
Öröm volt az is, hogy a nézők között megjelent Mucza Andrásné, 
aki kb. nyolc éve egyik főszereplője volt a „híresen szép” 
nagykátai Énekes madárnak, és sikerült a régi és új előadás ké-
szítőit szakmai beszélgetéshez összehozni. Bízom benne, hogy ez 
is segít majd a jászfényszaruiaknak. Az együttes most lesz 30 
éves – úgy vélem, a változtatások után hamarosan kész előadás 
méltó ünneplése lesz egy ilyen hosszú pályafutásnak.  

Igényesnek neveztem az előző előadást, s el kell mondani, 
hogy közel sem ilyen körültekintő s igényes a Hegyhát Szín-
pad. Budapestről érkeztek – vagyis voltaképpen alig lehetne 
őket falusinak nevezni. Érdekes összetételénél fogva viszont 
igencsak helye volt itt a csapatnak, sok vonatkozásban roko-
nítható hátrányos helyzetűk a kistelepülések elzárt csoportjai-
val. A hegyhátosok valami csodás szimbiózisban élnek csoport-
vezetőjükkel (Cziczó Attila). „Népmesécske” c. előadásuk egy-
szerre a kreativitás és a felszabadult játék ötvözete. Hősei úgy 
csetlenek-botlanak a színpadon, keresik furfangos kis ötletecs-
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kékkel önmaguk boldogulásának útját – mint mi valamennyien 
e földi életben. Hátránnyal élő szereplői öntudatlan bizalom-
mal adják át magukat a játéknak… a nézők pedig határtalan 
szeretettel fogadják őket. Példaértékűen mutatja fel az előadás 
a színház gyógyító csodáját is.  

Meg kell valljam, a következő darabnál adtam fel objektivi-
tásomat, vagyis arra való törekvésemet, hiszen mint tudjuk 
alapvetően szubjektívek vagyunk és saját színház-ideáinkból ki-
indulva nézzük az előadásokat. Egyszerűen feldühített, hogy te-
hetséges játszók, remek anyagból ilyen avult, poros játékot ad-
nak elő – amelyben ráadásul fel-felvillannak az ékkövek. A 
gyöngyösi Mozaik Színkör Kávéház címmel Karinthy Frigyes 
írásaiból állított össze színpadi műsort. (Rendező, szerkesztő: 
Válik István.) Mértéktelenül pontosak akartak lenni, de csak 
hosszú és (szerintem) unalmas lett az előadás. Különösen élet-
telen, amikor a statikus színpadon álló Karinthy-fej magnóról 
megszólal (pocsék magyarsággal, csapnivaló hangsúlyokkal) – 
és percekig hallgatnom kell egy mozdulatlan arckép gépi mo-
nológját. Ráadásul ez a szerkesztés egyik állandó eleme. Vagyis 
valahányszor megmozdul a kép (no, nem nagyon, csak kicsit!), 
biztos lehetek abban, hogy újra jön majd a monoton narráció 
és a rettenetes magnóbejátszás. De nem bántom őket tovább – 
hiszen, mint a kezdetben is említettem, remek, kiváló színját-
szók vannak közöttük. Hiszem, hogy ennél sokkal többre képe-
sek.  

Voltaképpen ez derül ki a következő előadásból – Stúdió, 
vagy amit akartok (Gyöngyös); A telefonbetyár (rendező: 
Prezenszky Attila) – hiszen, nem is olyan furcsa véletlen foly-
tán a következő játékban a Kávéház „Karinthy-hangja” hús-vér 
(s ezáltal szerethető!) figurává válik (Tábi Tibor). A beszéde 
nem lesz jobb, viszont karakterépítő. Az egész ember megmoz-
dul, hiteles gesztusokkal telítődik. A játék élénk, pergő, meg-
vannak a kellően feszült pillantok, a poénok bejönnek. A tár-
sulat figyel egymásra, nagyszerű az összhang, jó a megszólalások 
ritmusa. Hát, valahogy így kell ezeket a kabarétréfákat játszani.  

A jászárokszállási Görbe János Színkör a közönség-kedvenc 
darabok egyikét választotta. Igaz, hogy a kevésbé igényes nézők 
is tudják, az „Anconai szerelmesek” nem éppen a drámairodalom 
gyöngyszem-darabja. (Rendező: Kovács Béláné.) Fő erénye, 
hogy a dalok, amelyek elhangzanak benne – valamennyiünk 
kedvencei. A szakmai beszélgetések torlódása okán nem láttam 
az amúgy is megcsonkított előadásnak csupán egy töredékét. 
Így aztán a csonkánál is csonkább élményanyagom van. Persze, 
annyit ennyiből is érzékelni lehetett, hogy remek társaságról 
van szó, akik szeretnek együtt játszani, legtöbbjük ügyesen éne-
kel. Viszont hiányosságaikból is kiderült néhány; nincsenek 
igazán kidolgozva a helyzetek – ezért aztán van néhány torlódás 
is; szövegek egymásra mondása, szereplők egymás hegyén-hátán 
– szóval, sok a guzmi. Persze, más a tér. Ilyenkor (vendégjáték 
esetén) sokkal jobban kell figyelni arra, hogyan épül fel a dísz-
let, vagyis, mi a fontosabb a megszokott díszlet, vagy a játéko-
soknak elegendő játéktér. Sokat lehetne javítani az egészen – 
de anélkül, hogy a játék jókedve ne csorbuljon.  

A Csongrádi Színtársulat kapós és ismert darabhoz nyúlt; 
és a „Süt a hold” el is adta önmagát. (Rendező: Komlósi János.) 
A poénok ültek – noha a kidolgozás nem elég finom; sok-sok 
értelmezési felületességgel találkozhatunk, a ritmus feszességén 
is lehetne javítani. A játszók ugyanakkor jókedvűen, Sebők 
László, született komédiás vezetésével szórakoztatták a nézőket. 

Felszabadultságukat erősebb rendezői kézzel lehetne a tovább 
(fejlődésükhöz) vezető útra terelhetni.  

Az 1956-os évforduló begyűrűzött Adácsra is. A Tiszakécskei 
Református Színjátszó Kör gyerekekből és két-három tanárból ál-
ló csapata tiszteletreméltó komolysággal, kulturáltan közelített a 
témához, „A pesti srác balladája” feldolgozásához. (Rendező, szer-
kesztő: Tar Sándor.) Talán túlontúl ünnepélyesek voltak. Ettől 
lehet, hogy kicsit statikusra, propaganda-ízűre sikeredett az, ami 
lehetett volna felszabadult memento is – a jószándék megvolt hoz-
zá. És nagyon szépen énekeltek…  

Van az adácsi fesztiválnak egy visszatérő renitense, egy csa-
pat, amelyik fittyet hány a közönség kívánalmainak, amelyik 
makacsul megy a maga útján, inkább több mint kevesebb siker-
rel – noha ez látszólag minden ép észnek ellentmond. Az aszódi 
Vécsey Kamarateátrum (különös tekintettel a vezetőjükre, 
Barabás Tamásra) a megszállottak, ahogy legutóbb valahol hal-
lottam, a megveszekedettek fajtából való. Nem divatokat kö-
vet, hanem fejlődik, még ha ennek stádiumai nem is mindig 
esnek egybe az elvárásokkal. Mostani előadásuk, Schnitzler: 
Casanova hazatérése persze lehet, hogy nem minden néző szá-
mára hordozza ugyanazokat a gondolatokat, sugallatokat – a 
legtöbben azonban „veszik az adást”, azt a rétegét az előadás-
nak, amelyik éppen hozzájuk szól. Ez a produkció példa és bizo-
nyíték, hogy nem feltétlenül kell a könnyebb ellenállás irányá-
ba haladni; hogy az is lehet sikeres, ami tartalmas, ami igazi 
gondolatokat hordoz. (Szomorú, hogy ezt le kell írni, hogy bi-
zonyítani kell, miközben mindenütt azt halljuk, de hát a közön-
ség ezt meg ezt kívánja…) Az előadás szegény színház – és mégis 
gazdag, kevés eszközzel, ám átgondoltan használ jelmezt és dísz-
letet. Egyre jobbak a színészek, képesek igazi jellemeket, emberi 
sorsokat felvillantani. A rendező Barabás remekül használja fel 
csapatának készségeit például a zene beépítésében, darabbéli 
alkalmazásában. Igaz, kicsit kevésbé jól használja rendezői ön-
magát önmaga rendezésében. A szakmai beszélgetés során el-
hangzott számos apró dolog, amin javítani lehetne. Hát igen. 
Egy azonban biztos, hogy igazi színházat láttunk – amelynek 
atmoszférája van.  

Az adácsi találkozó – már nem először – a helyi Veritas 
Színpad fellépésével zárult. Ábrahám Pál Bál a Savoyban című 
zenés vígjátéka számomra az egyik legjobban kidolgozott 
Veritas-produkció, néhány éve már láttuk. (Rendező: Szekeres 
János.) Akkor is nagyon szerettem, emlékezetes maradt a szá-
momra az ünneplés, ahogyan a közönség fogadta, s nem utolsó-
sorban személyesen érintett lettem egy ifjú nézőtárs által, aki 
beavatott a „dupla szerelem” titkába. Tudniillik megsúgta ne-
kem akkor kábé 5 éves szomszédom, hogy a végén kettős szere-
lem lesz, és ennek színpadon lévő szülei is részesei… Az ifjú 
ember most már szintén a színpadon volt, mint Savoy-beli aj-
tónálló fiú. Hiszen már legalább 9 éves, követnie kell szüleit. 
Mit példáz mindez? Hogy Adácson a színház szeretete erős. 
Hogy a színházcsinálás az életük része. Ahogyan a falu apraja-
nagyja szívesen és türelmesen fogadta tíz éven át a színjátszókat 
ezen a fesztiválon (köszönet érte!), ugyanúgy fogadják őket 
környezetükben. Szeretettel. Nem mellesleg ez a barátokból ál-
ló csoport működő produkciókat hoz létre, ők jelentik a színhá-
zat közvetlen és tágabb környezetükben – és határainkon túl is 
sikereket aratnak. A megelégedés tapsa most sem maradt el. 
Szép ünneppé lett így a 10. fesztivál zárása – amit valamennyi-
en örömmel konstatáltunk.  
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Szép és küzdelmes tíz év van mögöttünk. Néha voltak kéte-
lyeink, néha nagyon gyönge előadásokat is láttunk – valljuk 
be. Nem azért szeretjük Adácsot, mert kísérletekkel, fantaszti-
kusan kiérlelt előadásokkal találkozunk itt. Talán azért szeret-
jük, mert esendőségünkre ismerünk az itteni előadásokban, az 
útkeresésekben, mert együtt tudunk örülni annak, ami sikerül, 
mert tanulunk egymástól – mert tanulni akarunk egymástól. 
Megtanulni, hogyan lehet nehéz körülmények között együtt 
tartani egy-egy csapatot. Megtanulni, hogy lehet újra meg újra 
újrakezdeni. Tanulni egymástól türelmet és odafigyelést. Kitar-
tást. Erőt. Jókedvet. Színházat? Nem biztos, hogy ez utóbbi a 
lényeg, miközben persze színházi értelemben is számtalan önfe-
ledt órát töltöttünk már Adácson előadásokat nézve. A legfon-
tosabb mégis a közösségek erejének megmutatkozása, kicsi má-
niánkon, a színházszereteten keresztül.  

Itt essék néhány szó a zsűrizésről is. Örök dilemma, hogy 
mennyire kell komolyan venni a szakmázást. Ha ez történik, 
vagyis a zsűri tagjai elemeznek, magyaráznak – „okoskodnak” – 
a játszók többnyire védekezni kezdenek, sorolják, hogy miért 
nem lehetett ezt meg azt megcsinálni. Általában sokszor vádol-
ják a zsűrit, dühödt kirohanásokban szinte darab-ölőnek, fa-
nyalgónak, finnyásnak, ízlés-zsarnoknak stb. (a felsorolás vég-
telen és egyre durvább lehetne) nevezve tagjait. Van, aki 
„csak” megsértődik, van, aki életre megutál, van, aki legyint. És 
van, aki sír, de aztán kérdez. Beszélget. Fejlődni akar. Jobb elő-
adást akar csinálni. Aki elhiszi, hogy a zsűri – vagy nevezzük 
őket csak szakembereknek – azt próbálják tenni, ami a dolgok. 
Amiért ide(oda)hívják őket; elemezni, látni, beszélni a dolgok-
ról. Nem ritkán napi 10-12, vagy még több órán át figyelnek, 
javasolnak, beszélgetnek – alig néhány perces lazításokkal –, és 
próbálják elkerülni a hirtelen véleménynyilvánítás csapdáit, a 
fáradtságban könnyen ingerültebbé válható hangnemet, és 
próbálnak tekintettel lenni arra, hogy ebből a 10-12, vagy még 

több órából mindenkinek a maga 1 órája, a maga sikere a leg-
fontosabb. És persze nem mindenki érti ugyanazt a siker alatt 
sem. Pedig nem attól lesz egy előadás sikeres, hogy tábortűzi 
eszközökkel megnevetteti a nézőit. Ezek talmi sikerek. Attól 
lesz igazán az, ha közölni akar valamit (és ez lehet szórakoztató 
is!), ami fontos, amihez közük van játszóknak és nézőknek, s 
ezt a színpad törvényszerűségeinek egyre jobb megismerésével 
és használatával megalkotott közösségi játékban színre viszi. 
Ezeknek a felismerésében adhat segítséget a zsűri. Azoknak, 
akik nyitottak és elfogadják a más szem, más ízlés, másfajta tu-
dás felismerte problémákra adott tanácsokat. A szegény zsűri 
védelmében ejtett közbevetésnek itt vége.  

 
Adács más, mint a többi fesztivál. Sokszor zajosabb (hang-

erőben), itt van a legkésőbben a vacsora, itt utazni kell a szállá-
sig, és míg a többiek még nagyon élnek, egyeseknek néha ne-
héz kivárni éjszaka buszt. Itt vágni lehet a füstöt az udvaron, ha 
mindenki egyszerre bagózik. Itt éjjel kettőkor megy a tánc, de 
délelőtt ott ülnek az álmos szeműek is a műhelymunkákon – 
igaz, változó intenzitással, de legtöbbször mégis egyre ébereb-
ben. Itt nagyon sűrű az élet, itt mindenki mindenkivel találko-
zik, és nem lehet elmenni semerre másfelé. Nincsenek kocs-
mák, mozik, múzeumok. Csak a József Attila Művelődési Ház 
van, ahol szoros egymásutánban peregnek az előadások, ahol 
csak a színház van. És reméljük, legalább még tíz évig lesz.  

Vagyis: jövőre? Veletek? Ugyanitt.  
 
Tóth Zsuzsanna az adácsi színjátszó találkozó 10. évfordulóján, 

amelynek sikeréért és megvalósulásáért egy évtizeden át áldozatos 
munkát végzett, a Zéta Kulturális Egyesület javaslata alapján el-
nyerte az „Adács kultúrájáért” emlékérmet, amelyet a záróünnep-
ségen Szekeres János, a József Attila Művelődési Ház igazgatója, a 
Veritas Színpad rendezője nyújtott át. (A Szerk.)

 
 

„ILLYÉS GYULA” III. NEMZETI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 

Ozora, 2006. november 4-5. 

Harmadik alkalommal került megrendezésre Ozorán, az Ily-
lyés Gyula emléke előtt tisztelgő vers- és prózamondó verseny 
döntője. A kis település Polgármesteri Hivatala (élén, a már 5. 
alkalommal megválasztott Schranz Istvánné polgármester asz-
szonnyal) és a rendezvénnyel kapcsolatba kerülő lakosok példás 
vendégszeretettel fogadták az idelátogató versmondókat.  

 
Külön köszönetet kell mondani Endreffyné Takács Mária 

igazgatóasszonynak (Simontornyai Vármúzeum), aki a kezde-
tektől segíti, hogy méltó körülmények között kerüljön megren-
dezésre a versmondó verseny, amire idén harmincegy versmon-
dó jutott be a hazai, illetve határon túli elődöntőkről.  

 
A Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Versmondók 

Egyesülete ezúton is köszönetet mond a megyei fordulók meg-
rendezésében részt vállaló intézményeknek, illetve a Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának. Áldo-
zatvállalásuk, anyagi segítségük nélkül, nem valósulhatott vol-
na meg a rendezvény. 

A felmenő rendszerű verseny megyei és regionális fordulóit 
tavasszal és ősszel többek között a Vajdaságban, a Dél-Alföldön, 
Békéscsabán, Szabadszálláson, az Észak-Alföldön két helyen, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnokon, és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán, Budapesten a Buda-
pesti Művelődési Központban, Fejér megyében Székesfehérvá-
rott, Győr-Moson-Sopron megyében Győrött, Komárom-
Esztergom megyében Tatabányán, Vas megyében Szombathe-
lyen és Baranya megyében Pécsett, a Művészetek Házában 
szervezték meg a közművelődési intézmények művészeti refe-
rensei. Az elődöntőkről általánosságban elmondható, hogy az 
idei versmondó versenyek közül a legnagyobb számban, és a 
legszínvonalasabban felkészült versenyzők talán éppen erre je-
lentkeztek.  

 
Verseivel emlékeztek Illyésre 
A döntőbe 28 településről 31 versmondó jutott tovább. 

Ozorán – a Műemlékek Állami Gondnoksága támogatásának 
köszönhetően – a Várkastélyban került megrendezésre a ver-


