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Mária partnereként Marthát formálta meg), a 
Vidám kísértet (ahol Madame Arcatiként bicikli-
vel érkezett a színpadra) vagy A tanítónő (benne 
a „fenséges, balladás ridegségű” Nagyasszony-
nyal). Az új igazgatóval, a szintén alapító tag 
Halasi Imrével korábban már Szegeden (Caland-
ria, Uborkafa), s itt is dolgoztak együtt (például 
az említett A szegény hekusban), így nem véletlen, 
hogy az elkövetkező időszakban ismét „meg-
találták” a jobbnál jobb szerepek, melyekben 
rendre meghálálta a belé vetett bizalmat. Az 
eddigiek mellett bizonyosan a Kakuk Marci ósze-
res Csurinéja, A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos nap-
lója Queenie-je és Nagyanyója és természetesen 
a Siménfalvy Lajossal nagy sikerrel színre vitt 
Kései találkozás (Tucsni András rendezésében) 
ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy előbb a For-
gács-gyűrűt, majd másfél esztendővel később 
(és többek közt a Légy jó mindhalálig Török néni-
je, A Notre Dame-i toronyőr megszállott Gudule 
nővére és a Charley nénje Donna Luciája után) 
az Érdemes művész kitüntetést is átvehette. 
Az 1990-es szakmai elismerés nagyon fontos 
és örömteli volt számára, hiszen Kaposváron 
és Szegeden korábban eredménytelenül ter-
jesztették fel rá. Ezzel együtt az új évtized 
kezdete magán- és szakmai életében is szo-
morú változásokat hozott: fia tragikusan korai 
halálát, illetve az alapító tagtársak közül többek 
távozását, a társulat átalakulását. Ezt követő-
en, noha – különböző okokból – kevesebbet 
játszott, mégis szinte minden évadhoz fűződik 
egy-egy kiváló alakítása: Matilda a Kaviár és len-
csében (1990), A nagymama címszerepe (1991), 
a kleptomániás Nagymama a Mágnás Miskában 
(1992), a Zorba Bubulinája – kedvence, amiért 
Aase-díjjal jutalmazták (1993), Házvezetőnő a 
La Mancha lovagjában (1994), a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül Mina nénije (1995) és méltó 
búcsúként Halasi Imrétől, a Csárdáskirálynő Cecí-

liája (1996). Mindeközben sor került a színház 
alapításának 10. évfordulójára rendezett ünnep-
ségre, melynek gálaestjén – ahogy annyiszor 

– Siménfalvy Lajossal léptek fel, az 1995/96-
os évad végén a frissen alapított Életmű-díjat 
vehette át, az igazgató utolsó rendezése pedig 
egyúttal a 60 éves művésznő jutalomjátéka is 
volt. Az újabb vezetőváltást – amiből itt koráb-
ban kettő már volt, hiszen előbb 1984-ben Ruszt 
vette át a lemondó Varga Zoltán feladatkörét is, 
majd 87-ben jött az említett Ruszt-Halasi csere – 
nemcsak azért élte meg nehezen, mert szeretett 
Halasival dolgozni, de betegsége is befolyásolta 
abban, hogy egyre kevesebbet forduljon meg a 

„műintézményben” (1994-ben infarktust kapott, 
s ezután kímélnie kellett magát). Ezzel együtt 
1998-ban még elvállalt három szép feladatot: 
Barta Lajos Szerelem című darabjában a három 
Szalay lány édesanyját, valamint a teátrum új 
művészeti vezetője, egyúttal a szerző, Bere-
ményi Géza felkérésére Az arany ára Csöpijét 
formálta meg, illetve fellépett Siménfalvy Lajos 
Hattyúdalában. Állandó partnere távozásával 
az alkalmi szereplések is abbamaradtak és a 
munka helyét végleg a jól megérdemelt pihe-
nés vette át. És ahogy pályája itteni szakaszá-
ban a színművésznőt, a „civil” Egervári Klárát is 
máig általános megbecsülés és szeretet övezi 

– e kettő pedig, a kedves elfoglaltsággal, a kézi-
munkával kiegészülve, talán a családtagok és 
egykorvolt játszótársak jobban, s a színpad már 
kevésbé fájó hiányát is oldani tudja.
Az emlékidézéshez pedig elég kézbe venni 
Tucsni András szép és tartalmas kötetét, minő-
ségi példafelmutatását, élő színháztörténetét. 
Melynek üzenete, az Érdemes művésszel szólva: 

„Hinni kell, akarni kell, nem törődni mással, s 
akkor öröme lesz az embernek.”.

(Hevesi Sándor Színház-INCSUT Bt., 2016) A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Stefo 
Nantsou-Tom Lycos Kövek című, vitákat kiváltó, 
majd a felmerült kérdéseket nyílt fórumon fel-
dolgozó ifjúsági előadása után egy ősbemutató-
val, Turbuly Lilla Nekünk nyolc?! című színdarab-
jával zárta a 2015/2016-os évad ifjúsági előadá-
sainak sorát. Az eset kapcsán felmerült kérdések 
(a szülő, az iskola és a színház felelősségéről, a 
témakör megválasztásáról, de legfőképpen arról, 
mennyire kezelheti a színház felnőttnek a tizen-
éves, legérzékenyebb életkorba lépő kama-
szokat) mindenképp tanulságul szolgálhatnak. 
Ezért a teátrum nyíltan felvállalt – népszerű és 
többnyire a fővárosi József Attila Színházban 
sikerre vitt darabokra alapozó – népszínházi 

szerepe mellett, meg kell említeni azt a komoly 
és következetes munkát, mely az ifjúsági neve-
lési program keretén belül zajlik Zalaegerszegen. 
A Tantermi deszka című középiskolai beavató 
színházi program számos interaktív, osztályter-
mi, színházi nevelési előadást kínál a 13-19 éves 
korosztály számára. Ehhez illeszkedik jól a két 
említett, a Tantermi deszka programján kívül 
eső – az általános iskola felső tagozatosait és így 
a közönség még fiatalabb korosztályát megcél-
zó – ifjúsági darab is. 
Turbuly Lilla, a Zalához több szállal kötődő író, 
költő, kritikus (színházi kritikái rendszeresen 
jelennek meg a Pannon Tükör hasábjain) a Móra 
Kiadó Pöttyös Könyvek sorozatában megjelent 

Csik Veronika

Az építőkockák a helyükre kerülnek…
�Turbuly Lilla Nekünk nyolc!? című ifjúsági előadásáról
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Kosársuli és Viszlát, kosársuli! című ifjúsági regényeit 
dolgozta át színdarabbá. A történet egy sportkollégium 
életébe, az ott élő nyolcadikosok mindennapjaiba – a 
zalai dombok völgyében megbúvó Nagykapornakra 

– kalauzolja a nézőket. A színdarab a két kisregény 
történetének fonalát nyolcadik osztály év elején veszi 
fel. Julcsi, a kosárcsapat oszlopos tagja, tragédiaként éli 
meg az iskolakezdést. A legjobb barátnő elvesztése, az 
új, mogorva kosáredző érkezése, mind hozzájárulnak 
a bizonytalansághoz a kamaszlány eddig biztonsá-
gosnak és kiszámíthatónak hitt életében. De hasonló 
gondokkal küzdenek társai is, kinek egy győztes meccs, 
kinek a csapatkapitányi posztért vívott harc, kinek 
az édesanyja betegsége miatti állandó aggódás ad 
okot a szorongásra, lázadásra. Mindennapos csatáikat 
az iskola falain belül vívják meg, de az egymás közti 
konfliktusaik ellenére összetartó, jó szándékú gyerekek, 
akik aktív tagjai egy védő és oltalmazó közösségnek. 
Adaptált darab esetében óhatatlan az összehason-
lítás az eredeti művel, és ez esetben a színdarabnak 
felszínesebben sikerült megközelíteni az olyan komo-
lyabb témát, mint a gyermekeit egyedül nevelő, súlyos 
betegséggel együtt élő anya. A darab igazi konfliktusa 
abból adódik, hogy egy zsarnoki, rossz természetű 
ember gyakorolja a hatalmat, aki a felnőttek világában 
főnökként, a gyerekek között tanárként ugyanolyan 
rombolást végezhet. Ennek a kiszolgáltatottságnak az 
érzését tetézi, hogy sem a szülők, sem a tanárok nem 
érzékelik a probléma komolyságát. Erre az érzésre 
is rímel a színdarab címe, Nekünk nyolc!? (A nyolcas 
számra való utalás ügyesen felbukkan többször is a 

darabban.). Naszlady Éva – a zalaegerszegi teátrumban 
a Fafeye, a tengerész, a Scapin furfangjai és a Vőlegény 
darabokat is jegyző – rendező biztos kézzel, de mini-
mális kockázatot vállalva nyúlt a darabhoz. Így a nézők 
(beleértve a felnőtt közönséget is) egy kedves és sze-
rethető történetet láthatnak, nem kevés zalai utalással. 
Ehhez jól asszisztáltak a színház fiatal színészei, annak 
ellenére, hogy 28-30 éves színészek alakítják a 14 éves 
kamaszokat. A nagyszínpadi előadásokban többnyire 
háttérben maradó Kovács Dóra látható Julcsi szere-
pében, aki hitelesen hozza a karaktert. Kiemelkedő 
a jó humorérzékű és szókimondó Linda szerepében 
feltűnő Magyar Cecília alakítása, akinek kamaszos láza-
dása mögött ott rejlik az édesanya betegsége miatti 
aggódás. Kátai Kinga és Barsi Márton is hozza a tőlük 
megszokott színvonalat. A történet felnőtt szereplőit 
alakító színészek is a karakterükhöz leginkább közel-
álló szerepkörökben tűnnek fel. Annus néni szerepét 
Czegő Teréz, Lajos bácsiét Wellmann György tölti meg 
élettel. A tanári karban továbbá Baj László, Bellus Attila, 
Kovács Olga és a rettegett Tibi bácsit életre keltő Andics 
Tibor látható. Egyszerre leleményes és praktikus a Ber-
zsenyi Kriszta díszlet- és jelmeztervező által kialakított 
színpadi kép. A kevés, de több funkciót is betöltő bútor 
mellett nagyon ötletes a színpad közepén elhelyezett 
nagy felületű tábla, mely egyfajta „táblagépként” is 
funkcionálva képes több szereplő gondolat- és érzelmi 
világának a megjelenítésére is. A Nekünk nyolc!? és az 
elmúlt évadok ifjúsági darabjai szerencsére okos és 
gondolkodó fiatalokként kezelik a nézőközönségét, az 
építkezés jó irányba halad. 

A Kvártélyház nyári programsorozatának idén is része volt a ZA-KO Művészeti Fesztivál: július elején 
hét felnőtt és két gyerekelőadás érkezett Egerszegre, zömmel kortárs magyar darabok, független 
színházak előadásában. A Kvártélyház Kft. mellett a fesztivál másik fő szervezője a Manna Kulturális 
Egyesület. Vezetőjével, Gáspár Annával a negyedik évébe lépett fesztiválról beszélgettünk.

- Vidéken ritkán szerveznek független színházi fesztivált. A szegedi Thealteren és az amatőr színházi szférán 
kívül alig találunk ilyet. Miért éppen Zalaegerszegen jött létre ez a fesztivál? 

- A 2008-ban alakult Manna Kulturális Egyesület egyik célja éppen az, hogy oldja ezt a Buda-
pest-központúságot, hogy minél több helyre tudjunk eljuttatni értékes előadásokat. Sokszor úgy 
alakulnak ezek a kapcsolatok, hogy először olyan előadást kérnek, amiben ismert színészek szere-
pelnek, aztán az egyik program húzza maga után a másikat. Ahogy kialakul a bizalom, érzik, hogy 
jó előadásokat viszünk, a nézők már olyan előadásokra is bejönnek, amihez nincs kapaszkodójuk. A 
Kvártélyházba először Kálloy Molnár Péter két előadását hoztuk, a Kövek a zsebbent és a Cavemant. 
Így ismerkedtem meg a Kvártélyház vezetőjével, Tompa Gáborral, és így fedeztem fel ezt a kivételes 
adottságú, jó hangulatú belső udvart. Kevés ilyen intim, színjátszásra alkalmas, belvárosi helyszínt 
ismerek. A következő évben már közös bemutatónk volt a Kvártélyházzal a Hungarian Blues Brothers. 
Aztán egyszer csak Tompa Gábor felhívott, hogy lehetne pályázni egy fesztiválra, mi lenne, ha 
megpróbálnánk. Ahogy ez lenni szokott, az utolsó pillanatban voltunk, villámgyorsan kellett ötle-
telni. Kuriózumokban gondolkodtunk, olyan előadásokban, amilyeneket az egerszegi közönség év 
közben nem láthat. Az itteniek nagyon szeretik a színházukat és az itt játszó színészeket, de úgy 
gondoltuk, ez a fesztivál lehetőséget adhatna új arcok, más színházak megismerésére. A ZA-KO 
nevet én találtam ki, úgy, hogy nem tudtam, hogy Egerszegen ehhez a névhez mennyi minden 
kötődik: a ruhagyár története és szomorú vége, az üresen álló-romló épület. Rágódtunk rajta, aztán 
arra jutottunk, hogy maradjon ez a név, hátha amellett, hogy emlékeket idéz, új, pozitív jelentéssel 
is feltöltődik majd. Pályáztunk.

- És nem nyertetek… 

- De addigra már annyira belelkesültem, és annyira jó érzés volt, hogy itt nyitottak a kortárs független 
színházra, várnak minket, hogy mégis belevágtunk. Ennek a területnek a legnagyobb kincse a befo-
gadóhely. Ez az erős hívás, amit itt tapasztaltam, eldöntötte a dolgot. Nagy volt a kockázat, hiszen 
fogalmam sem volt, hogy azok az előadások, amiket kiválogattunk, eltalálják-e a helyi közönséget. 
Akkor, 2013-ban még egyáltalán nem volt támpontunk, most már jobban tudjuk, mi az, amire 
bejönnek. Mégis, már az első fesztiválon is volt olyan előadás, a Francia rúdugrás, ami telt házat 
vonzott, úgy, hogy se a darabot, se a színészeket nem ismerték. Tompa Gábornak már volt tapasz-
talata az itteni fesztiválszervezésben, tudta, hogy az Egerszeg Fesztivál is hosszú évek alatt érte el a 
jelenlegi látogatottságát. Tisztában voltunk vele, hogy ez az építkezés is lassú lesz. De minden évben 
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