
Amikor Huszár Laci felkért erre a
megtisztelő feladatra, hogy írnék Pista év-
fordulójára néhány emléksort, azon gondol-
kodtam, hogy ember-e vagy fogalom,
amiről írnom kell.

Mert kétség nem fér hozzá, hús-vér ember
volt, méghozzá nem is könnyen kikerülhető
vagy megkerülhető, de talán ma már ahhoz
sem fér kétség, hogy fogalommá vált. És bi-
zony még életében. Ő volt az az újságíró
fajta, aki nem nyugodott a babérjain, hanem
rendületlenül ment a témái és az emberei
után. Ő volt az az ember, akit sokan tisztel-
tek és akitől sokan féltek, akire sokan
haragudtak, mert szókimondó volt írásban
és szóban egyaránt, véleményét nem rejtette
véka alá, sokszor kíméletlen volt a kritikája,
de ennek ellenére, vagy ezzel együtt mégis
szerethető emberfajta volt.

Miért? Mert abban a korban, amelyben
élt, éltünk, nem volt könnyű jó újságírónak,
jó kritikusnak lenni, ő mégis erre törekedett,
személyiségével sokszor áttörve az akkor
megszabott határokat. 

Mert amiben, akiben meglátta az értéket
és elég jó szeme volt, azt egyszerre szerette
és kritizálta, s aki ezt a kritikát kibírta, az
sokat tanult belőle és ezt Pista is nagyon
tudta értékelni.

Pista „nehézsúlyú” újságíró volt, aki nem
vette kezébe fölösleesen a tollat, mert amit
leírt, annak is súlya volt, minden szónak,
minden mondatnak. Talán el lehet mondani,
hogy az írásainak minőségében köszönt visz-
sza igazán az a mérhetetlen tapasztalat, amit
a mindennapi verbális kommunikáció
számára nehézkessé tett. 

Nem véletlen az sem, hogy az összes
témája közül a legkedvesebb pont a színház

volt. Talán azért is tudott olyan jó szemmel
nézni a színházra, mert habár nagyon sze-
rette, mindig tudatosította, hogy számára a
valóságban elérhetetlen mindaz, ami a szín-
padon történik,  ezért minden előadást iziben
és ízében rágott meg, személyesen élt át. 

Különösen szerette a gyermekszínházat,
és ott mutatkozott meg igazán az emberi
nagysága is, ott láttuk őt igazán nagy gyer-
meknek, de olyannak, aki pontosan tudja,
mi történik a színpadon és mi történik az
iskolákban, ahol ezek az előadások szület-
nek. Mert Pista folyamatosan úton volt, nyu-
gatról keletre és vissza. Látogatta a szín-
házakat, csoportokat, iskolákat és minden
nyomorúság ellenére teljes személyiségével
„minőséget követelt” az itteni magyarság
minden megnyilvánulásától.

Szeretett Gömörországát pedig soha ki
nem hagyta. És nemcsak az édesanyjánál
állt meg Horkán, hanem mindig talált időt
egy interjúra vagy egy beszélgetésre régi
vagy új barátaival.

Pistával sok közös élmény köt össze.
Ugyan mindketten Gömör nem is távoli
szegletéből vagyunk, igazi találkozásunk
mégse Gömörben történt, hanem 1985-ben
a Jókai Napokon Komáromban, amikor a
rozsnyói FÁZIK-színpaddal jártunk ott és
eléggé fölkavartuk a port Karinthy-
paródiáinkkal. Azóta Pista folyamatosan
jelen volt az életemben és mindig nyomon
követte sorsomat, főleg, ami a színházi
életemet illeti. Sohase rejtette véka alá kri-
tikáját, de elismerését is kinyilvánította.
Jónehány színházi fesztiválon találkoztunk
és beszéltük meg a látottakat. Meg kell
mondjam, hogy Pistára mindenhol odafi-
gyeltek, különös súlya volt mondanivalójá-
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nak, mivel különös türelem kellet annak
meghallgatására is. De a türelem „rózsát“
termett annak, aki meghallgatta. 

Nagyon örült, amikor Écsi Gyöngyivel
létrehoztuk a Meseszínházat és igazi támo-
gatónk volt, ott volt a bemutatóinkon, nyo-
mon követte előadásainkat és egyéni
pályánkat is. 

Talán 1999 óta, ennek Laci a pontos meg-
mondhatója együtt zsűriztünk a Duna Menti
Tavaszon. Sohase felejtem el az első közös
zsűrizések egyikét, 2000-2001 táján, amikor
nagyon nem volt pénz és a szerény zsűri-
díjunkat nyereménynek ajánlottuk föl, így
sem volt elég díjnak való, ezért természete-
sen kevesebb nyereményt tudtunk osztani.
És volt egy csapat a messzi Gömörország-
ból, akik valahogy kicsúsztak belőle. De én
úgy gondoltam, mégis megérdemelnek egy
kis biztatást. Amikor lezártuk a hivatalos
díjak meghatározását és föltettem óvatosan
a kezem, hogy én ennek a csapatnak sze-
retnék egy különdíjat adni. Akkor Pista
fölemelkedett és teljes erővel rámförmedt,
hogy ő tudta, hogy valamivel előrukkolok,
és hogy merek ilyet csinálni. Ez volt Pista.
Ha nem ismertem volna, akkor nagyon
megijedek tőle, vagy nagyon fölháborodok,
de tudtam, hogy ezt csak ki kell bírni, aztán
lehiggad és beismerően elismeri, hogy
egyetért a döntésemmel. És még szeretettel-
jesen mosolyogni is fog. Sőt a végén még
meg is dicsér érte. (Talán nem kell elárul-
nom, hogy az azóta többszörös fő- és
nívódíjas harkácsi Pimpóról van szó.)

Ilyen óriási hangulatokat tudott pro-
dukálni Pista. Miközben mindez ő volt teljes
terjedelmében. Szakmai fölkészültségével,
odafigyelésével, gyermeki rajongásával,
méregzsákkipunásaival, hangulati hullám-
zásaival, szeretetével, mélységesen emberi.

Utolsó találkozásunkra is nagyon éberen
emlékszem. Akkor vettem meg a hosszúréti
parasztportámat és lassan javítgattam. Talán
az utolsó útja volt kelet felé és beugrott egy
interjúra. Az átépülő ház tornácán beszélget-

tünk. Pista akkor nem volt jó passzban, nem
volt már stabil állása az Új Szónál, sza-
badúszó újságíróként „tengette“ az életét és
ez láthatóan gyötörte. Én pedig éppen akkor
a Meseszínház sorsa miatt aggódtam. Ő
pedig jött és biztatott. Találkozásunkból
utolsó írásainak egyike született meg az Új
Szóban. Az ő szigorú odafigyelése életu-
tamra mindig nagyon biztató volt. Pista
egyszerűen törődött velünk. Hogy mindaz
az érték, ami Felvidéken van, annak nyoma
maradjon. Sokszor mondják, hogy senki
sem helyettesíthetetlen. De ez a szabály ő rá
nem vonatkozik. Minden elismerésem az
összes tollforgatóé, de talán sokan
egyetértünk abban, hogy olyan jó írások:
világos tiszta gondolatokkal teliek Duna
Menti Tavaszról, Jókai Napokról, szín-
házainkról és hasonlókról újságaink hasáb-
jain máig sincsenek, amit ő le tudott tenni
az asztalra. Kutathatnánk ennek okát, de
fölösleges, a válasz egyszerű, ő jelen volt,
100%-ig ott volt mindenhol, ahol megjelent.
És Huszár Lacinak azóta sem volt olyan jó
„szellemi karbantartója“, mint Pista. 

Szóval Pista fogalommá vált és az is
maradt halála után mind a mai napig...

Új év első napjai voltak és eljutott hozzám
a hír, hogy Pista kórházban van. Föl szeret-
tem volna hívni jókívánságokkal telve, gyó-
gyulást remélve. Csöngött a telefon, de
senki nem vette föl. Már csak az égből
üzent, hogy: Ha-ha-hó, i-itt vagyok!
Pedig azt vártam, mint mindig, amikor ő
hívott: 
- Ha-ha-ló?
-Szia Pista!
-Ho-honnan tu-tudod, hogy é-én va-
vagyok?
(Csak most súgom meg, az égi postán:
- O-onnan, ho-hogy na-nagyon sze-szeret-
tünk é-és mé-még mi-mindig hi-hiányzol,
Pi-pista!)
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A HARmAdIk nAP PRoGRAmJA 
- CSüTöRTök -

Szerkesztett játék és színjátszó versenyműsorok

9.00 Ravasz Péter (népmese), feldolgozta Mgr. Bukó Mária, előadja a 
Csemadok Őrösi Alapszervezete és a Községi Hivatal Őrösi Karcsa 
Kisszínpada, rendezte: Bukó Mária

Tollfosztó (szerkesztett népi játék), előadja a Tiszacsernyői 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tiszavirág Színjátszó Csoportja,
rendezte: Stanko Margit

Családi kör gyerekszemmel (szerkesztett játék kortárs költők
gyermekverseiből), összeállította N. Tóth Anikó, előadja az 
Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola, Csillag-szóró
Színjátszó Csoportja, rendezte: Köteles Judit és N. Tóth Anikó

11.00 Ajtó (szerkesztett játék), összeállítás Varró Dániel, Janikovszky
Éva és svéd gyermekversekből, előadja a Dunaszerdahelyi Városi 
Művelődési Központ Fókusz Gyermekszínpada, 
rendezte: Jarábik Gabriella

A kevély kiskakas (dramatikus játék), Kormos István műve 
alapján írta Nagy Irén, előadja a Nyárasdi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és a Tekergők Polgári Társulás Tekergőcök színjátszó 
csoportja, rendezte: Magyar Gaál Lívia, Nagy Irén

Iwo Fischer-Batta Jolán: Három malac farkast győz (zenés 
mesejáték), előadja a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
Csángálók Színjátszó Csoportja, rendezte: Batta Jolán

13.30 Ami a szívedet nyomja (szerkesztett játék svéd és dán versek 
alapján) előadja a Kassai KAFI Polgári Társulás Bóbita Színjátszó 
Csoportja, rendezte: Kristóf Mónika

L. Frank Baum, Schwajda György: Óz, a nagy varázsló (mese), 
előadja a Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Alapiskola és 
Csemadok Alapszervezet Galiba Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Pomichal Mária

Csupa főszerep (ifjúsági játék), előadja a Tornai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola Bódva Színjátszó Csoportja, 
rendezte: Balázs Éva
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Amit kiemelnék, azok a mesejátékok, a klasszikus mesék. Ahol van egy bohóc,
király vagy az egyszerű ember, a kiskondás személyében. Úgy éreztem, hogy
ezt a gyerekek is könnyebben megértik, a történetvezetést éppen úgy, ahogy
a poénokat. Talán ilyen esetben könnyebben megszeretik a figurákat. 

A hetényiek Gólyaláb színjátszó csoportjánál volt egy olyan megoldás, hogy
a mellékszereplők, például a katonasor nagyon jól elő volt készítve. Mindig az
történt, hogy kiáltották: „jobbra át” vagy „balra át”, s minden alkalommal
beleütköztek egy emberbe, aki megállt. Itt mindig máshogy jött ki a poén,
mindig volt csattanója. Szintén náluk, amikor Hapci királyhoz jöttek a
javasasszonyok és az orvosok, azok is mind más karakter volt. Tehát kis
mellékszereplők, akiknek a karaktere aprólékosan ki volt dolgozva és még
vicces is volt. 

Voltak furcsább darabválasztások is: horror-mese, illetve krimikomédia és
eddig azt hittem, hogy ezek távol állnak a gyerekektől, de ezek szerint
mégsem. Gondolom, hogy ezeket a szövegeket közös megegyezés alapján a
csoportvezetővel együtt választották a gyerekek. Szerintem, akik a horror-
mese mellett döntöttek, azok között ötödikes, illetve hatodikos diákok is
voltak, viszont a krimi-komédia szereplői inkább pubertások. Kíváncsi vagyok,
hogy mennyi hasonló történetet hallottak, vagy mennyi ilyen filmet néztek
végig, amelyek alapján inspirálódtak. A nap pedig a Pad című előadással záró-
dott, ami a fiatal pubertások lelki világát a „pad” megszemélyesítésén
keresztül tárta a nézőközönség elé.

Tarr Csilla

A zSűRI mondTA
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m A G u k R Ó L  í R T á k
kARCSA kISSzínPAd ŐRöS

Évek óta összekovácsolódott kis csapat
a Karcsa Kisszínpad. Többször megjár-
tuk már a Duna Menti Tavasz fesz-
tiválját. Mindig jól érezzük magunkat,
szívesen és örömmel vagyunk jelen ott.
Azon dolgozunk, hogy jól szerepeljünk,
s a bemutatott mesefeldogozással a
nézőknek örömet okozzunk. Éveken át
több meghívást kaptunk Magyarország-
ról különböző fesztiválokra.

TISzAvIRáG

Iskolánk tanulóiból vegyes korosztályban 19 tagú csoport dolgozik jelenleg.
Főleg városi rendezvényeken vettünk részt kezdetben. A 8 év alatt jelmezt
öltöttünk a ,,Betlehemesekkel", virgonckodtunk a ,,Farsangozásban", tán-
coltunk a ,,Libapásztorlány lakodalmán", ,,Vásárba" hívogattunk mindenkit,
kukoricát hántottunk. Az idén, a régi téli estéket idéző ,,Tollfosztást"
elevenítettük fel. Nagyon izgulunk, mert a csoport fele újonc és még nem állt
színpadon sosem.

CSILLAG-SzÓRÓ

A CSILLAG–SZÓRÓ az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola gyermekszínját-
szó csoportja. Aki ebbe a lelkes csapatba jár, sok érdekes és hasznos dolog-
gal találkozik: megismerkedhet a színpadi beszéd és mozgás fortélyaival, a
rögtönzés titkaival, miközben fejlődik a ritmusérzéke, irodalmi és zenei
ízlése, ráaádásul megtanulja, hogyan lehet együtt, egymásra építve, egymást
segítve dolgozni. A sok-sok játékból, a gyerekek és a rendezők ötleteiből év
végére szinte észrevétlenül kikerekedik egy műsor. Mostanában kortárs
költők verseit visszük színpadra – a költeményeket mint fényes csillagokat
szórjuk a közönség elé, hogy fényükkel és mosolyunkkal megörvendeztessük
azokat, akik kíváncsiak ránk. A csoport vezetője Köteles Judit és N.Tóth
Anikó.    

A Csillag-szóró friss műsorának címe: Családi kör – gyermekszemmel.
Varró Dániel, Kukorelly Endre, Lackfi János, Kiss Ottó és mások verseiből
összeállította és a szövegeket írta N. Tóth Anikó.



6

FÓkuSz GyeRmekSzínPAd

A Fókusz Színpad 40 évvel ezelőtt
alakult, s azóta is folyamatosan dolgozik,
jelenlegi formájában, mint gyermekszín-
pad. Ebben az évben a vegyes életkorú
csoport (6 évtől 15 éves korig) a saját
kiskamasz problémáit feszegeti, játsza
el felnőttnek, gyereknek. Az életük poz-
itív és negatív élményeit kortárs magyar
költők gyermekversei és svéd gyermek-
versek segítségével mutatják be, s a je-
lenetekben őszinteségre, természe-
tességre és játékosságra törekszenek.
Bízunk benne, hogy a nézők is meg-
találják a játékban azt az örömöt,
élményt, amelyet a játszó gyerekek
éreznek az előadás alatt.

TekeRGŐCök

A Tekergőcök színjátszócsoport két éve alakult. Olyan nagy volt az
érdeklődés, hogy a csoportvezetők úgy gondolták, belevágnak, ha már ilyen
sok lelkes gyerek van. Akkor abban is reménykedtek, hogy idővel ők lesznek
majd a Tekergők utánpótláscsapata. Nem tévedtek. A tavalyi év után a cso-
port átalakult, egy részük a Tekergőkhöz vándorolt, helyükre pedig új tagok
érkeztek. Így ebben a felállásban első éve dolgoztak együtt. Korosztályuknak
megfelelően verses mesére esett a választásuk, ugyanis a csoport tagjai elsős
illetve másodikos osztályos tanulók, akik nagyon szeretnek játszani.

CSánGáLÓk

A csoport 1982-ben alakult az Ady Endre Alapiskola mellett. Több alakalom-
mal részt vett a Duna Menti Tavasz fesztiválon, két fődíjat nyert az egyéb
díjak mellett. Játszunk népmesét, műmesét, verses összeállítást, zenés
darabokat. Fellépünk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

GALIBA

A csoport Szenczi Molnár Albert Alapiskola és szenci Csemadok Alapsz-
ervezet mellett működik. Múlt évben a Lúdas Matyi c. előadással a DMT fes-
ztiválon Zsűri különdíját nyerte el. Ebben az évben a csoport Baum –
Schwajda: Óz, a nagy varázsló c. mesét választotta. A mesét feldolgozta
Pomichal Mária.
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BÓdvA

Eddig mesejátékokat vittünk színre, idén úgy döntöttünk, hogy ifjúsági játékkal
próbálkozunk. A csoport 20 éves hagyományokra tekint vissza. Idén 5 új tagunk
van. Jól megfér egymás mellett az ötödikes és a kilencedikes gyerek.

BÓBITA

A gyerekek írják magukról: Egy nagyon
energikus és jókedvű csapat vagyunk,
akik mindig jókedvűek és szeretik a
jókedvet. Igen, igen néha egy picit
furák is vagyunk, de ez ugye belefér.
Mellesleg imádunk a színjátszócso-
portba lenni, és mi mind tudjuk és
valljuk: nincs jobb a DMT-nél. Az
előadásról írják: Az ezévi darabunk
remélem tetszeni fog és reméljük, min-
denki érti majd. Az érzéseinkről szól,
főképpen a felnőttekkel és bará-
tainkkal kapcsolatban. Célunk, hogy
mindenki a szívébe zárja, jól lehet, al-
kalmazza gyerekeiknél is. Gyertek el a
darabunkra, és a telefonotokat ezúttal
tényleg kapcsoljátok ki. Ha tetszett
tapsoljatok, vagy akár ne is, de hall-
gassátok meg.



DÉLuTáNI MűSOROK A SZEREPLŐ GyEREKEKNEK, 
ÉS MáS ÉRDEKLŐDŐKNEK

NAPONTA DÉLUTÁN KÉT ÓRÁTÓL HAT ÓRÁIG CSEMADOK HÁZ 
MELLETTI MESEVÁROSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN

ahol nyitva tart az antikvárium, kerámiát lehet vásárolni, 
kézműves foglalkozásokon lehet részt venni. 

Foroghatsz a Szarvasos körhintában, és csúszkálhatsz a Micimackó légvárcsúszdában. 
Szerdán és csütörtökön köztünk lesz az Lufi Bohóc Társulat. 

Ők lufit fújnak és arcot festenek. 
S mindezt a Mesevárosban találod meg. Ráadásul gazdag programokban válogathatsz: 

Traband trió (Galánta, énekelt versek), Kicsi Hang koncert
Ládafia bábszínház (A kiskakas gyémánt félkrajcárja), Szabó Zsuzsa (Cserkút) 

és Németh Luca (Budapest) bábszínháza
a dunaszerdahelyi Ütőzenekar, Magyar ima, részletek, 

a Csallóközi néptáncegyüttes előadásában,
Igricek citerazenekar és népdalkör Nagymegyerről, a Pósfa népzenei együttes.

Vendégeink: Zathurecky György, a fesztiválfüttyös, Hegedűs Csaba, a lufibohóc,
Szórakozhatsz a Kézműves udvarban, a Vásárosok utcájában, 

vásárolhatsz a Fesztiválboltban, az Antikváriumban, 
előadásokat láthatsz a Kapuszínházban, és játszhatsz a Játékok terén.
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