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Duna Menti Tavasz, harminchatodik év-
folyam. Harminchatodik? Úristen, az nem
lehet! Hisz nemrég kezdtük, hisz csak tegnap
volt. Tegnap? Hány világ süllyedt el azóta!
És felnőtt gyermekeim is akkor tájt születtek,
akik viszont az első színházi élményeiket
már itt szerezhették meg, most meg már az
uno-káimmal készülök az idei előadásokra,
ahol ők már nem is a legkisebbek közé fog-
nak tartozni. És hányan vagyunk így?!
Hányan egykori szurkolói, nézői, résztvevői,
akik idén már szintén a gyermekeiket hoz-
zák/küldik ide, a dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központ színháztermébe, a Me-
seváros forgatagába?! És köztük is hányan,
akiket annak idején, az első évek
„hőskorában” még mint gyermekszínját-
szókat, bábjátszókat, vers- és próza-
mondókat barátaimmal, kollégáinkkal
zsűriztünk (mert a kezdet kezdetén még a
vers- és prózamondók is itt voltak)?! És a
seregszemle tájékoztatója, a Fürge Irka is
hány átváltozáson ment keresztül, amióta
1974-ben még csak a címet kerestük neki?!
Amikor magát Weöres Sándort szólítottuk
meg, írna-e verset a seregszemle köszön-
tésére (s olvasható is mindjárt a Fürge Irka
legelső számában), útnak is indítva azt, s
rögtön rangot is adva neki. Mert a Duna
Menti Tavasz az egész magyar nyelv- és
műveltségterület egyik legrangosabb gyer-
mekfesztiválja, amely rangot ad a
résztvevőknek is, szervezőknek is, 
s mindenkori magas színvonalat kínál 
a nézőknek. Emellett vizsga is évről évre 
a Duna Menti Tavasz, megmérettetés
felkészültségből, előrehaladásból, anya-
nyelvi, irodalmi, színházi, művészeti ismere-
tekből, szépérzékből, magaviseletből, maga-

tartásból, a jó képviseletéből, emberségből.
De ha csak ennyi volna, még mindig kevés
lenne, szigorú rendet követelő iskola – be-
csengetéssel, kicsengetéssel. Mert a Duna
Menti Tavasz – mindenekelőtt – jó
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is. Résztvevőknek, gyermeknézőknek egy-
aránt. Felszabadult együttlét, felhőtlen
szórakozás, vidám órák sokasága, személyi-
ségformáló élmény, életre szóló emlék. 
S nem utolsósorban a város (gyermekeinek)
életében is fontos esemény évről évre.
Dunaszerdahely tavasza a Duna Menti
Tavasz. S hogy közben múlik az idő? Hát baj
az? Hisz épp ez adhatja meg az egésznek az
értelmét is. Hogy az idő múlása s világok
eltűnése közepette is vannak nem múló bi-
zonyosságok az életünkben, s ezek egyike
éppen a Duna Menti Tavasz lett, lehetett.
Hogy immár harminchatodszor jövünk,
jöhetünk itt össze. Hogy… a gyermek örök.   

Tóth László

RANG, VIZSGA, BULI
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Nagyon, de nagyon hiányzik Dusza Pista. Az
Új Szóból, mert halála óta nincs szlovákiai
magyar színházi kritikus. Legfeljebb 
reflexiókig, recenzió szintű szubjektív
megállapításokig eljutó szerző. Foghíjas
számomra immár kilenc éve a Jókai Színház
és a kassai Thália nézőtere is, ahova azelőtt
színész, rendező és a közönség is tekint-
getett: egykori kollégámnak a színpadon lá-
tottakat lereagáló arckifejezését, mozdulatait
lesték. Különleges egyéniséget veszített a
Duna Menti Tavasz is, ahol a tiszta lelkű,
romlatlan és tehetséges gyerkőcök között
valóságos oázisban érezte magát.

A H. Mészáros Erzsébet vezette Nőben fi-
gyeltem fel a múlt század hetvenes éveiben
az írásaira, amelyek tartalmukkal és
hangvételükkel tűntek ki a sok szürke, unal-
mas vagy ízléstelenül hozsannázó tollkoptatá-
sok közül. Már akkor sem gazsulázott a
hatalomnak, nem futott tiszteletköröket,
olykor még a támadhatatlannak vélt hatal-
masoknak is odapörkölt. Akkor például,
amikor az egyikük ökörsütést is javasolt a
gombaszögi kulturális ünnepségekre. Életem
egyik nagy szakmai sikerének tartom mind-
máig, hogy igent mondott hívó szavamra s
eljött az Új Szó kulturális rovatába, ahol
Bodnár Gyuszi, Szigeti Laci, Tölgyessy
Marika és Kövesdi Jancsi társaságában
mindvégig kiválóan érezte magát. „Sajnos,
ilyen közösségeket ma már nem látok.
Őszinte leszek: ma nem szeretnék
pályakezdő újságíró lenni, akkora az el-
magányosodás a szakmában. Én nem így
kezdtem. Rengeteget jártam például riportu-
takra, kiváló kollégákkal, fotósokkal.
Útközben és esténként olykor hajnalig
beszélgettünk, vitatkoztunk a szakmáról és
sok mindenről. Egy életre szóló iskola volt
ez” - nyilatkozta nem sokkal halála előtt. 

A rovatban is sokat vitatkoztunk, keményen
megbíráltuk egymás kéziratait. Addig nem
adtuk le, amig a  kollégák, barátok el nem
olvasták.

Két emlék villan fel bennem a sok ezer
közül. Életemben először akkor tántorogtam
el kardiológushoz, amikor Dusza Pistával
összevesztem azon, hogy az egyik mondat-
ban kell-e vessző. Ő konokul ismételgette,
majd ordította, hogy nem. S rám ripakodott,
hogy ne merészeljem odabiggyeszteni, mert
akkor összetépi a cikket...

Nem felejtem azt sem, amikor egyszer az
éjféli kassai gyorsvonat hálókocsijában,
egészen Pozsonyig gömöri népdalokra taní-
tott, s mire felkelt a nap, már együtt
énekeltünk, néhány kupica gömörhorkai
sompálinkától is feltüzelve.

Akadtak, akik lobbanékony természete
miatt elviselhetetlennek tartották. Egyik in-
terjúban ezt is megkérdeztem tőle, mire így
felelt: „Sokan azért másképp látnak. Ezt iga-
zolja az is, hogy nemrég a születésnapomra
a nagyszarvai Csibészektől és vezetőjüktől,
Csepi Zsuzsától egy hatalmas bábut kaptam,
Jóságos Boszorkány a neve. Olyan, mint én,
vagyis mintha rossz és veszekedős lenne,
pedig valójában mosolygós alak, és jólelkű
egyéniség“ - mosolyodott el.

Színházi kritikáiban különösen szigorú
volt. „Rendszeresen jártam Pozsonyba,
Prágába, a magyarországi, lengyelországi
színházakba. Még Szófiába is eljutottam
a Nemzetek Színháza fesztiválra. Ma is azt
mondom, hogy a színház az a kegyetlen
műfaj, amit fenékkel kell tanulni. Sok rossz
előadást is látni kell, hogy az ember a jóra,
a kiemelkedőre ráismerjen. Aki ezt nem vál-
lalja, abból sosem lesz kritikus“ - vallotta
meg egyik beszélgetésünk során.

Szilvássy József:

A Jóságos Boszorkány, mint jelkép
Emlék és portrévázlat Dusza Istvánról
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Elévülhetetlen érdemei vannak abban,
hogy a Duna Menti Tavaszon immár hosszú
évek óta egyre több, esztétikai mércével
mérhető bábjátékot és színházi előadást
láthatunk, didaktikus, moralizáló téblábolá-
sok helyett. Mert Dusza Pista és néhány
megszállott kollégája türelmesen, empatiku-
san segítette a pedagógusokat és más
rendezőket ahhoz, hogy minél otthonosab-
ban és egyre szuverénebben mozogjanak a
színház varázslatos világában. A Dusza
István-díj a legszebb hála ezért a szakmai-
baráti eligazításért.

Nem volt könnyű élete. Szigeti László írta
meg, hogy Dusza István elsírta magát,
amikor 2001-ben külsős munkatárssá
fokozták le az Új Szóban. Akkor nevezte el
magát szabadlábon fuldokló újságírónak.
Aztán még többet dolgozott. Kiadta a Fapi-
hék című kötetet. A Vasárnapban közölt heti
tárcáiból kisregényt írt. Nézőtéri naplóit ren-

dezte kötetbe és kiszenvedte a Zsélyi Nagy
Lajos-monográfiát is. „Miután megkaptam a
Nap Kiadótól a megbízatást, a költővel
együtt jártam végig az ő poklát, miközben
írás közben magam is iszonyú mélységeket
kínlódtam végig” - mesélte. Méltán tüntették
ki Márai-díjjal. 

Máig emlékszem arra a napra, amikor
2001. karácsonya előtt bekopogott hozzám.
Nem sokkal azelőtt kerültem vissza az Új
Szó főszerkesztői posztjára. Akkorra már a
legendás kulturális rovat tagjait máshova
sodorta az élet. Dusza Pista sápadtan,
erőtlenül nyújtotta a kezét: „Búcsúzom,
nemsokára meghalok” - rebegte. Megpróbál-
tam viccel oldani a döbbenetet, de a szemébe
nézve elakadt bennem a szó. Néhány nap
múlva, január 9-én hunyt el. Ha Gömörhorka
fele járok, fejet hajtok a sírjánál. „Nagyon,
de nagyon hiányzol, Dusza Pista” 

Bábsziget szólóbábos fesztivál 2001; balról jobbra: Kovács Zsuzsanna, Dusza István, 
Kecskés Marika, Kemény Henrik, Michal Hraška, Huszár László, Radek Bachratý, 

guggol: Horváth Pista
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8.30 Térzene a Mesevárosban
9.00 Fesztiválnyitó, kulcsátadó ünnepség a Mesevárosban 

(a Csemadok Ház mellett) 
9.20 Felvonulás a Városi Művelődési Központhoz

Bábos versenyműsorok

10.00 Az a középső (népmese), feldolgozta Csörgei Tünde, előadja a 
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ Gézengúzok 
Bábcsoportja, rendezte: Csörgei Tünde

jakob és Wilhelm grimm: Holle anyó (bábjáték), előadja a 
Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola 
Virgoncok Bábcsoportja, rendezte: Csiffári Renáta

Grimm testvérek: Szépség és a szörnyeteg (bábjáték), előadja a 
Pozsonyeperjesi Községi Hivatal és a Pozsonyeperjesi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola Ugri-Bugri bábcsoportja, 
rendezte: Ágh Erzsébet

12.00 la Fontaine: Az oroszlán és az egér "másképp" (állatmese), 
előadja a Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola és 
Óvoda Diócska Bábcsoportja, rendezte: Bréda Enikő

Káló és gilze (cigány mese feldolgozása), előadja a Galántai Kodály
Zoltán Gimnázium Manócska Bábcsoportja, 
rendezte: Mészáros Andrea

Kutya - macska szeretet (bábjáték), Farkas Márta és Boros 
Andrea feldolgozása,  előadja a Pozsonyi Duna utcai Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Iciri-Piciri Bábcsoportja, 
rendezte: Farkas Márta és Boros Andrea

Az első nAp progrAmjA 
- Kedd -



gézengúzoK:

A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési
Központ mellett működő bábcsoport
2003-ban alakult. Tagjai alsó-
tagozatos diákok. A csoport már több
alkalommal eljutott a DMT-re, ahol
kisebb-nagyobb sikereket értek el.
(rendezői díj, különdíj). Hazai és magyar-
országi bábfesztiválok, gyereknapok,
falunapok rendszeres résztvevői.
Főleg népmeséket dolgoznak fel,
melyeken keresztül a gyerekek megis-
merhetik kultúránkat, csiszolhatják
anyanyelvüket és bábok mögé bújva
megvalósíthatják álmaikat.

IcIrI-pIcIrI BáBcsoport:

A csoport 5 éve működik. Új darabbal készültünk idén a DMT előfordulójára.
A csapatban II., IV. és V. osztályos tanulók dolgoznak. Célunk, hogy
különböző korosztályú gyerekek össze tudjanak játszani.
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dIócsKA BáBcsoport:

A Diócska Bábcsoport Galánta
melletti kisvárosból, Diószegről
érkezett. Tagjai a Petőfi Sán-
dor Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola tanulói. A csoport
2000/2001-es tanévben ala-
kult. Tavaly ünnepelte mega-
lakulásának 10.évfordulóját.
Immár 11 éve kápráztatják el
meséikkel városunk óvodásait
és vesznek részt különböző
iskolai rendezvényeken,
bábfesztiválokon.

mAnócsKA BáBcsoport:

A csoport a galántai nyolcosztályos gimnázium diákjaiból verbuválódott.Ez a
3. generáció a 13 év alatt. Rendszeres szereplői a DMT-nak, valamint Galánta
és környéke rendezvényeinek. Többször felléptek Magyarországon is. A gy-
erekek különféle bábtechnikával dolgoznak, szeretik a humoros előadásokat.
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ugrI-BugrI BáBcsoport

A bábcsoport tavaly ünnepelte meg-
alakulásának 20. évfordulóját.Tagjai a
pozsonyeperjesi alapiskola tanulói.
Rendszeres szereplői a helyi ren-
dezvényeknek, de a környező falvak-
ban, városokban is gyakran szere-
pelnek és évente többször fellépnek
külföldön is - Magyarország, Cse-
hország. 1990-től rendszeres
szereplői a Duna Menti Tavasznak
kisebb-nagyobb sikerekkel.

VIrgoncoK:

A csoport 2003. októberében alakult azzal a céllal, hogy az iskolai klub tan-
ulóinak életét színesebbé, gazdagabbá tegye. A csapat jelenleg 16 harmadik
osz-tályos igazán kis virgonc gyerekből tevődik össze, akik heti két órában
nagy örömmel használják ki a bábozás adta lehetőségeket.

Játékos formában a népmesék és mesék felhasználásával teszik élvezete-
sebbé a tanulás utáni (közbeni) délutánjaikat, s fesztiválokon, versenyeken,
kulturális rendezvényeken szereznek nélkülözhetetlen tapasztalatot a
drámapedagógia területén. Legnagyobb örömünkre állandó résztvevők
vagyunk a DMT országos versenyén, ahol „Bábpedagógiai” díját, Különdíjat,
„Zsűri”és a „Gyerekzsűri” díjait és Fődíjat is nyertünk.



I. kATEGóRIA

Arany okleveles mesemondó:
Moravčík Viktória, Béna

Ezüst okleveles mesemondó:
Badin Álmos Bence, Várhosszúrét
Gajdosík Roland, Dunaszerdahely

Bronz okleveles mesemondó:
Szénási Kata, Martos

II. kATEGóRIA

Arany okleveles mesemondó:
Csank Mátyás, Gesztete
Dávid Szimona, Fülek

Galamb Krisztián, Čakanovce
Szőke István, Harmec
Slávik Bibiána, Imely

Guttman Márk, Martos

Ezüst okleveles mesemondó:
Szőke András, Harmac

Korintuš Réka, Rozsnyó
Králik Máté, Komárom

Máté Kristóf Zoltán, Rimaszombat

Bronz okleveles mesemondó:
Vaculík Adrián

Berky Katalin, Fülek
Balog Kristóf Ákos, Simonyi

Endrédy Orsolya, Martos
Dobos Kitti, Nádszeg

Ceglédi Botond, Rimaszombat
Czajlík Boglárka, Nagymegyer

Bažo Adriena, Imely

Az Ipolyi Arnold 
népmesemondó verseny díjazottjai
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Ezüst okleveles mesemondó:
Bari Kamilla, Fülek

Fehér Barbara, Gömöralmágy
Ferenc Vivien, Fülek

Juhos Tamara, Felsőszeli
Köböl Edina, Tornalja

Országh Róbert István, Velkenye
Simkó Laura, Darnya

Veréb Barbara, Muzsla

Bronz okleveles mesemondó:
Danko Anabella, Ragyolc

Kiss Richárd, Naszvad
Menyhárt Sára

Morvai Orsolya, Bart
Pinke Jakab Zoltán, Perbete
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III. kATEGóRIA

Arany okleveles mesemondó:
Farkas Dávid, Borzova

Herman Ákos, Kisgyarmat
Molnár Kornália

Szabó Rebecca, Felsőszeli
Vajner Bettina, Berzéte

Varga Barbara, Alsókálosz
Zagiba Tamás, Jólész



IV. kATEGóRIA

Arany okleveles mesemondó:
Bencz Gabriella, Kolon

Benko Fruzsina, Síd
Szabó László, Kövecses

Ezüst okleveles mesemondó:
Gyepes Bianka, Szőgyén
Földes Dávid, Rozsnyó

Bronz okleveles mesemondó:
Bende Miriam, Deáki

Hrbáček Réka, Nagymácséd

V. kATEGóRIA

Arany okleveles mesemondó:
Szabó Bianka, Sajószentkirály
Herman Mónika, Kisgyarmat
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Öröm, boldogság és nevetés 
ez a duna menti tavasz



Január

Fogy a köles, a szalonna,
a verébnek jól megy dolga.
Minél kövérebbek  lesznek,
annál többet követelnek.

– Mennydörgés zeng, zúg, mesél,
kövér veréb, hosszú tél.
– Ha mennydörög, az még nem vész,
jobb lesz attól majd a termés.

Február

Karolina szólongatja,
hű pacsirtám, jer elő,
énekeld meg már a tavaszt,
itt a gyertyaszentelő.

Néném asszony, énekelnem
e szép napon nem lehet,
meghosszabbítanám azzal
ezt az úgyis zord telet.

Március

Ne dörmögjél, Benedek,
hozzál inkább meleget,
langyos esőt, ha lehet,
talicskával eleget.

Ne dörögjél, Benedek,
micsoda egy dolog ez!
Hogyha dörögsz s húz az ág,
negyven nap lesz szárazság.

Április

Bizonygatja Áron is,
szeszélyes az április.

–Tapasztaltam
sokkat én már,
hét tavasz ez,
meg még hét nyár.
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Fell inger károly versei


