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„A SzÍNHáz Az ERKÖLCSÖS EMBER UTOLSó MENEDÉKE”

(Ljubimov)

Beszélgetés Rigó Józseffel, a Híd Színház vezetőjével 

Rigó József Jászboldogházán született, de fiatalon elkerült a faluból. Szülei műszaki pályát, 
„rendes” foglalkozást szántak neki, de hivatása, egyben szenvedélye a Színház lett. 1984-től 
kapcsolódott be a szolnoki Híd Színház munkájába, ami ma is meghatározó az életében. 
Pályafutásáról, a rendezői munkáról, színházról, politikáról, tanításról, tanulásról – és a szü-
lőfaluról, Jászboldogházáról beszélgettünk Rigó Józseffel, a Híd Színház vezetőjével.

 – Bár a szülőfaluból korán elkerültél, a Jászság nem engedett el könnyen, hiszen később 
öt évet Jásztelken töltöttél a művelődési ház vezetőjeként. Milyen kötődésed van ehhez a kis 
jászsági településhez? 

– Nagyapám Jásztelken volt virágkertész nagyon régen, az előző század első időszakában.  
Így lelkesen, ambíciókkal pályáztam a jásztelki művelődési ház igazgatására. Volt bennem 
valami ki nem mondott vágy: visszatérni arra a földre, ahol apám gyerekkorát töltötte.  Ez 
erős vonzás volt, és ottlétemkor évekig motivált. Apám nagybátyja, Rigó Mátyás plébános 
az iskola egyik alapítója volt a múlt század harmincas éveiben. Ha az iskolában volt dolgom, 
mindig büszkén olvastam a bejáratnál lévő emléktáblán a nevét. Öt évet töltöttem Jásztelken, 

        Rigó József rendező (Új Néplap, 2016. október 3. Fotó: Mészáros János)
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s akkor azt éreztem, kiürülni látszik az ambícióm. El akartam menni, de a község vezetői 
marasztaltak. Azt mondták, ez nyugdíjas állás. Ettől féltem… Még nem voltam harminc, és 
vonzott a teátrum. Pestre mentem a Nemzeti Színházba, s ez meghatározta a későbbi élet-
pályám.
Azóta nem dolgoztam a Jászságban. Ezért is nagyon jólesett, amikor az elmúlt évben várat-
lanul felkérést kaptam a Teátrumi Társaságtól, hogy Alattyánon dolgozzak a Pajtaszínház 
programjában. Visszatértem. 

– Egy kislány ül a színpadon angyalként, és nézi az előadásra érkezőket. Lassan föláll, rá-
fúj a kezében lévő tollpihére, ami lebegve elszáll. Ezzel a képpel kezdődik Alattyánon az 
Átváltozók című előadás, amit amatőrökkel készítettél, és amivel 2017 januárjában a Kul-
túra Napja alkalmából eljutottatok a Nemzeti Színházba. Szeretném, ha beszélnél ennek a 
történetéről.

– A Pajtaszínház programot 2015-ben indította a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar 
Teátrumi Társaság azzal a céllal, hogy a falusi színjátszást újraélessze, fellendítse. Kiss 
József, a Szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetője, aki már látott a rendezéseimből, 
felkért, hogy Tápiószőlősön amatőrökkel hozzunk létre előadást. Sikeres darabot vittünk a 
Nemzeti Színházba, ahol úgy mutattak be, hogy „Rigó Józsi, a hős”, hiszen előttem hárman 
visszamondták ezt a feladatot.
A következő évben, 2016-ban Bukor Irén, a megye kulturális referense felkért, hogy Alaty-
tyánon hozzunk létre hasonló előadást ebben a programban. Nagy kihívás volt, hiszen 
amatőrökkel egészen mást jelent a rendezés, mint profikkal, sokkal pontosabb instrukciókat 
kell adni. Az első találkozásra kommunikációs játékokkal, rögtönzésekkel, státusz játékok-
kal készültem. Közben figyeltem, hiszen a test meghatározó, önmagában is jelentéssel bír.  
Miután ezek a szereplők soha nem játszottak színpadon, olyan darabot kerestem, ami nem 
igényel összetett színészi játékot. Francia reneszánsz komédiát választottam két történettel, 
melynek tárgya a férfi-nő kapcsolat, a dominancia kérdése. Amikor elkezdtük a munkát, 
elmondtam, hogy rendező vagyok, rájuk pedig színészként tekintek, és hogy kemény mun-
ka következik. Komolyan vették a feladatot, és jó érzés volt, ahogy a próbák során ala-
kult, formálódott a darab, miközben egy értékteremtő közösség jött létre. Három hónap alatt 
készült el az előadás, és nagy sikerként éltem meg, hogy Alattyánon 4-500 ember megnézte. 
A bemutató igazi ünnep volt, sokan eljöttek, ott volt a polgármester, a térség országgyűlési 
képviselője, jász kapitányok. Nagy sikerünk volt, én pedig elmondtam, hogy a régi görög 
színházban a nézőtér, a theatron volt az a hely, ahonnan az isteneket látni lehet, és hogy most 
már Alattyánból is láthatók az istenek.
    óriási élményt jelentett, amikor a Nemzeti Színházban a Kaszás Attila teremben 
igazi színházi keretek között adhattuk elő a darabot. Sokan elkísértek a helyiek közül és 
a Jászságból is. Kaposvári hallgatók reflektáltak az előadásra, és nagyon jó kritikát, visz-
szajelzéseket kaptunk. Bár más körülmények között voltak jobb előadásaim, de a Nemzeti 
Színházban bemutatni – ez fantasztikus élmény volt! 

– Fiatalon már álltál a Nemzeti Színház színpadán, és a színfalak mögötti világot is megismer-
ted. Pedig annak idején édesanyád azt mondta, komoly ember ilyesmivel nem foglalkozik…
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– Kicsi gyerekkoromtól sok színházi előadást láttam Jászberényben, már akkor megérintett 
valami. Emlékszem, talán 5 éves lehettem, és az egyik előadásnál beálltam a zenekari árok-
ba, onnan néztem a darabot. Anyám óvó, racionális ember volt. Bár az általános iskolában 
minden tanárom azt mondta, hogy humán terület való nekem, ő a gépipari technikumot vá-
lasztotta. Követtem, amit mondott, de miután már általános iskolában is gyakran mondtam 
verseket, természetes volt, hogy középiskolás koromtól folyamatosan részt vettem irodalmi 
színpadok munkájában. Egy évig Újszászra jártam gimnáziumba, ahol Laczkó Mihály ren-
dezett. Itt vonódtam be a színházi munkába, szavalóversenyt is nyertem. Meghatározó volt 
ez az élmény. Később a gépipariban, majd a katonaságnál is részt vettem irodalmi színpadok 
előadásaiban. 
Ezzel együtt sokáig befolyásolt édesanyám véleménye a színházról, aki úgy gondolta, hogy 
komoly ember ilyet nem csinál, a színésznők pedig laza erkölcsű hölgyek – ezt másként 
mondta. Valójában én is azt gondoltam, hogy a színház jó dolog a szabadidő eltöltésére, jó 
program lehet, de kicsit fölösleges, és nem feltétlenül indokolt.

– Később alaposan megváltozott ez a vélekedésed.  Emlékszel hogyan történt? 

– Meghatározó volt egy szolnoki előadás. Székely Gábor Gácsérfej címmel egy román szer-
ző darabját rendezte. Nagyon erős előadás volt, kevés színpadi elemmel, hiteles, őszinte 
játékkal. Az első rész végén igazi katarzis élményem volt, valami megvilágosodás. Hirtelen 
megértettem, hogy a színház arról szól, hogyan éljünk. Ez volt az első ilyen élményem! 
Ettől kezdve tudatosabban kezdtem foglalkozni a színházelméleti kérdésekkel. Kurzusokra 
jártam, megismerkedtem olyan kiváló színházi emberekkel, mint Paál István, Duró Győző és 
mások. Jásztelken a művelődési ház igazgatója voltam ekkor, így végeztem el a népművelés-
könyvtár szakot, és már biztosan tudtam, hogy színházzal akarok foglalkozni. 

Alattyánon az Átváltozók című előadás szereplőivel
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– Kiváló iskolát jelenthetett a Nemzeti Szín-
ház, majd a Szolnoki Szigligeti Színház, ahol 
fontos szakmai és emberi kapcsolatok is szü-
lettek.

– Szolnokon megismertem Duró Győző 
dramaturgot, az ő segítségével kerültem a 
Nemzeti Színházba, ahol kellékes, statiszta, 
segédszínész voltam, és ez az időszak ko-
moly tanulás volt. Innen kerültem a Szolnoki 
Szigligeti Színházba Paál István főrendező 
hívására, aki kellékesként vett fel, a szoba-
színházban pedig asszisztensként dolgoztam 
mellette. Ezek az évek nagyon erős motivá-
ciót jelentettek, minden időm a színházban 
töltöttem. Amikor szabadnapos voltam, akkor 
is bejártam. Kitaláltam magamnak egy mód-
szert: beültem Székely Gábor próbáira, két 
sorral mögé, és elképzeltem, hogy mit mon-
danék a színészeknek egy-egy jelenet után. 
Aztán meghallgattam, hogy ő mit mondott, és 
nagyon érdekes volt az összehasonlítás, sokat 
tanultam belőle. Aztán azt képzeltem el, hogy 
a színész helyében mit mondanék.

Pesten olyan kiváló rendezőket láthattam, mint Ascher Tamás, zsámbéki Gábor, Ruszt József, 
Ljubimov – óriási egyéniségek nagyon erős munkákkal –, és figyeltem. Utólag jöttem rá, 
hogy Szolnokon egészen véletlenül évekig az ország egyik legjobb színházát láttam. Abban 
az időben Szolnok, Kecskemét és Kaposvár színháza volt a favorit.
Székely Gábor személye, a színházról vallott elképzelései különösen vonzottak, nagyon kö-
zel álltak hozzám. Fontos dolgokat tanultam tőle, elsősorban azt, hogyan kell bánni a térrel. 
Nagy hatással volt rám a Fodor Tamás féle nem hivatásos színház is. A színészi pálya sosem 
vonzott igazán, elméletibb ember voltam. Elsősorban rendező akartam lenni.

– 1984-től bekapcsolódtál a Híd Színház munkájába, ami máig meghatározó az életedben. 
Emlékezetes előadások születtek. Melyeket emelnéd ki ezek közül?

– A Híd Együttest, amit a nyolcvanas évek közepén Híd Színházzá neveztünk át, 1965-ben 
Varga Károly mérnök alapította. Amikor Pestről hazajöttem, egy boldogházi fiú, Szőrös An-
tal volt a vezetője. Éppen fesztiválra készültek, és meghívtak, hogy nézzem meg a darabot. 
Később kértek rendezésre is. Elsőként Rozewicz Félbeszakított játék című darabját rendez-
tem, amivel országos fesztiválon díjat nyertünk. Így kezdődött.
Nagyon sok érdekes, izgalmas előadás készült, amire szívesen gondolok vissza. Számos 
sikeres fellépésünk volt, eljutottunk a határon túlra is. Az Antigoné például több díjat ka-
pott fesztiválokon. Kézdivásárhelyen Guy Foissy francia szerző egyik darabját játszottuk 

Rigó József rendezésre készülve
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Kalandorok címmel. A Kékszakállú herceg vára különleges, mozgásszínházi rendezés volt, 
Sepsiszentgyörgyön és környékén is jártunk vele. Amikor Magyarország belépett az Európai 
Unióba, öt nappal később a holland határ közelében lévő németországi Paderbornban adtunk 
elő egy darabot, amivel az országot és Szolnokot képviseltük. Nagy élményként maradt meg 
bennem, hogy úgy mentünk át az osztrák–német határon, hogy előtte összeszedték az útleve-
let, és minket föl sem ébresztettek a határon.

– Készítettél valamiféle összegzést az eddigi rendezői munkádról?

– Az elmúlt közel három és fél évtizedben ötvenkilenc darabot rendeztem. Ebből tizenkilen-
cet különböző vendégrendezésekben, negyvenet a Híd Színházban. A negyven előadás mint-
egy egyharmadát országos szakmai helyzetekben, jelentős fesztiválokon játszottuk. Kilenc 
rendezésem szakmai díjat kapott. (Tadeusz Rozewicz: Félbeszakított játék. Bemutató: 1983., 
Harold Pinter: Csönd. B:1985., John Whiting: Miért? B: 1986., Edward Albee: állatkerti 
történet. B: 1996., Balázs Béla: A Kékszakállú herceg vára. B: 2000., Sophokles: Antigoné. 
B: 2003. Híd Színház: A Bolond Utazó. B: 2006., Plautus: A bögre. B: 2013., Alfred Jarry: 
übü a király. B: 2015.)

– A Híd amatőr színház volt, talán ezt is vonzónak találtad abban az időben, amikor a poli-
tika direkt módon szólt bele a művészeti életbe, a színház világába.

– A Kádár-rendszerben igazán tisztességes színházat csak hivatásos színházon kívül lehetett 
csinálni. Olyan kérdések, mint az emberi létezés, a szabadság, amiről Becket vagy Hrabal 
írt, kínos volt a hatalomnak, a hivatásos színházban ilyen darabot nem lehetett előadni. A 
színházakban gyakorlat volt az ún. hivatalos megtekintő főpróba, ami azt jelentette, hogy a 
pártbizottság által kijelölt emberek végignézték az előadást, és ha ideológiailag nem tartották 
megfelelőnek, nem lehetett bemutatni. A politika mindent fölülírt. Többször előfordult, hogy 
menet közben is leállítottak darabokat. Amikor például az egyik színházi fesztiválon Becket- 
darab nyerte az első díjat, Aczél György indulatosan felelősségre vonta a döntéshozókat. 
Mondták, hogy szakmailag ez volt a legjobb. Akkor ez a második – mondta Aczél. Első az 
lehet, amelyik ideológiailag megfelelő.
Szikora Jánosnak Győrben volt egy sikeres Hrabal előadása. Aczél György dühöngött, mert 
a csehszlovák elvtársak szóltak, hogy náluk Hrabal letiltott szerző. Szikorát kirúgták, ezután 
csak mesejátékokat rendezhetett, és hat hétig tartózkodhatott egy-egy városban. Végül az 
egri színház igazgatója lett – ahol nem volt társulat. Ketten voltak a titkárnővel.
Az amatőröknél izgalmasabb lehetőségek voltak, többet megtehettek. A három T közül a tűrt 
kategóriába tartoztak, kevesen látták az előadásokat, a hatalom nem tartotta olyan veszélyes-
nek. Persze voltak korlátok. A Híd Színház esetében az volt a gyakorlat, hogy Szolnokon 
csak akkor mutathattunk be egy darabot, ha előbb országos fesztiválon részt vettünk vele.
Egészen a rendszerváltozásig alig jelent meg rólunk hír. 1990-től ez változott, sok elemző 
kritika, számos híradás látott napvilágot, díjakat nyertünk az előadásokkal, nagyobb lett a 
figyelem a munkánk iránt. 
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– Úgy tartod, hogy a színháznak nem a hagyományos értelemben vett szórakoztatás a 
feladata. Milyen az a színház, ami igazán közel áll hozzád? 
– Eszményem az a színház, amelyik katartikus, gondolkodóba ejt, tükröt tart a természetnek. 
Ilyen volt nagyon sokáig a Híd Színház. 
Szeretek kísérletezni, sokféle dolgot kipróbálni.  Ilyen volt például A bolond utazó című 
darab, ami butoh műfaj. Ez az 50-es évek japán színháza, amiben egy színházi szakember 
szerint „nem történik semmi, de az rendkívül lassan”.  Az a legizgalmasabb, ahogy előadás 
közben megváltozik az időhöz való viszony. Meditatív színház, improvizációs játék, nagyon 
lassú, de minden gesztusnak jelentése van, és a nézőkben asszociációk születnek. A bemuta-
tóra süketnémákat hívtam meg. Ment a belső film, és gyönyörű dolgokat mondtak a darabról.
Azt gondolom, hogy a színház nyelvét tanítani kellene. Próbáljunk elképzelni például egy 
sporteseményt, ha abból semmilyen játékszabályt nem ismerünk, nem élvezhető. A színház 
ennél jóval bonyolultabb, a színház nyelvét is meg kell tanulni. 

– Egy színdarab létrehozása nagy felkészülést igényel, és nem végig örömteli folyamat. Meg 
lehet fogalmazni, hogy jön létre egy színházi előadás?

– A rendezés különös dolog, lényegében minden elemét meg lehet tanulni külön-külön. 
Egyet nem lehet csak megtanulni – rendezni. Hogy egy adott helyzetben mit mondj a szí-
nésznek, ehhez nagyon sok háttérismeret szükséges. Németországban például úgy tanítják a 
rendezést, hogy nem tanítanak, hanem nagy mesterek beszélnek színház-eszményükről, és 
eldöntheted, kiket olvasol, mit nézel, a te dolgod. Vizsgarendezés persze szükséges a végén.

Fantáziálsz a színházról, hogy lehet eljutni civil valóságból a művészi valóságba. Ez egé-
szen különös utat jelent. Van, aki abbahagyja, az állhatatosabbak maradnak. Én szerencsés 
vagyok, mert a profi színházat is ismerem, amatőrökkel dolgozva ez sokat segít.

A darabválasztás például nem tudni pontosan, honnan jön. Több téma fölbukkan, amíg 
egyre inkább azt érzem, ez az, ami leginkább izgat, és tudom úgy instruálni a színésze-
ket, hogy meg tudják oldani. Sokszor el kell olvasni a darabot, miről szól, milyen a belső 
szerkezete, milyen dinamikák működnek benne. Az olvasópróbára már utalásokat készítek, 
ez lényegében kultúrtörténeti dolog. Az a fantasztikus, hogy minden rendezés egy tanulási 
folyamat. átkozottul izgalmas, új világok nyílnak meg közben. Új dolgokat kell elolvas-
ni, megtanulni. Aztán eljutsz olyan helyzetbe, hogy az olvasópróbán arról beszélsz, te hol 
tartasz most ebben a folyamatban. Annak a szándékával teszed, hogy ők is kövessenek. 
Később ez változhat, hiszen ők másként látják, és ettől kezdve aprólékos folyamat indul el. 
A rendezés során együtt haladsz a színészekkel, de már duplán készülsz: egyrészt az elvi 
részével, és amikor ez megvan, akkor próbáról próbára, mi hogyan történjen. Rengeteg 
kérdés merül fel közben: jó úton haladunk-e, ha nem, miért nem? Volt úgy, hogy pontosan 
tudtam, ahogy viszem a próbát, nem az, amit keresek. Ezt persze nem árulhatom el, megy 
a próba, közben azt érzem, becsapom a szereplőket. Nagyon sok kétség, gyötrődés, aztán 
egyszer csak egy reggeli borotválkozáskor beugrik, mit kéne tenni, mi az, amit kerestem.

Akik játszanak, azokból építem föl a darabot, és sokszor a véletlenek segítenek. Egy 
könyvből kieső lap, egy lehulló tárgy, vagy a háttérben beszélgetők – előfordul, hogy ezek 
beépülnek az előadásba. A színház élő dolog, és jelentős részben ízlés kérdése. 
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Tapasztalatom szerint egy percnyi színpadi jelenlét legkevesebb 2-3 óra munkával jön 
létre. Ha ennél kevesebb, nincs megcsinálva.

– Pályád során nagyon sok élményben lehetett részed, és kivételes egyéniségekkel, külön-
leges emberekkel találkoztál. Volt olyan, aki különösen nagy hatással volt rád? 

– Paál István személye, a morál, amit képviselt, nagyon meghatározó volt a munkámban 
és az életemben. Azt mondta, tehetségesek nem mindig lehetünk, de tisztességesek mindig 
tudunk lenni. Ő hívott Szolnokra, és nagy hatással volt rám, ahogy a színházhoz viszo-
nyult. Alapelve volt, hogy sosem lehet megalkudni esztétikai kérdésekben sem. Ljubimov 
ezt úgy fogalmazta meg, hogy a színház az erkölcsös ember utolsó menedéke. Később, 
amikor Veszprémben találkoztam vele, elmondtam neki, amit korábban nem mertem, hogy 
volt egy idő az életemben, amikor nekem ő volt az Isten. Sajnos, már nincs velünk, de 
többször álmodom vele különféle színházakban. 

– A színházi eszköztárat nem csak rendezőként alkalmaztad, hiszen tanítás során, vagy a 
terápiás munkában is nagy szerepe volt ezeknek.

– Mindig érdekelt, hogy mi történik belül, hogyan jön létre az átélés, ezért gyakran jár-
tam színésztréningekre. 1990-ben ismertem meg dr. Fügi Saroltát, miután az Institute für 
Europa  pszichodráma intézet igazgatójával dolgoztam tíz napot. Saci az osztályára kere-
sett olyan bölcsészeket, akik művészettel foglalkoznak. Jót beszélgettünk, föl is vett, és 
csak később mondta el, hogy közben arra gondolt: ez egy deviáns fickó, de fogom tudni 
kezelni. Később azt is elárulta, hogy tévedett. Nem elsősorban a devianciát illetően, hanem 
abban, hogy nem kellett kezelnie, megoldottam a helyzeteket, és csaknem húsz éven át na-
gyon jól tudtunk együtt dolgozni. Különösen fontos volt egy mondata, ami sokat jelentett 
számomra. Azt mondta, hogy mindenkivel azon a nyelven kell beszélni, ami az övé. Ez 
éppen olyan fontos a színházi munkában, mint az emberi kapcsolatokban, a konfliktusok 
kezelésében.

Személyiségépítő terapeuta voltam, és nagyon jól éreztem ott magam. Kipróbálhattam, 
hogyan lehet terápiában használni a színházi eszközöket. Szép csoportélmények voltak, 
szép kapcsolatok születtek, nagy tanulás volt. Közben másfél évtizeden át tanítottam a 
színházat. 

– A beszélgetés során gyakran említed a tanulás fontosságát, ami kezdettől kíséri a pályá-
dat. A tanítás is egyfajta tanulás volt számodra?

– Érdekes volt, ahogy a tanítás jött az életembe. 1990-ben a megszűnő félben lévő szolnoki 
cukorgyár művelődésszervezőjeként azon gondolkodtam, merre induljak, mi lehet az a 
munka, ahol nem kell dolgozni. Arra gondoltam, írok egy könyvet pedagógusok számára 
a színházi alapismeretekről, hiszen az írás ugye nem munka. Pesten találkoztam egy ked-
ves baráttal, aki mondta, hogy éppen most van nyomdában egy könyve, ami erről szól. 
Azt tanácsolta, inkább tanítsam a színházat. Megfogadtam, és minden szolnoki iskolának 
küldtem egy levelet, hogy szívesen tanítanám a színházi ismereteket. Hat-nyolc iskola 
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válaszolt, és éveken át óraadó voltam ezekben az iskolákban. A Széchenyi István Gim-
náziumban pedig 12 évig tanítottam a színházat. A drámatagozatos osztályban elsőként 
vettem fel érettségi tantárgyként az improvizációt. Nagyon sokat adott a tanítás, izgalmas, 
érdekes feladat volt. Előfordult, hogy megváltoztatták az órarendet, és a magyar tanárok 
is jöttek az óráimra. Sok érdeklődő, tehetséges fiatallal dolgozhattam. Tanítványom volt 
például Bercsényi Péter, aki kiváló színész. Jólesik, ha régi tanítványaim megismernek, 
emlékeznek rám. 

– Bármikor találkozunk, derűsnek, kiegyensúlyozottnak látlak, és ma is olyan fiatalos lel-
kesedéssel beszélsz az éppen készülő színdarabról, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Bár nem 
szokványos színház, amit csinálsz, nem a meg nem értett művész képe jutott eszembe rólad.

– Pályám során sohasem munkának tekintettem, amit csináltam. Úgy is mondhatnám, hogy 
soha nem dolgoztam, nem volt munkahelyem. Elvégzendő feladatot láttam, ami ráadásul 
nagyon érdekelt, amit szívesen csináltam és csinálok ma is. Ha ezt valamilyen módon elis-
merik, az igazi ráadás. 1989-ben a kulturális minisztertől Szocialista Kultúráért kitüntetést 
kaptam, 2013-ban pedig Megyei Művészeti Díjat a megye színházkultúrájának megújítá-
sáért. Nagyon jólesett, hiszen mindig ezért igyekeztem tenni. Komoly szakmai elismerést 
jelentett az is, hogy Budapesten az első művészetterápiás világkongresszuson bemutathattam 
egy előadást a drámapedagógiáról. Jacob Moreno, a pszichodrámát mintegy száz éve meg-
alkotó orvos unokája is jelen volt, és két évvel később meghívtak Rio de Janeiróba. Bár nem 
tudtam elmenni, de szakmailag nagy sikernek értékelem. Körmendi Lajos költő, szerkesztő 
kérésére öt éven át színházi recenziókat írtam a Jászkunság című folyóiratba. A Híd Színház-
ról, a különböző rendezéseimről számos elemző kritika, méltatás jelenik meg folyamatosan. 
Valamennyit fontos visszajelzésnek tekintem. Ma már nyugdíjas vagyok, de ez csak egy 
jogi formula, szívesebben tekintem magam ösztöndíjasnak. Vannak állandó elfoglaltságaim, 
vezetem a Híd Színházat, és megtalálnak új feladatok – ettől jól érzem magam.

– Gyermekeid közül idősebb lányod követi a példád, színházzal foglalkozik, de a kisebb lá-
nyod is érdeklődik a művészet iránt. 

– Anna lányom a Budapest Bábszínház rendezőasszisztense. Tizenkét éves korában dön-
tött úgy, hogy színházzal szeretne foglalkozni. Drámatagozatos középiskolát végzett, majd 
színháztudomány szakon kapott egyetemi diplomát. A Nemzeti Színházban szerzett színházi 
gyakorlatot, később Alföldi Róbert bábszínházi rendezéseinek asszisztense volt. Most hosz-
szabb időre Angliába készül.

Eszter, a másik lányunk két év múlva érettségizik majd. Szerteágazó érdeklődésű, az iro-
dalom és a történelem a kedvenc tárgya. Mellette novellákat ír, rajzol, nyolc éve klasszikus 
gitárt tanul. Féléve volt egy fotókiállítása a Verseghy Könyvtárban.  Minden érdekli, ami az 
Emberről szól.

– Jászboldogházán töltötted a fiatalságod, és bár korán elszakadtál innen, az utóbbi években 
rendszeresen hazalátogatsz. Mit jelent számodra a szülőfalu? 
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– Sok-sok villanást. Kicsi koromban megszökő gyerek voltam, nagyon sokszor kerestek a 
faluban. Egyszer például fölkérezkedtem egy lovas kocsira, ami elvitt messzire, félelmetes 
volt az ismeretlen környezet. Aztán a robbanásszerű élmény, amikor nagyon sok gyötrődés 
után egy tavaszi délelőtt hirtelen értelmet nyertek a különálló betűk – megtanultam olvasni! 
A sok focizás emléke, amit az állomás betört ablakai jeleztek. A nagy barátságok a szomszéd 
gyerekekkel. A zene varázsa, az első gitár, a saját zenekar, bulik a művelődési házban, az 
irodalmi színpadunk próbálkozásai… Jó érzésekkel gondolok vissza ezekre.
Szüleim halála után 12 évig nem tudtam Boldogházára menni, úgy éreztem, már nincs kö-
zöm oda. Amikor mégis elmentem, az volt a legfurcsább, hogy mintha összement volna a 
falu, rövidebbek lettek a távolságok, keskenyebbek a járdák. Az nagyon jó érzés volt, hogy 
ha ismerőssel találkoztam, olyan volt, mintha folytattuk volna a régi beszélgetést. Örültem, 
amikor néhány éve Veliczkyné Koncsik Ilona, a Boldogházáról Elszármazottak Egyesületé-
nek vezetője megkeresett, azóta minden augusztusban találkozunk helyiekkel és elszárma-
zottakkal, és felidézzük az emlékeket az ismerősökkel. 
Szívesen csinálnék pajtaszínházat Jászboldogházán, jó érzés lenne a szülőfalumban rendezni…

– Köszönöm a beszélgetést, és gratulálok az eddigi sikerekhez, de főként ahhoz a szemlélethez, 
amelyet Konfucius így fogalmazott meg: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és egy napot 
sem kell dolgoznod az életedben.” 

 


