
Színház mákos tésztával
Elgondolkodtató darabot láttunk a tatabányai Or-
feusz társulat előadásában.

Spiró György 1996-ban, a forradalom 40. évfor-
dulójára írta Kvartett című színművét, de most is 
épp olyan aktualitással bír, mint tizenkét évvel ez-
előtt. Ma is sokan élnek szűk lakótelepi konyhák-
ban, ma is sokan küzdenek szűk életükben a múlt-
tal, vesztett reményeikkel, a kilátástalansággal.

A történet tulajdonképpen egyszerű: egy ame-
rikás magyar negyven év után visszatér Budapest-
re, hogy meghálálja egykori jótevőjének azt, hogy 
megmentette a letartóztatástól. Hiába a közös múlt, 
értetlen idegenként találkoznak a panellakásban. 
Az Öreg tagadja jótettét, a feleség nem ért semmit. 
A vendég szintén nem ért semmit, nem fogja föl, ho-
gyan formálta eddigi élete a házaspárt, hogyan vál-
tozott meg ő maga is. Az Öreg csak az Ejurosportot 
nézi, a Feleség csak a mákos tésztát kínálgatja, a 
Vendég csak a pénzét lobogtatja. Majd megérke-
zik a házaspár lánya, a Nő, aki rögtön fölismeri a 
helyzetet, és gátlástalanul ráveti magát a Vendégre, 
illetve a pénzére. Kétségbeesetten kapaszkodik a le-
hetőségbe, hogy kicsorbult életét új útra terelje, en-
nek érdekében még a saját lányát is ajánlgatja a Ven-
dégnek. Hiába. Teljes a kudarc, egyikük sem tud 
kilépni saját – maga, vagy a körülmények alkotta – 
ketrecéből, nem tud szót érteni a másikkal. Az Öreg 
ex-ávósként kitart régi eszményei mellett, pedig 
soha semmi haszna nem volt ebből, még akkor sem 
tudta kihasználni helyzetét, amikor lehetett volna. 
A vendég az egyetlen, aki lép egyet: belátja, hogy az 
ő hálája alkalmatlan, amerikanizált gondolkodása 
áttörhetetlen falba ütközik – elmegy. Ő is kisemmi-
zett emberként távozik, hiszen amire évekig készült, 
ami tartalmat adott az életének, nem sikerült.

A darab komédia, végig is nevettük az előadást. 
Csak utólag gondolkodunk el rajta, hogy amit lát-
tunk, egyáltalán nem volt mulatságos. A monda-
tokon nevettünk, nem az embereken, az életükön, 
hiszen ezek az apró életek még tragédiának sem 
foghatók föl. Talán ez az igazi tragédiájuk?

Az előadás után otthoni mákos tésztát kaptunk, 
és sokáig beszélgettünk a színészekkel és László 
Tibor rendezővel a társulat múltjáról, jelenéről.

Az Orfeusz Társulat a régi bányász színház utó-
da. Amíg működött a bányaüzem Tatabányán, év-
tizedekig támogatta a színtársulatot, képzőművész 
köröket, és más kulturális tevékenységet. A 80-as 
évek végén megszűnt mindez, a színtársulat is föl-
oszlott. Hosszú szünet után, 2004-ben, a Bányász 
Színpad alapításának negyvenedik évfordulójára 
a társulat alapító tagjai gálaelőadást szerveztek a 
korábban előadott darabok részleteiből. Olyan si-
kerük volt, hogy mindnyájan úgy gondolták, föl 
kell éleszteni a társulatot.

László Tibor 1969-ben csatlakozott a színkör-
höz, és 2004 óta megint rendezője, dramaturgja a 
társulatnak. Építészi diplomája mellé dramaturg 
diplomát is szerzett. Ő választja ki, szerkeszti és 
rendezi a darabokat, kiosztja a szerepeket, és dísz-
letet is tervez.

– Ez rengeteg munkát és időt igényel, hogy tudnak 
próbálni, hogyan tudja összetartani a társulatot, kap-
nak-e anyagi támogatást?

– Hetente kétszer próbálunk, a kedd és csütörtök 
este a színházé. Ez nemcsak a társulat tagjaitól, de 
családjaiktól is sokat követel. Az is előfordul, hogy 
valaki nem tud megjelenni a próbán, de a színház 
iránti érdeklődés, a lelkesedés tartja életben a tár-
sulatot. Persze, van ebben egy kis exhibitionizmus 
is… A legtöbb darabot fél évig próbáljuk, a Kvar-
tett kivétel volt, arra az 56-os évforduló miatt csak 
három hónapunk volt.

Nem kapunk semmiféle állandó támogatást, 
de vannak művelődési házak, ahol ingyen próbál-
hatunk, és előadásokat is tarthatunk. Néha lehet 
pályázni is támogatásra. Az is előfordul, hogy a 
Tatabányai Színháztól kapunk kölcsön díszleteket, 
kellékeket.

Vidéken is játszunk, ilyen alkalmakkor az uta-
zás, szállítás költségeit fedezi a vendéglátó helység, 
honoráriumot nem kapunk. Most már kialakult 
egy olyan ismeretségi körünk, amely szívesen látja 
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az előadásainkat. Néha mostohább körülmények 
között játszunk, akkor az adott lehetőségekhez 
igazítjuk a színpadképet. Oslóba sem hozhattunk 
díszleteket, ezért próbaként még otthon eljátszot-
tuk a Kvartettet függönyökkel jelzett színtérben. 
Remélem, az oslói közönséget sem zavarta a jelzés-
szerű díszlet.

– Hány tagú a társulat, hogyan lehet elérni, hogy 
mindenki kapjon szerepet? Milyen alapon választ dara-
bot?

– Az aktív tagok létszáma változó, 20-30 között 
van, minden korcsoportot képviselnek. Miután 
amatőrök vagyunk, úgy választok darabot, hogy 
el tudjuk játszani. Figyelembe kell venni a tagok 
egyéniségét, milyen szerep állhat közel hozzájuk, 
milyen közös tulajdonságaik vannak a fi gurával. 
Amit a hivatásos színészek megtanultak, amit szí-
nészi technikával tudnak megformálni, azt nekünk 
magunkból kell kihozni.

Csak vidám darabokat választok, mert a mos-
tani magyarországi viszonyok között mást szinte 
nem tudunk játszani, és csak komédiákra jön a 
közönség. Drámákra nem kíváncsiak az emberek. 
Azokat átélik a mindennapokban.

Fontos, hogy előbb-utóbb mindenki színpadra 
kerüljön, ne legyenek „sztárok”, ne legyen sértő-
dés. Nem a szerep nagysága számít, a darabban 
való részvétel a lényeg.

Persze a rendezés, szerepfelfogás így is ad vi-
tákra alkalmat, előfordult, hogy napokig nem be-
széltünk egymással ilyesmik miatt. Végül mindig 
megbékélünk, mindenki fontosnak tartja az elő-
adást, és azt, hogy a legjobbat tudja nyújtani.

Én a darab keresését, a dramaturgiát, a színpad 
tervezését, az előkészületeket szeretem a legjob-

ban, ezeket találom a legizgalmasabbnak. A ren-
dezés már munka, amibe néha bele lehet fáradni, 
ilyenkor kell egy friss szem segítsége.

– Van-e lehetőségük szakmai továbbképzésre? Van-e 
előadásaiknak visszhangja?

– A fi atalabbak nyaranta színjátszó táborokban 
képezhetik tovább magukat. Társulatunk részt 
vesz az amatőr színház-fesztiválokon, ahol szak-
mai zsűri értékeli a produkciót. Megnézzük egy-
más előadásait, megbeszéljük azokat, sokat lehet 
tanulni ilyen alkalmakkor. Persze az országban 
működő több ezer amatőr színjátszó csoport kü-
lönböző színvonalat képvisel, például egy kis falu 
színköre egészen más feltételekkel dolgozik, mint 
egy nagyobb városban működő társulat.

Előfordul, hogy a tatabányai helyi újság és tele-
vízió is megemlíti az előadásainkat.

Hozzáfűzzük, amit László Tibor szerényen el-
hallgatott: a Kvartett előadása a Magyar Szín-Já té-
kos Szövetség zsűrijétől 2006-ban ARANY minő-
sítést kapott. 2007-ben pedig a tatabányai Orfeusz 
Társulat kapta a Paál István Diplomát a Magyar 
Szín-Játékos Szövetség döntése alapján.*1

Mindnyájunk nevében további sikereket kívá-
nunk az Orfeusz Társulatnak!

Kesselbauer Gyöngyvér

* A Magyar Szín-Játékos Szövetség (MSZ-JSZ) hivatott az 
ország amatőr színjátszását koordinálni és minősíteni. Az 
„arany” minősítésű produkciókból évente kiválasztanak 
egyet, mint az év legjobb amatőr színházi előadását, és azt 
díjazzák a Paál István Diplomával. (Paál István – 1942–
1998. – a Szolnoki Szigligeti Színház főrendezője volt.)


