
– Szinte minden előadásban látni, nem is kis szerepekben, 
mégis jut ideje mással is foglalkozni. Például zenével, ezt az ol
dalát talán kevesebben ismerik. Honnan indul ez a történet?

– Ötéves koromban kezdtem el zongorázni, kilenc évig 
tanultam, aztán abbahagytam, amikor középiskolába kerül-
tem... Gondolom, ebben gyökerezik ez az egész zenészi mi-
voltom. Nagyon-nagyon szeretem a zenét, legalább annyira, 
mint a színházat. Középiskolás koromban már tanulgattam 
gitározni tábortűzi szinten. Egyetemista korunkban ösz-
szehoztunk egy blueszenekart Kiss Attila kollégámmal, az 
Almost Blues Band-et, de mindenki csak gitározni tudott, 
úgyhogy én azt mondtam, átszakosodom dobra. Akkor má-
sod-harmadévesek voltunk. Vettem egy dobot, s elkezdtem 
azon tanulgatni. Nem saját zenét játszottunk, hanem létező 
bluesszámokat, pl. nagyon sok Hobo Blues Band-számot az 
első fázisban. Később kezdtünk saját számokat is írni, de ad-
digra éppen végeztünk az egyetemmel, széthullott a banda, 
és így ez meg is szűnt. Aztán 2004-ben bekerültem a Fűszál 
együttesbe dobosnak. Meghívták őket zenélni a Petőfi Csar-
nokba, de nem tudott menni egyik perkúciós sem. Mivel 
amúgy is olyan nagy teret kellett betölteni, gondolták, jó vol-
na, ha dobszerkóval is kiegészülne a koncert – azzal ott is ra-
gadtam a zenekarban. Mind a mai napig játszom velük, most 
májusban is megyünk koncertezni Nagybányára. Közben a 
Fűszál összetétele folyamatosan változik.

– A Fűszál együttes már saját dalokat játszik...

– Verseket zenésítünk meg. Ebbe a folyamatba akkor kap-
csolódtam bele, amikor Kovács András Ferenc-gyerekver-
sekből készítettünk egy műsort. Ez azóta is tart, de közben 
elkezdtem zenélni Czári Tiborral is, aki színházi zeneszerző, 
és itt volt nálunk, a Kék madárnak ő szerezte a zenéjét. Ak-
kor összeültünk zenélgetni. Addig-addig, hogy végül ebből is 
összejött egy projekt. Az ő zenéit játszottuk, és azóta is játsz-
szuk. Több közös koncertünk lesz a közeljövőben.  Általában 
kisebb hangszereléssel dolgozunk. Bevonunk még egy-két ze-
nészt, énekest időnként. 

Közben alapítottunk egy zenekart Csíkban, aminek a neve 
The Sexy Pistols – ezzel a zenekarral is nagyrészt feldolgozá-

sokat játszottunk, de most már szeretnénk saját repertoárt is 
létrehozni. Továbbá Kiss Attilával, akivel a blueszenekart csi-
náltuk, és Nagy Endrével egy újabb bluesprojektet szeretnénk 
összehozni, tradicionálisabb, autentikusabb bluesok lennének 
kis hangszerelésben, csak mi hárman. Ez most nagyon izgal-
mas számomra. Színházi zenéket is írunk, elsősorban Nagy 
Endrével. Időnként jön egy-egy felkérés: Sepsiszentgyörgyre 
A gondnokhoz, Temesvárra a Patikához, a De mi lett a nővelhez 
írtunk zenéket. Most nemrég egy mesejátékhoz, a Sötétben látó 
tündérhez írtunk zenét Marosvásárhelyre.

– Hogy lehet ennyi mindent csinálni a színház mellett?

– Kezd is problémás lenni, mert több zenei úton elindul-
tam, és a színház nagyon kevés időt hagy szabadon. Nagyon 
nehéz elsősorban megszervezni és megtalálni az időt, hogy fej-
lődjön az ember, maradjon idő a gyakorlásra is. 

– A projektek erejéig tartó, különféle formációkban való 
zenélés, zeneszerzés így megfelel, vagy valamiféle stabilitásra, 
állandóságra törekszik ezen a téren is?

– Én ezt nagyon szeretem, mert így sok műfajban ki tu-
dom próbálni magam. Így lehet fejlődni. Például néha szok-
tam zenélni a Ritmo del flamencóval, ami megint egy külön 
világ, és mindegyikből sok mindent fel lehet szívni. Aztán le-
het, hogy később, mikor az én fejemben is kialakul valami na-
gyon erős koncepció ezzel kapcsolatosan, akkor majd inkább 
arra hajtok rá, de ez most egyelőre így nagyon jól van. 

– Beszéljünk kicsit a színházról is. Milyennek látja az idei 
évadot? Mit várhatunk a most készülő Vaknyugat című elő
adástól?

– Ami a két legjobb feladat volt az idén, az a Finito és 
a Vaknyugat, amit most csinálunk. Mind a kettő nagyon-
nagyon jól megírt darab, igazán öröm dolgozni meg 
elmélyülni bennük. És jól is sikerültek. A Vaknyugatot 
még nem mutattuk be, de szerintem jó lesz. Csak négy 
szereplő van benne. A munkafolyamat szempontjából 
több okból is érdekes. Egyik az, hogy a kamarateremben 
játsszuk, amitől külön hangulata, külön világa van. Én 
ezt jobban szeretem. A másik, hogy itt dolgozik velünk 
ebben az előadásban Czintos József szatmári színész, 
akivel különleges élmény dolgozni. Már egyszer, a Cali
gula helytartójában dolgoztam vele, nagyon szeretem, s 
nagyon örülök, hogy itt van most velünk. A harmadik 
meg, hogy most egy teljesen fiatal, új kolléganő is beke-
rült ebbe a csapatba, Szalay Lilla. Ez a sok új impulzus 
nagyon jó hangulatot teremt. Jó élmény, hogy például a 
két főszereplő színészt, Czintos Józsefet és Fülöp Zol-
tánt látni lehet, miként dolgoznak. Ez inspiráló, feltölti 
az embert. 

A darab pedig szerintem nagyon jó, annyira komplex és 
annyira jól meg van írva, hogy szinte tökéletes dramatur-
giai szempontból. Már jó ideje próbáljuk, mégis minden 
próbán csomó új dolgot fedezünk fel a replikák mögött, 
és egyre többet hámozunk ki belőle. Közben meg ott van 
az is, hogy ezeket a nagyon komplex, nagyon karakteres 
embereket így stúdiókörülmények között kell minél ter-
mészetesebben, minél hitelesebben, minél egyszerűbben 
megformálni, s ez is nagyon jó kihívás.

– Ha már a díj kapcsán beszélgetünk, térjünk egy picit rá 
erre is. Hogyan fogadta az elismerést?

– Nyilvánvalóan jólesik, ad egyfajta megerősítést abban, 
hogy jó az, amit csinálsz, és amibe olyan rengeteg munkát 
belefektetsz. Amúgy itt, Csíkban nekünk kevés a visszajel-
zés, mert a sajtó nemigen foglalkozik a színházzal. Ezért az 
ilyen elismerések, vagy ha Kisvárdán vagy bárhol kapunk 
egy díjat, azok jelzik, hogy jó irányba halad az ember.

– Milyen kisvárosi színésznek lenni?

– Nekem teljesen megfelel. Azért akartam hazajönni, 
azért vagyok itt, mert mindig is azt szerettem volna, hogy 
itt induljon be valami. Nem vágyom különösebben arra, 
hogy elmenjek egy nagyobb városba, nagyobb színházhoz 
játszani. Nem ez a célom. Itt is kapok bőven olyan felada-
tokat, amelyek nekem folytonos kihívást, előrelépést je-
lentenek. Meg mostanában egyre gyakrabban dolgozunk 
igazán hozzáértő rendezőkkel, úgyhogy nekem ez így tel-
jesen rendben van.

Túros Eszter
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Premier a kamarateremben: Vaknyugat 

Kortárs ír szerző, Martin McDonagh darabját, a Vak nyu
gatot mutatja be május 5-én 19 órai kezdettel a Hunyadi 
László Kamarateremben a Csíki Játékszín. A négyszerep-
lős stúdióelőadás rendezője Parászka Miklós, szereplők: 
Czintos József, Fülöp Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-
Szalay Lilla, a Kaposvári Egyetem színészhallgatója.

Az ír történetet bemutató kétrészes előadás a Teatro 
Mundi és az UMPA Ügynökség közreműködésével jött létre. 
A produkciót csak 16 éven felüli nézőknek ajánlja a színház.

 fotó: mihály lászló

z elmúlt hetek, hónapok alatt gyakran beszéltek 
rádióban, televízióban az angol királyi család 
április 29-i nagy eseményéről: a most uralkodó 
Erzsébet királynő unokájának, Vilmos herceg-

nek esküvőjéről. Mind a hivatásos bemondók/műsorvezetők, 
mind pedig az alkalmi megszólalók közt akadtak olyanok is, 
akik a Károly és a most házasodó Vilmos herceg nevének an-
gol változatát, a Charles (csárlsz), illetve a William (viljem) for-
mát használták. És ilyesmit is lehetett hallani: Károly, pardon: 
Charles azt mondta… Vagy: Vilmos, helyesebben William 
egyetemista korában… Stb.

Az idegen tulajdonnevek használatának van nyelvünkre 
szabott szabálya. Így szól: a latin betűs írású nyelvekből átvett 
személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodal-
mi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyo-
mányos megmagyarosodott formájában. Ezek közül némelyik 
teljesen magyaros alakú: Husz János (eredeti nevén: Jan Hus), 
Kálvin János (Jean Calvin), Kolumbusz Kristóf (Cristoforo 
Colombo), Verne Gyula (Jules Verne) stb. A nyelvújítás ko-
rában divat volt az idegen keresztnevek lefordítása (Shakes-

peare Vilmos), majd aztán terjedni kezdett a személynév 
sérthetetlenségének elve. Ma már csak a szentek, uralkodók és 
családtagjaik, valamint a pápák keresztnevét szokás lefordítva 
használni: Assziszi Szent Ferenc, Erzsébet királynő, Anna her-
cegnő, XVI. Benedek pápa. A lexikonok is ezt a gyakorlatot 
alkalmazzák, van olyan munka is, amelyben a címszót jelölő 
magyar név után zárójelben megtalálható az illető személy 
nemzetiségének megfelelő névváltozat is. Például: Vilmos her-
ceg (Prince William), Károly walesi herceg (Charles, Prince of 
Wales), II. Erzsébet (Elizabeth II, az Egyesült Királyság király-
nője), Károly Gusztáv (Carl Gustaf, Svédország királya) stb. 
Más példa: II. János Pál (Karol Jozef Wojtyla, lengyel pápa, 

450 év óta ő az első nem olasz pápa…). A gyakrabban használt 
idegen és magyar vezetéknevek ejtésében is tapasztalhatunk 
hibákat. Például a Magyar Rádió közlekedési híreiben sok-
szor hallható a budapesti Roosevelt tér rúzvelt tér ejtésmódja. 
Nyelvünkben a rózevelt forma az ajánlott változat, mert ez áll 
közelebb az Amerikában használt változathoz, ugyanis nyelv-
művelésünk szerint ezúttal nem mellékes szempont, hogy az 
USA egykori elnökének nevéről van szó. A rúzvelt ejtésmódot 
inkább Angliában szokták használni. A vakírás feltalálójának, 
a francia Braille-nak nevét bráj formában ajánlatos ejteni. A 
Batthyány név helyes ejtése: battyányi. Leszállunk a metróról 
a Batthyány (battyányi) téren. A Batthyány-örökmécsesnél 
gyülekeztek. Stb. A Bay, Vay vezetéknév pedig bajinak, illetve 
vajinak hangzik helyesen. A Dósa név szabályos ejtése: dózsa. 
Van azonban néhány olyan, ezt a nevet viselő család, amely 
a dósa ejtésmódhoz ragaszkodik. A szabályok értelmében 
ezt tiszteletben kell tartanunk. A magyar történelmi regény 
megteremtőjének nevét Jósikának (Jósika Miklós) kell írni és 
józsikának ejteni. A Széchenyi és Széchényi névváltozatokat 
egyaránt szécsényinek kell ejteni.

Vilmos herceg
                       helyesen n Komoróczy György A

Veress Albertnek, a Csíki Játékszín mű-
vészének munkásságát a közelmúltban 

Kovács György-díjjal jutalmazta az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület. Nagy-
szerű alakításai révén jól ismeri őt a csíki 

közönség, kevesebben tudják azonban 
róla, hogy zenei téren is folyamatosan te-
vékenykedik, több együttes tagja, színházi 

zenék szerzője. A kiérdemelt elismerés 
apropóján beszélgettünk vele, zenéről, 

színházról.

Színház és zene


