
Új tagokkal bővül a Csíki  Já-
tékszín arcképcsarnoka. A tíz 
új színész fele szerződött tagja 
lesz a társulatnak. A színházked-
velőknek őket mutatjuk be egy-
egy interjú segítségével. Ezúttal 
Kiskamoni-Szalay Lillával beszél-
gettünk.

– A Vaknyugatban láthatta már a 
csíkszeredai közönség, ettől az évadtól 
pedig már szerződött tagja a társulat-
nak. Főiskolásként így képzelte el?

– Eleinte nem gondolkodtam 
ezen. Az első végzős év (a harmadév) 
volt az a periódus, ami nagyon konk-
rét döntéseket kívánt meg, nemcsak 
a következő évre nézve; akkor már 
megfordult a fejemben, hogy szíve-
sen játszanék itthon. Ezt az évet – az 
utolsó egyetemi évem – színpadi 
gyakorlatként töltöm a Csíki Játék-
színnél, és most is azt mondhatom, 
szívesen játszom itthon, és dolgozom 
együtt azokkal a színészekkel, akiket 
színpadról régóta ismerek, és akikkel 
most ismerkedem, úgyszintén.

– Rendezőasszisztensként vett 
részt a Budaházi Attila által írt és 
rendezett Mindennapi varázslatok 
című mesedarab próbafolyamatában. 
Ez milyen nehézségeket jelentett, illet-
ve milyen energiákat mozgatott meg 
Önben?

– Lesben állok, és ha bármi 
gyanúsat látok, hallok, jelzem. Ren-
dezőasszisztensnek lenni annyit 
je lent, segítek, amiben kell, vagyis 
mindenféle háttér-agymunkában. 
Régóta foglalkoztatnak a gyerekek-
nek szánt előadások, mesejátékok és 
az e körül forgó viták, így örömmel 
vettem részt a próbafolyamatban. A 
mesejáték – ezalatt nem bábelőadás 
értendő, az másik családot képvisel 
– nagyon problémás műfaj, és tiszte-
lem azt, aki ilyen kíváncsisággal, alá-
zattal és teljes odaadással áll ehhez a 
feladathoz. Az elmúlt évadok gyere-
keknek címzett előadásait végignéz-
ve, úgy tűnt, hogy legtöbb rendező 
valahogy úgy áll hozzá, mint a hideg 
zuhany alá. És mivel a színházak 
műsorán évente azért „elkel” egy 
gyerekelőadás, valaki (akár egy szí-
nész) mégis elvállalja, aztán hamar 
túlesik rajta. A rendezésen. De most 
ne beszéljek másról. A Mindennapi 

varázslatokban nem volt könnyű 
dolgom: Attila alapossága mellett 
nehéz volt fehér foltokat találni, 
amik még színezésre várnak. 

– Kaposvári színészpalántaként 
tagja lehetett a Zsámbéki Színházi 
és Művészeti Bázis Vízkereszt, avagy 
elmentek ti a jó... című rendhagyó, sok 
pozitív kritikát kapó előadás stábjá-
nak. Milyen nyelvezetet, színházi for-
mát talál saját magához legközelebb 
állónak?

– A Vízkereszt színhelye Petörke 
volt, oda álmodta meg a Mohácsi 
János vezette osztály még tavaly 
nyáron. Zsámbékon „vendégjáték-
ként” szerepeltünk, a budapesti kö-
zönség nagy örömére, mivel sokan 
nem tudták megnézni az eredeti 
helyszínen.

Ha meg kellene fogalmazni, 
márpedig meg kell, egy lényeges 
elemet emelnék ki, ami számomra 
egyre inkább nélkülözhetetlen a 
színpadi formanyelvben: az irónia. 
Ugyanannyira tartom fontosnak az 
előadás egészében, mint a színészi 
munkában. Ez egy kapocs, amitől 
különböző színházi alkotásokat 
egyformán közel érzek magamhoz, 
még ha teljesen különböző formába 
vannak öntve, akkor is. Azt a nyel-
vet tartom igaznak, ami nemcsak 
magáért beszél, és a forma szépsé-
gén kívül (jobban mondva belül) 
tele van érzelemmel, és ugyanakkor 
véleményt is alkot – de nem akarja 
a nézőre erőltetni azt. A véleményt. 
Fizikai színházi előadás, operett, 
kortárs dráma, királydráma, mind-
egyikkel lehet úgy közölni, hogy 
az éppen ott ülőkhöz szóljon, és az 

ábrázolás ugyanakkor a művészi él-
mény erejével hasson. Ezt a mérleget 
tartja egyensúlyban az emberi meg-
közelítés, és az irónia. Talán köny-
nyebb lenne, ha konkrét előadások-
kal példálóznék, most mégsem. Azt 
tudom, hogy Mohácsival dolgozni 
meghatározó volt, igényességet kö-
vetelt magunkkal szemben, ahogy a 
volt osztályvezetőm és tanáraim, és 
mindegyikünknek egy erős szűrőt, 
kulcsot adott a kezébe a további-
akra nézve: „Vagy hát én így látom 
legalább.”

– Mik lennének a hosszú távú ter-
vei? Van-e esetleg álomszerep, álom-
darab, amit mindenképpen szeretne 
ki- és megpróbálni?

– Az álomszerep én vagyok. 
Nemcsak a színházban, a magánélet-
ben is. Persze különböző módon va-
lósítja meg az ember magát a környe-
zetében, és különbözőképpen a szín-
padon. Mégis minden szerepben az 
a célom, hogy a „hétfői magamból” 
is bele tudjak lopni egy-egy jellemző 
vonást. (Kis iróniával, öniróniával.) 
Álomszereppé az szokott lenni, 
amilyenben nem nagyon részesült a 
színész. Ha megkapja, rögtön másik 
után néz. Nekem nagyon sok ilyen 
van még.

Hosszú távra bőven akadnak 
terveim. Szívesen veszek részt filmes 
munkában. Szeretnék továbbtanul-
ni, a színház más ágai is érdekelnek. 
Most a legfontosabb, hogy itt va-
gyok, és azt csinálom, amit szeretek, 
akarok. Bár gondolatban gyakran 
elröppenek a főváros felé... (mondja 
szerelmes mosollyal az arcán.) 

Darvas Beáta
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Megemlékezés 
a Kolos-tetőn

 hirdetés

A WABERER’S csoport Kelet-Közép-Európa legnagyobb 
szállítmányozási és logisztikai nagyvállalata az alábbi pozícióra 

keres munkatársakat csíkszeredai irodájába:

FuvArozáSI ÜzLEtKötŐ
Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 biztos, tárgyalási szintű nyelvtudás, francia, német,
 angol nyelvek valamelyikéből;
 felhasználói szintű számítógép-ismeretek;
 dinamikus, önállóan dolgozni tudó, személyes felelősséget
 vállaló kollégát keresünk;
 elvárás az ügyfélorienált szemlélet, jó kommunikációs készség,
 határozott fellépés, agilitás, csapatszellem.
Előnyt jelent:
 értékesítési tapasztalat;
 további nyelvek tárgyalási szintű ismerete.
Amit kínálunk: versenyképes, teljesítményarányos bérezés,
 szakmai karrierlehetőség és ingyenes továbbképzések;
 étkezési utalvány.

Kérjük, pályázatát ( fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
és motivációs levél) „uzletkoto” jeligével a következő címre juttassa el: 

eva.cseke@waberers.com

Az aradi tizenhárom vértanúra és 
Horthy miklós Csíkszeredába va-
ló bevonulására ökumenikus is-
tentisztelettel és huszártalálkozó-
val emlékeztek tegnap a Csík cso-
mortán fölött levő Kolos-tetőn. 

takács éva
takacseva@hargitanepe.ro

Magyarok Nagyasszonyá-
nak, Szűz Máriának ün-
nepéhez is kapcsolódott a 

tegnapi Kolos-tetői ünnepség. Az ara-
di tizenhárom huszártábornokra való 
méltó megemlékezést a lovas huszárok 
jelenléte tette még ünnepélyesebbé.  A 
római katolikus, református és unitári-
us lelkészek által celebrált ökumenikus 
istentiszteleten Csapa Árpád-Szilárd 
egyetemi lelkész mondott szentbeszé-
det. Felhívta a figyelmet arra, ahogy egy-
kor őseink a Hargita- és a Tászok-tető 
ősi kultikus helyeit keresték fel, ma is a 
hegyre megyünk fel Istennel találkozni. 
Ilyen alkalom pünkösd szombatja és a 
tegnapi emléknap is. A lélek halhatat-
lan, időtlen, isteni részének fontosságát 
hangsúlyozta a szónok, a léleknek azt a 
részét, amely a mindenkori értékek őr-
zője és felismerője. A Magyarok Nagy-
asszonyának közelgő ünnepére utalva 
Szűz Mária szerepének fontosságáról 
is beszélt: ő azt az anyaságot képviseli, 
amely megnyitotta az új dimenziókat a 
megváltás számára. 

Fülöp Szabolcs székelydályai refor-
mátus lelkész Knézich Károlyt idézve 
emlékezett a szabadságharc mártírja-
ira. Akik október 6-án a magyarság 
ügyében életüket vesztették, a Kár-
pát-medence egységességét képezték 
le – mondta. Áldozatuk nem lehetett 
hiábavaló, a mai ember is várja, hogy az 
igazság szárba szökkenjen a Kárpát-me-
dencében, hogy a Szent Korona orszá-
gában szeretetből fakadjon majd az élet. 

Solymosi Alpár csíkszeredai uni-
tárius lelkész Horthy Miklós életútját 
idézte, hiszen október 6-án emlékezünk 
arra is, hogy Magyarország kormányzó-
ja bevonult Csíkba. 

A protestáns lelkészek palástja a 
magyar pásztorok szakrális öltözetét, 
a cifraszűrt juttatja eszünkbe, amely 
viselője lelkének világosságot, rendet, 
testének meleget adott, hiszen nem-
csak a külső hideget „szűrte meg”, 
hanem az erkölcsi sötétség ellen is 
bátorságot adott – mondta Kincses 
Kálmán szenterzsébeti református lel-
kész. Aki pedig felöltötte a cifraszűrt, 
felelősséget is vett magára. Formájában 
és tartalmában egyaránt szép cifraszűrt 
adományoztak a Kolos-tetőn Gergely 
Istvánnak, aki fogadta, továbbra is né-
pét fogja szolgálni.

A Kolos-tetői ökumenikus isten-
tiszteletet és megemlékezést Antal Imre 
és Antal Ágnes szép éneke tette még ün-
nepélyesebbé. 

 fotó: mihály lászló


