
A jéghegy csúcsa

Kollegák, rendezvények 2011
Az Intézetben eddig két hónap szünettel eltöltött 
tizenhét évem alatt sokszor írtam már az összefog-
lalókat rendezvényekről, amelyeknek a szervezé-
sében, létrejöttében az Intézetet képviseltem. Írtam 
versmondó eseményekről, színjátszó találkozók-
ról – itthon és határainkon túl. Írtam széles össze-
fogással megvalósított programokról, ünnepekről, 
amelyekkel a magyar nyelv erejét és szépségét 
hirdettük; olyan nagyszerű és nagyhatású esemé-
nyekről, mint a Kultúrával a Nyugat kapujában, vagy 
a Reneszánsz Éve 2008 – amelyek színes programso-
rozata hosszú időn át megmozgatta, felvillanyozta 
az amatőr művészetekkel foglalkozókat, vagy a 
kisebb horderejű, mégis jelentős, olykor nagysza-
básúra sikeredett eseményekről, mint például a 
Benedek Elek évfordulós rendezvény-sorozat. Ré-
szese voltam, lehettem az Új tudást – műveltséget 
mindenkinek pályázati hullámának, beszámoltam 
pályázati eredményekről, konferenciákról, tenden-
ciákról, sikerekről, örömökről és persze bánatokról 
is. Természetesen minden említett kimagasló ügy, 
rendezvény, eredmény mögött sok-sok ember és 
intézmény összefogása, akarata és munkája van.

Ugyanakkor vannak évente, kétévente ismét-
lődő események, amelyek kapcsán a híradások is 
ismétlődnek, nehéz újat mondani. Éppen ezért – 
visszatekintve a 2011-es évre – azt éreztem, hogy 
az emberekről akarok írni, nem annyira a rendez-
vényekről, amelyek nem lennének – sőt, ma már 
mondhatom, talán nem lesznek – nélkülük. Azok-
ról a hivatásuk iránt elkötelezett és magas szin-
ten dolgozó szakemberekről, akikkel tavaly (épp-
úgy, mint az előző évek során is) közösen ezt-azt, 
sok-sok mindent megvalósítottunk. Azokról, akik 
oly sok időn át hűségesen gondoznak egy-egy ren-
dezvényt, s akiktől nagymértékben függ egy-egy 
esemény megvalósítása, sikere. Akiknek tudása, 
szíve és akarata kell ahhoz, hogy eredményes le-
gyen a munkánk, s akik nem is mindig kapják meg 
a kellő elismerést ezért. Igaz, nem is várják el, te-

szik a dolgukat – és boldogok, ha a fesztiválok, 
rendezvények végén egy közös tapssal köszöntik 
őket a résztvevők.

Boldog embernek mondhatom magam, abban 
a tekintetben mindenképp, hogy országszerte és 
a határon túl is vannak olyan kollegák, akikkel jó 
munkakapcsolatban vagyok. Sokan vannak. Bár-
mennyire igyekszem, amikor felidézem a tavalyi 
évet, nem lesz, nem lehet teljes a lista. Mindeneset-
re úgy vélem, ez a mostani írás legalább felvillant 
egy-egy arcot a múltból és a jelenből, valamiféle 
képet ad a partnerekről, a segítőkről és a harcosok-
ról, akik szerte az országban és határainkon kívül 
is, dolgoznak a köz művelődéséért. Mivel terjedel-
mi okokból szűkítenem kell a kört, ebben az írás-
ban most csupán a 2011-es évben az Intézettel kö-
zösen megvalósított rendezvényekhez kapcsolódó 
kollegákat említek. Milyen jogon? Nos, tekintsék 
úgy, számba veszem a barátokat, akikkel érdemes 
közös célokért harcolni. S talán lesz még időm, 
hogy másokról – akik szintén mind-mind megér-
demelnék – szóljak, más alkalommal. Mert sokan 
vannak, akiket öröm és kötelesség felemlegetni. 
Kezdjük.

Marika – Vargáné Nagy Mária
Nem tudom, miért vele kezdem, ne kérjék számon, 
talán az elmúlt év utolsó eseménye kapcsán. Az 
adácsi színjátszó találkozók sorában szinte mindig 
ott volt a háttérben, sokáig láthatatlanul, sokszor 
tálcával a kezében. Kínált, fi gyelt, gondoskodott 
a zsűriről, vendégekről. Csendben és megnyugta-
tóan mosolygott, mint ahogy szinte mindenki Ad-
ácson, akivel kapcsolatba kerültem, kerültünk az 
évek során. Aztán egyszer csak megjelent a színpa-
don is. Kivirágzott. Most már igazi színpadi karak-
ter, akire fi gyelni kell. S nem hinné el senki, közben 
felnőttek a lányai, szépek, az egyik szőke, mint ő, a 
másik barna, mosolygósak, kedvesek. Táncolnak – 
ami szintén nagy hagyomány Adácson. Marika pe-
dig még mindig fi atalon, csak már kissé határozot-
tabban, de teljes odafi gyeléssel intézi apró-cseprő 
ügyeinket, kapcsolatot tart a csoportokkal, szervez, 
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intézkedik, fi gyeli az e-mailjeimet, küldi a szüksé-
ges infókat. Ritkán van előtérben, de ha eltűnne – 
szerintem mindenki őt keresné.

Ida, János, Ricsi – A Szekeres család
Ha már Adácsnál tartunk, a megkerülhetetlen és 
mindent a vállán vivő családról kellett, illett volna 
először szólnom. (Mentségemre szóljon, hogy őket 
mindenki ismeri, mindenki rögtön velük kapcsolja 
össze a fesztivált.) Már régóta tudom, hogy a lát-
szat csal – s noha időnként azt hihetné a felületes 
szemlélő, hogy Ida irányít, azért lássuk be, János 
keménykezű rendező. (Bár az is meggyőződésem, 
hogy mégis csak „cherchez la femme”…) A zenés 
műfaj szerelmesei ők – mindhárman. Fiúk, Ricsi 
évek óta a technikai szobából segíti őket, hangfel-
vételeket készít, hangosít, világosít. (S milyen jó ze-
néket tud a szünetekben is játszani… Pedig „csak” 
amatőr hangmérnök, hiszen nem ez kenyérkereső 
foglalkozása.) Ida tanárnő – s amellett, hogy sokáig 
ő volt az első számú primadonna a Veritas Szín-
padban, a Zéta Kulturális Egyesület vezetője, hihe-
tetlen munkabírása és jókedve van, legalábbis mi 
mindig ezt látjuk. Milyen sokat beszélgettünk gye-
rekekről, táborokról, fellépésekről, gondokról és 
örömekről, s milyen jókat énekeltünk eleinte – ez 
elmaradt, sajnos, de ma is hiányzik nekem. János, 
a családfő, a rendező, a művelődési ház igazgatója, 
keveset beszél, ám mindent kézben tart. Azt is le 
kell írnom róla, hogy igazi népművelő – a klasszi-
kus fajtából, aki egymaga elvisz a hátán egy falut, 
és persze megragadja a székeket is, ha kell. Itt, a 
fesztiválon, úgy dirigálja hadseregét, mint egy lát-
hatatlan karmester, alig venni észre, mégis minden 
zökkenőmentesen megy. A színpadon egyre telí-
tettebb előadásokat látunk tőlük, tőle, egyre pon-
tosabb rendezéseket és élménydús megvalósításo-
kat. És azt is látjuk, ahogy a fi gyelem nem csak a 
színjátszókra irányul, a háttérben ott vannak a nép-
táncosok, modern táncosok, hastáncosok. És akkor 
még nem esett szó a díszletekről, jelmezekről – va-
lóságos háttéripar alakult ki a csoport és a fesztivál 
körül. Amikor elindítjuk fesztiválunk szervezését, 
János rendszeresen hív, kicsit aggódik – nálánál 
csak én jobban –, kevés a pénz, mit tegyünk (az 
évek során csak egyszer-kétszer sikerült plusz pá-
lyázatokkal pénzeket szereznünk), aztán valahogy 
mégis mindent megold. Ha ő nem lenne, talán 
már feladtam volna. Köszönettel tartozunk neki 
és csapatának valamennyien, akik együtt dolgoz-
hattunk, vagy csak részesei lehettünk tizenöt éve 
már a falusi színjátszók találkozójának. János idén 
nyugdíjba ment – ám teljes szívvel bízom abban, 

hogy továbbra is dolgozni fog a fesztiválért, mivel 
a házat is vezeti még tovább. S reméljük, talál majd 
olyan darabokat, amelyekben jó feladatok jutnak 
továbbra is Idának. (A legutóbbi előadásukban, 
Egy csók és más semmi, igazán újszerű volt Schön 
Tóni szerepének fanyar, mégis szeretetre méltó 
megformálása.)

Adács kapcsán persze beszélhetnék még sok 
emberről, a többi hely- és környékbeliről is, a ne-
ves kedvesekről, akikkel talán csak egy-két mon-
dat, vagy szó erejéig tart évente a beszélgetés, mert 
rohanni kell, mert kezdődik az előadás. Az Ang-
liából a fesztiválra mindig hazaérkező ügyelőről 
éppúgy, mint a jó ismerőssé vált színészekről, az 
előadásokba belenövő gyerekekről, autóbusz-sofő-
rökről, a panzióban mindig remek reggelit készítő 
Marikáról, zsíros kenyeret kenő nénikről, főző-asz-
szonyokká avanzsált szimpatizánsokról, a mindig 
jelenlévő, fi gyelő polgármesterről… Mert Adács 
megérne több misét is. De tovább kell lépnem.1

Anna – Nagyné Váradi Anna
Ha a tavalyi események arcainál maradunk, akkor 
jöjjön elő ő, akiről nem tudok anélkül szólni, hogy 
ne beszélnék a bennem mély nyomokat hagyó kol-
legáról, Nyeső Ildikóról, aki sajnos korán itt hagyott 
bennünket. Ez még mindig űr, noha már évekkel 
ezelőtt történt. (Adácson, ahol anno, a fesztivál 
születésekor szintén jóízű együttmunkálkodásban 
volt részünk, felbukkant a színpadon Ildikó egyik 
lánya, egyszerre volt öröm és kis, sajgó fájdalom, 
látni őt.) Valamikor Ildi vetette fel az Őszi Játékok 
elnevezésű nyugdíjas színjátszó találkozó meg-
rendezésének ötletét – öröm volt számomra, hogy 
bevont a tervezésbe, szakmailag tehát ott lehettem 
ennek a találkozónak a születésénél is. Ildi mindig 
a cél érdekében dolgozott, kitartóan, önzetlenül, 
kollegiálisan. Ugyanazokat a dolgokat tartottuk 
fontosnak, s kevésbé annak, ez is jó volt. Remek 
ember volt, már-már a barátomnak is mondhattam 
volna, ha kicsit marad még közöttünk.

A nyugdíjas színjátszó találkozónak, amely át-
került Anna kezébe – akivel nem csupán ennek a 
találkozónak a kapcsán dolgoztunk együtt az el-
múlt évek során – helyi „nyugdíjas” motorja is van, 
ráadásul olyan, aki az anyagi háttér megteremté-
sében is sokat segít, ismét egy Marika, Bujdosóné. 
(Róla természetesen szintén érdemes volna írni – 
most, hogy idáig jutottam, kezdem látni a képte-
lenségét a vállalkozásnak.)

1 (A 2011-es adácsi Falusi Színjátszó Találkozóról 
részletesebben lásd www.muveszeti.mmikl.hu; Adácsról 
és annak ürügyén címmel.)
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Visszatérve Annához – ő is az eleinte csende-
sebbnek látszó kollegák közé tartozik, csak később 
tapasztaltam meg határozottságát, ahogyan a dol-
gokat képes erősen kézben tartani. Jó látni, mennyi 
szeretettel veszik körbe például a nyugdíjasok, de 
nagyon jól bánik a gyerekszínjátszó rendezőkkel 
is. Tudatosan, kitartóan dolgozott mindig. Emlé-
kezetes maradt a számomra, amikor egyszer saját 
kezdeményezésére egy pályázati pénzből sikerült 
olyan megyei rendezői továbbképzést szerveznie, 
aminek a látogatottsága kiemelkedő volt, a hatá-
sáról, eredményéről nem is beszélve. Úgy tudom, 
hogy más, például a népművészeti területhez 
köthető munkái is kiemelkedők, elismerésekben, 
díjakban sem szűkölködik. Idén ő is nyugdíjba 
vonul – meggyőződésem, hogy ez nem jelenti ak-
tivitásának csökkenését, hiszen szükség van rá, a 
csoportok bizton számítanak szervezőmunkájára, 
ötleteire, szeretetére a továbbiakban is. És titkon 
remélem, hogy a munkában valahol még összehoz 
minket a sors.

Kary József
Anna és Ildikó főnöke volt, nem csak a megyei köz-
művelődés vezetője, de országosan elismert szak-
ember.

Réges-régen ismerem, valamikor évfolyam- és 
színpad-társak voltunk, ő is „színjátszózott”. Na-
gyon kedveltem, kedveltük. Később komoly szak-
mai tekintély lett, de én még mindig látom benne 
hajdani, kócosabb önmagát, vagyis az én számom-
ra soha nem lesz igazán más… Természetesen 
respektálom tudását, sőt, nélküle nagyon nehéz 
lett volna például az adácsi találkozót megvalósí-
tani. Nagy könnyebbség volt nekem, hogy közös 
múltunk némi kapaszkodót adott, bátrabban for-
dultam hozzá, ő pedig segített, az ismertsége (és 
elismertsége), kapcsolati tőkéje kapcsán is, hogy 
közös munkáink sikeresek legyenek. Tudását szá-
mos szervezetben kamatoztatta, kamatoztatja, 
de szűkebb hazájában, egy szépséges kis telepü-
lésen is a közt szolgálja, önkormányzati tisztség-
viselőként.

Sokat időztem a legutóbbi élménynél, Adácsnál, 
és az ősz másik színjátszó találkozójánál, az Őszi 
Játékoknál. Szívem szerint még sokat mesélnék 
erről, és ennek kapcsán például az időskori szín-
játszás felettébb hasznos voltáról, vagy éppen a 
csoportok közösségépítő és -megtartó erejéről. De 
erről is majd máskor, addig ízelítőül néhány sor az 
eseményről írott beszámolómból, elismerésként 
Anna, Marika és József felé – mert nélkülük ez a 
találkozó sem jöhetett volna létre.

„Hogyan lehetne összegezni a látottakat? Jó élmény 
volt.

Az egri szervezők gondosan, az idősebbek igényeit fi -
gyelembe véve szervezték meg az eseményt. (…) Szerete-
tük, a találkozó fontosságába vetett hitük a nehézségeket 
is legyőzte. (…) Mint az országos helyzetre rálátással 
bíró szakmai módszertani intézet munkatársa magam is 
vallom, sokakkal egyetemben, hogy az idősek művészeti 
aktivitásának támogatása igen fontos. Néhány éve úgy 
hittük, hogy növekvő létszámuk, egyre hosszabb aktív és 
egészségben töltött életszakaszuk a fi gyelem középpont-
jába állítja majd a korosztályt.

Azt gondoltuk, hogy akár potenciális piaci tényező-
ként is nagyobb hangsúlyt kapnak. Ha nem is abban az 
értelemben, ahogy arra számítottunk, de a nyugdíjasok 
jelen vannak, jelen kell, hogy legyenek a művelődési pa-
lettán. Művészeti aktivitásuk, mint már említettem, 
nem csupán számukra jelent pozitívumokat, de hoza-
dékaival az őket befogadó, éltető közösségeket is gazda-
gítja.”

Zsuzsa – Dohorné Kostyál Zsuzsa
Ha visszafelé kalandozom az elmúlt évben, még 
az őszben, akkor Szeged következik, és elsősorban 
Zsuzsa. Vannak erőterek, ahol jó emberek „sűrű-
södnek” össze, és talán vannak kivételes pillanatok 
is. Mindenképpen ilyennek érzem, ilyen lett a szep-
tember végén megrendezett Juhász Gyula – Tóth 
Árpád versmondó találkozók döntője; tele kedves 
arcokkal, jó légkörrel, emlékezetes pillanatokkal, 
élményekkel. Ezen jó benyomások nagy része Zsu-
zsának köszönhető – s ez persze totál igazságta-
lanság, mert még hányan dolgoztak az elődöntők 
megszervezésén például (talán majd egyszer róluk 
is sikerül írni).

Kedves lénye, megnyugtató mosolya támaszt je-
lentett a résztvevőknek, akik nem is sejtették, hogy 
éppen élete tragikus fázisát éli, akkor veszítette el 
édesanyját. Kötelességét, munkáját azonban min-
dennek dacára pontosan végezte. Sőt, kiemelkedő-
en. Szeged pozitív kisugárzását erősítette új mun-
kahelyi vezetője, Molnár Csaba jelenléte is, és régi 
kolleganője, Kovács Szilvi – aki mondhatni, remek 
kiegészítő partnere volt. Zsuzsa egyébként is ki-
váló munkatárs, gondolkodó, ügyekért csendesen 
harcoló szakember, évek óta megbízható szerve-
zője a versmondó találkozóknak, sokat és sokszor 
dolgoztunk együtt. Aktív, rugalmas, fi atal és szép, 
nála csak a kislánya szebb! (A szegedi versmondó 
találkozó egyébként Pusztaszeren, ragyogó nap-
sütésben zárult – lehet, hogy ezt is ő intézte el ne-
künk!)

Akkori beszámolómból:
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„A mostani találkozó, kicsit kényszerűségből, ki-
csit praktikumból, két szálon futó versünnep volt. Egy 
részének vannak hagyományai, noha most új szerve-
zésben valósult meg, a másik rész pedig évfordulóhoz 
kapcsolódó, egyedi alkalom volt. A középpontba állított 
költői munkásságok rokonak, s ma egyaránt nem túl-
ságosan népszerűek, pedig a magyar irodalom valódi 
gyöngyszemei közé tartozik mindkét megidézett élet-
mű. (…)

…Itt kell elmondani, hogy az (…) évfordulós vers-
mondó rendezvényeket csak közös összefogással, egy-
mást segítve lehetett megvalósítani, s ezúton is köszö-
nettel tartozunk azoknak a megyei kollegáknak, akik a 
nehézségek dacára megszervezték az elődöntőket.”2

A tavalyi évnek számos más fontos színjátszó ren-
dezvénye volt, de mint az elöljáróban eltökéltem, 
most csak azokról szólok, amelyekhez szervező-
ként, meghirdetőként, támogatóként, szakmai se-
gítőként az Intézet is csatlakozott.

Így a fentieken túl még egy munka kapcsán le-
het beszélnem kollegákról – igaz, ez 2012-es meg-
valósítás, de a folyamatot 2011-ben kellett elkezde-
ni. E sorok írásakor, mondhatni éppen „nyakig” 
benne vagyunk, hiszen mindjárt itt van maga a 
rendezvény, mégpedig a balassagyarmati ISzN, 
amelynek igazi éltető „anyája”:

Gizi – Hegedűsné Jusztin Gizella
Számomra, az Intézetben eltöltött idő alatt Gizi 
mindig volt. Van. Gizit imádom. Megnyugtat. 
Nem lehet egyetlen rossz szót mondani a balassa-
gyarmati többi ismerős kollegára sem, sőt, hiszen 
– hogy csupán egyetlen szemléletes példával éljek 
– hány polgármester vállalná, hogy jelmezbe bújik 
a fesztivál megnyitóján, bizonyítva a színjátszók 

2 A teljes írás olvasható a www.muveszeti.mmikl.hu 
oldalon, a színjátszás, versmondás címszó alatt.

iránti szeretetét? Medvácz Lajos persze olyan so-
káig igazgatta a házat, és úgy hozzátartozik a fesz-
tiválhoz, hogy ezt kötelessége is megtenni. De szív-
ből teszi. Szeretjük érte. És a többiek, akikkel más 
munkák kapcsán is sokat találkozom, Jakucs Julcsi 
például… Mind kedvesek, fi gyelmesek, szeretik és 
odaadóan végzik a munkájukat, de ami fontosabb, 
igazi házigazdái a rendezvénynek. Nekem mégis 
Gizi a kapocs, a közvetlen kollega, akivel a kiírástól 
a zárásig együtt lélegzünk.

Ő a lehetetlent is megoldja – ebben főleg a tech-
nikai személyzet segít neki. Már jó néhányszor gon-
doltam úgy, hogy egyszerűen nem fér nagy-nagy 
csúszások nélkül annyi előadás a rendezvény idő-
korlátai közé, mint amennyit meg szeretnénk hív-
ni, és ők megoldották. Bár az is igaz, hogy életem 
első gyarmati találkozóján volt a legnagyobb csú-
szás (mármint intézeti munkám részekénti elsőn, 
mert korábban, szereplőként már jártam a fesztivá-
lon!); valamikor éjjel kettőkor kellett bekúsznunk 
egy, a színpadra épített sátor-labirintuson át az 
előadásra, egyik Nagy Zsűritagunk kimondhatat-
lan „örömére”… Ez is bizonyítja, hogy mindent 
megtesznek a színjátszókért.

Balassagyarmaton otthon érezzük magunkat, 
ez nyilván a művelődési ház minden dolgozójának 
érdeme, most hadd dicsérjem mégis, még egyszer 
Gizit, aki nagyszerű népművelő, és aki nélkül ez a 
találkozó… (És még mennyi mindent nem mond-
tam el róla!)

Nagyon röviden, nagy önfegyelemmel így tu-
dom összegezni a 2011-es évet: kollegák arcaival, 
biztató szavaik visszhangjával a fülemben, mo-
solyokra, bátorításokra, közös gondolkodásokra 
emlékszem. Köszönet érte. Köszönet nekik, mert 
egyedül nem megy. És jó, hogy ilyen nagyszerű 
társak vannak szerte az országban… S ők tényleg, 
komolyan, csak a jéghegy csúcsa…


