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Kovács Tímea

SZÍNJÁTSZÓ VAGYOK JÁSZFÉNYSZARuN

Ötéves koromban, 1972-ben költöztünk Jászfényszarura. Pedagógus szüleim hamar a tele-
pülés kulturális életének fontos szereplőivé váltak. Édesanyám, Kovács Andrásné (Rozika 
néni) magyartanár, rendező (később már Csokonai-díjas, Életmű-díjas drámapedagógus, 
a Magyar Kultúra Lovagja) első dolga volt, hogy színjátszó csoportot alapított. Nem is 
egyet, nyomban kettőt: a Napsugár Gyermekszínpadot és a fiatalokat, felnőtteket össze-
fogó Fortuna Együttest. Mindkettő kiemelkedő műhely szerepét tölti be a magyar amatőr 
színjátszás életében, és 50 éve folyamatosan tartja színvonalát. 

Ebben az írásban nem a fényszarui színjátszás történetéről és édesanyám megkérdő-
jelezhetetlen legendás munkásságáról írok, hanem arról, hogyan gondolkodom én a szín-
játszásról, milyen emlékek villannak fel a múltamból, s hogyan dolgozunk mostanában a 
csapattal. Nemrég ugyanis (2016-tól) édesanyám hivatalosan is átadta a stafétát. A művé-
szeti vezetés az én feladatom lett, de a művelődési házunk vezetője, Bordásné Kovács Ka-
talin és a 2008-ban megalakult SZIBAKÖ (Színjátszók Baráti Köre Egyesület) elnöksége, 
Tanczikó Attila és Berzéné Magyar Krisztina rengeteget segítenek ebben a nagy feladat-
ban, amely sok háttérmunkával jár. Hálás vagyok érte, mert tudom, hogy nem mindenkinek 
adatik meg csapatban dolgozni. Sok helyen csak magányos megszállottként küzdenek, sze-
mélyükkel az ügy is meghal, sok ilyet láttam már. Nálunk az ügy az első, így biztos vagyok 
abban, hogy nem hal majd velem. Szerencsések vagyunk abban is, hogy a település vezetői 
mindig minden rendszerben támogatták működésünket, és tudom, hogy ez sincs mindenhol 
így. A jelenlegi városvezetés és Győriné Czeglédi Márta polgármester asszony is szívén 
viseli a helyi közösségek életét. Sokszor pályázunk más szervezetekhez is, gyakran kapunk 
támogatásokat céljaink megvalósítására. Ezekből tudjuk segíteni a két csoport működését. 
Ennyi szerencse bizonyosan azért ér minket, mert a mosolygós Napsugarat és a szerencsét 
hozó Fortunát választottuk névadónknak.

Hogyan emlékszem vissza a kezdetekre? Napsugaras éveimben mindig benevez-
tünk a felmenő rendszerű Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra, ahol több-
ször eljutottunk a pécsi országos gálaműsorig. Emlékszem első szerepemre: az Üs-
sed, üssed botocskám! című népmesében én játszottam az aranyat pottyantó bárány 
elejét. A barátnőm volt a hátulja, egy lepedővel voltunk letakarva, és egy kosárból 
söröskupakokat szórtunk magunk alá arany gyanánt. A főszerepeket a nővérem kor-
osztálya kapta, akikre példaképként felnéztünk. Verset mondtam, ünnepi műsorokat 
gyártottunk, népmeséket dolgoztunk fel, még orosz nyelven is. Ahogy cseperedtünk, 
készítettünk improvizációs módszerrel életjátékot is, amit Mérei Ferenc és Vekerdy 
Tamás is megdicsért… igen, ŐK!  A fesztiválokon sok hasonló legendás szakemberrel 
találkozhattunk: Keleti István, Mezei Éva, Gabnai Katalin, Szakall Judit, Debreczeni 
Tibor, Előd Nóra, Rudolfné Galamb Éva, Trencsényi László, sorolhatnám tovább a ma-
gyarországi drámapedagógia első nemzedékét, majd a másodikat, harmadikat, akiktől 
érdemes tanulni. Emlékszem, milyen büszkék voltunk, amikor a fesztiválokon a többi 
csoportvezetőnek velünk tartattak bemutató drámajátékos foglalkozást. 
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A mai napig emlékszem azokra a da-
lokra, amiket az előadások közti szü-
netekben tanultunk, igyekszem azo-
kat tovább is adni tanítványaimnak. 

Sokfelé vetett az élet, de vala-
hogy a színjátszást sosem tudtam 
abbahagyni, menthetetlenül drá-
mapedagógus lettem. Most, amikor 
már én vezetem a Napsugarakat, 
ugyanúgy járok el, mint édesanyám. 
Igyekszem minél több fesztiválra el-
vinni a gyerekeket, hiszen nincs jobb 
alkalom fejlődni, mint látva a többi 
csoport produkcióját, egymástól ta-
nulni, színjátszós barátságokat kötni, 
ünneppé tenni az alkalmat, amikor 
fellépünk. Elsődleges célunk a sze-
mélyiségfejlesztés. Sokat játszunk, 
kirándulunk, táborozunk a szereplé-
seken és a kemény próbákon kívül. 
Szívesen megyünk a környék isko-
láiba bemutatni az aktuális verseny-
produkciónkat. Az elmúlt 5 évben 2 
arany, 1 ezüst és 2 bronz minősítést 
szereztünk. A Napsugárban jelenleg 
3 korcsoportban működünk összesen 
50 tanulóval, a művészeti alapisko-
la biztosítja a hátteret, köszönet érte 
Lovászné Török Magdolna igazgató 
asszonynak!

Visszatérve az emlékeimhez: 
hogyan is teltek a Fortunás évek? Középiskolás kortól már nem Napsugarasnak, hanem 
Fortunásnak számít az ember, vagyis úgy lettem Fortunás, hogy nem hagytam abba a szín-
játszást. Ezek voltak érzelmileg a legintenzívebb évek. Egyfolytában ünnepi műsorokat 
gyártottunk, de nemcsak unalmas, szokványos stílusban, hanem sokszor rendhagyó, meg-
rázó drámai jeleneteket játszottunk el, vagy éppen megnevettettük a nézőket. Régen rend-
szeres szereplői voltunk az esküvői, névadói szertartásoknak is. Mára ebből annyi maradt, 
hogyha egy színjátszónk köt házasságot, és kéri, néhány verssel és szertartással színesítjük 
a ceremóniát. Középiskolásként néhány Fortunás társammal folyamatosan versmondó ver-
senyekre jártunk, ahol mindig nívós helyezést értünk el. Néhányszor vetélytársaink voltak 
velünk egykorú, ma már híres színészek is, akiket bizony le is győztünk. Felejthetetlen 
élmény volt megnyerni az Arany János Balladamondó versenyt, Kazinczy érmet kapni, 
találkozni híres szakemberekkel, s mindezt a színjátszásnak köszönhetem. A tehetség so-
kunkban ott van, a kérdés, hogy milyen utat választunk, s később mit kezdünk vele. 

Jelenet Móricz Zsigmond Dinnyék 
című darabjából
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Tanáraim nem értették, miért nem megyek színésznek. Én az amatőrök útját választot-
tam, s nem bántam meg. 

Annyi mindent tanultam az amatőr mozgalomban! Nemcsak kiváló színdarabokban 
szerepelhettem, hanem itt tanultam meg rendezvényt szervezni is, hiszen pódiumesteket, 
színjátszó majálisokat, országos konferenciákat koordináltunk. 1990 óta 10 alkalommal 
rendeztük meg Jászfényszarun a „Bakancsosok” nemzetközi drámapedagógus továbbkép-
ző tábort. Mostanában nyaranta saját szakmai alkotótáborban erősítjük csapatunkat. Sokat 
tettünk a határon túli magyar kapcsolatokért, mivel produkcióinkkal eljutottunk Kárpátal-
jára, Erdélybe, ahol ezzel testvérvárosi kapcsolatok kialakulását segítettük elő. Adácson 
a színjátszó fesztiválok rendszeres szereplőiként minden előadásunkat zsűri által minő-
síttetjük, s igyekszünk minél többet tájolni. Az utóbbi öt évben 5 arany minősítést kaptunk, 
igyekszünk magasra tenni a mércét. Az olyan témákkal szeretünk leginkább foglalkozni, 
amin elgondolkozik a néző, van üzenete és értéket képvisel. Sokféle műfajjal próbálkoztunk 
már, csak zenés darabbal nem, mivel tudatában vagyunk a korlátainknak: nem értünk hoz-
zá, és nincs, aki megtanítson énekelni bennünket, ráadásul jelenleg saját hangtechnikusunk 
sincs. (Ha valaki segítene, azért megpróbálnánk, de egyelőre nem akarunk halláskárosodást 
okozni.) Inkább úgymond prózai színházat művelünk, ebből viszont igen változatos a palet-
tánk. Klasszikus és kortárs színdarabok, népi színművek, bohózatok, kabarék, mesejátékok, 
tragikomédiák, jelenetek és többfelvonásos művek egyaránt szerepeltek már repertoárunkon.

Kovács Andrásné utolsó rendezéseként mutattuk be Háry János kalandjait
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Növekszik „testvér csoportjaink” száma, akikkel szakmai kapcsolatot tartunk. Ez segít 
egymás megerősítésében és a szereplési lehetőségek növelésében. Egy amatőr társulatnak 
nem egyszerű az élete. A profi pénzt kap a fellépéséért, az amatőr pedig szinte kész fizetni 
azért, hogy felléphessen. Ilyen elszántsággal rendelkeznek ezek az emberek, és igen sokol-
dalúak. Egy amatőr színjátszó nemcsak színész, de író, rendező, dramaturg, technikus, súgó, 
díszletmunkás, kellékes, jelmeztervező, varró, jegyszedő és takarító is egyben. Sokszor egy 
éven keresztül gyakorolják, finomítgatják az előadásukat. Ilyen kitartóak ezek az emberek. 
Ha egy társuk elveszíti járóképességét, tolókocsiban húzzák-vonják magukkal a színpa-
don. Ilyen nagylelkűek ezek az emberek. Ha egy kritikát kapnak, megpróbálják kijavítani 
a hibát. Ilyen alázatosak ezek az emberek. Ha vége az előadásnak, alig tudnak elválni 
egymástól. Ilyen összetartóak ezek az emberek. Csoda hát, hogy imádok Fortunás lenni?

Általában én keresek színdarabokat, de a választást, a döntést mindig közösen hozzuk 
meg, és innentől indul a közös alkotói folyamat. Mindenkinek az ötletét átgondoljuk, és ha 
jónak találjuk, beépítjük. A szöveget is közösen bíráljuk felül vagy húzzuk meg. Olvasás 
közben kialakul a szereposztás-elképzelésünk, s néhány olvasópróba után elkezdjük a tér-
be felállítani a jeleneteket. A mozgással könnyebben megjegyezzük a szöveget, és ilyenkor 
derül ki, mit kéne még rajta alakítani. Minden mozdulatot kidolgozunk, semmit nem ha-
gyunk elnagyolva, kipróbálunk több variációt egy-egy szituációban, és a legjobbat hagyjuk 
meg. Egy kétfelvonásos 10-20 szereplős darabon egy évig dolgozunk heti egy próbával. 
Persze a rövidebb jelenetek hamarabb elkészülnek. 

Rendkívüli kreativitást és rugalmasságot igényel bárminemű probléma megoldása, 
komplikáció pedig adódik bőven. Főleg a mai világban. A legnehezebb a próbák össze-
hangolása, mert a munkahelyek különböző műszak beosztásai állandó sakkozásra kény-
szerítenek bennünket, egyszerűen nem lehet megtervezni egy rövid időszakot sem, mert 
a dolgozókat ide-oda rángatják a munkáltatók. Minden amatőr társulat erről panaszkodik 
mostanában, milyen nehéz úgy haladni, hogy nem tud mindenki részt venni a próbán, és 
hol az egyik, hol a másik szereplő hiányzik. Ilyenkor természetesen helyettesítgetjük egy-
mást, s bár érdekes a másik szerepét kipróbálni, mindez lassítja a folyamatot a bemutatóig. 
Az egyszerű díszleteinket magunk készítjük, s néhány elengedhetetlen kelléket használunk 
csak, mivel minden próba után el kell pakolnunk a színpadról, mert a művelődési ház 
színháztermét minden percben használja valamelyik közösség. Ha elkészült az előadásunk, 
izgulhatunk, eljönnek-e megnézni minket, mert színházba járni manapság nem kedvelt sza-
badidős program. Pedig semmi sincs, ami jobban esik egy színésznek, mint a nézőtéri 
reagálások, nevetések és a taps. A tájolások alkalmával egyre érettebbé válik az előadás, és 
mindenhol új kihívás vár minket a helyszín másságából adódóan, ekkor születnek a legen-
dás sztorik, bakik, amiket évekig emlegetünk. 

A hétköznapi életben nem egy baráti társaságba tartozunk: más a világnézetünk, a 
politikai hovatartozásunk, más a korosztályunk, de ott a próbákon együtt EGYEK VA-
GYuNK. Egy a célunk: közösen létrehozni valami jót, ami másoknak is örömére szol-
gálhat. Ebben a folyamatban gyógyul a lelkünk, feltöltődünk pozitív energiával, ezért 
nem bírjuk abbahagyni, mert nekünk ez már drog. A jelenlegi tagjaink – mondhatni 
ezzel a hasonlattal – sokan visszaeső drogfüggők, mert a fészekrakás és a kisgyerekes 
szülői korszak után újra visszatértek a színjátszáshoz. Ma már nagyszülők, de fiatalos 
lendülettel játszanak a fiatal színjátszókkal. 
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Van, aki egész családjával színjátszik, hozza a gyerekét, unokáját a próbára, így száll 
apáról fiúra a hagyomány. Idén 20 aktív játszónk, de még több pártoló tagunk van, akik 
rendezvényeinken, kirándulásainkon velünk tartanak.

Az elmúlt nyáron különleges alkotótáborunk volt. Többféle pályázati forrásból tudtuk 
megvalósítani, s ahogy a pénz is összeadódott, úgy a szervezők csapatmunkája által egy 
igazán hasznos, emlékezetes program állt össze. Az alapkoncepció az volt, hogy legye-
nek együtt a különböző színjátszó generációk (Napsugarak és Fortunások), mert e talál-
kozásból mindenki táplálkozhat. Közös játék, szakmai tréning, kirándulás tette ki az idő 
nagy részét, de emellett a korosztályok külön-külön is részesültek koruknak megfelelő 
programokban. Staféta színjátszó tábornak neveztük el, mert az utánpótlás sikerén múlik 
a színjátszás jövője. Intenzív élményekkel teli tréningjeink voltak, rengeteget nevettünk 
és sírtunk a meghatódottságtól. Én ezt a közös tábort tartom az idei év legnagyobb sikeré-
nek. Egy csoport bemutatásánál fel szokták sorolni a kitüntetéseket is, melyek gesztusai 
a társadalmi elismertségnek. Eddigi kitüntetéseink: Ifjúságért Díj (Állami Ifjúsági Bizott-
ság) 1980, Községeinkért Díj 1987, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács Művészeti Díja 
1990, Jászfényszaruért emlékérem 2008, a Fényszaruiak Baráti Egyesületének kitüntető 
plakettje a városért, a közösségért végzett kiemelkedő munka elismeréseként 2021. 

     A többi sikerünk a produkcióink, amik mások által hol így, hol úgy minősítettek, de 
számunkra mindegyik sikertörténet volt. A szakmai értékeléseken többször megemlíti a 
zsűri azt, hogy előadás közben érezni a csapat összetartását, egymásra hangoltságát. Ezt az 

A rátóti legényanya bemutatóján Jászfényszarun 2021. szeptember 4-én.
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egyik nézőnk a minap úgy fogalmazta meg, hogy olyanok voltunk a színpadon, mint egy 
szerv, amely pulzálva működik tökéletes összhangban. Ettől szebb értékelést nem kívánhat 
az ember. Az évek során többen írtak a csoporttal kapcsolatos szakdolgozatot (köztük én is, 
csak nem találom, pedig jól jött volna e cikk kapcsán…), feldolgozták pontos történetün-
ket, több mint száz előadásunk címét listázták. Most én a teljesség igénye nélkül szeretnék 
kiemelni az emlékeimből néhány címet, és azt is, miért jutott eszembe:

– Óz, a mi varázslónk 
(Mi írtuk a szövegét, én voltam a boszi, bejártuk vele a fél világot.)
– Dobozy Imre: Szélvihar 
(Édesapám volt az egyik főszereplő, csak férfiak játszottak benne.)
– Illyés Gyula: Tűvétevők 
(Többször is feldolgozott örök klasszikus, amatőrök kedvence.)
– Móricz Zsigmond: A Zördög 
(Más címen Dinnyék, újra és újra előbukkanó alapmű.)
– Tamási Áron: Énekes madár 
(Talán az első legértékesebb színdarabválasztás, ARANY minősítés.)
– Az alkohol öl (Parádés kabaré, édesanyám is szerepelt benne. BRONZ)
– Háry János kalandjai 
(Gyönyörű jelmezek, vidám történet. Édesanyám utolsó rendezése. ARANY)
– Mrozek: Szerenád (Első groteszk darabunk, első saját rendezésem. ARANY)
– Mit remélsz? (Először játszottak együtt gyerekek felnőttekkel párban. ARANY)
– Tasnádi István: Finito (Első rímben megírt kortárs tragikomédiánk. 
Imádtuk. ARANY)
–Schwajda György: A rátóti legényanya 
(Legfrissebb abszurdunk. Még most érik, de már ARANY)

Ezzel az új darabbal tájolunk jelenleg. A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásá-
nak köszönhetően kis településekre tudjuk elvinni kedvezményesen az előadást. Ha csökken-
nek a felkérések, akkor tudunk elkezdeni egy új produkciót. Fellépéseinket, eseményeinket 
saját facebook oldalunkon (Fortuna Együttes), (Napsugár Gyermekszínpad) is híreljük, ahol 
régi archív előadások, rendezvények digitalizált felvételeit időnként közkinccsé is tesszük. 
Gyűjtjük az emlékeket, s készülünk az 50 éves jubileum megünneplésére.

Személyes emlékeimen keresztül ide-oda cikázó gondolataimmal szerettem volna be-
pillantást nyújtani a fényszarui színjátszás életébe, mely bizonyosan sokban hasonlít más 
településeken működő csoportokéhoz. Lehet, hogy eszetekbe jutott néhány hasonló szituá-
ció, felvillant ugyanaz az érzés, amiről én írtam. Petőfi Színészdalával búcsúzom:

„Mi szép, mi szép, mi szép a mi föladatunk,
Legyünk büszkék reá, hogy színészek vagyunk!”


