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Mottó:
„Színház az egész világ. És színész benne 

minden férfi és nő…”
(William Shakespeare)

O. Szabó István április 9-én telefonált, hogy 
holnap szeretne velem találkozni. Kérdezte: 
ráérek-e egy órára beszélgetni vele? Halvány 
sejtelmem sem volt, hogy miről és miért? A 
válaszom természetesen: Igen! Találkozzunk 
a Deák Ferenc utcai Maghy Művészházban, a 
Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör irodá-
jában – javasoltam színész barátomnak.

Nem áprilisi tréfa. Megtudtam: a nyughatat-
lan nyugalmazott színész – mi máson, mint – 
színházalapításon töri fejét Hajdúböszörmény-
ben. (Tervéről persze már évek óta hallhat-
tunk köreinkben, csak eddig nem vettük tel-
jesen komolyan.) Most már ráér és kedvét leli 
abban, hogy olyat tegyen szülővárosáért, ami 
eddig még senkinek sem jutott eszébe. 

A nagy terved akkor elkezdődni látszik? – kér-
dezem. (Elszántsága határozott, szeme villaná-
sából, széles gesztusaiból is látszik, hogy tán-

toríthatatlan.)
Igen, és ehhez a szervezési, alapítási mun-

kához keresem azokat az embereket, városve-
zetőket, barátokat, jó ismerősöket, színész tár-
sakat, pénzügyi és szakági szakembereket, akik 
önzetlen a segítségemre lehetnek.

Hol tartasz a feltérképezéssel?
Jó sínen vagyok. Akit eddig megszólítot-

tam mind helyeselték az elképzeléseimet, mind 
támogatnak. 

Mi lesz a teátrum neve?
Orfeoszínház Hajdúböszörmény. Ilyen egy-

szerű és puritán. A nemes tartalommal való 
megtöltés lesz majd a lényeg. De ez már szín-
házszakmai feladat. Ahhoz is megvannak, 
meglesznek a kulcsemberek.

Milyen formában működne a színház?
Egyesületi formát ajánlottak, akik ebben 

jártasak.
Hol lesz a székhelye?
Itt, a Maghy Házban. Ahogy megkapjuk az 

engedélyt, az alakuló ülésünkön elfogadandó 
alapszabállyal együtt mehetünk is a Debrece-
ni Törvényszékre bejegyeztetésre.

Hol fog működni a színház?
A nagy előadásokat a Sillye Gábor Művelő-

dési Központ és Közösségi Ház pódium és/vagy 
most felújítandó színháztermében tartjuk majd, 
de számos más helyszínre is tervezünk játékot.

Milyen területi határral működne a színház? 
Zömmel Böszörményben, és Hajdú-Bihar 

Megyében tevékenykednénk, de az ország távo-
labbi vidékeire is tájolnánk. Sőt az egész Kár-
pát-medencére kiterjedő működést képzelek el.

Kik lennének az egyesületi vezetők?
Az elnöki feladatot magamra vállalnám, ha 

ezzel megbíz az alakuló közgyűlés. A fiam, O. 
Szabó Soma alelnöki szerepet kapna és ked-
ves Zolikám, rád testálnánk a titkári funkciót. 
(Ezen aztán meglepődve mosolyogtam, mert 
szentül meg voltam győződve, hogy csak a véle-
ményemre, esetleg néhány ötletemre kíváncsi.) 
Az egyesület majdani közhasznúsági rangjá-
hoz pedig ellenőrző bizottságot is fel kell majd 
állítanunk.

Kedves István, nekem már annyi egyesületi 
„bajom” van, hogy nem igazán hiányzik egy újabb 
…, néző természetesen szívesen leszek, mert kíván-
csian érdekel ez a világ is – mondtam?

És ekkor István bevetette felajzó diplomáci-
ai képességét. Elmesélte, hogy a dolog egészen 
előrehaladott állapotban van. Dr. Papp Tibor 
jogász, aki az önkormányzat jogtanácsosa is – 
Kiss Attila polgármester úr kérésére – rövide-
sen összeállítja az egyesület alapszabályának 
tervezetét, ő pedig már feltérképezte azokat a 
személyeket, akik alapító tagként vagy támoga-
tóként számításba jöhetnek. (Elő is vette a név-
sort: lakcím, telefonszám, e-mail cím a nevek 
mellett. – Itt vagy köztük te is …, hogy a csu-
dába ne … – jegyezte meg.)

Hosszan ecsetelte, hogy lesz a színházban 
több tagozat, gyermekszínház is, de az ifjú-
ság  és felnőtt korosztály mellett az idősebbek 
számára is játékot kínál. Meg akarja szólíta-
ni és bevonni Böszörményben mindazokat a 
kulturális szervezeteket, egyesületeket (így a 
Városi Ifjúsági Fúvós Zenekart, Ifjúsági Musi-
cal Társulatot, a Bocskai Néptáncegyüttest, a 
Népzenei Együttest, a Salida Tánccsoportot, a 
HAFIM-ot, a Hajdúsági Nemzetközi Művész-
telepet, a Kertész László Hajdúsági Irodal-
mi Kört, a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskart) 
óvodákat, általános és középiskolákat, múze-
umot, művelődési központot, levéltárat, ame-
lyek a gerincét – ha úgy tetszik széles társadalmi 
bázisát – adnák az általa elképzelt színháznak. 
Az egyházi irodalom is gazdag. Természetesen 
ötlettel, jó cselekedettel, anyagi támogatással 
magánszemélyek is csatlakozhatnak hozzánk. 

Arról is beszélt, hogy a Bocskai István Gim-
názium 2021-ben 400 éves jubileumára készül 
(az iskoláról az első adat 1621. május 5–6-ról 
való) és arra ösztönzi Gyulai Sándor igazgató 
urat, hogy az intézmény történetét fel kell(ene) 
dolgozni és színpadi előadásban bemutatni.

A hajdúk Böszörménybe telepítésének „drá-
másított” változatát is színpadra valónak tartja, 
ez is feldolgozásra, megírásra vár.

Ajánlásomra Kertész László neve is szóba 
került – az ő munkásságának színpadra állítá-
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sa is időszerű lenne. Természetesen ezt egy jó 
kaliberű íróval meg kellene íratni. Versszín-
házi keretek között az egyszerűbb változat az 
volna, ha költeményei oldaláról, írásai tükré-
ben mutatnánk be őt.

Aztán: nyakunkon Trianon 100. évfor-
dulója. Erről is határozott elképzelése van 
Istvánnak. Meg kell csinálni, színpadra kell 
állítani az ügyet. Ennek olyannak kell len-
ni, hogy az egész Kárpát-medencében tájol-
hassunk vele.

Az egyik színházi előadásukat a „Gyön-
gyös bokrétás” hagyományok útját követve 
hoznák létre. De a kiforrás időszakában sok 
és sokféle kisebb volumenű előadást futtat-
na az Orfeoszínház.

Természetesen a fenntartásra is gondol-
nunk kell. Ahogy mondta: egy idő után „píz” 
nélkül semmi sem megy. Az önkormány-
zat vezetői pozitívan állnak a dologhoz. 
Így vannak vele azoknak az intézmények-
nek, vállalkozásoknak a vezetői is, akikkel 
eddig tárgyalt. Két év után pedig meg kell 
célozni a „közhasznú” egyesületi fokoza-
tot, hogy országos pályázatokon nyerhes-
sünk pénzügyi muníciót. S ott lesznek a 
saját műsorbevételeink. Gazdálkodásunk 
szakszerűségében a városi holding segíte-
ne, Gulya Mátyás elnök-igazgató ezt barát-
ságosan megígérte, ehhez az analitikát és a 
szűkebb ügyviteli adminisztrációt az egye-
sületünk végezné.

A színházat mi csináljuk, a város. 
Magunknak csináljuk először is, mert 

van bennünk egy örök kérdés: mit kezd-
jünk az örökségünkkel, a szokásainkkal? 
Azok vagyunk-e, akikben élő hidat építet-
tek elődeink, máig hatót, amin a gyereke-
ink is bízva járhatnak? Én hiszem, mi több 
tudom, hogy igen. Nem kövek hordozzák az 
erőt, hanem azok, akik az igazságot keresik 
nyughatatlanul; és mi nagyváros vagyunk… 

A megalakulástól – 2019. május 29-től 
– számított négy-öt év után mondhatnánk 
el azt, hogy ütőképes és állandó műsorral 
működő színházzal van dolgunk Hajdúbö-
szörményben – fejtegette a művész. (Remek 
gyermeknapi ajándék!)

És egy nagy lélegzetvétel után István 
megkérdezte: 

Na, milyennek látod a gyors vázlatban 
elmondott elképzeléseimet?

-    Kecsegtető, nagyszerű és biztató. 
Mondhatom: magaddal ragadó vagy – vála-
szoltam neki.

Akkor? Mi a döntésed?
Ha ragaszkodsz hozzám te is és úgy lát-

játok, hogy a magam szerény képességé-
vel és innen-            
onnan  összegyűjtött  tapasztalataimmal  
képes  leszek segíteni a „színház csiná-
lást”, akkor kezet rá Barátom. Az persze 
még hiányzik, hogy az alakuló ülés milyen 
döntést hoz majd rólam.

Meglesz az is, én biztos vagyok benne, 
mint abban, hogy te is akarsz és tudsz is 
segíteni.

A jó ügyért menjünk akár tűzbe is! – vála-

szoltam baráti bólintással.
Úgy legyen! – vágta rá elégedetten és lát-

szólag megkönnyebbülve.
A „funkcionáriusokat” a május 29-i ala-

kuló ülés „csont nélkül” megválasztotta 
Az egyesület ügye a bírósági bejegyezte-
tésnél tart. A szakmai stáb épp egy készü-
lő előadás körvonalait vázolja. Beindult az 
Orfeoszínház atommotorja. Hajdúböször-
mény kultúrtörténetének ez már egy újabb 
– eleddig sohasem volt – fejezetkezdete.

Hálásan köszönjük Művész Úr ambició-
zus akarásod és kitartásod! 

A bölcs szikra kipattant. Engedjük lán-
golni és lobogni az Orfeoszínház produkci-
óit a böszörményiek, a hajdúk, a Hajdúság, a 
Haza és a Kárpát-medence polgárainak örö-
mére és művelődésének emelésére. Köszö-
nettel tartozunk azoknak is – és itt szándé-
kosan nem említem azt a sok bölcs vezetőt, 
jó szándékú csatlakozót, kezet nyújtót, mert 
ha valakit is kihagynék a névsorból, csak 
protokolláris bonyodalmat okoznék –, akik 
akarásodat biztatással erősítették, akik biz-
tosítékot ígértek ahhoz, hogy önálló, saját 
arculattal és repertoárral működő színház 
jöjjön létre egy Budapesttől távoli vidéken, 
épp itt a Hajdúk Fővárosában, Debrecen 
tőszomszédságában. Lám, a hajdú össze-
fogás újabb szép példája bontakozik ki sze-
münk előtt! Szebb és jobb befejezést viszont 
nem találtam e sorok végére: Virágozzék is, 
aminek virágoznia kell!

Jön-e velem...
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