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– A kárpátaljai Beregszásztól 
nem messze, Nagymuzsalyban szü
lettél,VidnyánszkyAttilaszülőfa
lujában. Tizenhárom évesen lettél 
gyermekszínész, a szüleid vittek el 
egy próbára.

– Tízéves voltam, amikor Vid 
nyánszky Éva néni vezetésével 
gyermekstúdió indult. Eljött a nagy 
nap, szépen felöltözve elmentünk 
a felvételire, ahol verset kellett 
előadni, én pedig Vörösmarty Mi
 hály Petikéjével készültem. Aztán 
hirtelen elszállt belőlem a bátor
ság. Egyébként nem ez volt az első 
eset, hogy nem mentem fel a szín
padra: Éva néni egyik végzős 
osztályának volt egy ballagási mű
   sora, amikor én első osztályos vol
tam. Évike nénivel ott találkoztam 
először. Egy négysoros refrént 
kellett volna elénekelnem, ami így 
hangzott: „Ugye tényleg nem fog 
fájni / ha majd végre nagy leszek / 
ugye másképp fogom gondolni / 
azt, hogy milyenek a felnőttek.” 
Természetesen mindvégig bennem 
volt, hogy igen, meg fogom csi
nálni, kimegyek, és ügyes leszek, 
aztán eljött a pillanat, és nem 
mentem ki, mert olyan lámpalázas 
lettem, hogy nem tudtam megcsi
nálni. Persze, hiába próbáltak ott  
a nagyok, a végzősök vigasztalni. 
Később azonban a szüleim elvit

tek a következő foglalkozásra. Évi
 ke néninek olyan varázsa volt, 
amiben sikerült feloldódnom: Ak 
kor ott, csak neki négyszemközt 
elmondtam az én versemet. Szé 
pen eloszlatta bennem a feszültsé
get, a lámpalázat. Elkezdtem járni 
a gyermekstúdióba, szavalóverse
nyekre készültünk. Gyakran isko
la után mentem el Évike nénihez, 
és ott akár este tízig is foglal 
koztunk egy adott anyaggal, néha 
már ránk is szóltak, hogy jól van 
már, elég lesz. Mai napig megvan 
bennem az izgalom érzése, de ér
dekes módon mindig az ered
ményhirdetésnél volt egy mármár 
eksztatikus érzésem, mintha attól 
bármi függött volna, hogy hánya
dik helyezett leszek. Valószínűleg 
a maximalizmusom dolgozott már 
akkor is bennem. Amikor az első 
szavalóversenyre mentem, Szalai 
Borbála Jelmezbál című versét 
mondtam el, és valahogy nem ér
dekelt, hogy hányadik leszek, vé 
gül negyedik lettem. Ettől kezdve 
pedig elkezdett munkálkodni ben
nem, hogy még jobban, még töb
bet kell elérnem. Szüleim mind
eközben úgy gondolták, hogy a 
gyermeküknek szüksége van a fej
lődésre, a foglalkozásokra, ugyan
úgy jártam táncra, hittanra, mint 
az osztálytársaim. Mégis ez lett  

a fő irányvonal, amit követtem.  
A Nagymuzsalyi Középiskola nem 
arról volt híres, hogy egy jól fel
szerelt tanintézmény, milliószor 
próbáltunk hidegben, gyertyafény
nél, vagy késő estig, amikor egy
egy színjátszótalálkozóra készül
tünk. Volt olyan időszak, amikor 
szöknöm kellett aputól. Mert úgy 
gondolta, hogy a gyermekének ez 
csak szórakozás, és minél jobban 
közeledtem az érettségihez, ő an 
nál jobban féltett. Csak később ér
 tettem meg, hogy ez abszolút re
ális szülői aggodalom, hiszen egy 
verseny vagy fellépés előtt nem 
heti kétszer próbáltunk, ha  nem 
minden nap. Nyilván az eb  ből fa
kadó aggodalomból – nem tiltott, 
mert azt nem mondhatnám – elő
fordult, hogy édesanyámnak csak 
megsúgtam, hogy megyek színire, 
vond ki egy kicsit aput a forga
lomból, ameddig én lesunnyogok 
a kert alatt, mert az iskola körül
belül kétpercnyire volt tőlünk. Az
 tán megértette, és elmondta, hogy 
rendben van, hogy én ezt akarom, 
de nagyon szépen megkért arra, 
hogy a kilencedik osztály elvég
zése után szerezzek egy polgári 
szakmát, és ő mindenben támogat: 
ha majd ezek után még mindig  
a színészetet akarom, akkor egész 
nyugodtan csináljam. 

Nyitott Mûhely

Nagymuzsalytól Amerikáig

Beszélgetés Tarpai Viktóriával

Tarpai Viktória színművész neve sokak számára cseng ismerősen.  
A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulatának tagja, 
de rendszeresen szerepel a budapesti Nemzeti Színház darabjai-
ban is. Az utóbbi időben Nagy Zoltán Mihály A Sátán fattya című, 
a Magyar Napló Kiadó gondozásában megjelent könyve alapján ké-
szült nagyjátékfilm Tóth Esztereként láthattuk újra. Fiatal, vidám, 
dinamikus. Még a hosszú próba után is mosolyogva ült le velem egy 
interjú erejéig. 
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– Tizenhárom évesen lettél gyer
mekszínész, mégpedig a Gyil kos
ság a székesegyházban című da
rabban játszottál, később pedig
jött a Dorottya. Egy ilyen félénk
gyermekkor után mégis hogyan 
kerültél oda?

– A Gyilkosság a székesegyház
ban című darabot Vidnyánszky 
Attila rendezte, a darabban volt 
egy betlehemes keretjáték, és Évi 
ke néni engem szemelt ki Mária 
szerepére. Ekkor egy még inten
zívebb színházi jelenlét kezdődött 
az életemben, a szereplőválogatás
hoz és a próbákhoz rengeteg élmé
nyem és szép emlékem fűződik. 
Nem a falusi iskolások szokvá
nyos hétköznapjait éltem akkori
ban, rengeteg színházi fesztiválra 
jártunk, többek közt Len gyel or 
szágba, Kijevbe, Moszkvába és így 
tovább. Aztán eltelt két év, és ti
zenöt éves koromban jött a Do 
rottya. Egy kisebb szereppel ke 
resett meg Attila, amit boldogan 
vállaltam el. Azon a nyáron le 
költöztünk Vasvárra, ott készült  
a darab. Emiatt persze adódtak 
kisebb problémák az iskolában, 
egyes tanárok nem voltak elnézőek 
a gyakori igazolt hiányzásaim mi 
att, de idővel megszokták, ahogy  

a szüleim is, hogy folyton jövök
megyek. Volt rá példa, hogy meg
érkeztem Budapestről, átpakoltam 
a bőröndömet, és másnap már in
dultunk is Kijevbe. A szüleim so
hasem kísérgettek, igazából a sza
valóversenyekre is mindig Évike 
nénivel mentem, de nem volt ben
nem emiatt űr, az én lelkemben ez 
teljesen rendben volt. Az iskola 
melletti életem intenzív volt, amit 
én nagyon élveztem, hiszen ez 
által egy teljesen más életritmust 
szoktam meg.

– A középiskolai tanulmányai
datbefejezve,egysikertelenfelvé
teli vizsga következett, mégsem 
csüggedtél el, és a Pesti Magyar 
Színiakadémiára kerültél. 

– A Dorottya után elvégeztem 
a középiskolát, és mivel tízéves 
koromtól folyamatos volt a szín
házi életem, mindenki számára 
egyértelmű volt, hogy mit akarok. 
Leérettségiztem, és közben Attila 
felajánlotta a segédszínészi stá
tuszt – bár mi nem így neveztük, 
hiszen mindenki azonos fontos
ságú tagja a társulatnak –, amit 
örömmel elfogadtam. Nem voltam 
még tizenhét éves, amikor elmen
tem a Budapesti Színművészeti 
Főiskolára felvételizni, de nem 

sikerült. Sohasem gondolkodtam 
azon, hogy miért nem. Aztán tizen
nyolc évesen jelentkeztem a Pesti 
Magyar Színiakadémiára, oda járt 
a csapatunkból Kristán Attila és 
Ferenczi Attila is. Ferenczi Attila 
éppen akkor volt végzős, amikor 
én a felvételiztem. Emlékszem, 
Kijevben voltunk, amikor haza 
felé lerobbant a buszunk, nekem 
pedig másnap hajnalban kellett 
indulnom Budapestre, a felvételi 
vizsgára. Nagyon elszomorodtam, 
sokáig várakoztunk, de végül el
indult a busz. Amikor Budapestre 
értem, úgy éreztem, hogy megint 
belém költözött a gyávaság. Na 
gyon izgultam, és a végzősök el
kezdtek heccelni: rémtörténeteket 
meséltek a megboldogult Huszár 
Lászlóról, aki később osztályfő
nököm is lett, amitől még jobban 
elbátortalanodtam. Végül bemen
tem, és valóban ott volt ő, de sem
 mi sem volt igaz abból, amit oda
kinn meséltek. Két verset kértek, 
Vári Fábián László Illyés Gyula 
fejfájaelőtt című versét adtam elő, 
valamint a Szózatot. Az első fordu
lón továbbjutottam, és egyértelmű 
volt, hogy elmegyek a másodikra 
is. Végül a tizenhárom felvett diák 
között elhangzott az én nevem is. 
Amikor elmondtam a szüleimnek, 
hogy felvételt nyertem, édesapám 
csak annyit tudott mondani, hogy 
az egyik szeme sír, a másik nevet. 
Miután befejeztem a képzést, már 
nem jelentkeztem újból a főiskolá
ra, hiába próbáltak rábeszélni az 
osztálytársaim: a honvágy, a csa
ládom és a társulatom utáni vágy 
erősebb volt bennem.

– 2005ben mentél haza a be
regszászi társulathoz. Mi követke
zett ezután?

– Ahogy Budapesten befejez
tem az akadémiát, már azon a nyá
 ron Gyulán próbáltam a társu lattal Részlet A Sátán fattya címűfilmből(HalászGáborfotója)
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egy Shakespearedarabban. Ettől 
kezdve állandó tagja vagyok a be
regszászi színháznak.

– Úgy tudom, hogy ezután Ang
 liába készültél, ami végül nem va
lósult meg.

– Igen. Adódott egy lehetőség, 
amit én mindenképpen ki akartam 
használni – végül is huszonegy 
éves voltam. Arra gondoltam, hogy 
tapasztalatokat szerzek, és persze 
megtanulom az angol nyelvet. Volt 
ebben egy kis bohémság, hogy va
lami újat próbáljak ki, persze nem 
azért, mert nekem rossz dolgom 
volt otthon, erről szó sem volt. 
Végül ez nem jött össze, és ott ma
radtam egyedül, mert eljöttem a 
színháztól. Amikor rádöbbentem, 
hogy két szék között a pad alá 
estem, már nem volt mit tennem, 
elmentem Budapestre házvezető
nőnek. Majdnem két évig dolgoz
tam ott, de nem telt el úgy nap, 
hogy ne gondoltam volna arra, 
mekkora hibát követtem el. El  jár 
tam a színházi előadásokra, és  
a nézőtérről figyeltem a többieket. 
Hosszú időbe telt, amíg feldolgoz
tam. Aztán megműtöttek, s ami
kor az egyik volt kollégám meg 
látogatott, elmondtam neki, hogy 
bármennyire hiányzik nekem a 
színház, biztos vagyok benne, 
hogy ez a karrier számomra véget 
ért. A beszélgetésünk még nem 
ért véget, amikor megcsörrent  
a telefonom, Sipos Imre, egykori 
osztályfőnököm hívott fel, hogy  
a végzős osztályához kellene be
ugranom két szerepre Kornis Mi 
hály Körmagyar című darabjába. 
Azonnal igent mondtam, és a mun
 kám mellett folyamatosan jártam 
a próbákra. Ez segített hozzá, 
hogy felhívjam Vidnyánszky Atti
 lát, és megkérjem arra, hogy ve
gyen vissza a társulathoz. Nagyon 
sok idő kellett ahhoz, hogy ve

gyem a bátorságot, és beszéljek 
vele. De már úgy éreztem, ha nem 
is vesz vissza, akkor sem szabad 
elszalasztanom a lehetőséget, nem 
fogok tovább házvezetőnőként dol
gozni. És ő visszavett a társulathoz.

– Milyen érzés volt két év ki 
hagyás után ismét munkába állni 
a már ismert csapattal?

– Számomra a társulat mindig 
is megmaradt, hiába voltak a ta 
gok többnyire Magyarországon. 
Más volt tizenhárom évesen velük 
lenni, hiszen akkor még nem volt 
mindenkinek családja, sokkal több 
időt töltöttünk együtt. Tulaj don
kép pen mi voltunk egymásnak a 
család. Ez idővel változott, hiszen 
sokan családot alapítottak, később 
Attila Debrecenbe, majd Buda 
pestre került, így a társulat együtt 
töltött ideje is lecsökkent. Ám ez 
nem jelentette azt, hogy megsza
kadt volna a kapcsolat közöttünk, 
továbbra is folyamatosan együtt 
dolgozunk.
– Nemcsak a társulat fontos 

a színész életében, hanem a kö
zönség is.Hol lépsz fela legszí
vesebben,holfogadnakalegszíve
sebben? Melyik volt a leghálásabb 
előadás?

– Nagyon sok helyen jártunk, 
és kaptunk tapsot, de otthon ját
szani mindig más. Bárhogyan is 
sikerüljön az adott előadás, az ott
hon az mindig otthon. Az a taps, 
amit ott kapunk, máshogyan szól. 
Lehet Németországban vagy Fran
 ciaországban dübörgő előadás, de 
nem lehet ahhoz hasonlítani, ami
kor Beregszászott, a kicsi színté
ren az ismerős emberek állva tap
solnak. De nem csak miattunk, 
abban ott és akkor van valami több.

– Melyik volt az eddigi leg
kedvesebb szereped? Tudom, hogy 
mindegyikhez kötődik az ember,
de biztos van, amelyikhez mind
egyiknél jobban.

– Ez egy nehéz kérdés. Nem 
tudom, miért, de én nagyon szere
tem az Üvegcipőben Irma sze 
repét. Azzal a fiktív lánnyal volt 
egy lelki találkozásom. Ugyanez 
igaz A Sátán fattya című mono
drámában Tóth Eszterre is.

– Árkosi Árpád rendezésében 
többszíndarabbanléptélmár fel.
Gondolok itt az említett mono
drámára és a Kányádi Sándor 
Két  személyes tragédiájára. Miben 
más egyedül és párban a szín
padon?

Részlet A Sátán fattyacíműfilmből(BecseTamásképe)
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– A Magyar Művészeti Aka dé 
mián volt egy felolvasószínház, 
ami fölött Árpád atyáskodott, neki 
pedig az az ötlete támadt, hogy ne 
csak pusztán felolvassuk az adott 
műveket, hanem készüljön belő
lük valami különleges. Ekkor szü
letett meg a monodráma. Árpád 
dal akkoriban együtt dolgoztunk, 
nemcsak az Üvegcipővel, a Két
személyes tragédiával, hanem a Gó
 zon Gyula Kamaraszínházban is. 
ASátánfattya monodrámával is ő 
talált meg. Addig csak csapatban 
voltam jelen a színpadon, ami azt 
jelentette, hogy ritkán, egyegy 
pillanat erejéig hagytak egyedül. 
Amíg élek, nem felejtem el azt az 
érzést, amikor a Pesti Vígadóban, 
a premieren ki kellett állnom, és 
eljátszanom a másfél órás darabot, 
amiben nemcsak a szöveg volt ren
geteg, de a színpadi játék is. Az  
a tudat, hogy ott bármi történik, 
nincs melletted senki, aki kise 
gítsen, félelmetes volt. Ez egy 
hihetetlenül nehéz műfaj, mert 
egyedül kell megteremtened egy 
légkört, és átadnod egy történetet. 
Ami a Kétszemélyes tragédiát il
leti: nagyon szeretek párban dol
gozni, bár annak is megvan a 
maga nehézsége, hiszen emberek 

vagyunk, mindannyian mások, és 
nem biztos, hogy össze tudunk 
dolgozni. Érzékeny műfajok ezek. 
Két hét gyakorlás után kellett be
mutatnunk a darabot, ami kevés 
ahhoz, hogy az ember felépítse 
magában a szereplő lelkivilágát, és 
azt a világot, amiben ő él. Gyak 
ran még az egy hónap is kevés.
–Nagyonrövididőteltelaszín

darabokbemutatói között.Hány
színházban is vagy jelen egy szerre? 

– Volt a beregszászi színháznak 
egy olyan korszaka, amikor senki 
se  hová nem mehetett, mert olyan 
erős volt a műhelymunka. Jelenleg 
az otthoni színház a fő bázisom, 
ott vagyok teljes státuszban, de né
   ha jönnek felkérések. Most a Nem
 zeti Színházban próbálunk egy 
da  rabot, emellett kaptam egy fel
kérést a Váci Dunakanyar Szín 
házba, ahol egy lembergi rendező 
fog rendezni. Ilyenkor egyezteté
sek folynak, és kompromisszumo
kat kötünk az anyaszínházzal, mert 
mindig az az első, s ha elengednek, 
akkor elfogadom a felkéréseket. 
Emellett még vannak rendezvé
nyek Magyarországszerte, amit 
mindig úgy kell alakítani, hogy a 
színháznak és nekem is megfe 
leljen.

– Mindez azt eredményezi, hogy 
folyamatosanútonvagy.Nem fá
rasztóez,nincsmégelegedbelőle?

– Bevallom őszintén, néha van
nak nehéz, embert próbáló idő
szakok. Amikor tavaly a filmet for
gattuk, volt rá példa, hogy ötkor 
keltem, átmentem a határon, nyolc 
órakor elkezdtük felvenni a jele
netet, egykor befejeztük, és el 
indultam Pestre, ott átöltöztem, 
és színpadra álltam, majd ezután 
visszamentem a forgatásra. Ez 
nyolc hónapig tartott, aminek so 
rán igazából alig több mint har
minc napot forgattunk, de fo 
lyamatosan készenlétben kellett 
állnom. A beregszászi társulat is 
egy mozgó színház, folyamato
san utazgatunk. Vannak pillana
tok, amikor úgy érzem, hogy elég 
volt, mert már nem bírom. Nem 
rég történt, hogy este lejátszottuk 
a Chioggiai csetepatét Nagy sző
lősön, autóba ültem, felmentem 
Bu  dapestre, próbáltunk, felléptünk, 
aztán jöttem is vissza, mert film
bemutató volt itthon. Néha azt 
érzem, hogy szükségem lenne 
nagyobbfajta állandóságra, vagy 
egy nyugodtabb periódusra. Oly 
kor kell egy kis pihenő, amikor el
gondolkodom azon, hogy hogyan 
tovább. Ugyanez fordítva is igaz: 
ha két hétnél tovább vagyok egy 
helyben, akkor pedig már hiány
zik a pörgés. Szóval, néha ez egy 
elég ambivalens érzés és helyzet.
–HamárA Sátán fattyacímű

filmről beszéltél, és a nyolchóna
pos áldozatos munkáról, térjünk át 
erre a témára. Említetted, hogy a 
színésznek át kell élnie a szerepét. 
Mennyire kötődtél a fiktív Tóth
Eszterhez?

– A nyolc hónap során volt, 
hogy két hétig, volt, hogy csak két 
napig forgattunk, ám a szünetek
ben is akarvaakaratlanul ott dolHrivnákTündeByMeTreasurekollekciójában
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gozott bennem a történet, és maga 
Tóth Eszter is. Mindannak ellené
re, hogy az ő élete egy iszonyato
san nehéz történet, én sohasem 
éreztem tehernek, vitt magával  
a folyamat. Azt vettem észre ma
gamon, hogy pár napnak el kell 
telnie egy nehezebb jelenet felvé
tele után, hogy el tudjam engedni 
az érzéseimet. Ahogy mondtad, 
igen, hatott rám, mert ott és ak 
kor, abban a helyzetben eggyé vál
tam az általam alakított sze  rep 
lővel.
–Éskülönösenerősenérinthet,

hiszen ez a kárpátaljai magyarok 
tragédiájáról is szól. Gondolom,  
a megfelelési vágy is dolgozott
benned, hiszen a történelem egy 
nagyon sötét időszakában játszó
dó szerepet vállaltál magadra.

– Így van. Felidéződött a múlt, 
és rengeteg személyes történetet 
hallottunk a kollégáktól, hiszen 
Zsigmond Dezső rendező ragasz
kodott ahhoz, hogy a környékbeli 
lakosok alakítsák a filmben ezeket 
a szerepeket. Én magam hallottam 
erről a szüleimtől, nagyszüleim
től, és ez mindig ott van bennünk, 
kárpátaljaiakban, hiszen ez a mi 
történelmünk, amiről nagyon so
káig nem volt szabad beszélni. 
Hálás voltam a jóistennek, hogy 
megkaptam ezt a szerepet, hiszen 
erről nem készült film ez idáig, és 
fontosnak tartottuk, hogy hitele
sen adjuk át a történetet. A hála 
és az öröm mellett annak felelős
ségét is éreztem, hogy a film méltó 
legyen ezeknek az embereknek az 
emlékéhez. Tóth Eszter egy nehéz 
sorsú lány, aki a családjával és fa
lujának lakóival együtt egész Kár
 pátalját testesíti meg. Nem tudom, 
miért, de én szeretem Tóth Esztert. 
Soha nem adtam volna fel, hiába 
voltak olyan jelenetek, például az 
öccse virrasztása, amelyek nagyon 

megviseltek. A stábban kialakult 
egy olyan szimbiózis, ami nem 
is engedte volna, hogy bármelyi
künk megtörjön, pedig volt fenn
akadás, még infarktus is történt. 
De mindenki azon dolgozott, hogy 
ez a film létrejöjjön. Számomra ez 
volt életem egyik legmeghatáro
zóbb szerepe és időszaka. Közben 
rájöttem, hogy nagyon szeretem 
ezt csinálni, pedig hatalmas a kü
lönbség a színpad és a film kö
zött. Teljesen más jelenlétet kí 
ván, mégis minden pillanatát él
veztem.
– Sok nehézségről beszéltél a

filmforgatás alatt, mi volt szá
modra a legmegterhelőbb? Eset
leg volt olyan jelenet, amit nem 
szerettél volna vállalni?

– Az egyik az a már említett 
virrasztásjelenet volt. Lelkileg ne
 héz volt feldolgozni az öcsém ha
lálát, amikor a jelenet közben ki
szűrődik Pista hangja. Ott az 
öcsém a koporsóban, közben be
toppan a szerelmem, aki visszajött 
a lágerből, a málenkij robotból, de 
mégsem lehet az enyém. Ott, ab 
ban a pillanatban ez az egész any
nyira marcangolta a lelkem, hogy 
színészként már nem eljátszod, ha

 nem átéled ezt a helyzetet. Ugyan
 ez történt a nem kívánt, a szovjet 
katonák erőszaka által fogant gyer
 mek megszületésénél. Meg kellett 
etetni azt a gyereket, akit gyűlö
lök, és anyám oda teszi a mell
kasomra. Nem vagyok édesanya, 
nem tudtam felfogni, hogy mit je
lent egy nő számára, hogy egyszer 
csak ott van egy gyermek a kezed
ben, aki benned élt kilenc hóna
pig. Amikor ezt a jelenetet vettük 
fel, bennem megállt a levegő, egy 
olyan érzés tört rám, amit még 
életemben nem tapasztaltam. Per 
sze, a gyermek édesanyja mosoly
gott rajtam, mivel ő tudta, hogy 
mi  vel jár ez. Fizikai meg  pró  bál 
tatások is voltak, de azokat idővel 
elfelejti az ember. Ám a tizenkét 
órás bolyongás, és a tiszai ladiko
zás nagyon megviselt, mert még 
életemben úgy nem fáztam, mint 
akkor, már azt sem tudtam, ki és 
mi vagyok.

– Volt olyan jelenet, amit nem 
szerettél volna vállalni?

– Nem volt olyan. Legalábbis 
így utólag nem rémlik. A kútjele
net volt az egyetlen, amit erede
tileg kaszkadőrnek kellett volna 
játszania, de én ragaszkodtam ah 
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hoz, hogy lemenjek a kútba. Hi 
szen a jelenetnek van folytatása, 
és én, kezdőként, hogyan tudnám 
hitelesen eljátszani a köbvetkező 
jelenetet, miközben valójában nem 
is éltem át az előtte lévő megpró
báltatásokat? Lehet, hogy más ab 
ban a pillanatban azt mondta vol 
na, hogy nem megy le, oldják meg 
valahogy kaszkadőrrel a közeli 
képeket, de én mindenképpen vál
lalni akartam. Volt néhány ilyen 
pillanat, de mint említettem, igazá
ból maga a virrasztás viselt meg. 
A monodrámában is van az a rész, 
amikor összegyűl Eszterben az 
összes fájdalom, és a gyermekére 
emeli a baltát. Ott is átfutott a fe
jemben, hogy milyen durva, hogy 
egy ártatlan csecsemőre kezet eme
 lek. A felvételnél, amikor ott fe
küdt az élő gyermek a bölcsőben, 
ez szörnyű érzés volt. Folya ma
tosan azt kérdezgettem a stábtól, 
hogy kibiztosítottáke a baltát, és 
biztosítsanak afelől, hogy nem 

lesz baja a gyermeknek. Egy rém
álom vált valóra akkor. 
–Afilmetszámtalanhelyenbe

mutatták, Magyarországtól Ame
ri káig. Ahogy elmondtad, szerettél 
volnaazotthoniaknakmegfelelni,
és élethűen átadni a történetet.
Végülhogyanfogadták?

– Pár helyen bemutattuk már  
a filmet, most is készülünk Los 
Angelesbe, de a díszbemutató Bu 
dapesten volt az Urániában. Nem 
tudtam elképzelni, hogy milyen 
lesz, hiába voltak ott az otthoniak, 
mégiscsak vegyes volt a társaság. 
Annyian jelentkeztek és jöttek el, 
hogy a biztonságiaknak le kellett 
állítaniuk a beléptetést, mert már 
többen nem fértek be a terembe. 
Eredetileg én be sem akartam 
ülni, aztán véletlenül ott ragad
tam. Felhívtak a színpadra, és 
nem tudtam eldönteni, mit érzek. 
Jöttek az emberek, és olyan volt 
számomra, mint egy színes kaval
kád, csak napok után állt össze 

bennem, hogy mi is történt. Ja  nu 
árban Beregszászott mutattuk be, 
az pedig döbbenetes érzés volt. 
Májusban a Kárpátaljai Magyar 
Népfőiskola, valamint a Washing
toni Magyar Ház szervezésében 
valósult meg a Kárpátalja kincsei 
programsorozat, amelyben Mol 
nár Eleonóra, a népfőiskola elnök 
asszonya, valamint Balogh Lívia 
átfogó előadásokat tartottak Kár
pátaljáról, illetve Hrivnák Tünde 
kárpátaljai ruhakollekcióját mu
tatták be, amely eredeti beregi 
szőttesekből készült. Ebben szere
pelt a film is, amit New Yorkban 
és Washingtonban vetítettünk. Saj 
nos, különböző okok miatt, Cleav
 landben nem valósult meg a vetí
tés. Hatalmas izgalommal vártuk 
az eseményt, hiszen az sem volt 
biztos, hogy az ott ülők egyáltalán 
hallottak Kárpátaljáról. Érdekes 
módon, nem az ott élő magyarok 
voltak a legaktívabbak a közön
ségtalálkozó során, hanem az ame
rikaiak. Sokat kérdeztek, érdek
lődve fogadták nemcsak a filmet 
és annak történelmi hátterét, ha 
nem a jelenlegi helyzetre is kí 
váncsiak voltak. Most pedig egy 
öt  állomásos kárpátaljai turnén va
gyunk túl a filmmel, és úgy érez
tem, hogy abban a tapsban, amit  
a közönségtől kaptunk, ott dobo
gott az emberek szíve. Nagyon 
kellett küzdenem a könnyeimmel, 
hiszen szemben álltam azokkal 
az emberekkel, akiknek a család
jában mindez megtörtént, akik ér 
tik ennek a történetnek a lényegét. 
Nem lehet mihez hasonlítani azok
nak az embereknek a tapsát, akik
nek a családjában hasonló tragé 
diák történtek. Csak álltunk, és 
álltunk, és még mindig tapsoltak. 
Hihetetlen volt számomra. Min 
denkinek kívánok soksok ilyen 
felemelő érzést! Shrek Tímea
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