
SZÍNPADKA 

 

Több mint tíz évvel ezelőtt, 2006-ban alakult meg a Kodolányi János Középiskola 

színjátszó csoportja, a Szín-padka. Az elmúlt tizenegy év alatt tizenkét bemutatott produkció, 

három csoportvezető, és ami a legfontosabb, hetvenhárom színjátszó diák köthető a csoporthoz. 

Már az első évben kialakult az az éves munkamenet, amely utána is meghatározta 

foglalkozásaink rendjét. Az ősz folyamán ismerkedtünk egymással és a színészmesterséggel, 

emellett pedig csapatépítő játékok és improvizációs gyakorlatok, fejlesztő játékos feladatok 

töltötték ki szerdai alkalmaink nagy részét. Minden évben nehéz feladatot jelentett a csoport 

tagjaihoz illő színdarabot találni, szerkeszteni, dramatizálni. Fontosnak tartottuk, hogy az 

általunk játszott darabokban közel azonos jelentőségű szerepben mutathassák meg magukat a 

diákok, illetve hogy a kapott karakterek kapcsolódjanak valamely módon a játszó személyhez, 

könnyítve ezzel az azonosulás lehetőségét. Többnyire január-február körül tudtuk elkezdeni az 

az évi darab próbáit, így viszonylag rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy az áprilisi 

fesztiválokig bemutatható előadást hozzunk létre.  

Az első, 2007-ben bemutatott darab a Hintázik a szerelem című előadás volt. Mivel hét 

lány és egy fiú volt a kezdő csapatban, több drámából (Shakespeare: Sok hűhó semmiért, 

Molnár Ferenc: Liliom, Bertolt Brecht: Koldusopera) állítottuk össze az öt jelenetet tartalmazó, 

a szerelem különféle fajtáit, stációit felvillantó darabot. Az előadás a Fejér Megyei 

Diáknapokon arany minősítést, rendezői különdíjat kapott, és megnyerte a diákszínpad 

kategóriadíját is. Szabó Eszter és Kovács Zita a rendezvény gáláján is felléphettek.  

A következő évben a csapat összetétele jelentősen megváltozott, egy ballagóval lettünk 

kevesebben, de kilenc új tag érkezett. A tizenhat fősre bővült társaság először egy verses-zenés 

összeállítással (Váróterem – Nyugati pályaudvar) mutatkozott be a Szabadművelődés Házában, 

aztán kezdtünk bele az év központi feladatába. Federico García Lorca Címtelen színdarabját 

dolgoztuk fel, beemelve a szövegbe Shakespeare Szentivánéji álom című drámájának részleteit. 

2008-ban a Fejér Megyei Diáknapokon bronz minősítést kapott a csapat az előadásért. 

A 2008-2009-es tanévre már rendelkeztünk azért némi tapasztalattal, de a legnagyobb 

eredmény mindenképpen az volt, hogy egy igen jól működő közösség alakult ki. Olyan 

összetartás, bizalom jellemezte kis közösségünket, ami valóban lelket adott a csapatnak. 

Mindemellett, ha kellett, komoly és nagyon fegyelmezett munka folyt a próbákon. Mivel a 

csoport inkább drámai beállítottságú volt, erre az évre Elektra történetét választottuk. 

Szophoklész, Bornemissza Péter és Hugo von Hofmannsthal műveiből állt össze az Elektra3. A 

Fejér Megyei Diáknapokon arany minősítést és a legjobb színésznő (Szabó Eszter) díját kaptuk, 

ezüst minősítést és egy rendezői különdíjat szereztünk az Országos Diákszínjátszó Találkozón. 

Az előadással felléptünk a X. Kortárs Művészeti Fesztiválon is. 

2010-ben Csehovval foglalkoztunk. A legismertebb drámáiból vett részletekből 

szerkesztettünk össze egy új darabot. Munkánkat – és közösségünk építését – nagymértékben 

támogatta, hogy tavasszal a Kodolányi János Főiskola balatonalmádi alkotóházában 

készülhettünk egy hétvégét. A CSÖMÖR (Csehov Összes Műve Összekeverve Röviden) című 

előadást három fesztiválra is el tudtuk vinni, a Fejér Megyei Diáknapokon és az Országos 

Diákszínjátszó Fesztiválon arany, a Helikoni Ünnepségeken ezüst minősítést nyertünk.  



2011 és 2013 között Gyenei Magdolna vette át a Szín-padka színjátszó csoport 

irányítását. Az általa vezetett időszakra szívesen emlékezett vissza:  

2010/2011.„Három évadnyi közös munkát végeztünk a csoporttal. Egy csodálatos, 

nagyon jól felépített és motivált csapatot örököltem Bobory-Michna Boglárkától, akivel 

mindvégig baráti kapcsolatban álltunk egymással. Fontos volt számomra, hogy tovább vigyem 

azt a csapatot, melynek összekovácsolásában nagyon sok munkája volt. Ezzel a csoporttal nem 

lehetett akármit játszani, hiszen a magas színvonalú, eredményes korábbi munka komolyabb 

feladatra predesztinálta őket. Így esett választásom Brecht A kaukázusi krétakör című 

alkotására, melynek témája, mondanivalója mindig nagyon fontos volt a számomra. Mivel 

nyilvánvaló volt, hogy ezzel a nagy vállalkozással nem tudunk diákként sehol megjelenni, 

valójában a magunk és iskolánk szórakoztatására dolgoztuk fel ezt a drámát. Számomra egy 

életre szóló élmény volt mind a próbafolyamat, mind az előadás. Balatonakarattyán táboroztunk 

és készültünk a bemutatóra. A már kiművelt, érzékeny játszó tagok megértették a darabnak a 

lényegét, iróniáját, mély mondanivalóját.  

Ugyanebben az évben részt vettünk a város szervezésében Kozáry Ferenc 

színművésszel és több fehérvári iskolával együtt az első interaktív március 15-ei ünnepség 

lebonyolításában. Nagy élményt jelentett mindannyiunknak. Többen kaptak kiemelt szerepet, 

és a szereplők gerincét a kodolányisok adták. A gyerekekkel együtt éltük át a próbafolyamatot, 

mely nagyon érdekes volt. Az „előadás” óriási sikert aratott, a későbbiekben több éven át 

megrendezték.  

2011/2012. A „nagyok” elballagtak, tovább tanultak, nehéz időszak következett, hiszen 

újból építkezni kellett. Mindeközben iskolánk 8 évfolyamos gimnáziumi képzést indított, ahová 

megérkeztek a „kicsik”, az 5. évfolyamos diákok, akikre akkoriban egzotikus jelenségként 

tekintettünk. Mindenképpen több évfolyamban és generációban kellett gondolkodnom, ezért 

választottam hosszas kutatómunka után azt a kevéssé ismert meseregényt, mely lehetőséget 

adott többféle életkorú játszók számára is. Szijj Ferenc Szuromberek királyfi című meséje 

valódi posztmodern alkotás sok-sok különleges figurával (Paradicsomkaró, Kertkapu, 

Pöcesárkány stb.). A legfiatalabb szereplő 5.-es volt, a legidősebb pedig 12.-es. Nem volt 

egyszerű a sokféle korosztály integrálása, mégis az egyik legizgalmasabb próbafolyamat vált 

belőle. Az iskolai tábor sokat segített a készülésben, és az előadás is nagyon jól sikerült. A 27 

szereplő lelkesen és nagy sikerrel mutatta be a nagyon nehezen tanulható szövegű mesejátékot.  

2012/2013.Az előző évi nagy létszámú csoport megszervezésének tapasztalatai alapján 

úgy éreztem, és a nagyok is ezt kérték, a kicsiknek külön kell játéklehetőséget biztosítani, mert 

nagyon nehéz a sokféle korosztályt összefogni. Mivel a kortárs irányt jónak ítéltem meg, 

rátaláltam egy békéscsabai színjátékrendező saját darabjára, mely először a szereplők körében 

nemtetszést keltett. A pajzán falusi komédia a lányokban kételyeket ébresztett, vállalják-e a 

kikapós falusi menyecskék szerepét. Szerencsére a fiúk lelkesedtek a történetért, így rábeszélték 

a kétkedőket a játékra. A próbafolyamat alatt megértek a jelenetek, és a végén nagy sikert 

arattunk az iskolai bemutatón. Az előadást beneveztem a Magyar Művek Szemléjére is, ahol 

bronz minősítést kaptunk. Különleges helyen és körülmények között léptünk fel, és az eredeti 

mű szerzője is meglátogatta az előadást, mely magyarországi ősbemutatónak bizonyult. 

Mindannyian szép emléket őrzünk az előadásokról, a zsűri kiemelte „Marcika” játékát, aki a 

látszólag együgyű fiút alakította.  



A 2013-2014. tanévben Szekeresné Dinnyei Renáta dolgozott a csoporttal. Horváth 

Péter: Víg végjáték című darabját állították színpadra. A Fejér Megyei Diáknapokon bronz 

minősítést kapott az előadás. 

A 2014 őszén ismét megújult a Szín-padka. Az előző évi csapatból két tag maradt, 

hozzájuk csatlakozott hat új diák. A csapat vezetése pedig megint Bobory-Michna Boglárka 

kezébe került. Ebben az évben – diákszínjátszók esetében igen szokatlan módon – a fiúk voltak 

többségben. Az is hamar kiderült, hogy a csapathoz kortárs, lehetőleg komikus elemeket is 

tartalmazó szöveg illene, így kezdtünk bele Niccolo Machiavelli: Mandragóra című darabjába, 

melyet Háy János ültetett át mai magyar nyelvre és viszonyokra. A Fejér Megyei Diáknapokon 

arany minősítést és kategóriadíjat kapott az előadás. Az Amatőr Színjátszó Fesztiválon pedig a 

Legjobb Csapat díjával gazdagodtunk. Később a Paál István Fesztiválon is bemutathattuk a 

darabot. 

2016-ban ismét hosszas kutatás előzte meg a darabválasztást, végül Jim Jarmusch: 

Éjszaka a Földön című filmje alapján készítettünk el egy három jelenetből álló, mai magyar 

valóságot is tükröző előadást. Leginkább azt mutatta meg ez a darab, mennyire különbözőek 

vagyunk mi, emberek, és mégis mennyire hasonlóak, s ezzel azt hiszem, kivétel nélkül 

azonosulni tudtunk. Éjszaka a városban lett az előadás címe, amit a Fejér Megyei Diáknapokon 

mutattunk be. Legnagyobb örömünkre az arany minősítés mellett ismét megnyertük a 

kategóriadíjat. Ebben az évben a Helikoni Ünnepségekre is eljutottunk, ahol bronz minősítést 

szereztünk. A keszthelyi fesztiválon töltött napok a csapat összekovácsolódásában is fontos 

szerepet játszottak.  

2017-ben megint nagy személyi változások történtek, négyen távoztak, viszont hat új 

tag érkezett. A tízfősre bővült csapat stílusát, igényeit, képességeit, tapasztalatát is figyelembe 

véve ismét kortárs szöveggel kezdtünk el dolgozni, Kárpáti Péter Ultonia című darabját vettük 

alapul. Kreatív írással is foglalkoztunk, így mutathatták meg saját tapasztalatukat, 

álláspontjukat a témával kapcsolatban, ami mindegyikünk számára húsbavágó, hiszen a 

magyarok emigráns létével foglalkozik a darab. Nagyon intenzív tanulási folyamat, 

csapatépítés és színházi munka eredményeképpen született meg az előadás. 

Hagyományainkhoz híven a Fejér Megyei Diáknapokra ebben az évben is elmentünk, ahol az 

aranyminősítés mellett immár harmadik évben nyertük el a kategóriadíjat, ami kimondhatatlan 

örömmel töltött el minden résztvevőt.   

Tizenegy év. Nagyon sok munka, nagyon sok játék. Rengeteg beszélgetés, nevetés, 

izgalom. Fellépések, sikerek, kudarcok, utazások, közös élmények… Mint a fenti példa mutatja, 

viszonylag röviden összefoglalható, de ha összegyűjtenénk mindazt az emléket, ami hetvenhét 

emberben él a Szín-padkával kapcsolatban, talán egy könyv se lenne elég.  

 


