
ÚiaUU művekkel készül a Vertigo
A szlovák atnatőr színjdtszdsról

Mire nem jó egy szédüléses rosszu]lét? Onodi Daniela,
az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális referen,
se egyszer Pozsonyban járt, A városban sétálva szédü-
lés fogta el, majd orvosi segítséget kért, ,q kórházban
az orvos, aki egyébként már egy ideje kezelte, kérdezte
a szédü]ésről, de Daniela szerint rosszul használta a
szlovák főnév többes számát, Miután ezt tréfásan
megiegyezte, a doktor csak ennyit legyzett meg: ,,Ak-
kor mondjuk latinul a szédülést: legyen a panasza ne-
ve Vertigo !"

Daniela éppen nevet keresett amatőr színjátszó
csoportjának, ,fiazafelé a vonaton elgond,olkodtam, miért ne

lehetne Yertiql a cslplrt neve. A néző, a színészek elszédülnek a

sz(nháztól, a szépségétű, a szép gondolatoktól, ezért lett a szín-
ház neveYertigo" - indokolta a csoport vezetője a válasz-
tást,

onodi Daniela a pozsonyi Film- és Színművészeti
Főiskolán végzett film, és tévédramaturgia, forgató-
könyvírás szakon, I978-ban került Magyarországra,
ahol a 80-as években a Magyarországi Sz]ovákok De-
mokratikus Szövetségénéi, kulturá]js területen dolgo-
Zott.

,,Míködteh ugyan iskolai szfulátszó csoportak, azonban a ko- A Vertigo a közeljövőben úi irányokat is terlez- ,ElÍ-
rábban eós amatőr színiátszás a kilencvenes évek elejére llissza- reláthatólag ősszel egq újabb darab próbái is elkezdődnek,

esónen volt, Mindent meq akartunk tenni ennek a folgamatnak amelqhez megnqertem Dér And,rás lperatőrrenaezőt és kót hi,

a meqfordítására, uórt l99}-ban drámapedagógiai tanfolqa- vatásos színművószt is. Erró1 azonban egqelíre nem szeretnék

mOí?, színiátszó táborlk és szemléh sunezésóbe fogtunh" - kez- többet mond.ani" - vázolta Onodi Da n iela az ú i terveket,

di a történetet onodi Daniela. Ami a felnőtt színjáíszást Elképzelhető, hogy ősszel, illetve jövőre kora ta-
illeti, elsősorban a személyes kapcsolatokat felhasz- vassza] több színpadi művet is láthatnak ma]d szlovák
nálva Onodi Danielához csatlakoztak a színiátszást nyelven a Vertigo előadásában.
kedvelő, szlovákui kiválóan beszélő, elszánt amatór Kaíácsony Zoltán
színészek, akikkel l997 elelén
megalakították a Vertigo Szlo,
vák Színiátszó Csoportot, Első-
ként 1997 decemberében -
egy ismeletlen, XlI. századi
francja szerző tollából született
színdarabot mutattak be ,,oka-
szen és Nikoleta" címme], A buda-
pesti Szlovák lntéZet mellett
Szegeden, Békéscsabán és több
sz]ovákok lakta faluban is e]ő-
adták,

Második színdarabjuk Tadeusz

Lopalalski műve, ,,A,z elveszett óra his-

tóiáia" volt- Ezen közel másfél
évig dolgoztak, és premierjére
1999 decemberében került sor,
onodi Daniela a színművet a
pozsonyi Irodalmi Ügynökség ar-
chívumában fedezte fel, ,,Nerrt

hönngű meqfelelő művet találni, mert

dltalában több bennük a íéríi snrep,
míq nehünk 1elenleg egq férfi színé-

szünk van, és a dnimdk nuelvewte sem mind,iq eqtlszerű. Salnos a

maqqarorsz,igi szlovákok wtrelvtudása nem szóz százalókas, íqq

szerencsésebb egyszerűbb nqelvuetű műveket bemutatni" - indo-
ko]ta onodi Daniela a vá]asztást. AZ elveszett óra histó-
riáiát 2000, novemberében Tótkomlóson adták elő utoljá-
ra, ]elenleg egy új mű színpadra vitelén munká]kodnak.
,,Neil Siman ,,Összevesutt páros" címíi y,tűvének ceh változatát

ford(tom, ani egqébhént a Furcsa pár nű vdltozata. Ezt dolqozom

át szlovákra, és ez lesz remélem, a köuetkuő bemutatónk, Eredeti-

leq víqjáték, d,e én azért komolqabb iránqba is el snretnóm vinni ,,

- meséli Onodi Daniela a műről,
A Vefiigo ,,menedzser-rendezője" e]mondta, hogy az

amatőr színiátszó táísu]atot az Országos Szlovák Ön-
kormányzaton kívül a]apítványok is támogat|ák, bár
egyelőre alacsony a költségvetésük, Az utazáson, s a
kevés jelmezen és díszleten kívül, szinte nem kelleti
pénzt kiadni, Egy jó minőségű viJágító berendezés
azért elkelne, fűzte hozzá.

,,\ iövóben szeretnénk az Orsnigos Szlovák Önkonnánqzat
eqqik intézménqeként míjködni, amihez az Ónkormányzattól tá-

lhlgatást is kaptunh. A testület 200l-es íeladatai között szerEel a

Vertiql ioqi háüerének rerul,ezése" - említette Danie]a,

|elenet Az elve§zett óra históítáiából. Kószegi Anna, Avar Hainalka és Hrtyán Pál


