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A musical csillagai
A Nyári Zenélõ Udvar utolsó szombat estéjén Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán 
varázsolta el a közönséget A musical csillagai címû elõadásukkal. Még tavaly 
novemberben a Papp László Sportaréna színpadán telt ház elõtt elevenedett meg a 
színész házaspár Musical Duett címû hatalmas és látványos show-mûsora. 

Mindketten meghatározó egyé‑
niségei a musical világának, 
nekik is köszönhető, hogy ide‑
haza is egyre többen megked‑
velték ezt a műfajt. Egy rajongó‑
juk szerint „a hitük abban, amit 
csinálnak, a hivatásuk iránti 
szeretetük nem került háttér‑
be a csillogás miatt. Ez min‑
den egyes alkalommal látszik, 
érződik, hallatszik, amikor fel‑
lépnek, hiszen a dalaik szívből 
jönnek, olyan mélyről és olyan 
tisztán, hogy varázsolni képe‑
sek vele.”

– Ha musicalrészleteket 
adnak elő, hogy állítják össze 
a műsort? 

Szinetár Dóra: 
– Mindig befolyásol minket, 

hogy kiknek és hol énekelünk. 
Kész műsorral érkeztünk Érdre, 
de mikor megláttuk a helyszínt 
és a közönséget, úgy gondol‑
tuk, inkább írunk egy másik 
CD‑t a koncerthez. Ma este több 
lírai dalt énekeltünk, mint álta‑
lában egy verőfényes augusztu‑
si napon, amikor a bulizósabb 
nótákat kedvelik az emberek. 
Úgy láttuk, az itteni közönség 
jobban örülne a nagy klasszi‑
kus musicalslágereknek, úgy‑
hogy eszerint állítottuk össze a 
műsort.

– Szakmailag mit jelent az 
önök számára a 2008-as novem-
beri koncert? 

Bereczki Zoltán: 
– Mindent. Az a koncert ket‑

tőnk közös produkcióinak a 

csúcsa. Valódi és pozitív vis‑
szajelzéseket kapunk, ha meg‑
állítanak és gratulálnak az 
emberek az utcán. Az, hogy 
a koncertből DVD is készül‑
hetett, arra jó, hogy a mi kis 
múlékony műfajunkból – a 
színházból – valami megma‑
radhat. Látható, hogy ilyenek 
voltunk…

– Az említett „múlékony 
színház” azért igen népszerű 
manapság…

– Igen, de attól még múlé‑
kony! A színház, a tánc, az 
ének, az itt‑és‑most‑ról szól. 
Reméljük, a munkánk által egy 
kis lenyomatot tudunk hagyni 
a korról. Ha egy nap elmúlik ez 
a nagy népszerűség, akkor is 
lehet majd látni, hogy ez a világ 
így nézett ki.

– Hogy épül fel a műsor? Mire 
van szükségük hozzá?

– Mióta ezzel a kis koncerttel 
járjuk az országot – veszi vissza 
a szót Szinetár Dóra – azóta mi 
teljesen „lecsupaszodtunk”. Az 
Arénában volt díszlet, jelmez, 
hatalmas világítás, tánckar és 
minden egyéb. Most azt vállal‑
tuk, hogy elindulunk az ország‑
ban, és csak ketten lépünk fel. 
Ez eddig bejött. A színpadon 
nem vonjuk el a figyelmet 
magunkról – bármivel. Ha az 
ember bekapcsolja a televíziót, 
ma már ritkán lát olyat, hogy 
egyszerűen csak mutatnak egy 
vagy két embert, akik valamit 
csinálnak. A rángatott kamera‑

mozgás között van három 
vágókép, világítási effekt, 
nyolc tárgy, ami bezavar, ilye‑
nekkel próbálják a képernyő 
előtt tartani a nézőket. Ez az 
egyik megoldás. A másik, ami‑
kor az ember maga próbálja 
meg fenntartani az érdeklő‑
dést. Nyilván egyszerűbb – az 
előadó számára is – ha nagy 
a körítés, mert akkor ő csak 
egy szelete a produkciónak. Itt 
mi vagyunk ketten, itt nincs 
más, csak amit mi csinálunk 
és előadunk. Szerencsére ezt 
nagyon szeretik az emberek. 
Sokkal közvetlenebb a műsor. 
Sokat beszélgetünk a nézők‑
kel, erről is, másról is. Tetszik 
nekik, amit csinálunk, úgyhogy 
egyelőre nem is nagyon gondol‑
kodunk más megoldáson.

– Magyarországon nem 
annyira ismert az a műfaj – 
egészíti ki az elmondottakat 
Bereczki Zoltán –, még nem 
bevett szokás, ahogy mi fellé‑
pünk, ez inkább Amerikában 
létezik. Természetesen nem 
akarom magam világklasszi‑
sokkal összehasonlítani, de ezt 
a stílust a Barbra Streisand‑
típusú előadók alkalmazzák. 
A prózai színészek, a humoris‑
ták one man show‑t csinálnak. 
Mi annyival tudunk kevesebbet, 
hogy nem beszélünk egész este, 
viszont annyival adunk többet, 
hogy énekelünk. A mienk „two 
men show”…

 Székely Fanni

Dalaik szívbõl jönnek, olyan mélyrõl és olyan tisztán, hogy varázsolni képesek vele

Két érdi verseskötet

Csaknem egy időben jelent 
meg a két – a nagyközönség 
számára eddig nem túlságosan 
ismert – érdi költő versesköte‑
te, amelyekhez a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban is hozzá 
lehet férni. 

„Szárnyak a város felett” 
címmel jelent meg az eddig 
elsősorban pedagógusként 
ismert Fábián Gyula András 
első önálló verseskötete, pedig 
mint kiderült, nem épp a közel‑
múltban kezdett el költészet‑
tel foglalkozni. Ennek ellenére 
még kollégáit is sikerült meg‑
lepnie két rejtett szenvedélyé‑
vel: egyik a versírás, a másik a 
fotózás. A kötet előszava úgy 
fogalmaz: a világot naivitással 
megfigyelve „esendő” verseket 
ír. Ám költeményeivel ismer‑
kedve, egy igen művelt, olva‑
sott, sokat tapasztalt ember 
soraival találkozunk, fogalma‑
zott a könyvet ismertetve dr. 

Somfai István, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanára. 
Ezek a versek zömmel igen 
komor hangulatot, borúlátó, 
sötét gondolatokat közvetíte‑
nek. A könyv közepéig jutva 
azonban az olvasó számára 
mégis megcsillan a remény, és 
bár a szerző továbbra sem zeng 
örömódákat, de legalább nem 
zárja be a kiútkeresés kapuit 
sem. Örömteli, könnyed han‑
gulatú verset csak a nő, a szere‑
lem megjelenése csal ki költő‑
ből. Ráadásul a versek értelme‑
zését némileg nehezíti, hogy 
nincsenek bennük írásjelek: 
sem egy vessző, sem egy pont 
vagy felkiáltójel. Nincsenek 
versszakokra bontva, szabad 
versek. Mint kiderült, Fábián 
Gyula András nyolcévesen 
kezdte a verselést, s bár időről 
időre antológiákban, folyóira‑
tokban, egyetemi‑ és napila‑
pokban nyomtatásban is meg‑

megjelentek a költeményei, 
az önálló kötet kiadására csak 
most nyílt lehetősége. A szerző 
fontosnak tartja a magyar nyelv 
csodálatos, archaikus fordula‑
tainak megőrzését, és „kötött 
formában” – rímekkel, hasonla‑
tokkal és egyéb, kötött lírai esz‑
közökkel megírt – költeményei 
is vannak szép számban, ám 
azok most nem illettek ebbe 
a kötetbe, ezért nem kerültek 
az olvasók elé. Talán majd egy 
következő könyvben…

Kelebi Kiss István reklám‑
grafikus vállalkozó volt, de egy 
tavalyi súlyos műtétet követő‑
en előnyugdíjas lett, így azóta 
van ideje nemcsak az olvasás‑
ra, hanem a kötöttségek nél‑
küli alkotásra is. Verseket ír, 
és amikor kedvet kap hozzá, 
színes vagy fekete grafiká‑
kat készít. A „Négyszögletű 
galaxis” címmel megjelent 
első verseskötete – bár költe‑
ményeiben jóval több a for‑
mai elem és megoldás, mint 
Fábián Gyula András versei‑
ben – ugyancsak nehéz olvas‑
mány – mutatott rá Somfai 
tanár úr. Az egyszeri olvasás 
kevés. Újra meg újra el kell 
mélyedni a költeményekben, 
így igazi élményt nyújt, amint 
egyre tisztábban kibontakozik 
a sorok magvas mondaniva‑
lója. Nem csak hajózni kell, 
hanem partra szállni is, kilép‑
ni a megismerés szigetére, 
vallja Kelebi, akinek, akárcsak 
költőtársának, elsősorban a 
nő fellépésével sikerül meg‑
szabadulnia a komor, az élet 
értelmét kutató súlyos gondo‑
latoktól, hogy a boldogság és 
a szerelem magasztos érzését 
színes nyelvi fordulatokkal 
kifejezze és megünnepelje lel‑
kében. B. E. 

kultúra


