
A 
hasukat fogták a ne-
vetéstől a gyerekek a 
csíksomlyói Szent Ist-
ván Otthonban Zor -
kóczy Zenóbia elő-
adóművész, vándor-

színész interaktív előadásán. A Zénó, 
az elképesztő madárijesztő című pro-
dukció egy kiszuperált madárijesztő-
ről szól, aki a nézőket hívja segítsé-
gül, hogy új életcélját megtalálja. Az 
aprónép pedig szívesen segített neki, 
egymást biztatva a nagyobbak is be-
kapcsolódtak az előadásba. De nem 
csak itt, a többi helyszínen is, mert a 
Bethlen Gábor Alap támogatásának 
köszönhetően ezúttal a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány otthonaiba vitte 
el a kacagást, mókát és a különböző 
irodalmi szövegeket.

Kőszínházból szabadúszóvá

Zorkóczy Zenóbia 1971. december 
19-én született Székelyudvarhelyen. 
1989–1990 között a Sepsiszentgyör-
gyi Állami Magyar Színház, 1990–
1992 között a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Színház munkatársa, 1992–1994 
között a budapesti Hangár Hangszíni 
Tanoda hallgatója, 1994–1995-ben a 
Temesvári Állami Magyar Színház 
művésze volt. 1995 és 1999 között 
elvégezte a kolozsvári egyetem szín-
művészeti szakát. 2000–2001-ben a 
Temesvári Állami Magyar Színház-
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Ha útra kel a vándorszínész

Mintegy ezer vers van a tarsolyában, tizen-
öt különböző tematikájú egyéni műsorát 
erdélyi, partiumi, magyarországi kis fal-
vakba viszi el, de a nyugati diaszpórát is 
gyakran meglátogatja, hogy a magyar nyelv 
szépségeit, gazdagságát felmutassa a kö-
zönségnek. Zorkóczy Zenóbia szabadúszó 
előadóművészként járja a nagyvilágot.
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ban dolgozott. 1999-től leginkább 
önálló műsorokkal, monodrámákkal 
lép fel a magyar közösség előtt Er-
délyben, Magyarországon, Ausztri-
ában, Németországban, Svájcban, 
Franciaországban, Belgiumban, Hol-
landiában, Kanadában.

Úgy tartja, hogy már 14 éves kora 
óta vándorszínész, hiszen tagja volt a 
Gazda József vezette híres kovásznai 
színjátszó csoportnak, amellyel évente 
száz-kétszáz előadást játszottak Erdély-
ben és szerte a Kárpát-medencében. 
„A turnézást ott szerettem meg a di-
ákszínjátszó körben. Láttam, hogy fal-
vakon nagyon várják az előadásokat, 
pedig akkor még gyakrabban tájoltak 
a színházak, de minden kicsi faluba 
nem jutottak el. Már a főiskolán gon-
dolkodtam, hogy »növesszek még egy 
lábat«, mert nagyon elegáns dolog a 
kőszínház, de kicsit félelmetes volt szá-
momra. Addigra már sok színházban 
felbukkantam, és vonzott az új lehe-
tőség, hogy kipróbáljak valami mást. 
Az elsők között voltam, akik önálló 
produkciót csináltak és egyedül szer-
vezve elindultak Erdélybe. A mai napig 
nagy kiránduló vagyok, nagyon vonz 
az, hogy megismerjek új embereket, új 
helyeket, hogy a magyarság szívveré-
sét halljam mindenhol, megismerjem, 
hogyan élnek az emberek, hogyan gon-
dolkodnak, vagy hol van elmaradott-
ság. Mert ha az egész szellemi térképet 
megcsinálom, akkor érzékelem igazá-

ból, hogy milyen műsort kell összeállí-
tanom, hogy mire van igény” – magya-
rázta, amikor előadás után leültünk 
beszélgetni. Mint mondta, előadásait 
nem kétszer-háromszor játssza, és egy 
turnéra több produkciót is visz magá-
val. Nemsokára kanadai turnéra indul.

Minden lenni egy személyben

Ez az „egyszemélyes színház” nagy 
szabadságot is jelent, de ugyanak-
kor nem könnyű: az előadás anyagát 
ő maga gyűjti, majd rakja össze, ki-
találja a dramaturgiai ívet, megter-
vezi, majd elkészíti a díszleteket és 
a jelmezeket, amikor pedig úgy érzi, 
hogy kész van a produkció, szervezni 
kezd, majd beül az autóba és turnéra 
indul. Van, hogy három előadást is 
játszik egy nap.

„Azzal kezdődött az egész, hogy 
még Temesváron csináltunk egy 
előadást (Jean Cocteau Emberi hang) 
egy rendezővel közösen, és ő mond-
ta, hogy egyszer csináljak valamit, 
és ha az jó, akkor el tudom adni. És 
elkezdtem játszani az előadást, első 
évben kevesebb jött össze, havonta 
néhány előadás csupán. Anyagilag 
nem tudtam fenntartani magam, 
visszatértem a kőszínházhoz. Aztán 
férjhez mentem, Németországban 
laktunk, de csak nem tudtam színház 
nélkül lenni, és elkezdtem csinálni ott 
az előadásokat, összejártam az egész 

Nyugat-Európát. Miután hazaköltöz-
tünk, itthon megnéztem, hogy hol 
van meg a közönség. Csináltam egy 
istenes műsort – a szívem csücske az-
óta is –, és templomokban adtam elő, 
pár hónap alatt bejártam az egész Há-
romszéket. Majd tágult a kör Székely-
földdel, Erdéllyel, közben csináltam 
gyerekelőadásokat, és más felnőtt 
előadásokat is. A meghívások pedig 
úgy alakulnak, hogy ha valahol egy-
szer megcsináltál egy jó dolgot, azt 
mindig látja valaki, és hívnak tovább. 
Tizenöt előadásom van jelenleg, és 
mintegy ezer vers a repertoáromban. 
Ha kell, bármilyen alkalomra tudok 
válogatni, és a fontosabb ünnepekre 
mind vannak műsoraim” – avatott be. 

Hangsúlyozza, érdekes dolog szá-
mára, hogy a produkció körüli mun-
kákat is ő végezze el, mivel úgy érzi, 
így koherensebb minden. Mert egy 
kolléga hozzáteheti a saját különle-
ges látásmódját, de nem biztos, hogy 
mélységében ugyanúgy tudja értékel-
ni, átvenni, továbbgördíteni azt, amit 
ő érez. Mint mondja, számára a külső 
szem a közönség. „Ha egy előadás 
nem jó, akkor a közönség kifütyül, 
enni kezd, elmegy, nem lesz partner 
veled. A közönséget – sem a felnőttet, 
sem a gyereket – nem lehet átverni. 
Jobb mérőeszköz, mint egy rendező.”

PÉTER BEÁTA

A mai napig 
nagy kirán-
duló vagyok, 
nagyon vonz 
az, hogy meg-
ismerjek új 
embereket, új 
helyeket, hogy 
a magyarság 
szívverését 
halljam min-
denhol, meg-
ismerjem, 
hogyan élnek 
az emberek, 
hogyan gon-
dolkodnak.

#Zorkóczy Zenóbia




