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 » „Próbáljuk megmu-
tatni az embereknek, mi 
mindent nem vesznek 
észre a mindennapi élet-
ben: azt, hogy mennyire 
nevetségesek, törtetőek, 
türelmetlenek vagyunk 
olykor mindannyian. 
Amikor rámutatunk az 
elöljárók korruptságára, 
kétélű, mert sokan ma-
gukra veszik, és persze 
ennek is meglehet a 
hátránya.”

 » „Túl sok az agymo-
sás. Egyre kevesebben 
beszélünk igazi érté-
kekről, igazi dolgokról, 
azokról, amelyek való-
ban számítanak. Nem 
tartom helyénvalónak, 
hogy valaki megmondja, 
hogyan gondolkozzunk. 
Nem vagyunk egyformák, 
nem vagyunk robotok.”

Társadalmunk elé tart görbe 
tükröt a kézdivásárhelyi Pity-
tyes 2-es és Gyufa humorista 
trió, amely egyre népsze-
rűbbnek bizonyul a világhá-
lón. Az egyedi stílusú csapat 
a székely humort, észjárást 
helyezi jelenetei középpont-
jába, de olyan témákra is 
refl ektál, mint az erdőirtás, 
a politikusok korruptsága, a 
társadalom érzéketlensége. 
Duduly Vendellel, Hengán 
Istvánnal és Postolică Adri-
ánnal beszélgettünk.

 » KISS JUDIT

N emcsak nevettet és a szé-
kely humort, észjárást, szó-
kincset állítja refl ektorfény-

be a kézdivásárhelyi Pittyes 2-es 
és Gyufa humorista trió, de a tár-
sadalom fonákságai elé is egyfajta 
görbe tükröt kíván tartani videói-
val, amelyek egyre népszerűbbek 
a világhálón. Bár a járványhelyzet 
jelenleg megakadályozza őket 
abban, hogy élő fellépéseken szó-
rakoztassák a közönséget, egyre 
többen kedvelik a humorukat, 
sztorijaikat, ironikus, olykor ab-
szurd videóikat az online térben 
– nemcsak a Székelyföldön, Er-
délyben, sőt Magyarországon is. A 
járvány előtt számos székelyföldi 
településen léptek színpadra, a 
közösségi oldalon követőik szá-
ma immár lassan 140 ezerre rúg. 
A Duduly Vendel, Hengán István 
és Postolică Adrián alkotta trió 
bevallottan arra törekszik, hogy 
amit létrehoz, egyéni, semmi 
máshoz nem hasonlítható legyen, 
és bár társadalomkritikusak, de 
senkit ne bántsanak.

Külföldről hazatért
humoristák
„Követőink száma hatalmas ah-
hoz képest, hogy a semmiből 
indultunk, és soha nem vettünk 
részt híres rendezvényen, tévémű-
sorban, ami könnyen hírnévhez 
juttathat. Minket is meglep néha, 
mennyi ember megismert min-
ket. Nem a hírnévszerzés hajtott, 
hanem az, hogy szórakoztassuk 
magunkat és ismerőseinket azok-
kal a szituációkkal, amelyekkel a 
való életben találkozunk napon-
ta” – mondja Postolică Adrián. A 
fociedzőként dolgozó fi atalem-
ber édesanyja székely, édesapja 
román. „A román nyelvet is úgy 
használom, hogy nem vevődik 
észre a magyar anyanyelvem. 
Így nőttem fel, édesanyámmal 
magyarul, édesapámmal mindig 
románul beszélünk a családban” 
– mondja Adrián, aki a trió másik 
két tagjához hasonlóan külföl-
dön dolgozott az elmúlt években. 
Nemrég tértek haza a Székelyföld-
re, hogy fellépéseket, koncerteket 
tartsanak a Pittyes 2-essel, ennek 
sajnos gátat szabott a járvány-
helyzet. „Fél éve hagytam abba 
a németországi kamionozást, je-

lenleg Kézdivásárhelyen vezetek 
egy gyerekcsoportot, illetve má-
sodedzőként tevékenykedem a 
felnőtt harmadik ligás futballcsa-
patnál” – mondja Adrián.

Az egészségügyi asszisztensi 
végzettséggel rendelkező Duduly 
Vendel hatévnyi külföldi munka 
után – Angliában betegápoló-
ként, otthoni beteggondozásban 
tevékenykedett – a kézdivásárhelyi 
mentőszolgálatnál dolgozik. „Azt 
látom, hogy betegek, rászorulók 
esetében óriási a szerepe a bizta-
tásnak, derűlátásnak, a humor-
nak. A humor nélkülözhetetlen az 
életünkben, és akárcsak a biztatás, 
bármilyen élethelyzetben segíthet. 
Mentősként is azt tapasztalom, 
hogy ha nem kétségbeesetten, 
hanem megnyugtatóan reagálok, 
az javára válik a betegnek” – vall-
ja Duduly Vendel. Hengán István 
szintén külföldön dolgozott: szállo-
dai gondnokként, targoncásként, 
takarítóként. Pár hónapja ő is ha-
zatért Kézdivásárhelyre és környé-
kére, otthon próbálnak boldogulni 
a feleségével, de mint mondja, ez 

jelenleg nehézkes. „A járvány na-
gyon betette az ajtót a triónknak, 
rengeteg fellépésünk elmaradt, 
és azt se tudni, mikor léphetünk 
újra színpadra. Javarészt ezért jöt-
tünk haza, mert sok helyre hívtak 
itthon, sőt Magyarországra is” – 
mondta Hengán István.

A kezdetekről szólva elmondták, 
a humorista csapat neve eredeti-
leg Pittyes2es volt, Hengán István 
és Postolică Adrián működtette. 
„Hengán István nagytatájának 
Pittyes Feri bácsi volt a beceneve, 
onnan jött az ötlet, hogy legyen ez 
a nevünk, aztán 2012-ben, amikor 
Gyufa – Duduly Vendel – csat-
lakozott, hozzáadódott ő is. Így 
született a név” – mondja Adrián. 
Duduly Vendel felidézte, szülőfa-
lujában, a háromszéki Torján a he-
lyi színjátszó csoport tagjaként fi -
gyelt fel rá a duó, és egyik fellépése 
után, amikor öregembert alakított, 
azonnal meghívták, csatlakozzon 
hozzájuk.

Az őszinteség fogja meg
az embereket
Kérdésünkre, mi lehet a titka a 
népszerűségüknek, Duduly Ven-
del azt mondta: az, hogy szívükből 
csinálják, amit csinálnak. „Azt hi-
szem, az is, hogy nem erőltetettek 
a produkcióink, nem betanult szö-
vegeken alapulnak. Viccesen, de 
kimondjuk az aktuális kérdésekről 
a véleményünket” – fejtette ki. Ha-
sonlóképpen gondolja Postolică 
Adrián is, aki szerint egyszerű szé-
kely őszinteségük fogja meg az em-
bereket, akik azonosulni tudnak 
azzal a nézőponttal, amelyből ők a 
világot látják.

Mint mondják, Magyarországon 
azt követően kezdett növekedni 
rajongótáboruk, miután ez év ele-
jén Schobert „Subler” Norbertnek 
a nőkre tett megalázó, nagy port 
kavaró kijelentésére készítettek vá-
laszul videót. Pittyesék videóinak 
humora, iróniája olyan témákra is 
refl ektál, mint az erdőirtás, a poli-
tikusok korruptsága, a társadalom 
érzéketlensége – mozgássérül-
tek számára fenntartott parkolók 
gátlástalan elfoglalása. „Itt élünk 
ebben a társadalomban, halljuk, 
tudjuk, látjuk, milyen a rendszer, 
ennek próbálunk görbe tükröt tar-
tani. Rámutatunk humorral, hol 
vannak a nagy problémák. Biztos, 
hogy nem fogjuk tudni az embe-
reket megváltoztatni, de megpró-
báljuk a viccen keresztül meg-
érinteni” – mondja Adrián. Arról 
is beszélt, hogy amikor idegenek 
megállítják, fotózkodnak velük, 
és büszkén mondogatják, meny-
nyit nézik a videóikat, akkor azt 
érzi: ezeket az embereket képvise-
li. Hengán István úgy fogalmazott, 
mindenképp azt szerették volna, 
hogy egyedi legyen, amit csinál-
nak, ne hasonlítson a stílusuk más 
humoristákéhoz, nem szeretnének 
senkit utánozni, saját poénokra 
törekszenek. „Próbáljuk megmu-
tatni az embereknek, mi mindent 
nem vesznek észre a mindennapi 
életben: hogy mennyire nevetsé-
gesek, törtetőek, türelmetlenek 
vagyunk olykor mindannyian. 
Amikor rámutatunk az elöljárók 
korruptságára, kétélű, mert sokan 
magukra veszik, és persze ennek 
is meglehet a hátránya”– mondta 
Hengán István.

Gerebenes Karcsi és a többiek
A trió olyan fi ktív fi gurákat jelenít 
meg, mint Gerebenes Karcsi, Prézli 
Levente, Hólyag Bandi polgármes-
terek, de felbukkannak névtelen 
alakok, mint a ripakodó öregem-
ber a fi aival, a nő által „megerő-
szakolt” fi ú, a más Porschéjával 
büszkélkedni akaró fi atalember, 
az erdőirtást megakadályozni 
szándékozó falusi elöljáró, a vírus-
teszteket kezelő, szállító székelyek 
stb. Mindhárman egybehangzóan 
állítják, videóik nagyrészt improvi-
zációként készülnek. „Összeülünk, 
megbeszéljük, mi legyen a téma, 
az aktuális hírekre oda szoktunk 
fi gyelni. Általában egyszer vesz-
szük fel a videókat, persze sokszor 
elkacagjuk magunkat, azokat a 
részeket újra kell venni” – mondta 
Duduly Vendel.

Adrián úgy fogalmazott, a karak-
terek véletlenül születnek. „Lát-
hatják a profi  színészek, hogy na-
gyok a színészi hiányosságaink. De 
talán ettől jó, természetes az egész. 
A forgatókönyv nincs előre megír-
va, szóban írjuk körül, hogy jó len-
ne, ha erről vagy arról is szó esne. 
Sokat szoktunk mi is kacagni a 
felvételek készítésekor” – mondja 
Adrián. Hozzátette, a koncerteken, 
fellépéseken olyan jeleneteket ad-
nak elő, amelyeknek megvan a 
„csontváza”, és azt felépítik hely-
ben. Az általa megformált karak-
terek kapcsán Duduly Vendel azt 
mondta, szeret a kicsit civakodó, 
ripakodó, elégedetlen, de mégis 
igazságos fi gura bőrébe bújni. „Ez 
a személyiségem része: szeretem 
viccesen, piszkálódva kimondani 
a véleményem úgy, hogy ne bánt-
sak ezzel senkit. A ripakodó fi gura 
alakját sok általam ismert székely 
emberből gyúrtam össze. Egyéb-
ként az idősebb és fi atalabb gene-
ráció közti szakadékra is felhívja a 
fi gyelmet, arra, hogy a mai fi atalok 
közül sokan vannak, akik nem 
tudják megkülönböztetni az ásót 
a lapáttól, és hogy minderre hogy 
reagálnak az idősebbek” – magya-
rázza Duduly Vendel.

Hengán István a mamlasz, buta 
fi gura alakítását szereti leginkább. 
„Próba közben derül ki, hogy 
kinek milyen karakter áll jól. A 
korrupt elöljáró, akit alakítottam, 
szintén buta kicsit: van, hogy bele 
tud szólni a történetbe, van, hogy 
nem” – mondja Hengán István. 
Postolică Adrián a videókban 
többször is ironikusan, karikírozva
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Humorral mutatnak görbe tükröt a társadalomnak
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A „semmiből indultak”. Pittyes 2-es és Gyufa: Postolică Adrián, Hengán István és Duduly Vendel




