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» Életük része volt a 
hangos ellenállás, majd 
néma túlélés a dikta-
túra idején, háború és 
fogolytábor, a kitaszí-
tottság, üldözöttek 
mentése és bújtatása.

H I R D E T É S

NEMES NAGY ÁGNES ÉS LENGYEL BALÁZS SZÖVEGEIBŐL RENDEZETT ELŐADÁST BOGDÁN ZSOLT KOLOZSVÁRI SZÍNMŰVÉSZ

Vers és installáció találkozása a színpadon
Két hold világa – ez a címe 
annak az előadásnak, 
amelyet Bogdán Zsolt szín-
művész rendezett Nemes 
Nagy Ágnes költő és Lengyel 
Balázs író szövegei alapján. 
A produkciót, amelyben a 
rendező Szorcsik Kriszta ma-
gyarországi színművésszel 
együtt lép színpadra, Kolozs-
váron láthatja a közönség. 
Az előadásról Bogdán Zsoltot 
kérdeztük.

» KISS JUDIT

N emes Nagy Ágnes költő 
és Lengyel Balázs író, esz-
széista, irodalomszervező 

leveleiből, verseiből, publiciszti-
kájából készült a Két hold világa 
című előadás, amelyet Bogdán 
Zsolt kolozsvári színművész ren-
dezett, aki Szorcsik Kriszta ma-
gyarországi színésznővel együtt 
szerepel a produkcióban. A Gyu-
lai Várszínház, a Transzformá-
ció Alapítvány és a vásárhelyi 
Spektrum Színház produkcióját 
október 27-én és 28-án tekinthetik 
meg az érdeklődők a Kolozsvári 
Állami Magyar Színházban. Bog-
dán Zsolt, aki a korábbi években 
több költő, író – többek közt Ady 
Endre, Dsida Jenő, Kányádi Sán-
dor, Bartis Attila – műveiből ösz-
szeállított előadásban lépett fel, 

ezúttal Nemes Nagy és Lengyel 
Balázs, a II. világháború utáni 
magyar irodalom két mértékadó 
és meghatározó személyiségének 
szövegeiből készített előadóes-
tet. A két alkotó kapcsolatát járja 
körül a Két hold világa: kettejük 
sorsa szétválaszthatatlanul ösz-
szefonódott, és annak ellenére, 
hogy házasságuk válással végző-
dött, szellemi életközösségük, ba-
rátságuk mindvégig megmaradt. 
Életük része volt a hangos ellenál-
lás, majd néma túlélés a diktatúra 
idején, háború és fogolytábor, a 
„hároméves irodalom” eufóriája 
után a kitaszítottság, üldözöttek 

mentése és bújtatása. Bogdán 
Zsolt két évvel ezelőtt Bartis Attila 
marosvásárhelyi származású író 
novelláiból rendezett előadást, 
amelynek ő volt az egyetlen sze-
replője, ezúttal a magyarországi 
színésznővel ketten jelenítik meg 
a színpadon a költőnő és az író 
alakját. „Szorcsik Kriszta régóta 
szeretett volna készíteni műsort 
Nemes Nagy verseiből, most pá-
lyázott és nyert, és engem hívott 
alkotótársnak. Eredetileg rende-
zőt is hívott, Árkossy Árpádot, aki 
aztán nem vállalta, így nagyon 
rövid idő alatt mi ketten készítet-
tük el a produkciót” – mondta 

Bogdán Zsolt. Hozzátette, öt vagy 
hat kötet szövegeiből dolgoztak 
éjjel-nappal, prózából, verses-
kötetekből. „Az előadás egyfajta 
korképet rajzol meg, a két ember 
előtti főhajtás. Megpróbáltunk 
olyan keresztmetszetet adni, 
ahonnan rálátás nyílik arra, ez a 
két ember hogyan dolgozott, mi-
lyen volt a kapcsolatuk, milyen 

volt a társadalmi közeg, mitől 
féltek, mit szerettek, hogyan ját-
szottak, merre jártak a világban” 
– mondta a rendező. Azt is kifej-
tette, a versmondás eléggé „el 
van használva manapság”, sokan 
szavalnak, így frissítő, érdekes 
a költészetet az installációval, a 
happeningszerű képzőművészet-
tel társítani. „Ennek az ötvözeté-
ből jöhet létre egy olyan színházi 
felület, ami nem úgy színház, 
ahogyan megszoktuk, valami új 
levegő, megközelítés van ben-
ne. A díszlet nagyon egyszerű, 
mi készítettük saját kezűleg. A 
szövegek közti összefüggés, a 
szereplők közti összefüggés, a 
szövegek mozgása, mozgattatása 
pedig színházszerű” – mondta 

a rendező. Hozzátette, a Bartis 
Attila-estben is azt tűzte ki célul 
maga elé, hogy installáció és vers 
találkozzon. „Nemes Nagy Ágnes 
költészete nagyon közel került 
hozzám. Az a fajta racionalitás 
rejlik benne, amely játékkal van 
kibélelve. Érzelgősségmentes ki-
számíthatatlanság van ebben a 
költészetben, ahogyan a sorok 
végén a rímek »visszacsapnak« ki-
számíthatatlan, váratlan, szenve-
délyes, éles váltásokkal. Mondhat-
ni, úgy »mozognak« ezek a sorok, 
mint a pisztráng” – fogalmazott a 
rendező. A Nemes Nagy Ágnes köl-
tő (1922–1991) és Lengyel Balázs 
író, esszéista, irodalomszervező 
(1918–2007) szövegeiből készült 
előadásról az alkotók azt írták: 
„ahogy Nemes Nagy Ágnest a te-
nyerében tartott »igazi, de igaziból 
igazi szaharai homok« magával 
ragadja, és Krisztus előtti időkbe 
repíti Ekhnaton fáraóhoz, Lengyel 
Balázshoz, akihez, saját bevallása 
szerint: »gyöngéd szálak fűzik«, 
verseit olvasva úgy gyöngül szá-
lanként a test is, a lélek is, roskad  
a játéktól, a széptől, az ismeretlen 
angyalok érintésétől, az erdélyi, 
boglyák aljában vermelt batul illa-
tától, míg végül feloldódik a nagy 
Ismeretlenben”. Bogdán Zsolt el-
mondta, az előadást Gyulán mu-
tatták be augusztusban, a vásár-
helyi közönség is láthatta már, és 
persze más erdélyi helyszínekre is 
elvinnék, ha hívnák őket, ugyan-
akkor azt szeretnék, ha Budapest-
re is eljutna a Két hold világa.

Két alkotó szellemisége a színpadon. Bogdán Zsolt 
és Szorcsik Kriszta a Két hold világa című előadásban
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