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„Mindenekelőtt a kenyér, / Aztán 
jöhet minden egyéb!” – hangzik el 
a Kenyértörés című előadás ele-
jén. Ez a mondat meg is adja az 
alaphangját a Láthatáron Csoport 
új produkciójának. A szöveget, 
amelyben példázatok szerepelnek, 
Fábián Péter írta és ő is rendezte 
az előadást. A történet 2500 évvel 
ezelőtt játszódik a görög–perzsa 
háborúk idején Ténosz szigetén, 
amelyik a marathóni és a ther-
mopülai csatában nem vett részt, 
csak a harmadikban, a szalamiszi 
ütközetben. A produkció egyik fő 
kérdése, amely igencsak aktuálissá 
vált sajnos számunkra is: meddig 
lehet semlegesnek maradni, med-
dig lehet kimaradni egy háborúból, 
és milyen ára van annak, ha kívül 
maradunk, és milyen, ha mégis 
fegyvert fogunk?

A történet főhőse a sziget özvegy 
péknéje, Demetria (Feuer Yvette). 
Már az írás elején idézett keretjá-
ték felvet fontos dilemmákat, köz-
tük, hogy mi a prioritás a háború-
ban: a túlélés, a kenyér vagy más? 
Az előadásban el is játszanak egy 
bohóctréfát, amely messze túl mu-
tat az irónián: „Mit kérjünk előbb 
az Istentől, emberek? Kíméld meg 
a háborútól Testvérünket, Vagy 
add meg nekünk mindennapi ke-
nyerünket?” – hangzik a felvetés. 
A produkció erénye azonban – és 
ez a későbbi példázatoknál is meg-
figyelhető –, hogy nem ítélkezik, 
hanem a különböző nézőpontokat 
villantja fel. Nem is annyira egy-
szerű követni a sztorit, lehet, hogy 
ez szándékos is. Mindenesetre vé-
gül odafut ki a cselekmény, hogy 
felvetődik, bűnös-e Demetria vagy 
ártatlan. Jogos-e, hogy a fiát, a pék-
segéd Panaitioszt (Csányi Dávid) 
menti, vagy felelősség terheli több 
ember haláláért? 

Az előadás második része 
interaktív, a nézőkből nép-
gyűlés verbuválódott. A Jurá-
nyi egyik nem túl nagy ter-
mében a közönség két részre 
szakadt aszerint, hogy 
a főszereplő ártat-
lanságára voksol-
tak-e vagy sem. 
Középen a másik 
péksegédet, De-
metria lányát, 
Europét játszó 
Háda Fruzsi-
na maradt, 
aki nagyon 
profi módon 
vezette a vi-
tát. Nagyon 

izgalmas volt, hogy tényleg érde-
mi vita kerekedett. Lényegi érve-
ket soroltak az ártatlanság mellett 
voksolók és a bűnöst kiáltók is. Ko-
rábban egy marosvásárhelyi előa-
dásnál tapasztaltam hasonlót, ami-
kor az Ibsen Nép ellensége című 
darab végén, melyet Keresztes At-
tila rendezett, az egyik színész ve-
zetett egy vitát szintén a közönség 
bevoná sával. 

Kényes helyzet, hiszen a vitave-
zető a jelenlétével, a kérdéseivel ké-
pes befolyásolni a végeredményt. 
Háda Fruzsina ebben a szerepben 
jelesre vizsgázott, hiszen végig 
uralta a moderálást, egy pillanatra 
sem esett ki a független vitavezető 
szemszögéből. A tanulság pedig az, 
hogy nincs abszolút igazság, lehet 

egy történetet „feketén” vagy 
ugyanazt „fehéren” is vizsgálni. 

Az előadás végén megtörté-
nik a szavazás, a két péksegéd 

egyenként megszámolja a sza-
vazatokat. És eredményt is 
hirdetnek. A nézők többsé-
ge pedig úgy vált az elő adás 

résztvevőjévé, hogy észre 
sem vette, a passzivitás-
ból aktivitásba sodró-
dott. A vitából pedig nem 

lett kenyértörés, de any-
nyi mindenképp történt, 

hogy bebizonyosodott, 
amit a darabban is 

m o n d a n a k : 
„Utólag okos 

az ember, 
/ A tegnap 
már törté-

nelem.” Ám 
b i z o n y o s 
helyzetek-
ben mégis 
döntenünk 
kell. 

SZÉNSZÜNET A dunaújvárosi 
Bartók Színház rendkívüli társula-
ti ülést tartott. Őze Áron igazgató 
és Csadi Zoltán művészeti igazgató 
arról tájékoztatta a teátrum mun-
katársait, hogy a Bartók Színház is 
sajnálatosan téli szünetre kénysze-
rül: december 18-tól 2023. február 
28-ig nem lesznek előadások az 
intézményben.  – Az energiaválság 
tízszeresére emelte nálunk a rezsi-
díjakat, ezt sehogyan sem tudjuk 
kigazdálkodni. Nagyon szomorú 
vagyok, hogy a pandémia alatti 

kényszerleállások után most ismét 
egy hosszú kényszerszünetet kell 
beiktatnunk. Nem tudunk játszani 

a közönségnek. A színészek nem 
tudnak ebben az időszakban fel-
lépni itt. Iszonyatosan nehéz lesz 
ez mindenki számára. Lelkileg, eg-

zisztenciálisan – mondta a társula-
ti ülésen Őze Áron.

A dunaújvárosi Bartók Színház-
ban jelenleg is zajlanak próbák: 
a Nincstelenek – Borbély Szilárd 
nagy sikerű regénye – színpadi 
adaptációját Horváth János Antal 
rendezi. Hamarosan az Egy csók és 
más semmi próbái is elkezdődnek 
Göttinger Pál rendezésében; Schőn 
Tóni szerepét Oszvald Marika játsz-
sza. – Mindkét produkció bemuta-
tóját még megtartjuk. A Nincstele-
nekét november 18-án, az Egy csók 

és más semmi premierjét december 
16-án, és ezt játsszuk még másnap 
is. Majd bezár a színház. De inkább 
kényszerszünetnek mondanám, 
hiszen a színház háttérmunkája 
nem áll le, azt átstrukturáljuk. Dön-
tésünket elfogadta a fenntartó, a 
Dunaújvárosi Önkormányzat, s je-
leztük mindezt a szakminisztérium 
felé is – fogalmazott Őze Áron. 

Őze Áron és Csadi Zoltán a tár-
sulati ülés végén kifejezte szolida-
ritását a színházakkal, a kollégák-
kal, a közönséggel. NÉPSZAVA
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Újabb díjat nyert  
a Szelíd

Csuja László és Nemes Anna 
Szelíd című alkotása a fődíjat, 
a K. Kovács Ákos rendezésé-
ben készült Branka a legjobb 
rövidfilm közönségdíját nyerte 
el a 15. CinEast közép-európai 
film fesztiválon Luxemburgban. 
A női testépítőről szóló Szelíd az 
amerikai Sundance Filmfeszti-
vál versenyprogramjában debü-
tált, első magyar játékfilmként. 
Vetítették a Sydney-i Film-
fesztiválon, díjat kapott többek 
között Clevelandben és a Wies-
badenben rendezett GoEast 
fesztiválon is. NÉPSZAVA

Ifj. Botár Olivéré  
a Moholy-Nagy-díj
A magyar származású kanadai 
művészettörténész és kurátor, 
ifj. Botár Olivér (Oliver A. I. Bo-
tar) veheti át a Moholy-Nagy-dí-
jat október 27-én Fülöp József 
rektortól a MOME campusán. 
Ifj. Botár Moholy-Nagy László 
életműve és a közép-európai 
modernizmus egyik legismer-
tebb kutatója, az elmúlt évti-
zedekben páratlanul sokat tett 
azért, hogy a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem névadójának 
munkásságát, annak hatását a 
kortárs kultúrára világszerte 
megismerjék. NÉPSZAVA

Meghalt  
Kabai Lóránt költő

Október 23-án tett közzé fel-
hívást a rendőrség, hogy eltűnt 
Kabai Lóránt. A 45 éves költő, 
író, szerkesztő és vizuális mű-
vész október 22-én VI. kerületi 
lakóhelyéről ismeretlen helyre 
távozott, és eltűnt. A család teg-
nap közleményben tudatta, hogy 
tragikus körülmények között el-
hunyt. Kabai Lóránt 1977. már-
cius 23-án született Miskolcon. 
Írói álneve: Spiegelmann Laura, 
művészneve k.kabai lóránt volt. 
1993 óta rendszeresen publikált, 
verseit, prózáit és fordításait 
számos irodalmi folyóirat közöl-
te, publikált közéleti napi- és he-
tilapokban is. Legutóbbi verses-
kötete Moaré címmel 2021-ben 
jelent meg. 24.HU
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Nincs abszo-
lút igazság, 
lehet egy tör-
ténetet „fe-
ketén” vagy 
ugyanazt 
„fehéren” is 
vizsgálni.
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Kenyértörés. 
Példázat. 
A Láthatáron 
Csoport produk-
ciója együtt-
működésben 
a Szentendrei 
Teátrummal. 
Jurányi 
 Inkubátorház,  
Táp Terem. 
Írta és rendezte: 
Fábián Péter

INFÓ

Mi a prioritás 
a háborúban: 
a túlélés, a 
kenyér vagy 
valami más? 

Kenyeres bo-
hóctréfa. Az 
özvegy pékné, 
Demetria 
(Feuer Yvette) 
és  Panaitiosz 
(Csányi 
Dávid), a 
háttérben 
Europé (Háda 
Fruzsina)

Őze Áron más 
színházakkal 
és a közönséggel is 
kifejezte a szolida-
ritását

Duna
06.45 Álmok álmodói (ism.) 06.50 
 Hrvatska Kronika 07.15 Ecranul nostru 
07.40 Mesterember (ism.) 08.05 Önök 
kérték! (ism.) (6) 08.35 Család-barát 
beharangozó 08.45 Az érzelmek tenge-
rén. Török sorozat (ism.) (12) 09.30 Csa-
lád-barát 09.58 Séfek bolygója (12) 10.55 
Család-barát 12.01 Híradó; Sporthíradó 
13.00 Álmok álmodói. Szerb Antal (ism.) 
13.05 Lengyelország ízei (6) 13.30 Almá-
rium 14.25 Ízőrzők – Takarékos konyha (6) 
14.50 Almárium 15.10 Egy Perc Híradó 
(ism.) 15.17 Önök kérték! (6) 15.40 Ridikül 
(12) 16.40 Almárium 16.50 Don Matteo. 
Olasz sorozat (12) 18.00 Híradó; Sporthír-
adó 18.50 Álmok álmodói. Bujtor István 
18.55 Az érzelmek tengerén. Török soro-
zat (12) 19.45 Főmenü mini (ism.) 19.50 
Brown atya. Angol bűnügyi sorozat (12) 
20.40 SzerencsePerc (ism.) (12) 20.45 
Skandináv lottó (12) 20.50 Bonifácia nő-
vér rejtélyes esetei. Angol sorozat (12) 
21.40 Agapé (12) 22.35 Kenó (12) 22.40 
Downton Abbey. Angol sorozat (16) 23.35 
Magyar nők (ism.)

TV2
06.15 Mokka. Reggeli magazin (12) 08.45 
Mokkacino. Reggeli magazin (12) 10.45 
Csapdába csalva (12) 11.15 Tények Plusz 
(12) 12.00 Tények délben 12.30 Rex fel-
ügyelő. Akciósorozat (12) 14.35 Válasz-
utak. Mexikói sorozat (12) 15.40 Test-
vérek. Török sorozat (12) 16.45 Össze-
tört szívek. Török romantikus sorozat (12) 
17.20 Remények földje. Török sorozat (12) 
18.00 Tények 18.45 Tények Plusz (12) 
19.50 Ázsia Expressz. Magyar realityso-
rozat (12) 21.20 Párharc. Magyar szóra-
koztató műsor (12) 23.00 A csodadoktor. 
 Török sorozat (12)

RTL Klub
06.00 Reggeli. Élő magazinműsor (12) 
09.00 Teleshop 11.50 A dadus. Ame-
rikai vígjátéksorozat (12) 12.10 Fókusz 
(ism.) (12) 12.55 A mentalista. Amerikai 
krimisorozat (12) 15.20 A szerelem re-
ceptje. Török sorozat (12) 16.35 Elcserélt 
élet. Brazil sorozat (12) 18.00 RTL Híradó 
– Esti kiadás 18.55 Fókusz (12) 19.50 Ke-
resztanyu. Magyar sorozat (12) 21.00 Ce-
leb vagyok, ments ki innen!  (12) 22.30 
RTL Híradó – Késő esti kiadás 22.50 Ha-
lálos fegyver. Amerikai akcióvígjáték-soro-
zat (16) 23.50 Gyilkos lelkek. Amerikai kri-
misorozat (16)

ATV
06.25 ATV Start. Benne: 07.00 Híradó 
08.00 Start plusz 08.30 Fórum 08.55 
ATV Híradó 09.15 Fórum 10.35 Media-
shop 13.20 A nap híre 14.15 Hazahú-
zó 15.20 Szépség Akció 16.30 Fórum 
17.25 ATV Híradó 17.55 A nap híre 18.45 
ATV Híradó 19.25 Egyenes beszéd. Benne: 
19.55 ATV Híradó 20.45 Mai TÉMA 21.55 
ATV Híradó 22.25 Sorok között Lutter Im-
rével. Irodalmi talkshow. Miklósa Erika (12) 
22.55 A nap híre 23.40 Hazahúzó

M4 Sport
07.30 Pecatúra (ism.) 08.00 Labdarúgás. 
U17-es női labdarúgó Európa-bajnoki se-
lejtező minitorna: Magyarország–Norvé-
gia (ism.) 10.00 Sporthíradó 10.15 Lab-
darúgás. OTP Bank Liga: DVSC–Kisvárda 
Master Good mérkőzés (ism.) 12.15 Ké-
zilabda-magazin (ism.) 13.00 Sporthír-
adó 13.30 Boxutca (ism.) 14.00 Labda-
rúgás. OTP Bank Liga: Mezőkövesd Zsó-
ry FC–Újpest FC mérkőzés (ism.) 16.00 
CHI – A belső erő 16.30 Aranyoroszlánok 
17.00 Sporthíradó 17.10 UEFA BL. RB Leip-
zig–Real Madrid CF csoportkörmérkőzés 
(ism.) 19.15 UEFA BL-összefoglaló (ism.) 
19.45 Fradi Tv (ism.) 20.15 Felvezető mű-
sor 21.00 UEFA Bajnokok Ligája. FC Bar-
celona–FC Bayern München csoportkör-
mérkőzés (élő) 23.05 UEFA BL-összefog-
laló 23.35 Aranyoroszlánok (ism.)

klubradio.hu
06.00 Reggeli gyors/Reggeli személy 
10.00 Ötös 12.00 A lényeg – a Klubrá-
dió hírműsora 12.15 Ez itt a fórum 13.00 
Élőben a városból 2.0 14.00 Szolidaritás 
15.00 Galaxis Kalauz 16.00 Megbeszéljük 
18.00 Esti gyors 19.00 Ki merem monda-
ni 20.00 Dobszerda 21.00 Klassz  22.00 
Ötös (ism.) 23.30 Hangosfilm (ism.) 

Két premier után bezár a Bartók Színház

A kenyérharcon túl
SZÍNHÁZ Tanulságos interaktív előadást kínál  
a Láthatáron Csoport a Jurányiban. A háborúban  
játszódó Kenyértörést Fábián Péter írta és ő is vitte színre.


