
Újabb színházi előadás intézetünkben  
 

 

Az Utcaszínházi Alkotóközösség vezetőjével, Simon Balázs rendezővel több évre visszanyúló, 

jó kapcsolata van intézetünknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben is bemutatásra 

került javítóintézetünkben egy darab, Aranylövés címmel. A bemutatóra június 26-án került 

sor, a noszlopi Rehab-ház lakóinak előadásában. Az előadást követően szakemberek segítették 

a téma feldolgozását. 

 

Simon Balázs rendező a darab ajánlásában a következőket írja: 

„Az Utca-Szak harmadik éve tart rendszeresen foglalkozásokat az Alkohol-Drogsegély 

Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában Noszlopon. A színházi-nevelési 

program alapelemeit kezdetben a csoportdinamikai és önismereti játékok jelentették, tavaly 

merült fel a csoport tagjaiban az az igény, hogy komplex színházi előadást hozzanak létre, saját 

élményeik alapján. 

 

Az Aranylövés bemutatójára tavaly októberben került sor egy családi látogatói nap keretében, 

meglehetősen nagyszámú közönség előtt. Az előadás megrázó élménynek bizonyult mind a 

hozzátartozók, mind a résztvevők számára, mert, mint elmondták, bizonyos mértékig „egymás 

bőrébe bújtak”. A szenvedélybetegek a próbafolyamat során önmagukat kezdték a 

hozzátartozóik szemével látni, a hozzátartozók pedig az előadás során kicsit „önmagukkal” 

szembesültek, kicsit bepillantást nyertek a családi drámák olyan mozzanataiba is, amelyeknél 

nem voltak jelen.  

 

A történet szereplői és fordulatai a Rehab-ház lakóinak saját történeteiből kristályosodtak ki, 

azok a mozzanatok alkotják a gerincét, amit a legtöbben hitelesnek találtak saját tapasztalataik 

alapján, ennyiben állandó, kötött szövege viszont nincs, ez próbáról próbára és előadásra 

változik az improvizációs szituációk hatására, ettől eleven.  

 

A Rehab-ház lakói 17-54 év közöttiek, különböző típusú függőséggel küzdenek, az előadásban 

azok vesznek részt szereplőként, akik előbbre tartanak a terápiájukban, így némi 

távolságtartással és rálátással kezelik a korábbi életmódjukat, a próbafolyamatban viszont 

mindnyájan részt vesznek, nem egyszer fordult elő, hogy aznap érkezett lakó egyenesen ebbe 

csöppent bele…  

 

Úgy gondoljuk, hogy veszélyeztetett kamaszoknak is tanulságos és hiteles találkozás lehet, akik 

pedig már valamilyen mértékig maguk is érintettek, iránymutató lehetőséggel találkozhatnak, 

hiszen a terápiában és az előadásban résztvevők az előadás történetén túl, személyes 

történetükkel is hiteles képviselői a kiútkeresés folyamatának” 


