
A Szőlő Színház bemutatja: Lúdas Matyi 

 

„Hajdan ütlekkel magyarázták a' mi Atyáink 

Hogy mi az alsó rend törvénnye? kinél az igasság? - 

A' ki erőssebb vólt, ugyan az kénnyére bitangolt.” 

(Fazekas Mihály: Lúdas Matyi) 

 

Több feldolgozásban láthattuk már Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeményét. 

Az egyik legismertebb változat Dargay Attila 1977-ben bemutatott animációja. A rajzfilm 

mottóként használta fel Fazekas Mihály fent idézett sorait, majd végigkövethettük Matyi 

kalandjait, ahogy többször is túljárt a zsarnok földesúr, Döbrögi eszén.  

2020. szeptember 14-én a Budapesti Javítóintézet hét növendéke adta elő az ismert történet 

átiratát nevelőjük, Viski Anna rendezésében. Dinamikus, jól átgondolt előadást láthattunk.  

A növendékek kitettek magukért, sok-sok próbával a hátuk mögött magabiztosan léptek a 

színpadra. Külön öröm volt látni, hogy olyan növendékek is részt vettek benne, akik nem 

szeretnek szerepelni, mégis ügyesen alakították a nekik szánt karaktert. A címszerepet játszó 

K. Arnold lelkesen formálta meg Lúdas Matyi jellegzetes, népmesei figuráját. L. N. János 

pedig a háromszor elnáspángolt Döbrögit alakította nagy beleéléssel. Természetesen a többi 

fiú is remekül helyt állt: T. Dávid, V. Péter, B. Sándor, R. Tamás, L. János. Volt, aki két 

szerepben is feltűnt. A karakterek passzoltak a növendékekhez, a helyzet- és 

jellemkomikumok vidám perceket okoztak a közönségnek. Jó hangulat uralkodott a 

díszteremben.  

 

A humor mellett tanulságot is fellelhettünk a történetben: a kapzsi uraságon 

leleményességének köszönhetően diadalmaskodott az egyszerű legény. Ám akadt más 

mondanivaló is: Matyi a színdarab elején még lusta fiú, majd az idő előrehaladtával 

megváltozik: tanul, mesterségeket sajátít el. Érthető üzenet.  

Budapest, 2020. szeptember 16.  

Csányi Judit  

                                                                                                                                    nevelő 



A Lúdas Matyi előadás szereplője voltam 

Nagyon jól érzetem magam, a barát szerepben voltam. Nagyon tetszettek a ruhák, jelmezek, 

augusztusban kezdődtek el a próbák. Idegen volt nekem ez az egész, nem szoktam előadásban 

lenni, de megtetszett nekem nagyon ez a szerep és láttam, hogy a társaim tök lelkesen 

csinálják, így én is lelkesen csináltam az egészet. A főpróba után már olyan volt a csapat, mint 

egy nagy család, de nem hittük volna, hogy ennyire jól elő fogjuk adni. A bemutatón 

próbáltuk kihozni a maximumot és én úgy éreztem, hogy ez sikerült is és mikor vége volt az 

előadásnak, egy nagyon szuper érzés kapott el, egyből lepacsiztunk a társaimmal és azt 

mondtuk egymásnak: „ezt nagyon jól megcsináltad!”  

 


