
 – A Jóban Rosszban című napi sorozat stáb-
jával szinte egész évben együtt vagy, de van-e év 
végén külön összejövetel, ami a karácsony, az év 
vége jegyében zajlik?

 – Igen, minden decemberben szerveznek 
egy nagy Jóban Rosszban bulit, ahol nemcsak 
a munka kerül szóba, hanem végre alkalmunk 
van találkozni minden egyes kollégával. A for-
gatásokon ugyanis nincs mindenki egyszerre 
jelen, a teljes stáb csak ilyen alkalmakkor van 
együtt. Ilyenkor tudunk beszélgetni, sokat 
táncolunk.

 – Két éve egy új együttest hoztál létre, a 
Mosoly-GO-k azóta már több fellépésen bizonyí-
tott. 

Kecskeméti Gábor zenész, zeneszerző bará-
tommal, 2004-ben, a „Bolond Vasárnap” című 
orosz bohózattal kezdődött ismeretségünk. 
Takács Paulina- közös barátunknak köszön-
hetően. Az első pillanattól kezdve megért-
jük egymást a munkában, hamar egymásra 
tudunk hangolódni nekem elég egy gondolat, 
egy vers, amit Gábor akár rögtön lefordít a 
zene nyelvére. Sokszor este a telefonba dúdo-
lom neki a magamban hallott dallamot vagy 
olvasom fel a legújabb versemet, dalszöveg-
vázlatomat, amit akár pár órán belül vázlatsze-
rűen vagy szinte teljesen készen, email-ben 
kapok vissza megzenésítve.

A közös munkánk egyre több lett. Három 
és fél éve megalapítottam a Mosoly Társula-
tunkat,- aminek ő is a tagja lett. 2009 őszén 
megmutattam Gábornak a „Ki mondja meg, 
hogy mi legyek?” című versemet  kíváncsi 
voltam, hogy megzenésíthető-e? Azt felelte, 
hogy egy kis átfésülésre lenne szükség, ami-
ben a segítségemre lesz, próbáljuk meg. Pár 
nap múlva csörgött a telefon és közölte, hogy 
kész van. Majd megszületett a „Hóember” című 
dalunk is a „Mikulás Akadémia” című zenés 
mesejátékomhoz. Ezt követően 2011 tavaszán 
megírtam a „Mágikus Varázsbot” című zenés 
családi mesejátékot. Egy  SZIDOSZ pályázatnak 
köszönhetően, végül ugyanabban az évben 
bemutattuk a darabot. A Mágikus Varázsbot-
hoz, 9 új dalt írtunk Gáborral közösen.

Tudatosan esett a választásom két színész-
barát kollégámra, amikor felkértem Boldizsár 
Tündét Bibircsókia, illetve Végh Tibort Hóbortos 
Papóka szerepére, hiszen kimondottan hár-
munkra írtam a mesejátékot. Örülök, hogy 
elvállalták. Elképzeléseimet mindketten zseni-
álisan valósították meg, pontosan úgy, ahogy 
az íróasztalnál ülve színpadra álmodtam.  
A Mágikus Varázsbot színpadra állítása során 
sokoldalú, tehetséges emberekkel alkothattam 
együtt. 

Iványi Árpád rendezése, Veréb Dia pom-
pásan csillogó jelmezei, Sallak Petra bájos 
koreográfiái, Lovizer Virág álomszerű, egye- 
di meseerdő díszletei, és Perőcsényi 
Gábor a férjem varázslatos gombaházi-
kója, „mese-kemencéje”, Kecskeméti Gábor  
fantasztikus dallamvilága olyan hatást gyako-
rolt a közönségre, hogy az előadás végén alig 
akarták elhagyni a színháztermet. Jó páran 
odasétáltak a színpadhoz és álmélkodva 
megsimogatták a díszletet. 
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Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is. Ez 
adott erőt és motivációt a továbbiakban. 

A Mágikus Varázsbot után nem volt meg-
állás, továbbra is jöttek a versek, szinte egy-
folytában írtam otthon, utazás közben, az 
utcán, két megálló között, a parkban. Ami-
kor hirtelen jött egy újabb ihlet, azonnal 
felénekeltem a diktafonra. Ekkor már évek 
óta folyamatosan dolgoztam Gáborral, így 
jött az ötletem, mi lenne, ha alapítanánk 
egy együttest, hiszen egyre több dalunk 
volt már akkor.

Örömmel beleegyezett Gábor, érdekelte 
a kihívás. Jól kijövünk egymással, motivál-
juk egymást. Ami nem csoda, hiszen Kos 
csillagjegyű, én meg Oroszlán vagyok, 
mindketten tüzes jegyben születtünk.

Kerestünk egy profi énekesnőt a Mosoly-
GO-k együttesünkbe. Igaz, imádok énekelni 
de én elsősorban színésznő vagyok, nem 
énekesnő. Így jutottunk el Scäffer Edinához, 
a Neoton Família  és az Éva- Neoton  egy-
kori énekesnőjéhez, akit Both Annamária, a 
közös tanárunk ajánlott.(Gábor  egyébként 
már jóval korábbról ismerte Edinát). Sosem 
felejtem el az első találkozásunkat. Az ott-
honában vendégelt meg minket. Nagyon 
izgultam. Az érkezésünkkor már kint várt a 
házuk előtt. Barátságos volt. Pianínója felett 
egy Neoton fotó volt, Csepregi Éva mellett 
ott állt Edina. Azt kérdeztem magamtól:  
„Ez most igaz vagy álmodom?” Ekkor - pár 
perc ismeretség után - Edina szó nélkül elő-
kapta a hegedűjét, játékba kezdett, énekelt, 
majd megállt egy pillanatra és bűbájosan 
kikerekedett nagy szemekkel megkérdezte, 
hogy „Megfelel-e?” Meglepetten egymásra 
néztünk Gáborral. „Ezt komolyan kérded? 
Mi lennénk a legboldogabbak!”- válaszol-
tuk. Így kezdődött hármunk barátsága. 
Azóta mi hárman vagyunk a Mosoly-GO-k 
együttes.  

Eltelt pár hónap és a SZIDOSZ új pályá-
zatot hirdetett meg. Ekkor újra pályáztam 
a Mosoly-GO-k együttesünkkel és az új 
formációval is nyertünk. Azóta számos 
helyen felléptünk már. Egyre több felkérést 
kapunk. Jóformán mindegyik koncertünkre 
viszünk egy-egy új dalt. Jelenleg 12 dalunk 
van, ebből 2 dalt még nem hallhatott a 
közönség, amiket hamarosan megismer-
hetnek.

 – Milyen indíttatásból hoztad létre ezt a kis 
csapatot és milyen terveitek vannak? Úgy tudom, 
csodálatos dalszövegeiddel elkápráztatod kis 
közönségeteket és a közeli ismerősöket.

- Eleinte főleg a gyerekeknek szántuk a 
koncertjeinket, aztán az idő múlásával azt 
vettük észre, hogy a felnőttek is élvezik, illetve 
rácsodálkoznak zenei sokszínűségünkre és 
a dalszövegek tartalmára, mondanivalójára. 
Több éve, folyamatosan  írok verseket, mon-
dókákat, nyelvtörőket, gyermekdal-szövege-
ket. Akkor érzem jól magam, ha írhatok, ha 
az érzelmeimet, gondolataimat, ötleteimet, 
kiírhatom, kiénekelhetem magamból.

Edina három gyermek édesanyja, éne-
kesnő, illetve tanítónő. Gábor több évtizede 
a Kolibri Színház tagja, nekem pedig a gyer-
mekszínjátszó szakkörömön van szerencsém 
a tehetséges tanítványaimmal találkozni, akik 
minden egyes alkalommal elvarázsolnak. 
Sokat vagyunk gyerekek között, imádjuk 
őket, rengeteg tapasztalatot gyűjtünk, sokat 
tanulhatunk a gyerkőcöktől.  

Akkor vagyunk igazán boldogok, ha zenei 
világunkon, szövegeinken, előadásmódunkon 
keresztül meg tudjuk érinteni a közönségünket,  

ha örömmel emlékeznek vissza a koncertje-
inkre, vissza-visszajárva, mert kíváncsiak ránk. 
Ilyenkor örülünk. Érezzük, hogy értelme van 
annak, amit csinálunk.

(A formáció másik énekesnőjével, Edinával 
ebben a számunkban külön interjút olvas-
hatnak.)

 –  Volt olyan ajándék, amire nagyon vágytál, 
de nem kaptad meg vagy esetleg volt olyan, amit 
megkaptál  és nagyon örültél neki?

 – Gyerekkoromban egy fényképezőgépre 
vágytam, ami csak az enyém, mert imádok 
fotózni. Emlékszem, pár perc alatt elkattint-
gattam egy 36 kockás filmet. 

Anyu ilyenkor csak bosszankodott, sok-
szor eldugta, hogy maradjon pár kocka a 
„lényeges” dolgokra is, de előttem nem 
létezett olyan rejtekhely, amit ne fedeztem 
volna fel. Sokáig álmodoztam egy „nagy-
kerekű” bicikliről is. Felnőttként azt gondo-
lom, amire valóban vágyunk, azt előbb vagy 
utóbb bevonzzuk az életünkbe. 
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Szabina-féle libazsíros krumplis pogácsa
Hozzávalók
12 főre

ZZZ1,5kg liszt 
ZZZ1,5kg burgonya 
ZZZ250-300g libazsír 
ZZZ2,5 csapott evőkanál só

 
ZZZélesztő 
ZZZ2dl tej
ZZZ0,5dl étolaj 
ZZZ1db tojás

Elkészítés

1 A burgonyát sós vízben puhára főzzük, 
majd összetörjük. 

2 Az élesztőt a langyos cukros tejbe mor-
zsoljuk és pár perc alatt felfuttatjuk. 

3 Az alapanyagokat a krumplival jól 
összedolgozzuk. Kézzel megdagaszt-

juk. Kicsit pihentethetjük, kb.15 percet, de 
nem muszáj, kihagyható. 

4 A tésztát lisztezett deszkán ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk, késsel bekockázzuk a 

tetejét és tetszőleges méretű pogácsákat 
szaggatunk belőle. 

5 Előmelegített sütőben kb. 30-35 perc 
alatt arany barnára sütjük.

A férjemtől megkaptam az első digitális 
fényképezőgépet, majd pár év múlva a tükör-
reflexes csoda fotómasinát, amivel már több 
ezer képet készíthettem a világ különböző 
tájain, többek közt a budapesti Katona József 
Színház külföldi vendégjátékai során. Eljött az 
a nap is, amikor az áhított  „nagykerekű” bicik-
livel „gurult” haza. Az igazi és a legnagyobb 
ajándék viszont kétszeresen is Ő maga (egy-
szer azért, mert 7 évvel ezelőtt megismer-
kedtünk, másodszor pedig azért, mert idén, 
önmaga életét kockáztatva mentette meg 
egy ember életét és épségben jött haza…). 
Végtelenül büszke vagyok Rá. Hálás vagyok, 
hogy ilyen jólelkű ember felesége lehetek. 

 – Egyáltalán mit jelent számodra az ünnep, 
hogy ilyenkor megállunk egy kicsit és szeretteink 
körében töltünk el néhány napot?

 – Az ideális ünnep számomra az, amikor 
sokat lehet nevetni, beszélgetni, kártyázni, 
társasjátékozni. Sok-sok gyertyát gyújtani, 
narancs, fahéj és fenyőillatot érezni a leve-
gőben. Dagasztani, sütni-főzni, és látni a sze-
retteim arcát, amikor jóízűen elfogyasztják az 
általam elkészített ételeket. Ajándékot adni 
és kapni. Megvárni egymást, amíg mindenki 
egyenként kibontja az ajándékát, együtt örülni. 

 – Mit gondolsz a szeretetről, miért csak ilyenkor 
„van belőle több”, nem kellene ennek mindig így 
lennie? 

 – A szeretetet számomra összetett dolog. 
Van, aki ért hozzá, van, aki megjátssza, van 
aki tanítja és van aki tanulja - ez vagyok én. 
Nekem a férjem és az igaz barátok tanítják, 
hogy mi a szeretet. 

Egy nap szokás szerint rohantam valahová 
és egyszer csak villámként hasított belém 
a felismerés: „Te jó ég, milyen önző tudok 
lenni!”. Eszembe jutottak azok az emberek, 
akik közel állnak hozzám, és az, hogy mit tet-
tem velük. Hányszor bántottam meg őket, 
sokáig feléjük sem néztem, hányszor utasí-
tottam vissza a segítségüket, tanácsaikat. ők 
mégis megbocsátottak nekem Úgy adtak, 
hogy nem vártak viszonzást. Tanulom, hogy 
mi az igazi szeretet, és igyekszem figyelmez-
tetni magam, hogy ne csak karácsonykor 
jusson az eszembe.

 – Az idei évben a karácsonyt családi körben 
tartod?

 –  Igen. Úgy tervezzük, hogy meglátogatjuk 
az egész rokonságot. A szokásos útvonalunkon 
haladva Budapestről Kaposvárra (itt születtem), 
onnan Somogysárdra, majd Balatonföldvárra 
utazunk. 

 – Milyen menü van nálatok ilyenkor, ragasz-
kodtok a hagyományokhoz vagy kísérletezel 
újdonságokkal is?

A karácsony nagy részét vendégeske-
déssel töltjük, 5-6 menüsort eszünk végig.  

Többnyire hagyományos ételekkel várnak 
bennünket. A saját menüsorunkba azonban 
a rántott hall mellé bekerült két olyan étel 
is, ami nem kifejezetten karácsonyi fogás. 
Ilyenkor készítek zöldséges csirkemell levest 
és kívül ropogós, belül omlós, libazsíros 
krumplis pogácsát, ami igazi családi ked-
venc nálunk, illetve a  barátaim körében 
is nagyon szeretik ezt a specialitásomat. A 
receptemet szívesen megosztom a kedves 
olvasókkal is.

 – Mind magánemberként, mind színésznőként 
mit szeretnél a következő évben megvalósítani, 
van-e már valamilyen terved?

 – Terveim mindig is voltak, számomra 
inkább a prioritás felállítása jelent nagy 
feladatot. Mindvégig magamban tartom 
a nagyobb célkitűzéseimet,- maximum 
a hozzám közelálló emberekkel szoktam 
megosztani a nagyobb álmaimat. Annyit 
azért elárulok, hogy 2013-ban is sokat fogok 
írni, szeretnék játszani, énekelni és fotózni. 
Hogy konkrétan mit és hol, az hamarosan 
kiderül… 

Kancsár Péter
Fotó: Baranya Zsolt
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