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Amikor még a hétfõi nap adásszü-
net volt a tévében, õ gondoskodott a
család szórakoztatásáról. A néma
készülék elé állt, természetesen fel-
lépõ ruhában, és népdalokat énekelt
vagy táncolt, esetleg mesélt három-
fõs közönségének. Ha akarták, ha
nem. Persze, legtöbbször akarták.

Herczeg Adrienn Nagyorosziban
született, s noha sokáig hírét sem
hallotta a színháznak, már ovisként a
zsigereiben hordozta a szereplési
vágyat. A szokásos lépcsõfokok
megvoltak ugyan, versmondó verse-
nyekre és diákszínjátszó csoportba
járt, mégsem nyílegyenes út vezette
õt a Színmûvészeti Egyetemre, hisz
csak negyedszerre vették föl.

– Nagy kitartás kellett ahhoz,
hogy makacsul megmaradjak az el-
képzelésem mellett – meséli –, de
valójában sosem gondolkodtam más
hivatásban, én minden áron színész-
nõ akartam lenni. Két évig jártam a
miskolci teátrum stúdiójába, mielõtt
a színmûvészetire kerültem. Hege-
dûs D. Géza volt az osztályfõnököm.
Magas termetû, mély hangú lány lé-
vén, a koromnál jóval idõsebb nõket,
anyákat játszottam ott, s már azt hit-
tem, ez mindig így lesz. Óriási felfe-
dezés volt számomra, amikor Pécsre
szerzõdve az életkoromnak megfele-
lõ szerepeket kezdtek rám osztani.

– Mi vonzott a Mecsekaljára?
– Hargitai Iván hívására jöttem

ide gyakorlatra, Csehov Három nõ-
vérében Natasaként debütáltam.
Amikor Balikó Tamás szerzõdést
ajánlott, boldogan elfogadtam, hisz
remekül éreztem itt magam. A Víg-
színház és a Léner Péter vezette Jó-
zsef Attila Színház is szóba jött
ugyan, de én nem vagyok Budapest-

mániás, és hiszem, hogy a vidéki
színházakban van egyedül lehetõség
arra, hogy a pályakezdõ minden mû-
fajban kipróbálhassa magát. Nekem
ez itt megadatott.

– Mégis, az áll közelebb a szívedhez,
amikor a nevetés, vagy amikor a meg-
rendülés erejével csalsz könnyet a né-
zõk szemébe?

– Mindegyik! Talán A képzelt be-
teg cselédlányát, Toinette-et ked-
veltem leginkább, mert annak meg-
formálásába adhattam eddig a leg-
többet önmagamból. Olyan vagyok,
mint õ: egy nagyszájú falusi lány, aki
szeretni is nagyon tud.

– Szerepálom?
– Régen volt, ma már nincs. Ko-

rábban úgy gondoltam, Lady Mac-
beth és a Lila ákác Mancija meg kell,
hogy találjon. Ma már nem mondok
ilyet. Legfeljebb titkon remélem.

– Hegységbõl hegységbe, a Börzsöny
szívébõl a Mecsekbe kerültél.

– Ezért is kérem a férjem, ne
akarja, hogy vele együtt túrabakan-
csot vegyek és másszam a magasla-
tokat. Viszont imádok utazni, medi-
terrán-õrült vagyok. Az olaszok és a
spanyolok a kedvenceim, rajongok a
tésztáikért, a tengeri herkentyûs fi-
nomságaikért, az ízeikért-illataikért!
Tavaly Andalúziában két hétig csak
gambas pil pilt ettem, ami garnéla-
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a szülei és nõvére példáját
követi, most hivatásos ka-
tona lenne. Nem sok kellett
volna ahhoz sem, hogy a
kézilabda-válogatott tagja-
ként szórja a gólokat.
Herczeg Adriennek most
mégsem a lelátó, hanem a
Pécsi Nemzeti Színház kö-
zönsége tapsol estérõl esté-
re. Legyen bár Erzsébet ki-
rályné vagy Kocsma Jenny,
vígjátékok tenyeres-talpas
szolgálólánya, férfifaló, dö-
gös díva, vagy épp melegítõ-
ben-pólóban, cekkerrel a
színpadra lépõ háziasz-
szony.

H

,,Igazi mediterrán-mániás vagyok”
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rák, olívaolaj és chili izgalmas kom-
binációja, az ottani kenyérrel fensé-
ges lakoma.

Adriennel hosszabban idõzünk e
témánál. Gyermekkorának leves-él-
ményeitõl a rizses-sáfrányos-ten-
geri gyümölcsös paelláig megannyi
finomság szóba kerül. Már konyha-
tündérnek képzelem, de tévedek.
Náluk a férje, Urbán Tibor viseli a
kötényt, s ragadja magához a fakana-
lat. Adrienn szerint csak ezért nem
halnak éhen.

Aztán tavalyi római vakációjukról
nosztalgiáz. A napi nyolc-tíz kilomé-
ternyi gyaloglásról, a Vatikánról, a
kifogyhatatlan mûemlékekrõl, s az
olasz kávéról, amelynek ugyancsak
rabja lett.

– Nagyobb repülõs útra idén nem
vállalkozunk, most költöztünk ker-
tes családi házba, s azt augusztus
végéig, évadkezdésig rendbe akar-
juk tenni. A férjem Horvátországért
rajong, így ezúttal Rovinjba látoga-
tunk. Nincs messze, autóval négy-öt
óra alatt leér az ember. 

Ennyit a pihenésrõl. Munka is
adódott nyárra. Adrienn fõszerepet
játszott Balikó Tamás oldalán
Bereményi Géza: Az arany ára címû
darabjában a Pécsi Szabadtéri Játé-
kokon, majd egy hazai bank legújabb
reklámjában forgatott. Szereti ezt a
munkát is, mert szakmailag tanul
belõle. Miként hálás a sorsnak a fil-
mekért. Játszott az S.O.S. szerelem-
ben, a 9 és fél randiban, s fõszerep-
lõje lehetett a Presszó sorozat újabb

szériájának. Egyetlen forgatási nap
alatt egyhavi színházi bérét keresi
meg, miközben hazai színészetünk
színe-javával dolgozik együtt.

– Csomós Marinak a lába nyomát
is megcsókolom, fantasztikus mû-
vész és csodálatos ember. Törõcsik
Mari, Tordai Teri, Tordy Géza, Be-
nedek Miklós közelében lenni is
maga a csoda! – lelkendezik a fiatal
színésznõ, aki a szakmai elismeré-
sekre sem panaszkodhat.

– Ezek a díjak azt jelzik számom-
ra, hogy jó úton haladok. Harminc-
két éves koromra megkaptam a
PNSZ Nívódíját, a Színikritikusok
díját, a Szendrõ-díjat, a tavalyi
POSZT-on a legjobb nõi fõszereplõ-
nek választottak, Pécs közgyûlése
Városháza Emlékéremmel tüntetett
ki, idén tavasszal pedig a Magyar
Színházi Társaság nekem ítélte a
Soós Imre-díjat. Nagyon büszke va-
gyok a férjemre is, aki az idei szín-
házi fesztiválon a legjobb férfi epi-
zódszereplõ lett. 

– Nem csábítanak fõvárosi színhá-
zak?

– Nem. És amíg Pécsett van rám
szükség, addig itt maradok. Minden
évszakban szeretem ezt a várost,
magával ragad a hangulata. Ha épp
nem Agatha Christie-t, Márquezt
vagy Chandler-krimit olvasok, sétá-
lok kicsit a belvárosban, ahol hat év
múltán igazán otthon érzem magam.
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Világrekorder 
magyar könyv

A 19. havannai nemzetközi könyvvásá-
ron idén februárban mutatták be a világ
eddigi legnagyobb könyvét, amely 3,2
méter széles, két méter magas, a súlya
pedig 250 kiló. A 160 oldalas kiadvány
(mely érdekes módon a világ legkisebb
könyvének felnagyított változata) több
mint kétezer neves író, gondolkodó leg-
elmésebb megállapításait tartalmazza
Konfuciusztól Gabriel García
Márquezen át Teréz anyáig. Nemrég
azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Szinpetriben átadták a nagyközön-
ségnek azt a Guinness világrekordként
regisztrált magyar könyvet, amely 4,18
méter x 3,76 méter nagyságú, 1420 kg,
és 346 nyomtatott oldalból áll. A bõrkö-
tésû mû Törékeny természeti öröksé-
günk címmel jelent meg, s rengeteg fo-
tóval illusztrálva mutatja be a gömör-
tornai karsztvidéket, illetve a határokon
átnyúló természeti értékeket. A szin-
petri vízimalomban kapott helyet a turis-
talátványosságnak is beillõ kiadvány,
melyet Varga Gábor papírmérnök ké-
szített, nem egészen két év alatt.

Nemzetközi Diák-
színjátszó Fesztivál

Pécs és Dombóvár ad otthont augusz-
tus 2–8. között a magyarországi diák-
színjátszás négy legjelesebb együttesét
és a szomszédos országok tizennégy
hasonló kvalitású anyanyelvi és magyar
csoportját felvonultató Nemzetközi Di-
ákszínjátszó Fesztiválnak. A baranyai
megyeszékhely szabadtéri játszóhelyeit
és mûvelõdési intézményeit (Szivár-
vány Gyermekház, Anna-udvar, Ércbá-
nyász tér, Cella Septichora Látogató-
központ, Ifjúsági Ház) is birtokba veszik
a fiatalok. A több mint 200 fõs találkozó
csoportjai versenyprogrammal mutat-
koznak be, melyet szakmai zsûri érté-
kel. A külföldi társulatok nemzeti este-
ket tartanak, ezeken hazájuk jellemzõ
szokásait, más mûvészeti ágak produk-
cióit is megismertetik a közönséggel.
Mindemellett kísérõprogramok: szakmai
tréningek, utcai fellépések, kirándulá-
sok színesítik az egy hét kínálatát. A
fesztivál megnyitóját augusztus 2-án 21
órakor Dombóváron rendezik,
zárógáláját 7-én 19 órakor Pécsett, az
uránvárosi Ércbányász téren tartják.


