
 



15.  Részletek a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház : Juhász Ferenc A szarvassá változott 

fiú c. előadásából (20’) 

16. Hamvas Béla: Arlequin (részlet, Bassola Richárd előadásában) (4’) 

17. Tóth Erzsébet: József Attila a mama sírjánál (a szerző előadásában) (3’) 

18. József Attila: Két keserves (Csin-bin, Medália) (Fehérváry Lilla megzenésítésében; a zeneszerző, 

Vaskó Zsolt és Szokolai-Dongó Balázs előadásában) (4’) 

19. József Attila: Számtan, Az isten itt állt… (Eperjes Károly előadásában( (3’) 

20. József Attila öt verse: Szürkület, Világosítsd föl gyermeked, Kirakják a fát, Könnyű fehér ruhában,, 

Sírdomb a hegycsúcson  (Gáspár Sándor és Dörner György előadásában) (10’) 

21.  R. Attila C. és táncosai: Szabad ötletek jegyzéke (John Cage után szabadon)  (5’) 

 

 

 

Harmadik rész 

      „Mintha éltem élted volna”  (60 perc) 

 

22. Bartók-művek (l0’) 

23. József Attila és Vágó Márta levelei (Újhelyi Kinga és Szarvas József előadásában) (15’) 

24. József Attila megzenésített versei: Judit, Áldalak búval, vigalommal (Kátai Zoltán megzenésítésében 

és előadásában); Rejtelmek, Futtam, mint a szarvasok, Talán eltűnök hirtelen (Fehérváry Lilla és 

Szabó Balázs megzenésítésében) (15’) 

25. Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjai (részlet, Nagy-Kálózy Eszter előadásában) (10’) 

26. József Attila: Sas (Szabó Balázs megzenésítésében és előadásában); Édesanyám, egyetlen, árva… 

(Fehérváry Lilla megzenésítésében és előadásában) (4’) 

27. R. Attila C. és táncosai: Kisvilági etűdök (Bartók Béla zenéjére) (6’) 

 

 

 

Negyedik rész 

„És a fiút nevezze Attilának” (52’) 

 

28. József Jolán: József Attila (részlet a regényből Szűcs Nelli előadásában) (2’) 

29. „A hetedik te magad légy” – hét Curriculum vitae az „atillaságról” és a hivatásról:  J.A.: Curriculum 

vitae (Latinovits Zoltán előadásában, felvételről), valamint Vidnyánszky Attila rendező, Kaszás 

Attila színész, Mispál Attila filmrendező, Rácz Attila táncos, Nyilas Attila költő, Kiss B. Attila 

operaénekes (30’) 

30. Jaskó István saját versét mondja el (videoprojekt) 

31. Meditáció az elkészült Mandala fölött (mandalakészítők: Vincze Ildikó keramikus és alkotótársai – 

12 fő); alatta improvizáció Szabados György zongoraművész előadásában (20’)  

 

Ötödik rész 

„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni…” (60 perc) 

A Virrasztás alatt elkészült Mandala közös szétszórása, tűzgyújtás, maszkos-gólyalábas farsangi játék, a 

közönség bevonásával. Közreműködnek: zenészek, táncosok, utcaszínháziak… 

 

                 IV. KÍNÁLGATÓ 

  

Január 8-án 06.00 órától 16.00 óráig „Hagyományőrző disznótor” a farsangi időszak indításaként, 

József Attila szakrális és profán „disznó”-költeményeinek (lásd Medáliák, Medália, Eszmélet, 

Vásárhelyről disznó jő…, A kanász, Még nem volt olyan disznó) szellemében, szabadtéri „gasztro-vino-

folk art” bemutatóként. A Virrasztásra fölkért Attila nevű alkotók segítségével az ország hét 

tájegységének disznóvágási szokásait mutatjuk be, és karitatív céllal disznótoros vacsorát állítunk össze 

300 hajléktalan számára. A helyszínen lehetőség nyílik disznótoros ebédre, minőségi borok és pálinkák 


