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Už onedlho sa stane Nehoda 

Slovenská premiéra hry jedného z najlepších súčasných maďarských dramatikov 

Už o necelé tri týždne, v piatok 17. februára, sa na Malej scéne Štátneho divadla 

Košice stane Nehoda. Bude mať podobu slovenskej premiéry hry jedného 

z najlepších maďarských dramatikov súčasnosti Zoltána Egressyho. S hercami 

činohry ju pripravuje realizačný tím vedený režisérom Józsefom Czajlikom. 

Hra Nehoda je podľa žánrového označenia snový thriller. Cez životné situácie vedie diváka 

i postavy do podvedomých sfér ľudskej osobnosti, kde reálne a surreálne, sen a 

skutočnosť, existujú v tom istom čase a s takou istou platnosťou. Sedem postáv rozohráva 

na javisku sled sugestívnych obrazov s filmovou atmosférou v centre s mladou 

ženou Eszter, ktorá po nehode na motorke stratí svojho snúbenca. „Eszter je z istého 

pohľadu jediným normálne zmýšľajúcim človekom v hre. Ona je skutočnosť, ostatní sú jej 

nočnou morou. Nebolo by šťastné vyrozprávať príbeh kompletne.  Dielo však v každom 

prípade hovorí o nemožnosti komunikácie. Absurdný príbeh, v ktorom – samozrejme najmä 

vtedy, ak realizácia je ideálna – všetci spoznáme seba. Veď každý z nás sa už cítil byť 

stratený,“ hovorí o svojej hre Egressy. Priznáva, že Nehoda síce nepatrí medzi jeho 

najhranejšie hry, ale jeho srdcu je veľmi blízka. „Nehoda na rozdiel od drvivej väčšiny 

mojich hier – nie je mikrorealistickou hrou. Určite preto sa jej režiséri viac boja. Na druhej 

strane ju ani veľmi nepoznajú. Mala už uvedenia, ktoré  som mal rád, a veľmi dúfam, že aj 

košické predstavenie mi prirastie k srdcu,“ dodáva maďarský dramatik. Na javisko 

Štátneho divadla Košice sa Egressy vracia po viac ako trinástich rokoch. V roku 2003 

činohra s úspechom uviedla jeho azda najhranejšiu hru, komédiu Portugália.  

V realizačnom tíme prvej premiéry Štátneho divadla Košice v roku 2017, ktorý vedie 

režisér József Czajlik, sú aj scénograf Tom Ciller, kostýmová výtvarníčka Erika Gadušová, 

dramaturg Miklós Forgács a autor hudby Róbert Lakatos. V hlavnej postave Eszter uvidia 

diváci Alenu Ďuránovú, v ďalších postavách sa predstavia Dana Košická, hosťujúci Gejza 

Benkő, Róbert Šudík, Michal Soltész, Peter Cibula a Tomáš Diro.  

Košice, 1.2.2017 

 


