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A Színművészetin ugyan csak jövőre végez, máris két filmmel jelentkezett a Szemlén, 
miközben kisebb feladatok után színpadon is főszerep várja, a Lolita. Mátyássy Áron az Utolsó 
időkben, Szajki Péter az Intim fejlövésben osztott rá fontosabb mellékkaraktert. Erről a hirtelen 
jött felkapottságról vall a 22 éves Földes Eszter. 

Honnan jött 

 
Földes Eszter és Csányi Sándor a Radnóti színpadán  

 

Budapesti születésű vagy? 

Nem, igazából Szekszárdon születtem. Szeretem is hangoztatni, hogy szekszárdi vagyok, pedig 
nagyon kicsi koromban már felköltöztünk Pestre. Rokonok azért maradtak ott, őket minden 
évben látogatjuk. 

Ugyanilyen kicsi korodban már színésznő akartál lenni? 

Akkor még nem. Bár a szüleim művészek: apukám Földes Tamás színész, egyben a 
példaképem és anyukám Tucsek Edit balettművész, mégsem voltam az a fajta gyerek, akit 
egyik próbáról a másikra cipelnek, ettől megkíméltek. Előbb tornáztam és táncoltam, csak 
később jött a színészet. 

Középiskolásként? 

Hát igen, akkor már drámatagozatos osztályba jártam. 

És onnan rögtön a Színművészeti? 

Sajnos nem rögtön, mert az első próbálkozásomkor a második rostán kiestem, egyébként 
teljesen jogosan. Akkor megviselt, mégsem alakultak rosszul a dolgok. Egy évet az Új Színház 
stúdiójába jártam, onnan újra megpróbáltam a felvételit, és másodjára sikerült is. Bekerültem 
a Gálffi László-Ács János-Börcsök Enikő osztályba, aminek azóta is nagyon örülök.  

Az Új Színházban játszottál stúdiósként? 

 Nem, mert hívtak a Radnótiba Cibulka szerepére a Riviérába, Csányi Sándor mellé. Azt 
imádtam, egyszer nyíltszíni tapsot is kaptam. Közben meg is voltam szeppenve. Emlékszem, 
inkább bent ültem az öltözőben, nem mertem kimenni a színészbüfébe. Úgy éreztem, kicsit 

 



lekezelnek. Érdekes módon, amikor kis kihagyás után már színművészetisként visszavettem a 
szerepet, egész máshogy fogadtak. 

Úgy hangzik, mint egy szekta. 

Néha olyan is (nevet). Most a Szemlén mondták, hogy örülnek, hogy mostantól közéjük 
tartozom. Tényleg, mint valami szekta. 

Akik közül sokakat te már korábbról ismerhetsz. 

Olyan sok embert azért nem. Van egy másik lány az osztályban, a Juhász Lujza, aki a Sándor 
Erzsi lánya, ő aztán valóban mindenkit ismer. Akárhová megyünk, egyszerre öt embernek 
köszön. Nagyon bírom egyébként, jó fej csaj. 

Ezek szerint rendszeresen eljártok az osztállyal előadásokat nézni. 

Sajnos nem, pedig jó lenne. Reggeltől estig be vagyunk fogva mindenféle foglalkozásra. 
Tavasszal például szinkronstúdióba megyünk gyakorlatra. 

Neked különösen szép a beszédhangod. Nem mondták még? 

Kezdetben inkább azt, hogy kislányosan affektálok. Mostanra végre megtaláltam a természetes 
hangomat. A másik, hogy elnyújtva ejtek magánhangzókat, ettől vidékiesnek hat a beszédem. 
Az Utolsó időkben ezt külön kérték, hogy hangsúlyozzam ki.  

Filmezést tanultok? 

Ez attól függ, hogy ki az osztályfőnök. Nekünk elintézték, hogy rendezőhallgatók 
vizsgafilmjeibe bekerüljünk. Akkor szerepeltem először kamera előtt. 

Aztán jöttek sorra a külön felkérések.  

Mit csinál 

Harmadévesen már színházaknál lehet titeket látni. Téged hol? 

Az egész osztály benne van az Oresztészben, a Nemzetiben. Szó volt ugyanott a János 
vitézről is, de az aztán nem jött össze. Picike kis szerepem van A mizantrópban az Örkény 
Színházban, abban gésának vagyok maszkírozva. És most lesz a bemutatója a Lolitának a 
Shure Stúdióban, amiatt nagyon izgatott vagyok. 

Korábban többen is mondták, hogy ezt a szerepet el kell játszanom. Bár már nem vagyok 
kislány, de sokszor még igazi nő sem, és épp ezt a kettősséget kell megmutatnom a 
szerepben. Emlékszem, tavaly láttam a bemutatók közt ezt a darabot kiírva és arra gondoltam, 
hogy jaj de jó lenne, ha én játszhatnám, erre tényleg felhívtak. Van egy másik ilyen 
szerepálmom, a Lulu, remélem arra is sor kerül egyszer. 

A próbák után hogy érzed magad? 

Most épp teljesen lenyugodtam, máskor viszont depressziós leszek. Több tanárom mondja, 
hogy én olyan bolondos vagyok, de nem igazán értem, hogy mire gondolnak (nevet). 

Ha arra van szükség, hogyan vezeted le a feszültséget? 

Mindig tánccal. Gyakran kibérelek egy termet az egyetemen és ott bömböltetem a zenét. Vagy 
elmegyek táncolni valami zenés helyre, akár egyedül is. Nekem ez még a szeretkezésnél is 
jobban tud esni. 



Érdekel más művészet a színészeten kívül? 

Az az igazság, hogy írogatok, rövid történeteket, de csak a közvetlen ismerőseimnek mutattam 
meg őket eddig. 

És persze a film. 

  

1.film – Utolsó idők 

Jelenet az Utolsó időkből  
 

Honnan ismerted Mátyássy Áront? 

Nem ismertem, odajött hozzám a tavaly év végi egyetemi záróbulin, hogy szerepelnék-e a 
filmjében. Én arra gondoltam, hogy ez a szokásos duma, másnapra elfelejti, meg eléggé 
felszabadult is voltam, úgyhogy rögtön igent mondtam. Végül tényleg felhívott. 

Eredetileg egész másmilyen lányt keresett, hosszú barna hajút, én meg rövid szőkés vagyok, 
de valami miatt mégis nekem adta a szerepet.  

Hogy tetszettél magadnak a vásznon? 

Jaj, nem is akartam elmenni a vetítésre, de Áron szólt, hogy embereljem meg magam. Furcsa 
érzés volt magamat nézni, mintha egy másik lányt figyeltem volna, akinek semmi köze 
hozzám. A forgatás alatt sem szívesen néztem vissza a jeleneteimet. 

És a fogadtatás? 

Mindenki azt mondja, hogy nagy hatással volt rá a film, tetszik az embereknek. Az 
osztálytársaim is támogatnak, nem érzem, hogy emiatt hirtelen kirínék közülük. A szüleim 
közül anyukám megengedőbb, de apukám is mindig megdicsér, csak apró tanácsokat ad mellé. 

  

2.film – Intim fejlövés 



 
Jelenet az Intim fejlövésből  

 

Nem sokat kellett várni a második filmszerepre sem. Ilyen gyorsan ment a híred? 

Ez a másik lehetőség igazából beugrás volt. Az Ubrankovics Juli kapta a szerepet, de ő 
egyeztetési okokból visszamondta, akkor ajánlottak engem. Gyorsan kellett a szerepet 
tanulnom, ezzel szerencsére nincs különösebb nehézségem, és jött is rögtön a felvétel. Akkor 
találkoztam először a Gáspár Tiborral, akivel a jeleneteimet forgattuk. 

És a stáb többi tagjával volt valami összejövetel? 

Akkor nem, csak most a Szemlén. Többekkel szintén először találkoztam az életben, miután 
már elkészült a film, amelyben mind benne vagyunk, ez szerintem vicces. Ott volt például a 
Botos Éva is, aki az Új Színházban tanított. 

Szerencsére ezt a filmet is többen dicsérték, bár én jobban szerettem magam a másikban. 

(Az Utolsó idők fődíjat, az Intim fejlövés elsőfilmes díjat kapott végül.) 

Most hogy látod a jövőd? Megéri színésznek állni? 

Egyrészt kegyetlenebb a mai világ, mint a régebbi, sokszor csak a szerencsén múlik, hogy ki 
marad fent a pályán. Másrészt nekem most vannak olyan felkéréseim, amelyekkel 
biztosítottnak érzem a közeljövőt, de ezekről még nem szeretnék bővebben beszélni. 

A külföldben nem gondolkodom, magyar nyelven szeretnék játszani. 

Még nagyon az elején járok, de már látom, hogy mennyire más a színpad és a film, és azt is, 
hogy engem mindkettő nagyon érdekel. 

Eszter ajánlja: Kádas József (a Fortedanse társulat tagja, az Utolsó idők főszereplője) és 
enki Réka (a Katona József Színház friss tagja, tavaly végzett) T  

 
 
 
http://filmpont.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:fiatal-filmes-
arcok-foeldes-eszter&catid=5:mhely&Itemid=6 


