
Eljutni a saját nyelvhez

– Ha mostanában új Kárpáti Péter-dráma színházi bemutatójára
vágyik az ember, akkor Bécsbe vagy Hamburgba kell utaznia. A
bécsi Volkstheaterben és a hamburgi Schauspielhausban is Bodó
Viktor rendezett elôadást a Cinóber hadmûvelet, illetve az Én, a
féreg és a Fogadó a vándorló orrhoz címû darabjaidból. (Az elôb-
bi Hoffmann, az utóbbi Kafka és Gogol mûve nyomán készült.) Itt-
hon másfajta színházi bemutatók kapcsolódnak a nevedhez. Fô-
leg olyanok, amelyek nem elôre megírt darabokból készülnek, ha-
nem a színészekkel együttmûködve születnek. A mûhelymunka
során, amiben kiemelt szerepe van a színészi improvizációknak,
közösen formálódik az elôadás szövege, története, és az is elôfor-
dul, hogy az elkészült elôadásnak nincs is rögzített szövege…

– Valóban van ilyen elôadásom, amely kész formájában is imp-
rovizáció. A Trafóban játsszuk, most már a második évada megy,
Két nô a címe. Kísérletnek tekinthetô, hogy egyáltalán lehetséges-
e efféle elôadást csinálni. Hosszú ideig készültünk rá. Az a különösen
érdekes, hogy amikor eldöntöttük, hogy a Két nô olyan elôadás lesz,
amelynek nincsen rögzített szövege, akkor lassanként rájöttünk ar-
ra, hogy ezt az elôadást sokkal szigorúbban kell dramaturgiailag fel-
építenünk, mint a korábbi, megírt darabokból készülteket. Ugyanis
a színészeket biztonságban kell tartani; elôadás közben nem zavar-
hatja ôket egyetlenegy fölösleges információ, de egyetlenegy apró
információ hiánya sem. Patikamérlegen kellett felépítünk az elô-
adást – de nem papíron, mint az írott drámát, hanem a színészek
agyában. Nagyon-nagyon hosszú ideig próbáltuk. Ennek az lett az
eredménye, hogy estérôl estére valóban más és más elôadás szüle-
tik, ami alkalomról alkalomra váratlan és friss tud maradni. A színé-
szek mindig mást és mást, ott, helyben, belôlük fakadó mondato-
kat mondanak, de a nézôknek mégis az az érzetük, hogy egy egysé-
ges nyelven megírt szöveget hallanak. Tehát semmiképp nem vala-
mifajta attrakcióra törekszünk, nem azt akarjuk elérni, hogy a né-
zôk azt csodálják, hogy a színészek milyen ügyesen tudnak improvi-
zálni. Inkább azt szeretnénk, hogy a nézôk felejtsék el, hogy mindez
improvizáció, ez ne is jusson eszükbe. Számunkra ez egy szakmai,
színészpedagógiai kísérlet, és szerencsére úgy tûnik, hogy jól mû-
ködik, mert régóta elég szépen megy az elôadás. 
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– Egy drámaíróról azt gondolná az ember, hogy számára az
egyik legfontosabb dolog a szöveg szentsége. Te meg mintha el-
engedted volna magát a szöveget, a rögzített, kidolgozott, meg-
formált nyelvet.

– Nem arról van szó, hogy elengedtem a szöveget, inkább ar-
ról, hogy rászántam néhány évet arra, hogy kipróbáljak valami mást
is, ami rendkívüli módon érdekelt. A korábbi darabjaimnak valóban
elég határozott nyelvük van. Amikor haszid legendákból írtam dara-
bot, mint A negyedik kapu esetében, akkor ennek egyfajta groteszk
magyar-jiddis nyelve lett. Amikor Krisztus-legendákat dolgoztam
fel, mint a Tótferiben, abban nagyon sokfajta magyar tájszólás je-
lent meg, sôt a hunglish-t, az amerikás magyarok nyelvét is beleke-
vertem. Tehát minden darabhoz kidolgoztam valamilyen sajátos
nyelvezetet. Ezt nagyon élveztem. Jó volt írni ezeket a darabokat. 

– De egy idô után nem folytattad ôket.
– Nem, mert mindig foglalkoztatott a köznyelv is. Mert az jó

dolog, ha képes az író egy különleges, groteszk, szép nyelvet alkot-
ni. De a legnehezebb mégis az, hogy eljusson a saját maga nyelvé-
hez, ahhoz a dísztelen nyelvhez, amit a mindennapokban is hasz-
nál. A színházban ez azért speciális kérdés (ami miatt másképp
mûködik a nyelv a színpadi szövegekben, mint a prózában), mert
itt a színészek és a nézôk között mûködik egyfajta közös játék,
amelyben mi, nézôk úgy teszünk, mintha elhinnénk, hogy azok a
mondatok, amelyeket a színészektôl hallunk, akkor és ott jutnak az
eszükbe. Bántja a fülünket, ha érzékelhetô, hogy a színészek elôre
megírt mondatokat mondanak. Deklamációnak érezzük. Jó szín-
háznak azt tartjuk, amikor annyira természetesen szólalnak meg a
színész szájából a mondatok, mintha valóban akkor jutottak volna
az eszébe, valóban ott történne az egész. A nézô pedig hagyja ma-
gát becsapni az élmény kedvéért: úgy tesz, mintha elhinné. Ez egy
közös, cinkos játék a színházban. 

Mármost a spontaneitás érzetét nehezebb megteremteni ak-
kor, amikor nagyon megformált a darab nyelve – például alexand-
rinusokban vagy rímekben szól. Egy rímes Molière-szövegrôl nehe-
zebben hisszük el, hogy ott jutott a színészek eszébe. 

– A köznyelvi szövegeket természetesebben tudja mondani a
színész?

– A színházon belül tudjuk, hogy ez nem egészen így van, mert
a köznyelvet is rettentô nehéz természetesen megszólaltatni. Ami-
kor a sajátos nyelven megszólaló darabokat írtam, irigyeltem azokat
a szerzôket, akik köznyelven tudnak írni. És volt egyfajta becsvágy
bennem, hogy elôbb-utóbb én is eljussak ide. Szerintem egyszerûen
kötelessége az írónak, hogy elérkezzen ide. Ha valaki színdarabíró,
akkor képessé kell válnia köznyelven is erôs szövegeket létrehozni. 

Alkotótárssá válni

– Az improvizáció is elsôsorban emiatt került elôtérbe. Az írás mel-
lett, azt hiszem, leginkább a tanítás foglalkoztat, a legtöbb indula-
tot ez váltja ki belôlem. A színmûvészeti egyetemen tanítok, van
egy színházi dramaturg osztályunk, de emellett nagyon sok más

osztályban is tanítok írást és gyakorlati dramaturgiát. Még 2009-
ben, a színházi dramaturg hallgatóimmal kezdtünk el kidolgozni
egy improvizációs technikát, ami rögtön nagyon érdekesnek tûnt.
Filmesek használnak valami hasonlót, például John Cassavetes eh-
hez közelálló technikával készítette a filmjeit. Vagy Mike Leigh is,
aki nemcsak csodálatos rendezô, hanem számos nagyszerû film-
nek és színdarabnak az írója. Színházban ezt a fajta improvizációs
technikát nem nagyon használták eddig, vagy legalábbis én nem
tudok róla. Ezzel kezdtünk el kísérletezni, a Krétakör és a Sirály tá-
mogatásával, az alapember Nagy Zsolt volt, de nagyon sok szí-
nésszel dolgoztunk, kísérleteztünk. 

– Drámaíró létedre miért errefelé kezdtél keresgélni?

Szörprájzparti (Nagy Zsolt, Kiss Diána Magdolna) 

Dusa Gábor



– Mert valahogy megcsömörlöttem magamtól. Elegem volt
abból a fajta mûködésbôl, hogy az ember megír egy darabot, az-
tán bemutatják. Voltak nagyon szép elôadások, de az egész mégis
monotonnak tûnt. Túl zártnak, sôt gyávának. Az írókat szokták az-
zal bántani, hogy hátrahúzódnak az élettôl, inkább írnak a sötét-
ben, csak hogy ne kelljen kimenniük a napra, ne kelljen élniük. Ez
egyrészt nincs így, másrészt maga a vád is egy hatalmas barom-
ság. Csak az a probléma, hogy a színdarabírók esetére mégis vala-
mennyire igaz. Elkezdtem önállóan színházat csinálni. Azzal kísér-
letezni, hogy én magam foglalkozzam a saját darabjaimmal, csinál-
jam a magam mûhelykísérleteit. 

– Mit emelnél ki ezek közül? 
– Nyolc éve kezdtem bele, és már több mint 300 alkalommal

játszottuk azt a körülbelül tíz elôadást, amely ez alatt az idô alatt
készült. De ezek inkább mûhelykísérletnek tekinthetôk, mint ha-
gyományos elôadásnak. Mert a személyes motivációhoz az is hoz-
zátartozik, hogy el akartam szakadni attól a fajta színházi mûkö-
déstôl, amit a pályám során megismertem korábban. Az volt az ér-
zésem, hogy hiába dolgoztam nagyszerû emberekkel, tehetséges
rendezôkkel, mást gondolok a színészek szerepérôl, a létrehozás
menetérôl. Láttam néhány külföldi színházi mûhelyt, ahol a színé-
szek sokkal felelôsségteljesebben vettek részt a munkában, mint
ahogy ezt Magyarországon megszoktuk. Ennek a fajta felelôs szí-
nészi részvételnek az lehet az eredménye, hogy a színész oly mér-
tékben azonos lesz a szereppel, a szöveggel, az egész elôadással,
hogy nemcsak egyszerûen azt élvezi a nézô, hogy olyan élô az
egész, mintha ott és akkor születne, hanem zavarba jön, elbizony-
talanodik: „lehet, hogy tényleg?” De annak hosszú, nehéz útja van,
hogy a színész eljusson a szereppel való ilyen zavarba ejtô azonosu-
lásig. Az elsô pillanattól kezdve sokkal mélyebben be kell ôt vonni,
moderátornak kell lenni olyan értelemben, hogy teret kell adni –
nem csak a színésznek, hanem minden részvevônek –, hogy bát-
ran, szabadon hozzá merjen szólni a közös elemzéshez. Mindig az
elemzés a próba háromnegyede, hogy ne csapongjunk ezerfelé a
szellemes vagy szellemeskedô, ezerféle ötlet kipróbálásával. Le kell
mondani bizonyos rendezôi öntudatról, ezzel szemben nagyon

20

Próbakép a Trafóban készülô Tótferibôl (Kárpáti Pál, Kárpáti Péter) archív

Vándoristenek Varga Imre



21

oda kell figyelni arra, nehogy valaki kiszoruljon a körbôl, és nehogy
a sok, egyébként konstruktív gondolat egy hatalmas káoszhoz ve-
zessen. Olyan módon kell nagy-nagy figyelemmel terelgetni azt a
burjánzó agymenést, hogy az valahogy mégis csak egy irányba ve-
zessen. És néha le kell zárni a vitát, és egyedül kitalálni, megoldani
valamit – de csak akkor, ha erre valóban szükség van. Viszont vé-
letlenül sem történhet olyan, hogy a rendezô rákényszerít valamit
a színészre, még ha ôrülten hisz is benne, hogy neki van igaza. Per-
sze a színész se kényszeríthet rá semmit a rendezôre. 

– Gondolom, amirôl most harmadik személyben beszéltél, az
a saját munkátokra is érvényes.

– Igen, ezt az irányt közelítem, ez tetszik, szórakoztat, és ha
mûködik, akkor nagyon büszke vagyok rá. Arra például, amikor a
megírt darabjaim, például a Szörprájzparti vagy A Pitbull cselekede-
tei a színészek részérôl olyan belsô azonosulással szólaltak meg,
hogy volt olyan, hogy a nézôk többsége azt hitte, éles improvizáci-
ót néz, nincs rendezés és darab, minden ott helyben születik. És ez
nagy élmény marad számára akkor is, amikor késôbb megtudja,
hogy becsaptuk. A Szörprájzpartiból nyolcvanat játszottunk, laká-
sok és kocsmák tömkelegében, úgy kellett az elôadást agyoncsapni,
mert a színészek már kinôttek a szerepbôl. A Pitbull is most megy
majd nyolcvanadszorra, egyébként vittük Párizsba és Berlinbe is.

– Voltak olyan kísérleteitek, amelyek folytathatatlannak
bizonyultak?

– Sokáig kísérleteztem a nézôk elôtti valódi improvizációval. A
színész akkor tud könnyen imprózni nézôk elôtt, ha nem kell kizár-
nia a játékból, ha az egész inkább show, ha elsôsorban szellemes-
nek, ügyesnek kell lennie. Ez megy is a legtöbb színésznek. Sokkal
nehezebb úgy impróznod, ha nem kell szellemesnek és ügyesnek
lenned, csupán az a dolgod, hogy teljesen kikapcsold magadban azt
a feszültséget, ami abból keletkezik, hogy néznek. Ez azért is olyan
nehéz, mert ez a fajta életutánzó, lélektani improvizáció, amivel
foglalkozom, elsôsorban abban különbözik egy színházi elôadástól,
hogy minden sokkal lassabban történik benne, nincs sûrítés, nem
játszik a nézôi elvárásokkal. Úgy értem, amikor a nézô belsô ritmu-
sa azt kívánná, hogy ott egy gyors, virblis jelenet legyen, akkor tör-

ténik épp a leghalkabb, leglassabb… Mert a színész az improvizáció
közben tökéletesen más hullámhosszon mozog, kizárja a nézôket,
annyira befelé kell figyelnie, más az idôérzékelése. Ha nem zárja ki a
nézôket, valószínûleg sokkal sikeresebb lesz a végeredmény, azon-
ban itt kezdôdnek a hazugságok. Több mint hatvan nyilvános imp-
rovizációt csináltunk, jártunk Koppenhágában is fesztiválon, de az-
tán abbahagytam, mert workshopszerûen ezerszer jobban mûkö-
dik, mint hagyományos elôadás-formában. Workshopon is vannak
nézôk, azok a részvevôk, akik épp nem játszanak, de ôk beavatottan
vannak jelen, nem zavarják, hanem segítik a színészt. 

– Vándoristenek, majd Színházi Jam címmel zajlott ez a sorozat...
– Így van. 
– Említetted, hogy az improvizációk tapasztalatai a darab-

írásban is hasznosíthatók. 
– Ez bevett gyakorlat évtizedek óta, a miénk csak az imrovizá-

ciós technikában különbözik talán. Ilyenkor a próbák elsô szakasza
folyamatos improvizáció, ezeket fölvesszük, kiírjuk a hanganyagot,
és ezek alapján írom meg magát a darabot. Egyébként többen át-
vették már, fiatalok, az általam kidolgozott impró-technikát, és azt
a maguk ízlése szerint fejlesztik tovább. A k2 színházzal worksho-
poztunk, és egy elôadást is készítettünk a Trafóban, erôs, ember-
próbáló cucc, a címe Dongó, és Georgita Máté Dezsô az FAQ szín-
házzal csinált a módszer alapján egy remek elôadást. Ô nevezte el
a módszert lassú improvizációnak. Mivel a lassú improvizáció nem
az ügyességrôl, hanem a belsô analízisrôl szól, remekül használha-
tó színházi nevelési elôadások létrehozásánál. Talán ezért is készí-
tettünk több színházi nevelési elôadást a Kávával és a Kerekasztal-
lal is: Apalabirintus, Kéksziget, Titkos ajtó. A dramaturg hallgatók-
kal dogmaszínháznak neveztük el az imprók alapján születô darab
mûfaját, mert van bennük valamelyes stílusazonosság: mindegyik
naturalista, fekete-fehér, kicsit kócos, vágatlan, mint a dogmafil-
mek. Maga a darabírás úgy néz ki, hogy mondjuk harminc hosszú
improvizáció hanganyagának kiírása után a kezedben van 9561 ol-
dalnyi papírsaláta. Ebbôl kell csinálnod egy 50 oldalas, feszes, sûrí-
tett darabot. Az a tapasztalatom, hogy így sokkal nehezebb dara-
bot írni, mint a semmibôl, a fejedbôl. Az eredményben viszont az
az érdekes, hogy bár lehet, hogy innen-onnan kiragadott mondat-
foszlányok montázsából lett összerakva, a színész, amikor elolvas-
sa, megdöbben: igen, ezt én mondtam, ezek az én szavaim. A kö-
vetkezô gondolat: Úristen, milyen baromságokat mondtam, ez ci-
ki. A következô gondolat: de nem is így zajlott mindez az improvi-
záció során… Na és itt következik a munka… Mondtam, hogy a
megírt darabok próbáin arra törekszem, hogy a színész minél job-
ban azonosulhasson a szereppel. Itt az ellenkezô történik: a szí-
nésznek el kell távolodnia az impró emlékétôl, el kell távolodnia
önmagától, úgy kell értelmeznie és eljátszania, mintegy a puzzle-
darabkákból újra raknia egy idegen-önmagát. Ezt megelôzi persze
egy erôs elemzés, önanalízis. A kialakult szerepet, az eredeti imp-
rótól teljesen elszakadt jelenetet aztán úgy játssza el, hogy végül
mégiscsak létrejön valami furcsa, zavarba ejtô azonosulás. 

A Pitbull cselekedetei (Szabó Zola, Stefanovics Angéla) 
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Mások a szerepek

– Hogy fogadják ezt a munkamódszert a színészek?
– Most dolgoztam Zsótér Sándor harmadéves színészosztá-

lyával és Stork Natasával, csináltunk egy elôadást a színmûvészeti
egyetemen, és valahogy az volt az érzésem, hogy a színészhallga-
tók folyamatosan úgy viselkednek, mintha egy terápián vennének
részt. Nemcsak amiatt, mert az impró belôlük indult, pszichodráma
volt, hanem mert olyan koncentrált munka folyik az iskolában, ne-
héz drámai anyagokkal, melyek óhatatlanul megterhelik a gyerekek
idegrendszerét. Ehhez képest felszabadító volt számukra ez a fajta
félig-meddig önazonos munka, még ha színészileg, emberileg néha
nehezen volt viselhetô, akkor is. Azt mondhatom, hogy nagy él-
mény és nagyszerû munka volt, sokat adott mindannyiunknak. 

– Bevallom, hogy most értettem meg, hogy miért kezdtél mû-
helygyakorlatokkal, improvizációkkal foglalkozni. Elsôsorban azt
kutattad, ami saját tapasztalataim szerint is többnyire hiányzik a
kôszínházi elôadásokból: hogy miképp lehet a színészeket a kimó-
dolt szerepektôl eljuttatni a valóságos jelenlétig. Ebben segítenek
az improvizációs technikák. Ez azt is jelenti, hogy a régi drámaíró
szerepe helyett te most elsôsorban társulatvezetôként, rendezô-
ként mûködsz… Bár a színlapokon általában nem szoktad ma-
gadra vállalni a rendezô szerepét, mert többnyire azt mondjátok
az elôadásokról, hogy a társulat közös rendezése. 

– Most már van, hogy rendezôként írom ki magam, ahol úgy
érzem, hogy a klasszikus rendezôi munkát végeztem el. 

– Melyik elôadásban? 
– Például abban, amit most a színmûvészetin csináltam a Zsó-

tér-osztállyal, 1089 (színház az orrod hegyén) a címe. De több
olyan elôadásunk is van, amelyek klasszikus módon, megírt dara-
bokból készültek. És szeptemberben mutatjuk be a Trafóban a Tót-
ferit. Egyébként nem az a fontos, hogy mi van kiírva a színlapra. In-
kább az az érdekes, hogy néha milyen hosszú idôbe telik elhitetni a
színészekkel, hogy valóban fontos a véleményük, hogy valóban
egyenrangú alkotótársként szeretnék velük együtt dolgozni. Hogy
valóban meghallgatom ôket. Lehet, hogy ez szerénytelenül hang-
zik. De a tanítás során megtanultam ennek a sajátos technikáit. 

Aki tanított már, tudja, hogy az embert veszélyesen inspirálja ez
a szituáció, annyira, hogy megtáltosodhatsz tôle, te is meglepôdsz
magadon: „jé, milyen jókat tudok én mondani”. De a tanítás valójá-
ban ott kezdôdik el, amikor már nem ez a fontos a számodra. (Egyéb-
ként ezt Székely Gábortól tanultam.) Amikor már nem ez jelenti a ta-
nítást, hanem hogy képes vagy-e olyan közeget teremteni az órán,
képes vagy-e elérni azt, hogy a legérdekesebb gondolatok a diákok-
nak jussanak eszükbe. Ekkor valódi beszélgetés, tényleges közös
munka alakulhat ki, ahol közös eredményre lehet jutni. Ilyenkor már
rég nem arról van szó, hogy egy ember frontálisan átadja a tudását. 

– Ezt az élményt próbáltad átültetni a színházba is? 
– Igen. Nyilván mindez a dramaturg szakma szabadságharca

nevében is történt, bár én sok nagyszerû és emberséges rendezô-
vel dolgoztam, de sokszor azt érzik a dramaturgok – amit a színé-

szek többsége is –, hogy nem eléggé kölcsönös az együttgondol-
kodás. Mindig sietni kell, nincs elég idô és akarat egymásra odafi-
gyelni. Jó olyanfajta színházat csinálni, ahol a színész azt érzi, hogy
felelôsségteljes alkotótársa lehet a rendezônek. 

De ezt igazából nehéz elérni. Ugyanis van egyfajta beidegzô-
dés a színészekben, hogy nekik meg fogják mondani, hogy mit kell
csinálniuk. Amikor új emberekkel dolgozom, elôször tulajdonkép-
pen szorongást kelt bennük, hogy mit izélgetem ôket, mért teszek
úgy, mintha kíváncsi lennék a véleményükre. Idôbe telik, amíg fel-
fogják, hogy ez nem csak udvariasság, és talán nem is arról van szó,
hogy semmi nem jutott eszembe, ezért tôlük várom a megoldást.

Ebbôl nem lesz jó színház

– Az alatt a nyolc év alatt, amíg a színházcsinálással kísérleteztél, volt
olyan darab, amit nem írtál meg? Vagy a megírandó darabokat pon-
tosan ezzel a másfajta technikával, másféle módszerrel írtad meg?

– Nem gondolom, azt hiszem, megírtam, amiket szerettem
volna. Az elmúlt pár év remek pankráció volt Bodó Viktorral, jó pár
darabot írtam neki, ezeknél pont az volt a szabadság, hogy Viktor
annyira máshogy gondolkozik, üdítô kirándulás a vele való munka,
ráadásul nagyszerû, kegyetlen elôadások születtek Hamburgban,
Bécsben és máshol is. Emellett pedig prózát írtam. Amiatt vagyok
kicsit frusztrált, mert a színházcsinálás nagyon idôigényes dolog,
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és van egy könyvem, amibôl már 250 oldal kész van, de még 100
oldalt hozzá kéne rakni. De nem nagyon találtam rá az idôt, hogy
be tudjam fejezni. De ebben az évben, remélem, sikerülni fog. 

– Ez egy prózai kötet?
– Igen. Valahogy az az érzésem – bár nem igazán tudok kiiga-

zodni a problémán –, hogy tulajdonképpen már nem mûködik az a
fajta drámaírás, hogy az ember otthon megírja a darabot, a szín-
házban pedig eljátsszák… Azt hiszem, talán igazából soha nem is
mûködött. Mert ez valójában lefokozását jelenti a drámaíró mun-
kájának. Elég csak belegondolni abba, hogy minden jelentôs drá-
maíró a jelentôs színházi korszakok formálásában alkotó színházi
emberként vett részt. Közhely Shakespeare-t említeni, sorolha-
tunk más neveket is. 

– És miért érzed úgy, hogy nem mûködik a hagyományos
drámaíró szerep?

– Mert nem darabot, hanem színházat kell írni. Nem a darab-
tól lesz jó egy elôadás, az csak segíthet, inspirálhat, provokálhat. A
jelentôs rendezôegyéniségek nem darabokból, hanem a saját má-
niáikból indulnak ki, abból csinálnak jó színházat, ehhez képest
szinte másodrendû, hogy mit használtak vagy nem használtak. Le-
het az kortárs vagy klasszikus vagy csak egy kanavász, biztos, hogy
jó színház csakis akkor lesz belôle, ha a rendezô kellô szabadsággal,
személyességgel és fantáziával nyúl hozzá. Ehhez képest sokszor
kevésbé gyümölcsözô az a fajta hagyományos kôszínházi mûkö-

dés, amikor darabokat osztanak a rendezôkre, és az igazgatónak, a
dramaturgoknak a darabról kialakított elôzetes elképzelésük hatá-
rozza meg, hogy milyen elôadás elkészítését várják el. Ebbôl ritkán
lesz jó színház. És hosszú távon megeszi a lelket. 

– Ez azt jelenti, hogy a mai színháznak nincs szüksége kortárs
drámára?

– Nem ezt mondom, ez föl sem merül. Teljesen félreértettél.
Abszolút szükség van rá. De még nagyobb szüksége van kommu-
nikációra, empátiára, közösségre, egymás iránti érdeklôdésre.
Alapvetôen erre van szükség a jó színházhoz, és nem arra, hogy
megírjam otthon a színdarabomat, aztán eladjam valahová. Arra
lenne szükség, hogy a színdarabíró részese legyen egy izgalmas
színházi mûhelynek, ahol nem azért van, mert pénzt kap a munká-
jáért, hanem mert úgy érzi, hogy érdeklik azok az emberek, akikkel
együtt dolgozik, közben úgy érzi, hogy ô is érdekes lehet mások
számára. Így van esély arra, hogy egy közös gondolatmenet részt-
vevôi lehessünk. Ha a színdarabíró nem része a színházi teremtô
folyamatnak, akkor ritkán születik jelentôs elôadás a munkájából. 

Másfajta színházi mûködést

– Szóval egészében másfajta színházi mûködést képzelsz el?
– Igen, az íróknak is el kell fogadniuk, hogy a színdarab a szín-

házi munka egyik alkotórésze, azaz a színdarabíró és a kellékes ha-
sonló együttmûködôi, uram bocsá’ egyenrangú együttmûködôi le-
hetnek egy elôadás készítésének. Lehet, hogy éppen ezért írok pró-
zát most, mert szeretném az írást komolyabban is megbecsülni. 

– Vannak esetleg másfajta tanulságai is a mûhelymunkának,
amirôl eddig nem beszéltél?

– Igen. Általános tapasztalat, hogy nagyon sietünk. Azt szeret-
jük, ha minden nagyon gyorsan megtörténik. Türelmetlenek a né-
zôk is. Pedig az életben, ahogy a színházban is, jó dolog kitágítani
az idôt. De ezt csak akkor lehet, ha minden értelemben közel va-
gyunk egymáshoz. Ahol játszunk, a Trafó klubjában vagy a Jurányi
Inkubátorházban, szerencsére létre tudjuk hozni ezt a testi-lelki
közelséget. A nézô a színész minden kis rezdülését látja az arcán.
Így sokkal érdekesebb, fontosabb lesz számára minden pici dolog,
amit észrevesz, és így elviseli, ha mindez valamivel lassabban tör-
ténik. Nyilván minél távolabb vagyunk a játéktértôl, annál keve-
sebbet érzékelünk a színészekbôl, annál gyorsabban kell haladni,
annál nagyobb csapásokkal kell vezetni a történetet. A színmûvé-
szetin készült elôadásunkat is egy kis tanteremben játsszuk, és
borzasztóan érdekes közelrôl figyelni a gyerekeket, ahogy dolgoz-
nak – és Stork Natasát, aki csodálatosan játszik együtt a harmadé-
ves hallgatókkal. De én szeretem nézegetni a nézôket is, bevallom.
Nincs érdekesebb színházi szerep, mint a nézô. 

– A szavaidból úgy érzem, hogy most a helyeden vagy, azt csi-
nálod, amit szeretnél, amiben jól érzed magad.

– Lekopogom… Hát, nyilván elôbb-utóbb ezt is meg fogom un-
ni, és akkor majd valami másba kezdek, remélem. Szerintem addig
nincs baj, amíg az ember képes váltani. Új dolgokba belekezdeni.



A szóbeliség formáit keresem

– Volt egy korszakod, amikor kifejezetten a mese izgatott, több
darabod is mesék nyomán készült. A kérdés teoretikusan is foglal-
koztatott, így 2012-ben írtál egy doktori értekezést A túlvilágon
túl címmel, ami több részletben megjelent a Holmiban. Mik voltak
ennek az értekezésnek a legfontosabb céljai? Annyit tudok róla,
hogy a folklórkutatókkal szemben, akik a saját szempontjaik
alapján dolgozzák fel a mese életét, te egy dramaturg nézôpont-
jából próbáltad ugyanezt megtenni. 

– Ez nagyon fontos munka számomra, valójában még nem is
zártam le. A kiindulópontja egy bizonyos mesetípus, egy legenda-
mese, amit mellesleg A Pitbull cselekedetei címû darabban is hasz-
náltam. Tulajdonképpen a mesélés, mesemondás mint színházi per-
formance dramaturgiai elemzését próbálom. Biztos sokan ismerik
Boldizsár Ildikót, aki a legjelentôsebb magyar mesekutató. Ô mond-
ta egyszer, hogy nagyon örül, hogy ezzel foglalkozom, mert az ilyen
típusú színházi szemlélet eddig nagyon hiányzott a mesekutatásból. 

– A meséket feldolgozó darabjaidban, az Országalmában, a
Tótferiben, a Pájinkás Jánosban, de még A negyedik kapuban is tu-
lajdonképpen dramaturgiai alapanyagnak tekintetted a meséket. 

– Igen, mert a mese mindig is egy sajátos színházi mûfaj volt. A
meséket nemcsak otthon, családban, hanem nyilvánosan is mesél-
ték, minden falunak volt egy-két nagyszerû mesélôje, akik zseniáli-
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san tudták fenntartani a hallgatók figyelmét, rendkívül jól tudták
ôket szórakoztatni. Ez egy speciális képesség, amin állt vagy bukott
a mesék élete, túlélése, évezredekre visszamenôen. Azokon a terüle-
teken, ahol véletlenül hosszabb ideig nem voltak tehetséges mese-
mondók, ott a mesék elsorvadtak, mint a növények a szárazságban. 

Az ipari forradalom után, a hagyományos paraszti kultúra sor-
vadásának kezdetével egyidôben megindult a folklór iránti tudo-
mányos érdeklôdés is. Ez azzal a szándékkal járt együtt, hogy felje-
gyezzék, kvázi könyvek múzeumában ôrizzék meg a szóbeli pa-
raszti kultúrát. Folklórkutatók hada árasztotta el a vidéket. Tényleg
csodálatos, hogy ez megtörtént, hogy az 1830-as évektôl kezdve
felgyûjtötték például a magyar folklórkincs nagy részét. Elképesz-
tô mennyiségû gyûjtemény született már a 19. században is.

De azáltal, hogy egyre kevesebb volt a falvakban a mesélô, és
egyre több mesét lejegyeztek, a mese fokozatosan átkerült a szó-
beliségbôl az irodalomba. Ennek ellentmondásos eredményeit jól
mutatja Benedek Elek példája. Ô komoly tudós és jelentôs gyûjtô
volt. De amikor kiadta a mesegyûjteményeket, akkor ezekben a sa-
ját ízlését érvényesítette. A mesék egy részét kihagyta, mert illet-
lennek tartotta, más részüket meg azért mellôzte, mert nem tar-
totta ôket elég érdekesnek. Tehát megszûrte, cenzúrázta a magyar
népmesekincset. És közben át is írta a maradékot: a maga korának
kicsit romanticizáló, népies ízlése szerint a meséket novellákká ala-
kította. Azaz megalkotta a saját teljesen személyes mesevilágát,
ami már csak nyomokban ôriz valódi folklórt. De a széles közvéle-
mény számára a magyar népmese kábé azonos Benedek Elek mun-
káival. Ráadásul az emberek többsége még ma sem képes felfogni,
hogy a mesét nem lehet a szöveg ketrecébe zárni, a mese szabad
állat, semmi köze az irodalomhoz. 

– Másképpen mûködik a mese a szóbeliségben?
– Teljesen. Az újramesélés tartja életben, és nem a rögzített-

ség. A mesekutatók nem is önálló mesékrôl, hanem mesetípusok-
ról beszélnek, ezek tulajdonképpen csak gondolati vázak, különfé-
le történetek vázai, amikhez bizonyos asszociációk kapcsolódnak.
Ezek évszázadról évszázadra, évezredrôl évezredre öröklôdnek.
Ezt a vázat az aktuális mesélô minden alkalommal teljesen önálló-
an a saját ízlése és élettapasztalata szerint tölti ki a részletekkel. Te-
hát mindig csak a váz azonos, és amikor ezt átveszi egy másik me-
sélô, akkor ô ehhez a saját részleteit, a saját színeit adja hozzá. Az-
az az újramesélés mindig újjáteremtés is. Ez a lényege: a mese el-
száll, nem érdemes rögzíteni. 

– Most majdnem ugyanazt mondod, mint amit korábban a
Két nô címû elôadás kapcsán említettél, hogy estérôl estére újjá-
születik.

– Persze, egész biztosan összefügg a kettô. Ugyanazon a gon-
dolatmeneten haladok, és tulajdonképpen a szóbeliség formáit ke-
resem, hogy mit is jelent a szóbeliség. Ma már elképzelni se tudjuk,
annyira az irodalomban, az írásbeliségben, a rögzítettségben élünk,
miközben a szóbeliségnek fantasztikus értékei vannak. Gondolj be-
le, hogy ez a szabad, lebegô valami ötezer éven át képes átöröklôd-
ni, mesélôrôl mesélôre. Fantasztikus, ha belegondolunk ebbe. Ez

alatt az ötezer év alatt minden új mesélônek mindig meg kellett ér-
tenie, hogy mi az a bizonyos történetváz, mi benne a gondolat, mik
a történet fontos fordulatai, majd mindezt bôségesen ki kellett szí-
neznie a saját önálló ötleteivel. Mélyen meg kellett értenie a mesét
ahhoz, hogy közvetíteni tudja. És akik hallgatják, azoknak is nagyon
figyelniük kell, hogy megértsék, hiszen csak így lehetnek képesek
késôbb ezt továbbadni ôk is. Évezredeken keresztül ez az önmagá-
ban elképesztôen szabad gondolatcsere tette lehetôvé, hogy
mondjuk ôsi sumér történetek a mai napig éljenek, szinte a maguk
érintetlen tartalmával, bár mindig más és más köntösben. 

Ismert Platón dialógusa, amelyben az alexandriai tudós bemu-
tatja a királynak hatalmas találmányát, az írást, a felejtés ellensze-
rét. Erre azt mondja neki a király, hogy te balga, te nem a felejtés
ellenszerét, hanem a felejtés mérgét találtad fel. Mert mostantól
kezdve az embereknek semmit nem kell megjegyezniük, hiszen
mindent le lehet jegyezni, nyugodtan elfelejthetik, mert amit le-
rögzítettek, azt hiszik, késôbb elôvehetik bármikor. De ez nem így
van. Goldziher Ignácnak, a nagy magyar iszlámkutatónak van egy
tanulmánya az iszlám legendakincsrôl, itt arról beszél, hogy a Ko-
rán sokkal kevesebb törvényt határoz meg, mint a Tóra. A Korán
körül ezért nagyon gazdag legendaanyagnak kellett kialakulnia ah-
hoz, hogy gyakorlatilag eligazítsanak a törvényekben. Az élet leg-
különbözôbb dolgaihoz útmutatót adnak. Viszont ezeket a tanítá-
sokat hosszú évszázadokon keresztül nem jegyezték le, mégpedig
azért nem, mert – ahogy nagy iszlám tudósokat idézve Goldziher
írja – az írást meg lehet hamisítani. De az emléket kevésbé. Ha va-
laki valamire emlékezni akar, valamit az emlékezetébe akar vésni,
az biztosabban megmarad, mint bármiféle írás, ami könnyen el-
téphetô vagy átalakítható. 

– Vissza lehet térni a szóbeliséghez?
– Nem kell visszatérni, mert tulajdonképpen ma is a szóbeliség-

ben élünk. Nagyon furcsa az ehhez való viszonyunk. Látszólag azt
hisszük, hogy a szóbeliség teljesen visszafejlôdött, és az írásbeliség
ural mindent, miközben bármi, amit csinálunk, abban a szóbeliség a
meghatározó. Például az internetes kommunikáció sokkal közelebb
áll a szóbeliséghez, mint az írásbeliséghez. Ez is olyan módon ôrzô-
dik meg, hogy nem ôrzôdik meg. Hasonló, mint a szóbeliség. 

– Tervezel új darabot írni?
– Igen, de ez nagyon furcsa dolog lesz, mert fölülünk Bodó

Viktorral meg több más munkatárssal Moszkvában a Transzszibé-
riai expresszre, és elmegyünk Pekingig. Közben leszállunk egy cso-
mó helyen, Permben, Jekatyerinburgban, Novoszibirszkben, Ir-
kutszkban, a Bajkál-tónál, Ulánbátorban. Aztán majd ebbôl az uta-
zásból kell írnom egy darabot. Teljes szabadságot kaptam, viszont
az úton együtt fogunk gondolkozni, ötletelni, megállás nélkül –
Viktorral, Veress Panka dramaturggal és a többiekkel. Korábban is
mindig hasonlóan kalandosan dolgoztunk, igaz, akkor nem vona-
ton meg sztyeppén meg sivatagban meg jurtában. Egy hónapig
fogunk utazni, majd Frankfurtban lesz az elôadás bemutatója.

– Fantasztikus kalandvágy! Köszönöm a beszélgetést! 


