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 Ha az ember ránéz a portfóliódra, a színházi és filmszerepeidre, óhatatlanul felme-
rül a kérdés: miért startoltál el a repertoárszínháztól, és ez a váltás összefüggésbe hozha-
tó-e a Független Színház létrejöttével?
 – Kezdem a legelején, jó? Kaposvárról indultam a ’90-es években, ahol akkor még 
masszív színházi élet volt, az előadások művészi színvonala mellett a társadalmi mon-
danivalót sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A Toldi Iskola dráma tagozatos gimna-
zistájaként Török Tamás, majd Babarczy László mellett cseperedtem, utóbbi szemé-
lyisége nemcsak a városra, de az egész megyére nevelő hatással volt. Én ezt az okta-
tó-nevelő színházcsinálást hoztam magammal ide Budapestre 1999-ben, ekkor let-
tem ugyanis színiiskolás. De nem sokáig voltam ott, legfeljebb egy hónapot, mert 
közben bekerültem a Budapesti Kamaraszínházba, ott dolgoztam öt évet, majd még 
két évet a Bárkában. Ezalatt mindvégig fontosak maradtak a társadalmi témák, és 
közben egyre hangsúlyosabbá, egyre személyesebbé vált az a kérdés, hogy az álta-
lam olvasott darabokban, az általam látott előadásokban miért nincsenek roma sze-
replők, vagyis én miért nem vagyok benne ezekben. Tudniillik egyetemes dráma-
irodalmon, egyetemes színháztörténeten nevelkedtem, de egy adott ponton a ro-
ma szereplők hiánya nyomasztani kezdett. Vagy ha láttam is olyan előadást, ame-
lyekben megjelenítettek cigány figurákat, azok egytől-egyig nagyon necces szerep-
körben bukkantak fel.

 Csak hogy értsem: a hagyományosan klasszikussá vált tyúktolvaj és ehhez hasonló 
sztereotípiákra gondolsz?
 – Igen, teljes mértékben.

 De maga a figura épült sztereotípiákra vagy a színészi alakítás? Esetleg mindkettő?
 – Inkább úgy mondanám, hogy a nem cigány kollégáim cigánykodtak a színpadon, 
ha érted, mire gondolok. Egyrészt tehát nem cigányok játszották a cigány szerepe-
ket. Másrészt a Budapesti Kamarában nekem is bőven kijutott az autótolvaj és tár-
sai szerepekből. Nem feltétlenül csak ilyeneket alakítottam, de azért megesett. Ha 
pedig más előadásokat néztem – amikor nem voltam ugyanis színpadon, állandó-
an színházba jártam –, zömében ezek a sztereotípiák jöttek szembe velem. Hadd te-
gyem hozzá: a sztereotípiával sokszor nincsen baj, lehet ez a humor forrása is akár, 
csakhogy bennem szégyent okozott. Szabályosan szégyelltem magam. Nem hagyott 
nyugodni a kérdés, hogy miért nem jelennek meg itt értékek. Olyan értékek, ame-
lyek bárkit megszólítanak, amelyek mindenkit foglalkoztatnak.

 Az érték azért nagyon tág fogalom. Meg tudnád határozni, hogy egész pontosan mi 
hiányzott?
 – Mondok neked egy konkrét példát. Én gyerekkorom óta rengeteget dolgoztam. 
Volt egy irdatlan nagy földünk, amit művelni kellett. Ehhez adódott még kurva sok 
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„Hahó, nem áldozat vagy, 
hanem spíler:
kézbe veheted az életed!”
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jószág: lábas jószágtól a szárnyasokig minden, amit el tudsz képzelni. Ez nagyon 
sok melót jelent egy család számára. Én ebben nőttem fel: hogy melóztam reggel-
től estig. És amikor láttam egy Indul a bakterház-szerű filmet, az ötlött fel bennem, 
hogy a Bendegúzt miért nem egy cigánygyerekre osztották ki? Miért nem olyasva-
lakire, aki én voltam egykor? Hiszen ez mennyivel másabb alapfelállás: egy melós, 
törekvő embert megmutatni, nem pedig egy lúzer, lehúzós, lejmolós alakot, akit 
gyakran láttam színpadokon.

 Volt egy olyan pont, amikor tetőzött benned ez az ellenérzés, vagy apránként, folya-
matosan alakult ki?
 – Folyamatos volt, de emlékszem a tetőpontra is: a Katona József Színház Cigányok 
előadására. Ott állt a felravatalozott halott a színpadon. És akkor a cigánylány be-
vallotta a csávójának, hogy felcsinálta őt az apja, mire a gyerek megerőszakolja a ko-
porsó tetején. És ez nagyon nem volt a helyére rakva. Ráadásul mindez egy olyan 
időszakban történt, amikor nyilvánosság elé kerültek Jeszenszky corvinusos jegy-
zetei, amelyekből kiderült, hogy évtizedeken keresztül azt tanította a diákjainak, 
hogy a cigányok családon belül oldják meg a szexuális dolgaikat és intézik a szapo-
rodást. Igazából utána már semmi nem tudott meghatni, semmi nem volt, ami ezt 
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überelhette volna. Bennem meg egyre erősebben merült fel a korábbi kérdés: hát 
tényleg nincs egy olyan darab, előadás, ami rólam, a közösségemről szólna? Miköz-
ben, ismétlem, rengeteg darabot olvastam, a legfrissebb szövegeket, műfordításokat 
is megszereztem mindenféle témában: Shakespeare-től a kortársakig. Ehhez hozzá-
adódik az is, hogy az 1990-es években nem voltak roma pályatársaim. Nyári Osz-
kár akkor kezdett Kaposváron, Jónás Judit, Csemer Géza már dolgozott akkoriban, 
de csak a 2000-es években indul el a Maladype, pontosabban akkor még a Vareso 
Aver Társulat, amikor egy Dragan Ristic nevű srác összerántotta a hazai roma és nem 
roma alkotókat egy előadás erejéig. Szóval én innen indultam. De az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy a Budapesti Kamaraszínházban rengeteget tanultam színház-
csinálásról. Gyakorlatilag egész nap benn voltam, futószalagon jöttek ki az előadá-
sok, kábé mintha kefirt gyártottunk volna. Tébolyult mennyiségű előadásban ját-
szottam, és sok beugrásom is volt, ragadtak a dolgok az emberre, ha akarta, ha nem.

 Hogy vezetett innen az út a Független Színházig? Hogyan merült fel az ötlet egyáltalán?
 – Az ötödik, utolsó évemben, amikor kevesebbet dolgoztam a Budapesti Kamarában, 
ismerkedtem meg az akkori Kerényi-osztállyal, ez egy operett-musical szakos osz-
tály volt. Tompos Kátya, Szőcs Artur, Zöld Csaba jártak oda, többek között. Velük 
csináltunk egy zenés cigány-folklór előadást, ami három évig volt műsoron, a leg-
végén a Spinozában ment. Ezt egy ún. pilotként kell elképzelni, éjszakánként, elő-
adás után találkoztunk a Színművészetin, és összeraktuk az előadást. Ez volt az első 
olyan munkám, amelynek én voltam a producere, vagyis én szereztem rá a pénzt. 
Ezt követte mindjárt utána Ad de Bont holland író Mirad, egy fiú Boszniából című, 
a délszláv háborúról szóló darabja. Ekkor már 2004-et írtunk, és nagyon úgy né-
zett ki, hogy itt Magyarországon is borulni fog a bili roma-nem roma ügyben. Ak-
kora feszültséget érzékeltem, ami egyetlen szikrára robbanni fog.

 Polgárháborús feszültségre gondolsz?
 – Elmondom, mire gondolok: nem tudtam úgy végigmenni egy-egy kerületben, 
hogy ne igazoltattak volna a rendőrök. Azt nem mondom, hogy vegzáltak volna, de 
az igazoltatás –akárcsak a többi cigány értelmiségi barátom esetében – mindennapos 
volt. Tehát bő két évvel Olaszliszka előtt. Olaszliszka volt a gyújtózsinór, és ezt köve-
tően kezdték el a romákat gyilkolászni. A Mirad pedig pont erről szólt: hogy olykor 
családok, családtagok estek egymásnak, hiszen gyakoriak voltak a vegyesházasságok 
a horvátok, szerbek és bosnyákok között. Mi is egy ilyen hármas családot rajzol-
tunk meg, az asszony horvát volt, szerb férj és bosnyák unokaöcs, és azt a tébolyt 
próbáltuk ábrázolni, ami az etnikai feszültségekből és összecsapásokból származik.

 Ezt az előadást kikkel, hol csináltad?
 – Hogy őszinte legyek, én mindig a köreimben mozgó, általam legalkalmasabbnak 
tartott emberekkel szeretek dolgozni. Hogy egy példát említsek: ez az Ad de Bont-
darab, amit a Színház folyóirat drámamellékletében találtam, fél évig hevert az ágyam 
mellett. Elolvastam, lehajítottam a padlóra, hogy jól van, majd egyszer ezzel is kez-
dünk valamit. Aztán fél évre rá megnéztem egy Gór Nagy Mari-színészvizsgát, ahol 
a színpad mélyén ott volt egy kis esetlen, teszetosza figura kezeslábasban, nekem 
pedig mindjárt aha-élményem volt: hiszen ez a Mirad! Csakhogy Mirad eredeti-
leg nem szerepelt a de Bont-drámában, így szóltam egy dramaturgnak, hogy írjon 
neki szövegeket. Szóval a szereplőket illetően így formálódott egy-egy előadás sze-
reposztása. A helyszínnel kapcsolatban nagyon szerencsésnek mondhatom magam: 
már a kamarás korszakomban is sokat dolgoztam az RS9-ben, és tulajdonképpen 
nem volt olyan előadásötletem, amit Lábán Kati ne fogadott volna be. Tehát a leg-
jelentősebb munkáim az RS9-hez kötnek, méghozzá úgy, hogy nem voltam, nem 
is vagyok társulati tag. De az eggyel előbbi gondolatmenetet folytatva: a Miraddal 
indult el a Független Színház, kaptunk is az előadásért egy igen rangos ENSZ-ki-
tüntetést [az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Menedék-díját – KKJ]. Három év 
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alatt 80-szor játszottuk, és nagyon sok helyre eljuttattuk az üzenetét: hogy igen-
is vannak politikai menekültek, és az ember sosem vehet rá mérget, hogy nem ke-
rül hasonló helyzetbe. Az ENSZ-díjat követően nagyon felpörögtek a dolgok kö-
rülöttünk, például az egyik nézőnk csinált nekünk egy honlapot, és évekig egyedül, 
a tudtunk nélkül működtette, aztán szólt, hogy fiúk, most már vegyétek át. Mi meg 
rácsodálkoztunk: jé, van egy honlapunk. Mi ugyanis színházcsinálással foglalkoz-
tunk, se bejegyezve nem vagyunk, sem állandó helyszínnel, telephellyel nem ren-
delkezünk. Ez máig így van: gyakorlatilag nem is létezünk! [Nevet.]

 Végül is manapság ez a legszerencsésebb felállás.
 – Aztán beindultak a dolgok. 2010-ben jött a Tollfosztás című előadásunk. Ennek 
szomorú volt az apropója: túl voltunk a cigányok elleni gyilkosságsorozaton, én 
pedig az egész tragédiát gyerekek szemszögéből írtam meg. Ugyan szerettem vol-
na egy drámaírót felkérni erre a munkára, de akiket megkerestem, azt mondták: fi-
gyelj, ez politika, én ebbe nem mennék bele; amire felkaptam a fejem: hogy len-
ne ez politika, ez egy jelenleg zajló ügy, embereket ölnek. Nem volt mit tenni, ne-
kem kellett megírnom.

 A Tollfosztás nagyon nagyot ment, évekig játszottátok, vagy csak nekem tűnt úgy?
 – Két évig volt műsoron, mert a gyerekek hamar kinövik a szerepüket. Új jelmezt 
még csinálsz nekik, de a korukat megváltoztatni nem tudod. Új szereplőket bevon-
ni pedig nem akartam, egyrészt mert én nagyon hűséges vagyok, legalábbis igyek-
szem hűséges lenni a munkatársaimhoz, már csak azért is, mert egy kiforrott csapa-
tot nem szabad, nem érdemes megbolygatni. Hanem amikor láttam, hogy a gyere-
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kek kezdenek „kiöregedni”, szóltam a Maly Robinak, aki azóta Oscar-díjas operatőr 
[ Deák Kristóf: Mindenki, 2017 – KKJ], ő pedig összehozott egy forgatási csapatot, 
és leforgattuk terepen az előadást. Ehhez tudni kell, hogy 2012-ben nagyon átala-
kult a filmszakma, rengeteg filmes nem kapott pénzt, nem volt munkája, így a Robi 
által verbuvált csapat zsírprofi volt. Úgyhogy igazából maga a film pörgött még éve-
kig különböző közösségekben, az előadás csak két évig futott. Kaptunk egy norvég 
Ibsen-díjat, ami nagyon jól jött, mert tudtunk belőle csinálni egy gellérthegyi Peer 
Gyntöt, addigra már folyamatosan szerveztünk oktatási projekteket, mert arra rá-
jöttünk, hogy nem elég csak színházat csinálni, hanem terjeszteni is kéne a meglé-
vő anyagot, és eljuttatni olyan közösségekbe, ahonnan az embereknek esélyük nincs 
eljönni Budapestre előadást nézni. Ekkora már kiderült az is, hogy a nem romák-
hoz érzékenyítő tréningekkel lehet eljutni, a romákat pedig megerősíteni érdemes 
abban, hogy: hahó, nem áldozat vagy, hanem spíler, aki kézbe veheted az életedet. 
Ezek a workshopok máig futnak, változó a téma, de az üzenet ugyanez.

 Ha műfajilag kéne besorolnod a Független Színházat, az alternatív kategória mel-
lett még milyennek mondanád? Politikai színház? Társadalmi?
 – Politikainak mindenképpen, hiszen az átpolitizálódott máról szól. Ráadásul a má-
ban mindig vannak divatos trendek, mostanság a hazaszeretet, a nemzet, a haza 
a menő. Na, most én ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, mert engem az embe-
rek érdekelnek és a közösségek.

 Ez már maga a nemzet, nem?
 – [Nevet.] Csakhogy az a formanyelv és témafeldolgozás nem biztos, hogy kielé-
gíti a trendet meghirdető kultúrpolitikusokat. De ha nagyon pontos akarok lenni, 
bennünket a társadalmi témák érdekelnek, miközben persze a politikát, hiszen lá-
tod, nem tudjuk leválasztani róla.

 És állandó játszóhelyetek lett az évek során?
 – Nem, de nem is kell. Az a helyzet, hogy az állandó játszóhellyel szerintem fenn-
áll a bekockulás veszélye. Hátra dőlsz, és várod, hogy eljöjjenek hozzád. Míg az el-
térő helyeken való felbukkanásnak megvan az az előnye, hogy temérdek szubkul-
túrát elérünk. Például egy roma drámai hős el tud jutni egy akár szélsőjobboldali 
értékeket valló közösséghez is, ahol aztán kifejti a maga hatását.

 Egyébként tőletek az sem idegen, és ebben van közös élményünk is, hogy akár pár órás 
szöveg-előállítással, gyakorlatilag nulla próbával, utcaszínházat csináljatok. Ez hogyan 
működik, és milyen gyakori a repertoárotokban?
 – Az általad említett akciónak, amit a Rikárdó kifőzött valamit: konyha, divat, kul-
túra a nyolckerben keretében csináltunk, volt már egy három évvel korábbi előzmé-
nye, a Szent tehenek. Ezt az országban eluralkodó korrupciós téboly ihlette, és a leg-
izgalmasabb sztorikból raktunk össze utcai akciószínházat, ami a Fővám tértől in-
dult, a Bálnát érintve a Kiskörúton az Egyetem térig. Ez az előadás például úgy ké-
szült, hogy összehívtunk egy csapatot, akikről tudtuk, hogy az ő begyüket is legalább 
annyira nyomja a nálunk meghonosodó pénzügyi kultúra, és ők dobtak be a kö-
zösbe ötleteket. Zuschlag Jánostól kezdve Mészáros Lőrincig mindenki benne volt, 
aki lenyúlásokkal gazdagította a magyar korrupciós palettát. Végül egy norvég de-
legációnak mutattuk meg először: sétáló színház formájában, a delegáció tagjainak 
fülesből biztosítottuk a fordítást. Végignéztük velük azt a jelenetet a Tesco kirakata 
előtt, amikor egy „politikus” szétlopja például a Tescót. Ezt az akció-előadásunkat 
követte a Közmunka, avagy Arbeit macht frei. Ezek valóban néhány napos, legfel-
jebb egy hetes próbával készültek, és az volt a lényeg, hogy egyfelől a lehető legrö-
videbb időn belül reagáljunk mindarra, ami bennünket körülvesz, másfelől pedig, 
ha már nem kapunk pénzt, támogatást, hogy belefoghassunk egy nagyobb léleg-
zetvételű, akár klasszikusabb produkcióba, attól még gyakorolhassuk a szakmánkat.



31

 És hogyan reagáltak rá a nézők az utcán? Hiszen az is egy kitettség, ha úgy tetszik, 
színpadi állapot: a reakció maga.
 – Nagyon sokan ránk csúsztak. Az online térben is, illetve az offline-ban is megnö-
vekedett irántunk az érdeklődés, és hirtelen azt tapasztaltuk, hogy egy csomóan kö-
rülöttünk szeretnének maradni. Persze, olyan is előfordult, hogy megérkezett a rend-
őr, és megkergette egyik vagy másik színészt. Mi meg elszaladtunk. Később aztán 
már megbeszéltünk egy találkahelyet, hogy hova kell visszamenni hasonló esetben. 
Egyébként van is fent a YouTube-csatornánkon egy félperces jelenet, amely meg-
örökíti, hogyan szalad két rendőr két színész után. Visszatérve erre a műfajra: séta-
színházat csináltunk, amit később átalakítva elvittünk a Zsámbéki Színházi Bázis-
ra vagy a Kazimír Házba, ahol válogatott, meghívott vendégek előtt bemutattuk, 
hogy milyen élet zajlik a közmunkatáborokban. Ugyanis mi az egész közmunka-
programot tovább gondoltuk: bentlakásos táborok, ahol jó, dolgos magyar hazafi-
vá nevelik át a népet.

 Mennyire volt ez disztopikus?
 – Egyáltalán nem volt az. Nagyon is valóságos volt. Egyszerre volt sokkoló és hu-
moros, mert az ilyen témákat, szentül hiszem, érdemes egy kis humorral leönteni. 
Egyébként ez is megsokszorozta a nézőinket, és a minap arra jutottunk, hogy a jö-
vőben visszább szorítjuk a workshopjainkat, és nagyobb hangsúlyt fektetünk ezek-
re az akcióelőadásokra, az ott kialakított formanyelvre, mivel rengeteg továbbgon-
dolható és fejleszthető lehetőség rejtőzik benne.
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 És mennyiben volt más a Rikárdó kifőzött valamit az előbbi akciókhoz képest?
 – A sztori végtelenül egyszerű: adott a nyolckerben egy piac, a piacon vannak érté-
kesítők, és vannak vásárlók, és ha kellő odafigyeléssel, mosolyogva közelítesz hoz-
zájuk és megérdeklődöd, hogy mi közük van a cigány gasztronómiához, zenéhez, 
esetleg megkérdezed, hogy mit főz ma, akkor elkezdi fosni a szót, és csak mond-
ja és mondja, amíg bírja szuflával. Nekünk pedig ez nagyon jó, mert az engedélyé-
vel felvesszük ezeket a történeteket, majd visszavonulunk egy zárt térbe, ahol meg-
történik a közös dramatizálás, persze, az sem árt, ha vannak tapasztalt dramatur-
gok a helyszínen, és az elkészült sztorikat el lehet próbálni különböző köztereken, 
este pedig bemutatni valahol. Az utca emberétől baromi izgalmas anyagokat lehet 
gyűjteni. A Rikárdó esetében volt egy hiányosság, nevezetesen az, hogy nem vittük 
vissza az előadást azokhoz, akik a történeteiket adták hozzá, úgyhogy a közeljövő-
ben ezen is dolgozni szeretnénk: visszajuttatni ezeket a történeteket, látni a reak-
cióikat, elmélyíteni a munkafolyamatot, akár a próbaidőszak meghosszabbításával, 
molyolósabb műhelymunkával.

 Értem én, Rodrigó, de: adott egy állandó játszóhellyel nem, legfeljebb állandó csapattal 
rendelkező, be nem jegyzett, még a honlapjára is késve becsekkoló társulat, amelyik utca- 
és akciószínháztól kezdve társadalmi drámákkal, oktató workshopokkal, ENSZ- és Ib-
sen-díjas előadásokkal hívta fel magára a figyelmet. Innen hogy jutottak el a nemzetkö-
zi forrásanyagokig, a Roma Hősök Fesztiválig, majd a Roma hősök drámaantológiáig?
 – Annak idején a német kormánytól kaptunk megbízást, hogy gyűjtsük össze az 
Európában fellelhető roma drámákat, színházi alkotókat és műveiket. Amikor a be-
nyújtott kurátori koncepciónkat – ami arról szólt, hogy milyen struktúrában dol-
goznánk, hogyan gyűjtenénk stb. – elfogadták, nekiestünk a melónak, felkutattuk 
az Európában dolgozó roma színházi alkotókat, megkérdeztük, kiket ismernek még, 
és legnagyobb örömünkre elképesztő anyag érkezett be: európai kőszínházaktól kezd-
ve a különböző alternatív csapatokon át a kistelepüléseken működő színjátszó cso-
portokig: baromi széles spektrum tárult elénk. De mi nemcsak az alkotók kilétére, 
hanem a produkciók minőségére is kíváncsiak voltunk. Ott, ahol az előadás írott 
anyagra épült, könnyű dolgunk volt: bekértük a szöveget, és egy nyersfordítás alap-
ján már látni lehetett, hogy milyen színvonalat képvisel az adott alkotó vagy társu-
lat. Tudniillik szerettük volna szétválasztani a búzát az ocsútól: a profikat kerestük. 
Azokat, akik naponta gyakorolják a szakmájukat, és fontos számukra, hogy jelen le-
gyenek a közéletben, kifejtsék a maguk hatását mind a többségi, mind a roma tár-
sadalomra. Másfél éves gyűjtőmunkát követően már teljesen világos volt számunk-
ra, hogy Oroszországtól Írországig kik és hogyan működnek. Nagyjából ekkor meg 
is szűnt a munkaviszonyunk a német kormánnyal, de abban a szerencsés helyzet-
ben voltunk, hogy egy korábbi, a nevünkre kötött együttműködési megállapodás 
értelmében harmadik félnek csak jogdíj ellenében adhattuk ki az alkotók munkáit. 
És amikor rádöbbentünk, hogy ezt a gyűjtő, feldolgozó munkát rajtunk kívül sen-
ki nem viszi tovább, senkinek nem érdeke, hogy megmutassa, milyen hatást fejte-
nek ki a roma színházi alkotók Európa-szerte, arra is ráébredtünk, milyen előnyös 
helyzetben vagyunk. Úgyhogy elkezdtünk dolgozni velük. Számunkra az is nagyon 
fontos volt, tudod, hogy disszemináljuk is a munkájukat. De ezt velük egy csapat-
ban akartuk. Úgyhogy az első fesztivál tulajdonképpen edukációs célból jött létre, 
és eleinte nem is fesztiválként gondoltunk rá. Meghívtuk Alina Șerbant, Mihaela 
Drăgant, Dijana Pavolvicot és Richard O’Neillt azzal a céllal, hogy tető alá hoz-
zunk egy oktatási módszertant a munkáikból, közösen határozva meg a fókuszpon-
tokat. Talán a Maly Robi vetette fel, aki még mindig velünk dolgozott: de hát, ha 
már itt vannak, miért nem lépnek fel?! Hiszen ezek egyszemélyes darabok! Úgyhogy 
Maly Robi tanácsára megcsináltuk a fesztivált, kb. egy hónapunk volt a szervezésre. 
2017-ben még négy alkotás érkezett, 2018-ban már nyolc. Ez még monodráma és 
storytelling műfaj volt. Ekkor merült fel az antológia ötlete, és a tizenkét darabból 
válogattuk ki azt az ötöt, ami ma a kötetben olvasható. ’19-ben négy kamaradarab 
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érkezett Magyarországra, idén pedig nyolc előadás lesz látható október 21-től, he-
tente egy előadás, online. Elviekben készen állunk egy újabb, ezúttal kamaradara-
bokat tartalmazó kötetre. Ezzel párhuzamosan arra is figyeltünk, hogy összegyűjt-
sünk egy vizuális kiállítási anyagot. A print változatot, amiben helyet kap az alko-
tóról készült portré, a szakmai életútjának egy bizonyos kiemelkedő momentuma, 
azok a vizuális elemek egészítik ki, amelyek a munkájába engednek betekintést, il-
letve ezeket kíséri egy-egy szerkesztett mélyinterjú. Mostanra már nagyjából három 
órányi vizuális anyagunk van, amelyek bőven kitesznek egy combosabb kiállítást.

 Egy pillanatra térjünk vissza az antológiához. Milyen szempontok alapján válogattá-
tok ki ezt az öt alkotást? Minek kellett, ha kellett egyáltalán, megfelelnie a szövegeknek?
 – Elsősorban tartalmi és minőségi szempontok mentén válogattunk. Illetve volt egy 
harmadik, ami mindent vitt: ez pedig az önreprezentáció kérdése. Vagyis azt néztük, 
hogy az adott alkotó vállaltan roma származású legyen. Hogy aztán félig vagy egé-
szen az, minket nem érdekelt, az volt a lényeg, hogy ő annak vallja magát. Ehhez az 
utóbbi aspektushoz igazodva a Független Színház monodrámái nem kerülhettek be-
le a kötetbe, hiszen azokat Illés Marci írta, aki nem roma. De ez nem baj, sőt kife-
jezetten jó pontnak tartom, hogy nem nyomulunk saját darabbal. Az én fejemben 
a válogatásnál még az is megfordult, hogy a földrajzi szempont sem elhanyagolha-
tó: legyenek benne travellerek, mutassuk meg a roma közösségek sokszínűségét, te-
szem azt: Romániától az ír és skót travellereken át a svájci jeniseket sújtó biológiai 
népirtásig, illetve Farkas Franciska darabjában egy magyar cigánylány történetéig.

 Franciska egészen elképesztő darabot írt. Számomra a legütősebb valamennyi közül. 
Annyi idézőjel, irónia és önirónia, ami az önegzotizálást, önstigmatizálást kifigurázza…
 – Tejesen jól látod. A 2018-as fesztiválon, amikor bemutatta a Levél Brad Pitthez 
című monodrámáját, még nem volt kötetkész az írott anyag. Leültünk, átbeszéltük, 
Franciska vérprofin reagált az észrevételeinkre, a fejlesztési javaslatainkra, és rekord-
idő alatt megtette a szükséges változtatásokat. Valóban a kötet gyöngyszeme lett.

Európai Roma Család forgatása
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 Említetted a beszélgetésünk során, hogy a későbbiekben kevesebb workshopot tartotok 
majd, amit én személy szerint sajnálok. Egyrészt, mert nagyon fontos munkát végeztek 
a magyar vidéken, másrészt, mert kifejlesztettetek egy módszertant, ami valóban haté-
konynak tűnik. De van-e különbség metodológia szempontjából, ha roma, illetve nem 
roma közösségbe viszitek ezeket a műhelymunkákat? Miben tér el egymástól a két modell?
 – Különbözik, persze. Mi mindig az adott közösségre szabott tematikákkal készü-
lünk. Mondok egy példát: ha egy szélsőséges nézeteket valló csoporthoz megyünk, 
akik történetesen rühellik a cigányokat, esetleg valamilyen sérelmet ápolnak ma-
gukban, más darabok mentén állítjuk össze a workshop programját és tematiká-
ját, mint mondjuk a marosvásárhelyi művészeti egyetem dramaturg-csoportjának. 
Nem ítélkezünk, hiszen nem ismerjük az adott csoport tagjainak érzelmi hátterét. 
Nem stigmatizálunk, és végképp nem húzzuk elő a náci-kártyát. Ugyanis minden 
műhelymunka két részből áll: az egyikben a résztvevők megismerkednek a darab-
bal, prezentálják egymás előtt, hogy miről szól, és megrajzolják a drámai hős út-
ját. A második részben mindenkinek meg kell határoznia, hogy ő maga mikor volt 
referencia mások számára, mikor vált hőssé, illetve milyen fontos emberek állnak 
körülötte, akikre felnéz. Vagyis itt az a kérdés: ki a te hősöd? Innentől kezdve már 
nem a drámai hősökön van a hangsúly, hanem a jelenlevőkön. S miután a hős nar-
ratívája pozitív kicsengésű, hiszen értéket mutat fel, amivel eufórikusan lehet azo-
nosulni, egyúttal kilép a cigány – nem cigány kérdésből, és egyéni azonosulási le-
hetőségeket villant fel.

 Az elmúlt évben kommunikációs tréninget tartottál roma fiatalok számára. Ez meny-
nyiben köthető a Roma Hősök workshopjaihoz?
 – Ez nem az én ötletem volt, hanem Bernáth Gábor találta ki, mert korábban 
senkiben nem merült fel, noha úgy kell ez a tréning, mint egy falat kenyér. Arra 
ugyanis, hogy a középiskolába vagy egyetemre bekerülő roma fiatalokat napi szin-
ten lecigányozzák, mindeddig nem született hatékony válasz. Számtalan esetben 
álltam én is tehetetlenül, amikor ezt tapasztaltam tanulmányaim és munkáim so-
rán. Senki nem mondta el, és én sem tudtam, hogyan kell viselkedni, amikor leci-
gányoznak. Legtöbbször a hallgatás stratégiáját választottam, ritkábban az agresszi-
óba menekültem. Egyik sem volt megfelelő reakció, mint kiderült. Mi azt tanítjuk 
ezeknek a fiataloknak, hogy hogyan kezeljék a hasonló támadásokat. Hogyan lehet 
erőszakmentesen, észérvekkel kezelni egy hasonló helyzetet, illetve, ha valaki erre 
nem képes, hogyan és kitől kérhet segítséget. Hiszen mindig akad egy támogató 
osztálytárs, esetleg egy támogató osztályfőnök, ha pedig ők sincsenek, akkor néz-
ze meg az iskola szervezeti és működési szabályzatát, amely kijelenti, hogy minden 
diák lelki és testi épsége fontos az adott intézmény számára. Én ebben a tréning-
ben színházi helyzeteket szimuláltatok a diákokkal: belehelyezkedünk a megtáma-
dott vagy akár a támadó helyzetébe. Utóbbi esetében, mint azt korábban is jelez-
tem, nem stigmatizálunk, nem ítélkezünk. Annyiban tehát kapcsolódik a Roma 
Hősökhöz, hogy egyéni utakat, cselekvési modelleket állítunk fel. A tréning rám 
eső részében a storytelling műfaját alkalmazzuk. Mindig én kezdem, elmesélem 
a diákoknak, hogy engem milyen sérelmek értek korábban. És mivel ez nagyon 
személyes kitárulkozás, lemeztelenedés, a  résztvevők szinte kivétel nélkül csatla-
kozni akarnak a történetemhez. De hangsúlyozom: ez az erőszakmentes kommu-
nikációs tréning nem része a Roma Hősök-szériának, és nem is szeretném össze-
mosni vele. Ez az én különmunkám, ahogy a legtöbbünknek van még a Függet-
len Színházon kívül is elfoglaltsága. Egyesek szegregált iskolában tanítanak, má-
sok a doktorátusukat írják.

 Mi zajlik most a Független Színházban?
 – Most fejeztük be a Falunap című előadásunk forgatását a Gellérthegyen, ami 
a kistelepülési uzsorarendszerről szól, illetve most forog Az európai roma család cí-
mű szappanoperánk brit, olasz, spanyol és magyar színészek szereplésével, ami egy, 
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Balogh Rodrigó a Független Színház Magyarország (http://independenttheater.hu) alapító 
művészeti vezetője. Az International Romani Film Comission tagja (Berlin, 2012). A Roma 
hősök – Nemzetközi Roma Színházi Fesztivál kurátora.

Király Kinga Júlia író, műfordító. A  Kalligram Kiadónál megjelent kötetei: A  test hangjai 
(2011), Apa Szarajevóba ment (2017), Giambattista Basile: A  mesék meséje (2014, fordítás).

a pandémia idején zajló zoom-beszélgetésekből kibontakozó roma családtörténet. 
Szóval valami előnye is van a pandémiának: mivel mindenki otthon ül, nemzetkö-
zi stábbal dolgozhatunk.

 És mi a helyzet a Roma Hősök Fesztivállal?
 – Folytatjuk, kicsit módosítva az eredeti terveinkhez képest. A járványhelyzet mi-
att mindenki a saját hazájában rögzíti az előadást, mi pedig az utómunkát köve-
tően mindenki számára elérhetővé tesszük a felvételeket. Október 21-én kezdünk 
Alex Fifea Bambina című előadásával, és utána decemberig minden csütörtökön egy 
újabb előadás látható az online-fesztivál keretében.   


