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A kolozsvári színház Homemade 
cjmｶ k｠z｠ss[gi szjnhLzi el｣adLsL-
nak apropóján Biró Réka és Deák 
Katalin dramaturgokkal Balázs Nóra, 
az el｣adLs projektmenedzsere be-
szélgetett. 

Balázs Nóra: Mindhárman egymást kö-
vet｢ Zvekben vZgeztｲnk a kolozsvJri 

szinmｶvZszeti teatrol{gia szakJn. Ti mivel sze-
rettetek volna foglalkozni az egyetem elvégzé-
se után? Mi érdekelt leginkább a színházban?

Biró Réka: Én utolsó évben azt képzeltem 
el, hogy elmegyek egy cirkuszba, és ott fogok 
valamit csinálni. Nem fellépni, nyilván. De nem 
kaptam egy cirkuszt se, ahova lehetett volna 
menni.

Deák Kati: Beiratkoztam kortárs színház 
mesterire. Harmadéven nagyon megszeret-
tem a dramaturgiai munkát, de abból megélni 
nem volt egy perspektíva. Nem is ismertem 
annyira a szakmát – most se ismerem –, hogy 
nyomatni kezdjem magam, mint dramaturg. 
Emellett az is fontos volt, hogy legyen vala-
mi pénzforrásom. A Puck Bábszínház éppen 
k‾z‾nsZgszervez｢t keresett. 9gyhogy vissza-
tértem a realitásba. 

B. R.: Az egyetemen dramaturgiával nem 
nagyon foglalkoztunk, ezért merész dolognak 
tｶnt arra gondolni, hogy Zn ezt szeretnZm 
csinálni. De volt egy olyan érzésem, hogy ez 
érdekel, ez kihívás. Úgyhogy számomra in-
kább a fesztiválos munkák voltak meghatáro-
z{ak. Nem is feltZtlenｲl az irJs rZsze, hanem 
a tördelés, blogszerkesztés. Aztán elmentem 

drámaírás mesterire Vásárhelyre. Nem akar-
tam drámaíró lenni, csak gondoltam, többet 
megtudok arról, amit nem kaptam meg alap-
képzésen.

D. K.: A mesterin az volt az ígéret, én leg-
alJbbis azt szｶrtem le, hogy egyｲtt dolgozunk 
szinisekkel – ez nekem nagyon fekｲdt. És a 
forma meg is volt ehhez, de nem volt kigon-
dolva, hogy milyen anyaggal foglalkozunk, mit 
Zs pontosan kikkel kisZrletezｲnk. A kZt Zvbe 
minimum négy próbafolyamat belefért volna.

B. R.: A drJmairJs mesterir｢l azt gondol-
tam, hogy ott kipróbálhatom, hol vannak a 
hatJraim, milyen mｶfaji nyelveken tudok meg-
szólalni – ehhez képest nem ez történt. Na-
gyon bezártak. Például írtam egy szöveget, 
ami lehet, hogy nem volt j{, de szｲletett egy 
másfajta, nem hagyományos jelenet. A tanár 
viszont nem gondolkodott azon, hogy a mｶfa-
jon belｲl ezt hogyan lehetne javitani.

B. N.: Milyen lehet｢sZgei vannak azoknak 
a iataloknak, akik el akarnak kezdeni szinhJz-
zal foglalkozni?

B. R.: Ha most visszaszólhatnék annak a 
RZkJnak, aki friss vZgz｢skZnt kij‾tt az egye-
temr｢l, azt mondanJm, legyen bJtrabb. Nem 
az alázatot nevelték belénk, hanem azt, hogy 
ｲlj le s kussolj, hｯzd meg magad.

NEM KELL 
MEGVÁLTANI 
A VILÁGOT
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B. N.: Szerénységet, de nem a jó értelem-
ben vett, hanem a nyuszi-, fZl｢ szerZnysZget.

B. R.: Befrusztráltak. Szóval azt monda-
nJm, legyen t‾k‾sebb. Sokkal egyszerｶbben 
kell gondolkodni. Van egy ötleted, beszélgetsz 
r{la emberekkel, van-e Zrtelme, hogy tudunk 
rá pénzt szerezni, milyen térben, kikkel lehetne 
dolgozni. Ez nem olyan nagy kunszt.

B. N.: Ezt a feltalJlod-magad-hozzJJllJst 
nem tanították meg. Vagy te, a kicsi szeren-
csétlen, és vannak a nagy színházak, ahova 
esetleg majd bekerｲlhetsz. És ha ez sikerｲl, 
akkor ráadásul nem is tudod, mi a dolgod. Ha 
most bemehetnék egy órára az egyetemre a 
iatalokhoz, elmondanJm, hogy nagyjJb{l mire 
számíthatnak. Az irodai munkában hasznos a 
szervezettség, pontosság, találékonyság, tud-
ni kell magyarul, romJnul, angolul. Sｲrg｢sen 
tanuljanak meg ezeken a nyelveken. Basic 
skillek kellenek. Ismerd az Excelt, a Word‾t, 
a nyomtatót – ezt nem mondja el senki. Kom-
munikációs készségek, kivel hogy beszélj. A 
valós életben nem biztos, hogy a színháztörté-
net az els｢, amivel szembetalJlod magad. 

D. K.: Nekｲnk volt irodalmititkJrsJg-{rJnk. 
Tanultunk Corelt például, Kelemen Kinga taní-
tott ilyesmiket.

B. N.: Biztosan reálisabban látjátok pár év 
szinhJzi tapasztalat utJn a sajJt lehet｢sZgeite-
ket is. Hol vagytok most ahhoz képest, amit az 
egyetem elvégzésekor elképzeltetek?

D. K.: Engem a dramaturgia érdekelt akkor 
és most is.

B. N.: Szabadúszó dramaturgként tevé-
kenykedsz, ez rZszedr｢l tudatos d‾ntZs volt, 
nem kényszermegoldás. A te történeted ilyen 
értelemben pozitív példa is lehet, nem?

D. K.: Arra voltam kivJncsi, hogy lehet-e 
ezt csinálni. Persze be kell vállalni olyan dra-
maturgi munkákat is, amelyek nem annyira 
izgatnak, például egy klasszikus szöveg. Még 
az is érdekel, de már nem annyira, mint egy 
pr{bafolyamat alatt megszｲlet｢ sz‾veg. Azt 
mondtam, ha egy évig nem halok éhen, akkor 
ezt folytatom.

B. R.: De ha kiveszed a kolozsvári színhá-
zas kｲls｢s projektjeidet…

D. K.: Akkor kicsit éhen halnék.

Biró Réka és Deák Katalin. Fotó: Biró István
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B. R.: Én most azt tapasztalom, hogy leg-
több színháznál nem szánnak pénzt a drama-
turgra. Ha nem vagy diszlet-, jelmeztervez｢ 
vagy rendez｢, nincs pZnz. MZg a zeneszerz｢k-
nek is alig akarnak adni.

B. N.: Az nem látványos, amit a dramaturg 
csinál.

D. K.: Ez nem azt jelenti, hogy a tervez｢, 
koreogrJfus vagy rendez｢ honorJriumJnak a 
felét kapod, hanem hogy a tizedét se. Engem 
megrZmiszt az, hogy a vezet｢k sem tudjJk, 
mit jelent ez a munka, és nem gondolják, hogy 
ezt meg kZne izetni vagy becsｲlni. 

B. R.: Ha szerz｢ vagy, az egy mJsik t‾rtZ-
net. Ha te írtad a szöveget, azt tudják kezelni. 
De az, hogy van egy szöveg, és annak van egy 
dramaturgja – erre nincs kialakult rendszer.

B. N.: TehJt ahhoz, hogy valaki kezd｢kZnt 
megZljen, kell egy ix – legt‾bbsz‾r irodai – 
JllJs. Egy szerz｢dZs, ami Jlland{ j‾vedelmet 
biztosít, jobb esetben egy színháznál. Az a 
tendencia, hogy elszerz｢dsz valahova, aztJn 
reménykedsz, hogy elengednek máshová is 
dolgozni.

D. K.: A köztudatban a dramaturgia az 
a munka, amit az irodalmi titkár is el tud vé-
gezni a napi nyolcórás tevékenysége mellett. 
Ez számomra elképzelhetetlen. Ha nem tudsz 
dramaturgkZnt ott lenni, az el｢adJs rovJsJra 
megy. Ha meg folyamatosan próbán vagy, 
az irodai munka rovására megy. Valami úgyis 
meg fogja szívni, leghamarabb az ember, aki a 
kett｢t egyszerre pr{bJlja csinJlni.

B. N.: De fordítva is ez van. Az irodalmi 
titkárság az a munka, amit a dramaturgok vé-
geznek, ha nem tudnak el｢adJsban dolgozni. 
Mert épp nincs olyan próbafolyamat vagy ren-
dez｢, vagy mert tｯl sok dramaturg vZgez.

B. R.: Túl sokan akarnak dramaturgok len-
ni, k‾zben meg rengeteg el｢adJs van, aminek 
nincs dramaturgja, és ez nagyon látszik. Ami a 
dramaturgiJn kivｲl Zrdekelt mZg, az az online 
kommunikáció. Szeretek fesztiválokon vagy 
off-programos projekteken dolgozni. Egyetem 
utJn pJrhuzamosan kｲl‾nb‾z｢ szakmJk in-
dultak el, amikbe elZg sok id｢t meg energiJt 
öltem. De ahhoz, hogy az egyikben tovább le-
hessen fejl｢dni, fel kell adni a t‾bbit. 

B. N.: 2016 ｢szZn mutatta be a kolozsvJri 
színház a Homemade k‾z‾ssZgi szinhJzi el｢-
adJst. Egy k｢szinhJz repertoJrjJn elZg ritkJk 
a hasonl{ m{dszerekkel kZszｲl｢ el｢adJsok. 
Mi volt ennek a bemutat{nak az el｢t‾rtZnete?

D. K.: Egyszer csak szóltak, hogy van egy 
AFCN-s (szerk. megj.: Román Nemzeti Kultu-
rális Alap) kiírás, s hogy kéne gyorsan valamit.

B. R.: Sokszor kérdezték a középiskolás 
osztályok, hogy mit ajánl nekik a színház, de 
mindegyik el｢adJs vagy tizennyolc Zven felｲ-
lieknek vagy kicsiknek sz{lt. Ott volt a leveg｢-
ben, hogy kellene valami.

D. K.: Igen. Volt egy generáció, ami kiesett: 
a 7–10. osztály. Nekik akartunk valamit. Olyan 
tZmJt kerestｲnk, amihez mindenki k‾nnyen 
tud viszonyulni. Gondolkoztunk, hogy mit is 
lehetne, és egyszer csak Kinga (szerk. megj.: 
Kovács Kinga, a KÁMSZ programigazgatója) 
mondta ezt a szｲl｢ dolgot. Akkor kezdett az 
egZsznek sｯlya lenni, amikor kiderｲlt, hogy 
megnyertｲk, Zs meg is kell csinJlni. Megirtuk, 
kitalJltuk a pJlyJzatot, de nem hittｲk, hogy eb-
b｢l lesz valami.

B. N.: Hogy fogadták az ötletet a színé-
szek? Mi t‾rtZnik egy k｢szinhJzban, ha valaki 
el｢Jll egy olyan el｢adJstervvel, ami nem illesz-
kedik a színészek rutinjába?

D. K.: Ebben a projektben az volt az egyik 
legjobb, hogy a szinZszek k‾zｲl az j‾hetett, 
aki akart. Ez bátor döntés, mert amikor sze-
reposztást készítesz, általában bebiztosítod 
magad. Olyan embereket választasz ki, akik-
kel nem t‾rtZnhet nagy baj, akik tudnak egyｲtt 
dolgozni.

B. R.: Ez így rizikós volt.
D. K.: De akik jöttek, akartak dolgozni, és 

ez sok mindenen Jtsegitett. Egy k｢szinhJznJl 
az is kérdés, hogy annak a színésznek, aki 
egy Zvadban kZtszJz este jJtszik, van-e kedve 
még a tízedik bemutatót is bevállalni. 

B. N.: Egy ilyen projektnek ez lehet az 
egyik receptje, hogy azok dolgozzanak benne, 
akik számára fontos.

D. K.: A többi próbafolyamathoz képest 
a Homemade-csapatnJl mZg mindig kivJn-
csiak vagyunk egymásra, és arra is, hogy mi 
van mZg ebben a szｲl｢-gyerek kapcsolatban. 
Mai napig felmerｲlnek kZrdZsek. A csoportban 
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mZg ma is megosztanak egy-egy cikket, ami 
a témáról szól. Ez azt feltételezi, hogy másfél 
év után is folyamatosan keresik a forrásokat, 
amelyek valami újat mondhatnak nekik. 

B. N.: Milyen mintJk voltak el｢ttetek, ami-
kor a Homemade-be belevJgtatok? Kihez, 
hová fordulhattatok tanácsért?

D. K.: Érdekel ez a fajta színház. Próbálok 
minél több mindent elolvasni, megnézni abból, 
ami a közösségi színházhoz kapcsolódik. Biz-
tos, hogy sok dolog elkerｲli a igyelmemet, de 
pr{bJlok igyelni az ilyen jellegｶ projektekre.

B. N.: Tudsz mondani pár példát, ami a 
k‾rnyZkｲnk‾n elZrhet｢?

D. K.: A Verespatak mint munkafolyamat, 
pZldaZrtZkｶ volt szJmomra. Vagy Gianina 
COrbunariu el｢adJsai JltalJban. Mindig izga-
tott, hogy közelít egy témához, hogy bontja 
ki, hogyan mｶk‾dteti a szinZszeket. PZldJul a 
Verespataknál a színészek is mentek terepre: 
interjúkat készíteni, beszélgetni. Nem kapnak 
kész szöveget.

B. R.: Hasonl{ volt mZg Csikban egy szｲ-
lZsr｢l, szｲletZsr｢l sz{l{ el｢adJs, a Terminus, 
de azt sajnos nem láttuk.

B. N.: Vagy a vásárhelyi 20/20.
B. R.: FesztivJlokon lJtsz ilyen tipusｯ el｢-

adásokat, a szakmai beszélgetéseken pedig 
gyakran esik szó a próbafolyamatról, de ami-
kor kiderｲlt, hogy a Homemade szövegét mi 
fogjuk írni, elkezdtem rettegni.

B. N.: Mi volt a projekt módszertana?
D. K.: El｢sz‾r nincs nagy mｶvZszet. In-

terjｯkat szeretnZl. Kigondolod, hogy ezekb｢l 
kZs｢bb jeleneteket lehet irni. ElkZszｲlnek az 
interjúk, írsz, javasolsz bizonyos szövegeket, 
beviszed próbára, kísérleteztek ezekkel. A 
vZgZn majd lesz egy el｢adJs. Okosnak talJn 
akkor kell lenni, amikor kiválasztod a szakem-
bereket (pszichológust, szociológust, terapeu-
tJt), akik veled egyｲtt tudnak gondolkodni, akik 
segítenek a kutatási fázisban, akik új impulzu-
sokat hoznak. Az egyetemet is megszólítottuk. 
A szinZsz Zs teatrol{gia szakos hallgat{k k‾zｲl 
bárki részt vehetett a folyamatban. Szocioló-
gia, pszichol{gia, mｶvel｢dZsszervezZs sza-
kos hallgatók is jelentkezhettek interjúzni. 

B. R.: Jót tett ennek a történetnek, hogy 
színis diákok csatlakoztak. Jött egy friss vér. 
Annak ellenére, hogy tapasztalatlanok voltak, 

A Homemade alkotócsapata. Fotó: Biró István
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össze tudtak forrni olyan színészekkel, akik 
mJr hｯsz Zve egyｲtt dolgoznak. 

B. N.: A hosszabb távú haszna az ilyen tí-
pusú munkafolyamatoknak, hogy létrejön egy 
alkot{csapat, amelynek a tagjai kZs｢bb is szi-
vesen dolgoznak egyｲtt. Hogy lehet el｢segite-
ni az ilyen pillanatok megtörténését?

B. R.: Nem szeretem ezzel a projekttel 
kapcsolatban, ha elkezdjｲk misztiikJlni. Ha 
kivJncsiak vagytok, igyeltek egymJsra Zs ko-
molyan veszitek magatokat, akkor nincs, hogy 
ez ne történjen meg. Egy munkafolyamatban 
mindez természetes kéne hogy legyen. Csak 
általában nem az.

D. K.: SzeretnZm, ha sok olyan el｢adJs 
szｲletne, amelyben a rZsztvev｢k j{l Zrzik ma-
gukat. Olyan folyamatokból kellene több, ahol 
azt érzik, hogy van értelme annak, amivel fog-
lalkoznak; ahol van id｢, Zs nem kell hat hZt 
alatt legyｯrni. Sokszor az egyｲtt t‾lt‾tt id｢ szJ-
mít a legtöbbet. Nem kell megváltani a világot. 
Már az is jó, ha beszélgetni tudunk egymással. 
Az is lehet formabontó, ha van egy normálisan 
kigondolt ｲtemterv, Zs azt be tudjuk tartani. 
Próbáltunk nem ígérni olyasmit, amit nem tu-
dunk betartani.

B. N.: Ez is az ｢szintesZgen mｯlik, nem? 
Ha valami elkanyarodik a megtervezett úttól, 
akkor azt közölni kell.

D. K.: Én eredetileg nem akartam szöve-
geket irni, RZka sem. Eredetileg azt kZpzeltｲk, 
hogy jön majd egy szakember (dramaturg, 
szövegíró), aki már több ilyen projektben részt 
vett, aki tudja ennek a módszerét, és megta-
nitja nekｲnk is. Egy dramaturgmｶhely volt a 
cél, amelyen a színháztudomány szakos hall-
gatók is részt vehettek volna. Csakhogy nem 
találtunk ilyen szakembert. Vagy nem keres-
tｲnk j{l, vagy nem volt elZg pZnz – ezek mind 
egyｲtt. 

B. N.: VZgｲl a teljes el｢adJs sz‾vegZt ti 
ketten irtJtok az elkZszｲlt interjｯkra alapozva, 
közösen alakítva a szövegkönyvet a színé-
szekkel. Hogyan léptétek át a szövegírással 
kapcsolatos félelmeteket?

B. R.: Úgy, hogy írni kellett – ez ilyen egy-
szerｶ. Volt kilencszJz oldal interjｯ, amit Katival 
sokszor ｯjraolvastunk. KeresgZltｲnk, cimsza-
vaztunk, tZmJk szerint csoportositottuk a kｲ-

l‾nb‾z｢ sz‾vegrZszeket. Kiirtuk a j{ monda-
tokat és a szlenget, amit a diákok használnak. 
HatszJzfZle alJhｯzJs Zs gyｶjtZs volt abban a 
kilencszáz oldalban. Például tiniszótárt is ké-
szitettｲnk. Fogalmam nem volt, hogy mi az a 
MILF. Akkor hallottam el｢sz‾r. 

D. K.: A rendez｢ azt kZrte, hogy kｲl‾nb‾-
z｢ mｶfajokban irjunk. Ez nekem sokat segitett. 
Meg aztán az interjúk alatt pár kép beégett. 
Például az, hogy hét gyermek él huszonegy 
nZgyzetmZteren. Az interjｯvezet｢ben az egyik 
kérdés az volt, hogy a családban mit hallgat-
nak el egymJs el｢l. Rengeteg olyan vJlasz 
érkezett, hogy hát, kis lakásban sok mindent 
nem lehetett elhallgatni. Sokan kis helyen van-
nak ‾sszet‾m‾rｲlve – ez a kZp gyakran vissza-
tért. Az is fontos volt, hogy az interjúkat rögzí-
tettｲk, Zs megvolt a hangfelvZtel.

B. R.: Nem mindegy, hogy olvasod az in-
terjｯt, vagy valaki a fｲledbe beszZl. Volt egy 
interjú, amit elkezdtem olvasni, és a válaszok 
mJr-mJr szｲrreJlisnak tｶntek. AztJn meghall-
gattam, és rájöttem, hogy ez a gyermek két 
sz{ k‾zt t‾bbperces szｲneteket tart. Ett｢l 
sｯlyos lett az egZsz. Szoktatok id｢t t‾lteni 
egyｲtt? – ez volt az egyik kZrdZs. A vJlasz 
erre: igen. Egyszerｶ kZrdZs-vJlasz. Nem gon-
dolkodsz, mész tovább. A felvételen viszont 
hallod, hogy a kZrdZs utJn kZt perc szｲnet k‾-
vetkezik, aminek a végén ennyi van: hát, igen. 

D. K.: Sok er｢t adott, hogy a szinZszek 
biztak bennｲnk. VigyJztak, hogy ne mondjJk 
másképp a szöveget. Mi meg sokszor arra 
kZrtｲk ｢ket, hogy sz{ljanak, ha ｯgy Zrzik, hogy 
valami nem jó. Javítsuk ki, írjuk át, dolgozzunk 
rajta.

B. R.: Miel｢tt bevittｲk volna pr{bJra, 
Katival minden szöveget hangosan felolvas-
tunk egymásnak. De soha nem a magunkét, 
mindig a mJsikZt olvastuk. Olyankor egyb｢l 
hallod, ha valami nem pontos. Ha megakadsz 
az olvasásban, tudod, hogy nem jó a mondat-
szerkezet, valami gubanc van.

B. N.: Mi volt még a szerepetek ebben a 
folyamatban?

D. K.: A pr{bafolyamat el｢tt a szakembe-
rek megkeresése, interjúk készítése, interjúk 
begépelése.
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B. R.: Próbabeosztás, logisztikailag kitalál-
ni, ki mikor jön – ezt lebeszélni a színészekkel. 
KellZkkZszitZs. Szerz｢dZsek vZgigk‾vetZse, 
hogy mindenki alJirta-e, j{l irta-e alJ. A pro-
móterv kigondolása. Fények beállítása éjsza-
ka. Kati k‾zben elaludt… (nevet) Id｢k‾z‾nkZnt 
beállni, mert valaki hiányzik, vagy csak beállni 
azért, mert kíváncsi vagy, hogy milyen abban 
a jelenetben.

D. K.: Nagyon hasznos, ha beállsz játsza-
ni, a saját szövegedet elmondani. 

B. N.: Egy ilyen projekt sosem z‾kken｢-
mentes. Milyen nehZzsZgekbe ｲtk‾ztetek a 
megvalósítás során?

B. R.: Az az id｢szak volt nehZz, amikor 
nem tudtuk, ki lesz a rendez｢. Lehet, hogy erre 
nem kellett volna úgy rágörcsölni. A próbafo-
lyamat alatt meg kZt el｢adJs kZszｲlt pJrhu-
zamosan. Mindkett｢ stｯdi{. Osztozni kellett a 
téren.

D. K.: PJrhuzamos szereposztJs… Volt 
olyan szinZsz, aki egyszerre hJrom el｢adJst 
pr{bJlt. Nagyon ‾rｲl‾k, hogy vZgigcsinJlta. 
Val{szinｶ, a rendez｢ szJmJra sem volt egy-
szerｶ bekapcsol{dni ebbe a projektbe. NZha 
nehéz volt a kommunikáció, mert Réka meg 
Zn nemcsak dramaturgok, hanem – f｢leg az 
elejZn – projektfelel｢s‾k is voltunk. A pr{bJ-
kon meg kizárólag dramaturgként, alkotóként 
szerettｲnk volna rZszt venni. Senkit nem akar-
tunk ellen｢rizni. Az is nehZzsZge volt a pr{-
bafolyamatnak, hogy kｲl‾nb‾z｢ szinhJzi is-
kolJkb{l j‾ttｲnk. A szinhJzr{l val{ tudJsunk, 
nZzeteink ‾sszeｲtk‾ztetZse egy kvJzi rend-
hagyó, formabontó projektben nem volt egy-
szerｶ. Meg kellett talJlni a k‾z‾s nyelvet, amit 
mindenki ért.

B. R.: Neked amúgy mi volt a nehézség?
B. N.: Én a projekt adminisztratív részét 

vállaltam. A Homemade olyan volt, mintha 
egy fｲggetlen szinhJzi el｢adJst pr{bJlnJnk 
lZtrehozni egy k｢szinhJz infrastruktｯrJjJban 
Zs logisztikai ｯtveszt｢jZben, hasznJlva a lZ-
tez｢ ‾sszes er｢forrJst, nZhJny pJlyJzatb{l, 
kisebb kiegZszitZsekkel a szinhJz rZszZr｢l. A 
nehZzsZgek ebb｢l ad{dtak. SikerZlmZnynek 
leginkJbb azt tartom, hogy sikerｲlt megszer-
vezni az Urbán András vezette workshopot. 
Ez logisztikailag nem volt egyszerｶ, a szinZ-

szek még két próbafolyamatban voltak benne, 
de vZgｲl a workshopon is jelen tudtak lenni. 
TalJltunk helyszint, belefZrtｲnk a pZnzbe, a 
rendez｢ el tudott j‾nni, Zs az egZsz mZg j{ is 
volt. Ez a workshop nyitott volt a teljes társulat 
számára, páran el is jöttek, és pozitívan élték 
meg. Azt is sikerként könyvelem el, hogy el 
tudtuk számolni az egész projektet túl nagy ál-
dozatok nZlkｲl. Ha egyszer ez valakinek sike-
rｲlt, a k‾vetkez｢ mJr ismeri az utakat. Admi-
nisztrativ szempontb{l is az derｲlt ki, hogy egy 
ilyen projekt megvalósítható. Nem távoli álom, 
hogy ezt valaki megcsinálja a kolozsvári vagy 
bJrmelyik szinhJznJl, hanem egy vZgigvihet｢, 
vZgigk‾vethet｢, lezJrhat{ Zs sikerrel tovJbb-
játszható projekt.

B. R.: Úgy látom, az cseng össze mind-
egyre, hogy nem kell túlgondolni, csinálni kell.

B. N.: Hol látjátok az ilyen típusú projektek 
helyét ma az erdélyi színházban?

B. R.: J{, ha k｢szinhJzban t‾rtZnik egy 
ilyen, ahol megvan az infrastruktúra.

B. N.: Nem Jzik be a tet｢d.
D. K.: Vannak emberek, van személyzet.
B. R.: Jót tesz a színészeknek is, akik részt 

vesznek benne, frissit｢en hathat egy tJrsulatra. 
D. K.: A színészekkel volt a legkevesebb 

gond. Mindenki más iskolából jön, van, hogy 
nem Zrzi meg egyb｢l ezt a formJt, de az is 
tiszteletre méltó, hogy harminc év után valaki 
még keresi, hogy mi van ebben a szakmában. 
Én nem tudom, mennyire fogom tudni ötven-
évesen keresni. Amúgy szerintem bárhol lehet 
ilyen projektet csinJlni, ahol valami…

B. R.: …felｲti a fejZt.
B. N.: Ahol valami érdekli az embereket, 

van valami k‾z‾s ｲgy.
B. N.: Minden el｢adJst k‾z‾nsZgtalJlkoz{ 

k‾vet. Hogyan reagJlnak a nZz｢k? ÉrzZkel-
tek-e igZnyt ilyen stilusｯ el｢adJsok irJnt?

B. R.: Ez egy elZg konvencionJlis el｢adJs, 
nincs benne semmi nagy újítás, van fény, dísz-
let, jelmez, tér.

D. K.: Tudjuk hány órás, hány percet fog 
tartani nagyjJb{l…

B. R.: Szuper, hogy megtörtént, mert le-
het, hogy elindult valami, ami megfér azzal, 
amit amúgy a kolozsvári színház csinál. Nem 
akar semmit leváltani, nem azt mondja, hogy 
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mJs a j{ ｯt. A kｲl‾nb‾z｢ utak problZma nZlkｲl 
tudnak menni egymás mellett.

D. K.: Ugyanaz a folyamat, ami Ophéliá-
val vagy Hamlettel megtörténik, itt is megvan. 
A szinhJzban JltalJban lJtunk egy el｢adJst, 
amiben szintén emberi viszonyok vannak, csak 
‾tszJz Zv vJlasztja el a nZz｢t az adott t‾rtZ-
nett｢l. Ha a rendezZs jobb, akkor kevesebb. 
Van egy dráma, ami már nem olyan, mint 
ahogy mi beszZlｲnk. Ezeket a layereket a nZ-
z｢nek le kell bontania, amig elZr addig, hogy 
｢ is lehetne OphZlia. A Homemade-ben ilyen 
layer kevesebb van. Itt inkább úgy beszélnek 
a szinpadon, ahogy mi beszZlｲnk. A szerepl｢k 
olyan hétköznapi helyzetekben vannak, ami-
lyenekben mi vagyunk, ezért könnyebb kap-
csolódni. Ami nem azt jelenti, hogy egy Hamlet 
rosszabb. De nem kell annyira edzett legyen 
egy nZz｢, hogy megZrtse a Homemade-et.

B. N.: Mégsem csak annyival megy haza 
a nZz｢, hogy szZp kis sztori volt ez, j{lesett 
megnZzni. Az el｢adJs benne is felZbreszt egy-
fajta kíváncsiságot, ugyanúgy, ahogy az alko-
t{kban a pr{bafolyamat alatt. Milyen vissza-
jelzZseket kaptok a k‾z‾nsZgt｢l?

B. R.: A nZz｢k szeretik ezt az el｢adJst, 
f｢leg azZrt, mert velｲk foglalkozik. KivJncsi-
ak, beindítja a fantáziájukat. A legérdekesebb, 
amikor egy szｲl｢ elmondja, hogy az el｢adJs 
felZnZl j‾tt rJ, hogy ｢ valakinek a gyereke is. 
Meg tudja tapasztalni a mJsik nZz｢pontot is. 
ApakZnt nZzed, de kZs｢bb valakinek a iakZnt 
fogsz reagálni. Az is izgalmas, amikor egy gye-
rek elj‾n az el｢adJsra, Zs mJsodszor mJr hoz-
za a szｲleit. 

D. K.: Vagy a szｲl｢k elmondjJk, hogy azZrt 
j‾ttｲnk el, mert itt volt a gyerek Zs azt mondta, 
hogy na, erre ne gyertek el. Volt olyan lány, aki 
azt mondta, hogy a szｲleit erre soha.

B. R.: Erre egy mJsik nZz｢, egy szｲl｢, el-
kezdte gy｢zk‾dni, hogy dehogynem, hozzad el. 

D. K.: Egy másik felismerés, hogy nem kell 
kiｲlnie egy szakembernek, nem kell egy tZma, 
nem kell megszerkeszteni a beszélgetés ívét, 
nem kell egy adott ponton „kinyitni a beszélge-
tZst”. ElZg, ha kiｲlsz, Zs azt mondod, gyertek, 
egyetek murokf｢zelZket, s ha akartok kZrdezni 
valamit, kZrdezzetek. Ez pJr nZz｢ben ｢szinte 
reakciót indít el. Nagy ajándék, hogy sok szto-

rit hallottunk. A Homemade el｢tt nem tudtam, 
mekkora súlya van annak, ha elmondok egy 
sztorit magamr{l. Ett｢l a mJsik azt Zrzi, nincs 
egyedｲl, mert neki is ugyanaz a problZmJja. 
Ebben áll a történetmesélés ereje. Azzal, hogy 
elmondunk öten ötféle történetet, s ez mind tud 
talJlkozni, ｯgy Zrezzｲk, nem vagyunk annyira 
magunkra hagyva.


