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– Színházukat, mint az ösz-
szes többit, nyilván érintette a 
koronavírus-járvány. De sze-
mélyesen Önt és családját elke-
rülte a Covid?

– Nem felelhetek egyértelm  
igennel. Én az els  körben túles-
tem rajta, noha a gyors vérteszt 
negatív lett, így hivatalosan nem 
voltam fert zött. De az ízeket 

nem éreztem, viszont éreztem 
sok olyasmit, amit annak el tte 
sohasem.

– A pandémia miatt a szín-
házak bezárták kapuikat, nin-
csenek el adásaik. A Cinka 
Panna Színház szintén?

– Igen, leálltunk, nem uta-
zunk el adásainkkal, „robotszín-
házat” játszunk.

– Az micsoda?
– Az az online színház, 

streamelt el adásokkal. Igaz, az is 
jobb a semminél, mert bele lehet 
rülni a semmittevésbe. Mond-

juk, hozzá vagyok szokva a home 
office-hoz, kényszerb l, mert a 
kisebbik fiam, Olivér autista, így 
tulajdonképpen régóta önkéntes 
karanténban élünk. Nem mehe-
tünk kedvünkre oda, ahová aka-
runk, nem hagyhatjuk magára. 
Ez tehát nem okozott törést, in-
kább lelkileg, a kilátástalanság, a 
bizonytalanság, ami megvisel.

– A bizonytalanság, gondo-
lom, nem teljesen ismeretlen 
egy színész, egy magántársulat 
vezet je el tt?

– Valóban nem. Sose lehet 
tudni, hogy a következ  hónap-
ban mennyi néz nk lesz, meny-
nyi lesz a bevételünk. Most vi-
szont azt sem tudjuk, hány hóna-
pig tartanak még a korlátozások.

– Addig is, mint mondta, 
marad a robotszínház. Nehéz 
volt hozzászokni?

– Szigetszentmiklóson lép-
tünk fel a tévében, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ad-
tuk el  a Fekete-Fehér hangok 
cím  zenés irodalmi estünket, 
Mata András ének- és gitárm -
vésszel. Ez volt az els  online él-
ményem. Egyfel l jólesett, hogy 
végre játszhatok. Másfel l döb-
benetes volt néz k nélkül játsza-
ni. Pontosabban csak az operat -
rök, a szerkeszt  és D. Horváth 
Károly alkotótársam, aki fotó-
zott, voltak jelen. A végére telje-
sen kiüresedtem. Szabályosan ki-
égtem. Amikor hazaértem, nem 
tudtam mit kezdeni magammal.

– Miért?
– Mert kiadtam magamból 

minden energiát, és nem kap-
tam vissza bel le semmit. Kö-
zel 35 év után, mióta a pályán 

vagyok, most tapasztaltam 
meg el ször, micsoda ener-
giaáramlás m ködik a néz  
és a színész között. Ponto-
sabban, annak hiányát érez-
tem meg els  alkalommal. 
Szerintem sok kollégám nem 
gondol arra, mekkora éltet  
er t adnak a néz k, tekinte-
tükkel, nevetésükkel, grima-
szukkal. A közönségt l ka-
pott energia miatt nem tud 
az el adás után azonnal le-
nyugodni a színész, hanem 
pörög tovább. Ennek a hiá-
nya merített ki lelkileg, fizi-
kailag, agyilag.

– Él  produkció volt né-
z k nélkül?

– Nem, felvételr l ment. 
A következ , a Magyaror-
szági Szerb Színházban, az már 
él  volt. Olyankor nem lehet hi-
bázni, nem lehet leállni, ismétel-
ni…

– Normális színházi el adás-
ban sem lehet hibázni, ismétel-
ni. Nem?

– De. Lehet hibázni, ott part-
ner a közönség. Összekacsin-
tunk: legyen ez a mi titkunk. 
Többet nem ismétl dik meg. Ez 
a színház varázsa, az itt és most. 
Az online el adást rögzítik, a hi-
bával együtt, és így örökre meg-
marad.

– Ugyanakkor többekhez 
eljut az interneten keresztül, 
mint a normális színházi el -
adás.

– Úgyis eljut ám rengeteg 
helyre, ha mi utazunk vele. A 
technika képtelen helyettesíteni 
azt, ami hús és vér. Jobb a néz -
nek is, nekünk is az él  színház. 
Addig, amíg újra indul az élet, 
addig a Facebookon, a Jelen/lét 
Fesztivál oldalon lehet látni az 
el adásainkat.

– Mit illik tudni err l a fesz-
tiválról?

– Ez a magyarországi nemze-
tiségi színházak fesztiválja. Ta-
valy március helyett október-
ben zajlott a 2020-as seregszem-
le, a Nemzeti Színházban. Azóta 
használjuk a Facebook oldalt, 
amit a Rusz Milán vezette Szerb 
Színház indított.

– Gyerekel adással is várják 
a monitorok elé a közönséget. 
Azok viszont jellemz en inte-
raktívak. Ez hogy tud m ködni 
a világhálón keresztül?

– Az általunk játszott Szécsi 
Magda: Csörg kez , Vödörjáró, 
Dobhasú is interaktív produkció. 
Mata András játékmesterként 
mindenféle feladatokat ad a gye-
rekeknek. Nem egyszer . Igyek-
szünk bevonni a kamerát, nem 
úgy viselkedni, mintha forgatás 
lenne, hogy nem veszünk tudo-
mást az operat rr l, éppen ellen-
kez leg: a kamerának játszunk, 
ezáltal bevonva a képerny  el tt 
ül  gyerekeket.

– Ha jól csinálják, a végén 
még leszoktatják a néz ket a 
színházba járásról, mert in-
kább otthon maradnak, és né-
zik online az el adásokat…

– Nem véletlenül tiltakoz-
tam sokáig az online közvetíté-
sek ellen. Azt hiszem, ugyanúgy 
jár a néz  is, ahogy én, amikor 
nem kaptam vissza t lük ener-
giát, mert nem voltak jelen. És 
ne felejtsük, hogy az online vi-
lág mennyire eltorzítja a fiatalo-
kat. Meg persze a feln tteket is. 
Ameddig ember él, ameddig két 
ember találkozhat és egymás sze-
mébe nézhet, addig lesz színház. 
Addig az egyik ember játszani fog 
a másiknak. Ez egészen biztos.

DIA

Jónás Judit Domján Edit- és Nemzetiségekért-díjas, a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett színm vész több 
mint 5 esztendeje él két gyermekével Szabótelepen. Családi há-
zukból indul párjával, alkotótársával, D. Horváth Károllyal, hogy 
a Cinka Panna Cigány Színház el adásait elutaztassák az ország 
minden pontjára.

Ameddig két ember találkozhat, lesz színház


