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– Elôadásaitok nagy részét szórakozóhelyeken tartjá-
tok. Már csak ezért is feltételezhetô, hogy közönségetek
más, mint akár a kôszínházaké, akár az alternatív
színházaké. Szerinted milyen volt a közönsége a TÁP
Színháznak a megalakulásotok utáni években, amikor
a Tilos az Á-ban léptetek fel, és milyen mostanában?   

– A Tilos az Á-s idôkben még nagyon kevesen tud-
tak rólunk, hiszen nem volt még internet vagy mo-
biltelefon, amin el lehetett volna terjeszteni az elô-
adások hírét. Nem is nagyon reklámoztuk, csak né-
hány ismerôsünknek szóltunk, így belôlük lett a
közönség, meg az odajáró fiatal értelmiségbôl. Nem
volt nagy tömeg az elôadásainkon, de sokféle ember
megfordult ott. Akkor is körülbelül azt csináltuk,
amit most: kevés próba, minden héten más, egysze-
ri elôadás, melyet majd az ránt össze, hogy a közön-
ség ott van. 

Az egész egyébként úgy kezdôdött, hogy a Tilos az Á-
ban diszkóztam, és azt gondoltam, hogy egyszerûen
jó a hely: itt érdemes színházat csinálni. Már csak
azért is, mert olyan emberek fordulnak meg ott, egy
olyan alternatív közönségréteg, amely amúgy nem jár
kôszínházba, belôlük így ki lehet nevelni egy új kö-
zönséget, amely a másfajta színházat is szereti. A ki-
indulópontunk azóta sem változott: olyanokat csiná-
lunk, amilyeneket és ahogy nem szoktak színházban. 

Most viszont valahogy berobbant a dolog, és sokkal
többen vannak az elôadásainkon. Részben persze at-
tól, hogy egy kicsit nagyobb lett a hírverés, de azt is
látom: kifejezetten kívánják azt, hogy belevonjuk
ôket az elôadásba. Ami meglepô volt. Körülbelül a
hetvenes években volt egy olyan idôszak, amikor a
közönséget folyton bevonták az elôadásokba, aztán
ez évtizedekig ciki volt, egyrészt hogy akkor most
mindenki így akar avantgárd lenni, másrészt a kö-
zönség is menekült ezekrôl az elôadásokról. A Süss
Fel Napban viszont törzsközönségünk is van, és úgy
látom, szívesen vesz részt az elôadásokban. Bármit
kérdezek vagy kérek tôlük, azonnal megcsinálják, és

ezt kifejezetten szeretik. Azt gondolom, hogy me-
gint eljött egy olyan kor, amikor erre van igény. És
mi persze nemcsak piszkáljuk a közönséget, hanem
tartjuk is vele a kapcsolatot az egész elôadás alatt.
Ettôl lesz a színház interaktív: lényegében bele tud-
nak szólni, hogy merre menjen egy jelenet vagy az
egész elôadás is akár. 

Az is érdekes, hogy a Süss Fel Napba járnak idô-
sebbek is, ami egy éjszakai klubban furcsa, hiszen
fél tizenegykor vagy még késôbb kezdünk, mert
újabban a közönség is késik. Feltûnôen sok tiné-
dzser jár az elôadásokra, és nagyon tetszik nekik, amit
csinálunk. Sôt, nagyon sok fiatal lány is lejön, de saj-
nos az elôadás után eltûnnek, a bulira nem marad-
nak. Kutatóorvosokról, fiatal tudósokról is tudok.
Menedzserektôl is szoktam levelet kapni. Másrészt,
és ezt a színházas fórumokról tudom, jönnek hoz-
zánk egyéb színházakba járó fiatalok is. Szóval fiatal,
új közönségünk van, ami megfelel ama szándé-
kunknak, hogy új közönséget neveljünk ki. 

– Szerinted mit kapnak meg nálatok, amit máshol
nem? 

– Ha máshova nem járnak, akkor elsôsorban szín-
házat kapnak. De másfajta színházat. Az egész világ
– részben a technikai fejlôdéstôl – egy csapásra meg-
változott. Akik eljönnek a TÁP-ra, korszerû színhá-
zat látnak. Varieté típusú elôadásaink felidézik a
század eleji kabarékat, de a XXI. századnak megfele-
lôen. Leginkább a You Tube-hoz tudnám ôket ha -
sonlítani. Az is egyfajta minikabaré, amelyben ki-ki
a saját ízlése szerint keresgél. Ott is csupa élô pilla-
nat van, ahogy nálunk is, attól, hogy általában egy-
szeri és megismételhetetlen. A Minden Rossz Va rie -
té ben ezt még azzal is megspékeltük, hogy kínosak
akarunk lenni. 

– Miért jó az a színészeknek vagy a közönségnek, hogy
kínosak vagytok?  

– Minden színházban jók akarnak lenni, jó elô-
adást akarnak csinálni, és aztán el is mondják ma-
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gukról, hogy ôk a jók. Mi, leg-
alábbis ebben a varietében, nem
mondjuk ezt magunkról, hanem
rossz, kínos pillanatokat akarunk,
mert ez nagyon sok igazi színházi
pillanatot okoz, hiszen hirtelen
személyiségek válnak láthatóvá.
Ami kor valaki kínos lesz, olyan,
mintha csupasz lenne, nem tesz
rá semmiféle színészkedést. Erre
törekszünk, és ezt megértették a
szereplôk is. Közben persze van-

nak nagyon mulatságos számok
is, hosszabb távon ezért elviselhe-
tô a játék, de voltak már olyan elô -
adásaink is, amikor szinte végig
kínosak voltunk…

– Vagyis amikor a közönség egyál-
talán nem nevetett? 

– Igen. Próbáltam elzavarni a
közönséget, mert már annyira kí-
nos volt az egész, de ôk csak ott
ültek és várták, hogy még, még,
még. Persze akkor jó egy ilyen
elô adás, ha ebbôl is van, abból is
van, vagyis ha vannak benne, úgy-
mond, élvezhetôbb dolgok is. 

– Számomra kifejezetten felsza-
badító, hogy mivel állítólag rossz
színházat fogok látni, nincsenek
bennem elvárások…

– Igen, és nekem sincsenek kü-
lönösebb elvárásaim a szereplôk-
kel kapcsolatban. Legfeljebb any-
nyi, hogy mindenki magát adja,
hogy azt csinálja, amit igazán sze-
retne, és hogy bátran merjen kí-
nos lenni. Ha egyszer ezt felfogja,

akkor kínosnak lenni nem olyan
nehéz, és akkor hirtelen ô is ka-
tarzist él át azáltal, hogy rosszul
érezte magát, de ezek után már
szinte bármit meg tud csinálni a
színpadon. 

– Vagyis a kínosság a színész szá-
mára is felszabadító, egyfajta bátor-
ságpróba. Talán ezért is csatlakozik
sok színész a TÁP-hoz. 

– Meg azért is, mert olyan dol-
gokat is kipróbálhatnak maguk-

kal, meg a közönség elôtt, amit
máshol nem. Vannak, akik hisz-
nek benne, hogy ez valódi szín-
ház is lehet. Én hiszek benne pél-
dául. Csakhogy egyelôre teljesen
ingyen és pénz nélkül dolgozunk,
és nem tudom, hogy ez hosszú tá-
von mûködik-e. Ebben azért az is
jó, hogy a TÁP-hoz csak az jön,
aki tényleg szeretne, tehát nincs
meg az a fajta kötöttség, hogy
meg van fizetve, és akkor meg kell
csinálni. 

– A Keresôket a Kamrában is
játsszátok – ezzel az elôadással a
TÁP Színház egy másik oldalát is
megismerhette a közönség… 

– Most, hogy kicsit befutottunk
és divatossá váltunk, többet és in-
tenzívebben dolgozunk, és kétféle
munkamódszer kezd kialakulni.
Vannak a láthatóan jól mûködô,
egyszeri, helyben születô elôadá-
saink, melyek elôtt csak egy meg-
beszélést vagy próbát tartunk,
hogy összehangoljuk, mik lesz-

nek benne – ez az egyik metódus.
A másik pedig amikor egy elô-
adáson nagyon sokat dolgozunk.
A Keresôk például idô és hely hiá-
nyában addig tolódott, hogy végül
nagyon sokat tudtunk dolgozni
vele. Most úgy állunk, hogy követ-
kezô bemutatónkat, az Odüssze -
iszt körülbelül egy év múlva tart-
juk, de már hívták is vidékre, pél-
dául a VOLT fesztiválra. Már
most elkezdtük próbálni, és mivel

úgyis az a legjobb, ha ki lehet pró-
bálni a közönség elôtt, megmutat-
juk a nézôknek is. Ezek persze
nemcsak próbák, hanem önma-
gukban megálló elôadások, de a
visszatérô közönség a munkafo-
lyamat egy-egy újabb fázisát lát-
hatja.

– A Keresôk egy számomra telje-
sen ismeretlen szerzô, Molnár Péter
novellájából készült. Hogy akadtál
erre a szövegre?  

– Molnár Péter ismerôsöm
egyéb ként, és ez a novella egyet-
len, ifjúkori mûve. Én nem olvas-
tam; Turai Tamás rádiós drama-
turg szólt, hogy szerinte ezt a szö-
veget jól át lehet írni rádiójátékká.
Én azért örültem ennek a no vellá -
nak, mert annyira nem létezô mû,
hogy azt gondoltam: szabadon,
bármit csinálhatok vele. Aztán
Tu  rai Tamás és Peer Krisztián
segítségével valameddig el is ju-
tott a szöveg. A rádiójáték-verzió
egyéb ként magának a rádiójáték-
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nak a készítésérôl is szól, ezért
vettem föl és vágtam hozzá kiszó-
lásokat, leállásokat és egyéb civil
hangokat.  

Amikor elôször merült föl, hogy
megcsináljuk darabban, még job-
ban meg akartam változtatni az
eredetihez képest. De kezdett el-
fogyni az idônk, és akkor az jutott
eszembe, hogy csináljuk meg
playbackben. Egyrészt érdekes kí-
sérlet, playback-elôadást még úgy-

sem láttam, másrészt talán hama-
rabb elkészülünk vele. Ami persze
nem így lett, mert a playback et
megtanulni nagyon nehéz volt.
Eredetileg is vetített háttért szeret-
tem volna, és ez is nagyon nagy
munka. Végül egyre többet pró-
báltunk, és egyre jobban összeállt,
és születtek belôle nagyon jó dol-
gok, amiket nagyon szeretek. 

– Több rádiójátékot is csináltál,
pedig kevesen hallgatnak rádiót ma-
napság…

– Nem másoknak csinálom,
magamnak… De a hangokhoz
min dig is közöm volt. Az elsô
ilyen rádiójáték a tizennégy ré-
szes Utas és holdvilág volt, amin
egy évig dolgoztam. Az elmúlt
években szerencsésen alakult,
hogy egy-egy dologgal ilyen soká-
ig foglalkozhattam. Akkor jó a
színházi munka, ha az ember so-
káig foglalkozhat vele – ez a szín-
házban általában kevéssé adatik
meg. Van rá hat hét vagy két hó-

nap, és aztán be kell mutatni, bár-
milyen is az elôadás. Szerintem a
két véglet a jó: vagy elég rá egy
nap, és akkor üt, üthet, vagy pedig
hosszabb munka szükséges, de
akkor viszont mindent egészen
pontosan ki kell dolgozni. 

– Halász Péter emlékének ajánlod
a Keresôket, aki a hangjáték-válto-
zatban is szerepel. Hogyan kezdte-
tek el együtt dolgozni?  

– Halász Péter a Katonában
rendezett, de az elôadá-
sában nem voltam ben-
ne. Szirtes András bará-
tom mutatott be neki,
aki régi ismerôse volt
Péternek. Elôtte még
egy kicsit irritált is,
hogy idejön Amerikából
egy sztár, messzirôl jött
ember, aki azt tesz, amit
akar. És akkor egy hihe-
tetlenül különleges, ter -
mé szetes, szabad em-
bert ismertem meg. So -
kat dolgoztunk együtt,
fôleg az újsághírszín-
ház idején a Kamrában,
melyet Ha lász Péter
rendezett. El kezdtem
neki zenét csinálni, és
az operáit kivéve szinte
mindenhez én válogat-
tam vagy hoztam zenét. 

– Még a búcsúztatásán is te ze-
néltél… 

– Igen, a ravatalánál engem
kért föl Master of Ceremonies -
nek. A ba   rátjának gondolt, ebben
biztos vagyok, és megbízott ben-
nem. 

– A TÁP Színházzal kapcsolat-
ban vannak meg nem valósított am-
bícióid? 

– Vannak. Elsôsorban a saját
független mûködésünk. Ami rész -
ben meg is van. De pénz nélkül
napi szenvedés, hogy tovább tud-
junk lépni, vagy hogy egyáltalán
fönn tudjunk maradni. Az éves
mûködésünkre körülbelül egy-
millió forintot kapunk, miközben
a Nemzetiben olyan darabok buk-
nak meg, ahol csak a díszlet hat-
van-hetven millióba kerül. Mi pe-
dig folyamatosan sikereket ara-
tunk, és tényleg jól mûködünk. 

Szeptembertôl új helyen, a
West Balkánban fogunk játszani,
és sok mindent szeretnék kipró-
bálni. A helyszín nagyon izgal-
mas, mert többféle térbe lehet ki-
találni az elôadásokat, például
vannak utcára nyíló ablakos helyi-
ségek is. És gyerekszínházat is
sze retnék rendszeresen. 

– TÁP-módszerrel?  
– TÁP-módszerrel, persze, nem

tudok magamtól megválni. Ko -
ráb ban is volt egy gyerekelôadá-
sunk, pár éve ment ötször, aztán
nem tudtuk már hol játszani.
Majd meglátjuk. A színházi kö-
zönség kinevelését nem lehet elég
korán elkezdeni. Azt gondolom,
hogy ez a fajta színház a jövô
szín háza. Aztán hogy mi a jövô-
ben leszünk-e, nem tudom. Most
vagyunk, elindultunk mi is egy
úton, de ez nem feltétlenül végle-
ges. Mi nem vagyunk készen, a
színház nem ilyen, csak az az út,
ami oda vezet. 
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