
 

 Manapság már az, hogy sznob vagy, nem elég indok arra, hogy 

ne nézz tévét.. - interjú Angyalossy Eszterrel  

 
Eredetileg a Wonderland című könyve miatt kerestem meg, amit a Könyvhéten találtam meg 
(és többen a figyelmembe is ajánlották). Aztán megtudtam, hogy a Libriben volt szerkesztő, ami 
csak fokozta az érdeklődésemet. Végül kiderült, hogy jelenleg a HBO-nál forgatókönyv-fejlesztő. 
És ez még mind semmi!  Pasaréten ültünk le beszélgetni. 
 
- Úgy jöttem ide, hogy új szakmát fogok megtanulni. Mi az a forgatókönyv-fejlesztő? Vagy az a 
forgatókönyvíró, csak divatosabban mondva? 
- Nem, egy kicsit azért más. Nekem itt a HBO-nál nem az a dolgom, hogy forgatókönyveket írjak, 
hanem az, hogy a forgatókönyvíróknak segítsek, hogy ők a lehető legjobban tudják megírni a 
sajátjukat. Ez egy összetett feladat, mert egyfelől az íróknak a céljait is figyelembe kell vennem, 
akikkel dolgozom, ugyanakkor a csatornának az érdekeit is, akit képviselek. Tehát 
tulajdonképpen terelgetem az írókat abba az irányba, amit a HBO vár tőlük, ugyanakkor segítem 
őket abban, hogy a saját céljukat elérjék.  
- És lehet a kettőt együtt? 
- Abszolút! Én egyébként eredetileg a könyves világból jövök, és már ott is nagyjából ugyanezt 
csináltam, csak ott regényírókkal. Mondhatnánk úgy, hogy „regényfejlesztő” voltam, már ha 
létezne ilyen foglalkozás. Mindenesetre akkor is az volt a fő feladatom, hogy regényíróknak 
segítsek elmesélni a történetüket. A forgatókönyvírásban ehhez képest van még egy plusz 
csavar: a forgatókönyv még nem a „késztermék”. Míg a regény a megírás után egyből az 
olvasóhoz kerül, a forgatókönyvből leforog egy film – vagy itt, az HBO-nál sorozat – és a néző 
csak azzal találkozik, nem az írásművel. A végeredmény tehát biztosan nem egy ember munkája, 
hanem egy több mint száz fős csapaté. Ilyenkor nem sok szerep jut az alkotói egónak, hanem 
sok tehetséges ember közösen dolgozik egy közös cél érdekében. Egy film, vagy még inkább 
sorozat esetében alapvető, hogy az alkotói csapatból mindenki értse, hogy miről szól, mit és 
hogyan akarunk elmesélni, és mindenki hozzátegye a saját legjobbját. Ennek a hosszú és 
összetett alkotói folyamatnak csak egy része az írás. Fontos, de csak kis része. Ezért van az, hogy 
az írók nemhogy hagyják, hanem igényelik is az együttműködést, a segítséget. 
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- Ez úgy működik, hogy idejövök, hogy én írom a hatodik részt mondjuk, és nézd, itt egy vázlat, 
nézzük át? 
- Minden esetben kicsit másképp csináljuk. Párhuzamosan több projektet fejlesztünk, és minden 
esetben igyekszünk megtalálni a legmegfelelőbb munkamódszert. Az Aranyélet esetében 
például írószobás módszerrel dolgoztunk. Az Aranyélet egyébként egy kicsit más, mint a többi 
projektünk, abban az értelemben, hogy azt nem egy író hozta be mint saját ötletét, hanem a 
magyar HBO kreatív producerének, Krigler Gábornak az ötlete volt. Összerakott egy írócsapatot, 
akik beültek Gáborral egy úgynevezett „írószobába”, és heti 3-4 napot, napi 6-8 órát együtt 
dolgoztak. Én a második évadtól csatlakoztam hozzájuk. A munka úgy zajlott, hogy először 
közösen kitaláltuk, nagyjából mi fog történni az egyes karakterekkel az adott évadban, aztán 
lebontottuk a cselekményt az egyes epizódokra. Ezután dőlt el, hogy melyik író melyik epizódot 
írja majd. Ahogy egy epizód cselekménye megvolt, az író elment, megírta, majd visszahozta, és 
megint együtt megbeszéltük, hogy mit kell rajta átírni. Az átírást olykor ugyanaz az író végezte, 
olykor valaki más. Ez is mutatja, milyen kis szerep jut az alkotói egónak egy ilyen helyzetben. A 
lényeg, hogy legyen valaki, aki pontosan látja a megvalósítandó célt – az Aranyélet esetében ez 
a valaki Gábor volt -, a többiek feladata pedig az, hogy segítsék a cél megvalósulását. 

A többi projekt viszont, amin most dolgozunk, már mind egy-egy író saját ötletén alapszik. 
Ilyen esetekben is általában melléjük adunk legalább egy sztori konzulenst. Ugyanis, ha egy író 
egyedül dolgozik, annak megvannak a korlátai. Olyankor általában az történik, hogy amint 
kitalált egy jó ötletet, elégedett lesz, és megy is tovább. Ha viszont legalább ketten vannak, más 
a helyzet: ha kitalálnak egy jó ötletet, utána elkezdik megvizsgálni, hogy valóban ez-e a legjobb 
ötlet, vagy esetleg elő tudnak állni egy még jobbal. Elkezdik ösztönözni egymást, hogy egyre 
jobbak és jobbak legyen. Ilyenkor nem megduplázódik a hatékonyságuk, hanem hatványozódik, 
és a végeredmény összehasonlíthatatlanul jobb lesz. Emiatt szeretjük, ha az íróink nem egyedül 
dolgoznak, hanem minimum egy konzulenssel vagy társíróval, de van olyan is, hogy hárman, 
vagy négyen vannak – plusz én is segítek. Attól függ, a projekt épp mit kíván meg.  
- Az emberek mégis szeretik azt hinni, hogy van egy író, és egy délután alatt megír mindent. 
- Hát igen, ez így még egy nagyjátékfilm esetében, de akár egy kisfilmnél is szinte lehetetlen 
lenne. A sorozatnál meg pláne! Gondolj bele, mondjuk nyolcszor ötven perc, az rengeteg 
műsoridő és még annál is több sztori. Van, hogy több éven keresztül dolgozunk egy sorozat 
forgatókönyv-fejlesztésén. Az emberek többsége nemigen gondol bele, hogy egy igazán 
érdekes, izgalmas, értékes sorozatot kitalálni mennyire bonyolult és összetett folyamat – arról 
nem is beszélve, hogy azt utána még le is kell forgatni. Egy sorozatban sokkal több minden 
történik, és teljesen más a logikája, a felépítése, mint egy játékfilmnek. Nem mondom, hogy egy 
ember számára lehetetlen feladat megírni, de rettenetesen nagy rutin kell hozzá. 
Magyarországon még nagyon kevés ember van, akinek volt lehetősége rutint szerezni 
sorozatkészítésben.  Ezért itthon, szerintem, sokkal eredményesebb a csapatmunka.  
- És erre könnyű embert találni? Mert, ha azt mondod, szerezzek egy írót, nem gond, van 
rengeteg. De filmes íróból szerintem nem lehet túl sok. 
- Valóban limitált a számuk. Mi is ugyanazokkal a forgatókönyvírókkal dolgozunk, akik a 
nagyjátékfilmeket írják. Sokan köztük a Színművészeti forgatókönyvíró szakán végeztek, vagy 
más oktatási intézményben tanultak, de meglepően sok tehetséges író autodidakta módon 
képezte magát. De az tény, hogy Magyarországon azért a filmes szakma elég kicsi. Bevallom, én 
azért ennek néha örülök. Amíg könyveztem, az volt a tapasztalatom, hogy könyvet írni mindenki 
tud, vagy legalábbis ezt hiszi magáról. Akkoriban napi 10 kézirattal találtak meg minimum. A 
szomszéd néni, a szomszéd néni kisunokája, a boltos, a postás, mindenkinek volt egy kézirata a 
fiókban. A forgatókönyvírásról szerencsére már csak mondjuk 
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minden tizedik ember gondolja úgy, hogy ért hozzá, ott azért sokkal több objektíven is 

megítélhető szempontnak kell megfelelni – például érteni kell a forgatókönyvíró szoftverek 
használatához. Emiatt sokkal kevesebb sorozatötletet kapunk. És bár igaz, hogy sokkal kisebb a 
merítés, de szerencsére így is épp elég izgalmas, tehetséges forgatókönyvírót találunk kiváló 
ötletekkel.  

Az HBO abban a szerencsés helyzetben van, hogy sokkal több pénzt és időt tud rászánni a 
forgatókönyvfejlesztésre, mint például a kereskedelmi csatornák. Mostanában egyre népszerűbbek 
a sorozatok, és ezért sokan fejlesztenek, gyártanak. De míg a kereskedelmi csatornáknál előfordul, 
hogy alig három hónapjuk jut egy sorozatévad megírására, mi annyi időt tudunk rászánni, amennyi 
szükséges. Így viszont nagyon magas minőségű sorozatokat tudunk készíteni – hiszen a jó történet 
az egész alapja. Azt hiszem, az írók emiatt is szeretnek velünk dolgozni – mert ennyire komolyan 
vesszük a történet jelentőségét. 
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- Meg gondolom az is jó, hogy nem kell minden percben felrobbannia valakinek. 
- Igen, egy HBO-s sorozatban tényleg teljesen más a tempó. Egy kereskedelmi csatornánál az a 
cél, hogy az adott pillanatban minél több néző üljön a képernyő előtt. Mi viszont az HBO brandet 
építjük Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy a mi saját gyártású sorozatainkat a Trónok 
harcához és a Hatalmas kis hazugságokhoz mérik a nézők.  Arról nem is beszélve, hogy 
nemzetközi mércéknek is meg kell felelnünk, hiszen néhány éve minden HBO saját gyártású 
sorozatot bemutatnak minden európai HBO-s országban - ez jelenleg 17 országot jelent. Sőt, az 
Aranyélet idén augusztusban az amerikai HBO GO kínálatába is bekerült.  
- Nem is tudtam. De tetszik, kicsit olyan ez nekem, mint egy műhely. 
- Igen, ez egy jó hasonlat. Ahhoz képest, hogy az HBO egy nagy multinacionális cég, valójában 
minden országban, ahol készít saját gyártású műsorokat, egyfajta alkotói műhelymunka folyik.  

 
 
- Felírtam magamnak, hogy kérdezzek rá arra, hogy nyertél egy forgatókönyvíró díjat. 
- Igen, egy kisfilm forgatókönyvével. Tudod, forgatókönyvfejlesztőként kevés lehetőségem adódik 
rá, hogy írjak. Az Aranyélet esetében mondjuk pont úgy jött ki a lépés, hogy a harmadik évadban 
pár jelenetet, pár átírást én csináltam, de azért nem ez a fő feladatom. Viszont én rettenetesen 
szeretek írni, nem bírom ki, hogy ne írjak mindig épp valamit. Amikor a munka nem ad rá 
lehetőséget, kitalálok magamnak valamit szórakozásból. Már egy ideje foglalkoztatott a gondolat, 
hogy vajon tudnék-e nem az anyanyelvemen is írni. Kísérletképpen írtam egy kisfilm-
forgatókönyvet angolul, és beneveztem pár nemzetközi fesztiválra, hogy kiderítsem, működik-e. 
Eddig hat helyről van visszajelzés, négyre válogatták be és kettőt megnyert.  
- Ez szuper, és akkor mi lesz vele? 
- Hát, még azért nagyon át kell írnom, mert nem vagyok vele elégedett… De már beszélgetünk 
egy producer barátommal, akinek nagyon jó meglátásai és tanácsai voltak. Jó lenne előbb utóbb-
leforgatni…  
- Hány perc lesz? 30? 
- Á, összesen 10 oldal az egész, ami filmidőre lefordítva 10 perc. De jó lenne annál is kicsit 
rövidebbre húzni.  
- És van már terved, hogy mit csinálsz vele? 
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- Igazából nem sok. Biztosan benevezzük majd azt is fesztiválokra, rengeteg kisfilmre szakosodott 
nemzetközi filmfesztivál van, ami jó lehetőség a bemutatkozásra. De mondjuk ennél van egy sokkal 
vadabb álmom is… Ismered a Black Mirror című sorozatot?  
- Sajnos nem. 
- Nagyon ajánlom, szerintem szuper kis sorozat. Egy angol sci-fi antológia. Különböző alternatív jövő-
verziókat mutat be, amelyek egy-egy technológiai újítás következtében jönnek létre. Ezek általában 
elég negatív jövőképek. Az én kisfilmem, a Fearbuster tulajdonképpen egy Black Mirror rajongói film, 
egyértelműen a sorozat ihletésére született. Arra gondoltam, el kellene küldenem Charlie 
Brookernek, a sorozat kreátorának. Én korábban azt hittem, hogy minden Black Mirror részt más ír, 
de valójában majdnem mindegyik egyedül az ő agyszüleménye. Azért ez nem semmi teljesítmény. 
Nem lehet könnyű ennyi sztoriötletet kitalálni! Arra gondoltam, milyen menő lenne, ha megtetszene 
neki a Fearbuster annyira, hogy készítene belőle egy epizódot… (nevet).    
- Az amúgy miért van, hogy mostanában mindenki sorozatokat néz és nem filmeket? 
- Mert elképesztően jó sorozatok készülnek, sokkal jobban, mint amilyenek a filmek. Az egész 
nagyjából azzal kezdődött, amikor a 2000-es években az amerikai forgatókönyvíróknak elegük lett 
abból, ahogy a filmipar működött, hogy csak bizonyos típusú ötleteket engedtek megvalósítani, és 
az izgalmas, kreatív ötleteikkel elmentek inkább a tévékhez. Ezzel elkezdődött egy óriási minőségi 
fejlődés. A sorozatok elkezdtek moziszintet hozni, mind történetben, mind kivitelezésben. A 
legnagyobb sztárok kezdtek a sorozatokban dolgozni, és szép lassan elkezdték nem a filmek, hanem 
a sorozatok jelenteni a presztízsmunkákat.  

Emellett nagyon fontos tényező az utóbbi években az OTT, over-the-top műsorszórás 
megjelenése: a műsorszolgáltatók az interneten keresztül elkezdték közvetlenül kínálni – streamelni 
- a műsoraikat a nézőknek. Mint például a mi online videótárunk, az HBO GO. Vagyis többé már nincs 
szükség arra, hogy egy adott időpontban oda kelljen ülnöd a tévé elé, ha meg akarsz nézni egy 
sorozatot: azt nézed, és akkor, amit és amikor csak akarsz. Tehát ugyanazt a minőséget, sőt talán 
még jobbat is kínálnak a sorozatok, mint a mozik, ugyanakkor nincs semmiféle kötöttség, a saját 
otthonodban nézed a sorozatodat, a saját időbeosztásodnak megfelelően. Ez az újfajta 
tartalomfogyasztás szerintem mindenféle értelemben újraírja azt, amit a mozgóképfogyasztásról 
vagy akár általában a történetfogyasztásról korábban gondoltunk. Hosszútávú és mély kapcsolatot 
alakítanak ki az emberek a kedvenc sorozatukkal.  

Én például nagyon szeretem a Shameless című sorozatot. Az amerikai változat jelenleg a 10. 
évadnál tart. Tíz év alatt a szemem előtt nőttek fel azok a gyerekek, akik a főszerepeket játszák. Kicsit 
olyan, mintha közeli barátaim lennének, akiknek nyomon követtem a sorsát, mert érdekel, mi 
történik velük.  
- Lehet, hogy az is benne van, hogy az emberek a közvetlenebb karaktereket keresik, már nem a nagy 
sztár kell, aki megmenti a világot, hanem a szomszéd srác lemegy a boltba, és ott történik valami... 
- Ez a fajta változás nemcsak a sorozatok sajátja, ez lezajlott a filmeknél is. A történetek, amiket 
fogyasztunk, folyamatosan reflektálnak a valóságunkra, ez mindig is így volt. A második világháború 
sokkja idején az idealizált meseszerű hősöket szerették nézni az emberek. Amikor erőltetett 
idealizmus uralta a társadalmat, akkor a realista filmekre volt igény. A film reagál a valóságra és 
viszont. Most már egy ideje elfordult az érdeklődés a feddhetetlen szuperhősök felől a hétköznapi, 
esendő hősök, sőt a negatív hősök irányába. Még az olyan „meseszerű”, szimbolikus stilisztikával 
dolgozó történetek esetében is, mint például a Trónok harca, összetett, sokdimenziós hősöket 
látunk, akik a belső démonjaikkal küzdenek. Ettől annyira emberiek, hogy bárki tud azonosulni velük, 
hiába lovagolnak sárkányokon vagy kaszabolják kardokkal egymást. 
- Neked tetszik ez a stílus? Ebben a stílusban írsz? 
- Engem mindenféle stílus, mindenféle történetmesélés érdekel.  
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  De az biztos, hogy én is szívesebben foglalkozom valódi, sokdimenziós karakterekkel, mint 
abszolút hősies hősökkel és gonosz antihősökkel. Rám egyébként jellemző, hogy több sztorin 
dolgozom egyszerre, csak nem mindet szoktam befejezni. Sőt, sajnos nagyon keveset fejezek be. 
A kedvenc műfajom a dramedy, és a coming-of-age történetekben érzem igazán otthon magam. 
Az olyasmit szeretem, amiben sok az érzelem, ami vicces, de sírni is lehet rajta.  
- Nagyon sokat beszéltünk a filmekről, pedig én egyáltalán nem is nézek tévét.. 
- Tényleg? Óóó… Pedig nagyon jó sorozatok vannak, érdemes nézni őket... 
- Sajnos én ilyen sznob vagyok. 
- Manapság már az, hogy sznob vagy, nem elegendő indok arra, hogy ne nézz tévét. Olyan, 
kifejezetten sznoboknak való sorozatok is vannak, hogy csak na! 
- Akkor csak simán lúzer vagyok. 
- Na jó, én is ismerek egy csomó embert, akik nem szeretik a sorozatokat, és valahol meg is tudom 
érteni őket. Sorozatot nézni nagyon komoly energia- és időbefektetés. Csomóan ezért nem 
szeretik, mert nem akarnak ennyit rááldozni az életükből. 
 

 
 

- Nekem van pár haverom, akik eddig olvastak, de most azt mesélik, hogy ebben a sorozatban ez 
és az történt..Szóval úgy látom, hogy be tud szippantani. 
- Nagyon be tud szippantani! Én óriási rajongója vagyok egy csomó sorozatnak, és ezeknek tűkön 
ülve várom az új részeit... Könnyen tud ez komoly függőséggé is alakulni, ha valaki nem vigyáz. 
- Akkor megkérdezem, hogy melyik volt a kedvenced. 
- Egy csomó nagy kedvencem van, de ha egyet kell választanom, muszáj a The Wire-t mondanom. 
David Simon sorozata öt évad után pont tíz éve ért véget. Nem egy mai darab, de azért tartom 
még most is ezt a legjobbnak, mert miután megnéztem, az volt az érzésem, hogy ez egy teljesen 
más szint. Vannak a sorozatok és van a The Wire – fölösleges összehasonlítani vele bármit.  
David Simon sok évig újságíróként dolgozott Baltimore-ban. 
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. Annyi háttéranyaga és olyan komoly tudása volt a bemutatott világról, ami egészen példa 
nélküli.  Olyan elképesztő hitelességgel és érzékenységgel mutatta be a baltimore-i drogszcénát, 
ítélkezés nélkül, feledhetetlen karaktereken keresztül, olyan szuperül van a történet összerakva, 
hogy azóta sem tudta senki felülmúlni, még maga David Simon se.  

Bevallom, én viszonylag későn szántam rá magam, hogy megnézzem. A pilot alapján először túl 
lassúnak éreztem, azt gondoltam, engem nem fog érdekelni ez a sorozat. De mégis folytattam, 
mert mindenki szuperlatívuszokban beszélt róla körülöttem, és kíváncsi voltam, minek szól ez a 
nagy felhajtás. Aztán kábé a második-harmadik résznél berántott a sztori, és onnantól végem 
volt. A harmadik évadra már meggyőződésem volt, hogy ez a legjobb sorozat a világon, és ez a 
meggyőződésem azóta is megmaradt.  
- Jó, de most már tényleg el fogunk távolodni a filmektől. Itt van a Wonderland című könyv, 
amiben pl. rögtön azt nem értem, hogy lehet ketten könyvet írni. 
- Most, hogy már meséltem, hogyan dolgozunk a forgatókönyveken több íróval, már talán nem 
is olyan nehéz elképzelni. A szerzőtársam, Ákos gyerekkori barátom, 14 éves korunkban ismertük 
meg egymást. Ő már több mint tíz éve, a megalakulásától fogva az Irie Maffia zenekar tagja. 
Voltak időszakok, amikor nem értünk rá túl sűrűn találkozni, de évente egyszer-kétszer azért 
mindig leültünk, hogy elmeséljük egymásnak, kivel mi van. Mindig nagyon izgalmasnak találtam, 
amiket mesélt a zenészek világáról. Ákos nagyon jó megfigyelő, és ráadásul érti is, hogy mi miért 
történik körülötte. Sokat poénkodtunk azzal, hogy ebből az egészből írni kéne egy könyvet. Aztán 
egyszer csak komolyan vettük.  

A munka azzal kezdődött, hogy én kérdeztem, Ákos meg mesélt, és mindent diktafonra 
vettünk. Nagyon fontos volt, hogy én is megértsem ezt a világot... 
- Hát, kimész egy koncertre. 
- Az nagyon nem elég hozzá! Mi érteni akartuk az iparág hátterét, a kapcsolati dinamikákat, az 
egész szociográfiáját. A sok összeszedett háttéranyagból második lépésként megpróbáltunk 
összerakni, „kiszintetizálni” egy prototipikus történetet arról, milyen utat járt be egy zenész a 
kétezres években Magyarországon. Amikor megvolt ez a váz, együtt kitaláltunk egy specifikus, 
konkrét sztorit, amelyen keresztül érdekesen, izgalmasan tudtuk elmesélni azokat a 
tanulságokat, amiket mi levontunk. Amikor megvolt a sztori váza, én elmentem és megírtam a 
kézirat első változatát. Ezt odaadtam Ákosnak, ő végigment rajta, és hozzátette az ő 
kommentjeit. Ez alapján én átírtam a szöveget, aztán megint átküldtem neki. És ezt eljátszottuk 
még párszor. Majd bevontuk szerkesztő barátnőmet, Dávid Annát is. Végül ezzel a sokadik 
verzióval álltunk neki kiadót keresni.  

Ahogy említettem, igazából nagyon hasonló volt a folyamat ahhoz, ahogy itt, az HBO-ban 
forgatókönyveket fejlesztünk. Nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, mert mindketten 
máshoz értünk, így egyértelmű volt, kinek mi a feladata és a felelőssége.  

Én egyébként kifejezetten szeretek mással dolgozni, mert ösztönöz. Ha magam vagyok, 
hajlamos vagyok lusta és türelmetlen lenni. 
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- Amikor először elolvastam, nagyon nem tetszett, hogy túl lazára vettétek a nyelvezetet, a 
történet sem tetszett, azt meg végképp nem értettem a végén, úgyhogy most erre muszáj 
rákérdezzek, hogy a végén a Ákos, amikor elveszik tőle a zenekart, azt mondja, hogy köszi. És 
értem, hogy a tanulságot akarod vele kimondatni, de mondhat ilyet egy szereplő ilyen 
helyzetben? 
- Érdekes, hogy ezt mondod, de egyébként nem vagyok meglepve, elég megosztó lett végül ez a 
regény. Azt hiszem, talán azért, mert egyesek számára teljesen lehetetlen azonosulni vele. A mi 
főhősünk, Ádám, a vele történtek hatására eljutott egy olyan tanulsághoz, amivel nem könnyű 
szembenézni senkinek, pedig ez a szembenézés alapfeltétele a felnőtté válásnak. Csak hát, lássuk 
be, ki akar felnőni…  

Ez a történet onnantól kezdett igazán izgalmassá válni a számunkra Ákossal, amikor 
megértettük, hogy miről szól igazából. Hogy ez nem egy rocksztárrá válás története. Itt ez a 
karakter, Ádám, aki még nem a self-made kultúrába született bele, hanem abba, hogy ha 
tehetséges és szorgalmas, előbb-utóbb felfedezik, és megjön a siker. Mi is ennek a generációnak 
vagyunk még a tagjai. A mai világban azonban ezzel a hozzáállással már nem lehet boldogulni, 
igenis meg kell tanulnod kitaposni magadnak az utat, ahogy Dogi is teszi. Ideális esetben Ádám 
és Dogi, a tehetség és az önérvényesítés egyszerre van meg az emberben, de valljuk be, azért 
általában nem ez a helyzet. Ádám megálmodott egy életet magának, sikerrel, rajongókkal, de 
fogalma nem volt arról, hogy valójában nem ezt akarja, hanem csak a szorongásaitól próbál 
szabadulni. És ez annyira elvakította őt, hogy nem látta, hogy nem azt csinálja, amit szeretne – 
egészen addig, amíg Dogi ki nem kényszerítette belőle ezt a szembenézést önmagával. Addig ő 
egy teljesen más mozit nézett, mint ami a valóság volt. A saját filmjét, ha úgy tetszik, és mindenki 
másra kiosztott egy neki tetsző szerepet, anélkül, hogy kíváncsi lett volna rá, a másik 
komfortosan érzi-e magát ebben a szerepben. Szandra a „visszahúzó erő”, a „civil, normális élet”, 
Dogi a felelőtlen, önző seggfej, aki kihasználja őt.  

Dogi nem tudatosan, de ezzel szembesítette őt: hogy egy burokban élt, és hogy 
tulajdonképpen Ádám volt az önző, hogy arra várt, a világ a lábai elé boruljon és mindenki vele 
foglalkozzon. Amikor Ádám végül otthagyta a zenekart, amikor megkapta ezt az óriási pofont, az 
volt az a pillanat, amikor életében először meglátta a valóságot maga körül. Ő mindig is imádott 
zenélni, és mindezek után végre lehetett egy valóban sikeres karrierje, egy boldog élete, ami sose 
lett volna, ha ott marad a zenekarban. Amikor köszöntetet mond Doginak, az a legvagányabb 
dolog, amit valaki megtehet az életben. Erre akkor vagy képes, amikor visszanézve életed egy 
nehéz pillanatára vagy traumájára, megérted, hogy ennél jobb dolog nem is történhetett volna 
veled. Ehhez felnőttség meg érettség kell. Azért tűnhet ez egyeseknek életszerűtlennek, mert 
valljuk be, csak kevesen tartanak ott, hogy erre képesek legyenek. 

Tulajdonképpen ez a regény Ádám karakterének a fiktív terápiás naplója. Visszanézve már 
látja, hogy mennyiszer lett volna lehetősége észrevenni dolgokat, ami ott volt a szeme előtt, de 
próbálja mentegetni is magát, hogy akkor miért nem volt még erre képes. De végül eljut oda, 
hogy beismeri: végig azt akarta elhitetni magával, hogy ő a jófiú és Dogi meg mindenki más a 
gonosz, csakhogy ez nem így van, és ez a legjobb dolog, ami történhetett vele az életében, hogy 
ezt végre belátta. Ez a köszönöm a végén. 
- Értem, viszont Ádámból rengeteg van... 

- Tényleg rengetegen beleszaladnának hozzá hasonlóan egy ilyen pofonba. De olyanból, aki 
a pofon után képes szembenézni magával és levonni a tanulságot, már nagyon kevés. Szerintem 
ettől a befejezéstől válik Ádám igazi hőssé. Mert előtte, valljuk be, csak egy balfasz (nevet). 
Egyébként, akik nem szerették a könyvet, általában pont ezt nem szerették, hogy a főszereplő 
egy balfasz – ez a saját balfaszságukra irányítja a figyelmüket, ami kényelmetlen.  
- Hát igen, de ilyen örök életre balfasz maradóból rengeteg van. 
- Rengeteg! 
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- Ott van a Peer Krisztián, akire régen felnéztem, hogy micsoda költő, és most leissza magát, és 
ez lesz a művészi kiteljesedés csúcsa. És akkor jön a Dogi figura, aki meg azt mondja, hogy 
jóvamá, gyere, megmutatom mi a stájsz... 
- Biztosan ismersz ilyeneket is, akik úgy állnak hozzá, mint a Dogi, és nagyon sokra vitték, nem?  
- Persze. Csak nekem ez a Dogi figura így még nem elég. 
- Ezt teljesen megértem. Csak az van, hogy ezt a történet Ádám szemszögéből ismerjük meg. És 
ő nem volt rá kíváncsi soha, hogy kicsoda Dogi valójában. Pont ez benne a tragédia. Hogy ha 
vette volna a fáradságot, hogy megismerje ezt az embert valaha, akkor megjelenne az ő 
története, az ő igazsága is.  Vannak egyébként utalások, annyi kiderül így is, hogy viszonylag 
rossz körülmények közül jön, hogy ő igazi küzdő típus, aki nagyon sok mindenen ment keresztül, 
és pont ezért képes ennyire mindenre elszánva küzdeni egy jobb életért, mert számára nincs 
más választás. Épp ez benne a szomorú, hogy Ádám ezt az egészet tudhatta volna, ha csak 
egyszer az életben nem magára figyel, hanem erre a csávóra. Akkor valószínűleg öt perc alatt 
kiszedi belőle például, hogy szerelmes a Szandrába. Csakhogy ő nem akarta ezt észrevenni. Pont 
ezért volt fontos, hogy a karaktere kábé egydimenziós szinten legyen csak bemutatva, mert 
Ádám így látta őt: kinevezte őt a főgonosznak a saját élete mozijában. Egy felszínes seggfejnek, 
akit nem lehet becsülni. Azért, mert neki így volt kényelmes.  
 

 
 

Ha belegondolsz, az életben is pont így van: akiket utálunk, akikre haragszunk, nem látjuk 
embernek, nem akarjuk megérteni őket, hiszen úgy már nem lehetne rájuk vetíteni minden 
negatív érzelmünket, mert esetleg megértenénk, miért viselkednek úgy, ahogy. És nem is csak 
az „ellenségeinket” látjuk így. Mindenkit magunkhoz viszonyítva értelmezünk és ítélünk meg, 
nem szánjuk rá az időt, az energiát, hogy valóban megismerjünk valakit, csak meghozzuk a 
döntésünket egy első benyomás után, hogy utáljuk vagy szeretjük az illetőt.  
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Minden valódi alap nélkül. Szerintem ez szomorú, és fájdalmas következményekhez vezethet – 
mint Ádám esetében is. 

A Wonderland is ezt próbálja bemutatni, erre próbálja felhívni a figyelmet. De persze 
elfogadom, ha azt mondod, ez neked nem jött ki belőle. Mégiscsak egy első regény, korántsem 
tökéletes.  De szándékunk szerint ez egy coming-of-age sztori: Ádám a végére megtanult valami 
fontosat magáról. A legtöbb ember viszont nem tanul, hanem újra és újra elköveti ugyanazokat 
a hibákat, és aztán csodálkozik, hogy nem változik az eredmény. 
- És én ezt elhiszem, hogy ő tényleg megtanulta? 
- Azt már neked kell eldöntened. Én elhiszem, mert velem történt ilyen. Na, ez egyébként egy 
nagyon érdekes kérdés. Sok embert ismerek, aki nem hisz abban, hogy képesek vagyunk a 
változásra. Én viszont hiszek benne. Ha csak ebbe az egy szituációba gondolsz bele, amit a 
Wonderland feldolgoz. Nagyon sok példát látni manapság arra, hogy valaki hírnévre vágyik, de 
ez a vágy a figyelemre, a rajongásra tulajdonképpen egy gyerekkori figyelemhiányból fakad. Ez 
az én generációm esetében elég tipikus dolog. Az én generációm a rendszerváltás környékén volt 
kisgyerek. Akkoriban minden nagyon bizonytalan lett, mert egyik napról a másikra lecserélődtek 
a szabályok. A mi szüleinknek nagyon kellett hajtani, hogy a gazdasági biztonságot megteremtsék 
a családjuknak – és sokszor beáldozták ezért az érzelmi biztonságot. Emiatt a gyerekeket 
érzelmileg elhanyagolták, akik azzal a frusztrációval nőttek fel, hogy miért nem figyel rájuk senki. 
De több embert is ismerek, aki ezt képes volt felismerni, és továbblépett. 
 

 
 

Ákossal sokat beszélgettünk erről, és bele is írtuk a könyvbe: amikor ott állsz a színpadon, és 
ezrek csak rád figyelnek, és csak árad a szeretet… ez maga a menyország egy figyelemhiány-
zavarosnak. Viszont az benne a csavar, hogy bármennyi szeretetet kapsz, sosem fogja tudni 
betölteni azt az űrt, amit a gyerekkorodból hozol. Ádám pont egy ilyen srác, aki képes volt ezt 
belátni. Megértette, hogy ő nem ettől lesz boldog. Egy ilyen felismerés megváltoztat. 
- Én is ismerek ilyet, aki kint van a színpadon, de nem ez elégíti ki. 
- Ugye? Nemrég részt vettem egy amerikai forgatókönyvíró-showrunner, Jon Feldman egy 
előadásán. Ő mondta, hogy ha a pénzért meg a sikerért csinálod, akkor elrontottad a karrieredet. 
Ha nem élvezed, amikor írsz, akkor ne csináld, mert sosem fogod megkapni tőle azt, amit 
valójában akarsz. Ez szerintem nagyon igaz. Ha azért írsz egy könyvet, mert azt akarod, hogy majd 
sikeres legyen, akkor cseszheted. Ha csak a rajongókért zenélsz, de közben nem élvezed magát a 
zenélést, szintén. Szóval, ha engem kérdezel, a Wonderlandben, amikor a történet végén 
találkoznak, Dogi nem boldog, Ádám viszont igen.  
- A Dogi lehet nekem egy Majka, aki már kitalálta magát. 
- Ez teljesen szubjektív vélemény, de én azt gondolom, hogy Majka egy nagyon tehetséges 
ember, Dogi viszont alapból nem az. Dogi Ádám nélkül nem tudta volna felépíteni a zenekarát. 
Ő nagyon ért ahhoz, hogyan kell tálalni valamit, ha úgy tetszik, ő ebben tehetséges. De valójában 
nincs neki mit tálalni, nincs mögötte tartalom.  
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Egyébként mi is sokat tanultunk a karaktereinktől. Amikor kész lett a könyv, a bennünk élő 
Ádám elégedetten hátradőlt volna, de a Dogi-énünk még csak akkor indult be igazán…   
- Olyan szempontból tényleg nem egy egyszerű könyv ez, hogy elég sok mindent csináltatok 
hozzá. 
- Igen, nagyon nagy munkát beletettünk a könyv utóéletébe és a promócióba.  Láttad például a 
videoklippet, amit csináltunk hozzá? 
- Nem emlékszem… 
- Megcsináltuk a való életben is egy az egyben azt a klipet, ami a könyvben van. Van a 
regénybem Ádámék zenekarának ez a What do you really wanna say című slágerük, és a 
szerzőtársam, Ákos pár zenész barátjával, Szekér Ádámmal és Horváth Gergely Ambrussal 
valóban megírta a dalt, játszotta is egy darabig a rádió. Aztán megcsináltuk hozzá a klipet, ami 
aztán egy csomó nemzetközi fesztiválon nagy sikerrel szerepelt.  

Aztán még jött rengeteg új ötlet. Csináltunk egy ilyen kis interjúsorozatot, My Wonderland 
Story címmel. Ákos sok zenész ismerőse mondta, miután elolvasta a könyvet, hogy ez 
tulajdonképpen róla is szólhatna. Innen jött az ötlet, hogy kérdezzünk meg mai sikeres 
zenészeket, nekik hogyan indult a karrierjük.  

Aztán felkértünk egy zseniális street artistot, Voidot, hogy fogalmazza meg a Wonderland 
sztorit képzőművészeti formában. Majd készült egy slam poetry szöveg is, amit Szinész Bob 
jegyez. Csináltunk egy fordítópályázatot a dalszöveghez. Kaptunk Wonderland-logós 
gitárpengetőket, készültek matricák… Az egész egy hihetetlenül izgalmas transzmédia projektté 
nőtte ki magát, amit elkereszteltünk Wonderland Projektnek. 
- Mesélj az új regényről. Balaton by night a címe, igaz? 
- Igen, az volt a terv, hogy a Balaton by night lesz a következő, meg is írtam az első verzióját, de 
nagyon nem voltam vele elégedett. Sokat gondolkodtam, míg végül találtam rajta egy új fogást. 
A témája megmaradt: az abúzus nem annyira kézenfekvő formáival, a verbális és az érzelmi 
abúzussal akartam foglalkozni, de az egész témát egy teljesen új közegbe helyeztem, amiben 
ez a jelenség, főleg a hatalmi játszmák egészen hétköznapiak, és sajátos formát öltenek. 
Beletettem kábé egyévnyi kutatást, ami eleve elég megterhelő volt érzelmileg és 
mindenhogyan. Ez épp azelőtt történt, hogy berobbant a #metoo mozgalom, és végre elkezdték 
az emberek maguktól is kibeszélni ezt a témát. Akkor úgy döntöttem, félreteszem ezt a 
projektet egy időre: már kevésbé tűnt égetőnek a probléma, nem éreztem azt, hogy sokkal 
többet hozzá tudnék tenni, mint amik a valódi életben megtörtént sztorikból kiderültek.  

Valószínűleg egyszer meg fogom írni, azóta is foglalkoztat a sztori. De jelenleg más ötletek 
sokkal jobban érdekelnek. Vannak filmterveim, sorozatterveim és persze új regényen is 
dolgozom. Majd, ha kiderül, melyikből lesz leghamarabb valami, beszélgethetünk arról is.     

Kuli 
 

 
 
 
 
 
 


