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Az idő és az értelmiségi lét viszonyáról fogunk beszélgetni Kosik Anitával. Egyesek szerint 

az értelmiségi léthez hozzátartozik, hogy olyan "haszontalan" dolgokkal is foglalkozzon 

egy ember, mint a versek olvasása, kiállítások látogatása, színházak látogatása. Mások 

viszont az időhiányra panaszkodnak és szinte sosem olvasnak könyvet. Bevallom, hogy 

magam is az első utat preferálom, ugyanakkor több ismerősöm is panaszkodik arra, hogy 

nincs semmire ideje. Te hogy látod, az időhiányra való panaszkodás afféle népbetegség 

vagy tényleg van valami a jelenség mögött? 

Sokáig azt gondoltam, hogy ez rinyálás, és az embernek arra van ideje, amit akar. Persze mi 

van akkor, ha túl sokat akar? Vagy nem akar, de megállapodások kötik? Vagy nem 

megállapodások, hanem erkölcsi kötelessége van pl. a gyereke meg a kutyája meg a családja és 

a tanítványai és még ki tudja, mi felé? Pláne, ha közösségi szerepet is vállal. 

Vagy mi van, ha túl kis időtávlatokban gondolkodunk? Mi van, ha nem hónap vagy év a mérce? 

Mi lenne, ha nem hajtanánk magunkat még ezzel is? Persze magamról tudok csak viszonylag 

hitelesen nyilatkozni, és én rém türelmetlen ember vagyok, szeretnék azonnal mindent 

megcsinálni és megtanulni és elolvasni és megmászni és kivitelezni és beemelni és 

kikísérletezni és megbeszélni és megtapasztalni és áthidalni és megoldani. Különben a dolgok 

elsikkadnak félelmeim szerint. Mostanában viszont egyre gyakrabban jut eszembe, hogy 

választani kell. Oké, ugyanarra a hegyre mászunk fel, és minden útvonal érvényes, de nem lehet 

az ÖSSZESET bejárni EGYSZERRE. Néhány dolog el fog sikkadni, ha a fejem tetejére állok 

is. Nincsenek igazi polihisztorok, bármennyire is fáj ez. 

 

 

Meg hát van az impulzivitás. Idén nyáron például piros könyveket olvasok. Ezt akkor fedeztem 

fel, amikor az M5 3-as stúdiójában ődöngtünk Tomival (énekelni mentünk és népszerűsíteni a 

Képzelt riportot), ahol Gryllus Dani adott éppen interjút, többek között a nemrég megjelent 

Lackfi kötet kapcsán. Egy Kaláka CD-vel együtt adták ki ők maguk, hogy elkerüljék a 

forgalmazó sápját, és így megfizethető maradjon a könyv.  Ez a harmadik piros könyvem 

zsinórban a nyáron! Az ilyen dolgok szórakoztatnak. Ha viszont elkap a gépszíj a szabadidő 

látszólagos tömege láttán, és mondjuk kitalálom, hogy flamencot tanulok, vagy belevetem 
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magam a cigány muzsikába, sutba dobom a könyveket gondolkodás nélkül. Így is utálok aludni 

– pedig egyáltalán nem alszom eleget –, mert elvesztegetett időnek tűnik.  

És a tétlenül eltöltött idő fontosságáról még nem is beszéltünk! A kamaszkor az ember 

legtermékenyebb időszaka, ha nem választja a művészi pályát, akkor is. Régi elméletem, hogy 

a művészember megmarad kamasznak: ez az az életszakasz, amikor a legintenzívebben és 

legkritikusabban érdeklődünk a fontos dolgok iránt, úgymint szex, halál, interperszonális 

viszonyok. Minden képlékeny, újszerű, izgató. Sokat bámultam a plafont, a füveket, meg a 

többieket. Tulajdonképpen éveket bámészkodtam át, míg az agyam tapogatózva építette ki az 

új neuronkapcsolódásokat. Egyszer valami olyasmit mondott Novák Eszter, hogy vigyázzunk, 

mert a 30. szülinap után csak egyet kell aludni, hogy hatvan legyél. Lerövidül az idő. 

Szóval tegyük fel, hogy bizonyos dolgok elsikkadnak. Néha ez az olvasás. Néha a 

kapcsolattartás, néha a remeteség. Ez nem baj, sőt.  

Önbevalláson alapul a következő kérdésem, hány könyvet olvastál az utóbbi 2 hónapban 

és volt-e olyan ami különösen tetszett? 

Évad közben nem olvasok egyáltalán annyi könyvet, mint amennyit szeretnék, a nyári szünet 

pedig nem régóta tart még. Legtöbbször az éppen aktuális munkához olvasok hozzá. Ezért is 

szeretem a nyarat – ez az idő a tankolásé. Érzelmileg, intellektuálisan, spirituálisan muszáj 

feltöltődnöm, hogy legyen értelme elkezdeni a következő évadot. Ha ügyesebb leszek, akkor 

év közben is létre tudok hozni egy harmonikusabb életvitelt. Munkamániás vagyok, ami az 

olvasásnak egyáltalán nem tesz jót.  

Hamvas Karneválját például nem tudom elolvasni, mert mindig félbeszakít valami, és akkor 

kezdhetem elölről, mert szörnyen szövevényes. Ott ül a polcon, és csalódottan meregeti rám a 

kis könyvszemeit. Sakkban tart! 

Most a Szolgálólány meséjét fejeztem be, és a Farkasokkal futó asszonyokat kezdtem el. 

Közben valamikor újraolvastam a Carment. Vár még a Rejtett szervezetek, amit magamban 

csak Pletykakönyvnek hívok. A pletykát nem értem, tehát tartok tőle, tehát olvasok róla. 

Általában olvasással gyógyítom magam. Ebből következik egyenesen, hogy ha nincs időm 

olvasni, akkor bajok lesznek. 

Van egy szörnyű hibám – információfüggő vagyok. Órákat töltök el naponta azzal, hogy 

látszólag összefüggéstelen híreket és adatokat tömök magamba. Rettegek attól, hogy lemaradok 

valamiről, és így ennek egyértelmű előnyeivel szemben kijelenthetem, hogy mégiscsak káros 

szokásom ez, mert nem marad időm a kikapcsolódásra. Általában elájulok, nem elalszom, az 

agyam zsong még reggel is. Az agyam persze szintetizálja a kapott dolgokat, ami később 

hasznos lehet. Egyszerre vágyom a rendszerre, és utálom is. 

Mi lenne nálad az év könyve a tavaly megjelent könyvek közül? 

Te jó ég, fogalmam sincs. 

Eredetileg a Peer Krisztián könyv miatt kérdeztelek. Remélem olvastad. Ha igen, az a 

kérdésem, mennyire meggyőző az az alaphelyzet, hogy egy költő a barátnője elvesztése, 

halála miatt kezd neki egy könyvnek? Jól mesélhető a hiány feldolgozásának története, de 

vajon nem olcsó sikerre éhezett a költő ebben az esetben? 

Ha nem olvastad: befolyásol-e egy könyv kiválasztásában a háttértörténet? Elég sok 

helyen lehetett olvasni Peer Krisztiánról az utóbbi időben, ez inspirál arra hogy megvedd 

vagy mindenképpen belelapozol mielőtt a kasszához mész? 

Rengeteg minden befolyásol, mielőtt megveszek egy könyvet. A 42-nél a háttértörténet volt a 

szervező erő, nem Peer személye. Kaptam egy Libri kupont, úgyhogy Tomival bevetettük 
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magunkat a boltba – egyik kedvenc tevékenységem a könyvesboltos bolyongás. 

Mindkettőnknek megtetszett a forma, és a drámai szituáció boncolgatásának lehetősége. El is 

határoztuk, hogy együtt fogjuk olvasni – eddig nem túl nagy sikerrel. Valamelyikünk mindig 

dolgozott valamin folyamatosan, és így feltépetlenül maradtak a lapok. Hiába érdekel, Tomi 

nélkül nem kezdek bele. Ott hever Nyíregyházán az éjjeli szekrényemen, és ránk vár. 

Ismeretlenül sem feltételezem Krisztiánról, hogy a kedvese halálát marketing célokra akarta 

volna felhasználni. Tegnap éjjel olvastam egy cikket két amerikai kamaszról – nem ismerték 

egymást személyesen, csak üzeneteket váltottak. A lány öngyilkosságba kergette a fiút – a 

riporter szerint abban a reményben, hogy a gyász népszerűvé teszi majd a gimiben. Mint minden 

történetet (főleg a neten olvasottakat), érdemes ezt is fenntartásokkal kezelni, mégis 

egyértelműen más szándékot érzek itt, mint egy középkorú férfi tulajdonképpeni 

művészetterápiájánál. 

Sokat hallottam már, hogy a színész ne terápiának használja a színpadot, hanem tartsa magát a 

lehető legjobb pszichikai és fizikai állapotban, hogy elég rugalmas legyen, és ne háborodjon 

meg a munkák során. Egyetértek ezzel az állítással, de azért ne tegyünk úgy, mintha nem 

volnánk emberek. Nálam az éneklés olyan, hogy nem tudom nem csinálni. Akkor is énekelek, 

ha fáradt vagyok, vagy ha fáj valamim, vagy ha boldog vagyok, vagy dühös és szomorú. Tudok 

énekléssel manipulálni – abban az értelemben, hogy tudok változtatni magamon is, a 

környezetemen is. Magyarázni is jobban tudok zenén keresztül. Tehát úgy képzelem, hogy az 

írónak vagy költőnek írnia muszáj. Talán Hemingway mondta – de erre nem esküdnék meg –, 

hogy egyáltalán nem jó dolog írónak lenni. A civil azt képzeli, hogy a művésznő/úr ízléses 

enteriőrökben lézeng mindenféle hegyek tetején meg tengerek partján, pipázgat magában vagy 

mandolinozik, esetleg ha nagy kedvében találja a nyári nap, megtekinti a szürkemarha gulyát 

kis pumijával, Kócossal. Valójában persze gyötrődve fetreng, ha nincs ihlet. Vagy a 

mondanivaló feszíti szét őt is, és a kapcsolatait is. Vagy az éhhalál kerülgeti, ezért nyolcvanféle 

egyéb munkát kényszerül vállalni, miközben eszi a penész, hogy a téma ott hever a lába előtt 

kidolgozatlanul. 

Szóval a Peer kötet messze áll az önreklámtól érzésem szerint. 
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A tavalyi év legnagyobb durranása szerintem, na jó az egyik Varró Dani könyve, a mi lett 

hova? Mohón rávetettem magam a könyvre, de a versek többségénél csalódtam, ugyanis 

a költő a könnyebb utat választotta, és sok témáról egészen felszínesen irt, miközben sok 

kérdést megkerül. Ugyanakkor nem biztos, hogy a költőnek az én személyes ízlésemet kell 

kiszolgálnia. Neked mi a véleményed erről? 

Add kölcsön, utána elmondom.  

Ha már színházban dolgozol, érdekelne a véleményed arról, hogy csak a kifejezetten 

színházba írt műveket kell játszani, vagy érdemes megpróbálni akár egy verset is 

átdolgozni még annak az árán is, hogy esetleg csak néhány szereplő lesz és nem lesz 

mondjuk 2 felvonás? 

Dehogyis. A dráma jó dolog, miért ne lehetne verset dramatizálni? Csinálják is, hát hol élsz 

te?  

A te színházad kőszínház, mennyire van lehetőségetek improvizálni, új darabokat 

játszani, amik esetleg nincsenek benne a fősodorban? 

Lehetőség akad, főleg ha tudsz pályázatot írni. Ha van idő, és vannak társak, lehet 

gerilláskodni. 

Épp vonaton utazom. A búzatáblák meghatóan szépek. Nem annyira, mint a repceföldek, de 

majdnem. Gondoltam, ezt elmondom.  

Egyszer összefutottam Gálvölgyi Jánossal egy szálloda wellnessrészlegén, és éppen azt 

magyarázta valakinek, hogy a színházi szövegek jönnek-mennek, megtanulja őket, de már 

az utolsó előadás utáni héten sem emlékszik rájuk. Te is így vagy ezzel? 

Attól függ, mennyire kötődöm az előadáshoz. Egy-két mondat úgy be tud égni, hogy az életben 

nem felejtem el. Vagyis nemtom, lehet harminc év múlva nem fogok emlékezni, de nem vagyok 

még túl régóta a pályán. Gondolom attól is függ, mennyire van leterhelve az ember, illetve 

mennyire tartja jó karban a memóriáját. Inkább hangulatokra emlékszem, vagy érzelmi ívre, ha 

épp volt olyan. Mikola Gergő mondta egyszer még az egyetemen, hogy be kell járatni az 

idegpályákat. Azt gondoltam, nagyzol, de nem. Tényleg van ilyen. Ha újra elő kell venni egy 

előadást, amit ráadásul történetesen szerettem is, akkor a mondatok felidézése közben sorra 

érkeznek a szagok, az érzelmek testi tünetei, amik további érzelmeket generálnak, hiszen a 

közben eltelt idő alatt szükségképpen dúsul a szerep, ha akarod, ha nem. Amúgy is szerepeket 

játszunk a civil életben is, szóval szerintem ez nem elkülöníthető folyamat. A verbalitás a 

kommunikációnak egyébként is elenyésző részét képezi – azaz a szöveg jön-megy.  

Gyakran hallani a színészeknél a kiégésről, sőt már mi is beszéltünk róla. Szerinted a jó 

könyvek segíthetnek a kiégés elkerülésében (mint akár egy napkrém, haha), vagy ez 

mindenképpen megtörténik? 

A jó könyvek MINDENBEN segíthetnek. 

Természetesen – kőszínházi létezést feltételezve – elsősorban a színészvezetés minősége 

határozza meg a kiégés mértékét. Amilyen a főnök, olyan a morál. Még elsőbb sorban pedig az 

a kényszer, amiről már az írás és az éneklés kapcsán beszéltünk. Nem lehet kiégni, ha a füleden 

folyik ki a mondandó! Ha viszont hozzá nem értéssel vagy rutinhegyekkel nyomnak agyon 

valós kíváncsiság, tenni akarás és a tevés képessége (tehetség) nélkül az esetek legnagyobb 

részében, az hosszabb-rövidebb idő után problémákhoz vezet. A legrugalmasabb ember is 

elfásul, ha elég sokáig terhelik túl. 

De ahogy már mondtam, a jó könyv mindenben segít. 

Kuli 


