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Tulajdonképpen soha nem történt velem olyan jó, mint 

az, hogy meghalt — interjú a drámaíró és rendező 

Znajkay Zsófival 
 

Ez az interjú még a szokottnál is személyesebb. Legyünk rettentően büszke Znajkára 
(akit annak idején a Lászlóban még Szabó Zsófi néven ismertünk), nemcsak azért, amit 
elért, hanem azért is, ahogyan elérte. Pár éve írt egy színházi darabot az egyik 
legszemélyesebb témáról, az anyjával való kapcsolatáról, és most már a második 
darabjának a bemutatóján dolgozik. Ja, és szinte elfelejtettem, hogy mindkettővel 
díjat is nyert. Párhuzamosan épp a harmadik darabját írja. Nem volt ellenére, hogy 
hosszan csevegjünk a Stexben; csak kutyájához, Csutkához ragaszkodott. 
 
- Most írod a harmadik darabodat. Miről fog szólni? Mik a csomópontok? És lődd le az összes 
poént! 
- Az előző két darabom is nagyon személyes, de eddig ez a legszemélyesebb darabom. 
- Pasikról szól? 
- Nem az a második volt. Ez most kimondottan rólam szól. Amikor a bátyám eljött megnézni 
az Ölébent (Az ölében én, 2017 szeptember, Zsófi első darabja - letölthető a 
szinhaz.net/dramak oldalról), nagyon tetszett neki, azt mondta, hogy ez tényleg olyan, mint 
az anyánk, nagyon sikerült őt megragadnom. De nem érzem-e azt, hogy hozzátartozna az 
igazsághoz, hogy én meg milyen ufó voltam? És azt nem raktam bele. Mondtam, hogy igen, 
de az nagyon elvitte volna a fókuszt, az egy külön darabnak a témája. Hát ez az a külön darab. 
Az van benne, amilyen én voltam gyerekkoromban. Épp a hivatalos diagnózis felállításában 
vagyok. Nagyon erősen sejthetően autisztikus vagyok. Most már szerencsére úgy megküzdök 
az ezzel kapcsolatos problémákkal, hogy nem is nagyon veszik észre; sőt nem is hiszik el, ha 
mondom… De mindenesetre ez van velem. És gyerekkoromban még nagyon harcoltam 
ezekkel a problémákkal, és ez a mű ezekről a problémákról szól majd. És arról, ahogy én 
megéltem őket. Például nekem volt két képzeletbeli barátom, két űrlény, és azt képzeltem, 
hogy ők a fejemben egy irányítópultban ülnek és irányítanak engem. Két szálon halad a 
történet: egyrészt az űrhajóban vagyunk, ahol hardvermeghibásodás történik és a 
navigációval lesz probléma, és a két űrlény közötti konfliktusról szól, kinek a hibájából volt, 
meg hogy hogyan kezeljék, mit lehet ezzel kezdeni. És közben ott van a kinti világ, ami végig 
egy iskola, és a két űrlény ott két tanár. Az egyik az angolos, mert az nagy erősségem volt, 
annyira, hogy én voltam az iskolaelső… 
- De miért mondod, hogy volt? 
- Még mindig az, de most már nem osztályozzák, szóval mindegy. Meg egy gyerekhez képest 
volt az nagyon lenyűgöző, hogy különböző akcentusokat utánozva, sokszor anyanyelvi 
beszélőket is átejtve tudtam beszélni. És ehhez képest a matek volt az, ami meg nagyon gáz 
volt, annyira, hogy azt gondolták, szellemi fogyatékos vagyok, és taníthatatlannak 
minősítettek. — És aki a két űrlényt játssza, akit úgy hívnak, hogy bal és jobb, az a kinti 
világban tanár; az angoltanár és a matektanár. A kinti és a benti világ fut ezen a két szálon. 
Akkumulálódik a probléma, egyre nagyobb a baj bent is, kint is, és ettől a főhős, aki ekkor  
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tizenkét éves, belemenekül a saját fejébe és összefolyik a külvilág és a belvilág, és kicsit 
elveszítjük a kapcsolatot a realitással. Eddig eléggé izgalmasan alakul a darab. 
- Ez tetszik, kicsit olyan, mint A végtelen történet. 
- Jaj, imádtam A végtelen történetet, amikor gyerek voltam! És a főhős, Barnabás is 
eléggé szerencsétlen volt... 
- Te most szerencsétlennek gondolod magad? 
- Most nem, de gyerekkoromban eléggé szerencsétlen voltam. 
- A matek miatt? 
- Nem, amiatt, hogy a szüleim nem szerettek különösebben, meg azért, mert 
autisztikus voltam és nem tudtam kezelni; meg amiatt, hogy azt gondolták, fogyatékos 
vagyok. Hogy különösebben nem érdeklődött irántam senki. Nagyon magányos 
voltam, rosszul mozogtam, rosszul néztem ki, tulajdonképpen nem volt semmi jó. 
 

 
 
- Ne is folytasd, mert depressziós leszek... Viszont ez a téma jó átkötés a Tihamérhoz, 
vagyis az első darabodhoz. Ezek szerint Tihamér ott te vagy? 
- Tihamér kicsit én, kicsit a bátyám keveréke. És eredetileg Fekete Ádámmal akartam 
játszatni. Nem tudom, ismered-e, dramaturg srác, de néha játszik is. Vele akartam 
játszatni, mert mozgássérült és furán beszél, mert CP-s. Az tudod, mi? 
- Nem. 
- Celebrális paralízis, amiatt remeg, kicsit kitekeredve néz ki és akadályoztatottan 
beszél. Azt gondoltam, hogy ami én voltam gyerekkoromban, az általa egyszerűbben 
leírható, nem is kell írni semmi bonyolultat: látszik rajta, hogy valami nem oké vele. De 
aztán ő nem vállalta el a szerepet, és végül Jankovics Péter úgy játssza, hogy az egyik 
kezét végig nem mozgatja, mintha nem tudná, és ezzel van jelezve. De Tihamért 
eredetileg egy mozgássérültnek szántam. 
- Azért ez a darab nem éppen egy romantikus lányregény… 
- Sajnálom. 
- Nem azért mondom... Még korábban beszélgettünk róla, és akkor azt mondtad, hogy 
vicces a végkicsengése. 
- Felszabadító. 
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- Nem értettem egyet veled. Mitől lenne felszabadító? 
- Mert meghal az anya. Vagyis Tihamér meghozza a döntést, hogy vagy az anya haljon 
meg, vagyis nőjön föl és éljen, vagy ő haljon meg, és úgy dönt, hogy az anya haljon 
meg. Álmában dönt úgy, az életben nyilván nem öli meg az anyját, de álmában igen, 
és érdekes módon ez azt hozza magával, hogy a valóságban is meghal. Szeretünk a 
családról meg az anyákról úgy beszélni, hogy az egy szent és sérthetetlen dolog. Ez 
egyrészről hazugság, másrészről nagyon káros is. Úgy értem, hogy sokszor tényleg nem 
igaz, amit mindig mondanak, hogy anyukád biztos szeret téged, hogy minden anyuka 
szereti a gyerekét, minden család szép és szent és mittudomén. Ezzel csak azt érik el, 
hogy ha téged történetesen tényleg nem szeret az anyukád, mert mondjuk gonosz, és 
a családod is negligál téged és tönkre akar tenni, akkor még te érzed magad emiatt 
rosszul. És fel se fogod, hogy te nem csináltál semmit rosszul, hanem ők voltak a 
szemetek. Ami esetemben nagyjából az igazság. No tehát: igazából én az anyukámat 
nem szerettem, nem volt rá okom, és nagyon megkönnyebbültem, amikor meghalt, és 
még mindig meg vagyok könnyebbülve. Tulajdonképpen soha nem történt velem 
olyan jó, mint az, hogy meghalt. És azóta, hogy meghalt, minden jó. Azóta vagyok író, 
azóta vagyok sikeres, azóta érzem jól magam, azóta nézek ki jól, azóta van 
magabiztosságom, azóta merek őszintén beszélni. Tulajdonképpen ha szavazhatnék, 
hogy ez újra megtörténjen-e, újra igennel szavaznék. Az az egyik célja ennek a 
darabnak, hogy megértesse, hogy az egy hiba, hogy ezeket a dolgokat nem merjük 
kimondani. Mert az emberek biológiailag, kémiailag nagyon erősen arra vannak 
programozva, hogy szeressék az anyjukat. Tehát ha te mégsem szereted az anyukádat, 
akkor azért, mert nem tudod. Akkor elmondható, hogy az az ő hibája, mert benned 
minden arra irányul, hogy te akarod szeretni őt. Ha nem sikerül, akkor valamit nagyon 
elrontott. 
- Az biztos, hogy ha az ember a saját családjáról beszél, akkor abból vagy a szent család 
lesz, vagy azt kell hogy mondja, mint Douglas Copeland a Minden család 
pszichopatikus című könyvében, hogy hagyjuk már ezt a fal összetartás-dumát. 
- Szerintem egyébként nem kell egy anyának tökéletesnek lennie. Egy alapvető jó 
szándék vagy érdeklődés, mondjuk hogy hogy van a gyereked, és ha rosszul, az baj 
neked és ha jól, az öröm — ez már kb. elég lenne. De sajnos ezt sem hozta az anyám. 
- És hogy lett ebből darab? 
- Meghalt és megírtam. 
- Volt egy tippem, hogy megírtad... 
- Jó, de meg kellett várnom, hogy meghaljon. 
- Most nem lenne rá büszke vagy nem érdekelné? 
- Nem lenne rá büszke, de nem is érdekelné. Őt tényleg csak ő maga érdekelte. 
- De téged érdekel, hogy nyertél vele egy díjat? Nem is jelentéktelent… 
- Igen, nagyon örülök. Sőt, a másikkal is nyertem egy díjat. Minden ott kezdődött, hogy 
meghalt, én meg összeszedtem valamennyi felszabadultságot és magabiztosságot, 
hogy merjek írni, hogy meg merjem fogalmazni az érzéseimet. És ezt a világ azonnal 
maximálisan honorálta. Azonnal. Mindenki azt mondta a darabra, hogy milyen jó. És 
ez érdekes volt, mert nagyon éles váltás volt ahhoz képest, amiben addig voltam. Addig 
nem voltam sikeres semmiben. Én voltam a világ legnagyobb lúzere, tényleg. És 
egyszer csak hirtelen most már úgy gondolnak rám, mint aki valamiben sikeres. És ez 
nagyon hirtelen történt, nem volt semmi átmenet. 
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- Mint mikor Kertész Imre Nobel-díjat kapott, és addig itthon nagyjából senki sem 
tudta a nevét. 
- Igen. Az, hogy az emberek most úgy gondolnak rám, mint egy íróra, azért is 
hihetetlen, mert addig is írtam, de még a legközelebbi barátaim sem voltak 
hajlandóak elolvasni. 
- Gonosz kérdés, de meddig tart ki szerinted ez az inspiráció? 
- Mindig is szerettem írni, csak nem volt elég bátorságom, hogy saját hangom 
legyen. Mindig azt éreztem, hogy annak nincs létjogosultsága, mert nekem 
magamnak nincs létjogosultságom. És mióta anyukám meghalt, van. És most már 
érzem a saját hangom, és nagyon élvezem. Amióta a saját hangomon írok, azóta ezt 
leírhatatlanul élvezem. Bár korábban is szerettem írni. Meglepne, ha egyszer már 
nem szeretném csinálni. 
- Az is érdekelne, hogyan kerültél a színházzal közelebbi kapcsolatba. 
- Először recepciós voltam a Bárka Színházban, még 2010-ben. Nagyon jó volt látni 
egy színház belső működését. Én filmes családban nőttem fel, a film mint 
történetmesélő médium volt az anyanyelvem, és ahhoz képest a színházban 
tetszett, hogy mennyivel jelenidejűbb. Az is tetszik, hogy újra és újra megcsináljuk 
ugyanazt. Én a filmeket is így fogyasztottam, mert a VHS-korszak gyermeke vagyok. 
Volt 10 kazetta: és akkor ma este melyiket nézzük meg a 10-ből megint? Ezt már 
rég láttam, mondjuk két hete. Amikor a VHS elmúlt, akkor ez is elmúlt, de bennem 
így azért megmaradt. Nagy igényem van arra, hogy dolgok újra és újra ugyanúgy 
legyenek. És a színházban a próbafolyamattal ez már eleve megtörténik, és aztán 
játsszuk 1-2 évadon keresztül. Ez nagyjából pont az az idő, ami után elvesztem az 
érdeklődésemet. Nagyon megfelel nekem ez a tempó. És az is tetszik, hogy nincs az 
a szüttyögés a fényekkel meg beállításokkal, hanem elérjük az egész végére, hogy 
önjáró legyen. Nincs az, hogy órákig állítgatjuk az eszközöket, hogy aztán felvegyünk 
3 másodpercet. A filmes vacakolásokhoz nincs kedvem, de a színházban mindig 
történik valami, soha nincs unalom.  
- Azt most már értem, hogy színházi szöveget írsz, de hogyhogy te is rendezed? 
- Az nem volt egyértelmű, véletlen volt... Úgy volt, hogy én azt akartam, hogy a Végh 
Zsolt rendezze, és meg is beszéltük vele. Ő rendezte az Úristen@menny.hu -t, a 
legkisebb film a legnagyobb magyarról-t, és nekem nagyon jó barátom. Azt 
akartam, hogy ő rendezze ezt meg, de aztán, miután kész lett a szöveg, nekem 
lettek valahogy ötleteim. Hogy lehetne azt, hogy amikor álmodik, vagy azt, hogy... 
Időnként felhívogattam ezekkel, hogy ezt majd így csináld esetleg, és mondta, hogy 
jó, még nem gondolkoztam rajta. És rájöttem, hogy én pörgök azon, hogy kéne 
megrendezni, és ő meg nem. És aztán megkérdeztem, hogy akkor megrendezzem 
én? És mondta, hogy persze, és nagyon lelkes lett hirtelen. Mondta, hogy segít, 
hogy én megrendezzem. És akkor megrendeztem, elég nagy kínszenvedés volt. De 
végül is pofás lett, főleg egy első rendezéshez képest. 
- Azért én még nem biztos, hogy értem, hogy egy visszafogott valaki egyszer csak 
profi színészeket instruál. 
- Addigra azért már végignéztem jópár próbafolyamatot. Ugye most, tavaly 
rendeztem ezt, de 2010 óta dolgoztam így vagy úgy színházakban. Én magam 
korábban nem rendeztem, de tudtam, melyik az a néhány részfeladat, amiről  
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nekem fogalmam sincs, és azokra a feladatokra nagy gonddal olyan embereket 
kértem föl, akik önállóan is tudnak dolgozni. Ilyen a látványtervezés, a fény, a 
hangtechnika. Velük így is beszéltem, hogy oké, nem vagyok rendező, ezeket a 
dolgokat nem tudom, viszont téged ismerlek, látom, hogy dolgozol, és nagyon 
tetszik az ízlésed, úgyhogy ezt a feladatkört átadom neked. Érdekes módon hálásak 
voltak, hogy ők kiteljesedhettek a szakmájukban, én pedig arra koncentrálhattam, 
amit én tudok: hogyan mondja a szöveget, hol van szünet. 
- Az jutott eszembe, hogy a többszörös álommotívumok jól egymásba csúsznak, és 
akkor nem  nagyon tudni, hogy Tihamér mikor van ébren és mikor álmodik. 
- Nem tudom, mert nekem még nem mondták a nézők, hogy nem tudják, mikor 
álmodik... Azt hiszem, tudják. 
- Én, amikor olvastam, nem mindig tudtam. 
- Majd nézd meg, lehet hogy nézve könnyebb. És lehet, hogy nem is baj, ha te mást 
gondolsz róla, mint amit én gondoltam. Én úgy kezeltem az álmot, hogy az is 
megtörténik. Az ember, amikor felébred, akkor már úgy tekint rá, hogy az csak egy 
álom volt, de amikor tart, akkor pontosan ugyanúgy tekintesz rá, mint valamire, ami 
ugyanúgy megtörténik veled, mint ébren. És ezért nagyon egyenrangúvá tettem az 
álmokat és az ébrenlétet, mert hiszek is benne, hogy ezt mondtad ebben a 
szituációban. Így éreztél.  
- Próbáltad már befolyásolni az álmaidat? Velem volt már olyan, hogy azt mondtam 
magamnak, ezzel a lánnyal akarok álmodni, mondjuk egy virágos réten, és aztán 
persze nem is vele álmodtam és nem is úgy. Veled volt már ilyen? 
- Persze. Nagyon sokszor. Egész életemben megszállottan érdekeltek az álmok. 
Egyszer volt olyan, hogy álmomban rájöttem, hogy álmodom, és akkor azt 
gondoltam, hogy megpróbálok repülni, és sikerült, fölrepültem. És arra ébredtem, 
hogy a saját számon kijön az a mondat, hogy "Emese, sikerült!" Mert Vasvári Emese 
épp ott volt az álmomban. Ő az anyát játssza a darabban. Próbáltam azt is, amit te, 
szuggerálni magam, de az sohasem sikerült, nem így működik sajnos. 
- Mesélj most Csutkáról valamit. Ő egy kutya, nagyon aranyos pumi. Itt van velünk 
és nagyon szeret engem, mert az előbb megsimiztem. 
- Épp a szomszéd asztaltól próbál kunyerálni, és mivel nem figyelnek rá, apró 
hangjelzésekkel próbálja felhívni magára a figyelmet. 
- Miért van neked kutyád? Azt gondolnám, hogy a legutolsó dolog, amire te vágysz, 
az egy szőrpamacs, aki folyton szeretetet vár tőled. 
- Ezt már sokan kérdezték tőlem. Azt mondják, ha nem szerettek téged, akkor te se 
tudsz szeretni másokat. De én egész életemben nagyon intenzíven tudtam szeretni, 
csak rosszul. Nem az volt a baj, hogy hideg voltam, vagy ilyesmi: nagyon ragaszkodó 
voltam, csak ijesztően. Görcsös voltam, tapadós, pl. videófelvételeket csináltam egy 
lánynak, akivel barátkozni akartam. Ötödikben elkértem az osztályfőnöki óra utolsó 
öt percét, hogy bemutathassam a táncomat az osztálynak. Kellemetlen 
próbálkozásaim voltak, de nem hideg voltam, csak szerencsétlen. A kutyával pedig 
lehet szerencsétlennek lenni, neki tényleg csak az kell, hogy szeresd, és az megvan. 
- Azt látom, hogy szeretve van. 
- Nagyon. (Csutka felmászik Zsófi ölébe) 
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- Van egy barátom, őt sem igazán szerették a családjában, és azt látom, hogy nagyon 
szeretne párkapcsolatokat összehozni, csak mindig félreértelmezi a dolgokat, és emiatt 
sosem jön össze semmi. Te gondoltál már arra, hogy csak azért is megmutatod, hogy 
lehet máshogy családot alapítani, mint a szüleid? 
- Sokáig ezt terveztem. De most sokkal erősebben azt hiszem, hogy nekem nem lesz 
gyerekem. Van egy húgom, aki most öt éves, és nagyon szeretem. Igazából soha 
életemben nem találkoztam olyan jófej gyerekkel, mint ő. Nagyon okos és helyes, de 
ha együtt vagyunk és játszunk 2-3 órát, majd elmegy, akkor nekem a nap hátralévő 
részében pihennem kell. Belegondoltam: mi lenne, ha soha nem menne el? Az 
borzasztó lenne, pedig ő a kimaxolása a jó babának... 
- Néha le lehet passzolni nagyszülőknek, barátoknak. 
 

 
 
- Ez az, hogy a néha az nem mindig... Lehet, hogy jobbat tennék a gyerekkel is meg 
magammal is, ha ezt én nem forszíroznám. Már csak azért sem, mert, mint mondtam, 
autisztikus vagyok, és nagyon nagy igényem van az egyedüllétre. Tudok kommunikálni, 
sőt társasági kapcsolatokban lenni, de csak annak az árán, hogy utána legalább kétszer 
annyi időt egyedül lehetek. És ez egy gyereknek nem biztos, hogy optimális.  
- Ez jogos. Juza Katával beszélgettünk arról, hogy ezek a traumák több generáción 
átívelnek. 
- Abszolút. És az anyámmal az ő anyja ugyanolyan rohadék volt. És az anyám mondta 
nekem, hogy ha ő olyan lesz, mint az anyja, akkor lőjük le. És olyan lett. De addigra már 
nem lehetett mondani neki, mert már nem volt humora. Már olyan volt. Nekem is 
nagyon nagy félelmem volt emiatt, hogy olyan leszek, mint az anyám, hiszen ő sem 
akart olyan lenni, mint az anyja, aztán olyan lett. És én sem akarok olyan lenni…  
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A történet eleje már stimmel, tehát biztos, hogy én is olyan leszek… Ez volt sokáig 
életem legnagyobb félelme. Amikor Végh Zsolttal, akiről már meséltem, barátok 
lettünk, huszonhét éves voltam. Mondtam neki, hogy most már elfogadtam, hogy ez 
így lesz, hogy ez megváltoztathatatlan. Én olyan leszek, mint az anyám, mert hiába 
nem akarta, belőle is az lett, ami. És bennem is él egy szörnyeteg. És előbb-utóbb meg 
fogok őrülni és olyan lesz, mint egy részegség, az őrületem elharapózik, de én majd 
önreflektív leszek és megpróbálok úgy viselkedni, mintha nem lennék őrült, és olyan 
leszek, mint egy ketrec, aki hordoz magában egy szörnyeteget. Zsolt azt mondta, és ez 
a beszélgetés volt a fordulópont, hogy jó, de tegyem fel magamnak a kérdést, hogy az 
anyám és előtte az ő anyja vajon önreflektívek voltak-e, egy társaságban úgy 
tekintettek-e magukra, hogy kívülről figyelték magukat és viselkedtek, vagy belülről 
jövően csak átadták magukat az érzéseiknek. Azt válaszoltam, hogy valószínűleg 
önreflektívek voltak. Erre azt mondta, hogy akkor lehet, hogy nem az van, hogy az 
őrület majd elharapódzik rajtam, mint egy részegség, és majd viselkedni kell. Lehet, 
hogy az anyám és az ő anyja nem adták át magukat eléggé a részegségnek, és csak 
azért lettek ilyenek. 
 

 
 
- Vagy csak belecsúsztak az elvárásokba. 
- Mindenesetre ez rám jó hatással volt, mert pont azt, hogy addig megpróbáltam 
valahogy viselkedni, azt engedtem el. És elkezdtem úgy viselkedni, ahogy jön. És azóta 
egyáltalán nem hasonlítok anyámra, pedig előtte hasonlítottam. Volt egy csomó 
modorosság, amit meghallottam a saját beszédemben, meg egy csomó olyan 
viselkedésformám volt, mint neki, és abban a pillanatban, ahogy elengedtem, hogy 
valahogy viselkedjek, már nem emlékeztetek rá senkit.  
- Ez tetszik. Mesélj akkor a harmadik darabodról. 
- Még csak most írom.  
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- Ilyenkor nem kell már elkezdeni gondolkodni a megvalósításon? 
- Nem.  
- És melyik színházban szeretnéd? 
- Még nem tudom. Az van, hogy azért sem szeretek bevonni az írásba senkit, mert 
nagyon fontos nekem a korlátlan szabadság, amikor írok. Ezért kétféle módon tudok 
dolgozni, mert dolgozom megrendelésre is. 
- Akkor rendelhetek tőled egy vígjátékot? 
- Persze. Nagyon drága vagyok... Hoztam egy szabályt, hogy megrendelésre hogyan 
tudok dolgozni. Ilyenkor úgy tekintek magamra, mint egy fogalmazni is tudó 
gépírónőre. Ők mondják és én megcsinálom. Semmi hiúságom nem kötődhet a 
munkához, nem lehetek rá büszke se. Ha azt mondják, hogy a kedvenc részemet 
húzzam ki, akkor egy szó nélkül kihúzom; vagy ha azt mondják, hogy írjam át sokkal 
rosszabbra, akkor átírom. Csak megcsinálom, átveszem a pénzt és nincs vita, és én 
vagyok a legszürkébb kishivatalnok. Amikor viszont a saját darabomat írom, akkor 
senki sem szólhat bele és csak a saját elveimet követem. Ez nagyon fontos volt, mert 
amikor elkezdtem írni, akkor még nem volt meg ez a szeparáció, és szörnyű volt, hogy 
valaki rendelt tőlem valamit, és úgy éreztem, ez az én gyerekem, és most le akarják 
vágni a karját. Fájt és hisztis voltam. 
- Igen, az nehéz, amikor kitalálsz egy szófordulatot, és a francba, elviszik tőlem... 
- De már úgy kell nekiülni megírni, hogy ez nem az enyém, ez az övék. 
- Akkor viszont nem tudnék tőled rendelni, mert én csak olyat rendelnék, ami belőled 
jön. 
- Azt meg nem kell megrendelni, azok jönnek. 
- A második darabod előadása pontosan mikor is lesz? 
- Most lesz, mert most nyertem rá támogatást a Staféta Pályázat révén, a Szkénében 
fogjuk bemutatni; remélem, még ebben az évadban. Ez egy romantikus szürrealista 
komédia, az a címe, hogy Rendezői változat. Három szereplős: Hajduk Karesz lesz az 
Ede, Laboda Kornél lesz az Emil, és van a Kurta Niké, aki három női szerepben lesz 
látható. A darab az Ede nevű rendezőről szól, aki kitalálja, hogy ő megrendezi a saját 
gyerekkorát és a saját anyját, és elkezd castingolni rá színésznőt. Elmegy egy Ida nevű 
színésznő erre a castingra, akinek nem sikerül, és elmegy egy Ilka nevű, aki viszont 
megkapja a szerepet, és ugyanaz a színésznő játssza mindkét szerepet, és a harmadik 
az anya, aki az Ilka által létrejön. És mivel az egész szürreál, belecsúszunk abba, hogy 
egy ideig az egész csak egy darab, de aztán az Edének lesz egy anyaigénye, egymásba 
szeretnek, de közben eljátszatja vele az anyját, és közben járnak, és az egész úgy van. 
- Látom, az anyakérdést nem engedted el. 
- Itt az anya már csak egy színfolt. A harmadik darabban meg már csak emlék, nem 
jelenik meg, már csak beszélnek róla. Vicces, ahogy az anya vonódik ki a darabjaimból, 
úgy látszik, ez egy feldolgozási folyamat. 
- Kit kérdezzek legközelebb? 
- Végh Zsolt rendezőt. Ő a legérdekesebb. Nagyon érdekes csávó és eredeti 
gondolkozó. Szerintem kultfilm volt az úristen@menny.hu, aztán azt a vonalat 
abbahagyta, de most megint készül egy új filmje.  

Kuli 
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