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Interjúsorozat a CsíkI játékszínhez frIssen szerződött színészekkel: kIss Bora 

„A világ e részében van szükség rám”

új tagokkal bővül a Csíki já-
tékszín arcképcsarnoka. a tíz 
új színész fele szerződött tagja 
lesz a társulatnak. a színház-
kedvelőknek őket mutatjuk be 
egy-egy interjú segítségével.  
domokos erika rozália és Vass 
Csaba után kiss Borával be-
szélgetünk.

– Nem először láthat téged a 
csíki közönség, a Csókos asszony-
ból már ismernek. Miben látha-
tunk most?

– Elkezdődtek a Molière 
Tudós nők próbái, amit Porogi 
Dorka rendez, akivel nem most 
találkozom először, ugyanis ő 
ötödéves hallgató a rendezői sza-
kon, és dolgoztam már az egye-
temen is vele. Nagyon értékes és 
érdekes embernek tartom, és azt 
hiszem, jó úgy nekifogni valami-
nek, hogy hiszel a rendezőben, 
tudod, hogy „jól lát”, hogy jól 
vezet, hogy nem hagy magadra. 
Mindig, amikor elkezdek valami 
újat próbálni, tele vagyok féle-
lemmel, aggodalommal, hogy 
vajon megtalálom-e azt, akit ke-
resek, vagyis megtaláljuk-e egy-
mást. Ez a legfontosabb, azt hi-
szem. Megkapsz egy szövegköny-
vet, ami új, akkor nyomtatták, és 
olyan üres: csak betűk, betűk... 
Aztán teleírom, telerajzolom, ká-
véfoltos lesz, gyűrött, összetapo-
som, földhöz csapom – na, majd 
akkor megnyugszom, de addig, 
hajjajjj... Olyan, mint egy üres 
gömb, és lassan színeződik ki, de 
ez a semmilyen szín is szép, mert 
te színezed ki, segítséggel, be-
szélgetésekkel, próbákkal, gon-
dolatokkal, civakodással... csak 
hát ott lappang, hogy elegendő 
lesz-e az, amit adni tudok. Olyan 
fura, mert minden próbafolya-
mat előtt így aggódom, és min-
dig megoldom (már amennyire 
tudom, vagyis nem lesz baj, vagy 
ki tudja?), de mégis, amikor oda-
kapom az újabb szövegkönyvet, 
gyomoridegem lesz. 

– Miért esett Csíkszeredára a 
választásod?

– Mert az élet így alakult. Mert 
a világ e részében van szükség rám. 

Most végeztem, és akadtak lehe-
tőségek másfelé is, de valamiért 
mégis itt kell most lenni. Kicsit 
úgy érzem néha, mintha az életem 
szerepekből rakódna össze, mint 
egy hosszú mozaik-utca. Én csak 
követem. Most Henriette (Tudós 
nők) akar megszületni, és éppen 
itt, Csíkszeredában, úgyhogy itt 
vagyok, és testet, gondolatokat, 
színeket próbálok adni neki, és 
ő is ugyanezeket csak másképp. 
Játszani fogok még a Gazdag sze-
gényekben és a Búzakalászban is, 
és sok-sok szerepben még a világ-
ban, mert én leszek a Virágöntö-
ző, a Biciklis leányka, a Golyó- és 
gombgyűjtő, a Festő-Rajzoló, a 
Csáth Géza őrültje és az Utazó is. 
Utaznom kell a másik felem felé.

– Melyek azok a műfajok, 
irányzatok, amelyekbe az egyetemi 
évek, a mesterképzés alatt belekós-
toltál, és még miben szeretnéd ki-
próbálni magad?

– Az egyetemen az első na-
gyobb szerepem, főszerep, az Én 
és a kisöcsém című zenés darab-
ban volt, ahol Kelemen Kató 
kisasszonnyal próbáltam megba-
rátkozni, amit Parászka Miklós 
rendezett. Azután a Sebestyén 
Aba rendezte Finitóban, ahol 
Blondinnét próbáltam megkeres-
ni, megérteni, majd a Harsányi 
Zsolt rendezte Antigonéban el-
játszhattam Antigonét. Mindhá-
rom teljesen különböző stílusú, 
műfajú előadás volt, más és más 
nehézségekkel kellett megküz-
deni, máshogyan kellett hasz-
náljam Borát, de ez a legizgal-
masabb. Ezek mellett még más 
előadásokban is „keresgéltem”, 
de valahol mindegyik izgalmas 
volt, mindegyikre úgy tudok 
visszaemlékezni, mint egy kedves 
emlékre. Mindegyiktől kapok 
újat, és bizony sok Bora-félelmet 
tudok legyőzni az előadásokkal, 
ami megint egy izgalmas dolog. 
A legutóbbi előadásban pl. lo-
vagoltam (finoman), de addig 
rettegtem a lovaktól, de most 
már megmerem simogatni, és 
ha előadás van, akkor fel is me-
rek ülni. Addig jó, amíg minden 
mindig más. De ha nem is, te, 
saját magadnak kell másmilyen-

nek megteremtsd. Fontos, mert 
azt hiszem, addig élünk, amíg a 
szereppel bajlódunk, utána csak 
a csend marad, de az is szép, csak 
nehéz vele lenni. Nem a jófajta 
csend az, hanem a másik – tudod. 
Amikor csak az emlékekből élsz, 
mert a próbafolyamat a legizgal-
masabb, másfajta izgalom, álla-
pot, mint az előadás. Teljesen más 
világ. De hát a fekete sem élhetne 
a fehér nélkül, és a fehér sem, ha 
nem lenne fekete. Nem?

– Van-e álomszereped, álom-
darabod?

– Nincs! Nincs, mert azt hi-
szem, hogy a szerepek találnak 
meg téged, nem te kell akard 
őket, mert amit akarunk, az nem 
biztos, hogy sikerül. Vagy amit 
szeretnénk, azt azért szeretnénk, 
mert nagyon ismerjük a darabot, 
sokat elemeztük, olvasgattuk, 
mert kedvenc volt. De azt elját-
szani igazán nehéz, és főleg azért, 
mert a te fejedben van egy világ, 

az a világ, ami akkor született 
meg, amikor elolvastad a darabot, 
de a rendező teljesen máshogyan, 
másféleképpen látja azt a világot, 
így már neked le kell mondani a 
saját fejedben megszületett világ-
képről. És az már nem jó. Nincs 
álomszerepem, inkább arra vá-
gyom, hogy bizonyos emberekkel 
játszhassak. Vannak színészek, 
rendezők, akikkel bármit szívesen 
eljátszanék, mert érdekel, mint 
ember, és kíváncsi vagyok, hogy 
milyen vele együtt megkóstolni a 
világot, úgy ahogy ő szereti.

– Szerinted hogy érdemes szín-
házat csinálni?

– Ez nehéz! Először is kell egy 
csapat, mindegy, hogy milyen 
színészek, csak csapat legyen, és 
akarja mindenki. Ne azért játsz-
szon, mert kell, hanem mert 
akarja, de ez nehéz. Nem tudom 
pontosan, de kell hozzá szeretet, 
csapatmunka, tisztelet, vágy, kí-
váncsiság, figyelem és fegyelem.   

Egy próbafolyamat alatt jöttem 
rá arra, amit azóta igen komolyan 
gondolok, hogy a színház olyan, 
mint a szerelem. Ha megértik, ha 
találnak egymáshoz az emberek, 
ha a színész a színésszel, rende-
zővel jól, gyönyörűen alkotni tud 
(ez persze nem azt jelenti, hogy 
nincs vita, és hogy minden rózsa-
színben csillog-villog, hanem ér-
tik egymást, az a legfontosabb, és 
meghallgatják egymást, figyelnek 
egymásra), akkor boldogság van. 
Ha pedig olyan emberek akarnak 
együtt dolgozni, akik nem tud-
nak valamiért egymásra figyel-
ni, együtt létezni, akkor annál 
nagyobb boldogtalanság nem is 
létezik. De én ezeket csak gondo-
lom, kicsi vagyok én még, és azt 
sem tudom, hogy való vagyok-e 
a színházhoz. Majd amikor száz-
éves leszek, amikor nagy leszek és 
határozott, meg sokkal érettebb, 
akkor majd az a válasz lesz az iga-
zi. De addig csak azt tudom mon-
dani, ami eszembe jut. 

Darvas Beáta
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Kiss Bora: mintha az életem szerepekből rakódna össze


