
színház

– A humorérzéked honnan szár-
mazik? 

– Bajom volt fi atalon az ön-
értékelésemmel. Nem voltam 
a legerősebb, legdaliásabb, így 
nekem is kellett valami különc-
ség, amivel más voltam és mégis 
el tudtam fogadtatni magamat. 
Állítólag tudtam jópofaságokat 
mondani vagy vicces megjegy-
zéseket tenni. Aztán a színját-
szó csoportban, tizedikes ko-
romban, már kellett csajozni, 
ugye, és ezzel tudtam kitűnni, 
megmutatni, hogy énrám is le-
het fi gyelni. Ez valami szükség-
letből született, hogy engem is 
szeressenek, engem is fogadja-
nak el, rám is fi gyeljenek. Ezek 
az alapvető programok működ-
tetik az embert tulajdonképpen, 
mindenki valamire be van han-
golva, és mindenki érvényesül-
ni szeretne valamilyen szinten. 
Nekem a humor jött be.

– Aztán nemcsak a csajozás 
sikerült, de családot is alapí-
tottál. A humort mégsem tet-
ted félre, sőt újabban tárcákat 
is írsz. 

– Az ember egy idő után be-
vonzza ezeket a szerepeket, eze-
ket a szerepköröket. Ami motivál 
ezekben a humoros szerepfor-
málásokban vagy írásokban, az, 
hogy igyekszem megtalálni azt 
a hiányt, azt a lelki sérülést, 
ami valójában nagyon mélyről 
mozgatja ezeket a fi gurákat. Va-
lójában a viccek mögött is nega-
tív érzések vannak legtöbbször, 
amiket próbálsz kijátszani. Az 
írások is sokszor a keserűségből 
jönnek, csak nem a megszokott 
módon fejezed ki a nemtetszé-
sedet, például acsarogva, hanem 
kicsit felülről nézve a dolgokat...

– Voltál szabadúszó és alkal-
mazott. Mi a különbség a két lét-
mód között? Miért mentél vissza 
a kőszínházba?

– Tizenegy évet voltam szabad-
úszó, de az a vágy, hogy függet-
len legyél, szerintem összefügg 
egy kicsit az életkorral is, ami-
kor úgy érzed, hogy megállítha-
tatlanul erős vagy. Akkoriban 
én úgy gondoltam, hogy nekem 
több jár, mint amit kaptam. Az 
Open Stage-programot nem is 
tudtam volna működtetni, ha 
teljes szerződéssel dolgoztam 
volna egy színháznál. A Lung 
László Zsolttal közösen készített 
magánprodukciónk valósággal 
dübörgött. Ezt az időszakot meg-
éltük, és nagyon jó volt. 

2007 és 2018 között voltam 
szabadúszó, és sok mindent 
megéltem. Aztán úgy döntöt-
tem ezelőtt két évvel, hogy in-
kább visszajövök, mert már az 
Open Stage sem működött, és 
nem akartam azt, hogy hányód-
jak tovább. Az érdekes az volt, 
hogy amikor visszamentem a 
színházhoz és szerepeket kap-
tam, már sokkal jobban kezd-
tem értékelni a helyzetet, mint 

azelőtt. Emellett itthon akar-
tam lenni a gyerekeimmel, részt 
akartam venni a nevelésükben, 
ott akartam lenni minden éjsza-
ka, amikor felsírnak. Ennek a 
döntésnek most nagyon örülök. 
Mert ha engem márciusban sza-
badúszóként ért volna utol ez az 
egész járványos mizéria, akkor 
egyszerűen felkopott volna az 
állunk. Nem tudom, egyáltalán 
mit csinálnak a szabadúszók, va-
laki segít-e nekik...

– Amikor szabadúszó voltál, 
milyen nehézségeid voltak?

– Az egyik legnagyobb bánatom 
mindig is a fi lmezés lehet őségé-
nek hiánya volt az erdélyi plac-
con. Mert nálunk tulajdonképpen 
nincs fi lmgyártás, ami minden 
más országban a színészek egyik 
megélhetőségi lehetősége, ugyan-
akkor kiegészítő munkája. Nem 
tudsz kiemelkedni, mert nem 
adnak lehetőségeket sem a buda-
pesti, sem a bukaresti fi lmgyár-
tásban. Az erdélyi színész ilyen 
szempontból árva. Sehová nem 

tartozunk, és úgy is kezelnek min-
ket minden tekintetben.

– Térjünk vissza még a hu-
morérzékre! Hogyan lehetne 
segíteni ezen a humor nélküli 
világon? A mai ember mindent 
komolyan vesz, nem tud elvo-
natkoztatni... 

– Szerintem egyrészt a m ű-
veletlenség és a butaság miatt 
alakult ki ez. Másrészt az a baj, 
hogy a tévé jelenti számukra 
egyeduralkodó módon a művelő-
dést. Az embereknek lassan már 
minden unalmas, a gondolkodás 
pedig luxus, amihez kellemet-
len érzés társul. Az ingerküszöb 
egyre magasabb, és most már 
nem elég fi noman szellemesked-
ni, hanem sokkal brutálisabb 
eszközökhöz kell nyúlni, hogy 
egyáltalán észrevegyenek. Hol 
vagyunk attól, hogy egymásnak 
csak jó történeteket mondjunk? 
A gyermekeknek pedig nagyon 
fontos, hogy mit adunk át. Dön-
tenünk kell tehát, hogy milyen 
jövőt akarunk.

NEKEM A HUMOR JÖTT BE

KIJÁRAT

Zorkóczy Zenóbia

Kozma Attila 

– beszélgetés Kozma Attila színész-humoristával –

KOZMA ATTILA Kovász-
nán született 1977-ben, 
2000-ben végzett a Maros-
vásárhelyi Színművészeti 
Egyetem Szentgyörgyi Ist-
ván tagozatán. 2000–2008 
között a Csíki Játékszín 
színésze, 2008 őszétől 
szabadúszó. 2002-től tagja 
az Open Stage humortár-
sulatnak. 2018-tól ismét a 
Csíki Játékszín színésze. 
Filmszerepek: Macerás 
ügyek (r. Hajdú Szabolcs, 
2000), Ébrenjárók (r. Mikla-
uzic Bence, 2001).
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I.
én mennék utánad
ahová lehet lennék ott
ahol volna lehetőség
hogy megjelenjek a 
pillanat töredékeként

II.
megyek utánad
lábnyomaid a földön
lapos úton lapos
cipőn járod a világot
követem az illatod

III.
zúg a levegő ahogy
integetnek a virágok
kavicsok gurulnak 
utánad előtted szét
merre mész vajon

IV.
tipegek egy helyben
mint hajótörött
az érdes homokban
arcom égeti a nap
lakatlan vagyok

V.
bús levegő hűs
ölelése zár be magába
megyek utánad ha 
képeimet még nézegeted
ez vagyok én szeretettel

VI.
állunk ketten isten előtt
kattog az ajtó
zár alatt a gond 
kinyitható zárható
puha csókokra gondolok

Puha volt a hótakaró, akár a 
kalács. Rohantam utána, ami-
kor mellé értem, kihasználva a 
lendületet, amit testem tehetet-
lensége adott, isinkáztam egyet. 
Hógolyóztunk, kiakasztattuk 
egymást, hemperegtünk a friss 
hóban. Bámultam a szemeit 
és azt a rafi nált kontúrt, amit 
aranyceruzával rajzolt köré.

Csontos ujjaival hihetetlen 
erővel szorította a kezemet, csak 
szorított és szorított, míg végül 
beestem a szőrmével szegélye-
zett kapucnija alá, és a fülbeva-
lója felsértette a szemhéjamat. 

A szerelvény ugrott egyet, 
hogy megszabaduljon a testére 
tapadt hótól, és bevetette magát 
az alagútba. 

Az utolsó kocsi vörös szem-
párja eszelősen fi xírozott en-
gem: igen, én viszem magam-
mal a lányt és a tokás kalauzt! 
– mondta. 

Álmomban betömött kutak-
ban ébredek, valaki a hátam 
mögött röhincsélve ígérgeti, 
hogy kivezet onnan. Forgok 
körbe-körbe, guggolva, négy-
kézláb, felállni nem lehet. Kér-
dem, hol a kijárat. Ott, ott, ott 

– mondja, de el kell takarnia a 
száját, úgy röhög. A hátam mö-
gött marad, velem együtt forog, 
arcát nem látom. Csak tudom, a 
tokás kalauz az. A vonatra vár, 
hogy elindíthassa. Az olajtól 
csatakos, kék-vörös mozdony 
áttöri a földet, a reflektorok 
fényében felfelé száll a finom 
szemcséjű por. Puha és fullasz-
tó, akár a hó. A vagonok abla-
kaiból kivilágítanak az élette-
len neonok. 

Tudom, nincs rajta. 
Indul.
Bevetem magam az alagútba.

Kozma Attiláról sokaknak a székely humor jut eszébe. 
Akár a színházban, akár az önálló produkcióiban, akár 
a reklámokban látom, akár a különböz ő lapokban közölt 
írásait olvasom, sziporkázóan szellemes. Ez az ő világa, 
ezt szeretjük benne.

Új élet
Klimtnek

ablakába sose nézzek
éjjelente mint hajlong

hajához ne nyúljak
tenyerem zsírosnak 
tűnik a szemében
és ez gusztustalan

aztán csók helyett 
a vállamról szedte le a 
munka után odaragadt
törmelékdarabokat

kitessékelt súlyos
mozdulataival
góliát voltam
Dávid ellen

hazugsága a földet
tette egyenlővé 
a gondolatokat össze-
kötő kódokkal

virágai beszéltek

hallottam amint távoztam
hazudhattak valamit
virágnyelven

a kapun amin kiléptem
óriási háromszögek
és négyzetek rendetlenül
tébláboltak fönt-lent

aranyszínű kerítése van

hátam mögött a kapu
én előtte

a ház ablaka sötét

beültem az autóba
onnan fi gyeltem ahogyan 
lekaszálja minden
virágának fejét

nem beszélnek most




