
arcok és maszkok

és meleg gesztusai mögött egy meg-
szenvedett élet őszinte pózai sejlenek föl.
Mer csúnya és ellenszenves, és tud
kedves, fiatal és szép lenni. Mozdulatai
takarékosak: de a szeme egy óriási mo-
zivásznon sem élhetne jobban, mint e
színpadon. Kitűnően teremti meg az átélés
és az okos, értő, értelmező megmutatás
kettősségét, s így ő mutatja fel leginkább a
rendezés távolság-tartásra és beleélésre
egyszerre számító hangütését. Ezt a stílust
kitűnően érti Horváth Sándor is, aki
Tolsztoj szerepében és élethű maszkjában
is képes arra, hogy a figura mögötti
általánosítható mezőre koncentráljon.
Nem a nyolcvankét éves öregembert
játssza el, ha-nem azt a kortalan vagy
inkább más értelemben korhoz kötött
problémát, melyet: ő is átél, ő is képvisel.
Az egyik jelenetben Tolsztoj - azt hívén,
hogy egyedül van a kertben - megpróbál
felemelni egy kerti széket, hogy
bizonyíthassa önmaga előtt erejét, hisz ha
ez sikerül, akkor új élethez is lesz talán
ereje. Horváth remek mozgással és
arcjátékkal nem azt érzékelteti, hogy
ebben a korban milyen nehéz egy széket
kinyomni : ez ugyanis üres naturalizmus
lenne. Gyürkőzésében „csak" egy
elhatározás nehézsége jelenik meg, a nem
lankadó értelem küzdelme. Játékának ez a
legnagyobb ereje: sohasem a pillanatnyi
szituációt értelmezi, hanem a mögötte
levő szövedékes gondolatmenetet.

Ugyancsak a kettős értelmezésű játék-
stílus pontos eltalálása teszi kitűnő
alakítássá Kaló Flórián cári rendőrhiva-
talnokát; puha, nesztelen macskaléptei-
ben, cinikus és hideg okoskodásában fé-
lelmetes erő rejtezik. Tóth Judit, Makay
Sándor és Végvári Tamás alakítása attól
emlékezetes, hogy sorsokat tudnak
viszonylag kurta szövegük mögé láttatni.
Szabó Éva és Vogt Károly is átélik
szerepüket: a meggondolkodtató
általánosíthatósággal azonban ők adósak
maradtak.

Száraz György: Megoldás (József Attila Szín-
ház)

Rendező ér dramaturg: Berényi Gábor.
Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Kemenes
Fanny.

Szereplők. Horváth Sándor, Kállai Ilona,
Szabó Eva, Vogt Károly, Tóth Judit, Ma-
kay Sándor, Végvári Tamás, Turgonyi Pál,
Geréb Attila, Kaló Flórián, Soós Lajos,
Téri Árpád, Bánffy György.
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Egy eszményítő realista

Sinkovits Imréről
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Az emberi lét igen változatos formákban
ölt alakot.

A „homo ludens": a játékos ember, a
„homo faber": a munkálkodó ember, a
„homo sapiens" activus, moralis, a
cselekvő, lajhárkodó, szerelmetes, iszákos
verekedő, szelíd ember, felebarátaink
megszámlálhatatlan változata jár itt ve-
lünk, körülöttünk, egymásba gomolyodva.
Sors, körülmény, szándék és lehetőség el
is határolja, meg is merevítheti ezeket az
életformákat. Szereppé lesznek: vállaljuk
őket, vagy küszködünk ellenük,
felnagyítjuk, elmélyítjük, rögeszmévé
tesszük őket. Eszményi énünk és
valóságos életünk közt nem egyszer
nagyra nő a feszültség: nem férünk a
bőrünkbe, átlépjük ha-tárunkat,
belepusztulunk természetünk és
előírásaink, erőszakosságunk és szere-
tetünk ellentmondásaiba. Az írók „ember
és szerep" erőjátékának felidézésével
ábrázolják alakjaikat, az olvasók úgy
gazdagodnak, rettegnek és oldódnak,
hogy rokonszenves vagy félelmes sorsok
útjait járják végig olvasmányaikban. A
színházi élmény legmélyebb gyökerei is
idáig nyúlnak le.

A színész olyan művész, aki az emberi
létformák, az élet nyújtotta szerepek
sokaságát tudja megjeleníteni. Ha csak a
külsőségekig jut el, mestersége:
foglalkozás. A szórakoztatás, a szabad
időt kitöltő üzem névtelen dolgozója ő
ilyenkor; amit létrehoz, épp oly mulandó,
mint a pillanat, amelyben fel-villant. De
ha nagyobbra néz, mélyebbről merít, s
van lényeges mondanivalója azon túl is,
amit felmond, ha ez a mondanivaló eljut
közönségének érzésvilágáig, ahol
megőrzik a mély benyomásokat, az
újraéledni képes emlékeket: a színész
percnyi alkotása maradandóvá lesz, a
lélek táplálékává. Ő maga pedig talán
legendává. Ilyenné lett: Déryné, Lendvay,
Egressy, Blaháné, Szentgyörgyi, Jászai,
Gózon, Csortos, Bajor, Latinovits s
annyian mások. A színész nemcsak játszó
ember lehet tehát, hanem alkotó,
cselekvő, példájával sírján átlépő művész
is. A közösség szülte,

formálta, a közösség őrzi is meg emlé-
kezetében.

Bizonyosan tudom hogy Sinkovits Imre
ezek közé a legendás színészek közé
tartozik.
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Már túl volt á Főiskoláról kilépett kezdők
első szerepein (Hiszen félig gyermekként
lett a Nemzeti Színház társulatának tagja),
amikor felfigyeltem rá. Három
egyfelvonásos művet mutatott be akkor a
Katona József Színház, Nagy Lajos: Új
vendég érkezett, Déry Tibor: Talpsimogató
és Urbán Ernő: Párviadal című darabját.
Sinkovits Imre mindháromban fellépett. A
elsőben ő volt a századélő „gentry-
magyar ura", Duhay földbirtokos, Déry
szatírájában pedig Rendes Péter, a diák,
aki az öreg Pribék Vince professzornak
maszkírozza magát, hogy Okos Elemért, a
„talp-simogatót" leleplezze. Urbán
groteszkjében egy reumás kubikost
alakított. Négy szerep egy este. Hallottam
már hírét legendás utánzóképességének,
amit azonban a színpadon láttam, több
volt a szokásos beszédkarikatúránál. Egy-
egy jellem egészének eleven torz-képe
öltött testet: a hanghordozáson túl a
viselkedésé, a mozgásé, az egyéniség
légköréé.

A mesterség olyan virtuózaként mu-
tatkozott be, hogy félteni kellett: el ne
kapassa a siker, s a virtuozitásból - amint
ez sajnos oly gyakran megtörténik -
modorosság ne váljék.

Aztán jó ideig csak emlegetni hallottam;
ha összejöttünk is, főként civilben. Első
újabb színpadi találkozásunk inkább
aggodalmamat erősítette, bár
csodálatomat is. A József Attila Szín-
házba száműzötten, nyilván meg is akarta
mutatni, hogy mi mindenre képes; bár az
is lehet, hogy kedves angyalföldi
közönségét őszinte tiszteletből és vi-
szonzott hálából fakadóan a kiváló cir-
kuszi bohócok mutatványaival is szóra-
koztatni akarta. A három testőr igen
mulatságos színpadi változatának színész
főhőse lett: igazi modern szem-kápráztató
művész-Fregolija. Szédületes irammal
mintegy kéttucatnyi szerepet játszott cl
egyetlen előadásban; a legellentétesebb
jelmezeket és jellemeket villanásnyi
gyorsasággal váltogatta; s ritka
artistateljesítményként még egy ingatag
létrán végzett, a legjobb tor-nászokat is
megszégyenítő tornamutatvánnyal is
kibővítette szerepkörét. Bebizonyította,
hogy kiváló adottságait: nagy terjedelmű,
szép, suttogva és



zengve egyaránt bársonyosan telt hang-ját,
szívós, erős, ruganyos testét, a pillanat
kívánalmait azonnal felfogó és cselekvésre
fordító színész-okosságát teljes
biztonsággal képes hasznosítani. „Mindent
tud" tehát. Bennem két tulajdonsága
táplálta továbbra is a reményt, hogy nem
lesz rutin-színésszé. Elsőül: az a jókedvű,
kissé mindig ön-ironikus játékosság,
amellyel élvezte, hogy kedvére
hancúrozhat, hogy a derű sugárzásával is
meg tudja fényesíteni a mutatványt.
Másodjára: hogy teljes bizalommal él
együtt a közönséggel, hogy tele van
hálával, amiért színpadra léphet, s a
közönség szereti, megbecsüli művészetét,
baráti együttérzéssel tiszteli a mostoha
körülmények közt is szépen megőrzött
emberségét.
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Gondolom, ez a már-már félelmetes
sokoldalúság, próteuszi alakváltó képesség
is késztethette Gertler Viktort, hogy
megrendezze - egy kissé a saját életművét
is összegezendő, betetőzendő
 az És akkor a pasas című filmjét.

Egy a filmes sokoldalúságát kihívóan
bemutatni kívánó keretjátékban i8 epi-
zódot vonultatott fel a rendező, akit
 a film huszadik szerepváltozataként -
szintén a főszereplő Sinkovits alakított.

Az epizódok mindenre alkalmat adtak,
amire egy igazi kommerszsikerre vágyó
filmrendező csak lehetőséget látott: derűs
és méla, érzelmes és ijesztő, éles és
elmosódó, elmélyült és felületes, elegáns
és topis, giccses és megrendítő, családias
és tragikusan magányos alakok perdültek
egymás nyomába, urak és koldusok, hősök
és bolondok, groteszk énekesek és megtört
szívű suttogók.

A már ismert és minden próbát meg-állt
fregoli-tehetség magasiskolája lett a film,
már-már sok a jóból, mert végül is olyan
artistamutatvány, amelynek a csillogó
teljesítményen túl semmi mondanivalója
nem volt, legfeljebb az, hogy a néző
elhiggye: ez a színész eljátssza akár a
makrancos Katát is.

Ezt nem lehetett tovább folytatni:
Sinkovits Imre nem is folytatta, bár
eszközeit adandó alkalommal, a maguk
helyén azóta is felhasználta és használja.
Gondoljunk csak a Hongkongi paróka
ellenállhatatlanul és feszengtetően hu-
moros-kínos egyik fő jelenetére, amely-
ben a megzavart hős kapkodva s folyto-
nosan hangot váltva, teljes fölénnyel,
egyszerre több emberrel telefonál. S mi-
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Ezekben a vékonypénzű, legjobb eset-ben
is igen ritka szövésű darabokban az a
nagy színész készült fel és vizsgázott, aki
akkorra már s azóta is megmutatta, hogy
egy színészi teljesítmény értéke nem függ
szorosan össze a szerep terjedelmével és
mélységével. Sinkovits Imre újra meg
újra bebizonyította, hogy ha kell, ha
érdemes, ha szolgálatot teljesít,
segédszínésznek is megbízható, hasznos,
mert he tud illeszkedni a csapatjátékba;
hogy epizodistának is elsőrangú, mert, ha
úgy kívántatik, az épp csak hogy
körvonalaival felvázolt alakot is képes
élettel megtölteni. Hogy ezt jól, az élet
hitelének illúzióját keltve tehesse, már
komoly élettapasztalattal is kellett ren-
delkeznie. Az epizódszerep - ha nem
csupán kötőszó vagy díszítmény - a jó
drámaíró epigrammája. Ha sikerül, a
dráma valamilyen lényeges mondani-
valóját foglalja tömör jelenetekbe, esetleg
csak néhány mondatba; ha nem sikerül,
súlytalan töltelék, ötlet, amit a színésznek
kell kibontania, megelevenítenie,
általában alig feltűnő, a mű egészébe
simuló eszközökkel.

Jó epizodistának születni kell, vagy
gondos önművelődéssel, biztos arány-
érzékkel, külön hiúsággal, figyelemmel
és fegyelemmel nevelődni. Sinkovits
Imre főként ezen az úton lett jeles epi-
zodista is.

Ha csak belép a színpadra, vagy ha csak
feltűnik is egy film jelenetében, magától
értetődő természetességgel van ott, s már
puszta jelenlétével is közöl valamit.
Kitűnő érzéke van a megfelelő, illendő,
sohasem unalmas, még esetleg szükség-
szerű közhelyszerűségében is jellemző
maszk megformálásához - maszkon nem
csak az arcot, jelmezt, hanem a tekintetet,
arckifejezést, a megszólalást, mozgást,
viselkedést, egyszóval az egész alak
megjelenését értve. Micsoda sokasága,
változatossága, elevensége támadt
munkája nyomán azoknak a kis szerepek-
nek, amelyeknek ő adott hiteles, felejthe-
tetlenül jellegzetes alakot, s hozzá oly
módon, hogy csak az vette észre egyéni

megformáltságukat, aki erre, vagy legalább
erre is figyelt. Még puszta felsorolásuk is
oldalakat venne igénybe; típusokba
sorolásuk külön elemző vizsgálódást
igényelne, ha egyáltalán lehetséges volna.
Nem sokkal több maradandóság várja
filmbeli és televíziós szerepeit sem. A
színpadi szerepek elmúltak az előadá-
sokkal, a rádióbeliek, a filmen vagy tele-
vízión láthatók közül pedig alig néhányat
őriz hang- v a g y filmszalag. Fortinbras,
Kurrah vagy Zuboly, lázadó diákforra-
dalmár vagy derűs öreg, pökhendi fiatal-úr,
furfangos paraszt, hűségében megzavart
derék szaki, férfiszilárdságában meg-
ingathatatlan főúr, eszét vesztett bolond,
sima modorú csibész, szoknyavadász, ré-
szeg világbölcse, rezignáltságát egy-egy
éles szemvillantással, behúzott oroszlán-
körmeit egy-egy váratlan gesztussal meg-
mutató félreállított nagyember, élveteg
vidéki ripacs, rongyaiban is méltóságteljes
koldus, lelkiismerettel megvert funk-
cionárius, szerelem nélkül is kiszolgáltatott
férj ... meddig soroljam őket s idézzem
emléküket, amikor talán már létrehívójuk
is megfeledkezett róluk. Ki volt
egymagában hiteles figura egy szerintem
teljesen félreértett és - rendezett Romeo és
Júliában, ha nem az ő Lőrinc barátja?
Mellékszereplő volt-e vagy az előadás
egyik legfontosabb színfoltja, valójában
tartóoszlopa, az ő Rogozsinja A félkegyel-
m ű b e n ? El lehet-e feledni azokat a „három
királyokat", akiket Latinovitscsal, Darvas
Ivánnal ő léptetett elő a pokolból a z Egy
szerelem három éjszakája film-változatában?
Epizódszerepek? Legfeljebb az iskolás
rendszerezés segéd-föltevés-fiókjában.
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A színpadi pálya meredeken feltörő íve,
egy időre úgy látszott, megtörik. Nem
törött meg, csak közeget, színteret vál-
toztatott. A z Ő k t u d j á k , mi a szerelem
Hubay Miklósnak egyik kis mesterműve.
Az akkori Bartók-teremben mutatták be.
Érdekelt a darab főalakja, Berlioz is, ez a
szertelen, a valóság zátonyain mind-újra
hajótörést szenvedő, romantikus lángelme,
az akadémizmusba meszesedett klasszikus
francia zene megújítója, aki a hirtelen,
alkalomszerűen meg-hangszerelt Rákóczi-
induló pesti bemutatóján az egekig
korbácsolta a forradalomra készülődő
magyar szenvedélyeket. De főként mégis
Hubay kedvéért mentünk el; megvallom,
nem is tudtam, hogy Sinkovits játssza a
férfi főszerepet, az aggastyán
hősszerelmest.

Legalább tíz perce volt már a szín-

lyen öröm lehet a nagy, tragikus, klasz-
szikus szerepek közben egy-egy olyan
abszurd, groteszk szerepben felüdülni,
mint amilyen a mély örvények fölött
gyanútlanul ténfergő Rosenkrantzé volt
Stoppard darabjában, vagy olyan egy-
szerre vérbő és ügyefogyott, harsány és
elcsukló, nevettető és szánalmat keltő
figura szerepében, mint a Mukányi fő-
hőséé.



Sinkovits Imre Dante szerepében

padon, amikor ráismertem. Szőrmók, ősz
feje, a szenvedély tüzében szinte csontig
égett, sovány, lengő fekete ruhába bújta-
tott teste, izgatott-háborodott beszéde,
szaggatott, egyszerre megtört és lobogó
mozgása még csak nem is emlékeztetett
Sinkovits civil valójára; a színésznek
sikerült teljesen átlépnie egy pozitív őrült
szerepébe.

Bravúros, érett, izzó szenvedéllyel és
fölényes tudással megformált színpadi
alkotás tanúi lehettünk. Bizonyos lett újra,
hogy ez a kivételes művész nem
hiányozhat színművészetünk aktív élgár-
dájából. Erre egyébként akkorra már rá-
jött filmgyártásunk is. Hamarosan vi-
szontláthattuk a Berlioz-darabban a tele-
vízió képernyőjén; főhősként akkor már
egészen kiváló szereplőgárda közepén.
Külön tanulmányt érdemelne Sinkovits a
filmszínész. Több tucatnyi nagy játék-film
és tévéfilm főszerepét játszotta el,
szinkronizálta. De ezúttal nem tudunk
filmbeli és televíziós szerepeivel foglal-
kozni.

Minden alkotás egyik legfontosabb
eleme a szerkezet. A színielőadásé is.
Ennek a szerkezetnek legfőbb hordozója,
megvalósítója a főszereplő. Ez lehet egy,
két, három, több színész, sőt az egész,
valamilyen személytelen személlyé
egyesült szereplőgárda is. A színházi
szerkezet az előadás időben ki-bontakozó
menetében, főként a színészi építkezésben
valósul meg. Az epizodistának nem kell
áttekintenie az egész művet, a vezető
színésznek mindenképpen, különben nem
tudná, mit hova tegyen, mit hogyan s
mivel hangsúlyozzon, boltívet építsen-e,
vagy örvényt kavarjon. A vezető színész
szerkeszthet ösztönösen, a rendező tervét
elfogadva, vagy a saját elképzelését
kikényszerítve, esetleg magára hagyottan.
A művek egészét

áttekintő, az egységes építkezést meg-
valósító színész elég ritka, s elképzel-
hetetlen a koncepciók kialakításának, egy-
egy mű, egy-egy főszerep, esetleg a mű
egészét hordozó vezéralak egységgé
ötvöződő-növekedő átélésének és meg-
formálásának képessége nélkül. Sinkovits
akkor hágott fel színészi életművének
legmagasabb vonulatára, amikor módja
nyílt rá, hogy bebizonyítsa: alkalmas az
ilyen vezetőművész feladatának
megvalósítására. Útja nem volt
egyenletes, de - visszatekintve legalább-is
így látjuk -, kezdettől fogva egy célra tört;
hadd jelezzem már itt e cél legálta-
lánosabb képzetét: a megújult, valamilyen
megbecsült hagyományból és még
kivívandó jövőből egyaránt táplálkozó
nemzeti színjátszásét.

Klasszikusokon és moderneken egyaránt
próbálgatta erejét, csiszolta eszközeit. Jól
emlékszem a Macbethre, amellyel a
Nemzetibe visszatért. Részleteiben ugyan
nyers volt még a játék, kevésbé lényeges
mozzanatokon fölös-legesen elidőző, itt-
ott kissé megkopott modernségű
elemektől sem mentes, de ott volt már
benne az egész dráma menetének ívét
kiemelő nagy lélegzetvétel, a fokozás
okos lépcsőzetessége, a hang és mozgás-
erő ésszerű elosztása, főként az
úgynevezett „nagy jelenetek" feszes,
robbanékony, sűrűre fékezett drámai pá-
tosza. Ádámja már nem volt ilyen egy-
ömlésű; nyilván azért, mert nem tudta
még áttekinteni a tragédia egészét; minden
színben mást akart játszani: új figurát s
nem ugyanannak a hősnek egy-egy
megkísértetését. Igen jót tett
művészetének, hogy modern darabokban,
néhány kiváló színész társaságában
fejleszthette a modern társalgási színját-
szásban is helytálló képességeit; hozzá-
nőtt partnereihez, sőt nem egyszer már

a náluk megszokottnál magasabbra sar-

kallta becsvágyukat, erőfeszítésüket. Az
ifjúság édes madarára, az A k t hegedűvelre s
főként a Marat halálára gondolok. Ezek a
darabok azonban, bár mindegyikben
remekül ötvözte új meg új egységbe a
virtuóz játékosságot a megrendülten
megrendítő jellemábrázolással, még nem
az ő igazi, otthonos világába költöztették.
Úgy gondolom, ebbe a Czillei és a
Hunyadiak előkészületei közben lépett be.
Vörösmarty drámájának nem főszerepe
volt az övé, ilyen abban voltaképpen nincs
is; igen erős, határozott és egyéni
színekkel járult azonban hozzá az egész
produkció hangulatának kialakításához,
mondhatnám: „igazi elemében érezte
magát". Sikerült is így - Marton Endre
igazgató-főrendezősége idején - elindítani
azt az előadássorozatot, amely később - „A
magyar dráma heteinek" idején legalábbis
úgy látszott - újra a nemzet színházává
kívánta tenni a Nemzeti Színházat. Hadd
emeljem ki abból a tervszerűen épülő
sorozatból azokat a szerepeket,
amelyekben, megítélésem szerint, eddigi
pályafutásának legmagasabb ormaira
hágott: Mózest és Csák Mátét a két
felfrissített Madách-drámában, Dózsa
Györgyöt és Teleki Lászlót Illyés
Testvérekjében és Különcében, Németh
László V I I . Gergelyének címadó szerepét,
Géza fejedelmet Szabó Magda A z a szép
fényes nap című drámájában, s talán még,
bár csak Gyulán csatlakozhatott a soro-
zathoz, Zrínyit a Nehéz méltóságban.

Ha jól megnézem: mindegyik egy-egy
magányos tartóoszlopra vagy drámai
boltozatra épülő, nagyarányú szerep-darab,
mert hiszen a Testvérek két Dózsája
ugyanannak a magyar jelkép-embernek
kétarcú, de egy sorsú meg-testesülése. A
Mózes a népvezér roppant sorsdrámája,
ahogyan azt egy népére



találó, vele élni, megújulni, őt az igaz
útra vezetni-bocsátani szándékozó ma-
gyar lángelme megálmodta; Csák Máté a
magyar „őserő", a szenvedélyes balíté-
letek tragikus hübriszének hőse, az a
roppant tölgy, amelynek kidőltével az
„ősi dicsőség" barbár Édene a letűnt idők
tengerébe roskad; VII. Gergely a
sugallatos ember, aki a lelkében lakozó
Isten útmutatásával akar rendet teremteni
a rendetlen világban, s összetörik, amikor
úgy kell éreznie, hogy az isteni hang
elnémul: az örök magyar próféta-

sors panasza, ahogy Németh László ön-
lelke és a világ démonaival viaskodva a
maga elnémult istenének arcába sikol-
totta; Géza fejedelem, aki mindent fel-
áldozott, hogy megteremtse egy letűnt
nagyhatalom helyreállításának lehetősé-
gét, s össze kell omolnia, amikor az ő
áhított világát megdöntő új erők
rendíthetetlen hatalommal állnak útjába:
fiában megtestesülve; Teleki László az
igazi úr, a nemzeti jellem legjobb, mert
legférfiasabb, hívebb és erkölcsösebb
összetevőinek megtestesülése,
tőrbecsalva és hívei-

től is elárulva az egyetlen kiutat választ-
hatja csak: a megváltó golyót; s minde-
nekben nagy előde, Zrínyi Miklós, a
költő-hadvezér, akinek rokon kelepcébe
kerülve még meg is kell rendeznie halá-
lát. Mindegyik drámában ugyanaz az
egyszerre igazságrajongó és valóság-
tisztelő, a közösséget a maga erkölcsére
nevelni kívánó, a maga szabadságesz-
ményei szerint boldogítani vágyó s érte
magát áldozatul vető nagy egyéniség lép
elénk más és más alakban. Arra késztetik
tehát a rokon álmú, természetű
színművészt, hogy beléjük költözzék,
átélje sorsukat, elmondja szavaikat, vég-
rehajtsa tetteiket: azonosuljon velük, de -
mint a klasszikus alvilág árnyait - a maga
véréből táplálva, saját alkata szerint
formálja is őket. Bizonyára ezért
emlegette némely finnyás ínyenc fő-ként
e szerepeivel kapcsolatban Sinkovits
„önismétléseit", holott nem a művész
ismételte magát - amihez egyébként joga
van, ha méltó az ismétlés -, hanem a tör-
ténelmi, emberi, drámai helyzet.

Bizonyos, hogy az itt felsorolt szerepek
közül a Mózesé állt és áll legközelebb
hozzá. Nem csupán azért, mert, úgy lehet,
ez a legerőteljesebb, - átéltebb és - telí-
tettebb alkotása, azért sem csak, mert
ebben alig felülmúlható fokon egészíti ki
egymást a játék, az alakváltozás
képessége - a hős ifjúként lép a szín-
padra, s aggastyánként távozik róla - meg
az alakformálás nagyvonalúsága és
mélysége -, hiszen egy Istennel társalgó,
új nemzetet formáló próféta-népvezért
kell a színésznek meggyőző erővel elénk
állítania -, hanem főként azért, mert
ebben a darabban szólhat legnagyobb
erővel és legáltalánosabb érvénnyel az
újjáformálódás sivatagi vándorlását átélő
magyarsághoz. Hogy milyen mértékben
azonosult a szerep mondanivalójával,
bizonyítsa itt egyetlen mozzanat. A dráma
legfontosabb „üzenetét" az utolsó
jelenetben fogalmazta meg Madách:
Józsué, az ifjú vezér, miközben a
meghalni térő Mózes utolsó parancsát
várja, megvonja a szenvedések, áldozatok
mérlegét, hogy a nép bizakodva
indulhasson a honszerző harcba. Marton
Endre csak a főpróbán mutatta meg a kész
előadást, akkor lett bizonyossá, hogy az
ifjú Józsué elvész Mózes roppant
árnyékában: az előadás vége lezuhant. A
záróképet el kellett hagyni, de úgy, hogy
mondanivalója el ne vesszék. Mózes
búcsúszavaiba fontam tehát bele.
Sinkovits másnapra pontosan a helyére
tette: egyszerre a

Sinkovits Imre Tonin szerepében A csapodár madárkában (Iklády László felvételei)



maga számadásául és útravalójául mondta
el a népnek. Az, hogy az előadások száma
ma már jóval túl van a 350-en, főként
Sinkovits Imre érdeme: a belőle sugárzó
hit és erő tartja már több mint egy
évtizede eleven fegyelemben és friss
életben az előadást.

6
A kép, amelyet itt e sokoldalú nagy
művészről felidézni próbálok, még váz-
latosságban is csonka lenne, ha legalább
nem utalnék tevékenységének még néhány

látszólag periférikus területére. Az
előadóművész munkájára például.
Közművelődésünkben az elmúlt évtizedek
folyamán egyre szélesebb és mélyebb
körökben terjedt el az a mozgalom, amely
előadóművészek országjáró
vendégszerepléseiben, irodalmi színpadok,
versmondók, szavalócsoportok, hivatásos
művészek és amatőrök műsoros délelőttjein
vagy estéin lép a lassanként mind
igényesebb közönség elé. Sinkovits Imre
munkájának nagyon fontos része ez.
Munkájának? Legalább annyira játékának,
kalandozásának, közösségformáló
szolgálatának: apostolkodásának, amelynek
útjai az egész országot behálózzák, s a
társadalom minden rétegéhez elvezetnek.
Ezek a „fellépések" nem az ő egyéni
vállalkozásai, hanem azé az összeszokott,
céltudatosan kialakított, nagy érdemeket
szerzett közösségé, amelyet a fáradhatatlan,
közönségüket és vállalkozásuk jelentőségét
egyaránt jól ismerő, mindig igényes és
biztos ízlésű, jó arányérzékű művésznő-
élettárs, Gombos Katalin tart össze és lát el
hasznos mondanivalóval. E fellépések
műsorai igen változatosak, a szó leg-
nemesebb értelmében szórakoztatók és
nevelő értékűek. A művészek egyik
legfontosabb célját szolgálják: a közön-
séggel való eleven, közvetlen kapcsolat
fenntartását. Az előadóművész - ha nem
tekinti az ilyen munkát csupán „hakninak" -
rendkívül sokat tanul a közönség
reagálásából, amely az alacsony pódiumot
vagy csupán a kis elő-adói mozgásteret
körülveszi; hatása is közvetlenebb: nem
keresheti a koturnus eltávolító-elidegenítő
magányát, magasságát. Az igazi színész
mindig fel-frissül, megújul az effajta
találkozásokban; képességeit komoly
próbára teszik, hiszen szinte körüljárható,
tapintható közelségbe kerül hallgatóival. A
Sinkovits-Gombos-„fellépések" során min-
dig válogatottan nemes darabok szere-
pelnek; számtalanszor bebizonyították

már, hogy a még olyan komoly faj-súlyú
alkotások is, ha jól tálalják őket, igazi
közönségsikert is hoznak.

Mondom, az ilyen fellépések üdítik is
változatosságukkal az egyébként nagyon
megerőltető munkába fogott színészt.

De ő tevékenykedve szeret pihenni. So-
hasem láttam lustán elheverni; unatkozni
is legfeljebb érdektelen kötelezőtársaság-
ban, reprezentációkon. Egyébként ker-
tészkedve, barkácsolva, kutyáival, mada-
raival foglalkozva szórakozik, pihen.
Láttam kapálni, gyomlálni, boldog
örömre gyúlni, amikor egy-egy növény
kibontakozását, virágbaborulását figyel-
te, ha a Látó-hegy egy-egy ismerős móku-
sával találkozott. Kertjének felső fele az
erdő része: jó barátságban van tehát a
fákkal, aljnövényzettel, ismeri a kártevő
és hasznos állatokat; boldog, ha feldíszíti
a heteken át éjjel is világító kerti
karácsonyfát, ha egyszerre homo faber,
ludens és activus. Ép, teljes ember tehát,
akit az egész világ érdekel: a természet, a
szél, a napsütés, a felhők vonulása,
növények hajladozása, az állatok lótás-
futása, de legfőként az emberek élete.

Felelős ember is, aki tudja, hogy dolga
van, hogy nem csak önmagáért felelős, de
mindenért, aminek gondját vállalta; főként
a közösségért, amelyből vétetett s amelyre
- kimagasló egyéniségként - vissza is hat.
Nyilván ezért is olyan emberszabású az ő
szín-játszóművészete: a valóság
tapasztalatain nevelődött, alaprétege
egyfajta realizmus. Egyfajta: az értelmező
jelző arra utal, hogy ez az alkotó színész
nem másolni akarja a valóságot, de
forrásul, viszonyítási alapul használja.
Mert hiszen jól tudja, hogy minden
alkotás: stilizálás; az ember, főként a
művész, a maga szándéka, ízlése, öröme
vagy kínja szerint nézi, emeli ki a valóság-
ból vagy látja, vési bele azt, amit akar.

A színház a színlelés, a szerepjátszás
háza. A kérdés főként az, hogy mit,
hogyan s milyen célra színlel; hogy szó-
rakoztatni akar-e csupán, vagy nevelni is;
s ha ez utóbbit, jóra vagy rosszra akar-e
nevelni ?

Sinkovitstól - láttuk - nem idegen a
játékos, szórakoztató, feszültségoldó
színjátszás. De ennél nagyobbra tartja a
nevelő színházat. A még oly nemes ko-
médiázás helye mellett, fölött azt a szín-
házat, amelyet Schiller „erkölcsi intéz-
ménynek" nevezett. Számára ez épp olyan
„szent dolog", mint a mártír labdarúgó-

bajnoka számára a foci (Két félidő a po-
kolban). Nem „elidegeníteni" akar- még ha
ezzel kihívja is a talmi brechtiánusok
rosszallását -, hanem magával ragadni;
nem azt várja a színháztól, hogy „sok-
koljon", hanem azt, hogy családiasítson,
hogy valamilyen éltető, lelkesítő, a
nézőket a maguk hétköznapjain egy-egy
nagy élmény erejével túlemelő kö-
zösségben egyesítse. Egy ifjú színházi
írónk nemrég „reformkorinak" minősí-
tette szemléletmódját. A kicsit elhárító
hangsúlyú jellemzést nyugodtan vállal-
hatja, ha értelmét pontosítjuk s nem
azonosítjuk valamilyen meghátráló
visszavágyakozással valami sosemvolt és
fényes múltba.

A „nemzet napszámosainak" színját-
szóstílusát felújítani lehetetlen volna,
mert nem tudjuk, hogyan játszottak; de
ostobaság is lenne, mert művészetük alig
haladhatta meg a jól-rosszul működő
műkedvelést. De nem is erről van szó.
Batsányi, reformkorunk hajnalának egyik
legvilágosabb szelleme ezt írta: „a
teátrum a nemzeti nyelv és karakter
iskolája". „Reformkori" tanítása ma is
érvényes.

Színházainknak napjainkban évtize-
dcinkben! - is a magyar szó és jellem
iskoláinak kellene lenniük. A ma-
gyarságot még nehéz történelme folya-
mán is ritkán forgatták meg a mi
életünkben lejátszódottakhoz hasonló
örvénylések: ép nyelvérzéke megzavaro-
dott, nemzeti azonosságtudata, jelleméről
kiformálódott szemlélete, céltudata tétova
lett. Van-e méltóbb és nagyobb fel-adata
a nemzeti színjátszásnak hazánkban, mint
hogy az téren is elvégzendő munkákból
vállalja a ráeső részt?

Sinkovits Imre e nemes vállalkozásban
is figyelemre méltó példakép lehet-


