
szó esik, riasztóan kevés, a színháznak
pedig ez a funkciója, amióta csak létezik.
Erről lehet pátosszal beszélni, lehet di-
daktikusan vallani, de azt hiszem, hogy
beszéljünk erről, az kikerülhetetlen.

Balogh Tibor: Bizakodnunk kell, hogy
nem a kommersz az egyedüli kivezető út
ebből a válsághelyzetből, hanem alterna-
tívaként az abszolút korszerűség. Ezen
én a korban való jelenvalóságot értem,
azt, hogy a színház ennek a kornak az
ember föltette kérdéseire válaszol. Ne-
künk ez az egész évadunk arról szól, hogy
ebben az értékvesztett világban magatar-
tásmintákat mutatunk föl.

Gali László: Hogyan tudunk élni? Le-
het-e élni? Milyen lehetőségek között
választhatunk? Nem oktrojált magatar-
tásmintát akarunk adni, hogy vagy ve-
lünk, vagy ellenünk. Ez tényleg kínálat,
tessék megnézni az emberi lehetősége-
ket és választási mintákat. Biztos vagyok
benne, hogy az életünk ilyen nehéz -
legalábbis a mi pályánkon - még nem
volt, mint amilyen most lesz. De van egy
olyan gyanúm, hogy ennyire sosem volt
érdemes megküzdenünk a közönségért.

PÁLL ÁRPÁD

„Hiszek a színház
felelősségében"

Beszélgetés Senkálszky Endrével

A romániai magyar színházkedvelők olyan
meghatározó jelentőségű művészként
tartják számon, akinek élete és munkás-
sága elválaszthatatlanul összeforrt a ko-
lozsvári és az erdélyi magyar színjátszás-
sal. Évtizedekig volt a kolozsvári Nemzeti
Színház együttesének egyik vezető szí-
nésze, nem sokkal a felszabadulás után
művészeti aligazgatója; az ötvenes évek
első felében, a hatvanas évek végén a
Szentgyörgyi István Színművészeti Inté-
zetben tanított; s ma nyugdíjasként több-
kevesebb folyamatossággal, vendégként
jelen van a Szamos-parti színház desz-
káin. Összekötő kapocs Szentgyörgyi Ist-
ván, Tóth Elek, Janovics Jenő öröksége és
a napjainkra jellemző színházi törekvések
között. Színészi pályafutása azonban -
tudtommal - nem Kolozsváron kezdődött.
 Nem, Aradon, Szabadkai József tár-

sulatánál, 1937-ben.
 Hogy került Aradra? Egyáltalán,

hogy került kapcsolatba a színházzal?

főnököm brutális viselkedése arra kész-
tetett, hogy otthagyjam. Szülői utasításra
ekkor anyai nagybátyámhoz szegődtem
kereskedőinasnak. Ezt végképp nem sze-
rettem, mégis kitartottam mellette. Két és
fél évig voltam inas, négy és fél évig,
1936 tavaszáig segéd. Közben elvégez-
tem két alsófokú kereskedelmit.
 Ekkor már huszonkét éves. Még min-

dig nem jelentkezik a színház iránt érzett
döntő vonzalom?
 Nem úgy, mint a romantikus elbe-

szélésekben...
 Hanem hogyan?
 1929-ben megalakult az iparos cser-

készet, ahová inasbarátaim hívására je-
lentkeztem. A cserkészet alakította ki
bennem a fegyelmezettséget, a köteles-
ségtudást, fejlesztette a társadalmi érzé-
ket, s ráébresztett az önnevelés fontossá-
gára. Megtanított arra, hogy a munka
értelme abban rejlik, amilyen lélekkel
csinálom, amilyen szellemben végzem
azt, ami rám bízatott. Itt találtam először
alkalmat színészi képességeim kibonta-
koztatására is.
 A cserkészet megfelelő keretet kínált

erre?
 Ezt így nem mondanám, de hogy az

indíttatást, a bátorítást ottani első sike-
reim jelentették - azt igen. Számomra az
is sokat jelentett, hogy közvetlen veze-
A következő számaink tartalmából

Tarján Tamás:
Lezuhanó üstökös

P. Müller Péter:
Beilleszkedési zavarok

Nánay István:
A bádogvárosban minden a régi

Pályi András:
A színpad és a nézőtér autonómiája

Erdei János: Züllesztő
ügyszeretet

Csizner Ildikó:
Másodszor szól az Ige

 Első színházi élményeim sok-sok
nemzedéktársaméhoz hasonlóan a ma-
radandó emlékű kolozsvári ifjúsági elő-
adásokhoz kapcsolódnak. 1914. október
másodikán születtem, így hát a húszas
évek első felére nőttem bele a legfiata-
labb színházlátogatók sorába. Rendsze-
rint szombat délutánonként került sor az
ifjúsági előadásokra, s a klasszikusok
mondanivalójának súlya, a szöveg kifeje-
zőereje és az előadások ünnepélyessége
'mélyen megragadott bennünket. A Bánk
bán volt az első előadás, amelyre világo-
san visszaemlékszem. Ha jól tudom, első
gimnazista koromban láttam.

De akkoriban eszembe sem jutott, hogy
valaha is színész leszek. Az iskolával
nem sok szerencsém volt, igaztalan bán-
tások is értek mindjárt középiskolai tanul-
mányaim kezdetén, s hiába írattak más
iskolába, hiába boldogultam ott valamivel
jobban, mire negyedikbe (a mai nyol-
cadiknak megfelelő osztályba) jutottam
volna, elment a kedvem a tanulástól.

Tízéves koromtól magam kerestem meg
taníttatási költségeimet, nyaranként
kertészetben, földméréseknél vagy kő-
műveseknél dolgoztam. Ekkor már tizen-
negyedik évemben jártam, s elszegődtem
cinkográfusinasnak. Nyolc hónap után

tőim egyetemi hallgatók voltak, akiknek
sokat köszönhettem olvasmányaim meg-
válogatásában, autodidaktakánt megszer-
zett műveltségem irányításában.

1932-ben, inaséveim letelte után, a ka-
tolikus legényegyletbe iratkoztam, amely-
nek műkedvelő csoportjában tovább
izmosodott színjátszó készségem, és
erősödött bennem a vágy a komoly
színjátszás iránt.
 Azt jelentse ez, hogy a külső körülmé-

nyek érlelték meg végül is elhatározását?
 Határozottan. Úgyannyira, hogy ami-

kor tizenkilenc éves koromban Mikszáth
Kálmán Vén gazember című színművé-
ben egy öreg kasznár, Borli Gáspár szere-
pében léptem fel, és Kádár Imre, aki látta
az előadást, felajánlotta, hogy szerződtet
a színházhoz, még mindig nem álltam
kötélnek, visszautasítottam az ajánlatot.
 Miért?
 Azért, mert éreztem: ahhoz, hogy

valaki hivatásszerűen foglalkozzék a szín-
házzal, sok-sok mesterségbeli részletet is
kell tudni. Márpedig akkoriban színiaka-
démia nem létezett Erdélyben. Ahhoz
meg, hogy életem végéig statiszta legyek,
nem volt kedvem.



 Végül mégis színész lett.
 Három évig műkedvelősködtem a

legényegyletben, s az ott elért sikerek arra
késztettek, hogy 1935. augusztus 1-jén,
amikor Hetényi Elemér színészképző
iskolát nyitott Kolozsváron, szüleim és
főnökeim tudta nélkül, beiratkozzam a
kétéves esti tanfolyamra. Reggel 8-tól
este 7-ig dolgoztam, 7-től 10-ig színiisko-
lába jártam, utána éjjel egy-két óráig ta-
nultam, igyekeztem pótolni hiányos is-
mereteimet. Drámai gyakorlatot, szín-
padismeretet, színháztörténetet, drama-
turgiát, mitológiát és poétikát tanultunk.

Első évben csak Hetényi Elemér taní-
tott bennünket, a kurzusok az ő lakásán
folytak. A második évben beköltöztünk a
színházba, a Thália védnökséget vállalt, s
Tóth Elek is bekapcsolódott a színészne-
velésbe, aki nemcsak mint kiváló színész,
de mint ember is példaképem volt.
Emberi nagyságára, hivatástudatára jel-
lemző, hogy hatvanhárom éves korában is
a színjátszás utánpótlásának nevelése
foglalkoztatta. Kevés szabad idejét pihe-
nés helyett tehetségek felkutatására és
díjtalan oktatására fordította. 1936-ban
másodéves színinövendék voltam, ami-
kor egy alkalommal meglátogatott ben-
nünket, s abban a kitüntetésben részesí-
tett, hogy tizenötünk közül engem vá-
lasztott ki és készített elő napi egy-két
órában az év végi vizsgaelőadásra, a Bánk
bán címszerepére. Ezek az alkalmak fe-
lejthetetlenek maradtak számomra.

 Hogy folytak le az órák?
 Inkább beszélgetések voltak, a szín-

padi alkotás lélektani mozzanataira hívta
fel a figyelmet, rávezetett az önállóságra,
óvott a színfalhasogató túlzásoktól,
hatásvadászattól, önmutogatástól.
Őrizkedjem attól - mondta -, hogy valaha
is eluralkodjék rajtam a lélekölő közöny
vagy a tökély önelégítő káprázata. Fi-
gyelmeztetett, hogy fejlődésünkben nem
segít az önámítás, csak az önmagunkkal
szembeni kíméletlen őszinteség. Fiatal
színésznek van mit tanulnia pályatársai-
tól, de kerülnie kell az utánzást, a maj-
molást, neki magának kell rájönnie, hogy
mit sajátítson el, mi az, ami feltétlenül
szükséges. Ezek a tanácsok számomra
iránymutatóak voltak és maradtak mind a
mai napig.

 Miért került Aradra?
 A kolozsvári Thália Színháznál egy

üres színészhely volt. Ketten voltunk je-
löltek: Perényi János és én. A színház
vezetősége úgy döntött, hogy Perényit
szerződteti, mivel ő előzőleg újságíró
volt, én pedig csak kereskedősegéd. Tóth

Elek látta elkeseredésemet, rábeszélt,
hogy fogadjam el az aradi ajánlatot, mert
ott kezdő színésznek sok lehetősége van a
fejlődésre. Megfogadtam tanácsát. Sok-
sok szerepet játszottam operettben, víg-
játékban, népszínműben, abban a remény-
ben, hogy rövid időn belül mégiscsak a
kolozsvári színházhoz kerülök.
 Akadt a sok szerep között egy-egy

jelentősebb is?
 Két vezető szerep maradt számomra

emlékezetes. Bernard Shaw Szent Johanna
című művében Warwick grófot játszot-
tam - nagyon rosszul. Beütött az első
sikertelenség. A másik emlék Nyírő Jó-
zsef Jézusfaragó ember című színjátéká-
hoz fűződik. A színház főrendezője egy
nagyon jó színész, Horváth László volt.
Ő rendezte a darabot. Mielőtt a próba-
renden ismertették volna a szereposztást,
ironikusan kijelentette: kis kollégám,
most játszani fogunk egy olyan darabot,
amelyben három remek férfi-szerep van,
és sajnos mind a hármat nem játszhatom
el én, kénytelen vagyok az egyiket
magára osztani. Így játszhattam el Artó
Mihály íróilag nagyon jól megrajzolt
alakját. Ez volt az első komoly sikerem
vezető szerepben. Közönség, kollégák,
sajtó elismeréssel nyilatkoztak ala-
kításomról.

Az első próbán - ami már rendelke-
zőpróba is volt - kézhez kaptam a szere-
pet. Az egész darabot összefüggéseiben
csak a későbbiek folyamán ismerhettem
meg, mivel az én szerepem csupán azt az
oldalt, esetleg pár oldalt tartalmazta, ahol
szövegem volt. Ot-nyolc nap állott a
rendelkezésünkre, a próbalehetőség na-
gyon ritkán nyúlt ki tíz napra. A rendező
munkája a legminimálisabbra korlátozó-
dott, és főként a színészeken múlt, hogy a
darab társadalmi problematikájából, az
eszmei mondanivalóból tudnak-e vala-
mit közvetíteni. Horváth László néha
adott ilyen irányú gyakorlati utasításokat,
de csak a főszereplőknek, a mellék-
szereplőkkel nem volt ideje foglalkozni.
Ha akadt ezek között is, aki hasznosította
a cselekvésre késztető instrukciókat,
mindjárt meglátszott az alakításán.

 Ezek bizony nem a legelőnyösebb elő-
készületi lehetőségek.
Hát nem. . . Az esetleges sikerekhez

lényegesen hozzájárult a minden szem-
pontból jól megválasztott darab, a találó
szereposztás és nem utolsósorban a szí-
nész találkozása a kedvére való, méltó
feladattal, vagyis azok a tényezők, amik
ma sem éppen elhanyagolhatók.

 Jól érezte magát a társulatban?

- Egy színész, főleg a fiatal, kezdő szí-
nész, ha jó szerepeket kap, hamar bele-
nyugszik az adott körülményekbe.
 S ha elégedetlen volta rendezővel

vagy az igazgatóval?
 Ha előnyösebb szerződési lehető-

sége volt, idejében bejelentette, hogy a
következő évadban nem óhajt a színház
kötelékében maradni. Tulajdonképpen
még ezt sem kellett tennie, mivel csak
egy évre szólt a szerződése, illetve tizen-
egy hónapra. (A szabadság ideje alatt
nem kaptunk fizetést.) Hogy a helyzetet
jobban megvilágítsam, azt is el kell mon-
danom: 1937-ben két állandó magyar
színház működött Erdélyben, a kolozs-
vári Thália és az aradi Városi Színház. A
kolozsvári társulat Nagyváradon, Brassó-
ban és Marosvásárhelyen játszott, az aradi
Temesváron, Szatmáron és Máramaros-
szigeten.
 Ez volt minden?
 A két állandó társulaton kívül még

volt két vagy három stagione, úgyneve-
zett közkereseti alapon működő vándor-
társulat. Ezek a választási lehetőségek
döntően befolyásolták a színészek több-
ségét.
 Vagyis tartaniuk kellett a szájukat.
 Voltak, akik inkább vállalták az

előnytelenebb művészi feltételeket, de
nem hallgatták el a véleményüket. Ezek
azonban inkább kivételszámba mentek.
 Egy fiatal színész meg tudott élni a

gázsijából ?
 Színészi kezdő fizetésem havi 2500

lej volt, ami helyes beosztással elegendő
volt kosztra, lakásra és néhány szükséges
könyv megvételére, de ruházkodásra már
nem. A fizetésen kívül semmilyen más
jövedelmi lehetőségünk nem volt. Még
nehezebb helyzetbe került a színész, ha
az igazgató fizetésképtelenné vált. Ilyes-
mi gyakran megtörtént, mindjárt pálya-
futásom első évében is bekövetkezett.
 Mit lehetett ilyenkor tenni?
 Két hónappal az évad vége előtt

Szabadkai átadta játszási engedélyét,
díszlet- és jelmeztárát, valamint
könyvtárát egy általa kinevezett
háromtagú bizottságnak. Horváth László
főrendezőből, Jávor Alfréd színészből és
Salgó Jenő ügyelőből állott ez a
bizottság.
 Jávor Alfréd rokona volt Jávor Pál-

nak? Tudtommal ő is Aradról származott
Budapestre.
 Nem, nem voltak rokonok, a név

mindkettőjüknek felvett, művészneve
volt.

 Nos, mit csinált a bizottság?



- Máramarosszigeten és Aradon ját-
szottunk évad végéig. Szigeten nagyon
jól ment a színház, ennek ellenére fizeté-
sünknek csak egy hányadát folyósították,
azzal a megindoklással, hogy nem ma-
radna fedezet a hazautazásra. Aradon
meg egyáltalán nem fizettek. Németi Ist-
ván kollégámmal kiderítettük, hogy a
bizottság hamis elszámolással dolgozik,
és megrövidíti az együttes tagjait. Salgó
engem azelőtt is megrövidített.
 Ez meg hogy történt?
 A Thália Aradon vendégszerepelt A

hatodik emelet című francia bulvárdarab-
bal. Minthogy magánvállalkozásról volt
szó, az egyik jelentős mellékszereplőt nem
hozták magukkal. Salgó ajánlatára én ját-
szottam el két próbával a szerepet, előadá-
sonként húsz lej fellépti díjért. Később
kiderült, hogy Salgó előadásonként hatvan
lejt vett át, s ebből csak húszat adott
nekem. Örömömben azonban nem törőd-
tem az összeggel, csak az járt az eszemben,
hogy együtt játszhatom Tóth Elekkel,
Benes Ilonával, Fényes Alizzal, Kovács
Györggyel, Tompa Sándorral. Meg voltak
elégedve alakításommal, és Tóth Elek azt
tanácsolta, hogy adjak be kérvényt a szín-
ház igazgatóságához. Biztattak, hogy ők is
beszélni fognak az érdekemben.
 Hogy végződött a sikkasztási ügy?
 Folytattuk a bizonyítást, és sikerült

harmincezer lejt a társulat huszonhét
tagja közt egyenlően szétosztanunk.

De nem kaptam választ kérvényemre,
így hát leutaztam Szamosújvárra, anyám
húgához. Jódy Károly vándortársulata
épp ott játszott. Legjobb barátom és kol-
légám, Nagy István - a budapesti Víg-
színház későbbi kitűnő epizodistája -,
akivel Aradon megosztottuk minden örö-
münket és gondunkat, már a társulat
tagja volt. Rábeszélésére én is leszerződ-
tem a vándoregyütteshez, s nem bántam
meg, jó iskola volt. Felszabadultabb, já-
tékosabb lettem, később az itt szerzett
tapasztalatok nagy hasznomra váltak az
egyéniségemtől távol álló szerepek elját-
szásában. Egy évet voltam a Jódy-társu-
lat tagja, az 1938-39-es évadban.
 Egy év talán csak elégnek bizonyult a

kérvény megválaszolására?
 1939 áprilisában Kolozsvárra utaz-

tam, hogy hivatalos ügyemet intézzem.
Kádár Imre, a színház akkori művészeti
igazgatója tudomást szerzett erről, és
magához hívatott. Egy zenés vígjátékban
akart felléptetni, mert énekes-táncos bon-
vivánt kerestek. Örömöm lelohadt, mert
én se énekelni, se táncolni nem tudtam,
azóta sem tudok. Meg is mondtam azon

nyomban: igazgató úr akkor csinál belő-
lem bonvivánt, amikor önből püspök lesz.
Belőlem nem lett bonviván, de Kádár
Imre fényes papi karriert csinált, a há-
ború után dunántúli püspök lett.
 Kútba esett ilyenformán régóta

dédelgetett terve?
 Kérésemre az igazgató-rendező

bele-egyezett, hogy a műsoron lévő
Zilahi-színműben, a Hazajáró lélekben
egy alkalommal eljátszhassam Török
mérnök szerepét, amelyben már Jódynál
is fel-léptem. Fényes Alizzal és Nagy
Istvánnal (a kolozsvári Nagy Istvánnal,
aradi barátom névrokonával) játszhattam
együtt, Szabados Árpád irányítása
mellett. A vendégfellépés után Kádár
Imre közölte, hogy Kemény János
főigazgatóval egyetértésben, 1939.
szeptember 1-jétől leszerződtetnek a
Thália Színházhoz.
 Több mint négy és fél évtizedes

kolozsvári pályafutás kezdődik ezzel...
Hadd szorítkozzunk ezúttal csupán a
legkedvesebb, legemlékezetesebb szerepei
említésére!
 A felsorolást mindjárt a legnagyobb

színészi feladatok egyikével, Az ember
tragédiája Ádámjával kell kezdenem. Ke-
mény Jánosnak köszönhetem, hogy 1942-
ben, huszonnyolc éves koromban, alig
ötéves színészi múlttal a hátam mögött,
eljátszhattam ezt a hatalmas szerepet.
 Szinte hihetetlen. Jó néhány Tragé-

dia-előadást láttam már életemben, de
még egyet sem harmincon aluli Ádámmal.
 Képzelheti, milyen örömöt jelentett

számomra a nem mindennapi bizalom.
Épp katonai átképzésről érkeztem vissza
Kolozsvárra, ekkor tudtam meg, hogy
Éva szerepét három vezető színésznő
próbálja párhuzamosan, s hogy a művé-
szeti kérdésekben döntő súlyú személyi-
ségek közül a zeneszerző Farkas Ferenc
és a díszlettervező Varga Mátyás java-
solta, hogy Ádám szerepét Kamarás
Gyula mellett én is játsszam. Kemény
János a javaslatot magáévá tette. Tíz nap
alatt tanultam meg a szerepet.
 Kemény Jánosról ezek szerint szép

emlékeket őriz?
 Nem hinném, hogy róla bárkinek is

kellemetlen emlékei volnának. Kemény
Jánosban önzetlen, áldozatkész, csupa
szív művészembert ismertem meg, aki
egyformán szerény volt akkor is, amikor
nagy birtok tulajdonosának s az erdélyi
színházak mecénásának mondhatta ma-
gát, és akkor is, amikor a hajdani földbir-
tokosok sorában osztozva és a legnagyobb
megpróbáltatásokon túlesve, a Színmű-
vészeti Intézet könyvtárosának tisztét
töltötte be.

 Említi még Kádár Imrét...
 Kádár Imrének, első kolozsvári

igazgató-rendezőmnek is hálával tarto-
zom, amiért türelemmel és hozzáértéssel
egyengette utamat. Janovics Jenő, a
nagynevű rendező és színháztudós sajnos
csak fél évig volt igazgatóm a felsza-
badulás után, de e rövid idő alatt is lehe-
tőségem nyílt a Bánk bán címszerepének
eljátszására.
 Hány éves is volt akkor?
 Várjunk csak ... Harmincegy éves

voltam. Később a Kőmíves Nagy Lajos
által rendezett és minden túlzás nélkül
színháztörténeti jelentőségűnek mond-
ható felszabadulás utáni előadások közül
játszottam Petrucchiót A makrancos hölgy-
ben, Lőrinc barátot a leghosszabb soro-
zatot megért Romeo és Júliában, a cím-
szerepet a III. Richárdban, ebben a nem
túl szerencsés produkcióban, amelyet kö-
zönség és kritika nagyon kedvezően
fogadott, de amely különböző intrikák
miatt csak rövid ideig szerepelhetett a
színház műsorán, játszottam aztán
Kreont az Antigonéban, Zsigmond
császárt Háy Gyula Isten, császár,
parasztjában.
 A későbbi időkből, az újabb, kevésbé

hagyományos drámák nagy szerepei közül
melyeket említené meg?
 Még az előtt hadd soroljam ide Sár-

közi György Dózsájának címszerepét, az
Othellót, valamint a Kótyagos polgárt
Caragiale Az elveszett leveléből... Es
hogy a kérdésre egyenesen is feleljek: a
zenetanárt Dürrenmatt tragikomédiájá-
ból, Az öreg hölgy látogatásából, Eddie
Carbonét a Pillantás a hídról című Mil-
ler-drámából, Ephraim Cabotot O'Neill
művéből, a Vágy a szilfák alattból, Maxi-
must Illyés Gyula Kegyencéből, Orbókot
Gyárfás Miklós Egérútjából, Camillót a
Téli regéből, Mikhált a Bánk bánból.. .
 A két utóbbival, a Major Tamás és

Tompa Miklós rendezte Shakespeare- és
Katona-előadással, időben mára hetvenes
évek elejére, közepére érkeztünk. A Sütő
András és Harag György nevével fémjelzett
időszakhoz.
 Az Egy lócsiszár virágvasárnapjának

ősbemutatóján s az azóta eltelt, évtizedet
is meghaladó időben Tronkai bárót ját-
szottam és játszom, Farel voltam a Csil-
lag a máglyán ősbemutatóján, Kallisz-
thenész A szuzai menyegző első színpadi
megszólalásakor. S hogy egy másik Ha-
rag-előadás nagyon szívemhez nőtt sze-
repét is megemlítsem: Kosztiljovot ját-
szottam az Éjjeli menedékhelyben.
 Az eddig felsoroltak kétségtelenül egy-

től egyig veretes szerepek, java részük a



világ drámairodalmának nagy szerepei közé
tartozik. Mennyire tudott feloldódni ben-
nük, mennyire sikerült az író mondaniva-
lóját saját legbensőbb meggyőződésével,
felfogásával alátámasztania?
 Valahol olvastam, hogy az igazi ala-

kítás mindig a szabadság érzésével tölt el,
csak az a jó, amit örömmel csinálunk,
amit önmagunk felszabadításával érünk
el. Én mindig erre törekedtem. Hogy mi-
lyen sikerrel - azt már nem az én dolgom
eldönteni.

 Elégedett-e önmagával?
 Ha igazán őszinte akarok lenni,

akkor ez nagyon ritkán fordult elő,
többnyire úgy éreztem egy-egy bemutató
után, hogy többre lennék képes, tudnám
ezt jobban is csinálni.

 Vendégszereplései közül melyek a leg-
nevezetesebbek?
 A hatvanas évek elejétől kezdve szo-

ros és rendkívül szívélyes, mondhatnám
baráti kapcsolat alakult ki együttesünk és
a bukaresti Lucia Sturza Bulandra Szín-
ház között, amelyet akkoriban Liviu Ciu-
lei, az európai hírű rendező, színész és
díszlettervező vezetett, s amelynek tagjai
között ott volt egy másik nemzetközi hírű
rendező is, Lucian Pintilie. Kölcsönös
vendégszereplésekre, vendégszerep-lés-
ciklusokra, szakmai tapasztalatcserék-re,
baráti találkozókra került sor ilyen-kor. A
legnagyobb sajtóvisszhangot ki-váltott
1962-es bukaresti vendégszerep-lésünkön
például klasszikus és kortárs drámák
mellett egész estét betöltő Arghezi-műsort
is bemutattunk, megelőzve e tekintetben a
román együtteseket is. A határokon túl
jelentős sikert arattunk 1968-ban
Budapesten és Debrecenben a
hagyományostól eltérő felfogásban ját-
szott Az ember tragédiája-előadással, De-
lavrancea romantikus történelmi drámá-
jával, a Fergeteggel, amelyet mi szólaltat-
tunk meg először magyarul, és Horia Lo-
vinescu időszerű témájú színpadi művé-
vel, az Egy művész halálával. Hasonló-
képpen sikeres volt az együttes 1980-as
budapesti és szegedi vendégszereplése.
Sütő András két drámájával, a Lócsiszár-
ral és a Káin és Ábellel, valamint Paul
Everac Ötödik hattyú és Tudor Musatescu
Titanic keringő című darabjával.

 A kolozsvári színházhoz való ragasz-
kodását soha semmi nem tette próbára?
 Többfelé is hívtak. Egyebek között -

amikor vége szakadt háborús megpró-
báltatásaimnak és leszerelhettem - bu-
dapesti szerződést is ajánlottak, de én
visszautasítottam, mert az volt a meg-
győződésem, hogy nekünk Erdélyben kell

jó színházat csinálnunk. Hívott aztán
Tompa Miklós is a Székely Színházhoz,
de ha nem fogadtam el az előző ajánlatot,
úgy éreztem: nem fogadhatom el ezt sem.
Sőt, olyan eset is előfordult, amikor egyes
„jóakaróim" tudtomon kívül el akartak
adni egy másik társulatnak. De ebből ta-
lán elég is ennyi.
 1947-es rendezésén kívül nyugdíjba

vonulása után antik görög ciklust
rendezett.
 Az ötvenes években García Lorca

Bernarda Alba háza című munkáját és
Móricz Zsigmond művét, a Légy jó mind-
haláligot rendeztem meg, mindkettőt az
igazgató kérésére. E két eseten kívül nem
kérték a rendezői közreműködésemet, és
én sem igényeltem hosszú ideig. 1978-
ban aztán az említett görög drámatörténeti
ciklust rendeztem oratóriumi elő-adások
formájában. Az ötletet effajta elő-
adásokra egy 1947-es emlék sugallta.
Ekkor mutatta be Kolozsváron a színház
vezetésében is nagy szerepet vállalt Be-
nedek Marcell úgynevezett kamara-elő-
adás keretében a Bérénice-t.

1978 és 81 között mi két Aiszkhülosz-,
öt Szophoklész- és hét Euripidész-művet
mutattunk be, s az 1981-82-es évadban
megismételtük a sorozatot.

 Nemcsak rendezői vállalkozásai vol-
tak, a színházigazgatói tisztet is betöltötte

mintegy fél évtizeden át.

 Még azelőtt a Színművészeti Inté-
zetben tanítottam csaknem ugyanannyi
ideig. Egészen pontosan 1949 áprilisától
1954 őszéig, amíg a Szentgyörgyi István
Színművészeti Intézet Kolozsváron mű-
ködött. Körülbelül ötven növendéket
igyekeztem bevezetni a színjátszás alko-
tási titkaiba, s elmondhatom: az órákra
való felkészülés színészi fejlődésemet
talán nagyobb mértékben segítette, mint
az én óráim a növendékekét. Esténként a
színházban gyakorlatban kellett bizonyí-
tanom azt, amiről délelőtt önként elő-
adást tartottam.

 Milyen szempontokat és célkitűzése-
ket tartott szem előtt színházigazgatóként?
 Az új körülmények, a drámairoda-

lom nagyfokú differenciálódásának fel-
tételei között igyekeztem hű maradni
színházunknak ahhoz a hagyományához,
hogy a repertoárt a legjobb eredeti
művekből és a világ drámairodalmának
azokból az alkotásaiból állítsuk össze,
amelyek társadalmi-emberi létünk alap-
vető kérdéseit tárgyalják. Es a feladathoz
mért tudatos társulatépítésre, a hatvanas
évek közepén rendkívül időszerűvé vált
fiatalításra törekedtem. Minden évben
többször is leutaztam Marosvásárhelyre,

és a Színművészeti Intézetnek nemcsak az
előadásait néztem meg, hanem órákon is
részt vettem, figyelemmel követtem a
drámai gyakorlatokat, s akikről úgy gon-
doltam, hogy különböző szerepkörökre
számításba jöhetnek, azoknak a fejlődését
másodéves koruktól kezdve figyelemmel
kísértem. Igazgatói tevékenységem idején
került Kolozsvárra többek között Héjja
Sándor, Jancsó Miklós, Katona Éva, Nagy
Dezső, Sebők Klára, Széles Anna. Ekkori-
ban szerződött át Nagyváradról Vitályos
Ildikó és Sepsiszentgyörgyről Bíró Le-
vente. Bár színházunknak mindkettőjükre
nagy szüksége volt és - meggyőződésem
szerint - ők is, a főiskoláról hozzánk kerül-
tek is díszére válhatnának ma is bármelyik
társulatnak, egyiküket sem csalogattam,
csábítgattam Kolozsvárra. A társulatszer-
vezésnél kínosan vigyáztam, senki ne
mondhassa el rólam: arra használtam fel
igazgatói tisztemet, hogy eljátszhassam
azokat a kedvenc szerepeket, amelyekhez
addig nem jutottam hozzá, vagy hogy a
szerződtetésekkel, szereposztásokkal bár-
miféle néven nevezendő személyes előny-
höz jussak. Es kizárólag művészi-emberi
hitvallásunk diktálta szempontokat tartot-
tunk szem előtt mindannyian a már emlí-
tett Lucia Sturza Bulandra Színházzal és a
többi társulattal fenntartott kapcsolataink-
ban, a vendégként meghívott művészek
kiválasztásában. Liviu Popát, Julez Perahi-
mot, Mircea Matcabojit, Köpeczi-Bócz Ist-
vánt, Paulovics Lászlót kértük fel díszlet-
tervezői együttműködésre. Oláh Tibort Az
ember tragédiája kísérőzenéjének meg-
komponálására. Minthogy egyéni szem-
pontok nem befolyásoltak döntéseim-ben,
alkalomadtán elegendő erőt éreztem
magamban arra, hogy különböző nem
kívánatos külső nyomásoknak, be-
folyásolási kísérleteknek ellenálljak.

 Milyen kritikákat kapott az évek so-
rán? Mi jellemezte a kritikusokkal kiala-
kult kapcsolatát?

 Eleinte többször haragra gerjedtem,
ha a kritika szóvá tette hiányosságaimat,
túlzásaimat. Azt, hogy bizonyos modo-
rosságaimat felszámoltam, a kritikának
köszönhetem. A személyeskedést, a szur-
kálódó kritikát, a kétes értékű szellemes-
kedést, a sebeket osztó gúnyolódást soha
nem szerettem, ma sem szeretem. S bár a
jó kritika ismérveit ugyanolyan nehéz
pontosan meghatározni, mint a jó alakí-
táséit, vallom, hogy a részrehajlás nélküli,
elfogulatlan kritikára nagyon nagy
szüksége van a színésznek. A visszhang-
talanság talán még a rossz kritikánál is
lesújtóbb és emésztőbb.



világszínház

- Melyek a mai színjátszás, színházve-
zetés fontosabb kérdései? Hogy fogalmazná
meg röviden színházi hitvallását?

 Színházaink legnagyobb gondja vé-
leményem szerint - a rendező-utánpótlás
kérdése. Van ugyan egy-két nagyon
tehetséges fiatal rendezőnk (az egy-kettőt
szó szerint értem), de a részletes elem-
zésre és orvoslásra kívánkozó kérdés ezzel
távolról sincs megoldva. Sem mennyisé-
gileg, sem minőségileg. Főként ez utóbbi
kell hogy fejtörést okozzon
mindannyiunknak. A továbbiakra hadd
válaszol-jak kissé szubjektívebben, és
mondjam el: nem szeretem azt, ami
értelmetlenül öncélú, nem szeretem azt a
rendezést, amely csupán meghökkenteni
akar. Ha a formabontás valamilyen
tényleges mondanivalót szolgál, akkor
magamévá teszem és elfogadom.
Vonatkozik ez darabra, rendezésre,
színészi alakításra, díszletre egyaránt.
Nem szeretem a megalkuvó, mindenkit
kiszolgáló művészi vezetést.

 Mit szeret, mi az, ami a meggyőződé-
sével egyezik?

 Giorgio Strehlernek Az emberi szín-
házért című munkájában leltem rá egy
olyan meghatározásra, ami az én meg-
győződésemet is kifejezi, s olyan tömö-
ren és frappánsan, ahogy én nem tudtam
volna megfogalmazni. „Nem vagyok hívő
- mondja az olasz rendező -, de hiszek
abban a szigorú »felelősségben«, amivel
az életnek, a többieknek tartozom." Es
hitet tesz az önvizsgálatot, a teljes oda-
adást szolgáló színház mellett. „Én a
színházat - mondja tovább - nem »kelle-
mes« dolognak látom, hanem éber, ke-
mény, feltétlen, fájdalmas keresésnek, a
rend, a tisztesség, a világosság, az igazság
keresésének. Ilyennek még abban is,
ahogy a derűt keresi."

DOBÁK LÍVIA

Ú j lengyel drámák

Varsó, 1987. november

A teatralitás, a festőiség mindig is jellem-
zője volt a lengyel színháznak, hiszen
Witkiewicz és Wyspianski nemcsak író
volt, de festő is, s tulajdonképpen
képző-művészeti elemekre épül Szajna
és Kan-tor színháza is. Nem különös
tehát, hogy az 1986-os wroclawi
Modern Lengyel Dráma Fesztiváljának
egyik legérdekesebb előadásának, B.
Urbankowski Áll még a bál (Trwa jeszce
bal) című darabjának zárójelenete éppen
egy képzőművészeti hatású haláltánc
„freskó" volt.

Idei varsói tartózkodásom alatt, a sors
szeszélyeként, vagyis a kortárs lengyel
szerzők és a varsói színházak jóvoltából:
szóközpontú előadásokat láthattam.

Varsói repertoár

Ez év novemberében az ITI Magyar Köz-
pontja tíznapos tanulmányútra küldött
Varsóba.

Mint dramaturgot természetesen első-
sorban a kortárs lengyel dráma, illetve a
kortárs művek előadásai érdekeltek.
Mint magyar színházi embert pedig Spi-
ró György darabjának, Az imposztornak a
bemutatója. Az imposztort (több rendező,
illetve színház versengett a bemutatás
jogáért) a Teatr Ateneum mutatta be
Maciej Wojtyszko rendezésében, aki eddig
gyerekdarabokat írt és rendezett. A kivá-
lónak mondott előadást végül is nem lát-
hattam, mert varsói tartózkodásom alatt a
katowicei fesztiválon szerepeltek; a
rendező szerint hatalmas sikert arattak.

Másik fájdalmam, hogy szervezési bo-
nyodalmak miatt nem nézhettem meg a
Teatr Wspólczesnyben Bulgakov Mester
és Margitáját Maciej Englert adaptációjá-
ban és rendezésében, amelyet a négyórás
időtartam ellenére Varsó egyik legizgal-
masabb előadásának mondanak.

Az író, színész, rendező Zygmunt Hüb-
ner vezette Teatr Powszechny, amely kö-
zel két évtizeden keresztül Varsó egyik
legjobb színháza volt, most, úgy tűnik,
gyengébb időszakát éli; ezt nemcsak az
általam látott Babel Alkony című előadá-
sából következtetem, hanem abból is,
hogy a Teatr Powszechny egyik vezető
színésze, Zbigniew Zapasiewicz elment a
színháztól. Egyébként Zapasiewicz a

Teatr Dramatyczny művészeti vezetője
lett. Úgy tűnik, hogy a Kazimierz Dej-
mek vezette Teatr Polski az egyik legki-
egyensúlyozottabb és az egyik
legszínvonalasabb színháza Varsónak.

A varsói repertoár áttekintése azt jelzi,
hogy a lengyel fővárosban folyamatosan
játsszák a nagy lengyel szerzők darabjait:
Witkiewicz, Slowacki, Norwid,
Wyspianski, Mickiewicz, Fredro műveit.
Míg a felsorolt szerzők többnyire egy-
egy darabbal szerepelnek a színházak
műsorán, addig Mrozeknek hat (!)
darabját játsszák, ezek közül hármat a
Teatr Polskiban.

Dejmek Mrozeket rendez

Kazimierz Dejmek az egyik leghíresebb
színházi rendező, Adam Hanuszkiewicz
kortársa, a hatvanas évek végéig vezette a
varsói Nemzeti Színházat. Leváltása
után csak különböző külföldi színházak-
ban dolgozott, majd Lódban lett szín-
házi vezető. Adam Hanuszkíewicz, akit
1981-ben váltottak le a Nemzeti Színház
igazgatói posztjáról, most különböző
hazai színházakban dolgozik. Dejmek a
nyolcvanas évek elejétől a Teatr Polski
művészeti vezetője. A Teatr Polskiban,
illetve a Teatr Polski kamaraszínházá-
ban, három Mrozek-darab látható
Dejmek rendezésében: A nagykövet
(Ambasador), amelynek ősbemutatója
1981 októberében volta Teatr Polskiban,
és szintén Dejmek rendezte. A mostani
előadás bemutatója 1987. június 25-én
volt; A szerződés (Kontrakt)
ősbemutatója 1986. május 15-én volt a
Teatr Polski kamara-színházában; A
portré (Portret) ősbemutatója 1987.
november 14-én.

Sztálin portréja

Az időrendiségben visszafelé haladva,
először mindenképpen a Portréról szól-
nék, hiszen ez az a darab, amely a szerző
pályáján, úgy tűnik, fordulatot hozott: a
lengyel történelem sajátosságai szétfe-
szítik az abszurd modell kereteit.

Mroek a legismertebb és a legtöbbet
játszott lengyel szerző hazánkban. Úgy
vélem, nem szükséges részletesebben
írni sem az egyfelvonásosairól, amelyek
következetesen ábrázolnak egy modellt,
melyben az emberiség az örök vesztes;
sem az egész estét betöltő abszurd darab-
jairól, amelyek a maguk abszurditásában
is hitelesebben szólnak a valóságról, mint
sok realista alkotás. Sem a mrozeki gon-
dolati konstrukcióról, amely a valóság-
ból az abszurd túlzások segítségével a
lényegi összefüggéseket kiemeli.


