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A TUBÁKOS
CZINTOS JÓZSEF SZEREPEIRŐL

ÜI egy férfi a színpadon. Tubákol. Szippantgatja a
port, aztán nagyokat prüszköl tőle. Derűsen,
kiegyensúlyozottan, földönjáró, hétköznapi kis
zsugorisággal, előbb csak prelegálva a
kínálgatásról, s csak utóbb cselekedve meg.

Hosszú, több hónapos távollét után köt ki a
Velence melletti Chioggiában a halászbárka, a
régen várt férfiakkal. Utolsók között lép partra
Fortunato koma, a hajó egyik főembere. Tubák-
kal kínálgatják - vígan fogadja, boldog mosollyal
próbálgatja.

Czintos József, a szatmári színház tagja tubá-
kolgat ebben az évadban ilyen jóízűen a Szegedi
Nemzeti Színházban, Goldoni Csetepaté Chiog-
giában című vígjátékában Fortunatóként és Mo-
liére Don Juanjában Sganarelle-ként, két hálás,
de mégis mellékszerepben. Érdemes ezekre
vendéget hívni, s bonyolult utazásokkal terhelni őt
magát?

Igen, minden bizonnyal. Czintos Józsefet lát-
nia kell mindazoknak, akik azt hiszik, hogy a
színház mára nem egyéb, mint esti szórakozó-
hely, pénzfialó slágergyár vagy éppen pontos
üzem, vagy tisztes munkahely. Czintos Józseftől
meg lehet tanulni, hogy a színház: a játékhelye.
Szinte látni vélem, ahogy a színfalak mögött feltűri
az inge ujját (még ha nem is az van rajta), s valami
elpusztíthatatlan kedéllyel azt mondja magában:
no, gyerünk, gyürkőzzünk neki, mutassuk meg,
csináljunk valami igazit, valami belevalót!

Czintos emlékeztet egy kissé a nagyformátu-
mú, klasszikus sztárszínészekre: Jávorra, Pá-
gerra, Somogyváryra. Bejön a színpadra, és be-
hoz valami addig ott nem voltat, s már jötte előtt is
remeg a levegő. Így érkezik meg a Kulcskeresők-
ben (a szatmári színház többször díjazott, nagy-
sikerű Örkény-produkciójában): igaz, mindenki
róla beszélt, rá várt, az ő kudarca miatt szoron-
gott. És belép valaki, egy kelet-európai hős, akitől
minden felfénylik, értelmet kap, előre és utólag
magyarázatot lel, akitől a játék felforrósodik, a
levegő szemcséi felgyorsulnak, s attól kezdve az
válik a legfontosabbá, hogy ez a kedves,

Czintos József (Bánk bán) és Borbáth Júlia
(Gertrudis) (Kolozsvár, 1990) (Bérczes László
felvétele)

ügyefogyottan nagytermetű ember mit csinál,
mit mond, merre lép, hová néz.

Ekként volt meghatározó figurája, mozdítha-
tatlan rátartiságában, makacs kérgesszívűségé-
ben is erőközpontja az Illyés-műnek, a tavaly lá-
tott Dupla vagy semminek.

Hős, kiemelkedő, jelentékeny alak: egy Bánk.
Az volt két éve Kolozsvárott, töprengő, visszafo-
gott, aszketikus. S most, bemutatkozóban Ma-
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gyarországon (bár miért kell egy ilyen képességű
színésznek bemutatkozni két évtizedes nagyívű
pálya után, csak azért, mert néhány száz kilomé-
terrel odébb játszik magyarul?) a két esendő és
szeretetre méltó figurában láthatjuk - szigorúan
vendégként - Czintos Józsefet.

A szeretetreméltóság - hangozzék bár két-
értelműen -, bizony, az emberi habitusból árad.
Az már a mesterség magas foka, hogy nincs
szükség elleplezni, beépül és megtapasztja az
életre keltett alakot is.

Fortunato, a halászember ziccerszerep,
ugyanis a derék chioggiai „hadarj beszédű",
azaz dadogós. Elég lenne ezt az egy, jól mű-
ködtethető vonást felerősíteni, s már megvan a
hálás, tapsos megnyilvánulások sora. Czintos
nem így tesz: Fortunatója több, minta dadogása.
Jóravaló, béketűrő, asszonyok által kezesített,
szelíd ember, aki újra meg újra a szinte önma-
guktól gerjedő purparlék sodrásába kerül. „Ha-
dari kakadu" - mondja rá felpaprikázott fele-

Czintos József (Fortunato) és Balogh Csilla (Li-
bera) a szegedi Chioggiai csetepatéban

sége, akin már az is különleges sérelem, hogy
Fortunato „kusti, kusti" horkantások közepette
taszigálja el az asszonyi civódások helyszínéről.
Ennél szelídebben pedig aligha lehetne az őrjön-
gő fehércselédeket szétválasztani. Ő a hadari,
mellette mégis a feldühült asszonyok tűnnek ke-
lepelő, izgága népségnek. Fortunato már csak
így haragszik: mikor ütni lenne kedve, inkább a
mosódézsába tapos, mikor mérgében kiköp, az
is a saját ruhájára hullik vissza. Mikor a hármas
kézfogón ő is sógort nyer - igaz, egy évre lealku-
dott koszt-kvártély fejében - „berugná a ház ol-
dalát" örömében, s hogy ráver a falra, persze
hogy megfájdul az ökle. Képtelen az erőszakra,
így hát csak szurkol, együttérez és gesztikulál
ott, ahol támaszt, erőt kell mutatnia - de részt
vesz, jelen van, saját kifejezési korlátait ál-

landóan mozgással tágítva, a közösség dönté-
seiben. Egyszer ijed meg, de nagyon: a bírósági
idézéstől: „föl kell menni, föl kell menni", hajto-
gatja idegesen, maga keltvén a legnagyobb pá-
nikot. Ehhez képest ő az, aki legjobban kiborítja a
tyúkperben végképp összekavarodott jegyző'.
Megint csúcs, megint kitartott pillanat, ahová
Czintos érkezik, előtte már felfűtötték a hangula-
tot a törvény szigorától megszeppent chioggiaiak.

A félénkség után a verekedés hiteles történe-
tét feltárni igyekvő Fortunato egyre jobban bele-
melegszik a demonstrációba - és egyre érthe-
tetlenebbé válik. A lelkes hablaty után kristály-
tiszta mondatban érdeklődik: „Tetszik érteni?" S
a leggyönyörűbb, hogy a kommunikáció akadá-
lyát ő nem saját beszédhibájában látja, hanem a
jegyző úr származásában: „Én chioggiai volnék,
a jegyző úr hova való?" Ezek utána galambepéjű
ember is ölne! A jegyző üvöltve utasítja ki, s
asztali csengővel hívatná a következő beidézett
tanút. Ám a produkciójában megszakított,
imígyen
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frusztrált Fortunato lép jóhiszeműen ismét
vissza, bevégezni a történetét. Logikus - egy-
szersmind hihetetlenül irritáló és kacagtató ez az
ismételt felbukkanás, Czintos József improvizá-
ciója a darab utolsó szegedi előadásán: stílus-,
tempó- és humorérzék nagyszerű bizonysága.

Sganarelle is kevésbé haszonleső, kevésbé
agyafurt Czintos alakításában. Don Juan gátlás-
talanságának hív interpretátora, elmélyült kuta-
tója inkább, aki azonban eléggé tanulékony is:
időnként sikerrel alkalmazza az ellesett fogáso-
kat, s nyelvi kifejezőkészsége is hű tükre gazdá-
jáénak. (Czintos Józsefet egyébként is élmény
hallgatni: olyan ízeket raktároz a nyelve, amilye-
nekről mi már rég nem is tudunk: s nemcsak az
e-k, de a különböző hosszúságú i-k, a zeneibb
lejtés is különleges.)

Árkosi Árpád Moliére-színrevitelében Sgana-
relle legfontosabb testtartása: állni és várni. Hall-
gatni, miket hord össze az ura, és várni, mi kere-
kedik ki belőle, hogy aztán el lehessen inalni, ha

Balikó Tamás (Don Juan) és Czintos Józse
(Sganarelle) a szegedi Moliére-előadásbar
(llovszkv Béla felvételei)

forró lesz a talaj. Ugyanakkora filozofikus hév - s
itt megint a Czintos-féle tempóváltások a pél-
dásak - őt is el-elragadja, s már-már egyenran-
gú vitapartnerré növi ki magát, ha visszacsúszik
is gyakran a „rossz életnek rossz halál a vége"
szintű bölcselkedésbe. De a maga módján meg-
cselekszi a jót. Mikor Don Juan egy Richárdhoz
méltóan, percek alatt csábítaná el a bamba falusi
ártatlanságot, Sganarelle bizony beletubákozik
figyelmeztetőleg az idillbe. S mikor Don Juan ál-
ságosan így sóhajt fel: „Meg kéne javulni!", a
nevelői és tanulói szerep között hánykódó inas-
ból megrendült-megkönnyebbülten szakad ki:
„Bizony" l '

S a vég: tubák. Bölcsen, tapasztaltabban és
romlottabban. Másoknak életekkel, neki viszont

a bérével tartozik Don Juan. A bornírt, hétközna-
pi tudatot végül is ez rázza meg igazán, a nem
emberméretű bűnt nem tudja feldolgozni.

Megbántanánk, hamis idillbe vonnánk, mint
minden sors- és honfitársát, ha művészete kap-
csán olyan naivitást vagy tisztaságot emleget-
nénk, melyet az általunk még mindig rosszul in-
terpretált erdélyiség fon köré. Aki hetente kény-
telen határokon átvergődni, csempészek, nep-
perek, velük összejátszó határőrök képtelen
kavalkádjában útnak indulni, már annak is kell
egy kis dörzsöltség, egy kis életrevalóság, hát
még az éléshez, fennmaradáshoz, emberül szó-
láshoz mennyi, de mennyi. A tisztaság nem
ezektől a szükséges életben maradási techni-
káktól mentes állapot, hanem a világra nézés mi-
nősége.

Czintos József tisztának és szerethetőnek
mutatja azt a közeget, amelyben cselekednie
adatott. Nemes, aki önmaga által üti nemessé a
hivatását.


