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- Az Emigránsok előadása után beszélgetünk.
Holnap kezdődnek a Tóték próbái. A szezont egy
Havel-bemutatóval kezdtétek. A szatmári szín-ház
korábbi előadásai közül számomra a Kulcs-
keresők volta legemlékezetesebb. Mintha a közép-
európai groteszk dráma állna az érdeklődésetek
középpontjában.

 Nem tudatosan előkészített, előre elterve-
zett program részeként játsszuk épp ezeket a
darabokat. Inkább ösztönösen találtunk rájuk.
Mégsem véletlen, hogy ebbe az irányba tájéko-
zódunk. Amikor beleszeretünk egy-egy ilyen
darabba, magunkat is megtaláljuk bennük. Az
élet-érzéseinkre, a létformánkra ismerünk általuk.
Ugyanis megválaszolatlanul maradt, illetve tény-
leg megválaszolhatatlan kérdések sokasága kerít
körbe bennünket. Úgy éreznénk, hogy nem az
igazat mondjuk, ha olyan darabokat játszanánk,
melyek egy logikusan végigvitt okfejtés végered-
ményeképpen biztos válaszokhoz vezetnének.
Talán azt is hamisnak éreznénk, ha az ember
belső pszichológiai működését vizsgálva jutnánk
megnyugtató, az életünket elrendező felismeré-
sekhez. Világunk abszurditásának tükreire talá-
lunk - még egyszer mondom: inkább ösztönösen,
semmint tudatosan - az általad felsorolt groteszk
darabokban.

 Mintha egymásra rímelne a három éve be-
mutatott Kulcskeresők, illetve a mostani Emig-
ránsok. Mintha mindkét előadás az életben tartó
erőként jellemzett illúziókról beszélne.

 Valóban elnéző szimpátiával viseltettem a
Kulcskeresők Fórisával szemben. Bár sem eti-
kailag, sem racionálisan nem tudom elfogadni az
illúziók kizárólagosságát, totális érvényességét,
de - furcsa paradoxonként - az ehhez való emberi
jogot sem lehet elvitatni. Valóban valami ha-
sonlóról szól az Emigránsok is, bár a két előadás
egybecsengésében nagy szerepe lehet annak is,
hogy mindkettő főszerepét Czintos József ját-
szotta. Alkatának, a belőle áradó megható, még-
is erőteljes kisemberi humánumnak is köszönhe-
tő, hogy megértő szeretettel figyeljük ezeknek az
előadásoknak a főhőseit.

 Azt éreztem az előadásokból, hogy az illú-
ziókat életben kell tartani, mert maguk is életben
tartó erőt jelentenek. Szükség van rájuk a túl-
éléshez.

 És szükség van a valóságtól való elemel-
kedés képességére, a kényszerek szorításából
való kilépés esélyére is. Ennek az eltávolodás-
nak, a felülemelkedésnek az igénye létezésünk
antropológiai sajátossága. A tragikomikus hely-
zeteken valójában ez a kettősség működik: érez-
zük a minket körülvevő világ szorítását, de a ne-
vetés képességében, a humorra való hajlamban a
felülkerekedés lehetőségére is találunk. Azt hi-
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Jelenet a szatmárnémeti Csirkefejből

szem, a szabadságérzethez való ragaszkodás
működik ilyenkor - persze inkább a reflexek s
kevésbé a tudatosság szintjén.
 A színház maga is könnyen teremthetne il-

lúziókat, építhetne operett-álomvilágot.
 A színház dolga nem ez, hanem az, hogy

életben tartsa a szabadságérzetet. Ezért szeret-
tem a tavalyi Csirkefejet; Kövesdi István által
rendezett előadásunk igencsak illúziótlan világot
ábrázolt. És örülök annak, hogy Tarján Tamás
Színház-béli kritikájának címében is kiemelte a
kérdést, ami szerintem is az előadás alapgondo-
lata: van-e Isten? Fontos ez a dilemma, még ak-
kor is, ha Istenről nem feltétlenül a szó vallásos
értelmében gondolkodunk, hanem benne is in-
kább az evilági determináltságainkból való ki-
emelkedés lehetőségét keressük.

- A színházat determináló kényszerítő körül-
ményekre is gondolsz?
 A vidékiségünk, a periferiális helyzetünk

egyszerre jelent kötöttséget és szabadságot.
Nem kell betagolódnunk semmiféle rendszerbe,
de az adottságaink, a helyzetünk nagymérték-
ben befolyásolják, behatárolják munkánkat. A
százharmincezer lakosú Szatmáron körülbelül
hatvanezer magyar él. Figyelembe kell vennünk
azt, hogy ez a viszonylag kisszámú (potenciális)
közönség érdeklődésében meglehetősen diffe-
renciált. Annak idején, amikor a főiskoláról kike-
rültünk, erőteljesen visszhangzottak bennünk is a
kor jelszavai: az értelmiségiek kicsit nagyképű
közönségféltésével, népnevelői szándékával
kezdtünk színházat csinálni. Ez a fajta ethosz

a színésznek kisugárzása van. Ezeken a végvá-
rakon, ahol mi dolgozunk, talán meg lehet óvni
vagy újra lehet teremteni a társulati szellemet.

 A szatmári előadások - ahogy én emlék-
szem rájuk - nem a teatralitás külső formáira,
hanem az intimitására építenek.

 Ez következik a hely szelleméből. Társula-
tunk megalakulásakor Harag György szellemi-
sége volta meghatározó. Bár Harag később más
színházakban is dolgozott, még mindig itt érez-
zük működésének a nyomait. (Maradtak persze
köztünk mindig olyan személyiségek, akik tovább
örökítették ezt a szellemiséget. Elsősorban Ács
Alajosra gondolok.) Harag okosan érzékeny
emberközpontúsága számunkra is példa. A ka-
tarzisébresztésnek ő ízig-vérig emberszabású
változatát valósította meg. Magasrendű letisz-
tultság jellemezte művészetét, olyan, amely el-
veti a fölösleges színházi allűröket. A
színházcsinálásnak erre a meleg emberi
változatára igyekszünk erős akarással mi is a
jövőnket építeni.

 Tartasz a jövőtől...
 Romániában nem lehet távlatokban

gondolkodni. Színházaink művészi jelentősége
itt, két kultúra határmezsgyéjén elvitathatatlan.
Létezésünknek azonban vannak anyagi és
politikai vonatkozásai is, s a színházak intézményi
léte bizonyos fokig ezektől függ. Némileg optimista
vagyok. Ezekben a színházakban ugyanis
általában két társulat működik: román és magyar.
A román társulatok önállóan nehezen lennének
életképesek ezekben a városokban, mert
közönségbázisuk az elmúlt évtizedekben nem
szilárdult meg. E színházak tevékenységének
súlyát a magyar együttesek adják. Bármilyen
nagy is hát az anyagi nyomorúságunk, a
politikának inkább az az érdeke, hogy ezek a
kéttársulatos színházak fennmaradjanak. Persze
kiderülhet az is, hogy sorsunk alakításában
egészen más logika fog érvényesülni. Az azonban
fontos, hogy ne rajtunk, a mi munkánkon múljék:
megmaradunk-e. Jobb célt, fontosabb feladatot
nem látok magam előtt. Bár az utóbbi időben több-
felé megfordultam, rendeztem Marosvásárhelyen,
Kolozsvárott, Debrecenben, a szatmári helyzettel
olyan mélyen összenőttem, hogy minden megtor-
panásunkat, visszaesésünket, pozícióvesztésün-
ket tragikus módon élem meg. Folyton elölről kell
kezdeni mindent. Amikor hetvennyolcban ide ke-
rültem, a társulat harmincnyolc főből állt. Most ti-
zenheten vagyunk. Mintha átok ülne rajtunk: a Ló-
csiszár bemutatója után elment a főszerepet ját-
szó Szélyes Ferenc. A Kulcskeresők után Bokor Il-
dikó, most meg az Emigránsok egyik
főszereplője, Fülöp Zoltán jelentette be, hogy
átmegy Marosvásárhelyre. Azért fájó ez, mert
bizonyos létszám alatt már értelmetlen társulatról
beszélni.

 Nehéz helyzetben vagytok.
 Ha egy erdélyi színházi ember átmegy Ma-

gyarországra, két irigylésre méltó dologgal talál-
kozik. Egyrészt lenyűgözi a napi működés üzem-

már a múlté, régen elvesztette aktualitását.
Fel kell ismernünk, hogy ma a közönség
számára kínálatot teremtő színházra van
szükség. Ezt itt, Szatmáron úgy próbáljuk
megvalósítani, hogy három játszási helyet is
kialakítottunk; a nagy-színház mellett van
pódiumterem és stúdiószín-ház is.

 Mintha azt mondanád, hogy
népszínház helyett csakis rétegszínházak
létezhetnek.

 Valóban erről van szó. Az első
kérdés, amit mindig föl kell tennünk, amikor
egy előadásba kezdünk: kinek játsszuk? Ha
ezt a problémát nem kerüljük meg,
természetes módon következnek a további
megválaszolandó kérdések is. Az intellektuális
arrogancia, a műfajok lenézése tarthatatlan
álláspont. Ezen a téren is toleráns és pluralista
gondolkodást kell kialakítanunk. Nem egy
műfaj ellenében vagy valamilyen színházi
szemléletmóddal szemben kell önmagunkat
ér-vényesítenünk. A magunk mondatait kell
elmondanunk a saját hangunkon - bármilyen
műfajban, akármilyen színházi forma
felhasználásával. Nem a forma fontos, hanem
a társulat lényegéből sugárzó mondanivaló. A
formai sokszínűséget a társulat szellemisége
hitelesítheti. Ezért hiszek az olyan színházban,
amely társulatának összeötvöződő belső
értékeire épít, így teremti meg a maga sajátos
arculatát. Még akkor is, ha lassan maga a
társulat fogalma is divatjamúlt ki-fejezéssé válik
ebben az egyre inkább produkciócentrikussá
váló színházi világban. Pedig az emberi
kapcsolatoknak az a szövevénye, amely a
társulatokat jellemzi, valódi erőt jelent; ez a
művészi teljesítményeknek is a forrása. A szí-
nész is nagyon sokat merít ebből a háttérből.
Ez is hozzájárul ahhoz, amit úgy szoktunk
mondani:
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szerűsége, szervezettsége, másrészt irigyli azt a
felkészültséget, szakmai színvonalat, mellyel az
ottani műhelyek megoldják a feladataikat. Mégis
úgy érzi, mintha a színházakat egyfajta megszo-
kás tartaná életben. Mintha inkább csak a múlt-
juk lökné előre a társulatokat. Magyarországon
hosszú évtizedeken keresztül megvolt a finan-
szírozás viszonylag megnyugtató, biztonságos
szintje. (Nyilvánvalóan azért mondom ezt, mert
Keletről s nem Nyugatról nézem.) Ez a bizton-
ságérzet azonban melegágya lehet a cinizmus-
nak, önelégültségnek is. Erős a kiüresedés ve-
szélye. A társulatoknak és közönségüknek az élő
színház jegyében, az adott pillanat varázsában
kellene találkozniuk. Ha az együttesek befejezett
modellnek tekintik a színházat, akkor az sablo-
nossá, formálissá válhat.

- Az erdélyi színházak a közönséggel való
viszonyuk szempontjából is bizonyára sajátos
helyzetben vannak.

- Az erdélyi színjátszás megkülönböztetése
a történelmi feltételekből következik, valójában
azonban mesterséges fogalom. Abban a re-
ményben lehet ma még külön beszélni róla, hogy
később egyáltalán ne kelljen ezzel a megkülön-
böztetéssel élni. Ugyanis a magyar színházi kul-
túra egészében kell megtalálnunk a helyünket -
még akkor is, ha a térség társulatainak biztosan
maradnak speciális feladataik is. Ilyen feladat
például a román színjátszással való kapcsolat-
tartás, ami mostanában talán háttérbe szorult.
Pedig a kétféle színházi kultúra oly mértékben
különbözik egymástól, hogy találkozásukból,
egymásra való hatásukból nagyon izgalmas dol-
gok születhetnének. (A két nép közötti különbsé-
geket is meg lehet érteni színjátszásukból.) Iga-
zából azonban az erdélyi színjátszásról sem le-
het egységes fogalomként beszélni. Mondjuk, a
marosvásárhelyi és a kolozsvári társulat is -
hogy két karakteres színházat említsek - szem-
léletében, orientációjában, teljesítményében
igencsak különbözik egymástól. Marosvásárhe-
lyen olyan erős érdeklődés van a színház iránt,
ami ma már szinte unikumnak számít. Ott a ro-
mán asszimilációs törekvéseket a környékbeli
magyarság erőteljes városba áramlása ellensú-
lyozta. Marosvásárhely így riválisa lett a hagyo-
mányos erdélyi kulturális centrumnak számító
Kolozsvárnak, ahol a magyarság a századfordu-
lós arisztokratikus nyugalomból visszazuhant a
rémült kisebbségi állapotba. A színház közön-
ségbázisa atomizálódott, kis körökbe menekülve
szétzilálódott. Tompa Gábor az újjászervezett
kolozsvári társulattal az útkeresés radikális vál-
tozatát teremtette meg. A város említett identi-
tásvesztése közepette elsősorban a maga iden-
titásával kezdettel foglalkozni, és a két identitás-
probléma között feszültség keletkezett. Az azon-
ban vitathatatlan, hogy Tompa Gábor a színház-
csinálásnak mégiscsak markáns változatát ho-
nosította meg. Ugyanakkor Marosvásárhelyen

Csíkos Sándor (Kántor) és Szilágyi Enikő (An-
na) a debreceni Pompás Gedeonban (Máthé
András felvétele)

az erős közönségérdeklődés mellett is igencsak
esetlegessé vált - különösen az utóbbi időben -
a színházcsinálás. Székelyföldön széltében-
hosszában hatalmas közönségbázis lenne,
mégis tanácstalan, tagjait vesztett társulat dol-
gozik Sepsiszentgyörgyön. Temesvár periferi-
kus helyzetbe szorult. Nagyváradon - milyen
utálatos, ha az ember a társakat minősíti - ren-
geteget dolgoznak, de mintha elvesztették volna
az iránytűt: szaladnak a közönség után, s nem
önmagukat akarják megfogalmazni. Azt meg

végképp nem tudom, hogy mi merrefelé tartunk,
bár lassan már egy órája erről beszélgetünk.
 Itt, a határ közelében bizonyára keresitek

a kapcsolatot a szomszédos magyarországi
szín-házakkal.
 Ez a világ legtermészetesebb dolga. Épp

most hiúsult azonban meg a nyíregyházi színház
tervezett turnéja. Átjöttek volna hozzánk és
Nagyváradra meg Marosvásárhelyre, de nem si-
került előteremteni az ehhez szükséges össze-
get. Mi gyakran szerepelünk Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye kisvárosaiban, de a gazdasági kö-
rülmények miatt egyre nehezebb életben tartani,
ápolni kapcsolatainkat. Fele- vagy negyedannyi
honoráriumért játszunk, mint a magyarországi
színházak, sokszor a társulat tagjai pótolják ki a
benzinpénzt. Azért járunk át, hogy kopjanak a
határok, de mintha a gazdasági kényszerek
újabb határokat emelnének.

A portrékat Bérczes László készítette


