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JÓKEDVŰEN GÖRGETNI A KÖVET
SZATMÁRI BESZÉLGETÉS CZINTOS JÓZSEFFEL

zintos József - vagy ahogy a barátai ne-

vezik: Cini - vérbeli komédiás. Bohóc-

sapka alól kivillanó emberi-színészi böl-

csesség. Először 1990-ben láttam szín-

padon, Kisvárdán, abban az előadásban,

amely számomra mindmáig a legkatartikusabb

színházi élményt jelenti: A vihar Parászka Miklós

rendezte szatmári előadásában. Feledhetetlen,

ahogy Calibanként a magára hagyott színpadon,

magányosan és kétségbeesetten menteni kezdi a

művészet utolsó, még épen maradt tárgyiasult

jelképeit, szinte eszelősen bolyong, majd rájön,

hiába idézi meg az őt is emberré varázsoló Pros-

pero szellemét, mert az ösztönök és ordas indu-

latok győzedelmeskedtek az értelem felett. Őt is

becsapták, beszélni tanították, „civilizálták", s

mégis magára maradt. Szavai állati vonyításba

torkollnak.

Caliban óta számos szerepben láthattam őt:

többek között az illúziókba menekülő nagydarab

pilóta, Fóris megszemélyesítőjeként az ugyan-

csak Parászka rendezte Kulcskeresőkben; Apa-

ként a Csirkefejben, amelyben érzékeltetni tudta

Caliban ellentétének, az elállatiasult embernek a

motivációit; Kolozsvárott naiv, „hősi" Bánkként;

a körülmények által népvezérré emelt, önérzetes

Budai Nagy Antalként Kisvárdán; dadogós, mu-

latságos, mélyen emberi Fortunatóként a szege-

di Chioggiai csetepatéban; olyan Falstaffként,

akibe bele lehet szeretni; egy képletből nagyon is

emberivé varázsolt XX torokszorítóan komikus

szerepében a Bérczes László által színre vitt

Emigránsokban; és Bacsó Péter Megint tanú cí-

mű filmjében, amelyben egy népnemzeti vezér

epizódszerepében remekelt. Eljátszotta Bor-

mentált Kövesdy István vizsgaelőadásában, a

Kutyaszívben, Berci bácsit a Rokonokban; A

gondnok címszerepét Bérczes László újabb

munkájában; érdekes figurát teremtett a kisvár-

dai New-Buda indián törzsfőnökéből; és - ismét

Parászka Miklóssal együttmunkálkodva - a Ca-

libanhoz hasonlítható, külön elemzést érdemlő

alakítást nyújtott a szatmári évadnyitón Tamási

Csalóka szivárványában, melyben kétszeresen is

„Czintos" lehetett. Eközben végre a budapesti

közönség is tapsolhatott neki az Emigránsok

vendégjátékán, csakúgy, mint Fülöp Zoltánnak,

akivel az idén hajszálnyira azonos szavazattal

nyerte el a kollégák által évenként odaítélt Harag

György-díjat. S mire ez a beszélgetés megjele-

nik, már átvette az 1995-ös esztendő legjobb ro-

mániai magyar színészének adományozott EM-

KE-díjat is.

 1969-ben lettél színész Marosvásárhelyen,

a szülővárosodban. Tehát az 1994/95-ös volta

huszonötödik évadod.

 Ez igaz, de ha azt vesszük, hogy mióta ka-

pok pénzt a „színészetemért", akkor már több

mint negyven éve vagyok színész. Az ötvenes

években ment ugyanis A púposa mozikban, Jean

Marais-val a címszerepben. A vidéki rokonság -

apám háromszéki, édesanyám pedig Szováta

mellől, Köszvényesről való volt - néhány napra

feljött disznóvágásra. Elmentek megnézni a fil-

met. Este anyám egyik nővére kérte, játsszam el,

hogyan ment be a púpos a bálterembe. Leutá-

noztam, és a „produkciómért" öt lejt kaptam.

Nagy pénz volt ez akkor, négyszer mehettem be-

lőle moziba!

 A főiskola elvégzése után rögtön Szatmár-

ra kerültél?

 Eredetileg Marosvásárhelyen szerettem

volna maradni, mert harmadév végén megnősül-

tem, negyedév végén megszületett a fiam, és

mindkettőnk teljes rokonsága, szülei Vásárhe-

lyen laktak. Ez nem sikerült, és akkor választot-

tam Szatmárt, amit azóta sem bántam meg.

 Miért épp Szatmárra esett a választásod?

- Talán azért, mert mindenki azt mondta, hogy

bennem a komikusi véna erősebb, s amikor

érdeklődtem, melyik színháznál milyenek az ará-

nyok, azt mondták, Szatmáron csak egy komikus

színész van, a zseniális Korcsmáros Jenő, én

meg azt gondoltam, kell neki egy partner. Ké-

sőbb hívtak Vásárhelyre is, de akkor már ide

szerződött Dengyel Iván barátom, s a fiamat is

idehozták, kezdtünk egy kis egzisztenciát terem-

teni, úgyhogy nem akaródzott innen elmenni, an-

nak ellenére, hogy az úgynevezett „inasévek"

nagyon elhúzódtak.

A szatmári színháznál akkor két rendező volt,

de tőlük maximum közepes szerepeket kaptam,

csak Gyöngyösi Gábor, az irodalmi titkár, aki

rendezni is kezdett, és a vendégrendezők tisztel-

tek meg nagyobb feladatokkal. Így volt olyan

évadom, hogy több előadásban játszottam, mint

ahány napból áll az esztendő, de zömmel

aprócska szerepeket.
 Mi volt ennek az oka?

- Talán nem bíztak meg bennem eléggé. Még

azok után sem, hogy a két helyi rendezőtől,

Kovács Ferenctől és Kovács Ádámtól már jelen-

tősebb feladatokat kaptam, például Vidonkát a

Különös házasságban, Edeket a Tangóban, és

sikerrel eljátszottam Gauguint Kocsis István Tár-

lat az utcán című darabjában, amelyet Gyöngyösi

Gábor rendezett. Még ezek után is csak má-

sodszereposztásban kaptam meg 1983-ban Bu-

dai Nagy Antal szerepét, amelyre Váradról Miske

Lacit hívták meg. Ő játszotta volna a bemutatón

is. Eleve csak vésztartalék voltam.
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- Az előadást azonban a kritikai főpróbán le-
tiltották.

 Így van. 1994 nyarán Kisvárdán játszhat-

tam el végre a szerepet annak a Parászka Mik-

lósnak a rendezésében, aki Szatmáron Gerőffi

Mihály kolozsi ispánt alakította volna.

 A te kiugrásodat az ugyancsak Parászka

rendezte Áldozati nemzedék című előadás szak-

mai és közönségsikerétől számítják; ebben a fő-

szerepet, Bánescu drótgyárigazgatót alakítottad.

Azóta „fut a szekered"?

 Mit jelent az, hogy fut a szekerem? Azt

hiszem, az Áldozati nemzedék előtt is ugyan-

olyan képességekkel rendelkeztem, mint utána.

Például amikor a szerintem eddig legjobban ki-

dolgozott szerepemet, Hajdúk sógort játszottam a

Sári bíróban. A közönség pedig már akkor is

szeretett, amikor csak aprócska szerepeim

voltak.

 Sokat jelent számodra a népszerűség?

 Jólesik. Sokat jelent, de nem mindent. A

vidám szilveszteri jelenetekkel, kabarékkal,

amelyekben korábban jelentősebb feladatokat

kaptam, vagy Szellemfi szerepével, könnyű volt

nép-szerűvé válni. Ám minden egyes

alakításomért nagyon megkínlódom, hiszen aki

a színészetet igazán és belülről csinálja, az meg

is szenvedi. Persze még ez sem nevezhető

merő kínlódás-nak, mert ha Sziszüphosz úgy

fogta volna fel, hogy „mi az istennek görgetem ezt

a ménkű nagy követ?!", akkor talán fel sem kelt

volna. Ám, ha reggel azzal ébredt, „célom van,

görgetem a követ", akkor bizonyára jól érezte

magát.
 Negyedszázada ugyanannál a színháznál

dolgozol. Soha nem akartál átszerződni más-
hová?

- Hazudnék, ha azt mondanám, nem fordult

meg a fejemben. Igazából nem tudom, mi a jobb,

ha valaki néhány évig egy társulatnál dolgozik,

azután vált, vagy ha marad egy csapatnál. Ami-

kor vendégszerepeltem, úgy éreztem, nehezebb

olyan társulatnál dolgozni, ahol nem ismerem a

kollégák gondolkodásmódját, gesztusrendsze-

rét, kifejezési módszereit. Nem tudom, hogyan

közelíthetek hozzájuk mint partnerekhez, magán-

emberekhez...
 Az nem jutott még eszedbe, hogy Magyar-

országra települj át, mintannyi más kollégád, ba-
rátod?

 Csak pillanatokra. Amikor láttam például,

hogy Magyarországon harmadannyi munkával

négyszer-ötször annyit keresnék. De a logikai

láncba mindig hiba csúszott. Én a színházcsiná-

lásért vagyok színész, és ameddig itt olyanok a

körülmények, hogy lehet színházat csinálni, ad-

dig maradok.

- Mi a véleményed azokról, akik elmentek?

 Senkit sem vetek meg azért, mert elköltö-

zött az országból. Biztosan megvolt rá az oka.

Senkit nem beszélek rá, és nem beszélek le. Aki

azért ment el, mert azt hitte, odaát kolbászból

van a kerítés, az ott is rosszul érzi magát. Sőt

mindenütt, mert rosszul akarja érezni magát. Én

a feleségemtől harminc év alatt megtanultam,

nem az a fontos, mi van, hanem az, hogy hogyan

örülsz neki. Ha valaki az istennek sem akarja jól

érezni magát, az hiába utazik el, mondjuk,

Olaszországba, ha csak azt nézi, hogy ezek a

hülyék spagettit zabálnak meg mindenféle mar-

haságot; ha viszont azt nézi, milyen szép Velen-

ce, Milánó, Róma...
 Voltál már külföldön?

 Egyszer, Bécsben, a Kulcskeresőkkel.

Meg Magyarországon. De voltam Gyergyóban,

Csíkban, Szovátán, még Bukarestben is voltam,

az is messze van. Nem szabad nagyon messzire

menni. Ha például elutaznék Új-Zélandba, sose

jönnék vissza.

 Vágysz valahova?

 Igen, Skandináviába. Mert ott gyönyörű

horgászhelyek vannak. Szenvedélyesen szere-

tek horgászni. Nekem évente kell két-három hét,

amikor elmegyünk horgászni. Sokszor jövünk

úgy vissza, hogy esett az eső, lerongyolódtunk,

halat se fogtunk, mégis olyan jó volt!

 A színházon és a horgászáson kívül mit

szeretsz még csinálni?

 Olvasni. Nemrégiben, amikor két hónapig

beteg voltam, sokat olvastam. Megtapasztalhat-

tam, milyen sok a pótolnivalóm. Többet kellett

volna már korábban is olvasnom színházról, ren-

dezőkről, néha színházelmélettel is kellene fog-

lalkozni, tizenöt esztendővel ezelőtt még inkább

kellett volna.

 Kritikát is olvasol?

 Igen. Szeretem tudni, mit gondol egy

olyan ember, aki tollat ragad. Talán profitálhatok

is a bírálatból. Egy időben a kritika szinte

megfeledkezett az erdélyi magyar

színjátszásról. Tudom, nincs pénz útiköltségre.

Az Emigránsok egyik előadására

villanymelegítőt tettünk be, mert a kazán

kilyukadt, s elmaradt volna az előadás, de mivel

Budapestről jöttek kritikusok, hogy meg-

nézzenek bennünket, mégis megtartottuk. Olyan

jó érzés volt tudni, hogy van valaki, aki Magyaror-

szágról eljön értünk! Erdélyben a kritika a szín-

házak mozgatórugója lehetne. Ha jó lenne. Ha

lenne...
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Azt a kritikust szeretem, aki azt írja: „én úgy

éreztem, én azt gondolom az előadásról,

hogy..." Érdekel a másik ember véleménye. De

amikor azt írja: „azzal az érzéssel távoztunk a

nézőtérről..." - nem olvasom tovább; annak nem

érdekel a véleménye, aki fenséges többes-ben

beszél. Távozzon úgy, mint X. Y. kritikus.

 Van kedvenc színészed?

 Több is van. Az olyan színészeket szere-

tem, akik egy bizonyos szint alatt nem teljesíte-

nek. Ezek mind szorgalmas színészek is, mert

ehhez a mesterséghez ugyan rendkívül fontos a

tehetség, de több tehetséges színész lesodró-

dott mára pályáról, ha hiányzott belőle a szorga-

lom. A jó színész úgy tíz százalék tehetségből és

kilencven százalék szorgalomból áll. Az ilyen

színész is megbukhat, de bizonyos szint alatt so-

ha nem teljesít.

 Milyen típusú rendezővel szeretsz dolgoz-

ni?
 Az okos rendezőt kedvelem, aki nem „tud

mindent" előre, de van elképzelése, amit meg

akar valósítani. Lehet, hogy ez nem mindig talál-

kozik a kritika meg a közönség óhajával, de attól

még megáll a lábán. Szerintem az a jó rendező,

aki megpróbálja elképzelését a színészekbe át-

plántálni. Az „őrmester rendezőket" ki nem állha-

tom. Akik otthon, az íróasztaluk mellett pontról

pontra eltervezik az előadást, kidolgozzák, hogy

a színész mikor mit csináljon, és abból egy jottá-

nyit sem engednek. Az ilyen rendezőt akkor is

utálom, ha az általa rendezett előadás világhírű

lesz. A cél nem szentesítheti az eszközt.

Szeretem az olyan rendezőt, aki be meri valla-

ni, ha valami nem jó, és kipróbál helyette egy má-

sik megoldást, és aztán mindaddig próbálko-

zunk, amíg el nem érjük, amit ajelenettel monda-

ni akarunk. Sajnos Harag Gyurival nem dolgoz-

tam együtt, amit életem nagy veszteségének tar-

tok. De a róla írtakból arra következtetek, hogy ő

volt az ideális rendező, mert ki tudta hozni a szí-

nészekből a maximumot. Parászka Miklós is ren-

delkezik ezzel a képességgel.

Tompa Miklós szerint a rendezőnek mind-

egyik színészhez meg kell legyen a külön kulcsa.

Van, akit nyilvánosan kell megdicsérni, ez ösz-

tönzi, a nyilvános letolás viszont fékezi, és

fordítva. A rendező tudjon bánni a színésszel.

Igazságosan mindenkivel, az epizodistákkal

éppúgy, mint a főszereplőkkel, de az

egyéniségüknek megfelelően,

különbözőképpen.

Én szörnyű rendező lennék, mert azt szeret-

ném, ha mindenki úgy csinálna mindent, ahogy

én, és ez rossz. Ahhoz, hogy akkora színész-

rendező legyen valaki, mint például Liviu Ciulei,

az a képesség kell, hogy kívülről tudja szemlélni

magát az ember. Én csak belülről látom magam.

Még amikor videón visszanézem az alakításo-

mat, akkor is újra végigélem az egészet.

A színpadon, játék közben általában sikerül

magam kontrollálni, de irányítani már nem tu-

dom, és csak utólag vagyok képes megmondani,

milyen voltam. Amikor az előadás hirtelen ér vé-

get, akkor azt mondom, jó voltam, mert a jó elő-

adás rövidnek tűnik. Ha viszont „hosszú" a jele-

netem, akkor az már „a Czintos" idejéből megy

el, nem a figura életének a része.

Az utóbbi években nagyon megszerettem a

próbákat. Amióta Parászka elkezdett rendezni -

A vihart, a Kulcskeresőket stb. -, azóta nagyon

szeretek próbálni.
Persze lehet, annak idején a kényszer is rávitt,

hogy állandóan a színházban legyek. Ahogy Kis-

falussy Bálint mesélte egy tévéinterjúban, náluk a

lakásban hat-hét fok volt, de Czintoséknál még

ennél is hidegebb. A csorgó vizet este letöröltem

a hálószoba ablakáról, másnap oda volt fagyva:

fagypont alá ment a hőmérséklet. Nem nagyon

szerettünk otthon lenni. A színházban jobban fű-

töttek. Lehet, hogy ez is hozzájárult, de az igazi

öröm az, amikor az ember próba közben rájön a

megfelelő gesztusra, hanglejtésre, érzelemkife-

jezésre! Nagyoh kellemes érzés. A legszebb, mi-

kor a próbán is megáll az idő. Amikor nem azt

nézzük, hogy már haza kéne menni, hanem hogy

még vegyünk át egy-két jelenetet. Ilyenkor jó-

kedvű a társulat, megy a munka, és feltehetően

jó lesz az előadás is.

Nem szeretek egyedül lenni a színpadon,

ezért nem csinálok soha önálló estet vagy mono-

drámát. De ahhoz, hogy megfelelő legyen az elő-

adás, a próba, nagy szükség van a színészek és

a rendező aznapi jó hangulatára. Mindenkinek

kreatív állapotban kellene lennie. Persze ez nem

mindig jön össze, hiszen mindannyian emberek

vagyunk - gondokkal, bajokkal. Találkoztam

olyan rendezővel, aki ezt beismerte, és félóra

múlva lefújta a próbát. Átmentünk a Miorica ven-

déglőbe, és ott, fehér asztal mellett folytattuk a

beszélgetést a darabról. Szerencsére épp üres

volta színpad, amikor visszamentünk a színház-

ba, hogy kipróbáljuk, amiről addig szó esett. Az

aznapi egy-másfél óra többet jelentett, mint az-

előtt háromnapi munka. A színház játék, amelyet

nagyon jó játszani.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


