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TÚL A KORLÁTOKON
BESZÉLGETÉS CSÍKY ANDRÁSSAL

953-ban végeztem, több mint

negyven éve botladozom ezen a

pályán, nemigen tudom, mi újat

mondhatnék én akár az olvasónak,

akár a nézőnek. Azt tapasztalom,

amikor színházi tárgyú interjúkat olvasok, hogy

mindig ugyanazok a kérdések és rájuk

ugyanazok a sztereotip válaszok jönnek elő.

- Fordítsuk meg ezt: ennyi idő után neked
nyújt-e bármi újat a színház?

- Hát persze. Amikor jön egy új feladat, akkor

mindig az ad reményt, és közben az ejt kétségbe

is, hogy „na, eddig volt valahogy, többé-kevésbé

szerencsésen megoldódott minden, de mi lesz

most?!" Azt tudom, hogy nem kopott meg ben-

nem a gyermeki kíváncsiság. Ezért aztán a kez-

dés, a születés izgalmát most is hordozza min-

den új, ismeretlen pillanat. Szerénytelenség nél-

kül mondhatom, hogy nem iparosodtam bele a

színházi mechanizmusba.

- Hogyan őrizhető meg a kíváncsiság az iránt,
amit már töviről hegyire jól ismer az ember?

- Nem ismeri. Elsajátítja a szakma bizonyos

fogásait, hogy járni, közlekedni tudjon a színpa-

don. De hát a közlekedési szabályok ismereté-

nek mi köze a világ megismeréséhez? Az én

esetemben nem feledkezhetünk meg a nagyon

szerencsés indulásról: röviden szólok róla, meri

unalomig ismételt legendáról van szó. A romá-

niai magyar színészképzés történetében 1949-

ben fordult elő először és utoljára, hogy több

száz jelentkező közül negyvenhat hallgatót vet-

tek fel a főiskolára. A negyedik évre ez a szám ti-

zennyolcra csökkent - ebbe beleértendők a

rendezőszakosok is. A Ceauşescu-rendszerben

aztán a színművészetire vagy például a teológiá-

ra is csak két-három hallgatót vettek fel - de itt

nem a minőség szigora, hanem a magyar kultúra

elsorvasztási szándéka működött. A mi képzé-

sünk ideje egybeesett a marosvásárhelyi Szé-

kely Színház virágkorával, vagyis Tompa Miklós,

Delly Ferenc, Kovács György, Szabó Ernő és ha-

sonló kaliberű, kiváló tanárok tanítottak bennün-

ket.

 De a főiskola akkor még Kolozsvárott volt.
 Így van. A Magyar Autonóm Tartomány

létrehozásával („Hadd kopjon a peremvidék!")

került később az iskola Vásárhelyre. De 1953-ig

ingáztak a tanárok a két város között. Elsőrangú

képzést kaptunk. Az igazi szerencse pedig ez-

után következett: teljesen valószínűtlen és ro-

mantikus módon együtt maradt az évfolyam. Tej-

feles szájú kölykökként felismertünk valamit: ha

ez a tizennyolc ember szétspriccel az akkor létező

romániai magyar színházakba, akkor felszip-

pantódik, beszervül a már létező színjátszásba.

Mi együtt maradtunk, és Harag Gyuri vezetésé-

vel létrehoztuk a nagybányai társulatot. A fiata-

los lelkesedés nem egy másik generáció védőfa-

lába ütközött, hanem belekapaszkodhatott a tár-

sak lelkesedésébe. A színházcsinálás kötele-

zettsége zuhant ránk. Csőstül jöttek a feladatok,

alkalmasint idő előtt is eljátszottunk bizonyos

szerepeket. Fantasztikus edzésen estünk át. Ez

volt tehát az indulás.

 Azaz indulás, amikor a fiatalok aktív

kíváncsiságával fordultatok a színház felé. Mi
történik most? Mi történik például, amikor
ránézel egy frissen kirakott szereposztásra?
 Soha nem volt szerepálmom. Ha az ember

szerencsés, akkor egy rendező vele álmodik

meg valamit. Ha ez a rendező szakmailag kép-

zett, és ha az észjárása, ízlése találkozik az

enyémmel, akkor végtelenül tudok örülni egy

szerepnek. Ha ez hiányzik, akkor szinte mind-

egy, Learhez vagy a Második alabárdoshoz ír-

ják-e a nevemet. Az első eset - vagyis a jó ren-

dező - automatikusan felébreszti a kíváncsisá-

gomat.

 Gyanítom, a második esetre igen gyakran
volt példa. A romániai magyarszínjátszás rende-
zőínséges évtizedeiben bizonyára sokszor ha-
gyatkozott a színész önmagára.
 Számtalanszor megtörtént ez. Vagy mert

„szolgálati" darabot játszottunk, vagy mert a ren-
dező nem állt feladata magaslatán. Ilyenkor a
színész megpróbálja menteni magát. Ki így, ki
úgy. Lelkiismeretes munkával többnyire elértem
annyit, hogy a figura kinézett valahogyan, állt a
lábán, nem marasztalhattak el végzetesen, de
hát maga az egész recsegett-ropogott, és leg-
többször nem ért két fillért. Vagyis én sem értem
két fillérnél többet. Bizony fájdalmas volt nézni,
sőt részesnek lenni abban, amikor egy kiváló
drámát, egy gyémántot alumíniumba foglaltunk.
Szerencsére találkoztam kiváló alkotótársakkal
is, és olyankor nem önmentés folyt, hanem egy-
mást segítve, inspirálva meghaladhattuk önma-
gunkat. Nemrég újraolvastam Sztanyiszlavszkijt
- végre jó fordításban -, és meglepetéssel ta-
pasztaltam, milyen jelentős szerepet tulajdonít
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az intuíciónak. Magam is azt gondolom, hogy az
asztali próbák mégoly okos elemzéseivel lega-
lább egyenértékűek a gyakorlati munka során
véletlenszerűen megszülető pillanatok. Ilyenkor
talán az öntudatlanul elraktározott életélmények
lépnek működésbe. Nem tudatos folyamat ez.
Amikor zsenge korunkban hallottuk tanárainktól a
tanácsot, „na, gyerekek, aztán nyitott szemmel
járjatok a világban", akkor megpróbáltunk min-
denre tudatos színházi megfigyelőként ránézni.
Erre semmi szükség. Élünk, s ez éppen elég a
tapasztaláshoz. Vagyis velem, a színésszel nem
történhet olyasmi, amit a színpadról egyszer el
ne adhatnék ezerkétszáz lejért. Lehet abban bíz-
ni, hogy hasonló szituációban automatikusan
előbújik a már megélt élmény. Ehhez persze szi-
tuáció kell a színpadon is.

 Csakhogy az automatikusan előszivárgó
emlékek nem kis része azok közül való, amelye-

ket elfelejteni, eltemetni szeretne az ember.
 Ennek a pályának lényege az

exhibicionizmus. A hétköznapokban eltitkolt
élményeket a színpadon eléd tárja a színész.
Eléd rakja minden esendőségét, sőt bűnét is.

 De miért?
 Mert az adott pillanatban erre van

szükség az igazsághoz. A kellemetlen, a csúnya,
a fájdalmas is része az életnek, tehát azt is be kell
építeni az előadásba. A színész ezt is árulja a
színpadról. Mindent árul, ami az élet része.
 „Be kel/építeni", mondod. De csak ha szí-

nész vagy. Lehetnél más is, tanár vagy éppen

trafikos. Akkor nem ,,kell" az x-edik próbán is
fel-bolygatni, feltépni azokat a sebeket, amelyek

egyszer már behegedtek. Miért kell tehát?
 Nézd, akárhogyan átéled, újraéled a múl-

tat, ez mégiscsak színház. Különben is: nemigen
vagyok alkalmas másra. Illetve talán megfelelő
sebész vagy archeológus lettem volna. Ez a két
pálya hallatlanul izgat - de hát most már mind-
egy. Színész lettem, jól van ez így. Látom a ma-
gam korlátait, mégis azt mondom: ez azén pá-
lyám.

 Melyek ezek a korlátok?
 Az ember tehetsége véges. Vannak hasz-

nálható, elfogadható színészek, vannak jók, és
vannak egészen kivételes, zseniális személyisé-
gek. Jó lett volna az utóbbiakhoz tartozni, ez nem
adatott meg. De az a dolgom, hogy a létező kor-
látaimig elmerészkedjek - kivételes pillanatok-
ban túl is lépjek rajtuk. Lehetetlen ezeket a korlá-
tokat pontosan megnevezni, mert hiszen a meg-
foghatatlanról, a tehetségről beszélünk most.
Azt hiszem mindenesetre, hogy a tehetség erős
pillanataiban, amikor köztünk a színpadon, illet-
ve a színpad és a nézőtér között kifeszül a figye-
lem, akkor ott valami materiális dolog is születik.
Csak hát egyelőre még nem találtak ki olyan
szerkentyűt, amelyik ezt ki tudná mutatni, sőt lét-
re tudná hozni.

- Még szerencse. Az ilyen személytelenül
termelő szerkentyű és a tehetséget sugárzó egy-
szeri személyiség kizárják egymást.
 Valószínűleg igen...
 Van-e arra garancia, hogy ez a pillanat

napról napra újra megszülessen?
 Erre a tehetség, a módszer és a fegyelem

jelent bizonyos garanciát. Ha a színész egyszer
megél valamit, akkor képes arra, hogy arról
számtalan lehúzós képet, matricát csináljon. Az
a színház csodája, hogy közben nincs önkopta-
tás. Sok múlik azon, hogy szerdán, pénteken
vagy vasárnap az öltözőből mégy-e be a szín-
padra, hogy kitöltsd a munkaidődet, vagy egy f ik

tív térből egy fiktív térbe indulsz-e, mégpedig
konkrét fiktív célból. Érzésemlékezeti alapon újra
kell indulni minden este. Ha ez megtörténik, nem
tenyerelhetsz túlságosan mellé. Pénteken ter-
mészetesen mások vagyunk, mint, mondjuk,
szerdán. De éppen ez a kicsi esetlegesség teszi
estéről estére oly izgalmassá az önégetést. És
akkor még nem i említettem a nagy esetleges-
séget: az aznapi közönséget. A szerdai és a
pénteki közönség viszont egyvalamiben
azonos: megfogalmazatlanul, kimondatlanul
katarzist akar. A katarzisra, a tehetséges
pillanatokra, a holnapi minősédre valójában
nincs garancia. Bárki, a legnagyobb színész is
megrekedhet egy adott pillanatban. Ilyenkor
megpróbálhat segíteni egy színésztárs, egy
rendező, de a feladat javát saját magának kell
megoldania. A lényegi segítség nem kívülről
jön.

Rekita Rozáliával Szép Ernő Patikájában
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- Vonatkozik ez a tanításra is? Kérdezem ezt
már csak azért is, mert te a negyedik éve működő

Kolozsvári Színművészeti Főiskolán tanítasz.

 A tanítás lehetséges értelme annyi, hogy

az általam tehetségesnek vélt növendéknek se-

gítsek, pályája során ne lépjen bele minden elé-

bukkanó gödörbe. Nem muszáj mindent saját

kárunkon megtanulni. Megoldást viszont semmi-

re nem tudok kínálni. Engem már az boldogság-

gal tölt el, amikor a növendék megtapasztalja

egy szöveg és egy helyzet komplexitását, meg-

sejti a szövegalatti mélységeit. Ha belekerül eb-

be a szövevénybe, már nyert ügye van : nem egy-

szerűsíti le a színházat.

 Furcsa, hogy ezt hangsúlyozod egy olyan
színjátszás képviselőjeként, amelyik éppen arról
nevezetes, hogy a szöveget tekinti mindenható-
nak.

 Lényegében igazad van, bár az

általánosítás mindig igazságtalan. Kétségtelen,

hogy Erdélyben a nyelv ápolása különleges

jelentőséggel bír. A nyelv őrzése, gondozása

fontos misszió - de színháznak ez kevés.

Szerencsére volt részem számos olyan

előadásban, mely szín-háznak is elég volt. Ha

nem így lett volna, talán tényleg bánnám, hogy

nem lettem sebész.

 Erről jut eszembe híres, már-már bogaras

„sebészi" precízitásod, amellyel a rendelkező-
próbák idején jegyzeteket, rajzokat készítesz

magadnak. Nem köt-e meg téged ez a fajta
mindent rögzitő precizitás?

 Semmiképpen. Olyan mankó ez, amely

bármikor eldobható. Rossz és buta színész az,

Spolarics Andreával Székely János Mórok cí-
mű darabjában

aki csak ezzel a mankóval tud járni. De nekem az

induláshoz szükségem van rájuk, e számomra

„egyezményes" jelekre. Nagyképűen szólva,

hozzátartoznak a módszeremhez.

 Ezt a módszert a szerep is meghatározhat-
ja. Biztosan eltérő közelítést kíván a Félreértés
szótlan szolgája és a Képmutatók cselszövése

komédiásának, Moliére-nek a figurája.
- A szolga egyfelől kézzelfogható, hús-vér

szereplő, másfelől megszemélyesíti a Sorsot,

Istent... Szövegem szinte nincs, a jelenlétem

mégis meghatározó kell legyen. Meghatározom

a folyamatokat, de azok is meghatároznak en-

gem. Ez ugyan Moliére figurájára is igaz, csak-

hogy szolgaként nem áll rendelkezésemre a zse-

niális francia legfőbb fegyvere: a szó. Itt tehát

nem a szövegalattit, hanem a hétköznapi törté-

nés alattit kell meglelnem. A végeredmény per-

sze lényegileg azonos: hiteles jelenlét.

- Szolgaként mindössze két mondatod van.
 „Engem hívott?... Nem." Két csonka mon-

dat elmondása: látszólag méltatlan, nyúlfarknyi,

semmi szerep. De a darab elolvasása közben

megéreztem, hogy ez mégis kihívás, komoly fel-

adat. Egy másodpercre sem jutott eszembe,

hogy ez a három szó lenne maga a szerep.

Ahogyan Moliére szerepe sem attól nehéz, hogy

ott sok a szövegem.

 Hanem például attól, hogy benne ötvöződ-
nek hatalom és művészet errefelé oly jól ismert
ellentmondásai és az öregedő férfi tragikus talál-

kozása a múló idővel. Az előbbihez a múltat kel-
lett újraélni (persze besegít a jelen is), az utóbbi-
val viszont, akárhogy csűrjük-csavarjuk, naponta
szembesülsz.
 Elmélkedhetünk mi itt akárhogyan az idő

múlásáról, nincs az a szellemes mondat, amelyik

visszafelé forgatná az óramutatókat. Ez van. Az

említett esetben engem Moliére csak annyiban

érdekelt, hogy hogyan kapcsolódik története

Bulgakov történetéhez. Utóbbi szinte látnoki mó-

don saját sorsát rajzolta meg a darabban. El se

játsszuk, milyen zseniális drámaíró vagy színész

ez a Moliére. Számunkra a kegyvesztettsége iz-

galmas. És az a személyes tragédia, ami friss

házasságából következik, amikor is feleségül

vesz egy lányt, aki a lánya lehetne, sőt talán az is.

Szembe tudok azzal nézni, hogy telik az idő. A

végesség tudata, a tény, hogy életem töredéke

van már csak hátra - nos, ez olykor lehangol. De

ezzel szemben mégiscsak ott az állítás: itt va-

gyok, élek, játszom, tanítok, kíváncsi vagyok.

Romeóból átnőhettem az öregedő Moliére-be,

és ez nagy ajándék. „Örökös tag" lettem itt Ko-

lozsváron. Ezt megtiszteltetésként, örömként

kellene fogadni. Egy színház befogad és meg-

ölel. De ez a tény el is szomorít. Mert ez a szép

gesztus mégiscsak élénken emlékeztet a múló

időre, hisz ez egy kisebbfajta temetés. Moliére-

ként nem kell hát messzire mennem az élmé-

nyért: saját koromat, saját pánikomat, halálfélel-

memet vihetem a színpadra.

- Moliére aztán „képzelt betegként" meghal a
színpadon. Ez történik vele. De mi történik ekkor
Csíky Andrással, azélő színésszel?

 Én már a Nagybányán megalapított szín-

ház első előadásán meghaltam huszonhárom

évesen - ez volt az Apák ifjúsága című forradal-

mi romantikus darab-, majd még számtalan ha-

lál következett. De az mind csak játék volt. Átél-

hettem én azt a halált akárhogyan is, tudva tud-

tam, hogy az igazi még messze van. De most már

közel van - hatvanöt éves voltam nemrég, kü-

lönben érdekes, hogy a feleségem éppen ezen a

születésnapomon halt meg -, ezért bizony döb-

benetes élmény feküdni ott holtan, a színpad kö-

zepén. A darab szerint a színházat kiürítik, Re-

giszter, a krónikás még megteszi utolsó őrjára-

tát... nos, ilyenkor bizony egészen más dolgok

járnak a fejemben, mint egykor, huszonhárom

évesen. Az is biztos, hogy nem azon jár az

eszem, mi megy majd késő este a tévében. Nem

mondom én azt, hogy ez kellemes állapot - de

természetes.

 Két közelmúltbeli szerepről, illetve elő-
adásról beszéltünk. Ezeket már főiskolás tanít-
ványaid is láthatták. Ha módodban állna, melyi-
ket mutatnád meg nekik 1953 óta eljátszott sze-
repeid közül, hogy pontosan megtudhassák, ki is
tanítja őket?
 Nem sokat mutatnék meg. Talán egyik ke-

zemen megszámlálhatók azok az alakítások,
melyekben eljutottam saját határaim legszéléig.

Tehát: Becket, avagy Isten becsülete, aztán
Jimmy Porter szerepe Osborne drámájából...
Ezeket még Szatmárnémetiben játszottam. Ta-

lán megmutatnám a Bárót a Harag-féle Éjjeli me-
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nedékhelyből. Ennyi. Látod, mindössze három
ujj. Igaz, az elmúlt évtizedben is játszhattam
szép szerepeket, de ezek az élmények még
frissek. Tény, hogy Tompa Gáborral nagyon
szeretek dolgozni, valahogy egy srófra jár az
agyunk - pedig a fiam lehetne. Még a „ficamos"
dolgait is el tudom fogadni. Rendezett ő egy
Mrožek-előadást, a Tangót. Azt még meg
merném mutatni. Egyszer diákkorunkban meg-
kérdeztük Cserkaszovot: „Mester, mi a jó és a
rossz aránya egy kiváló színésznél?" „Öt az
egyhez, fiaim" - mondta. Magam is azt gondo-
lom, ez az arány lehet a „norma". Vannak színé-
szek, akik soha nem rosszak - de ők általában
meglepni sem tudnak. Egy dörgedelmes nagy
mellétenyerelés vagy bukás az adott pillanat-
ban kétségbe ejthet. Földön is maradhatsz egy
időre. De lehet, hogy általa többet gyarapodsz,
mint egy sikeres, működő előadás által. Mielőtt
megkérdezed, mondom: volt módom így gyara-
podni, nem is egyszer.

 Szigorúan rostáltál az imént. Engem
mégis meglepett, hogy egy, a kolozsvári színház
életé-ben fordulópontnak tekinthető - én
legalábbis annak tekintem - előadást nem
említettél. Ez pedig A buszmegálló.

 Jaj, valóban! Annak mindenképpen helye
van ezen a listán. Azt az előadást nagyon szeret-
tem. Nem hiszem, hogy hangsúlyoznom kell,
csak jó előadásban lehet igazán jó a színész. Volt
egy zseniális kolléga, Szabó Lajos. Egy kicsi,
ficni darabban egy parasztot játszott, aki bújtat
egy katonát. A katonát keresik, a paraszt fél.
Szabó Lajika félt, ahogy kell. De háta gyémánt
alumíniumba foglaltatott, és az kevés. Az a
gyémántot sem tartja meg. Azt csak platinába
foglalhatod.

 Miközben itt, a kolozsvári színház igazga-
tói irodájában beszélgetünk, a pillantásom foly-
ton egy falra akasztott képre téved, rajta jelenet a
számos országban sikert aratott Ionesco-darab-
ból, A kopasz énekesnőből. Nem érzed néha
úgy, hogy a sors igazságtalan az" örökös taggal"
- éppen ebben a világjáró darabban nem ját-
szol...

 Így hozta a véletlen. Akkoriban egy nem
túl jó vendégrendezőnél rám ejtőernyőződött
egy szerep, egy darab, amit mint súlyos
vizesrongyot húznom kellett. Közben készült A
kopasz énekesnő. Ki gondolhatta, hogy ilyen
pályát fut be? De milyen jó, hogy ilyen pályát
futott be! Ez az egész történet csak annyiban
érint engem, hogy nem láthattam Londont,
Párizst, Helsinkit... Irigység bennem nincs,
nincs is kire haragudnom. Azt nem mondom,
hogy nem mentem volna el szívesen öltöztetőnek
vagy kellékesnek ezek-re a turnékra. Normális
esetben persze gyűjtenék egy kis pénzt, és
vennék egy repülőjegyet. De ez itt nem normális
eset. Beszélgetésünk ide-jén zajlik Bukarestben
az Európai Színházak Uniójának Fesztiválja.
Nem tudok odautazni,

Moliére szerepében (Képmutatók cselszövése)
(Temesi Zsolt felvételei)

színházjegyet váltani és szállást fizetni. Nem tu-
dom megengedni magamnak ezt a kirándulást-
saját országom fővárosába. Pedig nagyon vá-
gyom arra, hogy sokféle előadást láthassak.
 Mire vágyol még?
 Egyetlen dologra: fizikailag és szellemileg

meg tudjam magam őrizni olyan állapotban,
hogy továbbra is szükség legyen rám. Jó lenne
kicsit utazni is. Van rá esély, hogy a Bulgakov-
előadást elvihetjük Franciaországba, hát az

szép lenne. Szeretnék egy kis időre hazamenni
Székelyföldre is. Ott tudok igazán pihenni. Oda
köt minden. Nem is annyira személyekre, mint in-
kább a környezetre gondolok. Az azén akkumu-
látortöltőm. Ott vagyok Székelyudvarhelyen, já-
rom az utcákat, találkozom ezzel-azzal, vagy el-
megyek kirándulni a Hargitára. Nincs ebben
semmi fenyőszag meg turulmadár! Egyszerűen
otthon vagyok, és ez egyszerre megnyugtat és
feltölt új ambíciókkal. Aztán visszajövök, haza
Kolozsvárra, és kezdődhet a munka, a színházi
bolondokháza. Jó itt lenni. Különösen most, hogy
otthon egyedül maradtam. De az idő nagy részét
itt töltöm, benn a színházban. Szerencsére dol-
gom is van.


