
ötszázszor léptél a közönség elé. Hogyan
készülnek ezek a műsorok, milyen témák
foglalkoztatnak?

-- Első önálló műsoromat 1977-ben
mutattam be A homokóra nyakában cím-
mel. Ehhez a csehszlovákiai magyar írók
és költők műveiből válogattam az anya-
got. A műsorral a hazai magyar irodalom
értékeinek terjesztésére vállalkoztam.

A második estem bemutatója 1978-ban
volt, címe: Prágától Kubáig, s ebben a
világifjúsági találkozók történetével
foglalkoztam - természetesen verseken.
dalokon át.

A harmadik előadóestem címe: Hit.
Ezt a műsort 1979 októberében adtam elő
először, s a mottója ez volt: „A HIT
valami olyan portéka, amely minden kor-
szak emberei számára akképpen jut, adó-
dik, mint a kenyér." Ady Endre e gyö-
nyörű gondolatának szellemében igye-
keztem Karinthy Frigyes, Nagy László,
Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Illyés
Gyula, Vörösmarty Mihály, Szilágyi Do-
mokos és Konsztantyin Szimonov műveit
interpretálni.

A következő estem Milyen az ember?
címmel ment. Bemutatására 1981-ben
került sor. Ebben a produkcióban Kovács
József színészkollégám humoros írásait,
verseit tolmácsoltam, amelyeket
Zsákovics László zenetanár zenésített
meg.

Ötödik előadóestem, Egy a jelszonk
a

béke címmel, szintén irodalmi összeállí-
tás volt, amelyet 1983-ban készítettem és
mutattam be. A műsorhoz Brecht, Rad-
nóti Miklós, Majakovszkij, Váci Mihály
és József Attila műveiből válogattam.

A hatodik bemutatót 1985-ben tartot-
tam. Ezúttal Székely János Dózsa című
poémáját vittem színre Kiss Péntek Jó-
zsef barátom rendezői segítségével.

Hetedik programom címe: Nem minden
humor, ami fénylik. A műsort Zs. Nagy
Lajos csehszlovákiai magyar szerző
humoros írásaiból, valamint Cseh Tamás
és Charles Aznavour dalaiból szerkesz-
tettem. A fiataloknak pedig Dinnyés
József dalaiból énekeltem, s örömömre
szolgált, hogy legtöbbször sikerült meg-
énekeltetnem a közönséget.

Nyolcadik összeállításom A békéről
dalolni sosem elég címmel futott. Többek
között Cselényi László, Mács József,
Soóky László, Gál Sándor, Zs. Nagy La-
jos, Bábi Tibor, Grendel Lajos és Fábry
Zoltán művei szerepeltek a műsorban,
amelynek premierje 1986-ban volt.

Kilencedik műsoromat 1987 augusztu-
sa óta játszom, s a címe Fizetek, Főúr! Eb-
ben Seress Rezsőnek, a komáromi szüle-
tésű világhírű zeneszerzőnek állítottam
emléket. Az összeállításban Seress leg

szebb dalait énekelem, az egyes dalok
közötti összekötő szöveget a kor doku-
mentumaiból és Müller Péter Szomorú
vasárnap című darabjából állítottam ösz-
sze.

S végül ebben a szezonban mutattam
be Siposhegyi Péter Viszockijról szóló
darabjának egy általam megszerkesztett
és rendezett verzióját.
 Miért ilyen fontos számodra a pó-

diumművészet?
 A pódiumművészet a színész számá-

ra iskola, erőpróba-sorozat, halálosan
komoly és „vérre menő" játék. Ilyenkor a
legőszintébb érzésekkel, szívvel-lélekkel
és „tűzzel" kell játszani.

- Es hogyan fogadja műsoraidat a kö-
zönség? Méltó elismerést kapsz mun-
kádért?
- Úgy érzem, többnyire sikerült el-

nyernem a közönség tetszését. Ez termé-
szetesen arra késztet, hogy még többet
nyújtsak, és még igényesebb legyek, min-
denekelőtt önmagammal szemben. A szí-
nész általában megérzi a közönség elis-
merését, ami mindenekelőtt a tapsban és a
szívből jövő őszinte szavakban nyilvánul
meg. S ez szamomra mindennél többet
jelent. Az esetleges hivatalos elis-
merésnél is többet.

 Tapasztalsz-e valamiféle változást
szerepeid megformálásában?
 Telnek az évek. S a színészben

fokozatosan letisztulnak a dolgok és az
események. Emlékszem, fiatal
színészként inkább a külső
kifejezőeszközöket forszíroztam. A
színészi gyakorlat és a színpadi
bölcsesség azonban magával hozta a nél-
külözhetetlen önkontrollt. Következés-
képpen játékomban már inkább a belső
kifejezőeszközök dominálnak. Legalábbis
remélem, hogy így van. S hogy a színész
őszintén tudjon alkotni, meg kell őriznie
lelki tisztaságát. Ahogy József Attila
mondja: ,,...hogy tiszta maradjon az ün-
nepekre..."

A következő számaink tartalmából:

Gyerekszínházi fesztiválok

Szabadtéri előadások

Sipos László utolsó szerepeiről

Interjú Szőke Istvánnal, illetve
Bálint Istvánnal

B. L.

Cseppek a pohárban

Beszélgetés Héjja Sándorral

- 1 9 8 8 áprilisa, Nyugati pályaudvar. Be-
fut a Balt-Orient, leszálltok, ölelések,
könnyek, fénykepezés Egy fél év múltán a
pécsi Nemzeti Színház színpadán a há-
zaspár. Antonius: Héjja Sándor, Cleopát-
ra: Sebők Klara. Mintha mi sem törtéin
volna, Shakespeare-ből Shakespeare-be.
Kolozsvarott Hamlet, Pécsett Antonius.
Magyarországi színész vagy.
 Mindenekelőtt tisztázni kell vala-

mit: mi „speciális esetek" vagyunk. Saj-
nos nem érett még meg a helyzet arra,
hogy valaki, aki Erdélyből átjött, teljesen
nyitott lehessen. Igazán őszintén nem be-
szélhetek. mindenkinek maradtak ott
„túszai" - nekem is. Itt, Magyarországon
sem akarom magam alatt vágni a fát. Lá-
tom az egész magyar színjátszás lehetet-
len helyzetét, zsákutcáját, de joggal néz-
nének nagyképűnek, ha röviddel az
átjövetel után „földbe taposnék" mindent.
 A magyarországi színjátszásra gon-

dolsz'
- Nem. Nem tudom és nem is akarom

ezt szétválasztani. Az itteni színjátszást
persze sokkal kevésbé ismerem, mint az
erdélyit.

 Bizonyos értelemben egységes ma-
gyar színjátszásról beszélhetünk. A kü-
lönböző helyzetek miatt azonban szakmai
szempontból mégiscsak különbséget kell
tennünk.

 Természetesen. Részben mások a
tradíciók is. Nézzünk egy példát: már
csak az ottani politikai helyzet miatt is, az
erdélyi magyar drámairodalom és szín-
játszás sokkal metaforikusabb jellegű.
Rejtőzködőbb. Ha valamit el akarsz
mondani, azt úgy kell becsomagolni,
hogy eladható legyen. Ezért aztán az elő-
adások szimbólumrendszere különbözik
az itteniekétől.

 Több a „sorköz", amit tudni kell ol-
vasni.

 Ez nem feltétlenül jó dolog. Bizo-
nyos rendezők nem az adott darab valós
értékeit próbálják felmutatni, hanem be-
ékelnek olyan elemeket, amelyekkel
„üzennek". Szinte mindegyik előadás a
napi politikumra reagál. Persze bújtatva.

 A metaforikus nyelvhasználatból
következhetnek művészi veszteségek, de
nyereségek is.

 Egy jó darab végtelenül sok do-
logról szól. A gyengébb rendezők, a min-
denáron újítani akarók, az „avantgár-



dok" általában egyetlen elemet emelnek
ki. „Erről fog szólni, csak erről" - mond-
ják. Es a helyi napi politika becsempé-
szésének vagy a különbözni akarásnak a
szándéka tévutakra viszi az előadást.
Ugyanakkor ez a helyzet - és persze az
emiatt már létező tradíció - ösztökéli is
az írót, színészt, rendezőt egy sajátos mű-
vészi nyelv keresésére.

De az az igazság, hogy a közönség igen
nagy részének - itt is, ott is - hagyomá-
nyos ízlésvilága van, amely meghatározza
az igényeit. Tudja azt, hogy az illető szí-
nész milyen eszközöket használ, és csaló-
dik, ha mást kap. A tegnapit kell nyújta-
ni, mert az biztos siker. Pedig én szívesen
dolgoznék olyan rendezővel, aki új han-
gokat, gesztusokat, gondolatokat tudna
belőlem kicsalni. Hogy magamra csodál-
kozzam: „Te jó isten, én ezt is tudom?"
 Es ha nem ilyen rendezővel találko-

zol?
 Akkor védekezem. Ösztönösen ru-

tinba menekülök, mint mindenki más.
Hiszen közeledik a bemutató napja, egy-
szer csak felgördül a függöny. Ha valaki
rossz előadásban van - és ez bizony elő-
fordul -, akkora jól bevált sémákhoz for-
dul. Magyarországon a nagyon rövid pró-
baidőszak is erre kényszeríti. Még egy
éve sincs, hogy itt élünk, s felszínesek az
ismereteim. Annyit azonban biztosan ál-
líthatok, hogy erre a négy-hat hetes idő-
szakra mindenkinek felkészültebben kel-
lene érkeznie. Van egy másik észrevéte-
lem: mintha visszafelé zajlana a próbafo-
lyamat.
 Hogy már az első próbán az elkép-

zelt, elvárt végeredménnyel találkozol?
 Nem, éppen fordítva. Színészi pá-

lyámon meghatározó rendező volt Harag
György, tizenöt évig dolgozhattam vele.
Azt véste belénk, hogy már az indulásnál
is a szintézis az érdekes. Látnunk kell az

egészet, a nagy, kifeszített vásznat, és ak-
kor pontosabban ismerjük ezen belül sa-
ját helyünket, szándékainkat. Amikor el-
kezdődik a próbafolyamat, akkor már
nem azért analizálunk, hogy eljussunk a
szintézishez. Az utóbbi érdekében kell
elemeznünk a részleteket. Itt inkább azt
tapasztaltam - hangsúlyozom, ezek még
csak felszínes benyomások -, hogy a
színész már az olvasópróba után a színpa-
don van, „te ott kimégy, te amott be-
jössz..." - d e fogalma sincs, miért, milyen
cél érdekében. Lelkünk színpadán már
látnunk kell egy totálképet, amibe később
beépülnek majd a részletek. A tehetséges
rendezőkről beszélek. Ha rossz az
előzetes koncepció, akkor hiába ele-
mezgetsz később, nem jutsz el sehová.
Persze, sok erőszakos, ám tehetségtelen
rendező van, akit a mindenáron külön-
bözés vágya vezérel. De csak a művelet-
len ember tudja „elfelejteni" a tradíció-
kat. Az, hogy én így gondolkodom a szín-
házról, erősen kötődik Haraghoz és ah-
hoz a sajátos szerephez, amit ma a szín-
ház Erdélyben betölt. Sokkal hangsúlyo-
sabb a nyelv őrzése, ápolása. Es persze
mentsvár, ahol az emberek találkozhat-
nak, „kollektív jogaikat gyakorolhatják".
A színházban, a templomban és a teme-
tőben. Egyre inkább az utóbbiban.
 Mindhárom helyen hallgatnak az

emberek.
 Es mindhárom helyen hallgatják az

Igét.
 Eleted nagy részét Kolozsvárott töl-

tötted.
 Kolozsvár nekem a hatvanas éveket

jelenti, amikor ott a lelkemből, agyamból
soha ki nem véshető, meghatározó, pezs-
gő kulturális élet volt. Kezdő színész vol-
tam, akkoriban végzett Király László,
Lászlóffy Csaba, Farkas Árpád, a mosta-
ni negyvenöt év körüli írógeneráció. Va

lahogy fényesebb jövőt láttunk magunk
előtt, mint ahogy aztán... Más világ volt. A
színházat is nagyon pártolták. Színész, író,
festő, zenész együtt drukkolt, hogy
sikerüljön egy-egy vállalkozás. Harag
Gyuri például ritkán dolgozott profi dísz-
lettervezővel - inkább a képzőművészeket
kereste. Szerette a „szűz" embereket, akik
nem terveztek még díszletet. „De hiszen
én még soha nem csináltam..." - szóltak
ijedten, de Gyurit ez nem érdekelte.
„Hallgasd meg, mit látok a lelki
szemeimmel, aztán fess erről egy képet."
 A hatvanas évek szép időszaka el-

múlt. A te életedben megragadhatók a vál-
tozás konkrét jelei?
 Minden mindennel összefügg, nehéz

egyes jeleket kiemelni. Nyilván ide tarto-
zik az akkor éppen széthulló családi éle-
tem is, és - most a politika mindenkit
érintő változásairól nem is beszélve -,a
színháznál is sok dolog megváltozott. Új
igazgató jött, akivel sokan nem tudtak szót
érteni. Ekkor ment el tőlünk Harag is,
Taub János is.
 Az a furcsa, hogy a szomorúbb emlé-

keid abból az időből származnak, amikor
elkezdődött színészi pályád sikeres idő-
szaka.
 Igen, mert azzal az említett szellemi

pezsgéssel később nem találkoztam, és
gyanítom, hogy már nem is fogok. Színé-
szileg valóban később volt az úgynevezett
felfutás. Bár ezt nem én vagyok hivatott
megítélni. Én még nem játsztam el úgy
egy szerepet, hogy az előadás után azt
mondhassam, ez sikerült. Bemutató után -
legyen bármilyen nagy a siker - mindig
szomorú vagyok. Nem tudnám pontosan
megmondani, mit érzek. Ürességet? Elé-
gedetlenséget? Egyszerűen szomorú va-
gyok. Nem tudom azt mondani, amit so-
kan szoktak: „ez igen, ez férfimunka volt".
 Próbákon sem?
 De igen, ott igen. A próbákon - a te-

hetséges próbákról beszélek - sokkal
nyitottabb lehet az ember, mert nincs meg
az a tét, ami az előadásokon, ahol nem
lehet leállni. A próbákon bármit lehet, a
legnagyobb őrültségeket is, és sokszor
ezekből születik a legszebb pillanat.
 Tegyük fel, hogy minden alakításodat

őrzi egy videokazetta. Melyiket tennéd fel,
ha arra kellene válaszolnod, ki is Héjja
Sándor, a színész?
 Páskándi Géza Tornyot választok

című darabjában játsztam II. Rákóczi Fe-
rencet. Ez nem főszerep, de úgy érzem, ez
az egyik legjobb munkám. Nem a sikerről,
a kritikákról beszélek, hiszen a látványos
szerepek - például a Sütő-drámákbeliek -
később jöttek. Eszembe jut közben egy
másik „kazetta" 1966-ból:

mi »speciális esetek- vagyunk..."



Wilder A mi kis városunk. Mások talán a
Sütő-korszakot említenék: A lócsiszár,
Csillaga máglyán, Káin és Ábel, A szuzai
menyegző... Haragnak ezekről a drámákról
határozott képe volt, engem viszont ez az
egyébként látványos sikereket hozó széria
a zsákutca felé vitt. A szerepek
lényegében ugyanazt a szellemiséget és
kérdéskört hordozták, ezért észrevétlenül
áttűntek egymásba, mint amikor az
itatóspapír után mindegyik oldalon ugyan-
az a folt marad. Természetesen nyílt szív-
vel vállalom ezeket a szerepeket. De ha
lehunyom a szemem, s szívemre teszem a
kezem, és felidézem azt a fájdalmat, ami
legmélyebbről szakadt ki belőlem, akkor
Wilder, Páskándi „kis" szerepei jutnak
eszembe. Szakmailag - zsigereimmel, ér-
telmemmel - itt tudtam a legfeszélyezet-
lenebb lenni. Ott voltam, otthon voltam a

színpadon. A nagy szerepekben borzasz-
tóan nyomasztott a felelősség. Bujkált
bennem a szorongás. A Sütő-drámák
„ügye" ránehezedett az emberre, végül is
gondold meg, mit feszegettek ezek a het-
venes évek második felében? Súlyos, élő
gondokról szólnak, csodálkozom is, miért
játsszák Magyarországon - ahol szabad -
olyan ritkán a műveit. Nem vitatom, hogy
lehetnek dramaturgiai fogyatékosságaik,
de ezeken lehetne segíteni. Mert mindaz,
amiről ő beszél, mindig igaz lesz, még ak-
kor is, amikor nem lesz diktatúra.

 Említetted, nehéz a változás konkrét
jeleit megragadni. Van azonban egy elem,
az utolsó csepp a pohárban, ami bizonyára
megfogalmazható. Legalábbis azok-nál,
akiknél egyszer kicsordul a pohár, vagyis
beadják az áttelepülési kérelmet. Mi előzte
meg azt a pillanatot, amikor kolozsvári
színész barátodra tekintettél, és ki-
mondtad: „Nézd, öreg, mi elmegyünk"?
 A pohár sok csepptől lesz tele. Egy-

egy csepp elmesélhető, de a pohár tartalma
nem. Például: a kolozsvári magyar színház
egyik társulati ülésén fel akartam szólalni,
de azt mondták, „beszéljen románul".
Nem tudok olyan jól románul, hogy
művészeti kérdésekről árnyaltan
fogalmazzak.

 Kikkel kellett volna románul beszél-
ned?
 Évadnyitó társulati ülés volt, a kol-

légáim ültek ott, száz-százhúsz magyar
ember. Az elnökségben volt egy bukaresti
és egy megyei küldött, ők minisztériumi
alkalmazottak vagy párttitkárok voltak,
ördög tudja... „Ha nem engedik, hogy az
anyanyelvemen beszéljek, akkor
befejeztem" - mondtam, és leültem. So-
káig akadékoskodtak, ugyanis én lettem
volna az első felszólaló. Es amikor én ka-
tegorikusan ragaszkodtam a kényszerű
hallgatáshoz, három kollégám hajlandó

volt románul hozzászólni. Ez végtelenül
rosszulesett. Miért nem lehet a megszóla-
lás vagy legalább a hallgatás jogát meg-
őrizni? Azóta természetesen románul
folynak az ülések. Az utolsó csepp az volt,
ami a legtermészetesebb dolog a világon,
az ösztönök reakciója: féltem, hogy
meghalok. Depressziós lettem, ki se
mozdultam a házból, és éreztem, hogy egy
szép napon nem ébredek fel, vagy...
felmegyek a padlásra. Azt persze nem tu-
dom megmondani, hogy a pohár éppen
mikor csordult ki. Hullottak a cseppek. De
a legnagyobb, az Harag Gyuri halála

volt... A halálfélelmem persze most is
megvan - csak másként. Be merem valla-
ni, én féltem.
 A Hamletre ebben az időszakban ké-

szültél?
 Nem, akkorra már megnyugodtam.

Furcsa dolog ez, de nemcsak magamnál
tapasztaltam, hanem sokaknál. A legne-
hezebb dolog az elhatározás. Miután el-
határozod magad, megnyugszol egy kicsit.
1986-ban meglátogattam a lányomat
Münchenben. Hazamentem, még
kezemben volt a nyugati útlevél - ami nem
akármi -, elmentem a rendőrségre,

,,...színészi pályámon meghatározó rendező volt Harag György..."



és mondtam, hogy kérek egy nyomtat-
ványt, el akarok innen menni. Néztek
rám, mint a bolondra. Hazajön, és el akar
menni?! Csakhogy én hivatalosan akar-
tam elmenni. Az a két év, amíg vártuk az
útlevelet, az volt a legfelhőtlenebb. Ott élt
bennem a remény, hogy egyszer elme-
gyek, de ott élt a megnyugvás, hogy mégis
otthon vagyok. Amikor megkaptuk az
útlevelet, akkor estem igazán kétségbe.
Most már tényleg el kell menni, nincs
visszaút!

 Ha felidézem legelső találkozásunkat,
akkor nem valami felhőtlen családra
emlékszem. Réges-rég összepakolva, szót-
lanul, szomorúan üldögéltél. Igaz, ez ab-
ban az időben volt, amikor már nem játsz-
hattatok - te Hamletet, feleséged, Sebők
Klára az egyik sírásót.
 Mert csak „ültünk a semmi ágán".

Se dolgozni, se elmenni - bezárva a do-
bozaink közé, valahogy nem jött, hogy
emberek közé menjünk.

 Holnaptól nem játszhatod Hamletet.
Hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Írnak,
szólnak?
 Elkezdtük próbálni. A Kolozs me-

gyei szervek elnöke behívatta valamelyik
vezetőt, és kérte, kettőzzék meg a szere-
peinket, hogy a produkció zavartalanul

,,...a legnehezebb dolog az elhatározás..."

játszható legyen akkor is, amikor mi már
nem leszünk ott.

- Ehhez képest ti még egy fél évig ott
rostokoltatok, miután a produkciót le-
vették a műsorról. Azóta mindenesetre a

Héjja Sándor, a pécsi Nemzeti Színház tagja (Koncz Zsuzsa felvételei)

helyetted beugró másik Hamlet (Zalányi
Gyula), sőt a feleségedet felváltó sírásó
(Adorjáni Zsuzsa) is Magyarországon ját-
szik, és Barkó György, a másik sírásó is
megérkezett a pécsi színházhoz...

 Tompa Gábor, a rendező bólintott,
ám esze ágában sem volt kettőzni Ham-
letet. Már kezdték volna nyomni a plaká-
tot, de szóltak, hogy ne az én nevem ke-
rüljön rá. Csakhogy kié? Aznap este
mondta is Gabi: az előadás le van tiltva,
legalább gyorsan vegyük fel videóra. Két
napig nem próbáltunk, végül is azzal a
feltétellel engedélyezték az előadást,
hogy az én nevem nem jelenhet meg
sehol. A kritikákban „a Hamletet játszó
színészről" írtak, és emiatt így kellett írni
a többiekről is, „a királynét játszó szí-
nésznő" stb.... Mindez nem a mi szemé-
lyünknek szólt, sokkal inkább az ottani
követhetetlen, abszurd jelenségek egyike
volt. Ezek mind kicsi dolgok, érthetetle-
nek. Azt mondták: Kolozsváron játszha-
tom, vidéken nem. Egyszer aztán már se-
hol sem játszhattam. Néhány perc volt a
színpadra lépésig, amikor Tompa Gabi
bejött az öltözőmbe, és szólt: „Ma van az
utolsó előadásod." Azt hittem, kidobom.
Miért éppen az előadás előtt kellett ezt
megmondani?! Aztán végig fojtogatott a
sírás. Tudtam, hogy eljön majd az a pilla-
nat, amikor utoljára lépek a kolozsvári
színpadra. De hogy így, hirtelen...
 A beszélgetés elején „túszokat" em-

lítettél. Neked kik a túszaid?

 Ott van édesanyám, édesapám és a
bátyám. De ha ők nem lesznek, akkor
is... a többi ember.


