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A SZOBOR ÖSSZETÖRT
BESZÉLGETÉS A KOLOZSVÁRI ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ VEZETŐIVEL

1990. január 28-án este, A buszmegálló
47. előadása után ülünk a kolozsvári szín-
ház igazgatói irodájában. Beszélgetőtár-
saim: Kötő József igazgató, Tompa Gábor
főrendező, Visky András dramaturg, vala-
mint Bíró József és Csiky András színész.

 Gábor, az előadás után több szereplő
odament hozzád, és kérdő tekintette/ né-
zett rád. Te nemet intettél. Mire válaszol-
tál tagadólag?

TOMPA GÁBOR: A számunkra kedves
produkciók esetében majd minden elő-
adás után összeülünk és megbeszéljük az
illető előadást. A Tangó után született az
ötlet. A buszmegálló esetében a negyven-
hétből harmincötször biztosan tartottunk
ilyen megbeszélést, ma nem.

 Az igazgató ilyenkor illetéktelennek
minősül?

KÖTŐ JÓZSEF: Tapintatosan távol ma-
radok. Ez belső vita, bárki, aki közvetlenül
nem vesz részt az előadásban, feszélyezi a
részvevőket, akik nem tudnának olyan
páncél és pajzs nélküli ütközetet vívni,
mint így. Márpedig ennek csak akkor van
alkotó szerepe, ha a leginkább lényegbe-
vágó kérdéseket tárgyalják meg minden-
fajta udvariaskodás és álkímélet nélkül.

T. G.: Hát bizony, voltak olyanok, akik
egy-egy ilyen megbeszélés után szakmát
akartak változtatni.

 A „leginkább lényegbevágó kérdése-
ket tárgyalta meg" tíz-tizenöt ember. Szín-
házigazgatóként itt, „Cluj-Napocán" nem
féltél, nem gyanakodtál ilyenkor?

Kötő József, Csiky András, Tompa Gábor, Bíró
József és Visky András

K. J.: Most, utólag őszintén be kell
vallanom, hogy az én színházvezetői hit-
vallásom az összekacsintás volt. Soha
nem akartam ideológiát, hatalmat képvi-
selni, mindig igyekeztem összekacsintani
az alkotókkal. Ki merem mondani, ez sike-
rült. Te, aki tanúja voltál e nehéz évek-
nek és néhány előadásunknak, láthattad,
hogy születtek figyelemre méltó produk-
ciók, ennek feltétele éppen ez az összeka-
csintás lehetett.

- Szeretném, ha a beszélgetés folya-
mán visszatérnénk ehhez a vezetési mód-
szerhez. De maradjunk most ennél a mai,
elmaradt beszélgetésnél. Az említett szí-
nészek arcán nem láttam különösebb két-
ségbeesést, amikor kiderült, elmarad a
vita.

CSIKY ANDRÁS: Ha nagy ritkán elma-
rad, az azt is jelentheti, hogy a rendező
némileg meg van elégedve az előadással.
Legalábbis ezzel áltatom magamat. De az
is előfordul, hogy az aznapi előadás
teljesen reménytelen, és egy szót sem
érdemes rá áldozni. Volt, amikor csak
annyit mondhattunk: magunk alatt
játszottunk. Nagyon nehéz megfejteni,
miért. Mindenki betartja a közösen
kialakított játékszabályokat, a játéknapon
reggeltő l kezdve annak a tudatában él,
hogy este A buszmegálló megy.
Kialakultak egyéni szertartásaink: van,
aki az előadás előtt egy órával
borotválkozik, van, aki éppen tornázik,
amikor bejövök, vagy szöveget
memorizál, éppen fogat mos, és akkor
tudhatom, hogy még tizenöt perc van a
kezdésig. Aztán elvonulunk, szétoszlunk,

elbújunk, mindenkinek megvan a maga

kis zuga, ahol készenlétbe helyezheti az
agyát, az idegrendszerét. Ám, ilyen
előkészületek után is előfordul néha, hogy
teljesítőképességünk alatt játszunk. A
busz-megálló esetében ez eddig kétszer
történt meg, ami talán nem is olyan rossz
arány.

T. G.: Az úgynevezett - de valóságos-
nak is mondható- fo r rada lom után nagy
félelemmel kezdtük az első előadást. Fél-
tünk, a darab talán aktualitását,
érvényességét veszítette.
Meggyőződhettünk róla: ez nincs így.
Néhány hangsúly megváltozott, az
abszurditás, a tragikomikum ki-
emelődött, és kiderült, hogy a bizonyta-
lanság, a várakozás, az elpazarolt évek, a
szolidaritás és egyéb motívumok, ame-
lyek a szövegben rejlenek, nem veszítik
érvényüket. Mi nem napi politikára építet-
tük az előadást. A rendszerváltozások kö-
zepette, a politikai szelek irányváltozásai
idején a színház lényege változatlan. Ha
mi ezt próbáljuk keresni - mert végül is
csak keresni tudjuk -, akkor nem fenyeget
a hirtelen érvénycsökkenés veszélye.

VISKY ANDRÁS: Sokadszor láttam ma az
előadást. Volt olyan időszak, amikor
kívülállóként tettem ezt - bár akkor már
kemény csatározások folytak a hatóságokkal
azért, hogy a színházhoz kerülhessek. Ki
kellett törnie a forradalomnak ah-hoz, hogy
ez megoldódjék. Komolyra fordítva a szót: a
tavalyi, áprilisi bemutató kevéssel a hatok
levele, az „áprilisi tézisek" után volt. Van az
előadásban egy pillanat, amikor a Ma
üzletvezetőt játszó Csiky Bandi a nézők felé
fordul, és azt mondja: „írjatok lakossági
panaszleveleket", aztán a Bíró Jóska által
játszott Szemüvegesre támad, mondván:
„Értelmiségi létedre nem tudsz megírni egy
levelet!" Kolozsváron egy bemutató azt
jelenti, hogy ott zömmel értelmiségiek
vannak. Ezek a mondatok ott akkor nagyon
élesen hasítottak. Ez most A busz-megálló
második korszaka, amikor min-den
másképpen artikulálódik. December 22-e
rengeteg előadást lesepert a szín-padról.
Ilyenkor egy önmagát valamire tartó
színháznak azon kell elgondolkodnia, mit ér
egy olyan előadás, amelyet két-három -
te rm észe tes en nem lényegtelen - nap
érvényteleníthet. Számomra ez az előadás
most, a forradalom után, megérkezett
önmagához.

- Úgy gondolom, hogy a mindennapos
kontroll a minőségi munka feltétele és
egy közösség létezésének megnyilvánu-
lási formája lehet. Kell-e közösségről be-
szélni egy színház esetében, és lehet-e
erről beszélni itt, Kolozsváron?



T.G.: Talán nem túlzás és nem nagyké-
pűség azt állítani, hogy a hat romániai
magyar színház közül művészileg a mi
társulatunk a legerősebb, a legegyne-
műbb. Valószínű, hogy belső összetartó
ereje is a legnagyobb. De tovább kell
építenünk a társulatot. Elsősorban a főis-
koláról kellene fiatal végzősöket szerződ-
tetni. Néhányukkal - a főiskola összes
évfolyamának tíz(!) hallgatója közül - már
felvettem a kapcsolatot. Ha ősztől beindul
a „normális" főiskola, vagyis körülbelül
tizenöt hallgató lesz egy évfolyamon, akkor
nagyobb lehetőségünk lesz válogatni.
Örömünkre ide szerződött Boér Ferenc
Marosvásárhelyről, reméljük, végleg
hozzánk szerződik Miske László Nagy-
váradról, és van még egy-két ide készü-
lődő színész. Ez nem jelenti azt, hogy el
akarjuk csábítani a tehetségeket a többi
színháztól.

- Illetve nem valljátok be, de ez történik.
Ez persze nem baj, hiszen a kontraszelek-
ció megszűnését jelenti.

T.G.: Hát, így van. De meg kell valamit
jegyeznem: néhány olyan színészünk ha-
gyott itt bennünket, illetve pontosabban
szeretnék fogalmazni, távozott Kolozsvár-
ról, akire nagy szükségünk lenne. Őket
visszavárjuk. Visszavárjuk azokat a tehet-
séges színészeket, akik értéket jelentettek
itt is. Héjja, Sebők, Czikéli, Kakuts, Barkó,
Bereczky, Keresztes... elsősorban rájuk
gondolok.

BÍRÓ JÓZSEF: Azt kérdezted, szükség
van-e egyáltalán közösségre. Ez a kérdés
szinte sértő. Szükség van rá, létünk ez a
közösség. Bizonyíték volt rá a januári első
előadás, amelyet Együ t t címen mutattunk
be. Aki él és mozog a színházban, nyugdí-
jastól a legfiatalabbig, mindenki részt vett
benne. Nem akarok itt érzékenykedni, de
jóleső visszajelzés volt számunkra, ami-kor
az előadás után a nézőtéren felemelkedett
egy óriási plakát a következő fel-irattal:
„Köszönjük, hogy velünk maradta-tok."

Cs. A.: Itt csapatmunkáról, műhely-
munkáról van szó, amit a Tang ó óta gya-
korolunk. Nemcsak az előadás megszülé-
se, lábraállítása idején, hanem az igé-
nyesség megtartása érdekében később is.
Úgy vettem észre, akiknek nem volt olyan
szerencséjük, hogy ezekben az előadások-
ban játszhassanak, azok közt is van nem
egy, aki igényelné ezt a fajta műhelymun-
kát. így szólt hozzám egy tehetséges, vég-
telenül önzetlen kolléga A buszmegálló
egyik összpróbája után: „Fáj, hogy nem
játszhatom benne, de büszke vagyok arra,

Senkálszky Endre és Bács Miklós

A buszmegállóban

hogy ennek a színháznak a tagja lehetek."
Ezt azért is hangsúlyozom, hogy világos
legyen, itt nem egyetlen előadás szerep-
osztásáig terjed a közösség.
T.G.: De szembe kell néznünk azzal a

ténnyel is, hogy a színház nem demokrati-
kus intézmény. Nevetséges, hogy szerve-
ződik egy olyan színészszakszervezet,
amelyik azt akarja, hogy a színészeknek
egyenlő esélyük legyen a színpadon. Ez
eleve lehetetlenség, színházellenes szán-
dék. Nem lehet egyenlő az esély. Vannak
többre és vannak kevesebbre hivatott em-
berek. Ha itt megjelenik Pavarotti, akkor a
legjobb kolozsvári énekesnek sem lehet
vele azonos esélye. Az az „egyenlő"
esély, ha valaki felismeri a helyét, és azt a
teret maximálisan betölti. E színház kiváló
produkcióira az volt jellemző - Harag
György rendezéseire gondolok -, hogy
olyan emberek is tudtak emlékezeteset
nyújtani, akiknek csak négy-öt mondatuk
volt. Ki ne emlékezne például Todus Gyu-
lára a Műtétben, amint port töröl a kávé-
házi asztalokon. A járása, a tartása mint
kép, mint jelenlét emlékezetes. Ugyanak-
kor vannak olyan színészek, akikre nem
emlékszünk akkor sem, ha egy kétórás
előadás középpontjában voltak is.
V. A.: Az eddigi színház mindenképpen

az önállótlanság áldozata volt. Már a re

pertoár is így készült: jelentős előadások
és jelentéktelen előadások. Az utóbbi
években kezdtünk megelégedni - meg
kellett elégednünk - azzal, hogy évente
egy-két jelentős előadásunk van. Akkor
azt mondtuk, hogy az évadnak megvolt a
gerince. A repertoárból kiinduló kény-
szerűség eleve megoszt egy társulatot;
mindez ugyanis többnyire kontraszelektív
módon történik.
T.G.: A napokban „példátlan" dolog

történt nálunk: három elkövetkező elő-
adásunk szereposztását tudtuk kitenni a
próbatáblára, és ezekben a társulat kilenc-
venkilenc százaléka szerepel. Pedig a
rendezők szabadon választhatták meg a
szereplőket.
K.J.: Ebben a beszélgetésben egyre vi-

lágosabb, hogy mindaz, amit felsoroltunk,
a múlt adott, ma elfogadhatatlan viszo-
nyaihoz kapcsolódik. Az új körülmények
között olyan nyitott struktúrát kell kialakí-
tanunk, melynek szervező ereje a minő-
ség. Ez gyűjti maga köré a tehetségeket,
és ez szünteti meg az arctalanságot. A
színház teljes autonómiáját kell megte-
remtenünk, hogy egy kívülről ráerőszakolt
struktúra ne merevíthesse meg, ne
szüntethesse meg nyitottságát. Csaknem
kétszáz éves múltunk miatt, s a pillanat-
nyilag betöltött szerepünk jogán is, a ro-
mániai magyar színházak között nekünk a
Nemzeti Színház szerepét kell betölte-
nünk. De ez nem jelenthet kötöttséget,



nem zárhat bennünket konzervativizmus-
ba. Vagyis a nemzeti színházi jellegnek
avantgárd szellemmel kell párosulnia.

T. G.: Mi, „szerencsére", nem lehetünk
olyan Nemzeti Színház, mint a hasonló
európai intézmények többsége. A gyakor-
lat azt bizonyítja, hogy ezek valóban kon-
zervatív, akadémikus jellegűek - még
akkor is, ha rendkívüli színészi erők gyűl-
nek ott össze. Érvényes ez a bukaresti
Nemzetire is, bár most úgy hírlik, hogy
Ciulei visszatér, és átveszi a színház irá-
nyítását.

K. J.: A művelődési miniszter bejelen-
tette - ha neveket nem is említett -, hogy
vezető színházaink élére a külföldről
visszahívott nagy alkotókat várják.

T. G.: Rengeteg még a bizonytalanság,
nap nap után változik minden. De vannak
biztató jelek: például miután öt éve nem
kaptunk teljes fizetést, januárban végre
nemcsak hogy megkaptuk, hanem vissza-
menőleg az elmúlt évi különbözetet is
kifizették.

- Mi a dolga a kolozsvári színház dra-
maturgjának?

K. J.: Mielőtt Andris szólna, hadd idéz-
zem a vele való legelső beszélgetésünket.
Azt mondtam neki: azért hívtunk, hogy te
legyél a fizetett ellenzékünk. Az, aki előtt
mindig szégyelljük, ha valami
kultúraellenes dolgot követünk el.

V. A.: A lényeg a dramaturg személye,
lényének kisugárzása, jelenlétének súlya.
Az előadás születésének első pillanatától
az utolsóig jelen kell lennie. Amikor a
szöveget, a szituációt elemzik, akkor jelen-
tőssé válhat a dramaturg személye. De ez
csak annyiban törvény, ha ő ennek a
jelenlétnek érvényt tud szerezni. Sok a
konkrét feladat is: újfajta, színvonalas
műsorfüzetekre van szükség. Eddig eze-
ket a kényszer szülte. Felesleges részletez-
ni, nyilvánvaló, hogy a cenzúráról és a
kétségbeejtő technikai feltételekről van
szó. Úgy gondolom, hogy a műsorfüze-
teknek az illető színház szaklapjává kell
válniuk. Ha tudjuk azt, amit eddig nem
tudtunk, vagyis hogy mit fogunk játszani
az adott évadban, akkor valóban szakla-
pok is lehetnek: fontos dokumentumai
annak a színházi gondolkodásmódnak,
amelyet fel kívánunk vállalni. Az esztétikai
minőségre is van garancia, hiszen hoz-
zánk szerződött Baász Imre képzőművész.
A szerzőkkel is kapcsolatot kell találnunk.
Sok minden kihullt a mi drámairodal-
munkból. Fontos szakaszok hiányoznak,
drámát szinte lehetetlen a fióknak írni.
Ennek ellenére nagyon sok kéziratot

Hallgatag férfi: Demény Attila

összegyűjtöttünk, köztük jelentősnek
ígérkező darabok is vannak. Palocsay
Zsigmond, Tarr Károly, Zágoni Attila, Lő-
rinczy László, Bálint Tibor, Lászlóffy
Csaba műveire gondolok. Még az idén
szeretnénk kiadni egy drámaantológiát.
Ez egyébként felveti az ősbemutatók kér-
dését is, amik nélkül színház nem létezhet.
T. G.: A dramaturg legfontosabb szerepe

az előadás születési folyamatában való
részvétel. A dramaturg mindig adott
rendezőhöz társul, a legeszményibb pél-
dák legalábbis ezt mutatják. Gondoljunk
például Ludwig Flaszenre Grotowski mel-
lett vagy Jean-Claude Carrière-re, aki az
utóbbi időben Brook mellett dolgozik. A
Tompa-Visky párost természetesen nem
akarom hozzájuk mérni. Mindenesetre
közös gondolkodásunkra példák azok a
„négykezes versek", amiket mostanában
írunk - nem biztos, hogy egy kívülálló meg
tudná állapítani, melyik sort melyikünk
írta.
- Váltsunk irányt, nézzük a színész hely-

zetét! Apropóként visszatérek az előadás-
ra, benne az Öregapóra, aki azért készül a
Városba, hogy megmérkőzhessen a sakk-

bajnokkal. A helyzetetek rá emlékeztet. A „
Városban "nem ismerik Csiky Andrást,
Bíró Józsefet és a többieket, pedig lehet,
hogy legyőznék a bajnokot. Csakhogy
nem tudtok részt venni a bajnokságban,

V. A.: Most nem szabad értékkategóriá-
kat bevezetni. A nyilvánosság kérdése
nem függ össze feltétlenül az értékkel.

Cs. A.: A bajnokság nem odáig terjed,
hogy van-e kritika, van-e nyilatkozat az
újságban, mennyire leszünk híresek a vi-
lágban. A bajnokság a színház épületén
belül zajlik. Mit csináltál este, és volt-e
tanúja? Én már ott tartottam az utóbbi
években, hogy mindegy, mit, csak ma-
gyarul játsszak ennek a közönségnek. A
bajnokság szólhat erről is. Ha aztán a bíró
- a kritikus, a nyilvánosság - is megdicsér,
az csupa ajándék. Vissza kell utalnom
szeretett és tisztelt egykori kollégáimra,
akikről Tompa Gábor úgy fogalmazott -
nemrég én magam is az itteni televízióban
-, hogy visszavárjuk őket. De itt szeretnék
valamit megjegyezni. A színészet nem
mesterség. Ez hivatás. A közhely
igazságát csak az igazolja, hogy nekünk
valóban ki kellett állnunk a próbát. A
legkilátástalanabb időkben éltünk és
dolgoztunk. A lezárt ajtók résein kidugtuk



a fejünket, és évente kettő-három-egy al-
kalommal, mikor hogy lehetett, minőségi
előadást hoztunk létre. Tiszta szívvel
visszavárunk tehát bárk i t -de csak akkor,
ha ezt a hivatást, melyben újabb próbákat
kell majd kiállnunk, újra felvállalja. Mind-ez
vonatkozik erre az itteni bajnokságra is.
Nem a babérokért játszottunk. Meg kellett
elégednünk azzal, hogy egyáltalán léte-
zünk.

B. J.: Visszatekintve erre az egészre,
úgy tetszik, hogy ezt ép ésszel nem is
lehetett kibírni. Hogy mégis kibírd, kitalálsz
mindenféle pótcselekvést, amivel csak
áltatod magad. De volt néhány olyan
előadás, amikor a részvételedet talán igazi
cselekvésnek lehetett minősíteni.

T. G.: A bajnokságról eszembe jut Szőcs
Géza egy verse: az a lényege, hogy a
hattyú-futballbajnokság nagy csapatának
lealkonyulóban van, és mindenki arra vár,
hogy átigazolhasson egy másik csapat-
hoz. Mi néha olyan helyzetben voltunk,
hogy tizenegy helyett hatan-heten lézeng-
tünk a pályán, és még csak ellenfél sem
volt. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltunk
jó csapat. Csak hát nem tudtunk részt
venni, bejutni abba a városba, ahová iga-

Várakozók

zán tartozunk. Mi az egyetemes magyar
kultúra részének valljuk magunkat, és ta-
lán nem rajtunk múlott, hogy nem vehet-
tünk részt ebben a bajnokságban, és
egyre kevesebb lett a szurkolónk, aki oda-
átról drukkolt volna nekünk. Még a „FIFA-
megfigyelőink" is egyre fogytak.

V. A.: Miközben a gyúróink sokasodtak.
T. G.: Mostantól viszont, ha szerencsésen
alakulnak a dolgok, akár két bajnokságban
is részt vehetünk. Ez pedig előny.
Kapcsolatot tarthatunk a kiváló román
színész- és rendezőiskolával, és közben
végre bekapcsolódhatunk az egyetemes
magyar színjátszás körforgásába is. Szól-
tunk mi persze addig is, és akinek volt füle
rá, hallott bennünket. A csapat értékét
pedig az adta, hogy voltak, akik felismer-
ték és vállalták azt, amit Csiky András az
imént hivatásnak nevezett, de amit tovább
tágítva, adott esetben, küldetésnek is
nevezhetünk. Hogy egy kis pátosszal
fogalmazzak, a csapat ereje abból szüle-
tett, hogy a játékosok nem tették le a
keresztet a Golgota felénél.

B. J.: Nemrég egy valahogy átkeveredett
Film Színház Muzsikában interjút ol-
vastam Eperjes Károllyal. Eperjes valami
olyasmit mondott: milyen nehéz és mégis
milyen jó dolog az, hogy ő Magyarorszá-

gon lehet színész. Én itt élek, ez nehéz, de
ki tudja, talán gazdagodom is általa. Cs.
A.: Latinovits jut eszembe, akivel
életemben egyszer beszélhettem a film-
gyár büféjében. Kérdezősködött a dolgaink
felől, és én meséltem neki arról a
folyamatról, amelyik aztán egészen a kö-
zelmúltig egyenes vonalban vitt a kataszt-
rófa felé. Mikről mesélhettem? Például
arról, hogy ki van téve a próbatábla, de öt
perc múlva már át van húzva, mert a
próba elmaradt, és a hetedik, ikszedik
„vizionálás" után még mindig nem
mondták ki a boldogító igent. „Ez nagy
dolog, nagy ajándék - mondta erre Lati-
novits -, mert nagy a tét. Ilyen közegben
igazán színész a színész, és színház a
színház. Mert küzdeni kell." Ezt mondta,
és láttam, szinte kívánta magának.
- Eszembe jut, amikor körülbelül más-fél
évvel ezelőtt, a Zűrzavaros éjszaka
sokadik „vizionálása" után, az esetleges
bemutató előtti főpróbahéten Kolozsváron
jártam. Ácsorogtam a színház udvarán,
Tompa Gábor jött ki bizonytalanul az
épűletből, színészek mászkáltak ki-be, és
kérdezgettek téged, Gábor, lesz-e próba?
„Hát tudom én?!" -tártad szét a karodat.
Bízzunk benne, ezek az idők elmúltak.
Csakhogy a művészet ereje ellenzékiségé-



ben is rejlik. Előadásaitok energiáját -
még ha azok nem kötődtek is napi aktuali-
tásokhoz - ez a téthelyzet adta. Mi törté-
nik akkor, amikor a hatalom felemeli csiz-

matalpát, és ti felállhattok?
K. J.: A mondás - teher alatt nő a pál-

ma - érvényes mindarra, amit az elmúlt
időszakban megéltünk. De én nem intéz-
ném ezt el azzal az „optimizmussal", hogy
a csizma súlyát még sokáig érezni fogjuk.
A ránk zuhant szabadság mindenképpen
kihívás. Gondoljunk az eltávozott művé-
szekre, például az írókra. Azokra, akik a
csizma szorítása alatt jelentős műveket
alkottak, áttelepülés után pedig a „jobb"
körülmények között, elhallgattak vagy
gyengébb műveket írtak. Ez természete-
sen nem mindenkire igaz, de a fenyege-
tettség megszűnése utáni kérdőjelekkel
igenis szembe kell néznünk.

T. G.: Nem kétséges, hogy jobb előadá-
sainkban egyértelműen állást foglaltunk a
hatalommal szemben. Ugyanakkor művé-
szi szándékainkat soha nem ez határozta
meg. És a továbbiakban sem ez fogja meg-
határozni. A kérdés annyiban foglalkoztat
bennünket, amennyiben ez a csizma olyan,
az emberiségre nehezedő egzisztenciális
kérdések metaforája, melyek egyaránt
megtalálhatók az Oidipusz-tragédiában és
Mroiek abszurdjában, Shakespeare drá-
máiban és Beckett írásaiban. Ilyen szem-
pontból a színháznak mindig csizma alatt a
helye. Hiszen az a csizma nemcsak a politi-
kai hatalmat jelenti, hanem a személyisé-
gen belül feszítő egzisztenciális fenyege-
tettséget is. Székely János nagyon szkepti-
kus ebben a kérdésben: ez a szerencsétlen
emberi faj sajnos mindenre kényszeríthető
- mondja Deciusszal az író, mintegy ítélet-
ként, a Caligula helytartójában. A csizma az
alkotó, a színész és a néző képzeletében is
létezik, akkor válik tehát igazán felelőssé a
színházművészet, ha önmagunkkal való
szembesülésre, konfrontációra késztet.

V. A.: Esélyünk van arra, hogy részt
vegyünk a „nagy bajnokságban". Ez egy-
fajta megmérettetés is: a transzszilván
létezésben mindig volt öngerjesztő gesz-
tus, mindig hajlamosak voltunk azonosí-
tani a sajátosságot az értékkel, azt hinni,
hogy a sajátosság önmagában érték. A
létező konfliktust meg kell tudni fogal-
mazni. Amint ez megtörténik, ez a
konfliktus megteremti a maga
közönségét, közösségét, sajátos közegét
- egyben értékeit is. Itt tehát alapvető
belső művészi identitáskérdésről van
szó. Egy alkotóközösség akkor létezik
igazán, ha meg tudja határozni és fel
tudja vállalni önmagát, és

szembenéz azokkal a konfliktusokkal,
melyeket minden típusú önazonosság-
keresés felvet, akár Budapesten, akár
Kolozsváron - a maga specifikumaival
együtt. De ezek a specifikumok
önmagukban még nem jelentenek értéket.
Értékké akkor válnak, amikor az esztétikai
kategóriákon belül pontosan
artikulálódnak.

B. J.: Számomra ez azt jelenti, hogy
mindenki Prométheusz, és mindenkinek
megvan a maga külön bejáratú sasmada-
ra, mely rágja a máját, csak azt kellene
megtudni, miért. Ez a madár mindig itt
köröz, függetlenül attól, földbe présel-e
bennünket a csizma vagy sem.

T. G.: Nagyon remélem, hogy a jövő-
ben másról kell gondolkodnunk. Mi a
csizmáról már nem tudunk jelentőset
mondani.

- Székely Jánost idéztétek az imént, és

ezzel eljutottunk a Caligula helytartójá-
hoz, amelynek próbái most folynak; s
egyszersmind eljutottunk e metaforikusra

Jelenet a kolozsvári előadásból
(Sárközi Marianna felvételei)

sikeredett beszélgetés utolsó jelképéhez,
ez pedig: a szobor. Talán kimondhatjuk:

az őrült diktátor szobrát nem vitték be a
kolozsvári színjátszás templomába. Ho-
gyan lehetett ezt elérni? Hogyan lehet az,
hogy a folyamatos összekacsintások után
is nyugodtan, ideges remegés nélkül néz-
het előre a színház igazgatója?

K. J.: Ha nem is jutott be az a szobor a
templomba, a lába azért a küszöb és az
ajtó közé szorult. Az így keletkezett huzat
bizony megcsapott bennünket. De a tár-
sulat olyan emberi tartással, intellektuális
fogékonysággal tudta átvészelni ezt az
időszakot, hogy valóban szemrebbenés,
idegbeteg vitustánc nélkül érhettük meg
ezt a felszabadult időt. Az önazonosságot
- mely európaiság és erdélyi nemzetiségi
lét is egyben - védőpáncélként tudtuk
kiépíteni magunk köré, és meg tudtuk
őrizni szellemi integritásunkat a kultúrael-
lenes, uniformizáló, butító propagandával
szemben, amely egyébként lezüllesz-
tette, elpusztította kultúránkat. A mércénk
ezek után is csak Európa lehet, de ehhez
erdélyi lélekkel kell közelítenünk.



Bács Miklós és Senkálszky Endre

T. G.: A sajátosság - ha vállaljuk, ha
nem - adott. Letagadhatatlan. Az erdélyi
magyarság metaforikus templomait te-
kintve: volt, ahová be tudták vinni a szob-
rot, volt, ahol sikerült ezt kivédeni. Úgy
hiszem, hogy színházunk az utóbbiak közé
tartozik. Ez azért is nehéz feladat volt, mert

Bács Miklós

hiányzott a Petroniusunk. Voltak Agrip-
páink, Júdása ink- a Székely János-i mű
modellje tökéletes. De ami a perspektívát
illeti, jó lenne, ha a jelenlegi valóság nem
a Székely-dráma szkeptikus, szomorú
vége felé haladna. A mű felett valami
kikezdhetetlen fátumszerűség lebeg, mely
nyitva hagyja a kérdést: volt-e értelme a
templom védelmének. Az világos, hogy
Agrippa kompromisszumai értelmetlenek.
Az volna igazán jó, ha bizonyos etniku-

mok összeütközésének szintjén a Caligu-
lák elpusztulásával elpusztulna a Caligu-
la-szellem is. Caligula szobra összetört.
De úgy tűnik, hogy a Caligula-szellem he-
lyenként -- és nem mondhatjuk azt, hogy
elvétve, sőt - felbukkan, mert beléivódott
egy egész etnikumba. Sokak szemé-ben
az az ember, akinek „saját háza" van, már
szeparatistának számít.

Cs. A.: Bekerült-e ez a szobor a temp-
lomba vagy sem? Minden születendő elő-
adásnak be kellett volna vinnie a szobrot.
Mindig elölről kezdtük a meccset. Bara-
kiás azt mondja. „Mondjuk, szemben a
templommal vagy bárhol, ahol neked
megfele l. . . " És ezt kezdtük elölről.
Ötvenedszer, századszor, tudtuk, mindig
azt akarják: vigyük be a templomba!

T. G.: Nem is feltétlen mondták ki ezt,
csak egyre közelebb hozták a szobrot.

Cs. A.: Igen, a módszerhez tartozott,
hogy mi magunk jöjjünk rá, be kell vinni.
S . J.: Petronius pedig nem létezett, nem
is volt kivel tárgyalni.

Cs. A.: Tehát újra kezdeni, alkudni, „ki-
d r ib l izn i " . . . A harcmodornak elképesztő
változatai jöttek létre.. .

- Abban azért megegyezhetünk: más-fél
hónappal ezelőtt egyikünk sem hitte volna,
hogy mindez elhangozhat a kolozsvári
színház igazgatói irodájában, és fel-
szabadult nevetéssel beszélgethetünk a
még el nem készült szoborról. Arról a
szoborról, mely hamarosan valóban el fog
készülni - csakhogy nem a császár udvari
szobrászai, hanem a színház építő-
munkásai készítik. Es „csak" egy színházi
előadás számára.


