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ENVER HODZSA UTÁLTA A SZÍNHÁZAT
BESZÉLGETÉS MIHAL LUARASIVAL

elől Olaszországba. Az ottani albán közösség-
nek ma is megvan a saját irodalma, költészete,
politikai elkötelezettsége. Ott született Santori
Emira című színműve. Törökországban íródott
viszont Sami Fraseri Basa című drámája, amely-
nek témája az adott szó megtartásának albán
ember számára szent törvénye. A török főváros-
ban volt akkoriban az albán nemzeti mozgalom
központja is, mivel ott szabadabb volta mozgás-
tér - ott élt hát Fraseri is, az albán nyelv legna-
gyobb művelője, a legnagyobb albán hazafi.

 Hogyan született meg tehát az albán szín-
ház?

 Skodra és Korca műkedvelő mozgalmából
szervezték a tiranai Nemzeti Színházat, akkori
nevén a Népszínházat. A műkedvelők közül ki-
válogatták a legjobbakat, s találtak rendezőt, aki
a hamincas években Párizsban tanult; ő a korcai
amatőrökkel dolgozott, s emellett matematikát
tanított. De beolvasztották a társulatba a parti-
zán műkedvelőket is. Az első előadást 1944. má-
jus 24-én rendezték a hegyek között, egy már
fel-szabadult kisvárosban, ahol a kommunisták
nemzeti kongresszust tartottak, és kikiáltották az
új kormányt. Tulajdonképpen a felszabadítási
front vezetősége szervezte az albán Népszínhá-
zat már a felszabadító harcok alatt.

 Ennyire szívükön viselték az albán kultúra
ügyét?

 Tökéletesen tisztában voltak a kultúra s
ki-váltképp a színház politikai jelentőségével.
Enver Hodzsa, a diktátor maga is művelt ember
volt, Párizsban tanult. A kommunisták közül
pedig sokan jártak Európában s a
Szovjetunióban. Rendelkeztek nemzetközi
tapasztalatokkal. Az első

Jelenet A történelem ítélete című albán történelmi
drámából

két-három évben, amíg meg nem erősödött a
dogmatizmus, a sematizmus az ország szellemi
életében, nagyon jó volt a Nemzeti Színház. A
társulat megszerzett Olaszországból egy szov-
jet drámakötetet, s egymás után játszották el be-
lőle a darabokat. Nem tudták, hogy a kötetben
épp a tiltott színművek voltak összegyűjtve -
volt is nagy megrökönyödés, amikor 1947-ben
jöttek az oroszok „ellenőrizni". 1947-től 1961-ig
ugyanis ellepték az albán színházakat az orosz
rendezők. Szakmailag, meglehet, segítettek is
valamelyest, de ugyanakkor borzasztó károkat
okoztak; teljesen tönkretették az albán színját-
szás nyelvét. Könnyű dolguk volt, hiszen színé-
szeink nem voltak iskolázottak. Miután a „ven-
dégrendezők" nem tudtak albánul, megkövetel-
ték a színészektől, hogy albán szavakkal - oro-
szul beszéljenek: orosz intonációt kértek a szín-
padon.
 Ekkor is csak a Népszínház létezett még?
 1949-ben megalakult a korcai színház,

rögtön utána a skodrai. Lassan más városok-
ban is születték társulatok. A sors furcsa finto-
ra: Tiranában a Népszínház az egykori olasz
vendégtársulatoknak létesített ideiglenes épü-
letbe költözött be - s ez maradt a Nemzeti
épülete mind a mái napig. A többi városban új
szín-házak épültek. Időközben, 1959-ben
megalakult az albán Színházművészeti Főiskola
is, bár rendezői szakunk csak két éve van. S
persze a főiskolát is ellepték az orosz tanárok.
Bennük megbízott a vezetés, mondván: ők
otthon, a Szovjetunióban még az eredeti, valódi
Sztanyiszlavszkij-módszert tanulták. Aki más
baráti országban végzett, úgy, mint én:
gyanúsnak számított.
 Mit játszottak ekkoriban az albán társula-

tok?
 Sok szovjet darabot...
 Orosz klasszikusokat is legalább?
 Nem. Csehovot például mi kezdtünk el

játszani később. Az orosz drámák közül a
sematikus tucatműveket mutatták be. Ebben az
idő-szakban nem született jelentős albán színmű.
A másodvonalbeli orosz rendezők viszont,
akiket hozzánk küldtek, s akiknek otthon nem
nagyon jutott nagyobb feladat, nálunk kiélték
magukat. Sorra színpadra állították a
világirodalom nagy műveit: Hamletet, Othellót
rendeztek.
 Albánia 1961-ben szakított a szocialista

táborral. Éreztette ez hatását a színházban is?
 Eleinte kissé fellazult a cenzúra - Enver

Hodzsa szükségképpen főleg a nemzeti egység-
gel volt elfoglalva. Még Pavel Kohoutot is játsz-
hattunk. Négy-öt évig tartotta fellendülés, aztán
Albániában is bekövetkezett a „kulturális forra-
dalom". A négy-öt év alatt születtek jó drámák is.
A tehetséges írók ugyanis addig is, utána is in-
kább regényt írtak. Az nem volt annyira szem
előtt. Enver Hodzsa rögeszmésen utálta a
színhá-

indmáig az egyetlen albán színházi ren-
dező, aki Magyarországon szerezte a dip-
lomáját: 1952 és 1958 között tanulta bu-
dapesti Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán. Hazatérte után tizenöt évig a tiranai

Nemzeti Színház rendezőjeként dolgozott. 1973-
ban a párt politikájának aláásása, valamint
modernizmus vádjával letartóztatták. 1979-ig
koncentrációs táborban tartották. Mihal Luarasi,
akivel az elmúlt évtizedek albán színházáról be-
szélgettem Budapesten, 1958 óta először lépte
át Albánia határát, tavaly decemberben érkezett
hazánkba gyógykezelésre. Még mindig kiválóan
beszéli nyelvünket.

 Volt egyáltalán színháza Albániának 1944-
ben, amikor az ország felszabadult a németek
uralma alól, és a kommunista párt került hata-
lomra?

 Az országban nem működött egyetlen pro-
fi színház sem; még színházépület sem volt. Saj-
nos Európa legelmaradottabb országáról beszé-
lünk: ötszáz évig, a tizennegyediktől a huszadik
századig uralták a törökök. Albánia 1912-ben
vívta ki a függetlenségét - Budapesten ekkor
már földalatti vasút járt. Ehhez képest ma Nem-
zeti Színházunk, tíz prózai társulatunk, opera- és
balettegyüttesünk, vagy tucatnyi varieté- és jó
néhány bábszínházunk van. Ha ezt nézem,
eredményei is voltak a kommunista párt negy-
venhét évig tartó uralmának.

 Ezek szerint a semmiből, „művi úton" hoz-
ták létre a hatalmon levők az albán színházmű-
vészetet? Semmiféle népi színjátszó hagyo-
mányra nem támaszkodhattak?

 Két nagyvárosban, Skodrában és Korcá-
ban erős színházi mozgalom alakult ki a felsza-
badulás előtt. Skodra katolikus múltú város
Észak-Albániában: itt a polgári amatőrmozgalom
és a katolikus színtársulat versengett egy-
mással. Alkalmi, e célra átalakított helyiségben
játszottak, úgy kétszáz néző előtt. Korcában a
polgári jellegű színjátszás volt jelentős, klasszi-
kusokat adtak elő, átiratban: Shakespeare-t is
és főleg vígjátékokat. Népszerű volt Goldoni,
Molière. Voltak műkedvelők Tiranában is:
tartottak egy nagyon híres előadást Schiller Tell
Vilmosából az olasz megszállás alatt,
olaszellenes éllel. Ám tudomásul kell venni: a
török uralom alatt az albán lakosság nagy része
áttért a kereszténységről a muzulmán vallásra; a
Korán pedig tiltja a természet másolását. Így
Albániában erős, önálló színjátszó hagyományok
nem alakultak ki.

 Született-e ilyen körülmények között albán
színműirodalom?

 Társadalmi színművek nemigen születtek -
de hazafias témájú, a nemzeti romantika szel-
lemében fogant drámák igen. Jellemző azonban,
hogy a két legjobb, XIX. századi albán dráma
nem is Albánia területén íródott. A XV. század-
ban volt egy nagy menekülési hullám a törökök
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zat. Rettegett tőle. Egész életében mindössze
ötször ment el színházba, s az öt előadásból né-
gyet azonnal betiltatott. Még az első albán szín-
művet, a Besát is feketelistára tétette, mondván,
hogy „ideológiailag téves": a darabban szereplő
nemes nem tarthatja meg adott szavát. Azt csak
a kommunista tartja meg. 1961 után született
például Naum Prifti színműve, a Fehér ostrom,
amely visszájára fordítja a színpadon is kötele-
zővé vált hőskultuszt: a hegyekben, a hótenger
közepén rekedt s az első részben hősökként be-
mutatott geológusokról kiderül, hogy hazudnak,
nem azok, aminek mutatják magukat. Az egész
albán valóságot átszövő hazugságot mutatta
meg az előadás. Egy hónapig ment. Aztán arra
járt Enver Hodzsa, és megnézte. „Borzalom",
mondta. Azonnal levették a műsorról. Ezután
be-kérette az Írószövetség folyóiratában
megjelent színműveket, az 1961 utáni
drámatermés legjavát, s négyet azonnal
„ideológiailag tévesnek" nyilvánított. Persze nem
személyesen, hanem a párton keresztül: neves
kritikusok bírálták meg a szóban forgó
alkotásokat. 1965-ben az

Drámai pillanat az Artáni című albán drámából

Írószövetség ülésén úgy tettem, mintha nem tud-
nám, hogy Enver Hodzsa személyes ítéletével
állunk szemben, és védelmembe vettem a szó-
ban forgó drámákat. Azt mondtam: a kritikusok is
tévedhetnek. Elvégre egy drámát színpadon kell
megnézni. Főleg egyet védelmeztem, Fatos
Arapi Egy ismeretlen partizán története című
színművét, amely a szokásos sematikus ellen-
ségképpel számol le. 1965 után aztán megint
nem született jelentős mű. Nem születhetett.
Emlékszem, az Éjjeli árnyékok című, szép elő-
adás már húsz éve ment egy vidéki színházban,
amikor a tévé felvette, és Enver Hodzsa is meg-
nézte. Akkor, húsz év után betiltotta.
 Nem lehetséges, hogy a korszak

jelentős drámái ott lapulnak az
íróasztalfiókokban?
 Nem hiszem. 1973 óta az albán

törvények szerint, az is ellenséges agitációt
fejt ki, aki ott-hon, a szekrényében
„ellenséges" művet tart. Amikor a törvényt
bevezették, a szobrászok összetörték a jobb
napokra tartogatott márvány-

alkotásaikat, sok festő pedig elégette a képeit -
féltek a házkutatástól. Minus Jero általam
rendezett művének, a Szürke foltoknak a szö-
vege, attól tartok, megsemmisült. Nem jelen-
hetett meg. Az írói, rendezői példányokat elko-
bozták. A színészek elégették a magukét. A
sztálinizmus legdurvább formája Albániában
alakult ki. A művészeket rabszolgának tekintet-
ték, s még az is nyomorgott közülünk, aki ki-
szolgálta a kormányt. S ellenállás nem nagyon
volt. A művészetnek egyszerűen nem voltak
hagyományai Albániában.
 Ebből a szellemi környezetből szakadt ki

1952 és 1958 között, amikor Magyarországon

tanult. Milyennek látta akkor Magyarországot?
 Óriási volt a különbség a két ország kö-

zött. Én egy nagyon elmaradott, nagyon sze-
gény államból jöttem, nekem Magyaroszág
gazdagnak, szabadnak tűnt. Láttam, persze,
hogy a főiskolán az orosz tankönyvet felakasz-
tották a WC-láncra, s hogy senki sem hajlandó
oroszul tanulni. S feltűnt, hogy amikor Zilahy
Lajos nevét emlegettem - a Halálos tavaszvolt
az első magyar könyv, amely még otthon olasz
kiadásban a kezembe került -, róla nemigen
beszélt senki, merthogy tiltott író volt. Láttam
mindezt, de akkor úgy gondoltam, ez így is van
rendjén. Sokan gondoltuk így. Úgy tűnt nekem,
itt jólét és szabadság van - a pesti utcán nem
láttam oroszokat... Amikor Csanády János
dramaturg barátom 1955-ben dühöngeni kez-
dett, hogy itt forradalom kell, nem értettem: mi-
nek kell a magyaroknak forradalom? Persze
nálunk nem volt orosz megszállás - talán épp
ezért tűrtük tovább a kommunista uralmat.
 S milyennek látta Albániából érkezvén a

magyar színházat?
 A magyar színpadokon nem tapasztal-

tam az orosz álpátosz eluralkodását oly mér-
tékben, mint nálunk. A magyar színjátszás rea-
lizmusa nagyon sokat segített nekem. Emlék-
szem nagy színészekre: Uray Tivadarra, Básti
Lajosra, Tőkés Annára, Bessenyeire, Darvas
Ivánra... Gáti Józsefhez, Majorhoz, Horvai Ist-
vánhoz, Ádám Ottóhoz jártam a főiskolán -
Majort nagyon szerettem. Gáti József döbben-
tett rá: az albán színjátszás legnagyobb baja,
hogy nem tudnak beszélni a színészek. Haza-
tértem után minden erőmmel azon voltam,
hogy kiirtsam a mesterkélt, oroszos intonációt a
színészek beszédéből mind a színházban,
mind a főiskolán - jó egy évtizedbe telt.
 Hogyan emlékszik vissza '56-ra?
 1956-ban hazarendeltek minket egy év-

re. '57-ben jöttem vissza. De a magyar '56 nagy
szerepet játszott az életemben. Végignéztem
az előkészületeket, jártam én is a Petőfi Kör-
be... Enélkül gondolatilag, szellemileg nem let-
tem volna az, ami lettem. Börtönbe se kerültem
volna, valószínűleg. De nem bántam meg.
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 Hogyan alakult a pályája miután 1958-
ban visszatért Albániába?
 A Nemzeti Színházhoz kerültem. Első

színpadi munkám Schiller Ármány és szerelme
volt, Pesten is írtak róla. Megrendeztem a Car-
ment az Operában, színpadra állítottam jó né-
hány albán drámát... 1969-ben aztán színre
vittem a Szürke foltokat, Minus Jero művét. A
bemutató a színházi fesztivál idejére esett.
Szépen megírt, gondosan szerkesztett színmű
volt, görög kórussal... Három szereplő - az or-
vos apa, a tanítónő anya és a fiú - pergeti
vissza az életét. Az előadás arról szólt, hogy a
szocializmusban másképp gondolkodnak az
emberek családi körben s megint másképp az
ott-honon kívül. Az anya kiborul: a képmutatás
az iskolákban is elterjedt, mára gyerekek is
meg-fertőződtek. Nagy siker volt. Szombaton,
a be-mutatón ott ült az egész Politikai
Bizottság és tapsolt. Vasárnap délelőtt döntött a
zsüri: nagy teljesítmény, szép előadás, húsz
évet lépett előbbre vele az albán színház - ez
volta véleményük. Nekünk ítélték az első díjat.
Az esti díszvacsorán át is adták. Hétfőn este
aztán rendkívüli előadást tartottunk, Enver
Hodzsa kérésére. Ő megnézte, és kijelentette:
„Ellenséges előadás, a társadalom és az új
ember befeketítése". Emiatt a produkció miatt
kerültem börtönbe, a szerzővel együtt.
 Vajon a zsűri nem sejtette, hogy az elő-

adás valószínűleg nem fogja majd megnyerni
Enver Hodzsa tetszését?
 Azt gondolhatták, talán átcsúszik majd. A

történtek után mindenesetre arra hivatkoztak,
hogy én rendezőként becsaptam őket, mert a
művészi értékek hangsúlyozásával ellepleztem
az ideológiai hibákat.
 Azonnal letartóztatták?
 Más ürügyet kerestek. Vártak két és fél

évig. 1972-ben én rendeztem a soros nemzeti
táncdalfesztivált, melyet mindig december vé-
gén tartunk. Nagy siker volt. A zenét, a díszlete-
ket, a jelmezeket, az egész kiállítást szándéko-
san modernebbre terveztem a megszokottnál.
 Honnan tudta egyáltalán, mi számít Nyu-

gaton modernnek?
 Rejtett antennán lehetett fogni azért az

olasz tévét. A nyugati színházi stílusokról, kí-
sérletekről is onnan szereztem némi tudomást.
Enver Hodzsának, aki egy üdülőben látta a
táncdalfesztivál közvetítését, nem tetszett a
rendezvény atmoszférája. „Ez már Nyugat",
mondta. S kiderült, hogy ezt is én rendeztem.
Időközben kineveztek a televízió elnökének.
Január 9-én az albán nemzetgyűlés elnöki ta-
nácsának ülésén a diktátor beszédében szót
ejtett a fesztiválról - és név szerint rólam. Más-
nap kirúgtak a tévétől. A színházban a főpróbán
állítottak le egy Tennessee Williams-előadást,
mert én rendeztem. Nem kaptam munkát se-

hol. Három hónapig cementeszsákokat hord-
tam egy olajfinomító építésén. Júliusban aztán
letartóztattak. Nem ért meglepetésként, már
hónapok óta állandóan követett egy „ÁVH"-s.
 Volt tárgyalás?
 Igen. Az volt a vád, hogy aláástam a párt

politikáját a színházművészetben - az operá-
ban is. Megrendeztem ugyanis a Traviatát. Bí-
rálóim szerint még az olaszok is hagyományo-
sabban és mértéktartóbban vitték színre -- a
televízióban látták! Én nem tagadtam, hogy
nem értettem egyet a szocialista realizmus
egyeduralmával. Ám megfenyegettek, hogy ki-
telepítik a családomat, ha nem gyakorolok ön-
kritikát. Elismertem hát, hogy hibáztam. Nem
tudom, jól tettem-e. De nem voltam akkora hős,
hogy feláldozzam a hozzám tartozókat.
 Bántalmazták is?
 Igen, persze. Lágerbe kerültem aztán.

Egy évig magánzárkában voltam. Jót is tett: fej-
ben sok verset, aforizmát írtam. Nyolc évre ítél-
tek, hatot töltöttem le író barátommal együtt.
Neki, sajnos, szabadulása után elborult az el-
méje.
 Milyen munkát végeztek?
 Az olajfinomítót építettük, köztörvénye-

sekkel együtt. Az, aki munkára került, még job-
ban járt. A többieknek reggeltől estig kihúzott
derékkal Enver Hodzsa műveit kellett hallgatni-
uk, hangszórón. 1979-ben szabadultam. Hat
hónapig munkám sem volt. Amikor engem le-
tartóztattak, a feleségemet is elbocsátották. Ő

Gertrudis és Hamlet jelenete egy albán Hamletből

(D. Pelinku és N. Fuesheri)

színésznő volta Nemzetiben; ekkor varrónő-
ként helyezkedett el. Én szobafestőként kere-
sem a kenyerem.

- Az albániai megmozdulások ellenére a mai
napig sem került vissza a Nemzeti Szín-
házba?
 Nem. Az eltelt húsz évben fiatal rende-

zők, színészek, főiskolások eljártak azért
hozzám titokban. Nem kerültem ki teljesen a
szín-házi életből. És nem szégyellem az új
„szakmám". Annál is kevésbé, mert a
szabadulásom óta egyszerű munkásokon kívül
nemigen állt szóba velem senki. A kollégáim
meg sem is-mernek. Úgy kell elfogadni az
életet, amilyen. Csak az első csapás
fájdalmas. Volt egy rendező, őt a Tiranában
mindössze három évig fennálló Fiatalok
Színházából távolították el. Ivott, kesergett,
leveleket írt a pártnak, hogy ártatlan - mígnem
belepusztult.
 Milyen volt az albán színház utolsó húsz

éve - amelyben már nem sok része lehetett?
- Minden előadást megnéztem - ellentét-ben

a feleségemmel, aki azóta, hogy elbocsátották,
nem lépte át a színház küszöbét néző-ként. A
teljes sematizmus korszaka volt ez az időszak.
Gyenge, „hurrá-optimista" művek kerültek
színre. Amikor a feleségemet a Le Monde
riportere nemrégiben megkérdezte, nem
sajnálja-q, hogy ennyi ideig nem játszhatott, ő
azt felelté: a kollégáit sajnálja, akik ezek-ben a
silány, rossz előadásokban részt vettek.
 Változott-e valami az utóbbi időben, a

forrongások hatására ? Járnak egyáltalán szín-
házba az emberek?
 Volt idő, amikor azt hittem, az utolsó né-

hány évben a Pártnak sikerült teljesen elfordí-
tania a színházat a közönségtől. Tévedtem. Ez
év márciusában volt a Nemzeti Színházban
Dürrenmatt A öreg hölgy látogatása című
színművének (bemutatója. A közönség való-
sággal őrjöngött. Fantasztikus a siker, nem le-
het jegyet kapni. Nagyrészt a közhangulat az
oka, persze. Az öreg hölgy, aki visszatér ifjúsá-
ga színhelyére - bosszút állni jön. Ráadásul a
f e l e s é g e m , E d i Luarasi játssza a főszerepet -
annyi év után újra színpadra hívták. Megmoz-
dult sok minden. A színházak decemberben
teljes önállóságot kaptak, igazgatót is maguk
választanak. Veszélyes azonban a helyzet: a
függetlenséggel anyagi önállóság jár együtt.
Márpedig a színház nem lehet meg támogatás
nélkül.
 Reméli, hogy visszatér még egyszer a

Nemzeti Színházba ?
 A múlt év második felében, a

megmozdulások idején a diákok követelték, hogy
helyezzenek vissza a főiskolára. Decemberben
jöttem el. Addig nem történt semmi... Nagyon
rossz, bizonytalan a helyzet Albániában. A
polgárháború küszöbén áll az ország. De
visszamegyek.


