„ A kakasülők gyülekezetére" tekintve
BESZÉLGETÉS SYLVESTER LAJOSSAL

— Kedves Lajos! Az elmúlt napokban könyvespolcomat rendezgetve sepsiszentgyörgyi kiadványok kerültek a kezembe. Igényes ismertető a kézdivásárhelyi múzeumról, Kapuállító címmel fiatal írók, költők becses antológiája, amely már irodalomtörténeti jelentőségűnek is mondható. Szerkesztő, eszmei inspirátor, kiadó;
valamilyen néven nevezve szellemi s politikai garantátorként' a címoldalon a te
neved olvasható. Utóbb pedig nemcsak hazádban, hanem határokon túli becsüléssel
a szentgyörgyi színházat igazgatod. Miért s hogyan váltottál hivatást?
— Színházi pályára váltottak. Azelőtt egy megye művelődési életét irányítottam,
persze nem egyedül. Nálatok művelődési osztálynak nevezik azt a bizottságot, amit
én vezettem a régi Háromszék, a mai Kovászna megyében. Akkor az én feladatom
az volt, hogy emlékházakat, szobrokat állítsak, elsősorban közművelődési jellegű
rendezvényeket szervezzek Nagyon sok író, költő látogatott hozzánk, szinte hetenként, utaztunk velük Kovászna megye egyik sarkából a másikba. Falvakban, apró
városkákban szerveztünk találkozókat. Amik a te polcaidon találhatók az említett
eseményeket beharangozó kiadványok. 1973-ban történt változás az életemben, amikor is az erre illetékesek úgy látták hogy a színház igazgatását kell átvennem.
— Nehéz volt-e átállnod, hiszen komédiások közé k e r ü l t é l . . .
— Nem volt könnyű. Segítséget jelentett, hogy valamennyire belülről ismertem,
hiszen hivatalból is foglalkoznom kellett vele, de azért kívülről is tudtam látni az
életét. Az irodalmi élet felől közelítve feszültségeket is okozott, ugyanis más modorú
vezetési stílushoz szoktam hozzá, mint ami a színháznál szükséges. Legtöbb bajom
kezdetben azért volt, mert alaptermészetem is olyan, hogy impulzív embernek tartanak, s ebben van is sok igazság, mindent szeretek gyorsan intézni. Tehát nem
kedvelem a sok magyarázatot, nem szeretem a hosszú, felesleges beszéddel terhelt
értekezleteket. Első meglepetésem az volt, hogy a színháznál szeretik a kiadós, bő
megbeszéléseket, én pedig summázó ember vagyok. Inkább a tettek embere.
— Korábbi és felső vezetőként sok bajod volt a színházzal?
— Nem mondhatnám. Az a fajta vezetőtípus voltam és szeretnék maradni, aki
nem egyedül csinál mindent, hanem — ha szabad így fogalmaznom — csak a
gyeplőszárat tartja a kezében. Nem valamiféle kényelmességi szempontok diktálják
ezt nekem, hanem legőszintébben az a gondolat, hogy egy szervezet akkor egészséges, ha mindenki a maga helyén teszi a dolgát. Tehát a maga körében szabad cselekvési terepet élvezhet, s gyakorolhat. Nem kell tehát fölöttük fontoskodni, s még
csak okosabbnak se lenni. Egészen személyes konfliktusaim, apró-csepró ügyek akadtak persze, de hát a színháziak jó részét azelőtt is kiváló barátomnak tudtam.
— Kívülről és felülről hogyan láttad a színház életét? A szentgyörgyi színház
történetét tanulmányozgatva úgy érzékeltem, hogy műsorpolitikában, játékstílusban
az alapítástól a hatvanas évek közepéig egy meglehetősen egységes, realista, reprodukáló stílus uralkodott, majd 1967—68 táján az élet nagyot lódult. Ami a külső
szemmel érzékelve nemcsak a színház, hanem Szentgyörgy életét is jelzi.
— Pontosan fogalmaztad meg, hogy 1968-ban. nem egy napra, vagy hétre kell
gondolni, de ez az esztendő hozott olyan változást, ami szorosan összefügg azzal az
adminisztratív jellegű átszervezéssel, ami Romániában megtörtént. Az egész város
szellemi élete látványosan megpezsdült. A színház sem vonta, vonhatta ki magát
ebből a megújuló hatásból. Azelőtt, ha értékes sikereket ért is el, nagyon erős füg132

gőségi viszonyban volt az akkori Brassó tartomány adminisztratív vezetésével. Közvetlen igazgatóelődöm már egy másfajta ájert hozott magával.
— A 68-as változás, amikor költők, írók csapata telepedett meg a városban,
miben éreztette a pezsdülést?
— Nehezen lehet elválasztani, hogy akik jöttek, azok teremtették-e az atmoszférát, vagy pedig az atmoszféra, politikai, társadalmi kérdések rendezése dolgában
értem, vagy pedig azok pezsdítették-e meg azokat, akik jöttek. A változás hozta a
lehetőségeket, intézmények létesítése, megyei napilap indítása, megyei könyvtár, a
múzeum is más státuszba került. Egyetlen lett a megyében, azelőtt a tartományban
egy volt a sok között. Ebben a változásban sok értékes ember került Sepsire, s
azonnal az egész ország figyelmét odavonták a városra. Ebben az időszakban mindenki akart valamit csinálni. És csinált is.
— Színházigazgató-posztodra érkeztél-e olyan gondolatokkal, tervvel, amit m á r
meglevő eredmények nyomán módosítani, újítani akartál?
— Egy dologra pontosan emlékszem. Hogy a kezdettől fogva tudatos törekvésem volt, hogy igazgatóként az a feladatom, hogy ennek a rendkívül fontos kis közösségnek olyan működési kereteket tudjak biztosítani, amely a „végtelenségig"
tágítható. Tehát a személyeknek is és a csoportoknak is. A színháznak az önmagát
megemelő lehetőségét biztosítsam. Elsősorban kifelé, ebbe sok minden mellett adminisztratív kérdések is beleértendők. De befelé is. Tehát nem is naivan, hanem
tudatosan azzal érkeztem, hogy lássam, mire megyünk egymással, ha a sok ambiciózus, kezdeményező erőnek szabad terepet engedek és biztosítok?! Egy másik
elhatározásom az volt, hogy nem azzal kezdek mindent, hogy felforgatok és az
egyik irodát átteszem máshová. Ügy akartam beilleszkedni, hogy színházba járó
ember maradjak. Aki még szerencsés is, mert barátok közé került. Olyanok közé,
akikkel saját otthonunktól kezdve a színházig vagy a korcsmákig rég ismertük egymást. Nagyon jól tudod, hogy Ferenczy Csongor, amíg a sokat emlegetett funkcióim a t viseltem, tőszomszédom volt, s panaszkodnivalónkat, örömünket szinte naponként megosztottuk egymással.
Hogy repertoárral kapcsolatos elképzeléseink voltak-e? Azt akartam, ami
egyébként egybeesett a színháznál levő jó néhány ember elképzelésével is. Ismét
a színház közművelődési funkciója felől nézve, megerősíteni óhajtottam azokat a
gondolatokat, amikre, ha sokszor nem is tudja a nemzetiség, szüksége van, s szolgálni nagy szeretettel és minél jobban, hogy megismerkedjék vele. Tehát én igenis
hiszek a színházak abbéli missziójában, hogy a közgondolkodást „tisztítja", Sütő
András kifejezésével élve, és hogy a kollektív önismeret ébresztője. Hogy a maga
eszközeivel a közönséget arra döbbentse rá, afelé fordítsa a tekintetét, amire igen
nagy szüksége van. S ebbe az adományba sok minden beletartozik.
— A fiatal költő, újságíró gárda, akik a Megyei Tükörrel kezdték el pályájukat,
s a csapat ottmaradottjai, Farkas Árpád, Czegő Zoltán, Magyari Lajos, Bogdán
László, hogyan befolyásolták s befolyásolják ma is a színház életét és munkáját?
— Amikor odakerültem, már a nevetségességig eltúlozva, éjjel-nappal tanítottak színházat igazgatni. Hogy ha én olyan jó tanuló lennék, most nagyon tudnék
színházat igazgatni. Ha a stúdiumok, viták és kemény veszekedések közepette zajlottak is, csakugyan segíteni akartak rajtam. Mert a színházi világot mindenki
úgy képzeli el, hogy ez maga az oroszlánbarlang, ha oda bekerül az ember, azonnal megeszik. Szinte még féltő segítséget is észrevettem, ami titokban jól is esett,
de hát a színházvezetést sohasem lehet megtanulni.
— A szentgyörgyi színház harminchárom esztendős. A még rövid életű színház
életében mit jelent a hagyomány?
— Szentgyörgy lakosságának, mint az erdélyi kisvárosok lakóinak általában,
másfél száz esztendőnél régebben is lehetősége volt már színházat nézni. Kézdi133

vásárhely diákszínjátszó hagyománya például a tizenhatodik századig nyúlik vissza.
Érdekes az is, hogy egy katolikus iskolában magyar nyelvű drámákat játszottak,
s hozzá elvilágiasított vallási témákat. Kézdivásárhely a mesteremberek, iparosok
városa volt már akkor is, és a mesterek élete beleszivárgott ezekbe a biblikus történetekbe. A Kantai gimnázium diákszínjátszó hagyományaival egyébként egy m a gyarországi kutató, Kilián István foglalkozik nagy elmélyültséggel. Rendkívül becsülni való, hogy akkora távolságból úgy tud figyelni, neki köszönhetjük azt a sok
hasznos és érdekes anyagot, amit a Kantai gimnáziummal kapcsolatban összegyűjtött és feldolgozott. Aztán Déryné járt ezen a tájon, híres társulatok keresték fel
Kovászna, Erdővidék, Háromszék vidékét. Azt a területet, amit a szentgyörgyi színház elsőrendű hatósugarában tudhatunk ma is.
S a mi tájunkon élő emberek roppant módon ragaszkodnak történelmükhöz,
hagyományukhoz. Színházunknak egyik fő feladata szolgálni ezt. De hát ennél is
mélyebb vonatkozás: szuszogásunkról van szó, létfeltételünkről, s ezekbe is bele
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kell csimpaszkodnunk. Tehát mi nem úgy akarunk széttekinteni a világban, hogy
a lábunk alatt ne legyen rög, hanem úgy, hogy a kitekintés azt a terepet pásztázza,
amire szükségünk van. A mi helyzetünkben analógiakereső tekintettel figyeljük más
népek anyagát. Egy kollektív, tisztességes önzés is jellemez talán bennünket, amit
nevezhetünk önismeret-igénynek is. A színházat, amikor létesítették, eléggé heterogén repertoár jellemezte, de ezért nem a színház volt felelős, hanem akkor ezt
kellett csinálni. De már az ötvenes években is be kellett valamit illeszteni abból,
ami gondolatilag, érzelmileg a miénk, és ami belőlünk jön.
— Néhány esztendővel ezelőtt Veress Dániel történelmi drámái körül vita lobban A Hétben. Sütő András ama „kőtáblás" polemikus írásában jelezte: miféle
árnyaltsággal kell kezelnünk a dráma, a színház értelmét, modernségét, a katarzis
kérdését. Hogy a színháznak sokszor a legegyszerűbb közébresztő feladatokat is
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magára kell vállalnia. A színház mindennapi gyakorlatában a történelemtanítási
szerepét hogyan látod?
— Na látod, ú j r a visszakanyarodom ahhoz, hogy mennyire nem vagyok színházi ember. Vagy rendszerint nemcsak színházi ember. Ha a közönség felől nézem,
akkor rendkívül szükséges feladat, hogy az említett pótlás a színházban megtörténjék. És a közönség ezt kellőképpen honorálja is. Az ideális az lenne, hogy „a tökély
kiszemeltjeként", Farkas Árpádot idézve, olyan szinten lehessen elvégezni, hogy ezt
a kérdést neked ne kelljen feltenned. Tehát didaktikai feladatokat ne kelljen egy
színháznak magára vállalnia, de ha már kell, szükség, igény van rá, vagy igényt
kell felébreszteni ezekkel az előadásokkal, a tökély szintjén kellene. S ha már
csinálnunk muszáj, ennyi engedményt nemcsak kell — s most neked hiába lesz
ellenkező véleményed —, hanem kötelességünk is tenni. Az viszont, hogy mi most
olyan színházzá váljunk, amelyik most már csak ezt csinálja, képtelenség, mert akkor biológiát és földrajzot is nekünk kellene tanítani. A színház feladata pedig más.
— A harmadik nemzetiségi kollokvium közelségében kérdezem, hogyan látod
az összejövetelek hatását a ti színházatok életében?
— Rendkívülien befolyásolta. Az eddigi két kollokviumon önmagunkat akartuk
megmutatni, igen fontos szempontnak tartom egyébként. Tehát egy kicsit példát
akartunk statuálni. Ebből hátrányunk is származott, no de ez a kollokvium nem
a mi színházunkat jelenti, nem lehetnek önző érdekeink, nem fitogtathatjuk magunkat. Mert egy olyan színházon felüli és sok szempontból színházon kívüli eseménysorozatnak vagyunk a gazdái, amely az értékekre tekint mindenekelőtt. Sokszor még a magunk rovására is. A szentgyörgyi színházon belül néha még panaszos
szavak is elhangzanak: magunkat kellene megmutatnunk. Én sokkal fontosabbnak
tartom az egészet és nem kell erőltetnem magam, hogy a legőszintébben örvendjek,
ha a váradi, a kolozsvári vagy akármelyik más színház viszi el a pálmát. Mert a
pálma erkölcsi érték, ami pedig közös, mindannyiunké. Ebben a kollokviumban az
örömöket és tanulságokat összegezni kell mindannyiunknak, s nekünk szentgyörgyi
házigazdáknak különösképp. Ezzel válaszoltam arra, hogy a kollokviumoknak hatása
van a színházunkra, de van a színházak összességére is, s ez a legfontosabb.
— Egy-egy színház jelentkezése mennyiben kötött? Ügy tudom, mindkét találkozón összeütköztek a vélemények ezzel kapcsolatban.
— A kollokvium nyitottsága rendkívül fontos. Nem szabad érzékeny helyzeteket
teremteni. Tehát nem lehet parancsszerűen eldönteni, hogy a magyar, szász, jiddis
színház mely művel és előadással szerepeljen a szentgyörgyi találkozón. Minden
színház azzal nevezzen, amit úgy gondol, hogy az utolsó két évad repertoárjában
jelentősnek tart. Ha a klasszikusát nagyobb színházi tettnek, rá jellemzőbbnek
tartja, akkor azt hozza, vagy ha éppen valamelyik kortárs szerző produkcióját,
akkor azzal vegyen részt. Rendkívül érdekes, hogy spontán alakulhatnak ki olyan
egyensúlyok, amire éppen szükség van. Színházak között információ cserélődik és
a meggondolások is eligazítják a dolgokat. Ügy például, hogy a hasonló mű egyik
színházban kiváló, a másikban közepes előadásként sikerült, akkor az utóbbi másat,
s a maga repertoárjából jobb előadást választ. Tehát nem valamiféle vezéri útmutatással, vagy netán előzsűrizés alapján választódnak ki az előadások, hanem engedve az önismeretnek, a saját törekvések reprezentatív jelenlétét óhajtjuk megteremteni Szentgyörgyön, összehangolás, a kollokvium intimitásának megteremtése
persze roppant fontos.
— Működési keretek tágítása — mondottad az imént igazgatói programod vezérelvéül. Ha jól értem, s figyelem, Szentgyörgy a benső munka nyitottsága mellett a
nemzetiségi színházak eredményeinek folyamatos összetartó intézménye is lenni
kíván. A veszprémi színházzal kialakult kapcsolatra is utalok; az már az újabb
erőfeszítés igazolása: a színház és Szentgyörgy városa nem óhajt „vidék" lenni.
Az összetartozás, a közös munka lehetőségét keresi otthon és a nagyvilágban.
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— Nem szeretem a melldöngető provincializmust. Az otthoniasság melegét igen,
de az áporodott levegő szorítja a mellemet, s köhögésre ingerel. Amint említettem:
nem lehetünk elfogultak, bárki sikerét hozza is egy-egy kollokvium, azt a magunkénak érezzük. S nemcsak kétévenkénti tavaszi seregszemle eseményére értem a
jó közérzetű pillanatokat Éljük az ország életét, s akárhol, Temesvárott, Szebenben
vagy Kolozsvárott buggyan is fel kiemelkedő előadás, annak mindnyájan kell hogy
örvendjünk.
S jó, hogy a veszprémi kapcsolatot említetted: nemrégiben ünnepségen lehettem jelen, a veszprémi Petőfi Színház megalakulásának 20. évfordulójára rendezett
összejövetelen. Jó érzés volt egy páholyban ülni a jubiláló színház és a másik testvérintézmény, a Jelena Gora-i színház képviselőivel. A jókívánságot követő koccintások után a közös tennivalók kerültek szóba. Az például, hogy a veszprémiekkel
való vendégjátékok cseréje mellett az idő és a tapasztalatok újabb összefogásra
biztatnak. Ennek máris látható eredményét említhetem neked azzal a ténnyel, hogy
Caragiale Zűrzavaros éjszaka című munkáját Seprődi Kiss Attila fordította a veszprémi előadás számára, amelyet Dan Micu, a bukaresti Nottara Színház rendezője
állított színpadra. Hogy Caragialét választotta a színház, ha jól tudom, az első
román dráma bemutatójára, abban talán némi szerepe a mi színházunknak is lehet,
mert a korábbi két magyarországi vendégjátékunk során Caragiale Farsang és
Az elveszett levél című drámájának előadásával szép elismerést szereztünk. Látod,
néhány apró tényt említettünk a kölcsönösség jegyében, ami munkánk, törekvésünk
és igényünk irányát jelzi. Azon vagyunk, hogy a harmadik, negyedik s a további
kollokviumok eseményei, továbbá a veszprémiekkel, s idővel talán más országok
színházával kialakuló kapcsolatunk a tágasság jegyében folyamatosan működjön.
Szentgyörgyön abban a törekvésben élünk és dolgozunk, hogy a nyitottság, egymás
iránti figyelem megtartó és tudatosító erő legyen. Igazolni Fábry Zoltán, Németh
László, Balogh Edgár és mások szép igéjét, hogy itt, a Duna-tájon népek és n e m zetiségek nem egymás ellen és egymás mellett külön-külön, hanem együttesen végezhetik dolgukat A mindenkori „kakasülők gyülekezetére" tekintve, Sütő András
szép gondolatát idézve. S eképpen színházunk, másokhoz hasonlóan, hatalommá
válhat, amely „a színpadi szót, s annak szárnyán az emberformáló, létünket tisztító Eszmét" szolgálja.
1981. október
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