
14 Udvarhelyi Híradó  2017. október 13–15., péntek–vasárnap INTERJÚ

– A Temesvári Euroré-
giós Színházi Találkozó, 
röviden TESZT művésze-
ti vezetője vagy. És egyike 
azoknak az ottani szín-
házi alkotóknak, akik 
székelyudvarhelyi kötődé-
sűek (Balázs Attila, a Csi-
ky Gergely Állami Magyar 
Színház igazgatója, Cári 
Tibor zeneszerző, Szász 
Enikő színésznő, Albert 
Alpár díszlettervező, Be-
nedek Levente grafikus, 
arculattervező). Hogyan 
kerültél Temesvárra?

– Jellemző, hogy mindig csak 
valameddig bírom egy helyen. 
Miután kimerül számomra és 
nem tud megújulni, minden-
képp mozdulnom kell. Akkor 
épp a nagyváradi színházzal 
voltam így, azt terveztem, ott-
hagyom. Temesváron Balázs 
Attila lett az igazgató, mun-
katársakat keresett. Volt egy 
közös ismerősünk, aki össze-
kötött minket, végül Kolozs-
váron találkoztunk. Tele volt 
energiával, tervekkel, láttam, 
hogy lehetőség és akarat is van 
ezek megvalósítására. Együtt-
működésünk azóta is tart, fő-
leg mert nagyfokú szabadságot 
és bizalmat érzek. Egy idő után 
művészeti aligazgató lettem, 
ám a TESZT egyre több időt, fi-
gyelmet, munkát követelt, vá-
lasztanom kellett. Mindketten 
tudtuk, hogy a fesztivál köze-
lebb áll hozzám, jobban érzem 
magam benne, az útját is in-
kább látom.

– Tízéves immár a törté-
net. Hogyan indult, és hol 
tart most?

– Amikor 2008-ban Temes-
várra kerültem, jött az ötlet, 
hogy a színház 55. évfordulójá-
ra hívjuk össze a régi tagokat, 
partneszínházakat, létrehozva 
egy teret, ahol együtt lehetünk, 
tapasztalatot cserélhetünk, 
megnézhetjük egymás produk-
cióit. Akkor a temesvári, szabad-
kai és újvidéki színház volt jelen. 
Azóta a TESZT a régió egyik leg-
jelentősebb nemzetközi feszti-
váljává nőtte ki magát, amelyet 
minden májusban megrende-
zünk. Idén huszonkilenc elő-
adás volt tizenhárom országból. 
Egy igazi találkozóvá vált, ahol a 
helyi színházszerető közönség 
mellett diákok, kurátorok, pro-
ducerek, alkotók, kritikusok, új-
ságírók is jelen vannak.

– Mindezt megelőzően 
te is újságíró voltál. Miért 
amellett döntöttél a pálya-
választásnál?

– Mindig is szerettem írni. Az 
általános iskolában egy órán le 
kellett rajzolnunk önmagunkat. 
Már akkor aktívan kézilabdáz-
tam, tehát egy furcsa ábra szü-
letett: egyik kezemben labda, 
másikban könyv, az egyik lá-
bamon rövid, a másikon hosszú 
nadrágszár. Így kezdődött a di-
lemma, hogy a sportot vagy va-
lami kreatív területet válasszak. 
Előbbit rizikósnak éreztem, 
nem tudtam elképzelni, hogy 
egyetlen dologgal foglalkozzak. 
Maradt a filológia, egy fura kité-
rővel. A felvételin ugyanis nem 
lehetett tudni, hány helyet biz-
tosítanak, és hogy biztos legyen 
a továbbtanulás, jelentkeztem 
a teológiára is. Miután a vizs-
gán elnyekeregtem egy zsoltárt, 
közölték, hogy megtoldották a 
gimnáziumban a létszámot, be-
jutottam oda. A sportiskolában 
szintén fenntartottak egy he-
lyet, ha mégis amellett döntenék. 
Gimnazista lettem, de közben 
kézilabdáztam juniorként. Az 
Ébredés című diáklapba kezd-
tem írogatni, belekeveredtem 
a diákújságíró-szövetségbe, és 
ez végigkísérte a négy évemet. 
Olyan barátságok alakultak ki 
itt, amelyek húsz éve tartanak, 
sőt van, akivel a fesztiválon is 
együtt dolgozunk.

– Mit szerettél az újság-
írásban?

– A publicisztikákat, glosszát, 
jegyzetet, amely nem feltétlenül 
politikai-közéleti, de társadal-
mi jelentősége, életszaga van; 
kis felcsippentett dolog, laza, já-
tékos, formailag igényesen ösz-
szehozott szöveg, amit élvezet 
olvasni, helye van benne a vé-
leménynek. Nagyon szerettem 
terepre menni, interjúkat, ri-
portokat készíteni, olyan embe-
rekkel találkozni, akikkel más 
körülmények között nem tud-
tam volna. Leginkább azt a folya-
matot, ahogy valamit megértek, 
megosztok. 

 
– Hogyhogy mégis a szín-

ház lett a veszted?
– Akkor indult először a Bu-

dapest–Marosvásárhely közös 
rendezői szak, jelentkeztem is, 
de a meghirdetett helyekre csu-
pán két embert vettek fel. Utólag 
örülök, hogy nem voltam közöt-

tük. Addigra lejártak a felvételik, 
így a partiumi Ady Endre Saj-
tókollégiumba kerültem. Innen 
Kolozsvárra mentem dramatur-
giát tanulni. Az újságíróképzés 
után sajtóval nem akartam fog-
lalkozni, a dramaturgia után 
színházzal, aztán úgy alakult, 
hogy Nagyváradra kerültem, és 
ismét az újságírás került elő-
térbe. Amikor megint váltottam 
és versenyvizsgázni mentem 
az ottani színházhoz, azok előtt 
álltam, akikről kulturális rovat-
vezetőként korábban éles kriti-
kákat írtam… De amellett, hogy 
furcsa helyzeteket szült ez a 
váltakozás, hasznosnak is bizo-
nyult, mert mindkét szakmát jól 
kiismertem.

– Sport, újságírás, szín-
ház. Hogy kapcsolódnak 
össze ezek a látszólag kü-
lönböző világok?

– Számos dolog van a sport-
ban, ami beépül a személyi-
ségbe, főleg gyerekkorban. Ha 
valaki kézilabdázik, straté-
giában, csapatban gondolko-
dik, megtanulja beosztani az 
energiát, és azt, hogy jól kö-
rülhatárolt tér van, szabályok, 
pontosan megfogalmazott cé-
lok, időkeret. Fontos a jelen-
lét, a helyzetek felismerése, 
hogy néha gyorsan, máskor ki-
tartva a lehető legjobb döntést 
hozzuk meg, folyamatosan ele-
mezzünk. Ezt a struktúrát néz-
ve kiderül, hogy ezek közül 
nagyon sok az újságírásban és 
a színház világában is megje-
lenik, csak más formában. Jó 
esetben mindegyik egyfajta va-
lóságot képez le. Nyilván a szín-
házban nagyobb a szabadság, 
átjárható a tér, kinyújtható az 
idő, passzív megfigyelőből ak-
tív részvevő lehet, a szabályok 
újraalkothatók belülről, néha 
akár közösen is. Mindhárom 
esetben az a fontos, hogy mit 
kezdünk a jelenlétünkkel, a fi-
gyelmünkkel, azzal, ami adott, 
hogy milyen interakciók jön-
nek létre, mit miért és hogyan 
osztunk meg, hogyan töltjük ki 

a rendelkezésre álló teret, időt. 
Talán mindig mindenben ez a 
legfontosabb.

– Társalkotója vagy a 
Kanzoli című dokumen-
t u m  f i l m n e k ,  a m e l y e t  
bemutattak a Film tet t-
feszt en. Hogy jött képbe a 
filmkészítés? 

– A temesvári színház évekig 
tervezett Hajdu Szabolcs film-
rendezővel egy előadást, amely 
aztán meg is valósult. A bemu-
tató előtt felajánlotta, hogy foly-
tassuk a közös munkát. Másnap 
kezdődtek is a Délibáb című 
film előkészületei. Több ama-
tőr szereplőre volt szükség, így 
Magyarországon hetekig jártuk 
a vidéket, megfordultunk kocs-
mákban, elmegyógyintézetben, 
szociális és öregotthonokban, 
iskolákban. Koprodukcióról lé-
vén szó felmerült, hogy a sze-
replők egy része Szlovákiából 
legyen. A Kanzoli nevű pribék 
szerepére a szlovák partner-
től vártuk a javaslatot, de nem 
kaptunk olyat, ami jó lett vol-
na. Fontos volt, hogy a roma sze-
replő tudjon lovagolni, ha kell, 
akár szőrén is megülje a lo-
vat. Végül leutaztam Őrkőre (a 
sepsiszentgyörgyi romatelepre 
– szerző megj.), de sokan lóvá-
sáron voltak, mentem hát utá-
nuk, és ott találkoztam egy tucat 
izgalmas figurával. Kiválasz-
tottam egyiküket, Szabolcs rá-
bólintott, majd személyesen is 
találkozott vele, Rémusz pedig 
elvállalta a szerepet. Aztán meg-
kezdődött a forgatás. Elindul-
tunk Köpecbányára egy filmes 
sráccal, Tóth Ridovics Máté-
val, mert egy klasszikus werk-
film helyett az amatőr szereplők 
életét, élettereit akartuk doku-
mentálni. Amikor a helyszín-
re értünk, Rémusz meggondolta 
magát. Nagy nyomás nehezedett 
ránk, mert ha nincs szereplő, le-
áll a forgatás, és filmes közeg-
ben egy nap csúszás is nagy 
költség. Hétórás huzavona után 
végül beült az autóba, csakhogy 
pár kilométer után kiszállt. Egy 

napunk maradt találni valakit 
helyette, össze is jött, de ismét 
vissza kellett fordulnunk. Az-
tán egy harmadik személy elvál-
lalta. Egész éjjel utaztunk, mire 
egy órával a forgatás megkez-
dése előtt megérkeztünk. Ezt a 
filmet valójában senki nem ter-
vezte, de lett egy három és fél 
órás tömény nyersanyag. Azért 
is jelenik meg úgy, hogy négyünk 
filmje, mert teljesen rendha-
gyó, inkább egy közösségi mun-
ka. Az élet dramaturgiája – mint 
a legtöbb esetben – felülírta ko-
rábbi elképzeléseinket, ez pedig 
dokumentálva lett, majd össze-
vágtuk.

– Tudom rólad, hogy 
szereted a kihívásokat. 
2013-ban megnyertek egy 
székelyudvarhelyi haj-
léktalanok reintegrálását 
célzó projektnek. Milyen 
élményekkel maradtál?

– A város és lakói elnevezésű 
projekt nagyon fontos és tanul-
ságos számomra. Az újságírás 
és a színház itt tudott leginkább 
egymáshoz kapcsolódni. Egy-
szeri eseménynek volt szán-
va, de legalább olyan fontos volt 
a kutatási része. A kihívást az 
jelentette, hogy félretegyük az 
előítéleteinket, a problémák mé-
lyére lássunk, azokat felmutas-
suk, és megértsük a jelenséget. 
Mindazt, amire jutottunk, egy 
színházi esemény tömörítette, 
melyet hajléktalanokkal és ön-
kéntesekkel mutattunk be. A 
mai napig beszélgetünk, ha ta-
lálkozunk az utcán: mindenki-
nek meghatározó élmény volt. 
Beigazolódott, hogy még ha van 
is egy eltartás, passzív maga-
tartás, meg lehet találni azokat, 
akik kíváncsiak, nyitottak, sze-
retnének részt venni környeze-
tük alakításában, megpróbálni 
változtatni valamin, ami nem 
működik. 

– Tekintgetsz-e hazafelé?
– Amikor csak tehetem, köve-

tem, mi történik Udvarhelyen, 
de nem tervezek otthon élni, 
ahogy alapvetően nem terve-
zek sehol élni: többnyire mindig 
ott vagyok, ahol dolgom van va-
lakivel vagy valamivel. Volt egy 
pont az életemben, amikor ko-
molyan elgondolkodtam azon, 
hogyan lehet ebben a közegben 
olyan közösségi színházi teret – 
és nem intézményt! – létrehozni, 
amely nem kizárólagosan elő-
adások létrejöttéről szól, hanem 
együttműködik a helyi közös-
séggel. Hogy a város kicsi, ebből 
a szempontból jó, mert emberi 
léptékkel mérhető. Egy ilyen fo-
lyamat azonban legalább tizenöt 
év következetes, intenzív mun-
kát igényel, szoros együttműkö-
dést, megfelelő támogatottságot, 
folyamatosságot. Ennek nem lá-
tom lehetőségét, hiszen ez a 
kulturális stratégia része kel-
lene legyen, vagyis párbeszéd 
útján megfogalmazni értéke-
ket, amelyek akkor is fontosak, 
ha változik a város vezetősége, 
felülemelkedni a kicsinyes vitá-
kon, érdekharcokon, és követke-
zetesen elfogadni prioritásokat, 
amelyek a közösség érdekeit 
képviselik.

KOSZTOLÁNYI KATA

Bemutató előtt a nem tervezett dokumentumfilm

Az élet dramaturgiája mindent felülír

Sokoldalú ember, sokrétű tevékenységgel

Beszélgetésünk előtt kevéssel tért haza egy 

hónapos vándorlásából – Bertával, a bogárhátú-

jával körbeautózta a Fekete-tengert. Innen Szer-

biába, majd Bosznia-Hercegovinába vezetett az 

útja, de közben azért beugrott Ivóba is. Az interjú 

a nagy sietség miatt megszakadt, és legköze-

lebb a szarajevói Aranyhalhoz címzett kávézóból 

jelentkezett. Folytattuk tehát, ahol abbahagytuk, 

csak virtuálisan. Gálovits Zoltán Székelyudvar-

hely szülötte, hamisítatlan alsó Bethlen-negyedi, 

akit most épp Temesvárhoz köt a sorsa.




