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Keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy egy-

fajta történelemíróként egy intézmény létrehozói 

lehetnek. Parászka Miklós azonban ilyen: szí-

nész-rendezőként pályája csúcsán, végigjárva az 

erdélyi és magyarországi színházakat, meghallot-

ta a Székelyföld hívó szavát, s elment „színházat 

csinálni” Csíkszeredába. Húsz éven a Csíki Játék-

szín sorsát igazgatta, ahonnan ez év elején vonult 

nyugalomba. Most a Marosvásárhely melletti 

Jedden él. Színházi pályájának első helyszínén, a 

színin ültünk le vele beszélgetni.

– A Köteles utcai színi ta-
nodában vagyunk, ott, ahol 
elindult ön is Thália felé. So-
kat változott a hely az el-
múlt negyven évben?

– Van, ami változott természe-
tesen, hiszen ennyi idő alatt vál-
tozik. 

‚
74-ben kezdtem itt tanulni, ‚

78-ban végeztem. Azóta bizonyos 
dolgok változtak, sok minden meg 
nem. Az épület szerkezete nem 
változott. Nagyon jól látom benne 
akkori önmagunkat.  Érzelmileg 
nagyon tömény korszak volt ez, a 
kezdetek évei, amikor minden ott 
tombol az emberben mint lehető-
ség, mint kérdőjel, mint remény, 
mint bátorság. Ez a korszak ne-
kem erősen Marosvásárhelyhez 
kötődik. Ehhez a szakmához el-
sősorban fiatalság kell, ami egy-
szerre naivitás is, egy érzelmi, 
emocionális készenlét, és egy 
olyan szomja a cselekvésnek, ami 
csak arra a korszakra illik. Eh-
hez persze társul félelem, szo-
rongás, kockázatvállalás is.

– Úgy tudom, ön eredeti-
leg nem is színésznek ké-
szült: asztalos szeretett 
volna lenni.

– (Nevet) Nem szoktam er-
ről túl széles körben fecsegni. 
De lenyűgözött az a rend, az 
anyagszerűség tisztasága, az a 
rendezettség, az a tanulható és 
gyakorolható, fejleszthető tech-
nika, ami egy ilyen szakmában 
benne van, és magának a fának 
az illata. Egy rendezett szép vi-
lág az asztalosnak a világa. Min-
dig gondolkodtam azon, hogy ha 
egy igazán jó színházat felépítek, 
akkor annak hasonlítania kell 
egy igazi asztalosműhelyhez.

– Mitől jött aztán ez a nagy 
pálfordulás?

– Ha a legfontosabb emléke-
met kellene ezzel kapcsolato-
san megidéznem, akkor nem 
ezeket tenném első helyre, ha-
nem azt, amikor alkalmam volt 
egyszer bemenni egy üres szín-
padra, ahol a teremben még nem 
ültek nézők, nem történt semmi. 
Ott a térnek a sugallata és élmé-
nye valamit nagyon mélyen meg-
mozdított bennem.

– Már végzősként a szat-
márnémeti Északi Színház-
hoz szerződött, akkor még 
színészként. De gyorsan el-
jegyezte magát a rendezés-
sel. Miért vonzotta jobban a 
színpad másik oldala?

– A színészet izgatott és él-
mény volt számomra az egyete-
mi évek után is, de volt valami, 
ami még jobban lázba hozott: 
mint a gyereknek az a kíváncsi-
sága, amikor kézbe veszi a síró-
járó babát, és meg akarja nézni, 
hogy mi van belül. Engem is az 
érdekelt, hogyan épül fel ma-
ga a szerkezet, maga a struktú-
ra. Meg aztán amiről igazán úgy 
éreztem, hogy az én közegem, 
az az előadás során megvaló-
suló kommunikáció a rendező 
és a munkatársai között. Mond-
hatnám tömören, a próba élmé-
nye. Ezen a színpadon sokszor 
és sokat néztem Tompa Mik-
lós próbáit, a nagyon aprólékos 
szövegelemzését, a mindig ha-
tásos instrukcióit, az állandó je-
lenlétét. Ő biztatott is: figyelte a 
diákjait, és bár nem mondta ne-
kem, hogy fiam, belőled rendező 
lesz, de mindig lökött egyet ab-
ba az irányba. Ahogy vizsgán rá-
kérdezett arra, hogy „maga most 
mit mondana a színészeinek?”, 
abból megéreztem, hogy milyen 
utat sejtet számomra.

– Milyen volt a diktatú-
rában színházat csinálni? 
Mit jelentett akkor és ma 
a színház az embereknek?

– Ha nagyon tömören és rö-
viden kellene megfogalmazni, 
lehetne beszélni a színház ki-
szolgáltatottságáról és vessző-
futásáról, amit abban a korban 
a színházi életben megtapasz-
taltunk. De én inkább arra em-
lékszem, hogy milyen erős volt 
akkoriban a színház. A színhá-
zi nyelv, amellyel a színpadról a 
nézőtérre szóltunk, annak olyan 
fontossága, ereje volt, és annyira 
verhetetlen volt. 

– Ez kevésbé érzékelhető 
a rendszerváltás után?

– Sokkal összetettebb, töre-
dezettebb vagy szétszálazot-
tabb a színház mai világa. A 
színészetnek és a művészetnek 
nincs ilyen társadalmi hordere-
jű fontossága, legalábbis a napi 
gyakorlat szintjén. Mi biztatjuk 
magunkat, hogy van fontossá-
ga, jelentősége annak, amit csi-
nálunk, de igen nagy alkotók is 
kimondták már, hogy a színház 
nem tudja megváltani a világot. 
Mindig nekirugaszkodunk, min-
dig építünk egy más, jobb, fel-
mutathatóbb képet, de ez nincs 
olyan hatással a társadalomra 
magára, hogy az onnantól kezd-

ve jobb, békésebb, bölcsebb le-
gyen. De ezek a próbálkozások 
nem érnek véget. Ez az örök pró-
bálkozás, azt hiszem, ez a szín-
házcsinálás lényege.

– Szatmáron már művé-
szeti vezetője volt a tár-
sulatnak, amikor a távoli 
Csíkszeredából küldött-
ség érkezett. Húsz éve mi-
ért éppen önt keresték meg 
a színházra vágyó csíkiak?

– Biztosan van a véletlennek 
is szerepe ebben, de én a feladat 
iránt éreztem erős fogékony-
ságot a kezdetektől, gondolom, 
hogy emiatt dőlt el így ez a kér-
dés.  Amikor megérkezett Csík-
szeredából a hívás, én azonnal 
tudtam, hogy nekem igazából ott 
van a helyem. Nem volt könnyű 
Szatmárról elmenni. Szatmáron 
neveltem fel a gyerekeimet, azt 
a várost laktuk be, otthonunkká 
vált. De a Székelyföld iránti el-
kötelezettség és az a lehetőség, 
hogy egy ilyen kísérlet megva-
lósítója vagy fontos résztvevője 
legyek, nagyon csábító volt. Egy 
kísérlet, amelynek az a lénye-
ge, hogy megteremtsünk egy új 
színházat, mégpedig úgy, hogy 
az szervesen belenőjön abba a 
társadalmi, kulturális környe-
zetbe, abba a városba, abba a vi-
dékbe, ahol megszületik. 1998 
szeptemberében jött létre jogi-
lag a Csíki Játékszín, és követke-
ző év májusában volt az első elő-
adás, ami vendégelőadás volt. ‘99 
őszén pedig elkezdődött az első 
színházi évad.

– Húsz év után a Csíki Já-
tékszínből jött nyugalom-
ba. Most élvezi a nyugdíjas 
éveket?

– Igazából most még csak szo-
kom, nemrég tart ez az állapot, 
kicsit még úgy érzem, mint az 
ejtőernyős, aki kiugrott, de még 

nem ért földet, valahol középen 
lebeg. Némelykor zavarba ejtő 
ajándéknak érzem a nyugdíjas 
létet, máskor meg ilyen rafinált, 
körmönfont büntetésnek, ezt 
még igazából nem egyensúlyoz-
tam ki tökéletesen magamban.

– Talán nem mindenki 
tudja, hogy ön a Maros-
vásárhely melletti Jeddre 
költözött. Hogy esett ide a 
választás és mióta?

– Ennek egy bonyolult csalá-
di oka van: itt történt tulajdon-
képpen a családegyesítés. Ak-
kor, amikor mi kitéptük a gyöke-
reinket Szatmárról – és ez egy 
fájdalmas gyökérmetszés volt – 
akkor azzal kompenzáltuk ezt, 
hogy erősen hittünk abban, hogy 
Csíkszeredában gyökereket fo-
gunk ereszteni újból. Hát ez 
mondjuk nem sikerült, de ennek 
családi okai vannak, és azt hi-
szem, hogy ez mégiscsak így van 
jól, mert az én életemnek mégis-
csak voltak felszámolt helyszí-
nei. Mert én Fogarason szület-
tem, onnan elment a családunk, 
amikor én tízéves voltam – má-
ig sem hevertem ki ezt teljesen 
–, utána jöttek a nagyon szép 
gyergyószentmiklósi gyerek- és 
kamaszévek, utána volt a ma-
rosvásárhelyi diákkorszakom, 
és akkor jött az a három évti-
zed, amit Szatmáron felnőtt em-
berként napról napra kiteljesed-
ve megéltem és átéltünk. Utána 
jött ez a hirtelen fordulat, hogy 
Csíkszereda, s akkor igazából, 
hogy helyre tevődjenek a dol-
gok, és mindegyik elhagyott és 
cserbenhagyott helyszínemmel 
szemben igazságosak legyünk, 
ezért nagy-nagy átéléssel jeddi 
polgárokká avanzsáltuk magun-
kat. Ennek amúgy már több mint 
nyolc éve. De eddig ingáztam. 
Ennyire letelepedett, helyhez kö-
tött még soha nem voltam.

– Akkor Jedden nagypa-
paszerepet játszik?

– Azt mindenképpen, teljes 
energiával. Négy unokám van, 
okosak és gyönyörűek, és sok 
örömünk van bennük. Közel la-
kunk egymáshoz.  Az én unoká-
im egyszerűen sapkát nyomnak 
a fejükbe, ha tél van, ha nyár 
van, akkor belelépnek a papucs-
ba, és három perc alatt átmen-
nek a nagyszülőkhöz. Ezt nem 
lehet eléggé megbecsülni.

– Apropó család: sike-
rült átörökíteni a szín-
ház iránti szenvedélyt? A 
fia díszlettervező, a lánya 
meg legalábbis kritizálja a 
színházat.

– Hát egy kicsit megérintet-
te őket a színház, átéltek szín-
házi kalandokat, de nem lettek 
színházi emberek. S ezt én nem 
tartom rossznak. Érdekes, hogy 
a feleségem orvos, és a nyolc-
vanas évek emléke számomra, 
hogy ő folyamatosan arról akar-
ja lebeszélni a gyerekeit, hogy 
orvossá váljanak, én meg a szín-
háztól óvom őket.

– A lánya, Boróka az er-
délyi társadalom igen meg-
osztó szereplője. Hogy éli 
meg ezt ön? Nincs készte-
tése, hogy állandóan meg-
védje?

– Mondjuk állandó készteté-
sem, hogy megvédjem, az van. 
De ő egy kemény csatár, szak-
mailag, etikailag nagyon meg-
alapozott, amit csinál és ahogy 
csinálja, és azon túl, hogy van-
nak nekünk – amikor ritkán al-
kalmunk van rá – éjszakába 
nyúló beszélgetéseink, azon túl 
nem gyakorlok erre hatást, hi-
szen ő egy autonóm ember, aki 
megpróbálja a szakmáját szen-
vedélyesen, jól és hatásosan csi-
nálni, s ennél többet azért nem 
kívánhat az ember.

– Marosvásárhelyen van 
színház bőven. Szabadide-
jében jár előadásokra?

– Követem, hogy a legérzé-
kenyebb kérdéseket teszi fel. 
(Nevet) Egyik nagyon kedves, 
korban előttem járó pályatárs 
mondta, hogy „csinálni még sze-
retem, de nézni már nem”. Ez is 
egy jelenség a színházi szakmá-
ban, hogy maga a színházi mun-
ka, annak folyamata nem alszik 
ki az emberben, de előadásokat 
nézni egy adott koron túl már 
nem olyan könnyű. Nagyon ha-
mar látja az ember a kliséket, 
a formát, mögéjük lát. A beszél-
getésünk elején hangsúlyoztam, 
hogy az ifjúság naivitása meny-
nyire kell a színházhoz. Azt a 
hamvasságot, azt a naivitást 
elveszti az ember egy életkor 
után. És csak valami különle-
gesen kiemelkedő színházi tel-
jesítmény tudja átütni vagy fel-
oldani ezt az állapotot. Én nem 
mondom, hogy nem fogok egyál-
talán színházba járni, de ezek-
kel a fenntartásokkal. Érzem, 
hogy átalakult bennem az a naiv 
gyerek, aki annak idején kiment 
az üres színpad közepére, és 
beleborzongott abba, hogy hova 
jutott és mi történhet ott. 

SZÁSZ CS. EMESE

Jeddre vonult vissza Parászka Miklós, a Csíki Játékszín alapítója

Véget nem érő próbálkozások

Még nem döntötte el, hogy ajándék vagy büntetés a nyugdíjaslét




