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evje, a tejesember figurá-
ját mintha rá szabták vol-
na. Amikor Svejket, a de-
rék katonát keltette élet-
re, Hasek hõsérõl gondol-
tuk ugyanezt. De nála
jobb Sancho Panzát se kí-
vánhattunk Don Quijote
mellé, aki pedig Moliére
képzelt betegeként látta a
színpadon, az õ gesztusa-
ival véste az eszébe e kü-
lönös figurát. Stenczer
Béla negyven éve van a
pályán, az utóbbi két év-
tizedben a Pécsi Nemzeti
Színház tagjaként arat
megérdemelt sikert tragé-
diában, komédiában, ope-
rettben, musicalben egy-
aránt.

T

Kollégái azt mondják, rendkívül
megbízható partner, nem bakizós
fajta. Sõt, számtalanszor kisegítette
azt, aki eltévesztette vagy elfelejtet-
te a szövegét. Akkor is feltalálja ma-
gát, ha rossz végszót kap, s másként
kell válaszolnia, mint ahogy a szerzõ
elõírta neki. Pár héttel ezelõtt ön-
uralmáról és fegyelmezettségérõl,
mi több: színház iránti alázatáról tett
tanúbizonyságot. A III. Richárd elõ-
adásán megbotlott, s oly szerencsét-
lenül esett rá egy mûszaki berende-
zésre, hogy jobb karja több helyen is
eltört. Ám õ fájdalmán felülkereked-
ve végigjátszotta a hátralévõ négy
jelenetet. Orvosa döbbentette csak
rá, mennyit kockáztatott, hisz egy
rossz mozdulat örökre mozgáskép-
telenné tehette volna a karját. De
nem tetszeleg a hõs álarcában. Szí-
vós fajta. Tán vérségi kötelékeinek
köszönhetõen is. Hisz érdekes Kár-
pát-medencei ötvözet a családja:
apai ágon magyar sváb, anyai vona-
lon szlovákiai magyar õsöket tudhat
magáénak.

Színház iránti szeretetét a szülei
plántálták belé. Már az ötvenes évek

közepétõl bérletük volt a pécsi
Nemzetibe, ahová a zenés elõadá-
sokra öt-hat éves gyermekként õt is
elvitték. Soha nem volt ellenére.
Nem mintha a színpadra vágyott vol-
na, nem. De azt határozottan kije-

lentette: õ egyszer még itt szeretne
dolgozni, ebben a csodás épületben.

A kis Béla nemsokára mégis a
PNSZ színpadán találja magát: zene-
tagozatos általános iskolásként az
1960–61-es évadban gyermeksze-
replõ Mascagni operáiban, a Bajaz-
zókban és a Parasztbecsületben. Az-
tán egyenes út vezet a világot jelen-
tõ deszkákig: a vegyipari-gépészeti
technikum végzõs diákjaként a kö-
zépiskola irodalmi csoportjában,
majd a miskolci Nehézipari Mûszaki
Egyetem hallgatójaként a Lengyel
Pál vezette Manézs Színpadon pró-
bálgatja oroszlánkörmeit. Visszatér-
ve szülõvárosába, Szõdy Szilárd iro-
dalmi színpadán kap egyre komo-
lyabb feladatokat. 1973-at írunk,
amikor Gyurkó László Don Quijote-
átdolgozásában ,,csapja pofon" elõ-
ször Sancho Panza szerepe. Telitalá-
lat – mondja közönség és szakma
egyaránt. A Visegrádi Színjátszó
Fesztiválról a legjobb alakítás díjával
tér haza.

Az élet a népmûvelés felé tereli
õt. Kezdetben a május elsejei dísz-
tribünért felel, majd a Pécsett ren-
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dezett országos fesztiválok és a
filmszemle lebonyolításáért, végül
az Ifjúsági Ház igazgatóhelyettesi
székében találja magát.

– Népmûvelõ színész vagyok ma is,
ebben a kapitalizálódó világban,
melyben a kultúrához jutás csatornái
sokak számára egyre beszûkülnek –
vallja. – Tizenkét éve, a színház szer-
vezõirodájának vezetõjeként azon dol-
gozom, hogy ezt a folyamatot vissza-
fordítsuk, noha nem vagyok túl opti-
mista a jövõt illetõen.

– Húsz éve szerzõdött a teátrum-
hoz. Miként összegezhetõ ez az idõ-
szak?

– Örömteli volt, szinte mind a száz
szerep, amit magamra ölthettem
Tevjétõl Claudiusig, Hammer-
schmied drogeristától Arganig. Kitû-
nõ karaktereket játszhattam el zenés
és prózai darabokban egyaránt, s
most, öregedvén is remek elõadások-
ban vehetek részt. Szerepálmom soha-
sem volt, én abban hiszek, hogy úgyis
megtalálnak azok a szerepek, ame-
lyeknek meg kell találniuk engem.

– Több helyre is hívták, miért
nem engedett a csábításnak?

– Amikor elmehettem volna, még
büszke voltam arra, hogy itt élek,
imádtam Pécset. Most, ahogy elné-
zem, tán jobb lett volna, ha mégis el-
megyek. Mert nem azt látom, amit
szeretnék, hanem átgondolatlanságok
sorát, túlméretezett beruházásokat,
kivagyiságot. Én építészként az EKF

kapcsán is sokkal nagyobb alázattal
láttam volna munkához.

– Tõsgyökeres pécsinek vallja
magát, de egy tükének szõlõje is
kell, hogy legyen!

– Van is, biogazdálkodásban mû-
velem, csak metszeni kell, permetezni
nem. Évente ötven kilót terem ez a há-
rom tõ, a belváros kellõs közepén,
hangulatos, enyhet adó lugasként. Ki-
tûnõ pihenõhely, akárcsak kis hétvégi
házunk a Dombay-tónál. A fiaim ba-
ráti társasággal is gyakran megfor-
dulnak ott. Romantikus, vadregényes
hely, a fenyves erdõ szélén. Egy mini
Svájc. Mûsorértekezleteket tartunk ott
rendszeresen, a következõ évad tervét
beszéljük meg, de szövegösszemondó
próbához is kitûnõ a környezet. Elõ-
fordult, hogy hatvan fõre fõztem, egy-
egy bemutató után.

– Pörköltet Stenczer-módra?
– Majdnem. Két-három kiló húsból

pörköltet, meg egy jó adag, csipetkével
és krumplival gazdagított, hagymán
indított zöldbablevest. A végén össze-
rottyantom a kettõt. Házi kenyérrel is-
teni és laktató. Én itt találom meg a
kikapcsolódást, messzebbre egyre ke-
vesebbet utazom. Nyáron Ausztria
hegyvidéke és a Tátra vonz, meg a víz-
part a Balatontól a Szelidi-tavon át
Gunarasig, s ha lehetõségünk adódik
rá, az Adriában is szívesen megmár-
tózunk.
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Stenczer Béla nagyon várja a
június 3–12. között zajló Pécsi
Országos Színházi Találkozót, de
nagy szívfájdalmára, hivatali el-
foglaltsága miatt sosincs ideje be-
ülni a versenyelõadásokra. A
díszletet mindig meglesi, így pró-
bál meg „beleszagolni” a bemuta-
tandó produkció hangulatába. Azt
szereti, ha jó rendezõvel jó színé-
szek jó darabot mutatnak be. Úgy
sejti, több ilyen is akad idén,
ezért ha tehetné, mindenképpen
megnézné:

– az Örkény Színház Kasimir
és Karoline elõadását Bagossy
László rendezésében,

– a fõvárosi KoMa társulattól a
színészi lét ellehetetlenülésérõl
szóló SZJ9231, avagy a MÛVTEV
vége címû produkciót,

– igazi különlegességnek tartja
Zsótér Sándor rendezésében a
Maya címû nagyoperettet, ami
Egerbõl érkezik,

– kíváncsi lenne a Veszett fej-
sze címû Mohácsi János-rende-
zésre, hisz látta a kaposvári teát-
rum mûvészeinek elõadásában
(ez a 2006-os POSZT-on itt volt
és három díjat nyert), s most a
Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulata hozza,
ugyancsak Mohácsi színrevite-
lében.

A kísérõprogramok közül a ha-
zai musicalsztárokkal, élõzenével
és népes tánckarral érkezõ
Queen-szuperpodukciót ajánlja a
közönség figyelmébe, valamint
Varnus Xavér orgonakoncertjét,
no meg a zongorapárbajt, a súgó-
versenyt, s minden egyebet ez
alatt a tíz nap alatt.

www.poszt.com


