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- Szóval áttelepülsz...
- ...és remélem, hogy ez gyorsan elintéződik.

Sürget az idő.
 Ezt úgy mondod, mintha valamelyik ma-

gyarországi színháznál már azon izgulnának,
odaérsz-e a próbára.
 Hál' istennek két színháztól is van ígére-

tem: a zalaegerszegitől és a nyíregyházitól. De
nem emiatt sürget az idő. A gyermekemről van
szó: három és fél éves Down-kóros leányom
gyógypedagógiai kezelésre szorul, és ezt nem
tudom itt biztosítani számára.
 Mi az, amit ő ott megkaphat és itt nem?

Mire van szüksége?
 Elsősorban anyanyelvi képzésre. Sze-

gényke nehezen tanulja az anyanyelvét, bóklá-
szik a szavak között. Kezdjen el románul tanul-
ni, amikor magyarul is alig tud?!
 Úgy értsem ezt, hogy magyarok szá-

mára...
 Magyarul nincs képzés. Van két-három

defektológus, aki magyar anyanyelvű, de a kép-
zés román intézetben folyik.
 Defektológus? Nem gyógypedagógus?
 De igen. Ez már egy itteni, „hazai" kifeje-

zés... Szerencsére tudom fogni a magyar tévé
adását, így sokat csiszolódott az „ottani" magyar
tudásom. De nem eleget. Mi itt elmegyünk az
alimentárába, kivesszük bónra a kenyeret -
kegyetlen dolog ez, de betolakodnak, majd be-
épülnek a nyelvünkbe ezek a szavak. Szóval,
ha a gyerek számára tudnék biztosítani egy
bizonyos szintet, akkor talán maradnék.
 Bármilyen durván hangozzék is, meg kell

jegyeznem: ez a szerencsétlen körülmény
megkönnyíti a döntésedet. Felmentést ad.
 Ebben igazad van, de mit csinálhatok? Ha

előveszem a maradás mellett szóló összes
érvet, akkor ki mehetne át? Kilencven százalé-
kunknak nem lenne joga elmenni. Én ezt a
csatát magamban már megvívtam. A másik lé-
nyeges körülmény: a feleségemnek két nagy
gyermeke van, 20 és 18 évesek. Rájuk is gon-
dolnom kell: hogyan tovább? Két értelmes,
egészséges, talpraesett, magyarul gondolkodó
ember. Velük mit csináljak? Házasítsam ki
őket? Vagy itt tanuljanak tovább? Mire? Hogy
kihelyezzék őket a Delta vidékére, Moldvába
vagy a tengerpartra?! A feleségem pedig: ti-
zennyolcadik éve helyettesítő tanár. Évről évre
állást kell keresnie. Aztán, ahol éppen lyuk van,
oda betaszítják-bepászítják. De ha nem volna
három gyermeke, egyáltalán nem kapna állást.
 Tegyük fel, egyedül élsz. Akkor mi a dön-

tésed?
 1980-ban végeztem, '83-ig Vásárhelyen

játszottam. Volt egy albérletem, de a színház-
ban éltem - és a kocsmában. Elmenésről szó
sem lehetett. Nem volt rá okom. El tudom ma-
gamat látni, megvan a kenyerem, egyedül az
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ember csűri-csavarja. Szinte késhegyig menő
vitáim voltak: „Mi a túrónak mégy el?!" Elítéltem
azokat, akik elmentek. Sajnos következetlen-
nek látszom. Pedig, ha egyedül élnék, ma sem
mennék ki. Fiatal színész vagyok, sokat ját-
szom, nagy szerepeket. De csak úgy érnetek el
valamit, ha „felrobbanok". „Rossz a szék az
öltözőben, kérem, csináljátok meg." Nem. Jó,
második alkalommal odavágom a földhöz. Puff,
széttörik, akkor megcsinálják. Felrobbanok, ha
rosszul csinálnak valamit. Márpedig ez gyakran
előfordul. S kin töltse ki az ember a mérgét? A
műszakon. Pedig rendesek. Havi ezer-ezerkét-
száz lejt keresnek - mínusz tizenöt százalék -,
és egész nap benn vannak. Hát én nem
csinálnám. Gyorsan bedíszleteznek, és azt
mondjuk: „Köszönjük" - mert fizetni nem tudunk.
Én is így vagyok. Elegem van már a csak
erkölcsi sikerekből. Játszhattam mindent: Bibe-
rachot, a Tóték Őrnagyát...

- ... Claudiust, a Prédikátort a Vidám sirató-
ból... Gondolod, Magyarországon folytathatod
ezt a sort?
 Nem gondolom. Mondtam már, nem azért

megyek ki, mert itt nem játszhatok. Muszáj
menni. És én tudok alkalmazkodni.
 Miközben robbansz?
 Igen. Ám, ha megtelik a pohár, akkor baj

van. Viszont sokat eltűrök azért, mert szeretek
dolgozni. A próbát szeretem. Nem az az életem,
hogy minden este fellépjek, hanem hogy minden
nap próbáljak. Mert az a valódi, amíg az ember
kiötli azt a néhány igazi jelenetet. Az megéri.
 És ha nem tudod elfogadni, amit csi-

nálsz?
 Amikor nincs értelme a munkának, azt

nem bírom, nem tűröm. Valószínű, hogy Nyí-
regyházán, ahová végül is megyek, ez az első
periódusban nem fog bekövetkezni. Engem
nem érdekel senki, csak a színház, a színpad, a
színpadi igazság. Hogy mit csinál a másik - nem
érdekel, a színpadon legyen erkölcsös.

- Ezen mit értesz?
 Azt, hogy tudjon. Legyen felkészülve. Ha

nem tehetséges - nem muszáj tehetségesnek
lennie -, legyen felkészült. Elsősorban a ren-
dezőkről beszélek, rendezőcentrikus színész
vagyok. Nemrég nyilatkozott egy népszerű szí-
nész a magyar tévében: „Nincs szükségem
rendezőre" -mondta. Ilyet én még nem hallot-
tam. Hát akkor ki irányítja? Ő saját magát? Nem
létezik! Az ilyen dolgok megrémisztenek, ami-
kor arra gondolok, hogy oda kell mennem.
 Az áttelepüléssel kapcsolatos kerülök

után eljutottunk a színházhoz. Miért akarsz
„benn élni a színházban", honnan az indíttatás?
 Nagynéném, Orosz Lujza kolozsvári szí-

nésznő, anyám, Orosz Bea énekesnő, apám az
ötvenes években gazdasági igazgató volt a szín-
háznál, de valami kardokat találtak nála, és tiltott
fegyvertartásért lecsukták, aztán rehabilitálták,
és harminc éven át ő volt a Kolozsvári Állami
Magyar Opera műszaki főnöke. Operetten nőt-
tem fel, vagy százszor láttam a Csárdáskirálynőt,
ötvenszer a Cirkuszhercegnőt és a többit mind
sorban. Sokat tanultam Orosz Lujza nagyné-
némtől, majd a főiskolán Lohinszky Lorándtól és
Kovács Leventétől. Aztán jött Tompa Gabi.
 Mennyire befolyásol mások, a" kívülállók"

véleménye?
 Attól függ. Ha a rendező nem tudja, mit

akar, vagy ha sikerdarabra készülünk, akkor
befolyásol. Ott volt az Aranyember. A próbán
szólt valaki, „Ott valami hibádzik". És ezen el
kellett rágódni. Ha Tompa rendez, akkor senki
másra nem hallgatok. Vakon bízom benne.
Együtt gondolkodom vele. Odanyög valamit, és
én tudom, mit kell csinálni. Egyébként is, pró-
báld őt meggyőzni arról, hogy így vagy úgy
jobban tetszené a közönségnek. Erre ő nem ad.
Nem hajlandó. Neki van igaza. Most mással
próbálok - nagyon rossz -, van száz ötletem, és
megvalósítjuk. De vajon jók-e? Es ezért ha-
ragszom Tompa Gáborra. Azt mondja, maradj,
de nem segít. Nem vállalja fel a színházat. Az
apja, Tompa Miklós azt mondta, marad - és
megcsinálta a (Székely Színházat. Persze nem
egyedül, hanem egy, az ügyért áldozatra képes
közönséggel. Elküldött jó néhány rendezőt, be-
leszólt mások munkáiba, és sajátos arculatú
színházat teremtett. Ha Tompa Gábor marad,
akkor teremtsen színházat.
 Miért, ő marad?
 Nem tudom.
 Ő most mindenesetre rendez, és azon
őrlődik, menjen-e vagy maradjon, s mit mond-
jon azoknak, akik egy-két hónap múlva esetleg
már kint játszatok? Hol a társulata?
 Nincs társulata. Ebben hibás ő is, én is,

mások is és ez az egész, amiben élünk...
 Mit gondolsz, erdélyi színészként lehetsz-

e Magyarországon sikeres?
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 Az is kérdés, hogy dolgozom-e majd?
És milyen előadásban, kikkel, meg tudom-e
értetni magamat? De ha igen, a színpadon
nem az erdélyiség a fontos. Pedig nálamnál
öntudatosabb erdélyinek senkit sem nevel-
hettek. Tizennyolc évig minden nyáron Csík-
szeredán és környékén éltem. Es akkor az
apám meghalt. Soha nem beszélt arról, hogy
örmény származású vagyok. Ugyanakkor a
Székelyföldről származom. Egyik nagy-
anyám cseh, prágai születésű. Negyedíziglen
cseh vagyok. Az orosz nagyanyám Krej-
csikova, a dédnagyapám Krejcsik zeneszerző
volt. A keresztes nagyanyám részéről pedig
német beütés is van, sőt, román is. Es akkor
minden nyáron Csíkszereda. Na, most mit
csináljak?! Magyarnak érzem magam. Apám
nem azzal foglalkozott, hogy mi az ember,
hanem hogy milyen az ember.
 Mi ennek a színházi vonatkozása?
 A színész, a produkció legyen európai

színvonalú. Nemzetközi jellegű, mint a Ham-
let, a mi Hamletünk, amit Tompa Gáborral
csináltunk, s ami bárhol megállja a helyét.
Ilyen kell legyen, és ezen keresztül nemzeti
jellegű - mert ha csak nemzeti, akkor az
nacionalizmussá fajul. Mi itt, elnyomva, job-
ban tudjuk, hogy mi a nacionalizmus, mint aki
nemzetében él.
 Egy adott produkció általános igaz-

ságát hangsúlyozod. Közben azt a zsarnok
Claudiust, akit te játszottál, hajlamosak va-
gyunk egyetlen személlyel azonosítani. Ez
nem érvényes?
 Dehogynem. Viszont érvényes még ki

tudja, hányra! Akiket nem ismerünk. Ki tudja
például, hogy az új zsarnok mit csinál majd?
 Tehát lehet, hogy érvényes az elkövet-

kező zsarnokokra is?
 Igen, nem lehet tudni. Isten őrizz! De

én pesszimista vagyok. Abban hiszek, amit
az adott pillanatban meg tudok csinálni. De a
társadalmi gubancokat illetően pesszimista
vagyok.
 Innen, Erdélyből mindenki elmegy. Las-

san - először minőségileg, aztán minden-hogy
- megszűnnek a színházak. Te mint
pesszimista ember mit gondolsz, fogsz még itt
játszani?
 Lehet. Remélem, hogy igen. Mert vala-

mikor csak változik a helyzet. Nézd, elmegy
negyvenezer, elmegy százezer magyar, de
kétmillió marad. És ha a románok a semmiből
létre tudták hozni annak idején a Scoala Ar-
deleanát, az Erdélyi Iskolát, akkor az itt
maradó kétmillió magyar is kinevelheti
magából az új értelmiséget.
 Ez az okoskodás sántít. Hiszen te is

elviszed a két nagyobbik gyermekedet,
akikből értelmiségi lehetne.

- Hát igen, talán így van. Ha elkezdek
magyarázkodni, akkor baj van.
 S ha kiderül, hogy a gyermekkel kap-

csolatos remények is...
- ...hiábavalóak? Nagy a rizikó, tudom. Azt

nem tudom, hogyan vészelem át, ha nem
tudnak annyit segíteni, amennyit ígértek. De
bármilyen kicsi is az a segítség, az itteni
semmihez képest nem maximális. Es nem
kell összetépni a diplomámat. Játszani
fogok.

Kolozsvár, 1988. november

- Másfél éve Magyarországon élsz a csalá-
doddal. Az átjövetel mellett szóló első érved a
lányod sorsa volt.
 Ebből a szempontból teljes a siker.

Rengeteget fejlődött a gyermek. Szavakat
mond, sőt mondatokká fűzi azokat össze. Azt
kaptuk hát, amit reméltünk. Olyan körülmé-
nyeket tudok neki nyújtani, ami tökéletesen
megnyugtatja a lelkiismeretemet.
 A többiek?
 A két másik gyermek helyzete

bizonytalan. De ez sokat ígérő
bizonytalanság. Bármi lehetséges.
Megpróbálnak továbbtanulni, és csak rajtuk
múlik, sikerül-e. Romániában talán most még
rosszabbak lennének az esélyeink, mint
korábban. A feleségem gyesen van. Odaát
ezt nem kapta volna meg. Hiszen hivatalosan
„nem volt" beteg gyermek az országban.
 Ezek után beszéljünk rólad, vagyis a

színházról.
 Játszhattam. Olyan rendezőkkel kezd-

hettem itt a pályát, mint Alain Timar és lvo
Krobot. Követeltek, és hagytak dolgozni.
 Te mindenesetre egy év után otthagyod

Nyíregyházát, a József Attila Színházhoz
szerződsz.
 Nekem nem adatott meg az a lehető-

ség, hogy főiskolásként négy évig Pesten
lötyögjek. Nem ismerek senkit, és engem
sem ismernek. Márpedig ebben a vízfejű or-
szágban még mindig csak Pestről mutatha-
tod meg magadat. Sajnos.
 Még kevesen ismernek. De egy év után

Léner Péter Budapestre szerződtetett, akkor,
amikor sokan kerülnek az utcára. Neked te-
hát „bejött" az áttelepülés.
 Ez így nem pontos, hiszen közben so-

kat veszítettem is. Barátokat, utcákat, hegye-
ket . . . De nem, nincs honvágyam. Jó lenne
persze találkozni, dolgozni Tompa Gabival,
Csiky Bandival és a többiekkel. Összemérhe-
tetlen dolgokról van szó: ott olyan erkölcsi
sikerem volt, amilyen itt soha nem lehet -

viszont itt dolgoztam egy évet, és nyáron
Avignonba vendégszerepeltünk egy előadás-
sal. Melyikre mondhatjuk azt: nem fontos? A
Rinocéroszok próbáin jól dolgoztunk együtt
Alain Timarral, ez hozta az avignoni meghí-
vást. Tompa Gáborral is jól dolgoztunk, ami-
kor például az Állatkerti történetet csináltuk,
de utána természetesen nem történt semmi.
Olyan ez, mint a játékteremben a flipper: itt
esély van arra, hogy a golyó továbblökődjön.
Nyíregyházát nem felejtem el. Ahogy nem
felejthetem el Csíkszeredát, Marosvásár-
helyt, Kolozsvárt se. Nyíregyházán nagyon
sokat kaptam, és ezáltal közelebb kerültem a
magyarországi ember lelkéhez. Ez nagy do-
log, mert ez az erdélyi áttelepültek egyik
legnagyobb gondja: megérteni azokat, akik
itt élnek. Otthon más nyelvet beszéltünk. Az
igazat soha nem lehetett kimondani, kitalál-
tunk hát mindenféle csavaros játékokat, „tit-
kos nyelvet", amit egy kívülálló - ha ismerte
is a szavak értelmét - nem érthetett meg.
Vásárhelyen úgy hívják ezt: korom. „Ne kor-
mozz már" - mondtuk egymásnak. Mindez
főleg marosvásárhelyi jellegzetesség, a
nagyváradiakra például nem jellemző. Egy
váradi „meghal" Vásárhelyen.
 Téged értenek itt?
 Ez alkalmazkodóképesség kérdése is.

Eleinte „lerománoztak" engem is, mint sok
társamat. És persze otthon is megkaptam a
magamét ismerősöktől, barátoktól. Az utób-
biak jogos, kivédhetetlen ütések voltak. Nem
szabad megharagudni értük. Itt könnyebben
megsértődöm, mert a befogadónak mindig
egyszerűbb, de otthon ehhez nincs jogom.
Bár az egyre rosszabbul alakuló romániai
politikai helyzetben lassan már nem kérik
számon az átjövetelemet, hanem sokan ma-
gukat vádolják, amiért ők maradtak. Persze
decemberben más volt a helyzet. Az egész
nyíregyházi színház izgalomban, örömmá-
morban szorongott. Sírtunk, izgultunk, ittunk,
lelkesedtünk - és én majd megőrültem, hogy
nem lehetek otthon.
 S most mi lesz a József Attila Szín-

házban?
 Nem tudhatjuk. Nekem lehetőség. To-

vábbra is ismeretlen magyarországi színész-
ként ez nekem mélyvíz. Bele kell ugrani.

Budapest, 1990 ősz


