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ERDŐS IRMA

Különös, talán nem is fizikai
a gálaest. Azt hiszem, inkáb
újra itt vagyok Vásárhelyen,
a teremmel, ahol negyvenö
főiskolásként, mint Nyina M
debütáltam. Ötéves volt akk
még huszonöt évig voltam a
Svédországban élek, de a sz
néha a Duna Televíziót, és
országból: „Mit gagyognak
amikor olyan szép a magy
kifejezhetetlen, mit éreztem
épületben minden kockakőh
az orgona talpán állva
reszketve minden este - és
ezzel, megviseli az embert.

Erdős Irma A tanítónő cím

Például ha Hamvay Lucynek nem tetszett egy
jelenet, akkor „Mit főztél?" - kérdezte. Ez volt
persze az „ürügy-nóta". Följött, faltunk egyet, és

TEVÉ

MARGITHÁZI BEJA
fáradtságot okoz ez
b döbbenetet, hogy
és találkozom azzal
t évvel ezelőtt, még
ihajlovna Zarecsnaja
or a színház, és én
színésze. 1975 óta

ívem idehúz. Nézem
kiszakadok abból az
ezek nekem svédül,
ar nyelv!" Az pedig
ma este. Ebben az

öz közöm van. Hátul
vártam a végszót,
most újra találkozni

szerepében (1956)

Mostanában verseket mondok, legutóbb a Jó-
nás imáját. Istenesen nehéz vers. Ezzel járom
most a világot. A Székely Színházat pedig itt
hurcolom magamban, itt van, legbelül.
Olyanfajta kínzatás ez, hogy az ember nem is
akar tőle szabadulni. Néha, amikor úgy érzem,
hogy halványodik az emlék, gyorsan előveszek
fényképeket, mindenféle régi csecsebecséket...
Ilyenkor mintha sebekben vájkálnék-de hát
mégis ez volt a legszebb a világon, ami velem
történt, és nem akarom ezt elfelejteni.

Egyébként nem is akartam színésznő lenni. Az
első három-négy évben tiltakoztam is. „En csak
verseket akarok mondani" - jelentettem ki pi-
maszul a főiskolán. A tanáraim elnézően ne-
vettek: „Rendben van, kislány, de ezt akkor is
el kell végezni." Először a Romeo és Júliába
hívtak meg Kolozsvárra, másodévesként, de
aztán a szerepet mégsem kaptam meg. Még fel
sem eszméltem a bánatomból, amikor Szabó
Lajos bácsi, a volt rektorunk behívott az irodá-
ba: „Na, mi van, leányka, mit képzel, hogy
olyan nagy művésznő?" Én meg azt sem tud-
tam, hogy mi baj van, miért morog rám. Mond-
tam is, hogy én nem csináltam semmit. „Igen,
de fog" - mire csak bámultam tovább. „Itt
vannak a Székely Színháztól, hogy vizsgázzon le,
és menjen, játssza el a Sirályt, a főszerepet."
Aznap éjjel nekiestem olvasni, mint a bolond,
hogy lássam, mit akarnak tőlem. Nagyon meg
voltam rémülve. Aztán megnyugodtam, amikor
elolvastam az instrukciót: Csehov arra kéri a
rendezőt, hogy tapasztalatlan színésznővel ját-
szassa a szerepet. Hát akkor helyben vagyunk,
gondoltam, mert ha semmim nincs is, tapaszta-
latlanságom, az van.

Es ahogy rávezetett az a négyes, Tompa
rendező, Delly, Szabó, Kovács és a többi kolléga!
Helyzetbe hoztak, valósággal belehajszoltak ab-
ba az érzésbe, amit éreznem kellett a darabban,
és amiről nekem akkor még fogalmam sem volt.

Sokat gondolkodtam később, hogyan és mitől
lettek ők ilyenek. Mert mi később nem voltunk
olyan jó színészek és emberek, mint ők. Nem
tudom. Talán a háborúnak is szerepe volt ebben.
Mikor minden olyan kilátástalan volt, Tompa
Miklós összegyűjtötte őket. Elfogadták a hívást,
és itt olyan emberekké váltak, akik később úgy
törődtek velünk, akár a szüleink.

akkor mondta, hogy van az a jelenet... Es átvettük
az egészet.

Elcsábítottak. Nemcsak nagy művészek, de
emberek voltak, akik úgy tanítottak minket, hogy
szinte észre sem vettük. S hajó volt, amit csinál-
tunk, azért volt jó, mert nem tudtunk mást csi-
nálni, nem tűrték, hogy mást csináljunk.

Azóta valahogy elmozdult a világ. Utólag erre
gondolva, úgy érzem, ők hálásak voltak a sors-
nak, hogy újra alkalmuk volt színházat csinálni.
Ezért aztán nagyon megbecsülték a
mesterségüket. Es emiatt voltak ilyen emberek
velünk. Delly bácsi például. A háború után nem
nagyon lehetett kenyérhez jutni, és Delly bácsi,
aki mindig olyan tipp-topp, elegáns ember volt,
egyszer csak egy foszladozó újságpapírba
csomagolt, madzaggal átkötött veknivel sétált be
Kolozsváron az iskolába. Mi mindig ott vártuk
őket a kapu alatt; nagy szemtelenül, meg is
szólítottam: „Jaj, tanár úr, hát úgy fél, hogy éhen
hal?" Mire ő: „Te csak hallgass, apád küldte,
edd meg." En meg úgy szégyelltem magam,
hogy majd elsüllyedtem, és csak annyit tudtam
dadogni, hogy de hát honnan ismerte ő azén
vasutas apámat. Kérdeztem is az apámtól, hogy
miért pont Delly bácsival küldte el a kenyeret.
„Hát, fiam, ő is tudja, mi az, hogy éhség, vigye
csak el." Pedig Delly bácsiról nehéz vol
elképzelni, hogy ővele ilyesmi megtörténhet.
Soha egy hajszál, egy gyűrődés nem volt a
ruháján. Mindig megnézte, tiszta-e a cipőnk -
nem az előadáson, hanem a próbákon. Vagy ha
beültünk egy próbára és „zugettünk" hátul, akkor
odajött, úgy rám nézett azzal a gyönyörű kék
szemével, én meg azt hittem, hogy megtikkadok,
úgy nyeltem, hogy ne szidjon. „Hát te eszel a
templomban?" „De hát nem tudok kimenni, mert
ha kimegyek, nem látom, hogy mi történik a
színpadon, amíg nem vagyok itt." „Értem. Akkor
ez enyhítő körülmény" - mondta.

Szomorúan látom, hogy megváltoztak az em-
beri kapcsolatok a színházban is. Idegenként
élnek egymás mellett a színészek, és ahogy az
egykori növendékeimtől kapott levelekben olva-
som, nagyon-nagyon egyedül érzik magukat. Mi
annak idején tudtuk azt is, hogy kinek nincs
cipője, vagy milyen egyéb gondjai vannak - és
adtunk, és segítettünk. Miután kikaptam a fizeté-
semet, és fentről, a könyvelőségről lejöttem,
nem tudom, mi minden történt útközben, de
valahogy alig maradt belőle valami. Mindig kér-
dezték, hogy én még a filippinó gyerekek javára
is adakozom? A hordós káposztát is elhordtam
otthonról, mert este későn próbáltunk, és valaki
felsóhajtott, hogy de jó lenne egy kis savanyú
káposzta, mire én behordtam azt az iskolába. De
nem méricskéltük, hogy akkor most mennyit is
adtunk. Az olyan magától értetődő volt, hogy ha

KENY TANÚK
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Toszó Ilona (Ágika), Bartos Ede (Tót) és Erdős
Irma (Tótné) Örkény István drámájában (1968)

volt, akkor adtunk. És az is természetes volt, hogy
együtt ettünk, együtt csináltunk mindent.

Ebben az országban is sok minden megválto-
zott azóta. Mi annak idején két hétig játszottuk A
tanítónőt Bukarestben, és volt közönségünk. A
második hét végén is sorban álltak a jegyekért.

Nem is értem, hogyan tudott ennyire meg-
romlani a kapcsolat a románokkal. A kultúra is úgy
összekötött minket, nekem a legjobb haverjaim
között románok is voltak. Nem tudom elhinni ezt a
gyűlöletet. Azért is fájdalmas ez, mert a román
színházak nagyon jók, nagyon erősek. Sokat lehet
tanulni tőlük, mert bátrabbak, modernebbek, mint
mi. Minket valahogy túlságosan kötnek a
hagyományok, magam is érzem sokszor. Erre a
hegyek tanítottak meg. Mikor bejöttünk a határon,
azt dörmögtem, hogy ezek a hegyek is csak ülnek,
ülnek itt, meg se mozdul-nak, és ez olyan
nyomasztó. Aztán össze kellett állítanom a
Nyitnikék műsorát, és valami kellett a végére, hogy
fellazítsa a drámaiságot. Es egy-szer csak
olvasom, hogy alszik a hó, és a hó alatt a mag, a
hegy, a völgy... Ugyanaz az érzés, ami bennem
spontánul kialakult, csak teljesen másképp
megfogalmazva.

Az eltelt huszonegy év alatt nagyon sok időm
volt átgondolni az életünket, és mindent, amit
csináltam. Intenzíven élek lelkileg, és akármilyen jó
dolgom van, úgyis csak az fáj, hogy itt mi van. Talán
sose jutottam volna el ilyen mélyre önmagamban
azok nélkül az évek nélkül, mikor már nem ját-
szottam. Olyan érdekes az élet... Mindig úgy
meséltem magamról, hogy „színésznő korom-
ban"... Es egyszer, mikor Udvari Erzsike festőmű-
vész barátnőmmel egy kocsiban utaztunk, ő ráteszi a
kezét a kezemre, és azt mondja: „Irmus, miért
mondod mindig, hogy »színésznő koromban»?
Hátaz nem nátha, hogy elmúljon!" És ez tényleg
így van. Hiszen ha nem dolgozom, akkor is
színésznő vagyok, mert semmi más nem vagyok.

Fura ez az élet, csak oda kell figyelni rá. Ezt is
Tompától tanultam. Mindig azt mondta: „Gyere-
kem, oda kell figyelni." Mikor mondtam, hogy de
hát én ezt nem tudom csinálni, ezen most mit
figyeljek, még akkor is azt mondta: „Gyerekem,
oda kell figyelni és kész." Es ezzel eleresztett,
magunkra hagyott, és mégse hagyott magunkra,
mert mindig valahol kiderült, hogy hova, mire kell
figyelni. Es tényleg csak azt kellett, semmi mást:
odafigyelni.

Tarr László

Amikor 1954-ben végeztem Kolozsváron, és a
Székely Színházhoz kerültem, itt még játszottak
néhányan az alapító tagok közül: Kovács György,
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TarrLászló(KardosJákob)aBudaiNagyAn-
talban(1957)

Szabó Ernő, Hamvay Lucy, Andrási Márton, Delly
Ferenc. Ugyanebben az évben költözött át az
Akadémia is ide, Vásárhelyre, és nekem kellemes
meglepetés volt, hogy rá egy évre tanár lettem a
főiskolán. Több mint negyven éve tanítok itt, szí-
nész viszont csak harmincöt évig voltam. A kom-
munizmusban ugyanis öt évre kidobtak, mert
ahogy mondják, „fütyültem a templomban".

Az öreg színészek közül sokan nyugdíjba mentek
azóta, én magam is. Igy aztán a mai
marosvásárhelyi színház sok tekintetben nem
folytatása a Székely Színháznak, különösen 1989-
től nem az. Meg-változott a légkör, a hangulat, a
műsorpolitika. Mos-tanában nem is járok be a
színházba. Kéthavonta egyszer, ha besétálok.
Mindig meg is bánom, mert valahogy olyan rossz
hangulat van - mármint számomra rossz, nekik
lehet, hogy jó. De hát engem teljesen feltölt a
tanítás, és nagy boldogság az, hogy tanárként
dolgozhatok. Hívtak ugyan játszani, de én már nem
megyek többet.

Amikor idekerültem, kineveztek olyan színész-
nek, aki főleg a falusi embereket tudja jól
tolmácsol-

ni. Pedig nem is vagyok falusi,
nagyváradi vagyok. Harmincöt
évig főszerepeket játsztam olyan
darabokban, amelyeket a
legkisebb falvakba is elvittünk. Ez
azt jelentet-te, hogy hetente
háromszor-négyszer kiszálltunk
"tájai-ni". Igy aztán én annyit
utaztam azon az autóbuszon,
hogy kétszer körbe utazhattam
volna a Földet. Elegem is lett
belőle, nem szeretek már utazni.
A megnyugvás ösvényein
vagyok, szívesen ülök otthon,
este olvasok, nem nagyon
mozdulok ki. Elő-adásokra is
csak akkor megyek, ha előtte
megérdeklődtem, hogy jó-e. A
főiskolásokéra persze bejárok,
kötelességem is. Ok még lelke-
sek, még van bennük szín-
házszeretet - amiről persze nem
is tudják pontosan, mi-csoda.
Megpróbálom átadni azt, amit én
kaptam, amikor itt még Székely
Színház volt. Abban az időben
volt itt valami hatalmas
mesterségszeretet, amit mi
elloptunk az öregektől, és még
mindig őrizgetjük. Es ezt a
diákok meg-
érzik.
Ma persze egy tanárnak már
egészen másképp kell tanítania,
mint ezelőtt negyven évvel. A

fiatalokat olyan információözön éri, ami
elképzelhetetlen volt akkor, mikor a közeli
falvakból jött diákoknak még rádiójuk sem volt.
Naivak voltak és tájékozatlanok. Az új nemzedék
erősebb, sokkal jobb. Valóságos élvezet velük
dolgozni, mert tájékozottabbak, műveltebbek. Ha
egy darabról beszélgetünk, ellentmondanak,
vitatkoznak. „Jó, jó, tanár úr, Laci bácsi, de én..." -
és feltesznek olyan kérdéseket, amelyek felett nem
lehet csak úgy át-lépni.

Belőlük, általuk megújulhatna az egész erdélyi
színjátszás. Csakhogy nekem van egy előérze-
tem. Még nem látom, csak kapisgálom: hogyan
fogja a hat magyar színház felszippantani azt a
sok diákot, akit kibocsátunk a főiskoláról? Igaz,
siránkoznak, hogy nincsenek színészek - de hát
nem is nagyon kellenek. A kommunizmusban
kicentizték, hogy egy színháznak harminckét tag-
ja legyen - de ma, amikor alig van állami szub-
venció, a színházak kevés, de sokoldalú és első
osztályú színészt akarnak.

A magyar színházak vezetőségének fele-
lőssége nemcsak az, hogy befogadja ezeket a
fiatalokat, hanem hogy a fejlődésüket garantálja.

Szabó Ernővel csak két évig dolgoztam, de neki
akkor megvoltak a tervei egy-egy fiatal szí-
nésszel, hogy annak évről évre milyen nagyobb,
nehezebb feladatokat kell kapnia. Fejleszteni
akarta őket, fokozatosan emelni a mércét, a szín-
vonalat, az elvárást. Az az érzésem, hogy ma ez
hiányzik. A színház ma inkább pénzközpontú,
mint színészközpontú. Kénytelen az lenni: iszo-
nyú pénzekbe kerülnek például a díszletek.
Ahogy hallom, az ócska díszleteket is valahogy
összevágják, összeszegezik, hogy valami kijöj-
jön. Amikor én fiatal voltam, új darabhoz új dísz-
leteket csináltunk, és új cipőt csináltattak minden
színésznek. Es ezek a legfinomabb cipők voltak.
Ugyanez volt a ruhákkal is: a legfinomabb
szövetekből varratták az új öltönyöket. Ezek most
is megvannak, igaz, egy kicsit le vannak már
hurbolva. Persze ezeket nem a bevételekből fe-
dezte a színház, hanem a szubvenciókból. A
kommunizmusnak megvolt az az előnye, hogy
iszonyatos pénzeket áldozott a kultúrára. Meg-
vették a képzőművészek szobrait - aztán persze
betették azokat valamelyik üzembe a mittu-
domén milyen folyosó végébe. De ma ilyen sincs.
Ma mindenki szponzorok után szaladgál. Nem
tudom, mi a megoldás. Most még megvannak a
régi cipők, ruhák, de ki csinál újat?

A próbák hangulata régen nagyon jó volt.
Abban az időben volt olyan darab, amelyet egy
évig próbáltunk, vagy még annál is tovább. Volt
úgy, hogy Tompa mesterrel másfél órát vitatkoz-
tunk egy mondaton. Amit lehetett, azt ő kibá-
nyászta a színészekből és a darabból. Igaz, ren-
geteg iszonyatos, proletkultos darabot is játszot-
tunk. Azok voltak az elfecsérelt évek. Csak hát a
színészek olyanok, minta könnyű lányok: hajó a
szerepük, akkor az a véleményük, hogy a darab is
jó. Bementek, meghallották a tapsot - máris jó
volt a darab. Szinte egy kezemen meg tudom
számolni, hogy a harmincöt év alatt hány igazán
jó, klasszikus darabban játszottam: Bertolt Brecht
Arturo Uiját, Sütő András Vidám siratóját, a Lear
királyban a Bolondot szerettem nagyon. A többit
nem is érdemes említenem.

Millió sztori volt meg anekdota, de nekem az
az elméletem, hogy ami volt, elmúlt, arról már
nincs mit beszélni. Ha jót mondok, akkor rosszat
is kell mondani. Ezek olyan színházi, kicsi dol-
gok... Nem érdekesek már. A múlthoz tartoznak.
Most már előre kell figyelni nekem is, hogy ho-
gyan töltsem el ezt a pár évet, ami még hátravan.
Csak a jövőről érdemes már beszélni.

Lohinszky Loránd

1946-ban Kolozsváron megalakult a Színművé-
szeti Főiskola, s az első évfolyamra én is jelent-
keztem. Felvettek, mint abban az évben minden-
kit, aki jelentkezett. Aztán főiskolás éveim alatt
gyakran láttam a marosvásárhelyi Székely Szín-



 SZÉKELY SZÍNHÁZ 

ház kolozsvári vendégszerepléseit, s ezek nagy
hatással voltak rám. Minden fellépésük különlege-
sen érdekes, más és több volt, mint bármelyik
színházi produkció, amit addig láttam. Boldog vol-
tam hát, amikor negyedéves koromban a Székely
Színház egyik vezető művésze, Kovács György
Tompa igazgató kérdésével megkeresett: volna-e
kedvem Marosvásárhelyre menni? Igent mond-
tam, annál is inkább, mert Kolozsváron nem na-
gyon találtam a helyem - úgyhogy közben már el is
határoztam, hogy ha elvégzem a főiskolát, még
kipróbálom magam egy másik színháznál, de ha
nem válok be, akkor abbahagyom. Igy kerültem
1950 őszén Vásárhelyre, azóta is itt vagyok.

Az első félévben persze kis epizódszerepeket
játsztam, de nagyon nagy lelkesedéssel. Aztán
történt egy olyan esemény, amely meghatározó
lett számomra: 1951 tavaszán, az ötéves évforduló
alkalmából Csehov Sirályát tűzték műsorra. Fiatal
színészként persze nagyon szerettem volna
Trepljovot eljátszani, de hát csak harmadsze-
reposztásban kaptam meg a szerepet, ami nem
jelentett különösebb esélyt arra, hogy tényleg el is
játszhatom. Azért megtanultam a szöveget, ott
ültem a próbákon, mindent figyeltem, mindent
megjegyeztem; egyszer aztán a Trepljovot próbá-

ló színész elkéredzkedett, hogy elbúcsúzzon Iz-
raelbe kivándorolni készülő szüleitől. Mindez olyan
tizenegy-tizenkét óra körül történt, tehát a
próbának még nem volt vége. Ott ültem a
nézőtéren, és akkor Szabó Ernő megkérdezte,
tudom-e a szöveget. Felmentem a színpadra, és
elmondtam a monológokat. Aztán .délután beko-
pogott hozzám Kovács György: „Összeült a ku-
paktanács. Te játszod Trepljovot."

Tompa szervezőmunkája döntő szerepet ját-
szott abban, hogy a Székely Színház olyan jó
minőségű előadásokkal tudott előállni, amelyek
nemcsak a városban, hanem az egész ország-
ban, még Bukarestben is igen jó visszhangra
találtak. Szabó Ernő, a színház lelke megrendezte a
darabokat, és az utolsó napokban Tompa Mik-lós,
akinek nagyon jó színházi szeme volt, megnézte a
főpróbákat, és egy kicsit „fölülrenderte" az
előadást. Mindez jó módszernek bizonyult, hiszen
a társulat átlagon felüli előadásokat hozott létre. A
város pedig örült, hogy egy ilyen országos hírű
művészeti intézménye van; a közönség azóta is
hűségesen látogatja a színházat, igazán le a
kalappal, ahogy ragaszkodik hozzá, még akkor is,
ha ezt a ragaszkodást néha bizony nem
érdemeljük meg. Jó néhány dolog történt azóta,

de ennek ellenére most, ezen az ötvenéves „ken-
taur-ünnepségen" is azt tapasztaltam, hogy min-
den előadásra zsúfolásig megtelt a színház.

Azért nevezem „kentaurünnepségnek", mert
kissé furcsa számomra a Székely Színháznak ez
az „ötven éve". A Székely Színház ugyanis már
régóta nem létezik. 1962-ben megszűnt, és
Nemzeti SzínháZ néven kéttagozatú intézmény
lett. A románok különben úgy ünnepelték a „Szé-
kely Színházat", hogy ötvenéves a vásárhelyi Ro-
mán Színház. Volt mostanában egy késő esti
adás a román televízióban, amelyikben erről em-
lékeztek meg, de meg sem említették, hogy itt
magyar társulat is van, azt meg pláne nem, hogy
1946-ban magyar Székely Színház alakult.

Ennek a színháznak a történetéhez hozzátar-
tozik természetesen Harag György is, aki évfo-
lyamtársam volt, együtt végeztünk. Sok darabjában
játsztam, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Sok
más rendezőre is szívesen emlékszem. Mindig nyi-
tott voltam a fiatalok felé; ha szükségük volt rám,

Lohinszky Loránd (Prédikás), Tarr László
(Fügedes) és Szabó Duci (Somosiné) a Vidám
siratóban (1977) (Marx József felvétele)
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Lohinszky Loránd (Komoróczy) a Szerelemben
(1973) (Marx József felvétele)

kedvvel dolgoztam velük. Kincses Elemér egykor
a diákom volt, ma itt rendez. Aztán az 50-es
években a bukaresti román rendezők dolgoztak
itt sokat, Moni Gellert, Sica Alexandrescu.

Amíg még élt a második generáció (mert az
első generáció nagy klasszisai vagy elmentek,
vagy meghaltak), amely átvette annak idején a
Székely Színház etikáját, morálját, szellemiségét,
addig folytatódott is az, ami az alakuláskor el-
kezdődött. A mostani színháznak azonban tulaj-
donképpen már semmilyen szempontból sincs
köze a Székely Színházhoz. Mostanában vala-
hogy felhígult az előadások színvonala. Ennek
nyilván az is oka, hogy az 1989-es változással
rengeteg lehetőség nyílt arra, hogy magánkezde-
ményezésekbe fogjanak a színészek és a mű-
kedvelők. Ezt itt Vásárhelyen ki is használják a
fiatalabb színészek, akik például egy saját kaba-
réműsorral (politikai kabarészínház) turnézgat-
nak, külföldre is. Csak egyetérteni lehet azzal,
hogy végre kinyílt a látóhatár, el lehet menni
Nyugatra, sok mindent lehet látni. Ez jó. Viszont
az a következménye, hogy a színészek már nem
egy színházban gondolkodnak, és ez a helyi tár-
sulat munkáját is megzökkenti néha. Különben
is, ma a színház nem azt jelenti, mint régen.
Annyiféle új, egyéb szórakozási lehetőség van.
Csakhogy itt, Erdélyben, Romániában nemcsak a
szórakoztatásról lenne szó: a színháznak óriási
feladata a nyelvművelés - már csak a hovatarto-
zás, a közösségtudat szempontjából is.

Régen is úgy volt, most is úgy van, hogy olyan
társulatban, ahol jó előadások születnek, ott az

emberek minősége is más, vagy megváltozik,
idomul. Mert ez olyan tartást ad a színészeknek
egyénileg is, ami biztosan több, mint ha tiszt-
viselőszinten összekalapálnak előadásokat. Saj-
nos a régiek közül már nem sokan maradtak.

A fiatalok között van tehetséges és kevésbé
tehetséges, van akarnok, van törtető - mint min-
den színháznál. De hiányzik az összetartó mag,
ami régen megvolt.

Lassan két esztendeje, hogy betöltöttem a
hetvenedik évemet. Ha ennek nem is nagyon
örültem, az jólesett, hogy a színház vezetősége
úgy döntött, ünnepséget rendez ez alkalomból.
Később jöttem rá, hogy ezek után már az én
agyamban és a köztudatban is „hivatalosan" az
szerepel, hogy vénember lettem. De volt ezzel kap-
csolatban örömöm is: 1994-ben felújítottuk Albee
Nem félünk a farkastól című darabját. Ezzel meg-
ismétlődött az egykori sikersorozat, és a bukaresti
Mircea Cornisteanu rendezte előadás, melyben
Marthát Farkas Ibolya, George-ot pedig én alakí-
tom, több fesztiválon is a legjobb rendezés és a
legjobb női és férfi alakítás díjait kapta meg.

Tompa Miklós

Nagyon rossz nekem színházról általában
beszél-ni. Ilyenkor valószínűleg olyasmit
szoktam mondani, amit már más is kitalált. A mi
művészetünk konkrét művészet. Ezért tudnék
akár órákig is beszélni A vágy villamosáról vagy
A revizorról - vagy konkrétan valamelyik
darabról, amit rendeztem. Szóval a rendező ne
beszéljen általában a színházról. Fejezze ki magát
a munkáival. Ha jól csinálja, akkor azt tanítani is
lehet, mert ha egy előadás nagyon jó, akkor
rendszerint jó a mód-szer is.

A máshol látott jó előadás erős benyomást
tehet a rendezőre, ahogyan rám is hatással volt
néha. De azt mindig tudtam, hogy ez nem az
„enyém", én valahogy másképp csinálnám. Le-
het persze lopni is, csak ügyesen messzire kell
nyúlni és észrevétlenül. A pályakezdők első kor-
szaka néha akaratlanul is epigonkorszak. A szí-
ninövendék talán bátortalanságból először esz-
ményképet választ. Aztán nagyon sokat kell dol-
gozni, míg az ember eljut önmagához, felfedezi
saját lényegét. A színpadon nem kell nagy bátor-
ság ahhoz, hogy igazat mondjunk; ez inkább
tehetség kérdése. Bátorságra a dilettánsnak van
szüksége: így tud belefogni valamibe, amit nem
ér fel tehetséggel.

Az én színházi történetem azzal kezdődik,
hogy hatalmas szerencsém volt, akkor lettem
igazgató, amikor még egyetlen tagja sem volt a
színháznak. Válogathattam. A festő elmegy az
üzletbe, mindenféle színű festéket rendel, és van
olyan festék, olyan árnyalat, ami nem kell neki.
Velem is megtörtént, hogy egy-egy kitűnő szí-
nész már nem fért fel a „palettára", és akkor le

Lohinszky Loránd a Nem félünk a farkastól
George szerepében (1995)

kellett mondanom róla. Én a színész egyéniségét
döntőnek tartom egy nagy szerep megvalósítá-
sakor. Ha elfelejtkezem az egyéniségéről, akkor
csak egyetlen Hamlet van a világon. De potenci-
álisan benne kell legyen a színészben az az ár-
nyalat, amely okvetlenül szükséges a szerepé-
hez. Arra mindig figyelni kell, hogy a színész
felszabaduljon, meginduljon a képzelőereje és a
fantáziája. Később ezt lehet irányítani, és elvenni
azokat a színeket, amelyek potenciálisan nincse-
nek a darabban - a darab ellen ugyanis nem lehet
játszani.

Szokták mondani, hogy a Székely Színház
„színészközpontú" volt. Szerintem elsősorban
városközpontú volt: a Kultúrpalota a központban
van. Emberközpontúnak is lehetne mondani, de
ez a megállapítás az egész színházművészetre
érvényes. Fogalmazzunk hát úgy, hogy műköz-
pontú, azaz szövegközpontú. Vannak persze,
akik büszkék arra, hogy ők el tudnak szakadni a
szövegtől. Én ezt nagy tévedésnek tartom, mert
a szöveg éppen azért van, hogy megtartson. Igy
lehet a mélyére hatolni. Valaki hiheti azt, hogy
elszakadt tőle, pedig esetleg pont akkor érinti
meg a mélységeit.

Néhány rendezővel ellentétben, akik azt állít-
ják, hogy előbb érzelmileg kell kidolgozni vala-
mit, annak a híve vagyok, hogy először az értelmi
megalapozást kell elvégezni. Voltam egyszer egy
színházban, ahol az igazgató azon sajnálkozott,
hogy nem a bemutatót, hanem csak a második
előadást láthattam, mivel ahogy ő mondta: „Hidd el
nekem, az első előadás sokkal izgalmasabb volt."
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Most, amikor az ötvenéves jubileum alkalmával
kértek tőlem nyilatkozatokat, eszembe jutott, hogy
a legjobb kifejezés arra a viadalra, ami színész és
rendező között folyik, az, hogy: hitvita. Örök dialó-
gus. Ha nem alakul ki párbeszéd, akkor
megnémulok. A rendező hitvitázó. Valamiben
nagyon kell hinnie, hogy makacsul kitarthasson
igaza mellett. Amikor a „modernisták" jönnek a
butaságaikkal, akkor szoktam mondani, hogy
gyerekem, csak a nagyon udvarias rendező
állíthatja: így is lehet meg úgy is lehet rendezni egy
darabot. Igy is lehet, úgy is lehet, de akárhogyan
mégse lehet. Ha én rendezek egy darabot, abban a
rendezésben százszázalékosan hiszek, és nem
hiszek semmilyen más változatban.

Nem kell mindent tudni az első próbára, de fel
kell készülni. A ravasz színész folyton azt keresi,
tud-e az a rendező. Ha nem tud, ha bizonytalan, az
bizony hamar kiderül, Már csak azért is, mert a
színész az első olvasópróbától kezdve nagy nyil-
vánosság előtt próbál. Nézi őt az ügyelő, a súgó, a
műszaki főnök, az irodalmi titkár, a kollégái.
Tehát mindig nagyon figyel, mikor sérti meg őt a
rendező.

Fontos az adagolás is. Hiába tudsz sok
mindent a darabról, ha azt az első két-három
próbán ki is adod. A színész saját szövegében
keresi, hogy a levegőből beszélsz-e, vagy a
gondolatod tényleg benne van a szövegben. Ha
sokat filozofálsz, megdagad tőle a színész feje.
Pedagógus módján kell adagolni: ha már tudod,
hogy a színész uralja a teljes szöveget, akkor
kell az okos dolgokat mondani, mert különben
felszántatlan földbe hulla mag. Szép és izgalmas
dolog, és talán a legvonzóbb is, a dialógus a
színésszel. De ez nem elég. Az előadást meg kell
szervezni összes hatástényezőjével együtt. A
zenétől a

világításig. Ezeknek a hatástényezőknek egyetlen
céljuk van: a színészi alakítás megsegítése, fel-
nagyítása. Vannak olyan nagy, ógermán díszletek,
hatalmas gerendákkal, hogy bennük az ember
olyan kicsi, mint egy törpe. Hát nem arra kellene
törekedni, hogy azt az embert érdekessé, vonzóvá,
naggyá tegyük? Ha a díszlet akkora, hogy nem
győzünk fölfelé nézni, vajon mi van ott a padláson,
akkor elszalasztjuk a színészi játékot. A díszlet nem
keresztrejtvény, nem arra való, hogy a
szomszédodat megbökdösd: ott az az izé szerinte
micsoda. Amikor túlzsúfolt a színpad, mert kihord-
ják rá az egész kelléktárat, akkor rendszerint a
gyenge alakításokat akarják ellensúlyozni.

A Székely Színház és a mai marosvásárhelyi
színház összehasonlítása komplikált dolog. Nem
hiszem, hogy van tehetségtelen és nagyon tehetsé-
ges generáció. Az csak legenda, hogy „könnyű volt
a Székely Színháznak, mert ragyogó színészeket
szedett össze". Szabó Ernő és Delly több mint húsz
éven át dolgozott együtt kőszínházban: miért nem
ott csináltak jó színházat? Kovács György kolozs-
vári volt, miért nem ott lett nagy Kossuth Lajos?

Ugyanakkor nincs mit fitogtatnom az érdemei-
met, mert azért egyedül nem lehet semmit se csi-
nálni, hiszen a színház kollektív művészet. Igaz
viszont, hogy „nyelvviszketegségben szenvedek",
és nem adok egy kicsi sávot se a partnernek, hogy
beszéljen. Mire szóhoz jutna, már az egész társaság
alszik, én pedig Még mindig beszélek. De hát nem
ezen múlik. Kollektívan akkor lehet rendezni, ha sok
idő van rá. Akkor lehet nagyon bájosan, kedvesen,
közösen rendezni. De ha nincs elég idő, akkor csak
diktatórikusan lehet rendezni. Ha van mit. Ha van
gondolatod.

Érdekes, hogy aki ismeri a Hamletet, rendkívül
ügyesen tudja idézni: lenni vagy nem lenni. Pedig
nem ez a legfontosabb. Sok egyéb érdekes sor van
benne. Egy helyen például azt mondja: „Ne is fűré-
szeld a levegőt a kezeddel." Ugyanis nem arra való
a gesztus, hogy Csak fűrészeljük vele a levegőt. A
gesztus kifejez téged -adat az ember jelleméről. Alá
tudja húzni a szöveg direkt értelmét, de meg is tudja
változtatni azt. Az emberiség nagy technikai tu-
dásra tett szert Mindenféle téren, de akárhogy
nyomozok, kiderül, hogy a régi görögöknek nem
volt se kisebb, se nagyobb veséjük, epéjük, mint
nekünk. Nem sokat fejlődtünk. Érdemes a görög
bölcsekre hallgatni és a jó tradíciókat tanulmá-
nyozni. Minek feltalálni még egyszer a spanyol-
viaszt?! Vannak színházi emberek, akik tagadják a
tradíciót. Csak az tagadja a hagyományokat, aki
nem ismeri rendesen a múltat. De hogy a múltból
sok értelmes dolgot lehet kihalászni, az olyan
biztos, mint hogy kétszer kettő négy.

Itt van például Shakespeare. Érvényes pár száz
év óta, s még lesz is sokáig. Közben egy csomó
gyakorlat, játékelem rárakódott már, feleslegesen
vagy nem feleslegesen. Nagyon kell ismerni az
irodalmát. Es könyvtárnyi könyv

Tompa Miklós (Bérczes László felvétele)

Igen, gondoltam, csakhogy az privát izgalom volt.
A színész bizonytalanságából és a darab
kidolgozatlanságából fakadó izgalma, nem pedig a
darab logikájának az izgalma. Mert a színész
kényelmetlenül érzi magát a színpadon, ha a
szerepével kapcsolatban magára marad a kérdő-
jelekkel. Alig várja, hogy túl legyen azon a részen,
amely neki nem elég világos. De hát kívánhatja-e
tőlem, a nézőtől, hogy élvezzem azt, amikor ő
kényelmetlenül érzi magát. Hát tudja meg az a
színész, hogy én is kényelmetlenül érzem magam
a kidolgozatlan szerepe miatt.

Azt hiszem, nagyon érzékeny néző vagyok: ha
kiáll valaki verset mondani, folyton azon izgulok,
mikor sül bele. A legtöbb nagy művész nem is
szeret szavalni, még ha tud, akkor sem. A versmon-
dók ugyanis sokkal nagyobb izgalmat élnek át, mint
azok, akik partnerekkel játszhatnak. Sztanyiszla-
vszkijtól gyakran idézek egyszerű dolgokat. Ő
mond-ja például, hogy „Ha jól látsz, jól játszol."
Vagyis jól kell látnod, figyelned a partneredet.
Ezért mondja még azt is, hogy „a sikert ne
magadban, hanem a partneredben keresd". Tehát
meg kell teremteni az áramkört. Ha az megszakad...
Egyedül nem nagyon lehet színházasdit játszani. A
monológok is mindig olyan furcsán hatnak. A
rendezők folyton azt keresik, mit tudna közben
csinálni a színész. A mono-drámákról azt szoktam
mondani, hogy az ír egyszemélyes darabot, aki
nem tud legalább három embert összevakarni. Igy
aztán kénytelen az önéletrajzot a főhőssel a
telefonkagylóba elmondatni, hogy én, a néző,
valamilyen csomagolásban mégiscsak megtudjam,
hány éves ez a pasas, és ki volt a mamája.
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szól Shakespeare-ről. Miért? Véletlenül? De-
hogyis! Óriási szerző, azért. A szerzőre, ha jó,
figyelni kell. Sokszor mondom: az „előjáték" nyu-
godtan elmaradhat. A sötétben jön egy dübörgő
zene, ami mindent el akar mondani, és utána jön
egy sápkóros előadás. Az egyik Csehov-rende-
zésről azt írtam, hogy szeretnék egy olyan Cse-
hovot látni, amely Csehovval kezdődik és nem a
rendezővel. Amelyik szálat nem lehet elkötni,
aminek nincs folytatása, az felesleges. Ezt a trük-
köt csinálták már Sütőnél is, Az ember
tragédiájában is: egy csomó ismeretlen,
hálóinges fehér-nép előreront nagy zenével,
aztán balra el. Többet nem is látod őket. 0, vajh
miért? - kérdezi az ember. Tehát igaz az, hogyha
egy pisztoly föl van téve a falra, azzal lőni kell. Ha
pedig nem lőnek, akkor kivihetik, nem hiányzik
senkinek. Ezt se én találtam ki. Hiába, nehéz a
színházról általánosságban beszélni. Érvényes ez
a Székely Színház-ra is. Az az úgynevezett
csodálatos szakasz, a Székely Színház huszonkét
éve, az csak egy sze-
Hamvay Lucy és Kovács György a Tompa Mik-
lós rendezte Sirályban (1951)

lete az ötven évnek. De nem lehet úgy általáno-
sítani, hogy az én igazgatóságom után nem volt
már nagy előadás. Igenis volt. Legfeljebb több volt
a készületlen, a túl korán előadott darab. Volt olyan
rendező, aki azt mondta: jogom van megbukni. En
meg art mondtam: nincs jogod megbukni a közön-
ség bőrére. Olyan kísérletet nem csinálunk, ami
a közönség bőrére megy.

Persze amikor megváltozik a helyzet, mert
sokan meghalnak, elszerződnek vagy nyugdíjba
mennek, akkor már a színház sem lehet olyan,
mint volt. Ez mindig személyiségekhez kötődik.
Másfelől meg: tovább kell lépni, ver-
senyképesnek kell lenni. A színház helyzete
megnehezedett, mert a tévén látott csodálatos
dolgok utánozhatatlanok a színházban. Ami keve-
set át lehet belőlük ültetni, azt se érdemes. Nem
érdemes versenyre kelni ezekkel a technikákkal.
Arra kell gondolni, hogy mi az élő ember vará-
zsával tudunk hatni. Műveltségükkel ható, érde-
kes embereket kell látni a színpadon, akik képvi-
selnek valami magas technikai színvonalat is,
érzelmi színvonalat is - komplex színészek.

Az örök készenlétet nehéz megvalósítani egy
olyan színházban, ahol valaki egy vagy két szere-

pet játszik egy szezonban, vagy ha pechje van,
egyet sem. Mégis készen kell lennie, mert gya-
korlat nélkül berozsdásodik a színész. Dolgozni
kell mindennap, éppúgy, mint az operaénekes-
nek, aki gargalizál, aki félti a torkát, és otthon is
skálázik. Nem jellemző, de van olyan színész,
aki nagyon vigyáz magára, ha véletlenül mégis
kap egy szerepet, meg tudjon neki felelni. Itt
nevet is merek mondani: Illyés Kinga, aki kitűnő
önálló estet mutatott be nemrég. Ő mindig
készenlétben van. Valahogy úgy alakult, hogy
nagyon kevés alkalma nyílt játszani. Át-került
aztán a főiskolára tanítani. De ő minta-szerűen
él: reggeli tornától kezdve a hang-próbákig,
mindennap gyakorol. Rá lehet tehát számítani. S
az előadóestjén lehet látni, hogy fejlődött.
Fejlődik. Reggeltől estig színész. Mert van, aki
kettőig színész, utána horgász vagy szenátor úr.

Összefoglalva ezt a kapkodó visszaemlékezést:
nem akarom azt mondani, hogy az én időmben
sokkal jobb voltaszínház. De az tény, hogy abban
a zárt világban, amikor egyebünk sem volt, érté-
ket teremtettünk. Ez a múlt. A többi nem az én
dolgom.


