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TERMÉSZETES VOLT. HOGY MARADOK
BESZÉLGETÉS LOHINSZKY LORÁNDDAL

Az erdélyi magyar színjátszás egyik
legjelentősebb alakja a közelmúltban ünnepelte
színre lépése félszáz éves évfordulóját.
1950 óta a marosvásárhelyi színház tagja,
s több mint három évtizede tanít a maros-
vásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti
Főiskolán. A magyarországi nézők - leszámítva a
szerencsés keveseket, akik erdélyi színpadokon
vagy vendégjátékon láthatták - csak filmekből
ismerhetik. Szerepelt többek között a Nincs idő,
az Álmodó ifjúság, a Holnap lesz fácán, az Apám
néhány boldog éve, a Naplemente délben, az
Anna, a Vörös vurstli, A három nővér s a Retúr
című játékfilmben, illetve az Ítélet után és az Ábel
a rengetegben című tévéjátékban. Lohinszkyt
1964-ben a Románia Érdemes Művésze címmel,
1995-ben pedig a Magyar Művészetért Alapít-
vány díjával tüntették ki. Az idén júliusban töltötte
be a hetvenharmadik életévét.
 Szép neve van. Mi az eredete?
 Dédapám lengyel volt, Bem ezredében
szolgált. Nem tért haza, a Székelyföldön
megnősült. Nagyanyám, dédanyám székely,
anyám mezőségi: Kocsárdon született.

 Gyerekkorában mi érdekelte?
- Pap akartam lenni: sokat ministráltam, von-

zott a katolikus egyház színházszerűsége.
 A színház nem vonzotta?
 Inkább csak ösztönösen. Öt-hat éves ko-

romban lehettem először színházban, a Travia-
tán. Apám a vasútnál dolgozott, s időnként tisz-
teletjegyet kapott a román operába. A szüleimmel
egyébként gyakran jártam színházba, szerették az
operettet, s a Kolozsvári Magyar Színház-ban
nagyon sok operettet játsztak. Úgyhogy az

operettek nagy részét, legalábbis az áriákat, kí-
vülről fújom.
 Eredetileg nem színésznek tanult?
 1943-ban, miután leérettségiztem a piaris-

táknál, jogra iratkoztam be. Ez afféle „mezei"
jogászság volt, nem kellett az órákat látogatni,
csak vizsgázni. A négy évből hármat végeztem el,
negyedévben már nem tettem le a vizsgáimat.
 A háborút hogyan úszta meg?
 1944 utolsó heteiben behívtak leventének,

de egy osztálytársam lebeszélt a bevonulásról,
mondván, nemsokára bejönnek az oroszok. Egy
kicsit bújkáltam, a fejetlenség, zűrzavar miatt
azonban már nem nagyon volt katonai ellen-
őrzés.

- Kolozsvárt hogyan érintették a hadi esemé-
nyek?
 1944. június 2-án az amerikaiak bombázták

a várost, de az nem vált hadszíntérré. Amikor
végül megérkeztek az orosz katonák, negyven-
négy éves anyámat és huszonkét éves nővé-
remet sikerült elbújtatni. Az utcákon az oroszok
fogdosták össze az embereket: Kolozsvárról kö-
rülbelül huszonhétezer embert vittek el, főleg
férfiakat, kamasz fiúkat, akiket mind civil ruhába
öltözött katonának tartottak. Nekem szerencsém
volt, megúsztam a malenkij robotot.
 A jogásznak indult Lohinszky Loránd hogyan

kötött ki végül mégis a színészetnél?
 Anyám nyugdíjából nem tudtunk megélni, s

ezért '46-ban, Janovics Jenő halála után elmen-
tem a kolozsvári színház új igazgatójához,
Szentimrei Jenőhöz - akit a Móricz-kollégiumból
ismertem -, s munkát kértem tőle. Így kerültem a
színházhoz, először nézőtéri felügyelőnek. 1946
őszén jelentkeztem az akkor nyílt Színmű-

vészeti Főiskolára: már beleszagoltam a színház-
ba, s egy-két idősebb színész is biztatott, az
egyikük foglalkozott is velem egy kicsit. Negy-
venöten jelentkeztünk, s mindannyiunkat felvet-
tek. 1950-ben tizennyolcan végeztünk, többek
között Tanay Bella, Orosz Lujza, László Gerő.
 Színészi pályája hogyan és hol indult?
- 1 9 4 6 karácsonyán léptem először színpadra

Márai Sándor Kalandcímű darabjában Kolozsvá-
ron. 1947-ben segédszínészi státusba kerültem,
s rám osztották Shakespeare A makrancos höl-
gyében az egyik szolgát. Ezután azonban nagyon
hosszú csend állt be, játsztam ugyan majdnem
minden darabban, de egészen apró szerepeket,
pincért, katonát stb. Negyedév végén el is hatá-
roztam: megpróbálkozom egy másik színháznál,
s ha nem megy, akkor befejezem színi pályámat.
Kapóra jött, hogy az egyik vizsgaelőadás után a
marosvásárhelyi Székely Színház két vezető mű-
vésze, Kovács György és Delly Ferenc megkér-
dezte, lenne-e kedvem hozzájuk szerződni.
 Hogy jegyezték akkortájt a szakmában a

Székely Színházat?
 Színházi körökben, még Bukarestben is óri-

ási nimbusza volt. Sajnos a ránehezedő politikai
nyomás, a folyamatos kiszorítósdi következtében
1962-ben megszűnt, az egykor önálló szín-házból
mára csak egy tagozat maradt a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színházban.
 A két tagozat között milyen volta viszony?
 A román vezetés mindenbe beleszólt: mit,

mikor, hol játszunk. Amikor meg lehetett volna
már nyugati darabot adni, olyan trükkel jöttek,
hogy nincs valuta. Nyugati darabot szinte egyál-
talán nem is játszottunk. Talán csak Tennessee
Williamst, Millert, Dürrenmattot. A Nem félünk a
farkastól-t például a Színiakadémia égisze alatt
játsztuk, így nem kellett jogdíjat fizetni. De a
talán legfontosabb klasszikussal, Shakespeare-
rel sem volt sok szerencsénk: az igazgató nem
nagyon szerette, '46-tól a mai napig csak A mak-
rancos hölgy, az Othello, a Lear, a Macbeth és a
Vízkereszt ment.
 Az ötvenes években milyen volta repertoár-

juk?
 Pályám első húsz évében iszonyú sok sze-

metet is játsztam, s ez eléggé meg is nyomorított.
Annak idején azonban nem érzékeltem, hogy
milyen vackokat adunk, hogy az nem irodalom,
nem igazi lehetőség a színész számára. Ellenben
még örültem is a negatív szerepeimnek. A szoc-
reál darabokban ugyanis a negatív figurák mindig
jobb szerepek voltak, mint a pozitívak, azok csak
rázták az öklüket, és blődségeket dumáltak.

Szabó Ernővel Lavrenyov Leszámolásában (Ál-
lami Székely Színház, 1953)
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Dukász Anna (Ágika) és Lohinszky Loránd (Őr-
nagy) a marosvásárhelyi Tótékban (1968)

 Az egyéniségét, sok alakítását ismerve ne-
héz megérteni, miért osztottak önre negatív sze-
repeket.

 Lehet, hogy a hangom és az öltözködésem,
arisztokratikusnak tartott megnyilvánulásaim miatt
skatulyáztak be. Néhány elvakult párttag
egyébként a színészi játékban is az ellenség ak-
namunkájának megnyilvánulásait, bizonyítékait
kereste. Nekik az volt jó, ha valaki közepesen
vagy gyengén oldotta meg a feladatát. Mikor
például egy nagyon kedves, részeges színész
kollégám - aki költő és író is egyben - háború
vége felé játszódó darabjában egy magyar kato-
natisztet alakítottam, nagyon jól, egyesek ezt
gyanúsnak találták, mondván, túlságosan is át-
élem a szerepemet.

 A hatalom helyi képviselőivel adódtak egyéb
kellemetlenségei, konfliktusai is?

 Sohasem politizáltam, de a szocializmustól
ösztönösen idegenkedtem: éreztem, tetszhalott,
embertelen rendszer. Amikor a színházhoz kerül-
tem, rögtön fel akartak venni a pártba. Kértek
tőlem egy önéletrajzot. Én meg olyan holdvilág-
harapdáló „költeményt" írtam, hogy mint deka-
densre már nem tartottak rám igényt. A szám
mindig gyorsabban járt, mint az agyam. A szín-
ház pártinstruktora például egyszer nekem sze-
gezte a kérdést: „Csorba elvtárs párttag lett, a
Lohinszky elvtárs nem gondolkozott?" Mielőtt
befejezte volna a mondatát, közbevágtam: „Nem."
Azt akartam mondani, nem gondolkoztam... Az
56-os forradalom idején éppen akkor jártam a
Színiakadémia titkárságán, amikor rettentően
nagy volt a sürgés-forgás, Bukarestből jött az
utasítás, hogy emeljék fel a diákok ösztön-díját,
javítsák az élelmezését. Nem vettem észre, hogy
az egyik színésznő kollégám ott támasztja a
kályhát. Röhögve kérdeztem: „Be vagytok szarva,
kommunisták?" Sokkal kisebb dolgokért tíz-
tizenkét évet adtak. Az én kijelentésemnek csak
azért nem lett következménye, mert a párt és a
város - akkor még - magyar vezetői és a főiskola
tanári kara és rektora, Szabó Lajos kiálltak értem.

 Előfordult, hogy visszaadott szerepet?
 Amikor már elég súlyom volta színháznál - a

hatvanas évek közepétől -, kétszer is megpró-
báltam az igazgatóval alkudozni. Az egyik eset-
ben valami hazai darabról volt szó; arra hivatkoz-

Lohinszky Loránd, Bács Ferenc és Tanay Bella a
Harag György rendezte Özönvíz előtt-ben (1971)
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va úsztam meg, hogy a rendezőjével még egy-
szer sem dolgoztam.

 A rendezők közül kikkel szeretett dolgozni?
 Mindenekelőtt Szabó Ernővel és Harag

Györggyel. Haraggal évfolyamtársak voltunk, az-
tán ő elkerült Szatmárra, Kolozsvárra, majd Ma-
rosvásárhelyen töltött hosszabb időt.

 A híres román rendezők közül - akik a
román színházat egy időre a világszínház
élvonalába állították: Ciulei, Pintilie, Serban stb. -
kik fordultak meg Vásárhelyen?

 A hatvanas évek végén, a hetvenesek
elején Pintilie színpadra állította nálunk
Caragiale Viharos éjszaka című darabját, a
román tagozaton pedig Ciulei megrendezte
Dürrenmatt Play Strindbergjét. Az idősebb és
nevesebb román rendezők közül nálunk Sica
Alexandrescu, a Bukaresti Nemzeti Színház
akkori igazgatója szín-padra állította Caragiale
Farsangját, Moni Gelerther pedig Lovinescu
Lerombolt fellegvár, illetve Mihai Sebastian
Lapzárta előtt című darabját. Az utóbbi kettő
főszerepét én alakítottam.

- Ön nem szeretett volna rendezni?
 Nem, pedig sokszor felajánlották. Szíveseb-

ben játszom. Nagyon sok mindent játsztam, a
pályámon nem maradt ki egyetlen olyan szerep
sem, amire nagyon vágytam volna.
 Melyeket tartja legfontosabb alakításainak?

- Lucifert Az ember tragédiájában, Trepljovot a
Sirályban és a Platonov címszerepét. Sütő
Csillag a máglyán című darabjában - Kolozsvá-
ron, illetve Vásárhelyen - mindkét főszerepet,
Kálvint és Szervétet is eljátszottam. Nagyon sze-
retek vígjátékot játszani: Goldoni Különös törté-
netében Filibertóként, Sütő Vidám sirató egy
bolyongó porszemért című darabjában Prédi-
kásként nagy sikerem volt. Különleges előadás
volt a Harag rendezte Özönvíz előtt, Nagy István
darabja; alakításomért megkaptam a Teatrul ne-
vű színházi lap díját. Az utolsó húsz évben a
legnagyobb sikert Albee Nem félünk a farkastól
című darabjában George szerepében arattam. A
kisvárdai színházi találkozón megkaptam érte a
legjobb alakítás díját, az előadás pedig Brassó-
ban nemzetközi díjat nyert.
 Bukott meg valamelyik szerepében?
 Nem a közönség, hanem a szakma és a

sajtó előtt: 1980-ban a Learben, amelyet
emberszabású figuraként s nem félistenként
képzeltem el. A közönségnek nagyon tetszett az
előadás, élvezte, de a sajtó fanyalgott. A
kritikusok a külsőm és az orgánumom miatt nem
találtak elég súlyosnak a szerepre.
 Hány magyar filmben játszott?
 Tizenháromban. 1972-ben forgattam az

elsőt: a Nincs időben a Börtönigazgatót alakítot-

tam. Emlékszem, Lillafüreden
áprilisban forgattunk egy téli
jelenetet: s mivel nem akart
hullani a hó, a díszletezők be-
festették a fákat fehérre, hogy
valami téli hangulat legyen. 1982-
ig egyébként minden év-ben
forgattam egy filmet.

 Könnyen elengedték?
 Különböző hatóságoktól,

fórumoktól minden esetben
összesen tizennégy engedélyt
kellett megszereznem. A sok
kilincselés, várakozás és meg-
aláztatás iszonyatos stresszt
okozott. Amikor már kezemben
volt az útlevél, minden alka-
lommal úgy éreztem: soha töb-
bé nem csinálom végig ezt a
tortúrát. 1982-ben aztán letil-
tottak, többé nem jöhettem for-
gatni. A hivatalos indoklás sze-
rint azért, mert az erdélyi szín-

házak
megsínylik, hogy tőlük a legjobb

erőket vendégszereplésre vagy forgatás-ra
elhívják Magyarországra.

 Román filmekben is szerepelt?
 Négy-ötben. Mivel románul elég rosszul

beszélek, csak kisebb szerepeket kaptam - pél-
dául pápai prelátus, magyar gubernátor vagy
aktivista-, amelyekben az akcentusom nem szá-
mított.

 Önálló estet nem akart csinálni?
 Versmondói karrierem lezárult azzal, hogy

'46-ban az egyik pártünnepségen nem engedtek
Kosztolányit szavalni. A Csillag a máglyán című
darabból viszont összeállítást készítettem, ame-
lyet az Európai Magyar Protestáns Szabadegye-
tem szervezésében előadtam Svájcban, Párizs-
ban, Belgiumban és Hollandiában is.

 A Színiakadémia elvégzése óta ugyanabban
a színházban játszik. Nem is hívták máshova?

 Visszamehettem volna Kolozsvárra, 1989
után pedig több helyre hívtak. Égy-egy szerepre
Miskolcra, Békéscsabára, a Szkénében pedig A
legnagyobb című drámában Széchenyit akarta
velem eljátszatni Élek Judit.

 Évadra nem hívták?
 Nem.
- Nem akart volna Magyarországra települni?
 Nem volt rá okom. Erdélyben születtem, ott

nevelkedtem, ott kezdtem a pályámat.

Tanay Bellával Bulgakov A
képmutatók cselszövése ma-
rosvásárhelyi előadásában
(1972)
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- Úgy érezte, kötelessége maradni?
- Ezt nem fogalmaztam meg magamban. Nyil-

ván a lelkes és hűséges vásárhelyi közönség is
ott tartott. Az, hogy kaptam a visszajelzéseket,
éreztem a szeretet megnyilvánulásait. Természe-
tes volt, hogy maradok. Nekem ez a közegem. Itt
vagyok otthon.

 Vásárhelyről az évek során hány színész
települt át Magyarországra?

 Legalább a társulat negyede.
 Mit tartott azokról a kollégáiról, akik elmen-

tek?
 Nem voltam róluk túl jó véleménnyel. Nem

tudtam elfogadni a lépésüket, akármennyire is
hangoztatták, hogy az embernek csak egy élete
van, azt csinál vele, amit akar. Senkinek nem
kellett elmennie.

 Nem volt elegendő oka testet-lelket nyomo-
rító diktatúra?

 Én is elviseltem. Nem rokkantam bele. Ha
depressziós lettem, 1989 után lettem az. Addig
még abban reménykedtem, hogy egyszer meg-
bukik a rendszer, s én is tudok valamit kezdeni az
életemmel. De aztán hamar rá kellett jönnöm,
hogy az egész '89-es „forradalom" svindli volt. Az
új elnök és kormány talán valóban humánusabb,
értelmesebb. De ha nem tudnak eredményt
produkálni - márpedig Románia nagyon rosszul
áll gazdaságilag -, akkor megbuknak. Időnként
elővesz a depresszió, nincs már időm kivárni,
hogy kialakuljon valami ezen a tájon.

 A rendszerváltás után mi változott a
színház-ban?

 Silányabbak, kommerszebbek lettek az elő-
adások.

 A színészek anyagi helyzete milyen?
 Nemrég kezdett viharos gyorsasággal rom-

lani az áremelkedések következtében.
- Ön hogy él?
 Mostanáig elég jól éltem.
 Mit ért el anyagilag?
 Ami pluszpénzhez hozzájutottam - főleg a

filmezésért kapott honoráriumra gondolok -, azt
inkább utazásra költöttük: vagy háromszor bejár-
tuk Nyugat-Európát. Szeretnék még sokat utazni,
de erre semmi reményem. Nincs semmim: se
kocsim - nem is akartam volna venni, mert a
belvárosban, a színháztól öt percnyi távolságra
lakom -, se házam. Most lesz először tulajdonom:
készülök megvenni a lakásomat, ami egy
háromemeletes ház második emelete: négy szo-
ba. Púp lesz a hátamon.

 Magánélete hogyan alakult?

Lohinszky Loránd (George) és Farkas Ibolya
(Marthe) a Nem félünk a farkastól marosvásár-
helyi előadásában (1995)

- Negyven éve vagyok nős, egykori tanítvá-
nyomat, Farkas Ibolyát vettem el, aki ma a ma-
rosvásárhelyi színház vezető színésznője. Egy
lányunk van: ő a marosvásárhelyi orvosi egyete-
men évfolyamelsőként végzett. Miután kihelyez-
ték a távoli Moldvába, 1986-ban névházasság
révén átjött Magyarországra. Torokszorító volt.
Később újra férjhez ment, két gyereke született.
Jelenleg a budapesti Szent Margit Kórházban
belgyógyász.
 Foglalkoztatja a halál gondolata?
 Különösebben nem. Szeretnék elébe menni.

Elhatároztam, ha halálos beteg leszek, nem

csinálom végig. Nem tudom, lenne-e hozzá
erőm.
 Milyen embernek ismeri magát?
 Fortyogok s időnként kitörök, akár a gőz a

fazékból. Különösen az etikátlanság dühít fel.
 Miben változott leginkább az elmúlt évtize-

dekben?
 Megöregedtem, és lelassult az életritmu-

som, de ezenkívül semmiben sem változtam. Ma
is ugyanúgy szertetem a színházat, mint évtize-
dekkel korábban. Imádok tanítani a főiskolán. Jó
érzés, hogy valamit át tudok adni hosszú pályám
tapasztalataiból.


