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- Ahhoz a színésznemzedékhez tartozol, ame-
lyik még Kolozsváron járt főiskolára.
 Nagyszabású tehetségkutatás volt az or-

szágban, ötvennégyen kerültünk be, és tizen-
nyolcan végeztünk. A többiek lemorzsolódtak.
Akkor még volt válogatási lehetőség. Most há-
rom embert vehetnek fel, mind a háromnak vé-
geznie is kell. Nem felejtem el, hogy tanárunk,
Kovács Gyuri bejött egyszer az órára, és azt
mondta: falujáró színházat kell csinálnunk, falun
kell játszanunk. Bizony voltak, akik nem vállalták,
és elmentek önként. Azok is eltűntek a pályáról,
akik csak önmagukat szerették a színpadon, s
nem a színpadot tisztelték. Nekem elsőre nem si-
került a felvételim, rettentően elkeseredtem. A
kolozsvári református kollégiumban végeztem,
Oláh Tibor - aki most a főiskolán professzor -
tanította a francia irodalmat, vele nagyon sok
műkedvelő előadást tartottunk. Jobban ismer-
tem a francia drámairodalmat, mint a magyart,
mert az előbbit oratóriumszerűen végigjátsztuk
az iskolapadban. Na, a sikertelen felvételi után
elmentem Tibcsi bácsihoz, s felpanaszoltam a
bánatomat. Felkészültünk, és az őszi pótfelvételi
aztán sikerült. Emlékszem, Tompa Miklós, Kő-
műves Nagy Lajos, Szabó Lajos, Senkálszky
Endre voltak a bizottságban. Az is az igazsághoz
tartozik, hogy én akkor osztályellenségnek szá-
mítottam, kizsákmányoló gyerek voltam, mert az
édesapámnak kocsmája volt.

- Mi lett volna veled, ha nem vesznek fel,
egyáltalán, hogy jut eszébe egy kocsmáros gye-
rekének, hogy színésznek menjen?
 Talán a kényszer vitt rá, mert akkor osz-

tályharcos alapon az ilyen gyerekek földműves-
nek mehettek, papnak vagy művésznek. Retten-
tően élveztem a papi gyakorlatot, jártunk legáci-
ókra, betanultuk a legszebb prédikációkat, az
volta siker a szószéken, ha az öreg nénik pitye-
regni kezdtek...

- ...de már ez is színészi siker.
 Igen, hiszen hatásosan kell interpretálni

egy betanult szöveget. Szóval maradt a színi-
akadémia. Ha az nem sikerül, talán pap lettem
volna, hisz bármennyire közhely is ez, és sokan
megmosolyogják, azt tartom, hogy a színészi, a
papi és a tanári hivatás szolgálat. Ezért a pap, a
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tanár és a színész addig ne menjen el innen,
amíg nem muszáj. Az egyháznak, az iskolának
és a színháznak közösségteremtő ereje van, és
itt, Erdélyben most ez a legfontosabb.
 Mit értesz azon: „amíg nem muszáj..."?
 Amíg lehetőség van, amíg munkát adnak,

amíg van kinek, addig csinálni kell. Megszorítá-
sok persze vannak, de én egyelőre még
játszhatok - persze nem mindig azt, amit
szeretnék. Eszembe jut egy eset: Karácsony
Benő Rút kis kacsáját mutattuk be, mégpedig
megzenésítve, óriási sikerrel. Bejártuk szinte az
egész magyar-lakta területet. Huszár Sándor, aki
egyébként két évvel ezelőtt éppen itt ült, ennél
az asztalnál, és azt mondta, hogy nekünk nem
szabad elmennünk (egy ideje pedig
Magyarországon él), akkoriban A Hét
főszerkesztője volt, és egy cikkben nagyon
kirohant, hogy Karácsony Benő még rendben
van, de így, megzenésítve mégsem volna
szabad... Balogh Edgár erre azt mondta: még így
is. Ha így tudjuk elvinni a magyar szót a legki-
sebb faluba, akkor ezzel is szolgálatot teljesí-
tünk.
 Csakhogy ezzel az érvvel minden gyenge

produkció védhető. A magyarszó mentség min-
denre?
 Lassan így lesz. Ha egy kabaréval elme-

gyünk Székelyföldre, az garantáltan zsúfolt ház.
Elmentünk A viharral, ami az utóbbi évek legjobb
szatmári előadása, a tervezett négy produkció
egyikét el kellett hagyni érdeklődés híján. Ilyen-
kor persze megkérdőjeleződik minden. Harag
Gyuri jut eszembe: kiváló Éjjeli menedékhelyet
rendezett Kolozsváron - kilencszer játszották.
Ő persze hű maradt önmagához. De azért az
emberben felmerül, érdemes-e. A viharra per-
sze nekünk - a színháznak is - szükségünk
volt, éreztük, hogy csinálunk valamit. Csíkszere-
dán egy tanárnő odajött hozzám: „Művész úr,
ugye maga nem megy el?" Sokszor kérdezték
már ezt, és én mindig azt mondom: nem. És na-
gyon szégyellném, ha elmennék. Hiszek abban,
hogy minden ittmaradó hitet ad a többieknek.

- És minden elmenő hitet gyengít. A menés
is, a maradás is egyfajta mintát teremt.

- Tudod, feltettem magamnak a kérdést, nem
azért maradok-e, mert ebben a korban már nem
kockáztat az ember. De nem erről van szó.
Egyszerűen itt érzem magam itthon. Pedig kicsit
gyökértelen vagyok. Brailán születtem. Édesa-
pám kereskedősegédként szabadult, de '29-
ben, a válság idején ki kellett tanulnia az
ácsmesterséget is, és egy olyan cégnél kapott
állást, amelyik egyik városból vonult a másikba.
A Cerna-Voda-i hídhoz került, így születtem én
Brailán. A főiskolán úgy irigyeltem a többieket,
mindenik vágyott vissza a szülőfalujába vagy -
városába, belőlem pedig hiányzott ez az érzés.
'40-ig Bukarestben nevelkedtem, aztán
kerültem Kolozsvárra. Ez lett aztán a
„szülővárosom", odakötődöm. Egyszer jártunk
Párizsban. A Louvre-ból jöttünk ki azon a
napon, amikor ingyen is beengedtek, ültünk a
járdaszélen, kekszet ettünk, vizet iszogattunk.
Ültek ott még mindenféle nációk, amerikaiak,
nyugatiak, és hirtelen megrohantak az emlékek.
Kérdeztem Pirit, a feleségemet: visszakerülök-e
még, láthatom-e Kolozsváron a Farkas utcát, a
református kollégiumot, a templomot? Most lesz
a negyvenéves érettségi találkozónk. Sajnos az
osztályterembe már nem engednek be - van egy
ilyen rendelet -, különben is sokan külföldről
jönnek, ha jön-nek, őket úgysem lehetne oda
bevinni, így a teológián biztosítanak majd egy
helyiséget, ahol megtarthatjuk az osztályfőnöki
órát. A kolozsvári diákévekről csak jókat
mondhatok.

A legjobb színészek - Szabó Ernő, Delly Fe-
renc, Kovács György - tanítottak bennünket.
Nemcsak irodalmat, színészmesterséget taní-
tottak, emberségre, etikára is neveltek. Egyik
kollégám, Török Pista mondta volt: „A deckát, a
színpad deckáját nagyon tiszteljük!" Tiszta cipő-
vel léptünk a színpadra, és akkor minden külső,
civil baj elfelejtődött, megszűnt. A színpad volt a
valóság. Aki a színházba belép, az a sapkáját le-
veszi, a színpadon enni, cigarettázni nem le-
het... Mindez túl merevnek tűnhet - nekünk fon-
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tos volt. Természetesen tudom, nem elsősorban
ezen múlik a minőség. Ciuleiék feketéztek, ciga-
rettáztak, csevegtek - aztán nagyon komolyan
dolgoztak. Bennünket talán nehezebb helyze-
tünk szorított rá a feleslegesnek tetsző, de meg-
tartó, apró szertartásokra. Gondold el, a végzős
osztály egy kivétellel színházat alapíthatott
Nagybányán. Úgy hittük, megváltjuk a világot. Mi
lettünk az ötödik vagy a hatodik erdélyi magyar
színház. A sorrend nem eldönthető, mert ugyan-
abban az évben alakult tehetséges műkedvelők-
ből a temesvári is. A huszonötödik évfordulóját
még mindkét színház megünnepelhette... Szó-
val Bányán igényelték a színházat, mi össze-
szoktunk, egy nyelvet beszéltünk, és volt annyi
erőnk, „forradalmi romantikánk", hogy együtt
maradjunk. Szerződtek persze hozzánk időseb-
bek is, Dési Jenő, Bartos Ede és mások.

 Végzős osztályok gyakran álmodoznak az
együttmaradásról, csakhogy hiányzik az össze-
tartó erő, egy tehetséges mag.

 Ez volt nálunk Harag Gyuri. Ő volta
vezető rendezőnk, vele jöttünk. A színházépület
rozoga volt, a bemutató előadásunkon hullott a
hó a színpadra, nem volt öltözőnk... Mégis, az
indulás gyönyörű volt. A nyomorban
összefonódtunk. Egyetlen bőrönddel, egy
lódenkabáttal érkeztünk, kilencen laktunk egy
szállodai szobában éveken át, megosztottuk
mindenünket. Szak-mailag talán nem voltak
olyan jók az előadások, de sütött belőlük a közös
akarás, a lelkesedés, a fiatalság. Csodálatos
volt, ahogy Harag Gyuri bánni tudott velünk és
éltetni tudta a közösséget. Később aztán
differenciálódtak a tehetségek, nem volt már
elég a lelkesedés. Harag távozása után volt egy
látványos visszaesésünk, rendező nélkül
maradtunk. A hatvanas évek közepétől kezdtek
aztán olyan előadások születni, amelyek minden
szempontból megállták a helyüket. Közben
átköltöztünk Szatmárra, ahol jobbak voltak a
lehetőségek. Hosszú tortúravolta költözés, mert
ott nem lehetett külön magyar színházat
alapítani, így hát mint a bányai színház „kiren-
deltsége" érkeztünk.

 Vezető szatmári színész lettél. Vagy így
volt ez már a kezdet kezdetén?

 Szerencsésen indultam. A vizsgaszere-
pem a Liliomfi volt. Olyan sikerem volt, hogy ami-
kor a Bartha Miklós utcán végigmentem - ott volt
a kereskedelmi líceum -, a lányok kikönyököl-
tek, integettek, hogy ott jön az Ács Ali. Rettentő
büszkeség töltött el, öntelt is lettem, túl nagy volt
az önbizalmam. Írta is később Jordáky, hogy már
túl rutinos vagyok. Négy-öt év kellett, hogy rájöj-
jek: hohó, a sikeren túl van más is, több is. Tuda-
tos szolgálat. Az is igaz, hogy én mindig kicsit
ösztönös színész voltam. Teljesen szembenáll
ezzel például Lohinszky Loránd, aki kifejezetten
tudatos színész. Lehet egyiket vagy másikat
jobbnak találni, én mindenesetre tisztelem a vál-

Korcsmáros Jenő, Fülöp Ildikó, Elekes Emma
és Ács Alajos lonescu A király halódik szatmári
előadásában (rendező: Taub János, 1970)

lalását. Nemrég találkoztunk, így beszélt: „Ali, ha
fát vágnak a hátamon a színház előtt, azt is eltű-
röm."
 Újra ugyanoda lyukadunk ki: menni vagy

maradni. Lászólag nem idevaló a kérdésem: ne-
ked van gyereked?
 Nincs.
 Azért kérdeztem, mert sokan a gyerekük

sorsát igazítva hagyják el az országot.

- Igen, meg is értem. Ha egy gyerek úgy nő
fel, hogy nem ismeri meg a magyar történelmet,
a tantárgyakat románul kell tanulnia, hát, abból
már más gyerek lesz. Én Bukarestben három
elemit román iskolában végeztem. „Strajer" vol-
tam - ez a cserkésznek felel meg -, rettentően
lelkes román strajer. A bécsi döntés után
átkerültünk Kolozsvárra, ott meg már lelkesen
szavaltam a Talpra magyart március 15-én.
Szóval nem mindegy, hol nő fel a gyermek.
Megértem a szülőket, és nem is szeretnék
pálcát törni senki felett. Mégis inkább tisztelem
azt, aki itt marad. Nekünk a román néppel
nincsenek problémáink. És ezt nem
óvatosságból mondom. Barátaim



• KÉTSZÁZ ÉV •

Fülöp Erzsébet (Miranda) és Ács Alajos (Pros-
pero) A viharban (Szatmárnémeti, 1989)

vannak köztük, találkozunk, beszélgetünk, szin-
te kínosan vigyáznak arra, nehogy megsértse-
nek. Sok mindentől pedig ugyanúgy szenved-
nek, mint mi. Buta emberek persze vannak, vol-
tak és lesznek, olyanok, akiket bizonyos cél ér-
dekében meg tudnak etetni azzal, hogy azért
nincs nagyobb kenyerük, mert én itt élek.
 A színházalapítás idején, a „forradalmi ro-

mantika" hittel teli időszakában valószínűleg
másképp képzeltétek a jövőt.
 Bizony, másképp. Hittük, hogy egyenlő jo-

gaink lesznek. Megismerkedtünk Gróza Péterrel
- neki ugyanis Bisztrai Mária színésznő „balkéz-
ről" a lánya volt -, és ő is hittel magyarázta, hogy
s mint lesz. Sok jel mutatott arra, hogy egyenran-
gú nemzetiségként élhetünk és éltünk is. Még a
hatvanas évek közepén is. Nyitott idő volt. Játsz-
hattuk a kortárs drámairodalmat - ez is volt az
erősségünk. A klasszikus darabok előadásai
nem sikerültek. Kivétel az említett Vihar, azzal
tudtunk az itt és most élő emberekhez szólni.

- A szatmári előadásokra mennyire jellemző
az az aktuálpolitizáló kibeszélés, amit másutt
gyakran tapasztalni, és ami meglehetősen primi-
tív módon próbálja helyettesíteni a drámai mély-
ségek valódi kibontását?
 Nem jellemző. De arra azért törekszik az

ember, hogy legyen egy apró összekacsintó
hangsúlya, mondata, amit a jelen törmelékeiből
halászik elő. Most például játszunk egy román
darabot, amelyben a fordító, ahol csak lehetett,

kikerülte a Bukarest szót. „Ott", „a városban", „a
fővárosban" stb... Én pedig szándékosan - per-
sze ironikusan - Bucurestit mondtam. A „meg-
tekintés" után aztán üzentek: „Mondjátok meg
Alinak, hogy mondja rendesen azt a szót." Pedig
hát, ugye, én „rendesen" mondtam, nézd meg
akármelyik újságot... Hát ilyen csalafintaságaink
vannak.
 Gondolom, ezek a csalafintaságok

segítettek színházigazgató korodban is. És
talán a kompromisszumkészséged is.
 Valóban, hajlok a kompromisszumra. Az-

után lettem igazgató, hogy megalapították a ro-
mán tagozatot. Sokan le akartak beszélni, de én
elvállaltam. A társulatot tovább kellett vinni, és ha
már egyszer együtt kell léteznünk velük, akkor
mégiscsak jobb, ha magyar igazgató van. Sokan
elmentek, de sikerült fiatalokkal frissíteni és né-
hány jó előadást létrehozni. Persze az igazán jó
igazgató olyan, mint Harag Gyuri, Ciulei, vagy
amilyen Magyarországon Várkonyi lehetett.
 Ezek szerint belőled hiányzott valamilyen

képesség.
 Igen, hiányos a műveltségem, és talán

nem tudtam elég makacsul harcolni bizonyos
dolgokért. Én hiszem, hogy kompromisszumok
nélkül nem lehet a mai világban élni, és közben
irigylem azokat, akik makacsul kitartanak a ma-
guk igaza mellett. Nagyon őszintén mondom,
nem tudom, kinek van igaza: nekem, aki mindig
az összekötő utakat, a kapcsolódási pontokat
keresem vagy annak, aki mindenáron kitart és
nemet mond, nem alkuszik.
 Te tizenegy évig kitartottál mint igazgató.

Felmondtál vagy felmondtak?

 A magyar tagozat sokkal jobb volt, mint a
román. Hiába jöttek oda a végzősök Bukarest-
ből, a Caragiale-intézetből, el is mentek egy éven
belül. Nincs ugyanis közönsége a román társu-
latnak, nincs hagyománya a színházba járásnak.
Ez rossz vért szült, a gyengébb színészek elége-
detlenkedtek, hogy mindez azért van, mert a ma-
gyar társulat - élén a magyar igazgatóval - el-
nyomja őket. Szóval felmondtak. De az is igaz,
hogy bele is fáradtam az adminisztratív ügyek
intézésébe, felőrölte az idegeimet az állandó
szél-malomharc. Aki utánam következett -
Gergely János -, csak a fiatalokra akart építeni.
Elég volt a vénekből, mondta. Van egy jó román
közmondás: „Akinek nincs örege, az szerezzen
magának." Rövid idő múlva ő is rájött, hogy
szükség van ránk. Egyébként most már ő is
Magyarországon él, az igazgató pedig
természetesen román.

 Arról beszélsz, hogy szükség van az öre-
gekre. Van, aki azért hagyja itta színházat mert
fél, hogy nyugdíjba küldik, és többé nem játsz-
hat.

 Ez is megtörténhet. De annyira hiányzik az
utánpótlás - hol van már az az idő, hogy tizen-
nyolcan végeztünk?! -, hogy a színházak lassan
rákényszerülnek, hogy visszahívják a nyug-
díjasokat. Amíg nekem nem mondják, hogy
muszáj, nem megyek nyugdíjba. Szükség van a
színészre. Nem csináltunk mi nagy dolgokat,
nem változtattuk meg a világot, de talán egy
gondolat, egy szó, egy gesztus megmarad
belőlünk az emberek agyában-szívében. Ebben
a hitben ringatom magam, ez ad erőt, ez ad
boldog pillanatokat.

- Fel tudsz idézni ilyen pillanatokat?

 Hirtelen eszembe jut nagy szerelmem, aki
nem szeretett. Bánffyhunyadi leányka volt, ké-
pes voltam miatta megtanulni biciklizni, hogy ki-
menjek Hunyadra, és persze szekérrel vittek be
végül, mert nekimentem egy kőrakásnak a kő-
rösfői hágón, és örvendtem, hogy a leányka a
le-szakadt fülemet ápolgatta. Aztán színész
lettem, Kolozsváron szerepeltünk a Tündérlaki
lányokkal. Vastapsot kaptam, és ahogy
felpillantok a vasfüggöny ajtajából, látom, hogy a
drága leányka a kettes páholyban lelkesen
tapsol. Na, hát ekkor boldog voltam. A legszebb
pillanatok azok voltak, amikor sikerült kikínlódni,
megszülni vala-mit. Camus Caliguláját próbáltuk,
és másfél órás kísérletezgetés után Csíky Bandi
megölelt: „Ali, ezért az öt percért érdemes volt
élni." Megtaláltuk a kulcsát egy ötperces
jelenetnek.

 Miféle hiányérzeteid vannak?

 Kudarcok is voltak, természetesen. Az
sem volt boldog pillanat, amikor Miske Lacival
együtt filmfőszerepre hívtak Magyarországra és
még a próbafelvételre sem engedtek ki. De ez
nem rajtam múlott. Biztosan én magam is többet
tehettem volna. Ez tellett. Ennyit tudtam. De kü-
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lönösen egy-egy turnén, kiszálláson úgy érzem,
egy hadsereg van mögöttem. Mert ismernek,
tudnak, várnak, megnéznek. Ezt a hadsereget
nem szabad elhagyni. Maradok, mégpedig a
színháznál. Ha nem játszhatom, kikunyerálom,
hogy a ruhatárban ott lehessek, és bevegyem a
kabátokat.
 És ha nem lesz ruhatár, ha nem lesz

színház?
 Sokszor eszembe jut, hogy a szatmári

színház néhány év múlva megszűnik. Nem szün-
tetnek meg. Elfogyunk. A mai előadásban ját-
szott kilenc színész - négyen közülük már bead-
ták az áttelepülési kérelmet. Én vezető színész-
ként talán könnyebb helyzetben vagyok, ott elöl-
ről kellene kezdeni mindent. Kovács Gyuri fel-
ment Pestre, és megbuktatták. Harag Gyuri sem
érte el azt, amit megérdemelt volna. Engem a
család is tart, nem tudom itthagyni édesanyá-
mat, testvéreimet. Akármilyen jó dolgom lenne
ott, nem érezném jól magam. Zsidó barátunk ki-
ment New Yorkba és öngyilkos lett. Nőgyógyász
volt, mindene megvolt. Feleségével tavaly talál-
koztunk Pesten. Gazdag asszony, a Hiltonba hí-
vott vacsorázni, de mindig csak Szatmárt kér-
dezte. Hogy meséljek neki a strandi fákról, az ut-
cákról.

Aztán kis budai vendéglőben halkan énekel-
getünk a feleségemmel, kimegyek a WC-re, hát
utánam jön valaki, megszólít: „Nem kell, hogy is-
merj engem, vásárhelyi orvos vagyok, két napja
települtem át, néztelek benneteket messziről és
könnyeztem. Ha bármi gondotok van itt Pesten,
keressetek meg." „Nem, én megyek vissza" -
mondom. Kérdezgették Magyarországon: mi-
ért?

Miért? Még van egy kis dolgom.
Debrecenben voltunk Árkosi István kiállítás-

megnyitóján. Meglátom ott később az apját is, aki
nekem osztályfőnököm volt a kolozsvári kollégi-
umban. „Késtem - mondja -, ott tartottak a ha-
táron." „Megtörténik" - mondom. „Igen, de én
most hazajöttem" - válaszolja. Kiderült, hogy
előbb áttelepült, mint a fia, és most látogatóban
volt Kolozsváron. Itt szólított meg valaki nagy
örömmel. „Na, lesz még egy szatmári színész a
társulatnál." „Nem - mondom -, én csak láto-
gatóban vagyok."

1991. JÚLIUS, GYULA

- Ülünk a gyulai Rondellában, több mint két év
telt el első beszélgetésünk óta. Két nem akármi-
lyen év. Ács Alajos most is vendégségben van
Magyarországon, Székely János Mórok című
darabjában Achmed szerepét játssza. Mi történt
az elmúlt két év során?

 A lényeg közismert: az első napokban,
hetekben öröm, lelkesedés, eufória. Ez elmúlt.
De a

Nagy Dezső, Ács Alajos és Keresztes Sándor
Székely János Mórok című drámájában (ren-
dező: Tompa Gábor, 1991, Gyula) (MTI-fotó
Ilovszky Béla felvétele)

változás nem tagadható. Az a tény, hogy itt ülhe-
tek veled, mégpedig mint m.v., vagyis részese
lehetek egy Magyarországon készülő produk-
ciónak, egyértelmű bizonyítéka e változásnak.
Ez a szerep alkalmat adott a szembesítésre:
visszanézhettem mindarra, amit én magam
tettem vagy nem tettem. Hogy itt lehetek és
dolgozhatok, az boldogság. Cselekvő módon
részt vehetek, bekapcsolódhatok a
magyarországi színházi életbe. Már csak ezért
sem látom olyan kétség-beejtőnek a helyzetet,
mint sok társam Erdély-ben. A sajtó, a tévé
teret ad magyarságellenes
megnyilatkozásoknak - de legalább pontosan
megismerjük ellenségeinket. És mi is mondhat-
juk a magunkét, vitatkozhatunk, a színházban
pedig azt játszhatunk, amit akarunk. A jövőre
vonatkozó kérdések változatlanok: megalkudni,
kompromisszumokat keresni vagy ellenállni?
Egyértelmű válasz nincs, de én arra hajlok, hogy
sok türelemmel, lassan-lassan előbbre jutha-
tunk.

 Nem Székely János-i jambusokban, de a
mindig megegyezést kereső Achmed szövegét
ismétled. Mintha nem ismernéd a Székely által
kegyetlen realizmussal megírt ötödik felvonást,
melyben Achmed, a mórok utolsónak maradt
képviselője is máglyára kerül.

 A befejezés tanulságai egyértelműek: se

lázadással, se magalkuvással nem lehet ered-
ményt elérni. De az erkölcsi győzelem a miénk,
az igazság a mi oldalunkon van, hiszen az
igazság mindig az elnyomottaké. Biztató az,
hogy egyre több román értelmiségi is nekünk ad
igazat. Túl kellene már tenni magunkat a bajok
fel-emlegetésén, a vég nélküli panaszkodáson.
Dolgozni kell. Szabadon dolgozhatunk,
megszaporodtak a lehetőségeink, ezzel élni
kell.
 Ez csak elhatározás, szemléletváltás kér-

dése?
 Sajnos nem csak erről van szó. Nálunk,

Szatmárnémetin annyira megfogyatkozott a tár-
sulat, hogy nagyon nehéz olyan darabokat talál-
ni, melyek kompromisszumok nélkül kiosztha-
tók. A pénzügyi támogatás nagyon csekély - de
ugyanez a helyzet a román színházaknál is. Ez
tehát nem speciális kisebbségi probléma.
 Vannak-e belső, szubjektív akadályok?

Azért is kérdezem ezt, mert az a tapasztalatom,
hogy sokan akkor is a nehéz helyzetre hivatkoz-
nak, amikor önkritikára lenne szükség.
 Igen, vannak, akik ravaszkodnak és azzal

mentegetik gyenge teljesítményüket, hogy „nem
hagyják, nem lehet..." De igen, lehet. Vannak
konkrét példák, születnek jó előadások. Oda kell
állni és dolgozni. Nehezebb körülmények közt is
tudtunk minőséget létrehozni, akkor most miért
ne tudnánk?! A magyar nyelv fennmaradására,
megtartására hivatkozva gyakran a könnyebb
ellenállás irányába megyünk, és könnyű fajsúlyú
darabokat játszunk. Ennek persze anyagi okai is
vannak. Mindenesetre a színházak műsorterve
nem tükrözi a lehetőségeket, mármint azt, hogy
végre bármit játszhatunk.
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- Az mindenképpen biztató, hogy az első
osztály már teljes létszámmal indulta Szentgyör-
gyi István Színművészeti Főiskolán.

 Üröm az örömben, hogy négy segédszíné-
szünket fel is vették. Ennek örülnünk kellene, de
hát négy ember távozása csapás egy ilyen kis
társulatra. Vajon életben tud-e maradni az Északi
Színház még négy évig, mire a mostani elsősök
végeznek?

 Térjünk vissza a Mórokhoz! Székely János
felrajzolja a kisebbségben elképzelhető maga-
tartásmintákat, a végeredmény mindig ugyanaz:
vereség. Van-e olyan típus, amelyikről Székely
elfeledkezett?

- Van. A túlélő. A darabban nincs túlélő. Mi
viszont itt vagyunk, és készülünk a bemutatóra.
Hol így, hol úgy, túlélünk. A dráma műfaja talán
megköveteli az írótól, hogy ezeket a magatartás-
típusokat karakteresen megkülönböztesse. De a
valóságban ezek keverednek, mindegyik meg-
van egy-egy emberben. A helyzet változik, ennek
megfelelően ma kompromisszumot kötsz, holnap
nemet mondasz.

 Ez a gyulai vendégjáték egyszeri, kivételes
alkalom, hiba lenne az általánosítás - mégis
megkérdezem: mit jelent számodra az, hogy nem
a megszokott, szatmári színésztársakkal, hanem
kolozsvári és magyarországi kollégákkal

dolgozol?

 Nagyon remélem, hogy ez hamarosan ter-
mészetessé válik, és nem kell viselnünk a „ki-
sebbségi, elnyomott színészek" megkülönböztető
pecsétjét. E másfél hónap alatt sokat tanultam, jó
lenne ezt majd hasznosítani. Azt sajnos látnom
kellett, hogy itt, Magyarországon még élesebben
vetődnek fel az anyagi problémák. A hivatás
háttérbe szorul, bár láthattam, igenis vannak,
akik nagyon komolyan veszik a pályát.

 „Sokat tanultam ", mondod ezt túl a hatva-
non. Mikor leszel már „kész színész"?

 Én még kész nem voltam soha. Azt sok-
szor éreztem, hogy megtettem, amit lehetett. De
elégedett soha nem lehetsz, mindig van egy még
jobb megoldás. A tanulás persze nem szó szerint
értendő. Nyitott szemmel figyelni a világot, hagy-
ni, hogy találkozzunk a dolgokkal - így tanul a
színész. Ezért nagyon jó egy ilyen vendégjáték,
különösen nekem, aki élete során megfosztotta
magát attól, hogy más társulatokban, új, ismeret-
len kollégákkal dolgozzon.

 Mindez szépen hangzik, ugyanakkor azt is
tudjuk, hogy a három erdélyi színészt már valakik
helyére hívták. Azok helyére, akik kiléptek a pro-
dukcióból, amikor kiderült, hogy a Pesti Színház
mégsem fogadja be a Mórokat. Székely János-
drámát bevinni a Váci utcába - úgy látszik, túl
nagy kockázat ez ma Magyarországon.

 Ezekkel a tényekkel szembe kell nézni. Ha
X vagy Y elvállalta volna a szerepet, akkor én

most nem itt ülnék. De ez a pálya ilyen. Szeren-
cse kell hozzá. És nem tagadom, jó érzés, hogy
rám gondoltak, amikor Achmed szerepére szí-
nészt kerestek. A szatmári színház egyik erőssé-
ge a csapatmunka. Itt, ebben a sokfelől összeto-
borzott alkalmi társulatban ez nehezen alakult ki.
De csodálatos élmény volt Kútvölgyi Erzsivel
dolgozni. Ízig-vérig színésznő, segítőkész és
szerény. Öröm volt látni, mennyire komolyan ve-
szi a mesterséget Mertz Tibi, de ezt mondhatom
Szervét Tiborról is.
 Mit kezdjünk Achmed darabzáró mono-

lógjával, ami sugallja, sőt állítja, hogy a belátható

időben nincs megoldás?
 Tények igazolják Achmedet, mégsem fo-

gadhatjuk el a jóslatát, ha elfogadjuk, akkor le-
mondunk mindenről. A lemondás ellentmond az
élet törvényeinek. Két évvel ezelőtt - amikor ül-
dögéltünk a szatmári ház verandáján - sem
mondtam le semmiről. Mégsem fordult meg a fe-
jemben, hogy 1991 nyarán így beszélgethetünk
majd. De ez is engem igazol.

- Akkor már csak a ruhatárosi állásról ábrán-
doztál.
 Nem téveszt meg a „gyulai nyár". Számo-

lok azzal, hogy Szatmáron megszűnhet a szín-
ház. Lehetséges, hogy a nehezedő gazdasági
körülmények arra kényszerítik a hatalmat, hogy
néhány - nem csak magyar - színházat meg-
szüntessen. De a Színház nem fog megszűnni.
Temesvár talán, Szatmár talán... de a többi
megmarad.
 A változásnak színházellenes következ-

ményei is vannak. Ha tíz ember beszélgetni akar,
nem kell a színházba menekülnie, beszélgethet a
főtérközepén. Ha filmet, színházi előadást akar
nézni, utazik vagy bekapcsolja a televíziót.
 Érezhetően megcsappant a nézőszám.

Még Székelyföldön is, pedig az volt a Kánaán.
Szembe kell nézni a tényekkel. A társulati ülések
mindig ugyanúgy kezdődnek és végződnek:
„Most már döntsük el, csináljuk ezt a színházat -
de ezt csak együtt l ehet - , vagy mindenki szedi a
sátorfáját és elszerződik, ahová tud." Meglátjuk.
Tudod, én bizakodó alkat vagyok. Ha mindazzal,
amiről Székely János ír, igazán szembenézne az
ember, akkor nem maradna más, csak az öngyil-
kosság. „Rég szégyellem, hogy eddig is meg-
úsztam" - mondja Achmed a végén. Valóban,
sokszor szégyelled magad: ezt vagy azt nem csi-
náltad meg, itt szar alak voltál, magalkudtál csak
azért, hogy egy nagyobb karéj kenyered le-
gyen... Hát igen, túlélünk. De másként hogyan?

1992. JÚNIUS, KISVÁRDA

Ács Alajos Életmű-díjat kapott a IV. Nemzetiségi
Színházi Találkozón.

A kétszázadik évforduló
tervezett rendezvényei

Dec. 7.
12 óra A Kolozsvári Magyar Színház történetét

bemutató kiállítás megnyitása
18 óra Ünnepélyes megnyitó
19 óra Shakespeare: Szentivánéji álom

A Kolozsvári Magyar Színház előadása
Dec. 8.
10 óra Koszorúzás a Rhédey-háznál és a Há-

zsongárdi temetőben; emléktábla-elhe-
lyezés

15 óra Tudományos értekezlet Régió és színhá-
zi nyelv címmel

19 óra Kodály Zoltán: Háry János
A Kolozsvári Magyar Opera előadása

Dec. 9.
10 óra Régió és színházi nyelv
19 óra Örkény István: Tóték

A budapesti Nemzeti Színház előadása
Dec. 10.

19 óra Shakespeare: Vízkereszt vagy amit
akartok
A bukaresti Nemzeti Színház előadása

Dec. 11.
19 óra Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

Bartók Béla: A csodálatos mandarin
Dohnányi Ernő: Változatok egy gyer-
mekdalra
A Magyar Állami Operaház előadása

Dec. 12.
19 óra Madách Imre: Az ember tragédiája

A Pécsi Nemzeti Színház előadása
19 óra A Kolozsvári Állami Román Opera elő-

adása
Dec. 13.

12 óra A kolozsvári színjátszás történetéről
szó-

ló kötet ünnepélyes bemutatása
19 óra Lucian Blaga: Zavargó vizek

A Kolozsvári Nemzeti Színház előadása
19 óra Ünnepi hangverseny kolozsvári és
kül-földi énekesek felléptével

A Kolozsvári Nemzeti Színház előadása
Dec. 14.
18 óra Az operapályázat eredményhirdetése
19 óra Demény Attila-George Orwell-Visky

András: Állatfarm
A Kolozsvári Magyar Opera előadása

Dec. 15.
10 óra Kerekasztal-értekezlet a SZÍNHÁZ és a

TEATRUL AZI című folyóirat
szerkesztői-
vel a KORUNK szerkesztőségében

19 óra Irodalmi összeállítása Kárpát-medencei
magyar költészetből (hazai és külföldi
művészek felléptével)

Dec. 16.
18 óra A Bánffy-vándordíj és a Ruzitska-ván-

dordíj megalapítási ünnepsége
Az Örökös tag kitüntetés átnyújtása

19 óra Gogol: A revizor
A budapesti Katona József Színház elő-
adása


