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Kolozsvári színész. A romániai magyar
színjátszás fiatal generációjának egyik
legjelentősebb személyisége. A nyolcvanas
évek végén láttam először színpadon.
Máig előttem van A buszmegálló fiatal-embere,
a vékony, szemüveges, vidéki értelmiségi, aki
nyelvkönyvét szorongatva magolja a szavakat,
pig, dog, rain, snow... Félénk, riadtfiú, akinek
egyetlen reménye, hogy eljut a Városba, mert
ott megtanulhat végre angolul, kiszakadhat a
provinciából, és a senkiföldjéről beléphet abba
avilágba, ahol ő is számít. Aztán újabb szerepek:
nyálacsorgó, félrerugdalt szolga a Zűrzavaros
éjszakában, ízzó tekintetű, őrült költő a
Szerelemesőben, világból kiebrudalt, szabad
ember Biberachként a Bánkban, csizmatalpak
alatt vergődő áldozat a Rendőrségben, félmon-
datokat köpködő Haver a Csirkefe/ben,
történelmi személyiség A nagyratőrőben,
fűrészporos agyú tűzoltóbábu A kopasz
énekesnőben... És Iegutóbb dacos, néma
kelet-európai lázadó, véletlen hős Spiró György
Az imposztor című da-rabjában.

Amúgy konok, halk szavú, visszahúzódó.
Örök elégedetlen. Első szava általában: „nem".
Színpadon kívül nem szívesen szerepel. Éveken
át képtelen voltam rávenni egy nyilatkozatra.
Most sikerült. Valószínűleg megunta már az ál-
landó zaklatást.
 Miért nem vállaltad eddig a
beszélgetést?
 Azelőtt nem nyilatkoztam, hiszen úgysem

Bíró József (Koncz Zsuzsa felvétele)

külvilágot. Rybak nagy próbatétel. Végigülöm az
előadást egy páholyban, tehát a játéktéren kívül,
passzívan végignézek három órából kettőt, szö-
vegem, játékom nincs. Ülök egy sarokban és ol-
vasok. De közben ott vagyok, jelen vagyok. Ez

érdekeI engem ebben a szerepben: hogyan lehet
az előadásban úgy részt venni, hogy ne hívjam fel
magamra a figyelmet, de a nézők ne veszítsenek

szem elől.

 Estéről estére megnézed az előadást...
- ... nem nézem, én valóban olvasok. Ez a

dolgom, úgy értem Rybak dolga. A kezemben a
Csendes Don németül. Azt olvasom. Németül
persze nem tudok. És figyelek. Néha bizony rá-
csodálkozom a többiekre, akik ugyancsak felad-
ják a labdát. Nagyon össze kell szednem ma-
gam, ha a későbbi jelenetemben az ő szintjükön
akarok teljesíteni.
 A te passzív jelenlétedet mennyire befo-

lyásolja a színpadon lévő kollégák
teljesítménye?

 Döntően.
 Ha tehát rosszul megy az előadás...
- ...ilyen egyelőre nem volt. Ebben az elő-

adásban az a fantasztikus, hogy új és új dolgok
születnek a színpadon, vagyis folyamatos ké-
szenlétben kell lennem.
 Erre a szerepre is órákat kell készülni?

El-fogadható, de legalábbis elképzelhető az a
színészi álláspont, hogy itt van idő közben is

felkészülni, a páholyban üldögélés és olvasgatás
alatt szép lassan be lehet kerülni az előadás
áramkörébe.
 Mindig csodáltam az ilyen színészeket. Én

nem vagyok ilyen. Nekem szükségem van arra,
hogy jóval előbb beüljek az öltözőbe.

 A kolozsvári öltöző - azaz egy! - nem ép-

pen a nyugalom színtere.
 Tizennyolcan öltözünk ott. De ha az ember ura

önmagának, akkor ki tud szakadni ebből a helyzetből,
el tudja felejteni, hogy a bolt, az utca, a város maga a
Balkán, és meg tud lelni bizonyos belső nyugalmat.
Segít ebben az, hogy várakozás közben rám ragad a
kollégák bátorsága és öröme. A páholyban már
minden porcikámmal érzem, hogy élvezik a játékot, és
ez engem is serkent, erősít. Ez nem valami öntelt
elégedettség, hiszen utólag szinte minden este belém
ha-sít a felismerés, hogy ezt vagy azt a szót, mondatot
nem - vagy nem jól - használtam ki.

 Meglep azaz elégedettség, amellyel a kol-
légáidról beszélsz. Amikor nyáron Kisvárdán ta-
lálkoztunk, korántsem voltál ilyen toleráns erdé-
lyi színésztársaiddal.
 Nem lenne etikus erről nyilvánosan

beszél-nem. Ha te, a kritikus elégedetlen vagy
valamivel, azt megírhatod, sőt kötelességed
megírni. Ez a dolgod. Nekem meg az a dolgom,
hogy tehetségem szerint eljátsszak egy
szerepet. Maradjunk ennyiben.

lehetett őszintén beszélni. Azelőtt - vagyis az
operettforradalom előtt. Utána pedig annyi nyi-
latkozat született, hogy én azokkal nem akartam
versenyezni. Dolgoztam és dolgozom. A színpa-
don bárki megnézheti, ki vagyok. Más kérdés,
hogy ott mások szövegét mondom.

 Az a bizonyos „bárki" talán tudja, merre

van Kolozsvár, de egy Biró József nevű

színészről valószínűleg nem hallott még.
 Mi történik, ha most hall?! Gondolod, le

fog utazni Kolozsvárra, hogy megnézzen?
 Ez nem valószínű. De ha véletlenül

mégis megtenné, te úgyis mások szövegét
mondanád. Van saját szöveged?
 Nem tudom. Kérdezzél, aztán meglátjuk.
 Maradjunk ennél a kérdésnél. Tegyük

fel, ma előadásod van, például Rybakot játszod

Az imposztorban. A napnak melyik pillanatától
mondod az ő szövegét, vagyis mikor válsz
Rybakká ?
 Számomra minden szerepnek van

várakozási ideje. Az előadás napjának adott
pontján meg kell állnom, és készülnöm kell a
találkozás-ra. A Rendőrséget negyedik éve
játsszuk. Ebben az esetben a készülés, a
várakozás fél napot jelent. A kopasz énekesnő
tűzoltója másfajta eset, ott elég két-három óra.
Bemegyek a színházba, átöltözöm, leülök a
helyemre és várom az elő-adáskezdést.
 Ez a készülés.
 Igen.
 De mi történik közben?

 Semmi különös. Megpróbálom kizárni a
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 Rendben van. Még mindig Rybakról szól-
va, bár megjegyzésem sok más szerepedre is
érvényes: közel állnak hozzád a szemlélődő, a
történésbe be nem avatkozó, azt inkább kom-
mentáló figurák.

 Ezek a szerepek nagy kihívások: hogy le-
het a színpadon egyszerűen csak létezni? Ez
nem pusztán technikai, hanem szemléleti
kérdés. Emlékszem, még főiskolás koromban
láttam egy bukaresti Iphigeneia-előadást. Egy
adott pillanatban legalább harmincan voltak a
színpadon, Iphigeneia apja hátul állt mozdulatla-
nul. Az áldozatra készült. Fején sisak volt - és
egyszer csak két pont kezdett csillogni a színpad
mélységében. A színésznek megjelent a könny a
szemében. Önkéntelenül magára hívta a figyel-
met, pedig nem szólt egy szót sem.

 Ezt te észrevetted. De vajon észreveszi-e
az átlagnéző?

 Én is átlagnéző voltam.
 Ez nem igaz. Te színművészeti főiskolás

voltál.
 De miért zárnám ki azt a lehetőséget,

hogy a néhányszáz ember között mindig akad
egy, aki a sisak mögött észreveszi a könnyeket?

 Ezt én sem zárom ki. De te is tudod, hogy
az évek során gyakran játszott előadások
meghatározzák a nézői ízlést és elvárást.
Márpedig köz-tudott, hogy Kolozsvárott
úgynevezett operett-közönség van.

 Inkább csak volt. A kolozsvári diákok
egyre jobban szeretik és igénylik azt az új
színházat, amely ott Tompa Gábor vezetése
alatt létrejött. Ez nem cáfolja a kérdésed mögött
rejlő igazságot. Valóban létezik egy... „irodai
színjátszás": a színész bejön, statisztikailag jelen
van, aztán hazamegy. Mint egy hivatalnok az
irodában: aláírja a jelenléti ívet, teljesíti feladatát,
azaz elmondja a szövegét, végszót ad a
többieknek. De hát az ilyen színészről nincs mit
beszélni. Az a lényeg, hogy az elmúlt években
elkezdődött egy folyamat, aminek
eredményeként kialakulóban van nálunk egy
igényes közönségréteg.

 E folyamat egyik meghatározó előadása
volt Tompa Gábor 1989-es A buszmegálló-ren-
dezése. Azt az előadást fordulópontnak tekin-
tem a társulat életében.

 Az is volt. Az én pályámon biztosan.
 Ez is a szemlélődő, aktív figyelő

pozíciója, szerepe volt, az a szerep, amely a
színházon kívül is jellemző rád.

 Valószínűleg ilyen vagyok. De miért kelle-
ne nekem látványosan hurcolnom a színészsé-
gemet? Az energiát a színpadra kell tartalékolni.
Az utcán nem kell színésznek lenni. Ott egyfor-
mák vagyunk, egyikünk asztalos, másikunk ék-
szerész, a harmadik színész. Járókelő.

 Csakhogy a kisebbség színésze sajátos
helyzetben van. Munkaeszköze a gyakran alá-
rendelt helyzetbe kényszerített nyelv, munkahe-

Ille Ferenccel a Pisti a vérzivatarban című elő-
adásban (Kolozsvár, 1993)

lye a színpada a nyilvánosság. Úgy vettem észre,
tőled távol áll a közéleti aktivitás, a politizálás, a
kisebbség nyilvános képviselete.
 Miért állna távol? A munkámmal képvise-

lem azt a közösséget, amelyiknek tagja vagyok.
Kolozsvárott vagyok színész, magyarul beszé-
lek, és így minőséget, világszemléletet szeret-
nék képviselni.
 Különbözik a helyzeted a romániai román

vagy a magyarországi magyar színészekétől?
 Lényegében nem. Színészek vagyunk,

játszunk. Vannak hátrányaim, de szerencsés is
vagyok: megismerhettem például a magyar
szín-házi kultúrától alapvetően eltérő román
kultúrát.

Engem mindig ösztönöz az a hit, ami román kol-
légáimból, a színpadról árad. Számomra modell
az, ahogyan a román színész dolgozik. Télen
ugyanúgy panaszkodik, mint én, hideg van,
nincs víz, nincs semmi - de nagyon jó színházat
csinál. Nemrég láttam egy riportot Maia Mor-
gensternnel. Ült a bukaresti Nemzeti öltözőjében
-- nem sokkal különb, minta kolozsvári öltöző -,
remegett a hidegtől, és a játék öröméről beszélt.
 Azt a szót használtad: hit. Ugyanakkor

né-mi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a
jó román színészek egyszerűbbek,
hétköznapibbak, lazábbak, közvetlenebbek...

- ...ezt irigylem tőlük!
 Mi viszont a hitet általában az

ünnepélyességgel, a pátosszal kapcsoljuk
össze.
 De én nem arról a hitről beszélek,

amelyik színházon kívüli missziót próbál a
színpadon hi-



 INTERJÚ 

Székely János Mórok című darabjának kolozs-
vári előadásában Boér Ferenccel (Temesi-
fotók)

telesíteni. Arról beszélek, hogy ők a játékban
hisznek, és azért mennek fel a színpadra, hogy
ott az előadás végére elégjenek. Ezt szeretném
tőlük eltanulni.

 ,,Elégsz", és akkor előadás után
megszűnhetsz Rybakként létezni.
 Ez nem megy egyik pillanatról a másikra.

Előadás után még végigpergetem a jeleneteket,

sorra veszem, mit sikerült és mit nem sikerült

megvalósítanom. Megyek hazafelé, mondom

magamban a szöveget, és mára következő elő-

adáson gondolkozom.

 Attól tartok, ebből a beszélgetésből

valami színházi aszkéta szent képe kerekedik
ki.
 Dehogyis! Ezek inkább szakmai ártalmak.

Este, lefekvés előtt, akár akarom, akár nem, vé-
gigpereg előttem az aznapi előadás. De ez csak
néhány perc. Más kérdés, hogy egyszerűen
szeretek bizonyos szövegeket. Eszembe jut

Márton Laci darabja, A nagyratörő. Hatalmas
monológok vannak benne, és ezeket néha még
mostanában is mondogatom magamban. De ez
nem aszkézis. Egyszerűen jó mondani ezeket a
szövegeket. Van, aki megiszik egy fröccsöt vagy
rá-gyújt, én meg elkezdek mondani egy
szöveget - s ez nekem jó.

 De jó-e például a Rendőrség főszerepe,

amikor is mindenféle fizikai kínt kell elviselned,
és még egy csomó vizet is meg kell innod?
 Igen, három liter vizet itatnak meg velem

pár perc alatt. Ehhez már hozzászoktam. Sokkal
rosszabb a térdeplés: szörnyű, amikor
bilincsek-kel ki vagyok kötve, és két vasrúdon
kell térdepelnem. Az nagyon fájdalmas.

 Itt tehát az a jó, amikor végre felállhatsz.
 Igen, azt mindig nagyon várom.

- Ugyanakkor az előadást szeretettel emle-

geted.
 Így van.

 Vagyis a siker -hiszen negyedik éve
játsszátok - kárpótol a fájdalomért.
 Kárpótol. Ez az igazság. Mellébeszélünk,

ha a sikert jelentéktelennek tekintjük.

 A mai színházban a siker nagymértékben
függ a rendezőtől. Egykezemen meg tudom
számolni azokat, akikkel dolgoztál, illetve
dolgoz-hatsz. Tompa, Árkosi, Parászka,
Vincze... Kevés a jó rendező, különösen azon a

vidéken. Nem jut néha eszedbe, hogy
Bukarestben vagy Buda-pesten több
lehetőséged lenne? Vannak egykori kollégáid,
akik...
 Ezt ne! Csak azt meg ne kérdezd, miért

nem települtem át!

 Te beszéltél az imént a sikerről.
Bizonyára sikeresebb lennél, ha téged

mutogatna estéről estére a magyar televízió.

 Természetesen szívesen kipróbálnám

magamat másutt is, mondjuk, egy budapesti

színházban. Kinek nem fordul meg ez a

fejében? Van, akinek ez megadatik, van,

akinek nem. Meglehetősen foglalkoztatott

színész vagyok Kolozsvárott, így aztán ez

nekem nem jön össze.

 Foglalkoztatottságodhoz tartozik az is,
hogy tanítasz.

 Két évvel ezelőtt a bölcsészkaron indult

egy színészosztály. Ők heten mára harmadévet

kezdték meg szeptemberben, tanáraik Csiky

András és Spolarics Andrea. Én Hatházy And-

rással és Salat Lehellel a másodéveseket taní-

tom, ők nyolcan vannak. Magamat nyolcfelé

szedni, mindenki legapróbb rezdülésére figyelni

és azt terelgetni, irányítani. Óriási feladat és koc-

kázat.

 Úgy gondolom, tanárként nem mutathatod
fel azt a fajta állandó kételyt és bizonytalanságot,
ami színészként a sajátod.

- Ez így van. A bizonytalanságot azonnal

észreveszik, és ők is elveszítik a biztonságot, én

pedig elveszítem a bizalmukat. Egyetlen dolog

segít: ha az ember alaposan felkészül minden

egyes órára. Természetesen felhasználom azt,

amit a főiskolán tanultam - elsősorban Lo-

hinszky Lorándtól -, és azt az igényességet, ra-

dikális szemléletet, amit a színpadi munka során

Tompa Gábornál tapasztaltam. És elolvasok

mindent, amihez hozzájutok. Persze nem min-

den tanítható. Van, amire születni kell.

 Ám azt is észre kell venni, ha valaki erre
született. A te esetedben ez hogy derült ki?
 Én nem állítottam, hogy erre születtem.

Gyakorlom a színészetet, több-kevesebb siker-

rel. Váradon voltam középiskolás, ott tagja let-

tem a Kortárs '71 nevű műkedvelő csoportnak.

Sok erdélyi színész került ki onnan. Hajdú Gézá-

nak köszönhetően ott tanultam meg, mi a színpa-

di fegyelem és alázat.

 Mégsem Nagyváradra szerződtél végzés
után.
 Nem, mert szinte az egész osztály

Temesvárra ment, ahol Klein Magda vezetése

alatt megújult, újjászületett a társulat. Ő aztán

Izrael-be települt, a kis csapat megszűnt, szerre

mindenki máshová szerződött. Én Kolozsvárra

mentem, azóta is ott vagyok.

 A kolozsváriakkal te is eljutottál külföldre,
Nyugatra: 1993-ban Nagy-Britanniában
játszottátok A kopasz énekesnőt.

 Harmincöt nap alatt huszonöt előadást tar-

tottunk. Londonban is játszottunk, és mit tagad-

jam, öröm volt látni, hogy számtalan ottani szín-

házat megelőzve, azon a héten mi voltunk az el-

sők a toplistán. Szóval jó érzés volt magyar szí-

nésznek lenni Angliában.

 Nekem pedig az okoz jó érzést, hogy
fölös-legesnek bizonyult előzetes aggodalmam.
Téged ismerve, attól féltem, hogy ez a
beszélgetés csupa negatívum
összegereblyézése lesz. Türelmetlenség,
kétely, önmarcangolás...

 Türtőztettem magamat.

 Máskor úgy tapasztaltam, mintha számod-

ra a világ is negatívban jelenne meg. Ez mindig
így volt?
 Azt hiszem, igen. Állandó elégedetlenség,

félelem van bennem. Vajon elég jól végzem-e a

dolgomat? Olyan környezetben nőttem fel, ahol

mindig pontosnak kell lenni. Szüleim földműve-

léssel foglalkoznak. Az elvetett növény nem haj-

landó várni. Azt meg kell kapálni - mégpedig

egy adott időpontban. Ők szeretik, amit csinál-

nak, és szívvel-lélekkel gondozzák azt, amit egy-

szer elültettek. Talán ez a szemlélet ragadt rám.

Ha egy szó elhagyja a számat, az ne hulljon a

semmibe. Hangozzék el a szöveg úgy, mintha az

enyém lenne, és ott, a színpadon születne meg.

És ha ott születik meg - akkor az az én szöve-

gem.


