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MÁS AZ ÉRTÉKRENDEM
BESZÉLGETÉS OROSZ LUJZÁVAL

lőször 1986-ban, egy november végi di-
dergető délutánon látogattam meg
Orosz Lujzát, a kolozsvári Magyar
Színház színésznőjét. Kemény idők
jártak: jegyrend-szer, üres üzletek,

egész napos sorbanállások, ügyeskedések.
Lujzika friss süteménnyel várt, s úgy fogadott
bizalmába, mintha évtizedes barátság fűzne
össze bennünket. Harag Györgyről faggattam, s
ő mesélt - közös ifjúságukról, munkáikról, a
színházról, az életről. Sokat megélt, bölcs,
minden nehézségen felülemelkedni tudó,
harmonikus asszonynak ismertem meg. Azóta
többször találkoztunk Kolozsváron, Pesten,
Kisvárdán, Pécsett, s bármilyen szerep-ben
láttam, mindig elbűvölt nemesen egyszerű s
hallatlanul erős színpadi jelenlétével.

Nemrég hallottam: visszavonul, nem akar
többé játszani. Hihetetlennek tűnt a hír, ezért
fel-kerestem: tudjam meg az igazságot. Lujzika
ugyanazzal a sugárzó szeretettel fogadott, mint
majd' egy évtizede. Kávét főzött - de az aprósü-
temény már nem saját készítésű. Kiegyensúlyo-
zottnak mutatkozik, s roppant erő sugárzik belő-
le. Elfogadja, mert el kell fogadnia, hogy látása
vészesen romlik.

 Abbahagyom. Nem csinálom tovább. Elég
volt - állapítja meg tárgyilagosan, de zengő, mély
hangja megremeg. -- A fenét volt elég. Rettene-
tes, hogy kész, vége. be kell fejezni. De be kell
fejezni. Egyre rosszabbul látok, az állapotom
fokozatos romlását gyógyszerekkel ideig-óráig
lehet lassítani, talán meg is lehet állítani, de
javítani nem. S ehhez jönnek még az egyéb
nyavalyák.

 Eddig is voltak látáspanaszai, mégis ját-
szott, és ha kellett, partnerei segítették.

-- A színház fegyelmet követel, a színészet
közösségi munka, a színpadon nem szabad ma-
gánügyekkel törődni. Én pedig mostanában ne-
hezen tudok elfelejtkezni a bajaimról. Le kellett
tehát vonnom a következtetést. Nem megyek be
játszani, ha már a széket is utánam kell hozni s
alám kell tolni, ha nem tudok lehajolni, ha nem tu-
dok egyedül bemenni a színpadra, ha azzal va-
gyok elfoglalva, hogy melyik tagom fáj. A színé-
szet elsősorban fizikai munka. Tévednek, akik
azt állítják, hogy a színészethez érzékeny idegek
kellenek; nem, kötélidegekre, azokra van szük-
ség. És fizikai erőnlétre.

 Szerepeiben látva, aligha mondható,
hogy romlik az erőnléte.

 Azért is kell idejében elmenni, hogyne
mások vegyék észre a hanyatlást. 1977-től
nyugdíjban vagyok, bár azóta is idetartozom,
hisz negyvennyolc éve dolgozom ebben a
színházban.

 Negyvennyolc év egyetlen színházban?!
 Hűséges természetű vagyok. Istenem,

hány igazgatóm volt fél évszázad alatt! Hány ge-
nerációváltást éltem át! De sosem éreztem ge-
nerációs feszültséget, ma sem érzek. Pedig hál'
Istennek, most is tele az együttes fiatalokkal. Ér-

tem a nyelvüket, a színészekét is, Tompa Gábo-
rét is. Nem tetszik mindig minden, amit képvisel-
nek, de elfogadom a gondolkodásukat, az
elképzelésüket. Lehet, hogy jó, amit csinálnak,
lehet, hogy nem, de az biztos: minden előadás
mögött gondolat van.

Amit hiányolok, az a szép beszéd. Annak ma
nincs becsülete. Pedig a csúnya beszéd bűn.
Szeretem a szép szavakat. Apám szilágysági
volt, tőle tanultam a szép szó tiszteletét. Aki
tisztán beszél, azt a tanulatlan cigány is
megérti. Márpedig nekünk mindenkihez kell
szólnunk. Mindenben toleráns vagyok, csak a
beszéd ügyében nem.

Én még akkor jártam iskolába, amikor a
színészet lényege a kifejező, szép beszéd volt;
a deklamálást is értékelték. Emlékszem,
főiskolás korunkban lemezről hallgattuk Moissit,
a nagy olasz színészt, aki Verhaeren A szélcímű
versét mondta el. Társaim kitörő nevetéssel
fogadták. De ha valaki ötször végighallgatta a
hangfelvételt, értékelni kezdte a szövegmondás
zeneiségét, erejét. Ma persze mások a
kifejezőeszközök, s az akkori beszédmód
nevetségesnek hat.
 Hogy kerül egy szilágysági lánya színészi

pályára?
 Minden kislány vágyik a színházba, titkon

mind színésznő szeretne lenni. Otthon nagyon
sok színházi újságunk volt, állandóan azokat búj-
tam. Azt hittem, egyszer csak felfedeznek. Ha
színházban voltunk, izgatott, hogy mi lehet a vas-
ajtó mögött? Bálványoztam Tolnay Klárit és
Dajka Margitot, s a sors ajándéka: később játsz-
hattam velük. Mint akkoriban minden tisztessé-
ges polgárlány, kereskedelmit végeztem, de

Bara Margit (Mása), Dorián Ilona (Irina) és
Orosz Lujza (Olga) a Három nővérben (1955)

konzervatóriumba is jártam, akárcsak a nővé-
rem. Többnyire rossz jegyeket kaptam, de a ma-
gyart nagyon szerettem. Kiváló magyartanár-
nőm vett rá, hogy szavaljak. Sokat köszönhettem
Jancsó Adrienne-nek is, aki fiatal színésznőként
foglalkozott velem, tőle tanultam műsort szer-
keszteni, verset hatásosan felépíteni. Sok év
múltán ismét találkoztam vele, amikor A busz-
megállóval Pesten vendégszerepeltünk; ugyan-
olyan kedves volt hozzám, mint annak idején.
 A szavalástól egyenes út vezetett a

színészethez?
 A középiskola elvégzése után a zenemű-

vészeti főiskola énekszakos hallgatója lettem.
Beszédtechnikát is kellett tanulnunk, tanárom
Poór Lili lett, aki a színészosztályban tanított. El-
határoztam, hogy én is színész leszek, hiszen
szép az orgánumom, jó a beszédkészségem. Ott
ültem a sok magabiztos színészhallgató között -
hogy csak néhányukat említsem: Lohinszky
Loránd, Harag Gyuri, László Gerő -, s valami
megmagyarázhatatlan görcsben éltem, meg
sem tudtam mukkanni. Többször próbáltak szó-
ra bírni, de kudarc kudarcot követett. Már azt
fontolgattam, hogy
mindent abbahagyok. A fordulatot Adynak
köszönhetem. Költői estre készültünk, az órán
a Harc a Nagyúrral című verssel kínlódtunk. S
ekkor otthon ráakadtam az Este a Bois-banra.
Elolvastam, éreztem, hogy valami megmozdul
bennem. Bementem, odaálltam Poór Lili elé. El
sem akarta hinni, hogy a magam jószántából
szeretnék verset mondani, látszott rajta: nem
sokat vár a felbuzdulásomtól. Aztán az első sor
után csönd lett a teremben, felszabadultam a
nyomás alól, s győztem. Attól kezdve el-fogadtak
színészhallgatónak.
 Mindez 1946-ban történt, amikor nagyon

sokan keresték a helyüket, sokan jelentkeztek a
főiskolára is.
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- Kezdetben közel harminc hallgatóból állt az
osztályunk, később persze sokan kimaradtak.
Nagyszerű társaság jött össze. Nálunk volt a fő-
hadiszállás. Tizenhaton voltunk együtt állandó-
an. Szapultuk az igazgatókat, a rendezőket, ter-
veket szőttünk, csodáltuk és megmosolyogtuk,
bíráltuk az öregeket. A színházban éltünk. Elő-
adások előtt, a szünetekben, a próbákon hallgat-
tuk az idősebbek anekdotáit, s igyekeztünk elles-
ni technikai fogásaikat.
 Hogyan folyt akkoriban a színészoktatás?
 Tanárainktól, Kovács Györgytől, Delly Fe-

renctől, Senkálszky Endrétől s mindenekelőtt
Kőműves Nagy Lajostól mérhetetlen színház-
szeretetet tanultunk. Nem tudom, Kőműves
mennyire volt jó pedagógus, de azt igen, hogy
mindig pontos elképzelése volt arról, mit akar a
színpadon látni. Ma talán megmosolyogtató
volna, ahogy instruált, hisz a legfőbb utasítás,
amelyet adott, így szólt: éld át. Addig gyötört
bennün-

ket míg meg nem tanultunk sírni és nevetni, a
hangunkkal bánni, állapotokat váltani. Őszinte
érzelmeket követelt. Aki nem tudott
alkalmazkodni, az elhullott. Sokan eltűntek a
pályáról, sokan a szín-ház közelében maradtak,
de nem színészként. Kolozsváron például az
ügyelő, a súgó, a pénz-táros ugyanabból az
évfolyamból került ki, mint én meg Harag.

- Lujzika és Harag Gyuri pályája búvópatak-
szerűen összefonódott. Kapcsolatuk mára főis-
kolán kezdődött.

- Mindketten már főiskolásként is öregeket
játszottunk. Például a Bánk bánban ő Peturt, én
Gertrudist. Harag nagyon szeretett játszani. Éj-
szaka próbált. Jó partner volt. Teljes erőbedo-
bással csinált mindent. Mielőtt kiderülhetett vol-
na, hogy milyen színész valójában, már átment
rendezőnek. Mindig mondogatta, hogy rendező
szeretne lenni. Már a főiskolán is „direktomak"
számított, de nem erőszakkal kaparintotta meg
ezt a titulust, így alakult. Olyan atmoszférát tudott
teremteni, amelyben a többiek is jól érezték ma-
gukat, amelyben színészként létezni lehetett.

Közösséget akart maga körül érezni. Talán mert
ő maga elvesztette a családját. Egy kicsit mindig
apafigura maradt, ugyanakkor nagy gyerek is,
aki a gyerekségét mindvégig megőrizte. Aztán
elváltak útjaink, ő Szatmárra ment, és megcsi-
nálta a maga színházát, én Kolozsváron marad-
tam.
 Később ismét találkoztak...
 Amikor visszajött Kolozsvárra, ő már

befutott rendező volt, túl számos sikeren, de
kudarcon is, akárcsak én. Azokat az éveket,
amikor ismét együtt dolgozhattunk, életem egyik
legszebb korszakának tekintem. Boldog
színésznő voltam, alig vártam a délelőttöket.
Imádta a próbát. Szerette, ha a színészek
mindent kipróbál-nak. Bejött reggel, hogy
„megálmodtam, kész a jelenet". Aztán elkezdtük
csinálni, gondterhelten járt fel-alá, leállított
bennünket: „Nem jó, semmi nem jó, kezdjük
elölről." Gyakran előjátszott. Bű-bájos
öregasszonyokat alakított. Biztos ízléssel
válogatott, ismerte a hatást, tudta minek mikor és
hol a helye az előadásban. Utolsó közös mun-
kánk Lőrinczy László Szeretője volt. Gonosz
anyóst játszottam. Epizódszerepet. Harag kita-
lálta, hogy ez a vénasszony, aki megkeseríti a
fiatalok életét, az egész előadás alatt legyen a
színpadon. De hol üljön, hogy ne zavarja a többi-
eket, mégis mindvégig fenyegetően jelen le-
gyen? Kerestük a helyét. Nehezen találtuk meg.
Végül egy ócska karosszéket tétetett be egy sa-
rokba, ott ültem, onnan szóltam, s csak nagy rit-
kán álltam fel, ezért aztán minden gesztusomnak
súlya lett.
 Milyen volt Harag Gyuri mint

színészpedagógus?
 Nagyon tudott bánni az emberekkel. Min-

denben rá bízhattuk magunkat. Harag felszaba-
dított bennünket a gátlásaink alól. Tudtam, amit
mond, azért mondja, hogy jobb legyek. Jó szeme
volt. Nem engedte, hogy elkoptatott eszközein-
ket használjuk. Ha a produkció érdeke úgy
kívánta, szerepcserére is sor került, de ha
átosztotta a szerepeket, azt sem éreztük
megalázónak. Mivel maga is volt színész, tudott
velünk bánni. Ugyanakkor működött bennem a
dac is: „Rend-ben van, te jó rendező vagy, de én
sem vagyok rossz színész. Majd megmutatom én
neked, mit tudok." Persze éppen ezt akarta
elérni. Szerény volt, a színházat menedéknek
tekintette. Soha nem akart fából vaskarikát, az ő
modernsége a szövegből eredt. Friss szemmel
tudott darabot olvasni. Ma, ha valaki modern
akar lenni, elfelejtkezik a darabról.
 Ez a mondata némi keserűséget sejtet.
 Akkoriban élet folyt a színházon belül, ezt

hiányolom most. Volt zsíros kenyér, volt más is,
volt közösség. Harag például azt kérte: a Tornyot
választokban jöjjön be mindenki a színpadra,
mert fontosnak tartja, hogy a tömegben a kis és
nagy színészek egyaránt jelen legyenek. Boldo-

Antigoné: Orosz Lujza (1959)
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gan vállaltuk. Ma már ilyen helyzetben nem lenne
mindenki boldog. És nem lehet az együttes mun-
ka hiányát csak a külső körülmények megválto-
zásával magyarázni. A színházat nem szabad
görcsösen csinálni, operett is kell, tragédia is.
Nem kell szenvedni. Örömmel kell játszani. Nem
dolgozni, játszani.
 Azt mondta, hogy már a főiskolán is idő-

sebb figurákat formált meg, s magam is csak ka-
rakterszerepeire emlékszem. Nem vágyott soha
arra, hogy fiatal lányokat játsszon?

 Hogy szerettem volna Júliát eljátszani! De
a Dajkát osztották rám. Egyetlen fiatallányszere-
pem Barta Lajos Zsuzsija volt. Nagyon szeret-
tem. Különben cselédlányokat, parasztasszo-
nyokat alakítottam. Asztalos István A fekete
macska című darabjában kiállhatatlan
öregasszonyt játszottam, de abban is fel kellett
fedez-nem az emberi vonásokat.

A figura hibáit úgy kell megmutatni, hogy ne
csak viszolygást váltson ki, hanem okulásul is
szolgáljon. Magammal kell ragadnom a nézőt.
Ha nem ezzel a szándékkal megyek a színpadra,
akkor nincs értelme az egésznek. Mindenkinek
kell adnom valamit, elérnem, hogy legalább egy
pillanatra boldogabb legyen, vagy csak gondol-
kodjon el azon, amit látott. De nem erőszakkal.
Nem agresszivitással. Az agresszivitás idegen a
színháztól, az embertől. Aki agresszív, lenézi a
másikat. Soha nem néztem le a nézőket. Nekem
kell beléjük plántálnom az érzelmeket. Mert ér-
zelem nélkül nincs színház. A racionalitása szín-
házban csak egy-két embert érint meg, néhá-
nyuknak érdekes lehet, sokak számára érdekte-
len marad.

Tudni kell gyűlölni és megbocsátani; az élet-
ben ez nehezebb, a színpadon, például A trójai
nőkben, sokkal könnyebb. A színésznek a bána-
ta is beépül a szerepeibe. Nagyon szeretem a
gyerekeket, de én későn, negyvenen túl szültem.
Minden, ami a lányaimmal történt, a szerepeim
részévé vált. Ha újra kezdhetném, újra ezt csi-
nálnám. Minden nyomorúságával együtt. Min-
dent feláldoztam érte. A gyerekem halálát, sze-
relmeim örömét, gyászaim fájdalmát, mind a
színpadon éltem ki. Olyan vagyok, minta keres-
kedő, aki mindenét kiárusítja. Nem szégyellem,
nem sajnálom.
 Nincs ebben a kijelentésében egy kis

dacos konokság?

 Az lenne a furcsa, ha nem lenne. Anyám
cseh volt, amikor idekerült, egy szót sem tudott
se magyarul, se románul. A férjem zsidó. Hiába
próbáltam egyszerűen ember lenni, mindig bele-
ütköztem valamilyen másságba, a kisebbségbe,
az erdélyiségbe. Ez a sors kikerülhetetlen. Ezt
vagy el kell viselni, vagy el kell előle menekülni.
Nem tudok senkit sem elítélni, amiért ezt a sorsot
nem tudja vállalni. A lányomon látom, mennyire
nehezen viseli el, hogy kiszakadt abból a világ-

ból, amelyben felnőtt. Sokáig ingázott Pest és
Kolozsvár között, a férje és a gyereke itt élt, de a
munkája oda szólította. S bármily nehéz, hogy
most már az egész család kiköltözött, csak azt
tudtam nekik mondani: menjetek, hogy ne szo-
rongásban nőjenek fel az unokáim. A szorongás
mindennél rosszabb. Csak ahhoz a kínhoz és
szenvedéshez hasonlítható, amelyet akkor érez
az ember, ha nem dolgozik.

Persze van a dolognak egy másik oldala is.
Nemrég egy nagydarab férfi került mellém a bu-
szon. Beszélgettünk, felismert, s azon kezdett

Orosz Lujza A trójai nőkben (1967)

lamentálni, hogy lám, ők, kisemberek kitartanak,
de azén kollégáim, a művészek elmennek. Ezért
nem jár színházba. Azok közül, akik elmentek,
sokuknak volna ismét itt a helye.

Elgondolkodtam ezen. Kint nem érvényesül-
tek, csak keveset vagy egyáltalán semmit nem
valósíthattak meg abból, amiről itthon ábrándoz-
tak. Nem találták meg a boldogságukat. Helyi si-
kereket elértek, de amit itt kaptak, azt ott nem
kapják meg. Bács Ferenc talán az egyetlen kivé-
tel. De ott nincs, akinek kalapot emeljenek, s nin-
csenek, akik nekik emeljenek kalapot.

- Itt viszont a magyarországi gázsikhoz ké-
pest nevetségesen kevés fizetésért dolgoznak a
színháziak.
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- Erre szoktam azt mondani, hogy mi aztán
tényleg szerelemből játszunk. De élni is kell vala-
miből. Igen, elfogadtam az Erzsébet-díjat, mert
szükségem volta pénzre - voltak, akik ezt
rosszallották, akik megszóltak ezért. Pedig itt
gyalázatosan fizetnek. Nálunk nincs olyan
előadás-pénz, mint Magyarországon. A Csirke
fejért például olyan megalázóan kevés gázsit
kaptam, hogy még a benzinköltségem sem jött
ki belőle.

Igen, szeretem a pénzt, hogy elköltsem, vagy
ad-jak belőle.

Cápavilág! S a legnagyobb baj, hogy ebben a
cápavilágban már senki sem törődik a másikkal.
De akkor hogy tudok vele dolgozni? Egymásra
vagyunk utalva. Csak a másikból lehet építkezni.

Hamis értékrend terjed a világban. Neményi
Lilinél voltam egyszer. Bisztray Mária, a kolozs-
vári színház akkori igazgatója megbízott, hogy

Orosz Lujza és Vadász Zoltán A fekete macská-
ban (1976) (Csomafáy Ferenc felvétele)

ha filmezni megyek Pestre, keressem fel Nemé-
nyi Lilit, akinek le kellett mondani egy vendég-
szereplését, mert csak önálló estjét engedélyez-
ték. Felhívtam telefonon, kedvesen invitált ma-
gához. Tágas lakás, minden ízléses, csupa
üveg, porcelán, olyan az egész, mint egy múze-
um. Minden drapp árnyalatú, ő maga is drapp
kosztümben várt. Nekem mindig más volt fontos,
nem a rend, nem a tárgyak. Más az értékrendem.
Lehettem volna olyan, mint Neményi, meglett
volna rá a módom, de nem lettem.
 E közel fél évszázad alatt soha nem fordult

meg a fejében, hogy el kellene hagyni ezt a vá-
rost, ezt a színházat?
 A stabil társulat az egyedüli lehetőség a jó

munkára. S a kolozsvári társulat mindig nagyon
jó volt. Ugyanakkor: de jó lett volna, ha tíz-húsz
évvel ezelőtt szabadabban lehetett volna átszer-
ződni egyik színháztól a másikhoz! Ez talán to-
vábbvitte volna az életet, megmentette volna a
színházat. Bezártság volt, zárt városok voltak,
nem lehetett átköltözni. Tehát maradtam. Nem
kényszerből, nem megalkuvásból, hanem azért,
mert itt jól éreztem magam. S ma is jó itt lenni.
Megmondhatom még a véleményemet. Kötődöm
a színházhoz, de nem függök már tőle.
 Akkor ez az a helyzet, amikor átadhatná tu-

dását a fiataloknak. Tanít-e?
- A tanár nagy ász; vagy elvont ember, vagy

saját személyiségét erőszakolja rá a növendék-
re. Így aztán sok-sok kis x kerül ki a főiskolákról.
Aki erre a pályára jön, mind kisgyerek. Ide tanító
néni kell. S én egy kicsit tanítónő-természetű is
vagyok. Beszédtechnikát tanítottam a főiskolán.
Aztán meg sok-sok fiatal embert készítettem fel a
felvételire, akik később kollégáim lettek. Ma már
ezt sem csinálhatom, mert nem tudom elolvasni a
szövegeket. Az olvasás hiányzik a legjobban, a
hiányt az sem pótolja, hogy a férjem szorgalma-
san felolvas nekem. A zene maradt meg. A zene
a legnagyobb csoda, ez segít átállni. Erre is jó
volt a konzervatórium.
 Miből táplálkozik Lujzika töretlen kedélye és

ereje?
 Talán abból, hogy világéletemben karak-

terszerepeket játszottam. Ettől maradtam har-
monikus. A sokféleségtől. Sokan viszont megke-
seredtek, nem találják a helyüket, elfelejtik őket,
az aktív színháziak feléjük sem néznek, nem kér-
dezik meg: hogy vagy, Lujzikám. Pedig csak né-
ha rájuk kellene telefonálni. Így hát inkább be
sem teszik a lábukat a színházba, sértődöttek.

Én nem esem kétségbe, és nem akarok meg-
keseredni. A legkisebb jónak is mindig tudtam
örülni. Miért tennék most mást? Csak meg kell
találni a jót. Szerencsés adottság? Lehet.


