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Csak a vásárhelyi fesztivál
tudta megszerezni a Saul fiátHatodik al  ka lom   malszer ve zi meg aK’ARTE Egyesü-let a MagyarFilmnapokatMa ros  vá sár he -lyen. A csü   tör -tök től vasár -napig tartóese    mé nyen tíz fil-met vetítenek,többek között a pre-mier előtt álló Saul fiát, amelyre az érdek-lődők pillanatok alatt elkapkodták a jegy-eket. Moldovan Eliodor főszervezőtkérdeztük a filmnapok meglepő sikeréről,a választott mozgóképekről, de elárultasaját kedvenceit is.

Ennyivel tartozunk… Megértük s örömmel megírjuk ezt is: napja,sőt napjai vannak a magyar filmnek városunk-ban, amiért le a kalapokkal a szervező civilszervezetek, a vásárhelyi K’ARTE Egyesület éspartnere, a bukaresti Balassi–Magyar Intézetelőtt. Valamikor, de már a rendszerváltozásnaknevezett fordulat után is elképzelhetetlennektűnt, hogy valaha ilyen kiemelt szerephez jut-hat a magyar film Marosvásárhelyen.
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Volt egyszer egy 
Székely Színház…Az Apolló palota nem csak bálok és mulatsá-gok helyszínéül szolgált. Nem ez volt az elsőhely a városban, ahol színdarabokat játszot-tak, de 1820 után ez volt a legkeresettebb,ezt részesítették előnyben a helyi és a más-honnan jött társulatok egyaránt. A XX. századelején felmerül egy új színház felépítésénekterve, és egy állandó színház létrehozása. 

Bajnok, akinek hivatása
volt a színjátszásA Marosvásárhelyen élő 28 éves ApostolacheKiss Andrea az egyetlen olyan személyiség,aki színésznőből lett világhírű teljesít-ménysportoló, hiszen 2015-ben a harcművé-szetek wushu-kungfu irányzatának a taijiquanés taijijian próbáin három aranyérmet szer-zett, így megnyerte a kötelező és a szabadonválasztott gyakorlatokat. Interjú ApostolacheKiss Andreával.

12. old. // SPORT

A
sírás 
a néző 
luxusa 
A romániai premier előtt
Molnár Leventével beszél-
gettünk. A Marosvásárhe-
lyi Magyar Filmnapok
keretében először látható
a Saul fia Oscar váromá-
nyos film, és alkotói előtt
tiszteleg a filmes világ
színe-java. Ennek hatásai-
ról, jelentőségéről és a
felhajtás nehézségeiről is
beszélgettünk a színész-
szel, aki elmesélte, mi kel-
lett ahhoz, hogy hiteles
Ábrahám legyen, és hogy
miért járt már húsz éve is
a judaisztikai intézetbe.

6. Marosvásárhelyi 

Magyar Filmnapok 

részletes programja
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Kárp György: Van egy kicsi
probléma velünk!  Kárp szerint Ceausescu tapsológéppé akarta vál-toztatni az embereket. Nem a színházban kellettvolna tapsolni, ott nélküle is sikert sikerre halmo-zott a magyar társulat. Pedig színházigazgatókéntfukarabb lett, mint a főkönyvelő, tanárként megszívesebben ment kocsmázni, mint a katedrára. Afelelősséget nem szívleli, ahogy a szövegtanulástsem, de szerinte olyankor hatásszünetet kell tar-tani, mintha valami fontos dolog következne.  
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KOS: Ezen a héten egy kicsit nehezére esikirányítani, kontrollálni az eseményeket. Minthaezekben a napokban az öntől megszokott ha-tározottság, magabiztosság alábbhagyna. Nincsértelme azon törnie a fejét, hogy mi lehet a baj.
BIKA: Elég csak kérni és máris talál segítséget,aki segít önnek a mostani terhei megoldásában.Családi életében ezekben a napokban békességhonol. Tervezgetnek kisebb változtatásokat alakáson belül. 
IKREK: Amennyiben még egyedülálló, mos-tanában elég sok ajánlatot kap, csupán az velüka gond, hogy egyikük szándéka sem komoly. Akarrierjében várható pozitív változás egy újmegbízás kapcsán.
RÁK: Kaphat egy meglepetés ajándékot, ami-nek nagyon fog örülni. Próbáljon meg mindentidőben elintézni és ne halogasson semmit hol-napra. Jobb, ha semmit sem bíz mostanában avéletlenre. 
OROSZLÁN: A munkahelyi körülmények isnapról napra javulnak. Kifejezetten kedvezőenalakulnak a kilátásai. Egy dolog talán okozhatmég gondot önnek, éspedig az, hogy megelég-szik a ranglétra egy alacsonyabb fokával attól,mint amire ön érdemes lenne. 
SZŰZ: Az egyik közeli rokona mostanság vég-elláthatatlanul panaszkodik önnek, amikorcsak teheti. Nincs értelme tapintatosnak vagyelőzékenynek lennie vele, amikor ő önzőenönre zúdítja minden baját, amelyek igazábóllegtöbb esetben az ő figyelmetlenségeibőladódnak.
MÉRLEG: Partnerével lehet, hogy vásárolniszeretnének a lakásuk otthonosabbá tételéhezpár dolgot. Az ötlet nagyon jónak tűnik, hiszenközös programról lenne szó és emellett együttalkothatnak, tervezhetnek, ami még inkább kö-zelebb hozza önöket egymáshoz. 
SKORPIÓ: A hét legnagyobb részét utazgatás-sal tölti. Ehhez önnek nem sok kedve van. Na-gyon valószínű, hogy érdekek is motiválják,mert üzleti útról van szó leginkább, melyek so-rán sikerek ígérkeznek önnek.
NYILAS: Ezen a héten legyen óvatos, hogykivel ossza meg zseniális ötleteit, mert valakiaz ön környezetéből önt lebeszéli róla, míg ti-tokban ő megcsinálja és jót profitál az ön ötle-teiből. Maradjon hű önmagához minden hely-zetben.
BAK: A változás folyamata még mindig folyta-tódik az ön életében. Minden, ami körülveszi,események, új emberek közeledése önhöz,egyesek eltávolodása, mind segítik a kedvezőváltozás menetét. 
VÍZÖNTŐ: Elég sok tennivalója akad ezen ahéten, ha meg szeretne felelni a hét elvárásai-nak. A munkahelyén is felhalmozódnak a te-endői, ami mellett még a többi kollegái is önhözfordulnak segítségért.
HALAK: Amennyiben egy esedékes frigy állkilátásban és úgy érzi, hogy leendő párja nemlátja, nem érzi az ön lelkét, nem kell olyant te-gyen, amit szíve szerint nem tenne meg. Pénz-ügyeiben a hét során egy jól megcélzott befek-tetés nagy szerencsét hozhat önnek.

A Spectrum Színház műsoraFebruár 26-án, pénteken délután 5 óra-kor a Nyina, avagy a kitömött sirályok tö-rékenységéről című darab látható a ma-rosvásárhelyi Spectrum Színházban.27-én, szombaton délután 5 és este 7 óra-kor a csíkszeredaiak Orpheum című ven-dégjátékára várják a nagyérdeműt. 28-án,vasárnap délután 5 órakor A gondnok lát-ható a színházban.
Gyermekelőadások az ArielbenFebruár 25-én, csütörtökön délelőtt10.30-kor és 12 órakor A brémai muzsi-kusok című mesejáték tekinthető meg azAriel Színházban. Szintén csütörtökön dél-után 6 órakor az Ariel stúdióban az Évsza-kok című produkcióra várják a 4 év alattigyermekeket. Az előadásra a 0740-566-454-es telefonszámon kell jegyet foglalni.
Operett-musical gála MarosvásárhelyenOperett-musical gálára várják a nagyér-deműt február 29-én, hétfőhöz egy hét

este 8 órakor a Kultúrpalotába. Fellép Pel-ler Károly, Oszvald Marika és SzinetárDóra. Jegyek elővételben a Kultúrpalotajegypénztáránál válthatók.
Égszínkék – kísérleti 
kortárs előadásMárcius közepén a veszprémi MAG szín-házi műhely az Artecotur Egyesület ven-dégeként műhelyfoglalkozást tart a cso-port által működtetett diákszínjátszókkal,ugyanakkor nyilvánosan bemutatják a ta-valy színre vitt kísérleti kortárs darabot.Az Égszínkék című egyrészes párkapcso-lati dráma március 12-én, szombaton és13-án, vasárnap 19 órától az Ariel Ifjúságiés Gyermekszínház kistermében látható.A darabot írta Pálffy Zsófi, rendezte Dru-bina Orsolya, játsszák: Nagy Krisztina ésVárszegi Martin. Jegyek foglalhatók agyvajda67@gmail. com címen.
Univerzumok – 
háromdimenziós felvételekSuba Ferenc Univerzumok című fotóki-állítását tekinthetik meg a vizuális művé-szetet kedvelők a marosvásárhelyi DeusProvidebit Tanulmányi Házban (Rózsáktere 61. szám). A 23 fotóból álló kiállítástfebruár 10-én nyitották meg és a hónapvégéig látogatható.
Gyergyószárhegyi 
munkák MarosvásárhelyenA Gyergyószárhegyi Kulturális és Művé-szeti Központ 2015-ös táborának anyagá-ból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi Ber-nády Házban. A művésztelep harminckétkülönböző életkorú és stílusú képzőmű-vész alkotásait tárja közönség elé.
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NÉVNAPOK |
Február 25. Mátyás, János
Február 26. Géza, Vanda, Cézár
Február 27. Edina, Géza, Sándor
Február 28. Ákos, Bátor, László
Február 29. Elemér, Antónia
Március 1. Albin, Félix, Dávid
Március 2. Lujza, Károly, Henrietta
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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KÁR KIHAGYNI |

Felhívás pályázatra!
A Központ hetilap „Diákszemmel” címen pá-lyázatot hirdet középiskolásoknak és egyete-mistáknak! A pályázaton részt vehet bárki, akiMaros megyében középfokú vagy felsőoktatás-ban részesül.Első alkalommal hozzávetőlegesen három -ezer leütés hosszúságú írásokat várunk „mes-terségek” témakörben, riport műfajban. Az írá-soknak meg kell felelnie a riport tartalmi ésformai szabályainak és a terjedelmi előírások-nak, attól legfeljebb tíz százalékban térhet el abeadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honoráljuk! A riportokat a

bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk február 29-ig. 



|  KULTÚRA / VÉLEMÉNY  | / 3. /

| Központ hetilap |2016/8 | február 25– március 2.|

Megértük s örömmelmegírjuk ezt is: napja,sőt napjai vannak amagyar filmnek váro-sunkban. Sorrendbenhatodik alkalommalszer vezik meg a ren-dezvényt, amiért le akalapokkal a szervezőcivil szervezetek, avásárhelyi K’ARTE Egyesület és partnere, a bukarestiBalassi–Magyar Intézet előtt.  Valamikor, de már a rendszerváltozásnak nevezettfordulat után is elképzelhetetlennek tűnt, hogy valahailyen kiemelt szerephez juthat a magyar filmMarosvásárhelyen. És ennek nemcsak politikai, hanema szakmában gyökerező okai voltak. A rendszerváltásután, és nem kizárólag a súlyos finanszírozási prob-lémák miatt, az egész filmszakma, a teljes magyarfilmgyártás került hosszas hullámvölgybe, hogy nemondjam: válságba. Közismert, a hollywoodi modellkövetése, a kasszasiker mint cél egyértelműen a kifi-camodott közízlésnek tett engedmény, annak kiszol-gálása. Ez történik, amikor a „népek” nem várnak mást,többet a mozitól, mint felejtést, bódulatot, színeslátványt, magyarán: olcsó szórakozást.A film, azt mondják, demokratikus műfaj, tömege-sen állítják elő, ki-ki megtalálja a maga ízlése szerintvalót. Ezt mondják egyébként az irodalomról is, mertmi kell hozzá, régebben csak papír és ceruza, ma márszámítógép és … olvasó. A mozihoz pedig néző. Ez ígyis van, de ahhoz, amit a televíziók főműsoridőben ad-nak, szerintem inkább gyomor kell, dehát ne legyünkkényesek… Kinek a pap, kinek a papné.Vásárhelyhez visszakanyarodva, bosszantó jelenség,de hozzászoktunk, hogy párhuzamosan több kulturálisrendezvény helyszíne városunk. Ez lehetne a bőségjele, de többnyire a figyelmetlenség, az elszigeteltségjele. Nem lenne helyesebb, célravezetőbb az előzetestájékozódás, hol, mit terveznek, hogy ne oltsuk ki azegymás rendezvényei iránti érdeklődést? Elkanyarodtam a témától, de szerintem mégiscsakaz a fontosabb, milyen szerep jut a magyarfilmművészetnek Vásárhely életében, mint az, hogy aváros milyen szerepet tölthet be a magyarfilmművészetben. Mert erre egyértelmű a válasz: sem-milyent! Dehát nem is ez a kérdés. A kérdés az: lesz-ea jövőben is a mostanihoz hasonló színvonalú ren-dezvény Vásárhelyen? Szerintem – és sokan véleked-nek hasonlóan – kár lenne megszakítani a sorozatot.Ennyivel tartozunk mind a városnak, mind önma-gunknak.

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Ennyivel tartozunk…  Csak a vásárhelyi fesztivál
tudta megszerezni a Saul fiát

VI. Magyar Filmnapok

– Hogyan született az ötlet
a Marosvásárhelyi Magyar
Filmnapok megszervezésére? – A K’ARTE Egyesület indu-lásakor a MarosvásárhelyiLengyel Filmnapokat és a Ma-gyar Filmnapokat szerveztükmeg a szóban forgó országokkulturális egyesületeinekegyüttműködésével. Tudtuk,hogy ezen országok kulturálisin  tézményei Bukarestben be-mutatják az éppen aktuálisfilmjeiket, emiatt úgy gondol-tuk, hogy Marosvásárhelyenis sikere lehet egy efféle ese-ménynek, hisz ebben a város-ban hiányában vagyunk fil-mes rendezvényeknek. Azegyesületünk tagjai európaifilm rajongók, így először aszomszédos országokat ke-restük fel ötleteinkkel, ők pe-dig örültek a kezdeményezés-nek. A kedvező fogadtatáseredményeként megszervez-tük többek között az EurópaiFilmek Fesztiválját, a Franciaés a Norvég Filmek Fesztivál-ját is.

– Hogyan zajlik egy efféle
esemény megrendezése?– Hozzávetőlegesen háromhónapot vesz fel a szervezés,de a munka egy jelentős ré-szét a partnerintézményünk,a Balassi Intézet – BukarestiMagyar Intézet, annak veze-tője Kósa András László ésmunkatársa Csegedi Mag-dolna végzi. A másik részétmi intézzük: a vetítendő fil-mekhez kapcsolódó egyezte-tések, engedélyek kérése, rek-lám, nem mellesleg a nehéz,de elengedhetetlen szpon-zorkeresés, hisz ez független,önfenntartó esemény.

– Milyen kritériumok alapján
választottátok ki a filmeket?– Minden évben arra tö-rekszünk, hogy műfajban éstémákban is változatos filme-ket vetítsünk. Sajnos egye-lőre kevesebb filmet tudunkhozni, mint amennyit szeret-nénk, még kisméretű a „fesz-tivál”, de mindenképp növe-kedő tendenciát mutat, és aközönség is egyre inkábbmagáénak érzi. Ami az idei

évet illeti, Hajdú Szabolcs ret-rospektív kiadást szerettünkvolna, mert eddig még egyet-len művét sem vetítettük arendezvényeinken, és nekemis személyes kedvencem arendező. A Saul fiát pedigmár ősszel kinéztük, és nagyvágyunk volt, hogy itt mutas-suk be, ám akkor még fogal-munk sem volt, hogyan ütjükezt nyélbe…
– Hogyan sikerült megka-

parintani az országos pre-
mier előtt a Golden Globe-
nyertes Saul fiát? A tavaly
pedig a Fehér Istent is a ma-
gyarországi premier előtt
hoztátok el Vásárhelyre. – Ahogyan mondani szo-kás: a szerencsés véletlenekközjátéka révén. Céltudato-san dolgoztunk azon, hogyezeket a filmeket az ősbemu-tató előtt hozzuk el Vásár-helyre, és ennek érdekébenkihasználtuk a filmterjesz-tőkkel ápolt kapcsolatunkat,és az időzítés is kedvező volt:a Fehér Isten tavaly, és idéna Saul fia is éppen a mi fesz-tiválunk után kerül a hazaimozikba. Azon tanakodtunk,hogy miként szerezzük mega Saul fia vetítésére szóló jo-got, amikor egyetlen romá-niai filmfesztiválnak sem si-került, holott kitartóankérték ezt. De összejött: mimutatjuk be az országbanelőször a Nemes Jeles Lászlóáltal rendezett filmet, ezértköszönettel tartozunk aTransilvania Filmnek, hogy amárcius 11-i mozibemutatóelőtt felajánlották nekünk.

– A Marosvásárhelyi Ma-
gyar Filmnapok hídként szol-
gálhat a magyar és a román

közösség között?– Nyilván. Képzőművé-szeti galériánk is van –K’ARTE Szoba néven –, aholszámos magyar művész ál-lítja ki alkotásait. Támogatjuka két közösség közti kapcso-latot, és úgy véljük: a maros-vásárhelyi kulturális esemé-nyeket is ezen értékekmentén szükséges megszer-vezni.
– Bár a város moziinak ala-

csony a látogatószáma, ho-
gyan magyarázod, hogy a
K’ARTE Egyesület filmes ren-
dezvényei nagy népszerűség-
nek örvendenek?– Úgy vélem, a népszerű-ség és a siker egyetlen titka,hogy egy független egyesülettöbb időt, energiát és moti-vációt fektet egy-egy ese-mény kommunikációjába,reklámjába, mint mondjukegy közpénzből fenntartottintézmény. 

– Az elmúlt évek eseménye-
ikor a Művészmozi termei
zsúfolásig teltek, többen a lép-
csőkön ültek, sokan be sem ju-
tottak a terembe – azaz az
esemény kinőtte a jelenlegi
helyszínt. Milyen megoldásra
gondoltok, ami jövőre orvo-
solná a fennálló helyzetet?– Bármi lehetséges a jö-vőre nézve, akár helyszínvál-toztatás is, de nem hagyhat-juk figyelmen kívül afüggetlen kulturális kezde-ményezések bizonytalan sor-sát. Növekedhetünk is, de azsem kizárt, hogy eltűnünk asüllyesztőbe…

– Melyik a kedvenc filmed
az idei filmnapokon vetítet-
tek közül?

– Mint említettem, HajdúSzabolcs filmjeit nagyon sze-retem, de Pálfi György alko-tásai is favoritok. És termé-szetesen várom már, hogy aSaul fiát is megnézhessem.
– Milyen eseményeket szer-

vez még idén a K’ARTE Egye-
sület?– Már jövő héten folytatjuka munkát, a Brit Dokumen-tumfilm napjai kezdődnek,utána pedig a Lengyel FilmekNapjai. A többi mozgóképesesemény a szervezés fázisá-ban van, de időben értesítjüka nagyérdeműt ezekről.

Pál Piroska

A szervezők elnézést kérnek
azoktól a személyektől, akik-
nek a jegyek korlátozott
száma miatt nem adódott le-
hetőségük megnézni a Saul
fia című filmet is.  A  szerve-
zők kérése ellenére is a Tran-
silvania Film  belső rendsza-
bályzata, így az irányukba
támasztott feltételek között
szerepelt, hogy a premier
előtt bemutatott filmet meg-
határozott férőhelyes terem-
ben és csak egy a l kalommal
vetíthetik. A Saul fiát már-
cius 11-én tűzik műsorra a
Művész Moziban.

Hatodik alkalommal szervezi meg a K’ARTE Egyesület a Magyar Filmnapokat Maros-
vásárhelyen. A csütörtöktől vasárnapig tartó eseményen tíz filmet vetítenek, többek között
a premier előtt álló Saul fiát, amelyre az érdeklődők pillanatok alatt elkapkodták a
jegyeket. Emellett a program részei a tematikus kerekasztal-beszélgetések és a díszmeg-
hívott rendezőktől is lehet kérdezősködni. Moldovan Eliodor főszervezőt kérdeztük a
filmnapok meglepő sikeréről, a választott mozgóképekről, de elárulta saját kedvenceit is.

6. Magyar Filmnapok rész-
letes programja a 10-11. ol-dalon olvasható.
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Molnár Levente alakítja Ábrahámot a Saul fia című
Oscar-díjra jelölt filmben. Elmeséli, hogyan találko-
zott Nemes Jeles Lászlóval és azt is, mi-lyen érzése-
ket keltett benne a halomba pakolt hullák látványa.
Az identitása körül kialakult vita nem érdekli, el-
lenben ajándékként tekint a kisebbségi létre.

– Hogyan lesz valaki
ügynök?– Szükségem volt rá egyadott pillanatban, de nemnagyon találtam olyan em-bert, aki megtudná csinálni.Az ügynöknek közvetíteniekell két tábor között, jóesetben mindkét oldal ér-dekeit védi, mert erremindkét félnek szüksége le-het. Nem nélkülözhetetlen,de elő tud segíteni egyeredményes munkát. Ezegy új dolog volt akkoriban,és még mindig annak szá-mít errefelé, mert más arendszerünk, mi a kőszín-házak luxusában élünk.

– Luxus alatt a fix állást
érti?– Igen, a havi fixet. Mertvannak más rendszerek is,amire nem ez a jellemző, deez ad egy biztonságot, ki-számíthatóságot. Anélkülhogy bármelyik berendez-kedést védeném, tűnhetúgy is, hogy ez a szisztémablokkolja az új emberekkelvaló találkozások, a szak-mai kihívások lehetőségét.Mindkét rendszernek meg-van a maga előnye és hát-ránya. Mert amikor az em-ber szabadúszó, és akezébe kell vennie a sorsátés mindent magának kellintéznie, az igen nagy erő-befektetéssel jár, ami elvon-hat a kreatív oldalról isenergiát. Ugyanakkor, ami-kor beszállunk ebbe a ver-senybe, az ember kicsit job-ban odafigyel,komolyabban veszi magátés a munkáját, magáért dol-gozik, tudja: olyat kell tel-jesítenie, hogy máskor,máshova is meghívják. 

– Hogyan került Nemes
Jeles László látóterébe?– Pont úgy, ahogy én ismegszoktam találni a szí-nészeket a castingok során.Krasznahorkai Balázs hívtafel Nemes Jeles figyelmétrám. Kértek tőlem fotókat,egy kisebb videót, majd im-provizálnom kellett, ez aszínész bekerülésének amagányos része, amikormagában dolgozik. A ren-dező a megírt szerepre ke-resett karaktert, olyan szí-

nészt, aki rendelkezik Áb -ra  hám jellemvonásaival,vagy csúnya szóval élve:tudják hozni azokat a vo-násokat, amiket a szerepekmegkövetelnek. Bennem isvan néhány, az Ábrahámé-val közös jellemvonás.
– A Saul fia egy fősze-

replő-orientált film. Mellette
eljátszani egy mellékszere-
pet nem hálatlan feladat?– Jó a kérdés, de nehézezt így kategorizálni. Hálásdolog tud lenni, de ez olyan,mint amikor azt mondják,nincs kicsi szerep, csak ki-csi színész. Itt viszont so-kat, jól és koncentráltandolgoztunk.

– Mit kezdett az érzései-
vel, amikor a legkegyetle-
nebb jeleneteket forgatták?
Biztos önre is hatott az egy-
másra pakolt hullák látvá-
nya. – Nem szabad az érzése-ken keresztül megélni asze repet, mert a cselek-mény közepében vagyunk,és akit eljátszunk, az nemhatódhat meg saját magán,nem futhat bele az önsaj-nálat csapdájába. El kell tu d nunk vonatkoztatni,kellő távolságtartással vi-szonyulni ezekhez a dol-gokhoz. Persze elkerülhe-tetlen, hogy hasson ránk,hogy belegondoljunk abba,amit látunk, de ez a szakmalényege. Nem a színész kellsírjon, ez a néző luxusa. Ab-ban a jelenetben meg kellfogni, egymás ra kell pa-kolni a hullákat, ez Ábra-hámnak munka, ő dolgozik.Egy Shakespeare-drá má -ban a gyilkost játszó szí -nész nem maradhat benneaz érzéseiben és mehet kiaz utcára folytatni a szere-pét.

– Jól ismeri a történelem-
nek ezt a szakaszát?– Igen, elég jól, mertérde kel a történelem, más-részt érdekelt az, hogy a tá-gabb vagy szűkebb ér te lem -ben vett kör nye zetemben

mi történt az évszázadokfolyamán. Még akkor is,amikor úgy tűnik, hogy azember teljesen feleslegesdolgokat csinál, akkor is va-lamilyen tudást szerez, amiadott helyzetben jól jöhet.Anno egy évig jártam a ju-daisztikai intézetbe a sajátérdeklődésemből fakadó -an, kíváncsi voltam enneka népcsoportnak a történe-tére. Akkor eszembe se ju-tott, hogy majd húsz évmúlva ezt fel fogom hasz-nálni és lám, igencsak hasz-nosnak bizonyultak az ottszerzett információk. 
– Mennyire élvezi a film

körül zajló felhajtást?– A film iránti érdeklődésmegtisztelő, de azzal tisz-tában kell lenni, hogy más-fél-két hónap után vissza-tér minden a régi

kerék vágás ba, megy továbbaz élet. Én nem lettem semjobb, sem rosszabb színészazáltal, hogy a Saul fiánakekkora a sikere. 
– Érdekli a sajtóban az ön

identitása körül kialakult
vita?– Nem, nincs ennek a vi-tának semmi olyan pontja,ami engem kellene érdekel-jen. Ugyanúgy, mint a filmesetében, ez annak az ered-ménye, hogy másoknak vanvéleménye a mi munkánk-ról, és hála Istennek ez jóvélemény. De hogy engemki minek tart, az nem az énproblémám. Hálás vagyokazért, hogy anyanyelvi szin-ten beszélek románul, ésrálátásom van egy másikkultúrára. Én egy csomóimpulzusnak, találkozás-nak, élménynek vagyok az

eredménye, nagyon sokembernek vagyok adósa,értem ezalatt azt, hogyazok a dolgok, amik történ-tek velem annak az ered-ményei, hogy az vagyok aki.Nem feltétlenül az határozmeg, hogy románnak vagymagyarnak neveznek, első-sorban embernek kelllenni. Meg kell tanulni tisz-telni, szeretni egymást. Kétkultúrát ismerni ajándék,és ha valamitől, ettől lehe-tek jobb színész, mert két-féle színházat ismerek, ésmindkettőt tudom élvezni.A kisebbségi létünket nemtartom hátránynak, és le-het, idealista vagyok, de ne-kem csak előnyöm szárma-zott ebből.
Bodnár Erika

A sírás a néző luxusa

...nincs kicsi szerep 
csak kicsi színész.

...hogy engem ki minek
tart, az nem az én
problémám.

Anno egy évig jártam a judaisztikai intézetbe a
saját érdeklődésemből fakadóan, kíváncsi voltam
ennek a népcsoportnak a tör-ténetére. 

...bennem is van
néhány közös jellem -
vonás Ábrahámmal.
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A fejedelmi udvar és a
külföldi vándortársulatokA színjátszás kialakulásá-hoz szükséges feltételek aXVI. században Erdélybenteremtődtek meg először,mivel a Habsburgokkal éstörökökkel való küzdelmek,torzsalkodások az országmás területein ez elé többakadályt is gördítettek; a kö-zös munkát, anyagi áldoza-tokat követelő színjátékotErdélyen kívül ezekben azidőkben inkább csak az is-kolákban lehetett fejlesz-teni.A XVI. században az erdé-lyi fejedelem udvarábanmár jártak külföldi vándor-társulatok. Az egykori tör-ténetíró Báthori Zsigmond-ról írta: „Összegyűjtötte azöldségkertészeket... hozzá-juk járultak a szemfényvesz-tők, színészek, mimusok,udvari bolondok, táncosok,tréfacsinálók, gladiátorok...” 
Az első híradások 
Erdélyből származnak!Az udvari színjátszásnakezt a hagyományát későbbBethlen Gábor is folytatta,aki felismerte, hogy ha azerdélyi fejedelmi udvar lé-pést tart a művelt Európá-val, nem nélkülözheti a szín-játszást sem. Bethlen Gábor pártolta aziskolai színjátszást, olaszénekeseket, balett-társula-tokat hívott meg magához,és fényes műkedvelő elő-adásokról is maradtak fennadatok, melyeken a feje-delmi család tagjai is résztvettek.Erdélyből maradtak ránkaz első híradások is színtár-sulatok megalakulásáról,melynek azonban a protes-táns egyház puritán ágábanerős ellenfele is volt, errőlKomensky János is megem-lékezett. Azonban a XVII.század végén a kálvinista is-kolákban is egyre inkábbtért hódított a színjátszás…

Ahol a történet
kezdődik…Köztudott, hogy a maros-vásárhelyi Apolló épület nemcsak bálok és mulatságokhelyszínéül szolgált. Amellett, hogy itt töltötteszabadidejét a város színe-java, egyfajta színházként isműködött a szalon. Nem ezvolt az első hely a városban,ahol színdarabokat játszot-tak, de 1820 után minden bi-zonnyal ez volt a legkereset-tebb, ezt részesítettékelőnyben a helyi és a más-honnan jött társulatok egya-ránt. Egy idő után azonban aszínészek, főleg a kolozsvá-riak, kezdtek panaszkodni aműszaki feltételekre, és túlszűknek tartották a rendel-kezésükre álló teret. Így született meg a nyáriszínház létesítésének ötlete.Ezt a palota udvarán alakí-tották ki 1872-ben. Négy év-vel később azonban leégettabban a tűzvészben, amelytöbb tíz épületet semmisítettmeg…
Marosvásárhelyen 1770-
ben már virágzik az isko-
lai színjátszásDe lépjünk még vissza azidőben… Ez azért is fontos,mert Marosvásárhely régiálma volt egy állandó színházlétrehozása. A marosvásár-helyi útikalauz című adat-gyűjtés szerzői, Fodor Sán-dor (S.) és Balás Árpádemlítik, hogy írásos bizonyí-tékok vannak arról, hogy már1770 körül virágzott az isko-lai színjátszás, majd 1803. jú-nius 12-én a Vár mellettinyári színpadon a kolozsvárihivatásos színház tartott be-mutató előadást.
A Vár melletti 
„deszkaszínház”Ettől az időtől 1809-ig,minden év május derekátóljúnius közepéig a kolozsvá-

riak rendszeres színielőadá-sokkal örvendeztették meg aváros közönségét, sőt 1815.május 10 – 1819. április 10-e között a kolozsvári színházVásárhelyre tette le székhe-lyét.A „Vár melletti deszka-színház”-ban tartották elő-adásaikat 1820-ig, amikor acsászári helyőrség pa ran cs - nokának nyomására a máremlített Apolló palotábaköltöztek.
1855: felvetődik a 
színházépítés gondolataKiemelten fontos tudniazt, hogy itt lépett fel DérynéSzéppataki Róza, KántornéEngelhardt Anna, E. KovácsGyula és Szentgyörgyi István,akik csodálatos alakításaik-kal lázba hozták a marosvá-sárhelyi közönséget. A Keresztes Géza műépítész,műemlékvédelmi szakmérnökáltal a rendelkezésünkre bo-csátott doku mentumokból ki-derül többek között még az is,hogy a fentieket figyelembevéve, nem csoda, hogy már1855-ben felvetődött a szín-házépítés gondolata. 1861-ben az Elba-szigeten,a Ligetben felépített ideigle-nes színkörben, majd ennek1862-es átépítése után Folli-mesz János színházigazgatódalszínháztársasága kora ta-vasztól késő őszig estéről es-tére nagy sikerrel lépett anagyérdemű közönség elé. 1872-ben az Apolló udva-rán elkészült nyári színpadonKatona József Bánk bánjávalnyitott a kolozsvári színház. Pár mondatban már emlí-tettük, hogy ezt a színpadot1876-ban tűzvész pusztítottael. Azonban jó tudni még aztis, hogy télen, a színház elő-adásait továbbra is az ApollóSzállodában tartották, amíg1923-ban Bürger Albert sör-gyáros az épületet más cé-lokra át nem alakíttatta. Ek-kor tették át székhelyüketvéglegesen a Transzilvániaépületébe. 

1946-ban megalakul 
a Székely SzínházUgyancsak a fent említettszerzők világítanak rá arra,hogy a XX. század elején fel-merült egy új színház felépí-tésének terve és egy állandószínház létrehozása. Sokan állítják, hogy ezértbontották le a Bodor-kutat,hogy helyet biztosítsanak aszínháznak, de sajnos, az elsővilágháború kitörése miatterre nem kerülhetett sor. Dacára ennek, a város kö-zönsége nem mondott le azállandó színház létesítésénekgondolatáról, és hosszú harcután 1946-ban létrehozták aSzékely Színházat, melynekmegszervezésében kiemel-kedő szerepet vállalt TompaMiklós igazgató-rendező,báró Kemény János író ésmások. Színészei és rendezői kö-zül Delly Ferenc, KovácsGyörgy, Szabó Ernő, KőszegiMargit, Borovszky Oszkár,Andrási Márton, Csorba And-rás, Tompa Miklós, HaragGyörgy, Hunyadi András ne-vének említése a marosvá-sárhelyi színházi élet arany-korszakát jelenti mindenkiszámára. 
Építés és rombolás…A marosvásárhelyi Nem-zeti Színház a város belváro-sában, a Színház-téren he-lyezkedik el. Modernebbstílusa miatt nem olvad be abelvárosba. Két nyelven mű-ködik a színjátszás, a magyarszíntársulat neve: TompaMiklós Társulat.A román szocialista kar-hatalom rendelte el a színházépítését, ezért le kellett bon-tani a Barátok templomát. Arómai katolikus érsekség úgydöntött, eleget tesz a felké-résnek, mivel a belvárosbankét plébánia is működött, dea többi negyedekben nemtudtak építeni a hatóságokhátráltatása miatt. Ezért a gesztusért a ható-

ságok engedélyezték a Sza-badság utcai Szent Imre Plé-bánia építésének megkezdé-sét. A megépült templombanláthatók a Barátok templo-mának az üvegfestményei.
Amit még tudni kell…A közönség számára a Szé-kely Színház tehát 1946.március 10-én nyitotta megkapuit és az első évadban 51bemutatót tartottak. Az első előadás, Lehár Fe-renc: A mosoly országa címűnagyoperettje volt. A reper-toár alakításában erőteljesenérvényesült az alapító főigaz-gató, Tompa Miklós általmeghirdetett műközpontú-ság, mely évtizedekre meg-határozta az intézmény mű-vészi arcélét. 
Az intézet többször 
is nevet váltA színház ismertetése sze-rint 1946-tól, az alapítás évé-től 1973-ig a színház tevé-kenysége a Kultúrpalotaépületében zajlott. 1973-tól új, a főteret ki-egészítő téren épült kőszín-ház – az ország egyik legkor-szerűbb színházépülete – lettaz intézmény befogadója. Több mint két évtizedestevékenységéért, színvonalasrepertoárjáért és számos, kü-lönböző színházi fesztiválo-kon és – nem utolsó sorban– a közönség körében elértsikereiért, 1978-ban a Ma-rosvásárhelyi Állami SzínházElnöki Rendelettel a NemzetiSzínház nevet vette fel. Béres András társulatve-zető kezdeményezésére1997-től veszi fel a társulatúj nevét, az alapító főigazgatóTompa Miklós tiszteletére. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
Képek: Orbán Pál
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Székelyföldön a színházművészet történetének
kezdetei a kora Árpád-korig, sőt időben még ko-
rábbi évszázadokra nyúlnak vissza, mivel már a
dallamok eléneklése, eljátszása is előadóművészet-
nek tekinthető. Erről Borovszky Samu is megemlé-
kezett már egyik munkájában: „…este fáklyákat
gyújtának, csakhamar két barbár lépett be s kirá-
lyuk győzelmeit és hadi erényeit énekelve önkészí-
tett dalokat monda...” - tehát már a hun fejedelem
udvarában is volt előadóművészet… 

Volt egyszer egy 
Székely Színház…
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Kárp György: Van egy kicsi probléma velünk!
Negyven évet húzott le a pályán, és azóta is folya-
matosan játszik Kárp György. Orvos akart lenni,
igazgató viszont nem, és a tanítás helyett is szíve-
sebben ment a kocsmába. Most mégis az egyik leg-
ismertebb színész, aki a kabaréjával is megtölt
minden termet.

– Miért ilyen népszerű a
politikai kabaré?– Egyrészt nagy hagyo-mánya van, másrészt a ha-talmasságokat mocskoljuk.Egy elmélet szerint, a poénlehet sokszor erős, de vic-celni csak az erősekkel sza-bad. A nyomorult embereksorsán nincs mit viccelni, deamikor villára vesszük a ha-talmasságokat, azt a közön-ség nyugtázza.

– Ennek a migráns téma
némileg ellentmond, mert az
sokak nyomorúsága.– Nézze, ez egy érdekeskérdés. Ezeket az embe -reket valakik elindították,csak azt nem tudjuk, hogymiért. Ők azt mondják, el-adták mindenüket, na de ki-nek, a romos házaikat? Kivesz ingatlant a háborúsövezetben? Nekem AngelaMerkel is mondhatja a hü-lyeségeit, mert mondott ele-get mostanában, hogy min-denkit hazaszállít. Deezreket? Hogyan? Én tudokegy megoldást. Ki kell épí-teni egy kerítést, egy duplát.Folyosót, amibe betereljükőket, s szúrós drótból húz-zuk fel, hogy ne tudjanak át-mászni rajta. Onnan indul-janak, Merkel irodájától, ésamikor elérnek a végére ottmeg ússzanak! Látja, vicc-ben ez jó, de nem lehet ígyhozzáállni. A nyugatnak el-sőszámú közellensége voltOrbán Viktor  a kerítéssel,és végül neki volt igaza.Amerika is kritizálta Orbánt,csak ők meg elfelejtették amexikói határt. Ám az el-sődleges kérdés az integrá-ció. És én azt hiszem, hogya migránsok nem fognak in-tegrálódni soha, de mindenaz embereken múlik. Ugyenálunk is, a mi főnökünk el-ment Kínába, és látta, mi-lyen boldogok ott az unifor-misba öltözött emberek,tapsolnak meg örvendeneka vezetőjüknek. Ezért min-ket is ilyen tapsolóvá akartváltoztatni. Aztán akik a ha-talmat 89-ig kiszolgálták,azokról a gengszterváltás-kor hirtelen mind kiderült,hogy mekkora ellenállókvoltak! Vagyis volt huszon-két millió ellenálló, s elle-nünk voltak ők ketten, Cea-

usescu meg a felesége. Nembírtunk mi ezzel a kettővel,érti? De valójában, ha nincskiszolgáló, akkor a hatalommegbukik. A Komám asz-szony hol a stukker? -benvan öt, nagyon fontos sze-replő. De tudja ki a fősze-replő? A félelem. Mert ha afélelem nincs, nincs, mimozgassa a szereplőket! Kifogja kiszolgálni a hatalmat,ha senki nem fél? Még magaa hatalom is fél, hogy elve-szíti az alattvalókat.
– Mitől fél a színész, ami-

kor ezt a színpadon el -
játssza?– Bele kell élnie magát aszituációba. Átéli azt, amiteljátszik. Nem mintha rosszvéleménnyel lennék ma-gamról, de van egy kicsiprobléma velünk. Aki eltudja hinni két órán keresz-tül magáról, hogy ő Nérócsászár, annál kell legyen va-lami differencia. Na, nem sú-lyos! A bajok ott kezdődnek,amikor vége van az előadás-nak, és én továbbra is Néró-nak gondolom magam. Deha kezdek úgy is viselkedni,az már klinikai eset, mehe-tek a pszichiátriára. Akkorinkább beülök a színház bü-féjébe egy pohárkára, leve-zetésképpen. Mondják is aszínészekről, hogy mennyitisznak. Pedig semmivel semisznak többet, mint az orvo-sok, vagy tanárok, vagy anem értelmiségiek.

– Miért lett színész?– Nem akartam színészlenni. Orvos akartam lenni,és valószínűleg nagyszerűorvos lettem volna. De 23éves koromig futballoztam,és soha nem bírtam elvi-selni a vereséget, az utolsópercekben valahogy mindigkiállítottak, mert rugdosód-tam. Úgyhogy nem bírtamvolna elviselni a kudarcot,hogy felvételizek és kiesek.Elmentem román-történe-lem szakra, amit egy év utánotthagytam, s annak rendjeés módja szerint elvittek ka-tonának. Aztán felvételiz-

tem, ’72-ben végeztem, idekerültem az Állami Színház-hoz. Mindig szerettem aszínházat, ötévesen az Úrimurit láttam először. Báb-színházba már hároméve-sen jártam, ha anyám ott-hon hagy, a házatfelborítom, úgyhogy inkábbelvitt. Majdnem minden elő-adást láttam, a régi nagy szí-nészekkel, bár ma már fia-talabb garnitúra van, akik ittvégeztek, és nagyon tehet-ségesek. Némelyiket tanítot-tam is.
– Szeretett tanítani?– Háromszor tanítottam,először egy hónapig se tar-tott a dolog. 1977-ben felül-ről jött a parancs, hogy ál-landó állások is legyenek aszínin. Engem betettek mű-vészi beszédre, ami nemvonzott, mert, hogy néz ezki? Jön ott a diák, verseketmond, és kijavítom, és haunom az egészet belekötökvalamibe s kidobom, s elme-gyek a kocsmába. Egy óramúlva visszajövök, kidoboma következőt, s megyek visz-

sza a kocsmába. Na, ez nemnekem való volt, így marad-tam a színháznál. ’88-banimprovizációt taní tottam, jósok diákom volt, három. Kétfiú egy lány. Ez volt a mód,ahogy ezek a gazemberek elakarták sorvasztani a ma-gyar színházat. A lány ne-gyedévre férjhez ment Ma-gyarországra, legalább azegyik fiú is kinősült, s ma-radt egy fiú, hat színházra.Aztán még kilencven elejéntanítottam, és utána igaz-gató lettem, meg amúgy issokat lógtam, mert jött aGruppenhecc meg a külfölditurnék. De az igazgatói állásmellé sem fért be, amit ti-zennyolc évig betöltöttem. 
– Igazgató sem akart lenni?– Nem. Felelősséggel járt.Én az ügyvezető igazgatóipozíciót töltöttem be, aki-nek mindig ott kell lennie, atöbbi igazgató meg mindigtekereg. Minden a nyakadonvan, tűzoltóság, adminiszt-ráció, technika, műhelyekplusz a művészek. Akkor hathónapra szólt a megbízatás,

és nem tettek oda verseny-vizsgázni, én meg nem áll-tam le vitatkozni a minisz-terrel, hogy márpedig énvizsgázni akarok. Hát kine-veztek, és úgy voltam vele,hogy a próbaidőt kibírom,utána úgyis kirúgnak. Ebbőllett aztán tizennyolc év. Az-tán a „barátaim’’ felfedeztékhogy nem versenyvizsgáz-tam. Na, nem a románokvoltak ilyen barátságosak.Nekem a román tagozattaltizennyolc évig semmi ba-jom nem volt, illetve egyszarházival volt, de még azis egy magyarral szövet-kezve próbált megfúrni.Irigykedtek. Akkoriban aszámvevőszék nevű szervvigyázott a közpénzekre. Énezt nem szerettem, bele vol-tam betegedve, mert fuka-rabb lettem, mint a főköny-

...a poén lehet sokszor
erős, de viccelni csak az
erősekkel szabad.

Aki eltudja hinni 
két órán keresztül
magáról hogy ő Néró
császár, annál kell
legyen valami 
differencia.
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velő. Minden marhaságotkitaláltak, én meg minden-ben ellenálltam, s akkor szö-vetkeztek ellenem. Én ki-használtam a kapcsolatihálózatomat, akár még aszámvevőszéket is felhív-tam, hogy törvényes-e az,amit kérnek. Jöttek visszaegy óra múlva, mondtam:nagyon sajnállak bennete-ket, de húzzátok el a csíkot,mert a törvény kimondja,hogy ezt nem lehet. Aztánmegenyhültek a dolgok,megnyertem végül a pályá-zatot is. Különben nem za-vart volna, ha nem, mert ne-kem rengeteg pénzembekerült az igazgatóság. Nemcsak a büntetések, hála aszámvevőszéknek, hanemhogy ott álltál premier előtt,volt külföldi rendező, kül-földi díszlettervező, és nemvolt pénz. Én az előző estibevételhez nem nyúlhattamhozzá, mert egyszer be kel-lett küldenem a bankba, sutána kiigényelnem, amiegy háromnapos folyamat.Mit csinál az ember? Elmen-tem és kölcsönkértem. Kér-tem hatmilliót egy hónapra,

amit aztán egy év múlva ad-tam meg, de úgy szotyog-tatva, ahogy ki tudtam spó-rolni a fizetésemből. 
– A felesége mit szólt ah-

hoz, hogy a saját pénzét
rakta bele?– Hát a feleség nem kellmindig tudja, mennyit keresa férje. Én tudtam, mikor je-lent meg a bank  számlán apénz, a könyvelőségen ke-resztül, és gyorsan odamen-tem és felvettem, a felesé-gem meg a maradékot.Később követelte a cetlit,úgyhogy akkor már nemtudtam sumákolni. Aztánamikor a banki utalásokkártyára kerültek, elvette akártyát. Hál` Istennek ő nemszakmabeli, már rég meg-hülyültem volna, lehet nemis élnék! Hát a színész há-zaspár otthon is éli a szín-házat, de elég nekem a nyolcóra, tíz, mikor mennyi. Ma-gam is reál beállítottságúvoltam, csak nem szerettemtanulni. Suli után ettem, ro-hantam focizni, de foci utáneste már kinek volt ahhozkedve?! És aztán olyan pá-

lyára mentem, ahol állan-dóan tanulni kell. S mégnem is a saját szövegemet,hanem mások hülyeségeitkell meg tanulnom! De azthiszem, az utóbbi harmincévben nem nagyon törtemmagam otthon, hogy szöve-get magoljak. Hanem a pró-bafolyamatban, a színpa-don, pont ezért aborzalmasan erős hangom

miatt, én ha beszélek, zúg afejem a saját hangomtól. Saztán még a súgó is el-mondja, szóval mire a pre-mierre kerül a sor, én annyithallom, hogy megtanulom aszöveget. Ha mégis történikvalami, odaslisszolsz a sú-gólyukhoz, úgy teszel,mintha töprengenél vala-min, persze az égadta vilá-gon semmiről sem töpren-
gesz, csak fogalmad sincs,mi következik. Aztán mégkét ilyen, és a közönség ismegtanulja a szöveget!

Bodnár Erika

...egy szarházi volt, 
de még az is egy 
magyarral szövetkezve
próbált megfúrni.

...akik a hatalmat 
89-ig kiszolgálták,
azokról a gengszter-
váltáskor hirtelen
mind kiderült, hogy
mekkora ellenállók
voltak.
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Az Oscar-díj (hivatalos
angol nevén Academy
Award) az Egyesült Álla-
mok legrangosabb film -
művé szeti díja, amelyet a
Filmművészeti és Film tu -
dományi Akadémia (AM-
PAS) ad ki több kategóri-
ában 1929 óta. A díja katlátványos gála keretébenminden év fe bruárjánakutolsó vasárnapján adják átHollywoodban. A számoskategória jelöltjei az előzőévben bemutatott filmekalkotói közül kerülnek ki;az Akadémia állítja össze alistát, és a jelöltekre is azakadémiai tagok szavazhat-nak, akik közül többen ismár olyan szenilisek, hogymire a film végére érnek,elfelejtik az elejét, ezértnem árt némi fenntartássalkezelni ezt az egészet. A díj -átadás estéjén a meghívottvendégek zene és ováció kí-séretében bevonulnak a vö-rös szőnyegen a KodakSzínházba; a sztárok híresdivattervezők pompás ru-hakölteményeit öltik ma-gukra, a korpulensebbekruha-elbeszélőkölteménye-ket, ruhanovellákat vagyruharegényeket. Az első díjkiosztón még

senki sem tudta a szobornevét, mivel nem volt neki.Oscar végső elfogadottalakját George Stanley ön-tötte agyagba, azutánbronzba, majd bevonta 24karátos arannyal. Az anek-dota szerint Margaret Her-rick, az Amerikai Filmaka-démia könyvtárosa elsőmunkanapján körbejárta aházat, és közelről megvizs-gálta a kis szobrocskát. Né-zegetés közben rájött, hogya szobor nagyon hasonlít anagybátyjára, a texasi Os-car Pierce-re. Mivel Holly-wood fele már akkor is ma-gyar volt, kár, hogy nem egymagyar származású csaj-szival történt ugyanez,mert akkor most Oscar-díjhelyett Karcsi-, Lajcsi- vagyPista-díjnak hívnák.2000-ben a díjátadó előtteltűntek a szobrok, egy gu-beráló találta meg őket aszemétben, három szoborkivételével, aki vissza isszolgáltatta az Akadémiá-nak, amit a gáláns AMPAShálából két tiszteletjeggyelhonorált. De még annak seörülhetett a szerencsétlen,merthogy később nem en-gedték be a gálára, mivelnem volt megfelelően öl-
tözve. Egy másik érdekes-ség, hogy a színészek közüleddig csak ketten utasítot-ták vissza a díjat: MarlonBrando és George C. Scott.Utóbbi azt mondta, azért

nem veszi át az Oscart (az1970-es A tábornok fősze-repéért), mivel alakításátnem tartja összemérhető-nek a többi színészével, deez valójában csak kifogásvolt: mint kiderült, azértnem ment el, mert épp egyérdekes hokimeccset né-zett a tévében. Volt stílusaa pofának, az már biztos.Az Oscar-gálán a győztesnevét tartalmazó borí -ték(ok) kibontása előtt páréve már nem azt mondják,hogy „And the winner is…”(A győztes pedig…), hanemazt, hogy „And the Oscargoes to…” (Az Oscartkapja…), merthogy így állí-tólag kevésbé savanyú aborgyümölcs azon jelöltek-nek, akik nem nyertek. Amipersze egy nagy marhaság,csak az amcsik imádnakpolkorrektkedni. Ilyen ala-pon az olimpián meg egyébkontinensviadalokon is bekéne szüntetni a dobogót,az érmezettek csak simánegymás mellett állnának aföldön, hiszen a nyomorultbronzérmesnek bőven elégszívás, hogy csak harmadiklett, ne tetézzék még azzalis, hogy a másik kettő nálamagasabbról örömködik.

Az Oscar-ceremónián azösszes kategóriánál min-den jelölt alkotásból mutat-nak egy pár másodpercesrészletet, azért, hogy akiknem látták még az illető fil-meket, azok is el tudjákdönteni, hogy jogosan lett-e X.Y. a legjobb férfi fősze-replő, legjobb női fősze-replő, legjobb operatőr,legjobb vágó, legjobb vizu-ális effektor, legjobb smin-kes satöbbi. Idén több fekete színészés rendező is rasszizmussalvádolta az AMPAS-t, amiértegyetlen négert se jelöltekOscarra, semmilyen kate-góriában. De sipákoltak ameleg színészek is, többekközt Ian McKellen (akitegyébként kétszer is jelöl-tek korábban, egyszer agyűrűkurás Gandalf-bátyómegformálásáért), hogymiért nincs meleg a jelöltekközött. Akad viszont ellen-példa is: Nemes JelesLászló, a Saul fia rendezőjenem ajvékolt, hogy miértnem jelöltek évtizedek ótamagyar alkotást a legjobbkülföldi film kategóriában,hanem inkább csinált egyjó filmet.
Molnár Tibor

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Még gyorsan elmesélem a Lajos esetét a Marissal, aztán hívom a tűzoltókat! 

Oscar
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Vízi Imre szerint azutóbbi két-három év legna-gyobb sikere az életében az,hogy filmzeneszerzésben iskipróbálhatta tehetségét.„A vásárhelyi Ovidiu Vasuproducer vette fel velem akapcsolatot, és felkért,hogy egy igazi Maros me-gyei film zenéjét írjam meg.Filmzenét szerezni má-sabb, mint a dalszerzés,mert ugyanabban a téma-körben kell maradj zeneileghosszabb ideig és jó pár dalerejéig. A film címe: BillionStar Hotel. Premierére egyidőben került sor múltszombaton, Marosvásárhe-lyen és Bukarestben. 
Best original musicA film rendezője AlecsNăstoiu, főszereplői: RudyMoca, Nicu Mihoc, Dan Ră-dulescu és Teo Marton. Cse-lekménye három érdekesfigura lelki drámáját mutatja

be. A filmet már 33 fesztivá-lon jelölték különböző dí-jakra. Hollywoodban a „bestforeign film” (legjobb idegenfilm) díjat nyerte el. A filmze-ném Spanyolországban „bestoriginal music” (legjobb ere-deti zene) titulust kapott" –mondta el lapunknak VíziImre.  
„Tisztítókúra kellene 
a vásárhelyi kulturális
életnek”A zenész egyetemi éveialatt írt színházi zenét, defilmzenével most próbálko-zott először. Elmondásaszerint, ha felkérést kapnará, magyar filmhez is sze-rezne zenét. A marosvásár-helyi kulturális életet isnyomon követi, sőt igyek-szik részt is vállalni benne.„Marosvásárhelyen élünk,talán sosem költözünk el. Ahelyi kulturális életet ter-mészetesen követem. Sze-

rintem jó úton halad, márcsak egy jó tisztítókúráralenne szüksége, hogy telje-sen rendben legyen. Nem-rég részt vettem egy helyiprodukciós iroda megalapí-tásában, amely magyar ésromán szcénán működikmajd egyaránt. Úgy gondo-lom, hogy ezzel a kezdemé-nyezéssel nagyot tudunklendíteni a helyi zeneiéleten” – vélekedik a nép-szerű zenész. Megtudtuk még, hogy VíziImre a közelmúltban adottki két új román dalt, de kétmagyar dalon is dolgozikproducerként. „Egy angolnyelvű lemezen is dolgozom,de nincs határidőhöz kötvea lemez megjelenése. Kül-földi pro ducerekkel isegyüttműködöm, és a BillionStar Hotel film rendezőjéveltervezzük a következő fil-met" – tudtuk meg még VíziImre jövőbeni terveiről. 
Nemes Gyula

Filmzeneszerzésben is 
kipróbálta tehetségét Vízi Imre

A 2013. augusztus 1-jén megjelent lapszámunkban interjút közöltünk Vízi Imrével.
Akkor a zeneművészt zenésszé válásának körülményeiről, a bukaresti versenyről, az
utána következő pörgésről, példaképeiről kérdeztük. Mai lapszámunkban visszatérünk,
és a népszerű Vízi további sikereiről számolunk be. 

A legjobb idegen film, a legjobb eredeti zene

Névjegy: Vízi Imre Sepsi-szentgyörgyön született1986-ban, majd szüleivel1991-ben a Maros me-gyei Bátosra költözött. Ittvégez te az elemi osztá-lyokat, majd Szászrégen-ben érettsé gizett. Már arégeni líceumi évek alattmeg   alapította két társávala Titan zenekart, amellyelmai napig zenélnek.  Ké-sőbb színművészeti egye-temet végzett, de nemdol gozott színészként, ha - nem a zenei pályán ma-radt. Vízi Imre 2012-benrészt vett Molnár Józseftársaságában a Budapes-ten megszervezett Csillagszületik tehetségkutatón,ahol eljutottak a másodikélő műsorig. 2012 decemberében Vízi Imre egyedülpróbálkozott, de ezúttal a román fővárosban, és a VoceaRomâniei (Románia Hangja) verseny második helye-zettjeként futott be. 

A helyi kulturális 
életet természetesen
követem. Szerintem jó
úton halad, már csak
egy jó tisztítókúra kel-
lene neki, hogy teljesen
rendben legyen.
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február 25., csütörtök

19.00: Két székely, 2014, doku-mentumfilm, 57 perc, angol felirat-tal (Flora terem – ARTA mozi)Rendező: Szerkesztő: Lukács CsabaRendező: Operatőr: Marossy GézaProducer: Novák Lajos / Szerep-lők: Barabási Albert-László, Ko-lumbán Gábor

Barabási Albert-László talán ama élő leghíresebb magyar tudós,a hálózatkutatás atyja, a káoszel-mélet szakértője. Élete a Boston-Budapest tengelyen zajlik, a világszámtalan pontján tart előadáso-kat, két könyvét (Behálózva, Villa-nások) több tucat nyelvrelefordították. Ott van a világ tíz le-gidézettebb fizikusa között. Amásik székely Kolumbán Gábor,aki Székelyudvarhelyről indult, fi-zikus-közgazdász végzettsége van,sok évig vezető politikus volt,aztán kiszállt a mókuskerékből, ésmost visszavonultan él Énlakán,saját tanyáján ötven bivallyal. Kétszékely története a bivalytól a há-lózatelméletig. Vagy fordítva.
21.00: Saul fia, 2015, dráma, 107perc, román felirattal (Nagy terem– ARTA mozi)Rendező: Nemes Jeles LászlóRorgatókönyvíró: Nemes JelesLászló, Clara RoyerOperatőr: Erdély Mátyás

A náci koncentrációs táborok-ban a foglyokból álló Sonder -kommando terelte be ameg  semmisítésre ítélteket a gáz-kamrákba, vitte át a holttesteket akrematóriumokba, takarította ki atermeket az újabb transzport érke-zése előtt és szállította ki a hamva-kat a táborból. A megterhelő fizikaimunka miatt a sonderesek a tábortöbbi foglyánál jobb bánásmódbanrészesültek, a többi táborlakótól

elkülönítve laktak, de mint a "tit-kok őrzőit", néhány hónap után ki-végezték a tagjaikat. Az újonnanalakuló sonderkommandó első fel-adata az előző generáció elégetésevolt. A sonderesek közül nagyonkevesen élték túl a háborút. 1944,Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer(Röhrig Géza) egyike a kre ma tó -riumokban dolgozó son der -kommandósoknak. Társai tudják,hogy bármelyik pillanatban kivégez-hetik őket, fegyvereket gyűjtenek éslázadást szerveznek. Saul viszont azelégetésre váró holttestek között fel-fedezni véli saját fiát, és ettől kezdvea férfit a menekülés helyett egymásik lehetetlen küldetés élteti: el-határozza, hogy kicsempészi a testetés keres egy rabbit, hogy méltómódon eltemethesse a gyermeket.
február 26., péntek

18.00: Swing, 2014, vígjáték, 117perc, román felirattal (Flora terem– ARTA mozi) / Rendező és forga-tókönyvíró: Fazekas Csaba / Ope-ratőr: Garas Dániel / Zene: FaltayCsaba / Koreográfus: Papp TímeaProducer: Bodzsár István (UnioFilm)Szereplők: Ónodi Eszter, Csáká-nyi Eszter, Törőcsik Franciska, Tö-rőcsik Mari, Kulka János, MészárosBéla, Csuja Imre, Szatory Dávid,Gáspár Tibor, Nagy MariHárom elkeseredett, különböző

korú nőt egy esős éjszakán egymásmellé sodor az élet, akiket aztánegy kiöregedett dizőz felkarol éslétrehozza velük élete utolsó nagyművét a Swing Angels nevű zene-kart. A lányok az ötvenes évek nőitrióinak stílusában egy transzvesz-tita bártulajdonos és egy hakni-szervező menedzser segítségévelkörbeturnézzák a Balatont. A ze-nekarral így vagy úgy, egy újabb le-hetőséget kapnak az élettől atovábblépésre. A kérdés, hogyanélnek vele?
20.30: Túlélés vagy népszolgá-
lat? Mikó Imre és a Securitate,2015, dokumentumfilm, 104 perc,román felirattal (Flora terem –ARTA mozi) - Belépés ingyenes
Q&A: Láng Zsolt (író), NovákCsaba Zoltán (történész), SzokolyElek (politikai elemző), UngváriZrínyi Imre (egyetemi docens),

moderátor: Demény Péter (irodal-már) / Rendező: Domokos JánosSzakértő: Stefano Bottoni / Opera-tőr: Dömötör PéterA film az alkalmazkodásról, a

rendszerrel való együttélésről szól.A film középpontjában egy rendkí-vüli kvalitású ember, Mikó Imre áll.Mikó 1940-44-ben parlamentiképviselő. 1944-ben szovjet hadi-fogoly táborba vitték, ahol antifa-siszta aktivista lett. Politikai éstársadalmi rehabilitációt mégiscsak 1970-ben kapott, amikor aKriterion szerkesztője lett. Mindigis az erdélyi magyar közösségegyik értékmeghatározó személyi-ségének számított. Miért kezdett eljelenteni? Lehetséges, hogy azegyüttműködése mögött nemcsaka személyes életstratégiája, hanema tudatos politikai befolyásolásszándéka állt? A film kérdésekettesz fel, a filmben megszólalók vá-laszai különbözőek.
február 27., szombat

16.00: Fókusz Hajdu Szabolcs:
Fehér tenyér, 2006, játékfilm, 97perc, román felirattal (Flora terem– ARTA mozi) - Belépés ingyenesRendező és forgatókönyvíró:Hajdu Szabolcs / Szereplők: HajduZoltán Miklós, Gheorghe Dinică,Oana Pelea, Alexandru Repan, KyleShewfelt Dongó Miklós nagyreményű, de

egy sérülés miatt félbeszakadt tor-nászkarrierjét követően edzőkéntérkezik Kanadába, hogy újraépítseéletét. Magával hozott stílusa ésbeidegződései miatt azonban kér-désessé válik, hogy be tud-e illesz-kedni ebbe az új világba, képes-emegfelelni az új kihívásoknak. El-sősorban saját, feldolgozatlanmúltjával, gyökereivel kell szembe-néznie - a tornaterem falai közt töl-

tött örömtelen gyerekkorral és amúlt kísérteteivel.
18.00: Fókusz Hajdu Szabolcs:
Bibliothèque Pascal, 2010, játék-film, 110 perc, angol felirattal(Flora terem – ARTA mozi)Q&A: Hajdu Szabolcs (rendező),Török-Illyés Orsolya (színésznő)Rendező és forgatókönyvíró:HAJDU Szabolcs / Operatőr: NagyAndrás / Producer: Angelusz Iván(Katapult Film), Hámori András(H2O Motion Pictures), KovácsGábor (Filmpartners) / Jelmez:Berzsenyi Krisztina / Látványterv:Esztán Mónika / Szereplők: Török-Illyés Mónika, Andi Vasluianu,Shamgar Amram, Răyvan Vasi-lescu, Oana Pellea, Mihai Constan-tin, Hajdu LujzaA film forgatókönyve keretes

szerkezetű: a történet 2004-benindul egy romániai gyámügyi hiva-talban, ahová a félig magyar, féligromán származású Mona Paparuazért érkezik, hogy adoptálja sajátgyermekét. A néhány mondatbanösszefoglalható cselekmény tulaj-donképpen jól ismert kelet-euró-pai „lányregény”-példázat, ámhogy mégsem válik szociotörté-netté, az annak köszönhető, hogyHajdu Szabolcsot nem a keserű va-lóság ábrázolása, hanem a képze-let erejével való átszínezéseérdekelte a leginkább. Hajdu Sza-bolcs filmjét a valóság keretezi, ésnoha a mágikus realizmus irá-nyába tesz lépéseket, mégiscsak avalóságot átszínező látásmódjábana legtökéletesebb.
20.30: Szabadesés, 2014, játék-film, 80 perc, román felirattal(Flora terem – ARTA mozi) / Ren /ező: Pálfi György  / Forgatókönyv:Pálfi György, Ruttkay Zsófia / Ope-ratőr: Pohárnok Gergely / Produ-cer: Pusztai Ferenc (KMH Film) /Szereplők: Molnár Piroska, TenkiRéka, Trill Zsolt, Nagy Zsolt, Bor-dán Irén, Jordán Tamás, Hegedűs D.Géza, Parti Nóra, Benedek MiklósEgy szürreális zuhanás, hétemeleten keresztül, adja a keretetahhoz, hogy hét egymás alattilakás történetét megismerjük. Abennünk fellelhető szorongásokvizuális megjelenései ezek a törté-netek. Akár meg is történhetné-nek, talán meg is történnek - csaknem szeretünk róla beszélni. Fur-
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FIGYELEM 
A SZEMÉLYAZO-
NOSSÁGI IRATOK 
ÉRVÉNYESSÉGÉRE

A Marosvásárhelyi Sze-mélyeket NyilvántartóIroda felhívja azon ma-rosvásárhelyi, valaminta személyazonosság vo-nalán ide tartozó mástelepülések polgárainakfigyelmét, akiknek lejártvagy hamarosan lejáróérvényességű személy -azo nossági irattalrendel keznek, jelent-kezzenek a Személy -nyilvántartó Osztály Că-lăraşilor utca 26-28.szám alatti székhelyén,egy új, érvényes szemé-lyazonossági okirat ki-állítása érdekében.Egy új személyazonos-sági kibocsátásáhozszükséges iratok (ha aszemélyazonossági ér-vényét vesztette):– típuskérvény (elér-hető az internetes ol-dalon is)– születési bizonyítvány– eredeti és másolat– házasságlevél – ere-deti és másolat– válási végzés – eredetiés másolat (esetenként)– férj / feleség halotti bi-zonyítványa (eseten-ként)– eredeti és másolat(esetenként)– lakcímet igazoló ok-irat– 12 lejes nyugta, amelytartalmazza a szemé-lyazonossági kártya,valamint az okmány-bélyeg ellenértékét (5-ös ablak)– a régi személyazonos-sági okirat– szavazókártya (ese-tenként)További információk el-érhetők a 0265-250.391-es telefonszá-mon, közvetlenül aziroda székházában (Ma-rosvásárhely, Călăraşi-lor utca 26-28. szám),hétfőtől péntekig 8.30 –16.30 óra között, vagyaz intézmény interneteshonlapján: www.tirgu-
mures.ro

Claudia Trif 
ügyvezető igazgató
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csa történetek ezek, ró-lunk, különös emberekről.
február 28., vasárnap17.00: MOME ANIMációk, aMoholy-Nagy MűvészetiEgyetem Animációs tanszé-kének animációs filmjei, 56perc, angol felirattal (Floraterem – ARTA mozi) - Belé-
pés ingyenes

l Gellár Csaba: Black-
wood / 2013, 7 perc / Gó-tikus rémmese humorosmegközelítésben.
l Bányai Zsuzsanna:
Bridge / 2013, 7 perc / Va-rázslatos történet egy esőelől a híd alá menekülő tár-saságról.
l Tamás Iván: Hogyan
keletkezett a világ / 2013,6 perc. A film a Világ kez-dete című indiai meseadaptációja, arról hogy egyperzsa bizonyítási vágyá-ból hogyan született egyigazi genezis-történet.
l Kreif Zsuzsanna – Zété-
nyi Borbála: Limbo-
Limbo Travel / 2014, 17perc / Egy olyan világban,ahol a férfiakat jobban ér-deklik az elektronikus kü-tyük, mint a kortársaik, egycsapat kiábrándult nő fel-száll a Limbo-Limbo buszra.
l Király Krisztián: Mező
u. 1. / 2014, 7 perc / A Sza-bad Európa Rádió magyarsugárzásának utolsó, 1993.október 31-i adását idézi fela film  szürreális módon.
l Bukta Zsolt: Örökség /2013, 5 perc / Mester és ta-nítvány viszonya generáci-

ókon átívelve hordozzamagában mindazt, amit azévszázadok hagyományaimegőriztek számunkra.
l Gelley Bálint: Otthon /2012, 6 perc / Bodor ÁdámTanyai lány című novellájaalapján készült film.
l Vácz Péter: Parabola /2013, 1 perc / Lackfi Jánosversét Busa Pista beat box-olja el Vácz Péter „parab-olájában”.
18.30: MMM kisjátékfil-
mek, a Magyar Média Me-
cenatúra programban
támogatott alkotások, 97perc, angol felirattal (Floraterem – ARTA mozi) - Belé-pés ingyenesA Magyar Média Mece-natúra programban támo-gatott alkotások
l Széphelyi Júlia: Incella
kenyérért megy / 2014,17 perc / Az abszurd törté-net egy bérházban játszó-dik: az ingerszegénykörnyezetben a ház lakóiélik mindennapi életüket, ésazon bosszankodnak, hogyrossz a lift.
lGéczy Dávid: A győztes /2014, 21 perc / Az öregkorellen a múltba menekülő,mindenbe kapaszkodóember története, aki sosemlesz képes beletörődni azidő múlásába, a siker elfele-désébe és abba, hogy egy-szer vagy kiszáll a vízből,vagy örökre ottmarad.
l Kapitány Iván: A látha-
tatlan seb / 2014, 29 percA Jókai Mór novellájaalapján készült filmben egyöngyilkosság fényt derít

egy pár héttel korábbantörtént különös halále-setre. Amikor a nyomozókúgy gondolják, hogy meg-oldották a rejtélyt, a törté-net furcsa fordulatot vesz.
l Topolánszky Tamás:
Levél Istenhez / 2014, 30perc / A film egyik különle-gessége a gyönyörűen meg-komponált képekben ésbeállításokban rejlik, ame-lyek egyrészt univerzáli-sabb, líraibb töltetet adnaka műnek, másrészt kegyet-lenül őszintén rávilágítanaka vidék nélkülözésére. Afilm végső üzenete nagyonelegáns fricskát ad a vak-buzgó hitnek.
20.30: Fókusz Hajdu Sza-
bolcs: Délibáb, 2014, já-tékfilm, 90 perc, angolfelirattal (Flora terem –ARTA mozi) / Q&A: HajduSzabolcs (rendező), Török-Illyés Orsolya (színésznő)Rendező: Hajdu Szabolcs

Forgatókönyv: Hajdu Sza-bolcs, Jim Stark, Lovas Nán-dor / Operatőr: NagyAndrás / Zene: Billy MartinSzereplők: Isaach de Ban-kolé, Răzvan Vasilescu,Török-Illyés Orsolya, Dra-goş Bucur, Polgár TamásHajdu Szabolcs szerint aművész legfontosabb fel-adata, hogy fölszabadítsaönmagát, mert csak ígyképes feloldozó hatássallenni másokra is. Filmjeitalán ezért is fókuszálnak aszabadság és az elnyomáskibékíthetetlen ellentétére.Legújabb filmjének fősze-replője  egészen konkrétanegy modern kori rabszol-gatelepre érkezik, ahol azemberek lakhatásért ésételért dolgoznak. A TarSándor Ház a térkép széléncímű novellájának alapszi-tuációjából kiinduló alko-tásban Hajdu Szabolcs acselekményt szándékosankiüresítette, a dialógusokata legszükségesebbre redu-kálta. A Délibábot népme-sei motívumokkal töltöttemeg, hogy elvonatkoztas-son a mindennapok valósá-gától, a konkrét társadalmikontextustól, és a balladaihomály késleltető hatásáthívta segítségül. Ehhez fil-mes szempontból kiválóeszköznek bizonyultak awestern műfaj bejáratottkliséi.A Délibáb a magyar mozihagyományait és a westernműfaját ötvöző mese a maiMagyarországról, rassziz-musról, egyenlőségről, ha-talomról, szabadságról.
Belépő: 5 lej / 

Saul fia - 12 lej 



Egy időben arról
volt szó, hogy én is a

Nemzeti Színház
Tompa Miklós 

Társulatának a
tagja leszek, 

de idővel 
igazgatóváltás

történt, és az új 
vezetőség nem 

tartott rám igényt. 

Nagyon sokat segített a színház, de
ugyanakkor sokat el is vett tőlem,
mert az egyéniségemet próbálták
megváltoztatni. 

Mint köztudott, Andrea aMarosvásárhelyi MűvészetiEgyetemen Harsányi Zsoltszínészosztályában végzett,sőt mesterizett is ezen a sza-kon, ezenkívül énekelt és tán-colt, valamint színdarabok-ban, zenés előadásokbanlépett fel.A 2010–2011-es évadbanTasnádi István Finito címűverses komédiájában mutat-kozott be Reszlik HajnalkaMyrtill, a riporter szerepé-ben, aztán volt IszménéSzophoklész Antigoné címűtragédiájában, majd játszotta Liliomfi vígjátékban (Erzsi),a Bye, Bye, Amerikában is aYorick Stúdió színpadán, dea legjobb szerepet az Én és akisöcsém előadásban nyúj-totta, amit Parászka Miklósrendezett. Emellett szerepelta Stúdió Színházban, a Haho-tában, az Ariel Ifjúsági ésGyermekszínházban is vállaltszerepeket, sőt a férje, ZenoApostolache által irányítottKush-Kush World MusicBand világi zenét játszóegyüttesben is énekelt. Andreát a színjátszásrólkérdeztük.
– Színésznőből lett élspor-

toló 2014-ben. Hogyan emlék-
szik vissza régi pályájára?– 2011-ben, amikor a mes-teri másodévet befejeztem,

azon gondolkoztam, hogyszínésznő legyek, vagy va-lami más, de akkor még nemtudtam dönteni. Különlegesvolt a színiakadémián eltöl-tött 5 év, amiben volt jó ismeg rossz is, nehézségek ésnagyon szép pillanatok is, derengeteget tanultam ott, éssikerült saját magamat felké-szíteni arra, amivé idővel let-tem. 
– Mik voltak azok, amiket

elsajátított színművészeti
hallgatóként, aztán színész-
nőként és idővel sikerült hasz-
nát vennie az élsportban is?– A színház nem csak ab-ból áll, hogy a színpadra lé-pek és elmondom a betanultszöveget, hiszen nem elég atehetség és a memóriakész-ség, nem elég az, hogy min-dent kívülről megtanuljunk.Ehhez adódik az a rengetegmunka is, amely a szakmátjelenti és a lényeget: úgymegalkotni a szerepet, hogyhiteles legyen. Fel kell ké-szülni emberként és szerep-lőként is, hiszen nagyonkönnyen bele lehet esni aszereplő világába, ha nemvagy elég tapasztalt. Ezen énis átestem. Valószínű, ha ta-pasztaltabb vagyok, sok min-dent egyszerűbben tudtamvolna megoldani. Szavalni, énekelni tanul-

tam a színiakadémián, köz-ben mozgást, szövegmon-dást tanultunk, ritmus -készséget és memóriát isfej lesztettünk, és ezeket fo-lyamatosan gyakoroltuk,akár a sportban. Tehát ren-geteg munka van a háttérbenmind a sportoló, mind a szí-nész karrierjében, amibe én„belekóstoltam”. Nagyon so-kat segített a színház, deugyanakkor sokat el is vetttőlem, mert az egyénisége-met próbálták megváltoz-tatni. A mentális és mozgás-koordinációs készségeketfelhasználtam a taijiquankomplex gyakorlataihoz, erreaz alapra kellett felépítenirengeteg munkával mindazt,ami a sikeres versenyzéshezszükséges. 
– Nem akart hivatásos szí-

nészként dolgozni Marosvá-
sárhelyen?– Egy időben arról volt szó,hogy én is a Nemzeti SzínházTompa Miklós Társulatánaka tagja leszek, de idővel igaz-gatóváltás történt, és az új ve-zetőség nem tartott rámigényt. Akkor kezdtem el aHahotában játszani, Csíksze-redában is felléptem szerző-déses alapon, és az Arielbenis játszottam néhány darab-ban. Néha adódnak az emberéletében különleges lehető-

ségek. Nekem adódott egyilyen még elsőéves színjátszókoromban. Kaposvárra ke-rültem egy diákcsere prog-ram révén, de az egyetem ve-zetősége másokat választottki. Ha akkor elmentem volnaKaposvárra, talán most Ma-gyarországon színésznőkéntkeresném a kenyerem. Ígyvisszagondolva már látom,hogy ennek így kellett tör-ténnie, mert ha elmegyek,nem kerülök kapcsolatba ateljesítménysporttal.
– Melyik volt a kedvenc elő-

adása, szerepe?– Az Én és a kisöcsémcímű darabot – amelyben aVadász Frici szerepét játszot-tam –, a mai napig is szívesenmegnézem.
– Jelenleg is figyelemmel

követi a marosvásárhelyi
színházi életet, a művészet vi-
lágát városunkban?– Igen, főleg a világháló-nak köszönhetően. Amúgymindenkit ismerek a Nem-zeti Színháztól, de figye-lemmel követem az erdélyiromán és magyar színját-szást is. 

– Ha majd abbahagyja a
sportolást, visszatér a szín-
padra?– Nemrég beszélgettem

erről a mesteremmel, Hor-váth Attilával és Zénóval, aférjemmel is. Egy ideje kilép-tem a színház világából, denincs kizárva, hogy évekmúlva egy előadásban fog-laljam össze az életem, a szí-nészi karrierem, a sportolóipályafutásom, persze zené-vel körítve. De visszatérni,hát nem igazán vonz...
– Mint ismeretes, ma este

kezdődik Marosvásárhelyen
a Magyar Filmnapok rendez-
vénysorozat a Balassi Intézet
– Bukaresti Magyar Intézet
és a marosvásárhelyi K’ARTE
Egyesület közös szervezésé-
ben. A Művész Mozi Nagyter-
mében ma este 21 órakor a
Saul fia című drámát vetítik.
Ön jelen lesz az eseményen?– Igen, szeretnék ott lennia Saul fia című film bemuta-tóján. Amúgy örvendek ésbüszke vagyok arra, hogy azerdélyi színházi élet és film-világ meg tudott mutatkoznia nagyvilágban, ami külön-leges és figyelemre méltó.

– Ha idővel ön is kapna egy
felkérést meghívást egy film-
szerepre, elfogadná?– Ezt most még nem tud-hatom. Talán ha egy jó sze-rep lenne és a film rendezőielfogadnák a feltételeimet,akkor esetleg...

\ 12. \ | SPORT  |
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Interjú Apostolache Kiss Andreával 

A Marosvásárhelyen élő 28 éves Apostolache Kiss
Andrea az egyetlen olyan személyiség, aki színész-
nőből lett világhírű teljesítménysportoló, hiszen
2015-ben a harcművészetek wushu-kungfu irány-
zatának a taijiquan és taijijian próbáin három
aranyérmet szerzett, így megnyerte a kötelező és a
szabadon választott gyakorlatokat. Emellett több-
szörös országos bajnok, román kupagyőztes és Bal-
kán-bajnok is. Eredményeinek köszönhetően 2015-
ben is az év legjobb Maros megyei sportolója címet
nyerte el.

Bajnok, akinek 
hivatása volt 
a színjátszás

Nagyon sokat segített a színház, de
ugyanakkor sokat el is vett tőlem,
mert az egyéniségemet próbálták
megváltoztatni. 

Egy időben arról
volt szó, hogy én is a

Nemzeti Színház
Tompa Miklós 

Társulatának a
tagja leszek, 

de idővel 
igazgatóváltás

történt, és az új 
vezetőség nem 

tartott rám igényt. 


