
F
ejből sorolom a főbb 
szerepeit, amikor 
a Tomcsa Sándor 
Színház nézőterére 
leülve beszélgetni 
kezdünk – ezt azon-

ban remélhetőleg nemcsak egy 
újságírónak illik tudni, hanem ta-
lán minden udvarhelyi színházba 
járónak. Neve gyakorlatilag egy-
beforrt az itteni színházzal – ha 
voltak is kisebb-nagyobb szüne-
tei, Fincziski Andrea egyfajta ál-
landóság a társulatnál és az intéz-
mény imidzsében is. Néhány hete 
kapta meg az említett díjat, de 
kicsit úgy voltam ezzel, mint pár 
évvel ezelőtt, amikor Mario Var-
gas Llosa irodami Nobel-díjat ka-
pott: csodálkozni kezdtem, mert 
azt hittem, hogy azt már olyan 
régen megkapta, hogy azóta el is 
felejtettük.     

Pionírkarrier a „nyüzsiben”

A nagyváradi születésű, de te-
mesvári kitérővel 1999 óta Szé-
kelyudvarhelyen élő Fincziski 
Andrea már a beszélgetés első 
mondatainál felnevet a színház 
nézőterén, ahol beszélgetünk. De 
ez nem az a színpadi nevetés – 
azt hallom és ismerem több mint 

húsz éve –, ez most csak nekem 
szól és a fotósnak. 

– Tudod, ha kiskoromban léte-
zett volna a hiperaktív szó, akkor 
biztos rám ragasztják. Öt-nyolc 
osztályos koromban heti há-
romszor jártam atlétikaedzésre, 
azelőtt baletteztem, úsztam, az 
atlétika után pedig kosárlabdáz-
tam – mindig volt sport az éle-
temben. De volt egy sajtóklub, 
amit minden héten én vezettem, 
mert a magyartanárnő rám bízta, 
és a pionírszervezetben is „kar-
rierem” volt – mondja nevetve. 
Voltam csoportparancsnok, osz-
tagparancsnok, majd ötödikben 
véletlenszerűen (mert disszidált 
az egységparancsnok) az iskola 
parancsnoki tisztségét is megkap-
tam. Elkezdtem járni a pionírtá-
borokba, ott is pofáztam, bár nem 
tudtam jól románul, de mindig 
mondtam, hogy mi mindent le-
hetne és hogyan kéne csinálni 

– egyszer csak megyei pionír-pa-
rancsnokhelyettes lettem egyedü-
li magyarként. Szóval ott voltam a 
nyüzsiben.

Véletlenül került 
a színészi pályára

Ma már hihetetlennek tűnik, de 
Finczi állatorvosnak készült, sőt 
érettségi után dolgozott is me-
zőgazdasági termelőszövetke-
zetben. A színi csak úgy jött, egy 
MIDESZ-rendezvény után, ahol 
padtársával és barátnőjével, Cvik-
ker Katalinnal (ma a Nagyvára-
di Szigligeti Színház igazgatója 
– szerk. megj.) műsort állítottak 
össze, ebben látta meg a végzős 
Andreát egy elsőéves színis diák.

– Tény, hogy véletlenül ke-
rültem a pályára. Meglátott egy 
elsőéves színis fi ú, odajött hoz-
zám, és megkérdezte, hogy mit 
szeretnék csinálni, ha majd nagy 
leszek. Mondtam, hogy állatorvos 
leszek, mire rávágta, hogy neked 
a színpadon a helyed. Nem titok, 
Kardos M. Róbert volt az (ma ő 
is a nagyváradi színház színé-
sze – szerk. megj.). Én már kicsi 
koromtól rajongtam Törőcsikért, 
Psotáért, Eszenyi pedig akkor 
lett ismert. Mi ott a Partiumban 
magyar tévén nőttünk fel, így 
nagyon sok színházat láttam. Fel 
is vettek Vásárhelyre, aztán har-
madév elején Demeter András  
lehívott Temesvárra. Ő volt a va-
laha legfi atalabb színházigazgató 
Erdélyben, Mrozek Tangójában ő 

alakította a férfi  főszereplőt, én 
pedig a nőit. Székelyudvarhelyre 
később egyebek mellett az hozott, 
hogy Temesváron egyre kevesebb 
néző volt. Stúdió-előadás is ma-
radt el, mert nem volt nézőnk. Ez 
azért borzasztó érzés volt! És ak-
kor, 1998-ban vonzott az is, hogy 

mi itt új színházat alapíthattunk, 
és tudom, hogy bár Kossuth-dí-
jas színészként nem kerülök be 
a színháztörténelembe, így még 
esélyem lehet rá. Tudtam, hogy itt 

több lehetőségem lesz a közösség 
szempontjából is, én ugyanis na-
gyon közösségi ember vagyok.

És akkor jött a kiégés...

Fincziski Andrea több mint húsz 
év után érezte azt, hogy egy kicsit 
elég – elég abból, hogy reggel ta-
nítás a református kollégiumban 
(hét évig tanított drámapedagógi-
át), majd délelőtt próba, este előa-
dás, délutánonként, két próba kö-
zött pedig felkészülés a másnapi 
órára. Ráadásul ebben az időben 
még egy egyetemet elvégzett.

– Borzasztóan kiégtem. De nem 
csak a feszített tempó miatt. Nem 
tudtam, van-e helyem a színház-
ban,  vagy hol van a helyem, mi-
ért nem vagyok máshol. Amikor 
elérhető lett volna számomra pél-
dául akár Vásárhelyre, akár más 
színházba átmenni, nem mentem. 
Miután Csanád megszületett, ak-
kor már nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy nem megyek. Le-
gyünk őszinték: amilyen vagyok 
és amennyire szeretek dolgozni, 
én azt nehezen tudom elképzelni, 
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Nem tudok 
kispados lenni

Több mint huszonöt éve 
van a színészi pályán, 
meghatározó az arca és 
hangja a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor 
Színházban. Arkagyi-
nától Anna Karenináig, 
Nórától Bernardáig 
játszotta a szerepeket. 
Idén először kapta meg 
az Udvarhelyszék Kul-
túrájáért Díjat, pedig 
más, főleg szakmai 
díjak talán már régeb-
ben jártak volna neki. 
Fincziski Andreával be-
szélgettünk szakmáról, 
kiégésről, szerepekről, 
és még sok mindenről.

#Fincziski Andrea 

Mindig azt vallottam, és a 
diákjaimnak is azt mon-
dom, hogy ha valami mel-
lett elkötelezed magad, 
akkor tegyél meg mindent 
azzal a tudattal, hogy 
nincs második esélyed.

Kovács Mária 
(Kovács János meghal, 2019)
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Az Anna Karenina pályaudvar 
előadás címszerepében 
(2006)

„Nekem mindig szükségem 
van valamilyen ügyre vagy 
célra, amibe szenvedélyesen 
beleszerelmesedek.”
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