
B
arátai számára Bözse, 
ő az, aki a színészmes-
terséget nemcsak a 
színpadon gyakorolja 
– és nem is akárho-
gyan –, de kutatja a 

színháztudományok felől megköze-
lítve, és tanítja is a színésznövendé-
keinek. A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem előterében álló zongora előtt 
ültünk le, és adott át nekünk valamit 
magából a számtalan díjjal kitünte-
tett, Gyergyóditróban született B. Fü-
löp Erzsébet.

Minden gyerek szeret animálni, tár-
gyakat mozgatni, és gyerekkora óta 
neki is van a lakásában egy nippszo-
bor egy összekötözött nyusziról, ame-
lyet egy fi ú tart a kezében. B. Fülöp 
Erzsébet pedig állandóan meg akarta 
menteni azt a nyuszit. Arról fantáziált, 
hogy mi történhetett, hogy ez az ügy-
védnek öltözött fi ú a nyuszit összekö-
tözte. Elég magányos gyerek volt, sokat 
volt egyedül otthon, mert a szülei dol-
goztak. „Emlékszem, sokat öltöztem 
tükör előtt, átváltoztattam magam, 
mindenféle szerepeket próbáltam ki 
a nagyon silány tévéműsorokból ihle-
tődve” – emlékszik vissza a kislánykori 
önmagára a Nemzeti művésze.

Tanítani kellene magunkat 
az elengedésre

Végig ügyvédnek készült, bevágta 
a politikai könyv háromnegyedét, 
mert a vizsgán szóról szóra vissza 
kellett adni a bemagolt anyagot, egy 
hiba sem lehetett. A politikatanárnő-
je nagyon bízott benne, plusz órákat 
tartott neki, és akkor történt valami. 
„Emlékszem, hogy közeledett már a 
felvételi, és egyik éjjel éjszaka kettő 
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Ha valakire igaz az, hogy, 
csak akkor szólal meg, ha 
érzi, mondandója értel-
mesebb a csendnél, akkor 
az B. Fülöp Erzsébetre, a 
Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Tár-
sulatának Jászai Mari-díjas 
színművészére hatványo-
zottan igaz. Beszélgettünk 
vele arról az éjszakáról, 
amikor eldöntötte, hogy 
színész lesz, felidézte a 
székely örökségét és a 
karantén utáni egy térben 
lélegzés érzését is. Mind-
ezt persze halkan és nyu-
godtan, ahogy az ő világá-
ban megszoktuk.

körül átvágták a fi lmet, egy medita-
tív-kontemplatív állapotba kerültem, 
és nem tudom, hogy mi történhetett, 
de akkor eldöntöttem, hogy színész-
nő leszek” – idézi fel azt a bizonyos 
éjszakát. Előtte is nyert már versmon-
dó versenyeken díjakat, de akkor 
döntötte el, hogy a színházat választ-
ja a bíróság helyett. Csíkszeredában 
lakott kollégiumban, de hétvégente 
a nővérénél tanulhatott, és akkor reg-
gel be is jelentette, hogy színire megy. 
Szerencsére édesanyja és a nővére is 
támogatta ebben, de a politikatanár-
nője csalódott benne, azt mondta, 
hogy nem fog bejutni a színire. Ké-
sőbb meghívta az előadására, még 
virágot is kapott tőle. A kollégiumban 
volt egy terem, ahol gyakorolhatott 
egyedül, zenét tett, próbálta összeál-
lítani a táncát, behívta a lányokat a 
koleszből, hogy hallgassák meg. Ettől 
kezdve kinyílt az élete, függetlenül 
attól, hogy nem jutott be háromszor a 
színire, ugyanis egyetlen lányt vettek 
fel, és volt nyolcvan jelentkező.

„Nem tudom, hogy miért is gon-
doltam, hogy bejutok, de akkor 
meglátott Parászka Miklós rendező 
Szatmárnémetiből, és ő éppen fi ata-
lokat toborzott az ottani társulathoz, 
mert nem végzett elég fi atal színész 
az egyetemeken, és felvette Csutak 
Rékát, Nagy Erikát, Bogdán Zsoltot, 
Szélyes Andreát és engem. A legszebb 
éveim Szatmárhoz kötődnek, fősze-
repeket kaptam, függetlenedtem a 
családtól. Sok mindent elsajátítottam 
az alatt a pár év alatt, azt mondták, 
nem biztos, hogy szükségem van a 
színi egyetemre, de azt éreztem, hogy 
megalázott helyzetbe kerülök, lassan 
jönnek a végzős színisek, és lenéz-
nek, mert nem végeztem el az egye-

temet, Brookról nem hallottam, és 
én most itt dumálok a próbán. Akkor 
azt mondtam, hogy vagy utánanézek 
ennek a Brooknak, vagy többet nem 
foglalkozom ezzel a dologgal. Mindig 
ilyen elhatározós voltam – talán ez a 
székelyföldi örökségem, hogy fejjel a 
falnak, a szó jó és rossz értelmében 
is mondom. Aztán lassan rájöttem, 
hogy tanítani kellene magunkat az 
elengedésre, arra, hogy nem kell 
mindennek nekifeszülni, mert lehet, 
hogy nem véletlen a kialakult helyzet, 
ezért jobb szemfülesnek maradni. Ak-
kor megfogalmaztam magamnak, ha 
most nem jutok be, akkor nem próbá-
lom többet. Végül utolsónak jutottam 
be a lányok közül” – meséli a művész-
nő. Mint utólag kiderült, sokat vitáz-

tak, hogy vegyék-e fel vagy sem, mert 
ő volt a legidősebb, 22 éves volt akkor.

„Régebb harcos voltam”

A színésznő vallja, teljes átadás kell 
a színészethez, fel kell tárni a sebez-
hetőséget. Ez akkor rossz, amikor bi-
zonyos rendezők, kollégák erre nem 
vigyáznak, és amikor éppen megnyíl-
tál, akkor negatív megjegyzést kapsz, 
de ez szintén a munkafolyamathoz 
tartozik. „Én most tartok ott, hogy 
megtanultam ezt kezelni, ha a legki-
szolgáltatottabb állapotunkban meg-
sértenek, akkor el kell engedni, vagy 
a munka javára kell fordítani. Próbá-
lom magamban feldolgozni, régebb 
harcos voltam, kiabáltam, és leordí-
tottam bizonyos kollégákat sajnos – 
amit most is bánok. Ma már másként 
állok hozzá, ha sikerül, átkonvertá-
lom bölcsességgé. Amiről azt gondo-
lod, hogy magadra vonatkoztatható, 
tedd meg, ami nem, azt engedd el, 
mert az nem a te hátizsákodhoz tar-
tozik” – idézi fel szemléletformáló ta-
pasztalatait a színésznő.

Első „nagy” évfolyam voltak a Ma-
rosvásárhelyi Színművészeti Egye-
temen, tizennégyen jutottak be az 
azelőtti egy fi ú és egy lány helyett. 
A tanárok nagyon örültek nekik, 
Kovács Levente volt az osztályveze-
tőjük, s ennyi év után felidézve úgy 
emlékszik, csak jó dolgok történtek 
akkor, nem is emlékszik semmi rossz-
ra. Farkas Ibolya és Tar László volt a 
két osztály tanára. Állandóan közös 
bulik voltak az orvosi egyetem hall-
gatóival, de utólag jött rá, úgy végezte 
el az egyetemet, hogy reggeltől estig 
bent voltak, és próbáltak. Elindult a 
rendező osztály is, velük is próbáltak. 

Elsőéves színész-
növen dé keivel 
a Művészeti 
Egyetem termében
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Az első szerepe a kolozsvári 
színházban, a Máli néni című 
darabból
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Régebb har-
cos voltam, 
kiabáltam, és 
leordítottam 
bizonyos kol-
légákat sajnos 
– amit most is 
bánok. Ma már 
másként állok 
hozzá.
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