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Erdős Irma ösztöndíj  
Marosvásárhelyen 
 

A Marosvásárhelyi Székely Színház egykor ünnepelt, és a Lundi magyarok tisz-
telt színésznője emlékére férje, a Svédországban élő dr. Bartha István mérnök 
ösztöndíjat alapított, mellyel pályájuk kezdetén lévő, sikereket felmutató ifjú szí-
nészeket kíván támogatni. Idén az Erdős Irma ösztöndíj átadási ünnepségére 2006. 
szeptember 8-án, pénteken este 7 órakor került sor a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Nagytermének színpadán. Nagy Botond A színház jegyesei címmel ezt 
írta z eseményről a helyi Népújságban: 

Erdős Irma fényképe fogadta a közönséget, a hangszalagról a néhai színésznővel 
készített interjúk beszéltek a múltról, ameddig begyűlt a közönség. A telt házas. 
Tűt sem lehetett leejteni a marosvásárhelyi Nemzeti színpadán, amikor Kárp 
György, a színház gazdasági igazgatója lépett a nézők elé az Erdős Irma-
ösztöndíjak idei kiosztásának pénteki gálaestjén. A Székely Színház egykori mű-
vésznőjének férje, a Svédországban élő dr. Bartha István határozta el, hogy felesé-
ge, valamint a legendás intézmény emlékére ösztöndíjat alapít, amelyet a Tompa 
Miklós Társulat két fiatal színészének osztanak ki minden évben (függelékként 
pedig emlékgyűrűt azon idősebbeknek, akik sokat tettek a színházért). Ezúttal az 
ösztöndíj-alapító is jelen volt az esten, amelynek nyitóbeszédeként Kárp György 
elmondta: immár másodízben nem előadással, hanem az ösztöndíjak és emlékgyű-
rűk kiosztásával nyitják az évadot. A ceremóniamester szerepét Kovács Levente 
vállalta el – beszédében Erdős Irma emlékét méltatta, illetve azt a színházat, 
amelynek jeles képviselője volt. Mint említette, a színház nem örök életű, sőt – a 
legmulandóbb művészet. Ki emlékszik arra a színészre, aki Shakespeare szövegeit 
mondta a Globe színpadán? Mi az, ami maradandóvá teszi? Az egyszeri, megis-
mételhetetlen pillanat. A színész művészetéről egyéb – semmi, se kép, se hang. 
Mi marad? A legendák maradnak. És ilyen legenda a Székely Színház is. Minden 
gondolat, cselekedet, ami továbbélését segíti, a legdicséretesebb tett. Főhajtás ille-
ti ezért Bartha Istvánt. A színházban egybefonódik a múlt, a jövő és a jelen: fiatal 
színművészek folytatják azt, amit Erdős Irma képviselt. Nagy Miklós Kund még 
rádióriporter korszakából a művésznő hangjának emlékét idézte, amely oly meg-
győzően szólt az Aranyszalag-tár sorozatból, majd Halász Anna 1956-ban írt, Er-
dős Irmát méltató kritikájából olvasott fel. Az ösztöndíjat alapító dr. Erdős Bartha 
István majd 30 évig tartó házasságának emlékeiről mesélt, a boldogabb és nehe-
zebb pillanatokat idézte fel. Mint mondta: a színház minden művészetnél közvet-
lenebb. Élő szóval, egyenesen az emberhez szól, és így szerepe hatványozottan 
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fontos – hiszen a világot a művészet menti ki a folyton eluralkodó zűrzavarból. A 
díjkiosztáson a tavalyi ösztöndíjasok egyike, Nagy Dorottya segédkezett, majd 
színpadra léptek az idei nyertesek: Szabadi Nóra és Tompa Klára – ők rövid mű-
sorral kedveskedtek a megjelenteknek. Az emlékgyűrűt (és az azzal járó, Hunyadi 
László által készített plakettet) ez évben elsőként a Székely Színház egykori mű-
vészeinek jó barátja, mentora, ,,testi-lelki öltöztetője"', Nagy Márta vehette át. 
Györffy András színművész, további emlékgyűrű-kitüntetett tréfásan megjegyez-
te: a színház szerelmeséből immár a színház jegyesévé vált. Végül a legendás in-
tézmény legendás színművészét, Tamás Ferencet kérték fel: vegye át a harmadik 
gyűrűt. És az óriásgeneráció egyik utolsó, még közöttünk lévő tagja újra a szín-
padra lépett: köszönete jeléül Ady Imádság háború után című versét szavalta el – 
megrázóan. Az estet a Tompa Miklós Társulat négy, újonnan leszerződtetett tagjá-
nak – Bányai Kelemen Barna, Korpos András, Kovács Botond és Lőrinczi Rozá-
lia – egyéni műsora zárta: Erdős Irma születésnapján.  

A művésznő szeptember nyolcadikán töltötte volna hetvenhetedik életévét.  
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