
színház

– Erdélyben még egy szabad-
úszó színész is ritka madár, 
nemhogy egy színházi ren-
dező. Mert a kőszínházaknak 
megvannak a főrendezői, időn-
ként még egy-egy baráti ven-
dégrendező is megfordul, így 
el lehet mondani, hogy alapve-
tően minden hely foglalt. Szó-
val te alapvetően bátor ember 
vagy… Ám kezdjük az elején: 
hogyan lettél rendező?

– Véletlenül. A gyergyói Fi-
gura Stúdió színészeként haza-
utaztam Kolozsvárra, ahol Bré-
da mester (Bréda Ferenc író, a 
kolozsvári szellemi élet megha-
tározó személyisége 1990 után 
– szerk.) rávett egy fogadás foly-
tán, hogy felvételizzek egyetem-
re. Bejutottam a dramaturgiára, 
amivel párhuzamosan aztán el-
végeztem a rendezői szakot is. A 
dramaturgiát magyar nyelven, a 
rendezőit románul. 

– Mondj néhány példát a be-
avatatlanoknak arról, hogyan 
tanítottak titeket a rendezői 
szakon. 

– Minden héten legalább 
kétszer jelenetet kellett ír-
nunk, amelyben a szereplőket 
részletesen elemeztük: hogyan 
van felöltözve, milyen anyag-
ból van a ruhája, hogy néz ki 
a cipője, milyen a fülbevalója. 
Felolvastuk a műveket, majd 
jöttek a kérdések: hány kará-
tos a fülbevaló? Gondolom, 18. 
Honnan származik? Mondom, 
hogy az isztambuli bazárból. 
OK, mínusz egy pont. Az isz-
tambuli bazárban tizennégy 
karátos az arany. 

Vagy egy másik példa: milyen 
bőrből van a cipője? Kecskebőr, 
válaszoltam. Fordított, vagy 
sem? Mondom: fordított. Mí-
nusz pont. Fordított kecskebőr-
ből nem csinálnak cipőt.

Nagyon tetszett nekem az, 
hogy a diákokkal csak vizsga-
időszakban próbálhattunk, és 
ők nem voltak kötelesek ját-
szani nekünk. Te kellett meg-
győzzed azt a színis kollégát, aki 
reggel tíztől bent volt este tízig, 
hogy maradjon még utána este 
egy másik próbára. Ha sikerült 
meggyőznöd, vizsgázhattál. Eb-
ből kiderült, mennyire tudsz 
hatni a kollégákra.

– Az, hogy románul és Kolozs-
váron végezted a rendezői sza-
kot, megszabta a későbbi szak-
mai lehetőségeidet is. Rendezni 
többnyire a volt iskolatársaid, 
kollégáid hívtak.

– Igen, ezek a színészek kü-
lönböző színházakhoz kerültek, 
ahová meghívtak engem is, mert 
jó volt újra találkozni, újra együtt 
dolgozni, hiszen hasonló művészi 
nyelvet beszéltünk. Legelőször a 
temesvári magyar színháznál ren-
deztem, aztán alkalmazott lettem 
a váradi színháznál jó pár évig. A 
stabil rendezőnek a csapatépítés 
is dolga a színháznál, de mivel én 
Kolozsváron éltem, tehát a csalá-
dom ott volt, ingázással ez nagyon 
nehezen ment. Aztán szabadúszó-
vá váltam teljesen.

– Számodra mit jelent a 
színház?

– Játék és varázslat. Játszunk 
az érzelmekkel. Ki tudjuk számí-
tani, hogy hol fog elérzékenyülni 
a közönség, vagy hol fog kacagni. 
Ez egy tudatosan felépített rend-
szer. Nem mindegy, hogy milyen 
hangerővel megy be a zene, és 

nem mindegy, hogy milyen zene. 
Nem mindegy, hány másodper-
cig szól és mikor jön be a fény. 
Ezért szoktak a rendezők általá-
ban idegbajt kapni, amikor nincs 
precizitás, mert tudják, hogy 
csak pontossággal érik el azt a 
hatást, amit elképzeltek.

– Most, hogy a járvány miatt 
nincs megbízatásod, félsz-e a bi-
zonytalanságtól?

– Nem. Elvégre bármilyen 
más munkát is végezhetnék, ha 
elfogy a pénzem. Például jól tu-
dok csempézni. De komolyra for-
dítva a szót: színházat sem csi-
náltam soha kényszerből, csakis 
szeretetből. És mindig volt mun-
kám, annak ellenére, hogy a 
visszautasítás jogát is fenntar-
tottam magamnak, sőt gyakorol-
tam is, ha nem tetszett valami. 
A szabad úszásnak az a szépsége, 
hogy saját magad ura vagy.

SZÍNHÁZAT NEM CSINÁLTAM SOHA
KÉNYSZERBŐL, CSAKIS SZERETETBŐL

Zorkóczy Zenóbia

– beszélgetés Vadas László rendezővel –

VADAS LÁSZLÓ (Kolozsvár, 1969) a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Színház Tanszékének színház-
tudomány szakán diplomázott 1999-ben, majd ugyanott 
rendező szakon 2003-ban. 1990–93 között színész, 1993–
1996 között rendező a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színháznál, ugyanott 1996–1998 között külső munkatárs. 
2004–2010 között rendező a Nagyváradi Állami Magyar 
Színház Szigligeti Társulatánál, 2011-től szabadúszó.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2020. november

vers
Ferencz Imre

Katonadolog

Legalább

Vadas László szabadúszó színházi rendező nem új fi ú, húszéves pályafutása alatt 80 
előadást készített Erdély kilenc magyar és Románia 25 román társulatánál. A világjár-
vány miatt most megbízás és jövedelem nélkül maradt ő is. Kérdésemre, hogy elszegőd-
ne-e egy biztonságot nyújtó kőszínházhoz, azt felelte, hogy nem. Nem, mert megszokta 
a szabadságot, amit most már nem adna fel semmi áron.

Fiúk ti volt fi úk
elkoptak már azok a pózok
a háttér s a megvilágítás eltűnt 
és ti ott maradtatok
mennyi görcs metaforatobzódás volt bennetek
megrozsdásodik és meglyukad
a fazék ha lepattog róla a máz 
hol vannak a hatok-nyolcak
kik falkában indultak az ambíciósak
mindig csak a magányos egyek maradnak
akik mint hosszútávfutók csak holnap
érkeznek be a célba
akik a kést foguk közt fogva
viszik át a túlsó partra

fi úk ti volt fi úk
megsárgultak a fényképek az albumokban
a babér a dicsőség megkopott
ott vagytok ti is már többnyire az antikváriumban
de legalább volt hősi múltatok
és hogy elmúlhattatok
az sem adatik meg mindenkinek –

Madárkirály – 2019 (olaj, vászon, 80x80 cm)

Kerékpározni
a háborúból itt maradt
kölcsönkért biciklin tanultam.
Féloldalasan hajtottam,
a váz alatt átdugott lábbal,
mert még nem értem fel a nyerget.

Bizonyára a katona
az Úz felől menekült,
árkon-bokron át, gyalog,
és jobbnak látta elhagyni a biciklit.
Az is lehet, hogy ő is ott maradt
valahol egy bokor alatt...

Aztán egy pár sílécet
vásároltam néhány lejért.
Az is a háborúból maradt itt.
Sérült volt, össze volt szegecselve,
de azért lehetett ereszkedni vele
a havas domboldalon lefele.

Gyermekkoromban
katonabiciklivel és katonasíléccel
vonultam én győzedelmesen.
Sokszor el-elestem,
de sohasem éreztem akkor még
magamat vesztesnek, elesettnek...
Katonadolog! – mondták
ilyenkor nekem a felnőttek.
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