
színház

– Mivel töltöd az idődet a világ-
járvány kitörése óta?
– Például szorgalmasan írom a 
doktori dolgozatomat. Témám 
a szó vizsgálata a színpadi fo-
lyamatban. Egyebek közt azt 
is vizsgálom, hogy milyen mó-
don befolyásolják a neuronok 
a beszédfolyamatot. Egészen 
véletlenül nagyon érdekes dol-
gokat találtam, olyan tudomá-
nyos könyveket, melyek a tü-
körneuronokról szólnak. Ezek 
okozzák azt, hogy az emberben 
akkor is keletkeznek érzelmi, de 
tulajdonképpen fi zikai folyama-
tok is, amikor nem végzi, csupán 
megfi gyeli a cselekvést.

Sokoldalú színész, tanár

– Ez megmagyarázza, miként 
tud hatni a színház a nézőre. 
Az elméleti munka mellett szín-
padi mozgást és beszédet taní-
tasz a főiskolán, koreografálsz, 
sztepptáncolsz, zenekarban ját-
szol, bővíted a színészi eszköz-
tárad minden irányba. Ragad-
junk is le a sztepptáncnál…

– Eléggé széles jártasságom 
van a koreográfi ákban, tán-
cokban, énekelt szerepekben, 
mert ebből szerencsére bőven 
volt részem, ugyanis nagyon jó 
koreográfusokkal dolgoztam. 
Tulajdonképpen már főiskolás 
koromban jártam különböző 

tánckurzusokra, és idővel be-
építettem ezeket a mozgásfor-
mákat az eszköztáramba. Most 
például két előadásban is kellett 
szteppelni. Valahogy úgy ala-
kult, hogy az előadásban a ka-
rakterem egyik megnyilvánulási 
formája a tánc lett, és nagyon jól 
jött, hogy tudom csinálni. Taní-
tani is ezért hívtak, hogy külön-
böző mozgásformákat oktassak. 

– Úgy tűnik, hogy valósággal 
rajonganak érted a diákok… 

– Nagyon szeretek tanítani, 
eredetileg a tanítóképzőbe akar-
tam menni... Persze ez a generá-
ció már nagyon más, mint ami-
lyenek mi voltunk, másképpen 
kell velük kapcsolatot tartani, 
mint ahogy én azt eredetileg el-
képzeltem. Semmiképpen sem 
működik már az a szikárság, az 
a keménység, az a nagyon ha-
tározott őszinteség, amellyel a 
tanárok mindig tudomásunkra 
hozták, hogy veled ez a gond, 
veled az a gond, ezt kell csináld, 
azt kell csináld… Ez a generá-
ció nem így működik, viccesen 
mondva naponta kétszer meg 
kell dicsérni őket ahhoz, hogy 
motiválva legyenek. Nem mű-
ködik az a fajta tükörtartás, 
amiben én egyébként hiszek és 
a továbbfejlődés alapfeltételé-
nek tartok. Őket ez elbizonyta-
lanítja. Ők valahogy nem állnak 
olyan biztos lábakon, mint a mi 
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Negyedik helsingőri feljegyzés

Ötödik helsingőri feljegyzés

A föld négy és fél milliárd éves.
Én negyvenöt vagyok.
Jó esetben mindkettőnknek félidő.
De ebben a kozmikus játékban nincs szünet.
(A szabályokban megannyi rejtett üzenet.)
Hány jégkorszak, globális felmelegedés,
kihalás és újjászületés várhat még ránk,
mielőtt elnyel bennünket az űr, nem tudható.
Az eddigieket sem volt könnyű kibírni,
bizonyára az eljövendőket se lesz.
De csoda az is, hogy létezik s létezhetek. 
Mi értelme hát?
Talán csak annyi, hogy feltehessünk ilyen
és ezekhez hasonló kérdéseket.
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– beszélgetés Váta Lóránd színművésszel –

Hiszek abban, hogy amikor véget ér valami, kezdődni fog 
utána egyéb, más és jobb. Talán emiatt vonzom be az új 
dolgokat – állítja Váta Lóránd, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház színművésze.

Egyszer majd az utolsó fekete lyuk is el,
Párolog, mint végső evilági jel.
Akkor az utolsó atommag is szét,
háttérsugárzássá elemi részecskék.
Akkor látszólag csak a semmi marad,
amiben felszívódott minden anyag.
De aztán egy pontba omlik össze az egész,
s egy új ősrobbanással folytatódik a sohase kész.

generációnk annak idején. Úgy-
hogy emiatt a tanárkodást folya-
matosan újra kell gondolnom. 
A másik nehézsége az, hogy 
folyamatosan kell készülni az 
órákra, folyamatosan ki kell ta-
lálni új dolgokat, és ez rengeteg 
energiát követel. Mivel az utóbbi 
két évben folyamatosan tanítok, 
próbálok, és a doktorimat is be 
akarom fejezni, muszáj hajnali 
ötkor kelnem, hogy a tíz órakor 
kezdődő próba előtt el tudjak 
valamit olvasni vagy megírni né-
hány sort. Próba után rohanok 
tanítani, utána újból próbálok. 
Ezek után este már nehéz tíz ér-
telmes mondatot leírnom… 

– Színészként kevesebb volt-e 
a munka a pandémia alatt?

– Leszámítva azt a két vagy 
három hónap lezárást, amikor 
mindenki otthon ült, tulajdon-
képpen egyfolytában próbál-

tunk. Ebben az évadban két 
előadásban is ki lettem osztva: 
a Rómeó és Júliában, amit ifj. 
Vidnyánszky Attila rendezett, és 
az Utas és holdvilágban (Nagy 
Botond rendezése). Két nagyon 
különböző jellegű munka, két 
nagyon nehéz előadás. Sajnos 
még egyiket sem tudtunk játsza-
ni, csak a házi közönségnek.

Meghurcoltatás után

– Túl vagy egy lejárató kam-
pányon, a bíróság erkölcsi kár-
térítést ítélt meg neked. Milyen 
hatással van egy ilyen esemény 
a művész életére?

– Két évig folyt ez a meghur-
coltatás és az utána következő 
sajtóper, ami nagyon megvi-
selt. Hosszú ideig úgy éreztem, 
hogy egy címke, egy bélyeg van 
a homlokomon. Játszottam az 

előadásaimat, és amikor szín-
padon voltam, azon gondolkoz-
tam, vajon a néző tudja, hogy én 
az a Váta Lóránd vagyok, akit 
megvádoltak szörnyű dolgok-
kal. Ez hihetetlen szenvedést 
okozott nekem. Az, hogy bizo-
nyítékok nélkül megpróbálnak 
kikészíteni egy lehetetlen hazug 
váddal, nagyon tisztességtelen. 
Ronda dolog valakinek meghur-
colni a nevét, a karrierjét egy 
Facebook-bejegyzés alapján, 
fantáziával kiegészítve, vagy 
valaki olyannak a történetével, 
aki bosszúból bemegy a szer-
kesztőségbe, és mond valamit, 
amit utánajárás nélkül csak úgy 
leírnak. Közben pedig a lap nem 
vállalja a leírtakért a felelős-
séget. A második cikknek még 
szerzője sem volt, és senki nem 
vállalta már fel.

– A színházi szakma melléd 
állt?

– Százszázalékosan igen! Min-
denki tudja azt, hogy mi egy 
olyan műfajban dolgozunk, ahol 
ki vagyunk tálalva a közönség 
elé, és mindig ott van a lehető-
ség, hogy valaki nekünk ugor-
jon. Kollégák is mondták, hogy 
egyszerűen beléjük rándult a 
görcs, mert elképzelték, hogy 
holnap vagy bármikor őket is ki-
kezdhetik. Remélem, az én ese-
tem tanulságnak bőven elég lesz.
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