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– Elsősorban színész vagy, 
de énekelsz is a Kolozsvári 
Magyar Operában. Emellett 
verselőadóként és költőként 
is jegyeznek. Mondd, hogyan 
teszteled a saját verseidet?

– Minden verset, amit papír-
ra vetek, általában fennhan-
gon is vissza szoktam olvasni. 
Szakmai ártalom: elsősorban 
előadó vagyok, és az a kény-
szerképzetem, hogy egy szö-
veg akkor kezd kiteljesedni, ha 
már szívesen meg is hallgat-
nám. A vers nem önmagának 
való „néma irodalom”, és nem 
gondolom, hogy papíron van 
a legjobb helyen. A lírai vagy 
lírai jegyeket is mutató epikus 
műfajok – például a balladák 
– fennhangon, előadva sok-
kal élményszerűbben hatnak. 
Mégiscsak igaza volt Kányádi 
Sándornak, amikor azt mond-
ta, hogy „a vers az, amit mon-
dani kell”.

– „Elcsöndesedik / oda-
kint, és megszólal / odabent 
a csend”, írtad a vesztegzár-
ról, melyet a család közelsége 
nélkül vészeltél át. A távolban 
lévő édesanyáddal csak a tele-
fon kötött össze, a hosszú be-
szélgetések hatására született 
a Telefonhang a veszteg-
zárból című versed…

– Édesanyám mindent meg-
próbált belezsúfolni ezekbe a 
telefonbeszélgetésekbe. Szóba 
került a gyerekkorom, a saját 
fiatalsága, de a közelmúltból is 
számos eset. Ezek mind olyan 
történetek, amelyeket már 
ezerszer hallottam, de min-
dig más kontextusban kerül-
nek elő. Újra és újra össze kell 
raknom egy régi mozaikot, és 
mindig egy kicsit részletgaz-
dagabbá válik az emlékezetem. 
Hasonló helyzetben hasonló 
módon vergődnek az embe-
rek, és ezáltal már meg is van a 
kapcsolódási pont egy szöveg-
hez. Kinek nem volt már olyan 
beszélgetése a szüleivel, amely-
ben például régi, felejteni való 
sérelmek tolultak fel?

– Nem túl fájdalmas az alko-
tást ilyenképpen fogni fel?

– Az alkotó csak akkor tud 
érvényes gondolatokat meg-
fogalmazni a világról, ha 
őszinte. Valami furcsa, belső 
késztetés kell ahhoz, hogy egy 
színész olyasmivel rukkoljon 
elő a színpadon, amit mások 
legszívesebben eltakarnak. 
Mi, színházi alkotók gyakran 
a saját nyomorúságainkból, 
sebeinkből, a legszemélyesebb 
érzelmeink boncolgatásával 

hozunk létre művészi produk-
tumot, amelynek viszont csak 
úgy van tétje, létjogosultsága, 
ha mások számára is tanul-
ságokkal szolgál. Így van ez 
pódiumon és színpadon egya-

ránt, de a tanításnak vagy az 
írásnak is hasonlóképpen kell 
működnie.

– Nemcsak az alkotásban, 
de a közéletben is őszinte vagy. 
Nem lapulsz meg szótlanul, és 
azt sem mondod, hogy „csak 
magánember minőségemben 
beszélek”.

– Nem kell ahhoz politizál-
ni, hogy belássuk: ott baj van, 
ahol valaki „magánemberként” 
olyasmit mond, amiről más 
a „hivatalos” álláspontja. Ha 
nyilvános szereplésre vállal-
kozom, azt a saját értékrend-
em tudatában teszem, hiszen 
bizonyos értelemben egy szí-
nésznek is a nyilvánosság előtt 
zajlik az élete. Mikor azt mon-
dom, hogy „látva lássanak”, 
akkor azt vállalom, hogy nem 
vagyok magánember. De egy 
dolog a szakmai nyilvánosság, 
és teljesen más a közszereplés.

– Akkor rákérdezek arra is, 
hogy milyen politikai nézetet 
vallasz.

– Egyes kérdésekben kon-
zervatív vagyok, más kérdé-
sekben klasszikus liberális. 
Úgy gondolom, hogy az egyé-
ni szabadságvágy a közösség 
iránti felelősség tudata nélkül 
nem értelmezhető. Lakatlan 
szigeten mindenki azt csinál, 
amit akar, de az ember társas 
lény, és ha közösséghez kíván 
tartozni, el kell fogadnia, hogy 
a közösség életét, boldogulását 
megszervező elvek, szabályok 

néha magasabb rendűek. Ez az 
értelme a Tízparancsolatnak 
is. Úgy kell berendeznünk az 
életünket, hogy nem kizáró-
lag magunkért élünk, ez pedig 
nem liberális, nem konzervatív, 
nem szocialista, hanem ember-
séges álláspont. Én legalább-
is ebben hiszek. Csak annak 

tisztességesek a szándékai és 
becsülni való bármilyen elője-
lű értékrendje, aki nem vetkő-
zik ki az emberségéből. Talán 
ezért sem vagyok nagy barát-
ságban a „tolerancia” fogal-
mával. Tolerálni annyit jelent: 
megtűrni, eltűrni. Nos, amit 
az ember ilyen-olyan szempon-
tok szerint kénytelen „eltűrni”, 
azt meglátásom szerint sosem 
fogja tisztelni. Minden bizony-
nyal a tisztelet kultúráját kelle-

ne visszatanulni, mert minden 
emberben van tiszteletre méltó 
akkor is, ha semmiben nem ér-
tek vele egyet. Létezik olyan, 
hogy közös nevező, ez pedig 
lehetne mondjuk a kölcsönös 
tisztelet is. Ha tetszik, az is a 
szabadság része, hogy annak 
maradhassak, aki vagyok.

Laczkó Vass Róbert
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viták és lázadások,

ti szent hordozórakéták

a lehetőségek kapuit

a fényre ti nyitjátok

kedvet és bizalmat a folytatáshoz

ti robotoltok

a mindennapok sekély szürkéjébe

alkut bátorítást hévvel ti loptok

mosolyt fakasztó

vértelen fantáziacsaták

a kötéltáncos lelki egyensúlya a tánc

ég és föld között

szárnyszegetten is szárnyra vágy

halottak napján vasvirágok

vöröslenek a házsongárdban

a pompás megsemmisülésben

istentagadó bátorság van

mítoszainkban oly makacsul

összekuszálódtak a szálak

hogy a városba szellemeink

vissza kísérteni se járnak

a sírkert balzsamos szavakkal

sugdos a novemberi szélnek

ám a koponyák egymás között

bárdolatlan nyelvet beszélnek

s ahogy a legendáriumban

elgazosodik a cselekmény

dölyfös kripták homlokzatára

kúszik a történelmi repkény

mindenszentek sápadt nimbuszán

rozsdafoltot hagy az enyészet

szemközt a bozótban gazdátlan

címerállatok heverésznek

szórakoztat a látvány

felhúzta a magas állványt 

tataroztatja háza falát a század

néhány milliárdan

sürögnek-forognak körülötte

szépítik az épület homlokzatát

mégsem szökik kedvem szárba

nem derít fel a világ izgágasága

csodára sem várok

csak azt nem értem

miért kell újra és újra

lelkemért csatasorba állnom

– beszélgetés Laczkó Vass Róbert színművésszel –

LACZKÓ VASS RÓBERT (1976, Gyergyóremete) színész, éne-
kes, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja és a 
Kolozsvári Magyar Opera munkatársa. Székelyudvarhelyen járt 
gimnáziumba, majd Kolozsváron diplomázott Csíky András Kos-
suth-díjas színművész és Keresztes Attila rendező osztályában. 
Nyolc éven át volt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanárse-
gédje, ahol beszédtechnikát oktatott. Verset és publicisztikát 
közöl, a kolozsvári Exit Kiadó gondozásában eddig négy verses-
kötete jelent meg. Közreműködött két játékfilm, több televíziós 
műsor, dokumentum-, portré- és fikciós film készítésében. Állan-
dó fotósorozata van a Keresztény Szó című kulturális havilapban. 
Zenész barátaival közösen az elmúlt években tíz előadóestet vitt 
színre és játszott Kolozsvártól Beregszászig, Székelyudvarhely-
től Budapestig. 2019-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület a Gr. Bánffy Miklós-díjjal tüntette ki, 2018-ban megkapta a 
Keresztény Szó Nívódíját.

Laczkó Vass Róbert egy időben színművész, operaéne-
kes, költő és verselőadó. Szerinte az alkotó csak akkor 
tud érvényes gondolatokat megfogalmazni a világról, ha 
őszinte. Valami furcsa, belső késztetés kell ahhoz, hogy 
egy színész olyasmivel rukkoljon elő a színpadon, amit 
mások legszívesebben eltakarnak.

vers színház




