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Interjúsorozat a CsíkI játékszínhez frIssen szerződött színészekkel

Vass Csaba: „Jó színész, aki szimpatikussá tud válni”

hirdetés

új tagokkal bővül a Csíki játék-
szín arcképcsarnoka. a tíz új 
színész fele szerződött tagja lesz 
a társulatnak. a színházkedve-
lőknek őket mutatjuk be egy-egy 
interjú segítségével. ezúttal Vass 
Csabával beszélgetünk.

– Ha nem tévedek, a jó színész 
azon alapvető tulajdonságával ren-
delkezik, amit kíváncsiságnak nevez-
nek. Ez szólította a színészi pályára, 
vagy volt más mozgatórugó is?

– Sokszor hallom, hogy a jó 
színész ilyen, a jó színész olyan stb. 
Nekem az a jó színész, aki szimpati-
kussá tud válni a színpadon. Kisisko-
lásként mindig sportoló szerettem 
volna lenni. Másodikos koromig 
hokiztam. Aztán történész akartam 
lenni. Középiskolában beiratkoztam 
a Tatai Sándor vezette színjátszó 
körbe, mert úgy éreztem, túl gátlá-
sos vagyok, és ez majd segíteni fog. 
A sportot nem hagytam el, közben 
birkóztam (nagyon gyenge voltam, 
minden versenyen utolsó, de tény-
leg), aztán kosárlabdáztam az isko-
lacsapatban. Ott sem remekeltem. 
Általában kispados voltam. Aztán 
11. osztályban eldöntöttem, hogy 
felvételizni fogok a főiskolára.  Érett-
ségi után felvettek Kovács Killár Ka-
talin osztályába. 

– Végül is mi volt az irányadó a 
pályaválasztásnál?

– Két meghatározó élményem 
volt, ami miatt a színművészetire 

felvételiztem. Az egyik a színjátszó 
kör, a másik az Egy lócsiszár virág-
vasárnapja című előadás, amit a 
vásárhelyi színházban láttam nyol-
cadikosként. Ez volt az első színházi 
élményem.

Nem tudom, hogy mennyire 
vagyok jó színész vagy sem, vagy 
színészként mennyire vagyok kí-
váncsi. Az biztos, hogy emberként 
kíváncsi vagyok sok mindenre. Ez 
most nagyon viccesen hangozhat, 
meg klisésen, álszerényen vagy filo-
zofálgatósan, de jelenleg tényleg ezt 
érzem. Aztán lehet, holnap más-
képp fogom gondolni.

– A folyamatos mozgás, az át-
járás, az áthallgatás jellemző eddigi 
pályájára: az egyetemi évek alatt az 
ösztöndíjas áthallgatás, a több tár-
sulatnál, színházi műhelyben való 
asszisztálás. 

– Nagyon szerencsés vagyok. 
De tényleg. Másodév első félévét 
Erasmus-ösztöndíjjal a kaposvári 
főiskolán töltöttem. Nem tudom, 
miért pont rám esett a választás. 
Hazajöttem, és teljesen véletlenül 
bekerültem a negyedévesek nagy-
színpadi produkciójába (Tóték, ren-
dező: Kincses Elemér) mint statisz-
ta. Kaposvár után kicsit el voltam 
szállva magamtól, de hamar letör-
ték a szarvamat. Szerencsére. 

Harmadéves voltam, amikor 
Kolozsi Gábor, a gyergyó szent-
miklósi Figura Stúdió Színház szí-
nésze eltörte a lábát. Vásárhelyen 
műtötték, bementem meglátogat-

ni.  Akkor kezdték el a Leonce és 
Lénát próbálni. Kolozsi lett volna 
a szertartásmester. Poénból azt 
mondtam neki, hogy én szívesen 
beugrom helyette. Másnap hívott 
Béres Laci (Béres László, a Figura 
Stúdió Színház igazgatója – szerk. 

megj.), és azt mondta, ha komolyan 
gondolom, ő szívesen meghív az 
előadásba. Így kerültem kapcsolat-
ba a gyergyói színházzal. Harmad-
év végén Laci felajánlotta, hogy 
leszerződtet a Figurához. Objektív 
okok miatt ez akkor nem jött össze, 

viszont az utolsó egyetemi évemet 
a Figuránál töltöttem mint szer-
ződtetett színész. Tehát két helyen 
játszottam egyszerre: a Figuránál 
és a vásárhelyi Stúdió Színházban. 
Ez utóbbinál három előadásban. 
Kettő végzős előadás volt: Én és a 
kisöcsém és a Finito, a harmadik az 
Akadémiai Műhely produkciója 
volt, a Nóra. 

Közben, az egyetemi évek alatt 
nyaranként Mosu Norberttel – kol-
légám az egyetemen, majd később 
a Figuránál is – folyamatosan részt 
vettünk az Erdélyi Vándorszínház 
produkcióiban. Legutóbbi fellépé-
sünk Kárpátalján volt a Halál és a 
bohóc című produkcióval. Aztán 
a tavaly teljesen véletlenül beleke-
rültem a Pécsi Szabadtéri Játékok 
egyik produkciójába, a Küklopsz 
projektbe pár egyetemista kollégám-
mal. Ötödév végén úgy döntöttem, 
kimegyek Budapestre szerencsét 
próbálni. Az előttünk lévő évfo-
lyamból sokan kint vannak, és azt 
mondták, menjek, mert ők segí-
teni fognak. Aztán jött Parászka 
Miklós, és felajánlott egy darab-
szerződést, a darabszerződésből 
éves szerződés lett. A gyergyói 
színháztól nem szakadtam el 
teljesen, egy darabban biztosan 
vagyok, a többiről még folynak a 
tárgyalások. Még bejött egy bu-
dapesti előadás is, amit jelenleg 
próbálok, amíg Csíkban el nem 
kezdődnek a próbáim. Természe-
tesen a csíki színház élvez priori-
tást, hisz ide szól a szerződésem.

darvas Beáta

Vass Csaba előadás közben. „Emberként kíváncsi vagyok sok mindenre.”

új jogszabály, új hatóság

Bárkit megállíthatnak a közúton
új ellenőrző szervet hoz létre 
a kormány: a közúti szállítási 
állami ellenőrzési felügyelő-
séget. ennek munkatársai bár-
milyen autót megállíthatnak a 
forgalomban, és ha nincsenek 
rendben az iratok, a továbbha-
ladást is megakadályozhatják.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A közúti forgalom, illetve 
szál lítmányozás terén az 
elmúlt évek során számos 

visszásság, fonákság mutatkozott. 
Az illegális szállítások kiszűrésére és 
megelőzésére az elmúlt időszakok-
ban több intézkedést is foganato-
sított a kormány, vajmi kevés ered-
ménnyel. Ugyanakkor az ellenőrzés 
terén párhuzamosságok, átfedések 
is mutatkoztak, a hatáskörök sem 
voltak kellőképpen tisztázva. A 
kormány így indokoltnak találta 
egy új ellenőrző szerv létrehozását: 
a Hivatalos Közlöny szeptember 2-i 
számában jelent meg a 2011/26-os 
kormányrendelet, amely értelmében 
megalakul a szállításügyi minisz-

térium alárendeltségében a Közúti 
Szállítási Állami Ellenőrzési Fel-
ügyelőség. Ennek fő feladata lesz a 
hazai és a nemzetközi szabályzók 
felülvigyázása és ellenőrzése a közúti 
szállítási tevékenységek lebonyolítási 
feltételeinek, a járművek műszaki ál-
lapotának, a megengedett méretek 
és tömegek, valamint a közlekedés-
biztonság vonatkozásában. Ennek az 
állami felügyelőségnek nyolc területi 
felügyelősége lesz, s azokhoz 5-5 me-
gye fog tartozni.  

A kormányrendelet szövegéből 
az is kiderül, hogy a hatóság ellenőre-
inek egyenruhájuk lesz, és jogukban 
áll bármilyen járművet – beleértve a 
sofőriskolák járműveit is – megállíta-
niuk a közúti forgalomban. Szolgá-
lati járművekkel is rendelkezni fog-
nak, amelyeket piros jelzőfényekkel 
látnak majd el. Az ellenőrzés során 
joguk lesz megvizsgálni a szállított 
áru és az okiratok közti összhangot, 
a személyszállítás esetében pedig 
akár az utasok személyazonosságát 
is.  Továbbá ellenőrzéseket végez-
hetnek a szállítócégek székhelyein, 
valamint a sofőriskolák tevékeny-

sége tekintetében is. Amennyiben 
szabálysértéseket állapítanak meg, a 
törvény feltételei közepette joguk-
ban áll a jármű továbbhaladásának 
a megtiltása, a rendszámtábla eltá-
volítása, valamint a forgalmi enge-
dély visszatartása. 

Az új ellenőrző hatóság tevé-
kenységét december 4-én kezdi 
meg, s ettől kezdődően megszűnik 
a Román Közúti Hatóság (ARR) 
és a Román Járműtörzskönyvi 
Hivatal (RAR) hatásköre a közúti 
forgalom ellenőrzése terén. 

A kormányhatározat nem vé-
letlenül szabta meg a december 4-i 
időpontot. Ugyanazon a napon 
lép hatályba ugyanis a közúti szál-
lításra vonatkozó új jogszabály, a 
2011/27-es kormányrendelet. Ezt 
szabályozza a romániai teher- és sze-
mélyszállítás megszervezésének és 
lebonyolításának általános keretét. 
Ugyanakkor ez a kormányrendelet 
december 4-től hatályon kívül he-
lyezi a közúti szállításra vonatkozó 
2005/109-es sürgősségi kormány-
rendeletet, amelyet a 2006/102-es 
törvénnyel hagytak jóvá.


