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A teljesebb emberségért

Moszkvai színházakban 1981 őszén

A közelmúltban Budapesten vendégeske-
dett Efrosz így nyilatkozott a jelenkori
szovjet színházművészet (ezen belül a
rendezői művészet) sokszínűségéről:
„Néhány évvel ezelőtt ... az igazság, a
tiszta igazság kimondása volt a cél. Azután
úgy gondoltuk, hogy a színház az színház,
tehát kerestük a leginkább színházszerű
megoldásokat. Ma . . . nehéz irányzatokat
megnevezni. Mintha a szándék is az lenne,
hogy ne egységes stílus legyen, hanem
hogy mindenki egyes, jellegzetes
előadásokat hozzon létre ... E stílus- és
formapróbálkozások mind a tökéletesség,
a harmónia keresésének jegyében
születnek." (Ország-Világ, 43. szám.) Az
1981 őszén Moszkvában látott féltucatnál
is több előadás - köztük Efrosz
tüneményes Tartuffe-rendezése a MHAT-
ban - meg-győzött minderről, s még
valami másról is. Arról tudniillik, hogy ez
a sok-színűség, a tökéletességnek, a
harmóniának a keresése még valamivel
összefügg. Nincs szó öncélú játékokról,
nézőpukkasztásokról, üres
modernkedésekről; a legtöbb nagy
előadásban a teljesebb emberség
kivívásáról van szó, az ember igazi
értékeinek kibontakozása előtti akadályok
eltávolításáról. Katartikus élményt adnak
ezek a produkciók, miközben
felcsillannak, sziporkáznak bennük a
rendező, a színész, a tervező gondolatai,
ötletei, s még az átlagosabb teljesítmények
esetén is a mesterség lenyűgöző tudásának
a jeleit láthatjuk. Nem az „eszmei
korrekció" kedvéért tettük mindezt hozzá,
hanem annak örömteli megállapítása
kedvéért, hogy egy nagy múltú és még
nagyobb jelenő „világ-klasszis"

színházművészet még egy ilyen nyitott
helyzetben sem keveredik olcsó
kalandokba, már csak etikai-esztétikai
kötelezettségeinél és érzékénél fogva sem.

A szerencsésen adott választékból hár-
mat választunk ki a fentiek illusztrálására.
Mindenekelőtt a Tartuffe előadását, a
MHÁT (a Moszkvai Akadémiai Mű-vész
Színház) viharos ünnepléssel fogadott
produkcióját. A magyar néző - különböző
vendégjátékok kapcsán is -

sokfajta előadást láthatott már Moliére
köztudottan legizgalmasabb sorsú, leg-
komorabb hangvételű komédiájából.

Efrosz annyira egyéni utakon jár, hogy
először erős ellenkezést vált ki a nézőből,
amely ellenkezések persze az eddigi
interpretációk adta beidegződések
következményei is. Itt van például a
színpadkép, pontosabban a játszási tér, a
drámai tér kérdése. Moliére túl sok fo-
gódzót nem ad: „történik Párizsban", s mi
régóta hozzá vagyunk szokva a XVII.
századi szobabelsőkhöz, nappali
szobákhoz, az akkori tisztes francia polgár
környezetéhez. Efrosz tervezője, Krimov
egészen mást csinál. Igazában óriási
manézsdíszletet, amelynek a falai tele
vannak aggatva különböző hajdani
szőnyegekkel, gobelinekkel, valami ide-
gesítő, nyugtalanító szabálytalansággal. A
bútorok elvesznek ebben a felfokozott
térben, a színészek pedig - s ez külön
kérdés - elképesztő mozgásokra,
mozgásformákra kényszerülnek, szalad-
gálnak, futkosnak, percig sem nyugodtak.
Efrosz tehát részben cirkuszszínházat
csinál a Tartuffe ürügyén, manézsba „löki"

a szereplőket, clownokként dolgoztatja
őket, miközben a drámai tér mégis felidézi
Moliére korának szellemét, hangulatát,
ízlését. Kitűnő szintézis ez a szcenikai
újszerűség és a hagyomány között, a
cirkuszszínházi színészmozgatásnak pedig
külön jelentése van.

Mit is jelent ez az újszerű szerepér-
telmezés, milyen összefüggésben van
mindez a Moliére alkotta dráma eredeti
szövegével, értelmével, a Tartuffe jelle-
meinek, szereplőinek rendszerével, a mű
egész gondolatiságával ? Olvassuk el mai
szemmel-aggyal a Tartuffe-öt, s magunk is
rájövünk Efrosz igazára: e vígjátékban
mindenki félelmetesen a magáét hajtja, ha
úgy tetszik, még mániákus is, legfőképpen
pedig elidegenedett a másiktól, Orgon a
család egészétől, de a család egyes tagjai
is egymástól vagy éppen Órgontól és így
tovább. Szinte észvesztő ámokfutás
történik itt, egészen addig, míg el nem
hangzik a királyi kegy. Mindennek
következtében - és jogosan - az Orgont
játszó Kaljagin egy-részt úgy formálja
meg szerepét, mintha a nagy orosz realista
festők közé tartozó Fedotov valamelyik
képéről lépett volna le (teszem fel egy
múlt század első feléből való „feltörekvő,
de korlátolt" kereskedőként), másrészt van
benne valami bohócszerű. Tegyük
szívünkre a kezünket, és valljuk be: lehet-
e a híres „és

Tartuffe?"-kérdéssorozatot tartalmazó
jelenetet másként - ma - eljátszani?
Nincs-e ennek a jelenetnek valósággal
félabszurd dialógus- és cselekmény-
technikája? Nincs-e igaza Efrosznak, aki
ekkor s szinte végig ebben a pojáca -
clown felfogásban játszatja el Orgon
szerepét? Kaljagin ellenállhatatlanul
mulatságos, át- meg átviharzik a színen,
kérlelik, könyörögnek neki, s szaka-
datlanul bebizonyítja (figurája) butaságát,
konokságát, tapasztalatlanságát, mert itt
erről is van szó. Még arra is van a
rendezőnek és a színésznek gondja, lehe-
tősége, hogy a híres asztal alá bújási
jelenetben Orgon-Kaljagin bohóctrük-
köket, illuzionista „cseleket" hajtson
végre, hogy a nézők ámuljanak, talál-
gassanak, mi is történt, hogy egyik pil-
lanatban van s a másikban már nincs is.
Sok jót nem mondhatunk el erről az
Orgonról, s az a véleményünk, hogy
megérdemelte a sorsát, a királyi kegy csak
szépségtapasz. A befejezés egyenesen
színháztörténeti jelentőségű szentség-
törés. Tartuffe ott fekszik a földön,
megbilincselten, elszállításra készen, ve-
szélytelenül, s Orgon-Kaljagin odarohan,
elkezdi köpdösni, miközben a család alig
tudja visszatartani ettől a primitív bosz-
szútól, amely teljesen indokolatlan (már-
mint Orgon számára). Moliére-nél ez a
jelenet mindössze(?) ennyi: „Orgon (Tar-
tuffe-höz): Látod, te áruló ... Cléante:
Öcsém, fékezd magad. Méltatlanságait
átvenni nem szabad." A lehetőség, az
efroszi értelmezés benne van e szöveg-
ben is, csak éppen az újszerű értelmezés
egésze kellett ahhoz, hogy a lehetőség a
már említett szentségtöréshez vezessen.

A Hamlet-filmből ismert Vertyinszkaja
Elmirája egyrészt fiatalabb és csinosabb a
szokottnál, másrészt az éleslátásnak ő sem
bajnoka. Kissé el is szenvedi (az irányítás
helyett) az abszurd drámák emlékezetes
figuráira hasonlító Ljubisin Tartuffe-jének
bohóckodó gonoszságait. Jószerével egy
az efroszi panoptikum figurái közül,
túlzottan nem sajnáljuk, megérdemli a
sorsát, csak bosszankodunk, hogy miért
nem emancipáltabb, tapasztaltabb,
okosabb, hiszen ennek az egész (polgári)
társaságnak már nem itt volna a helye ...
Logikus Ljubisin már említett
szerepfelfogása: ebben a környezetben
Tartuffe nem lehet félelmetesen,
démonikusan szuggesztíven gonosz-tevő:
nincs szükség rá, minek „strapálja"

magát? Ez különben alighanem Moliére
véleménye is a figuráról, hiszen
figyelmesen olvasva a Tartuffe szövegét,



az Imposztor nagyjeleneteit, az író
semmiféle olyan tulajdonsággal nem
ruházza fel „hősét", amely különleges,
félelmetes figurává tenné a többi fölött.
Udvarlása például nagyon is triviális,
ekkor „alkalmazott" csábítólogikája át-
látszó, valósággal primitív, csak csillogóan
van a szerző által „eladva", elő-adva.

Cléante, az okos, a „préaufklärista"

sógor szövegei kétségtelenül a józan ész
csúcsteljesítményei a darabban. Ezekkel
„elviccelődni" a szövegek belső értelme,
logikája miatt sem lehet. Bogatirjev mégis
beleilleszti e figurát az általános
„lefokozásba". Cléante-ja mintegy mo-
nomániásan és hatástalanul hajtogatja só-
gorával szemben az igazát, s úgyszólván
mindenki „elmegy" ezen mázsás józan-
ságok mellett. Így rajta is állandóan ne-
vetünk, de ez a nevetés keserűbb a
többinek járónál. Az csak természetes,
hogy a fiatalok - Damis, Mariane, Valér -
zöldfülűek, rohangálnak, tapasztalatlanok,
éretlenek s talán szürkék is, mint ahogy
Besszemenov mondaná rájuk a
Kispolgárokból. Dorine ugyan itt is cserfes,
talpraesett, józan eszű, de a kerge
polgárcsaládban sok (hagyományos)
szerepe most nem lehet. (Elnézést kell
kérnünk amiatt, hogy az utóbbiak „azo-
nosítását" már nem végezhettük el, de az
általunk látott előadás műsorfüzeté-ben - a
rendkívül színésztisztelő gyakorlat ellenére
- nem voltak megjelölve ceruzával az
aznapra érvényes szerep-formálók.)
Sztyepanov hadnagya a víg-játék végén
nem túlságosan előkelő vagy kenetteljesen
kegyet hirdető, „csak" egy józan eszű
katona, aki hozza a felettesek döntését, s
tudja, hogy ezek az Orgonék mindezt alig
érdemlik meg, arról nem is beszélve, hogy
miképpen is tudtak így bedőlni e
csirkefogónak .. .

Efrosz tehát másfajta játéktérben más-
képpen értelmezi, mintegy „lefokozza" a
figurákat, tetteiket. E folyamat - mint
rendezői aktus - szoros összefüggésben
van a manézstérrel, a játék cirkuszi
jellegével, stílusával, leginkább pedig
Moliére szándékaival, mondanivalójával
is. Ráadásul e moszkvai Tartuffe minden
egyes figurája koncepcionálisan,
alakításánál és jelmezénél, maszkjánál
fogva jellegzetesen orosz is, mintha
kétszeresen is át volna csúsztatva az orosz
társadalmi szférába (egy múlt századiba és
egy jelenlegibe). Efrosz, mint már
mondottuk, a teljesebb emberségért harcol
ezzel a sziporkázóan szellemes és újszerű
Tartuffe-előadással, színészei se

gítségével. A lefokozás ugyanis hiány-
érzetet kelt, katarzist vált ki, cselekvésre
serkent: itt álltok - állunk - egy új világ
küszöbén, jobbára már a belsejében is, ne
legyetek hát kisszerűek, komolytalanok,
elidegenedettek, szürkék, Valósítsátok
meg mind ama értékeket, amelyek
kibontására hivatottak vagytok. Nincs
helye kisszerűségnek, pojácaság-nak,
vakságnak, álszenteskedésnek, váljatok
teljesebb emberré. Ez az efroszi üzenet
lényege, ezért igazán humanista ez az
előadás. Mellesleg: így kapcsolód-hat
össze egy ízig-vérig modern előadásban a
nagyszerű mondanivaló a hagyománnyal
és a színházcentrikus rendezői látomással,
vibrálóan szellemes színészi játékkal.

A teljesebb emberért folytatott küzdelem
volt tapasztalható kér másik be-mutató,
illetve előadás kapcsán is. Szokás beszélni
újabban egy úgynevezett Vampilov utáni
dramaturgia terméséről a szovjet
drámairodalomban. A dramaturgia itta
tematika újszerűségét, merészségét,
őszinteségét, kesernyés igazság-mondását
jelenti mint újfajta drámai megközelítését
a társadalmi valóság-nak, szemben egy
régebbi érzelmesebb, lágyabb
valóságábrázolással. Előtérbe kerül az
erkölcsi szféra több súlyos kérdése, az
érett szocializmus viszonyai és az
általános erkölcsi színvonal között feszülő
ellentét. Nálunk is, a Szovjet-unióban is
egyre többen foglalkoznak - generációs
határok nélkül - a „hogyan éljünk ma, a
szocializmus építésének jelenlegi
szakaszában" kérdéscsoporttal. A
specifikus kérdések (a szocialista tár-
sadalom építésének sajátos problémái)
keverednek az általánosabbakkal, a XX.
század második felében élő emberek
mindenhol jelentkező dilemmáival. Mi-
képpen hat például a fokozódó urba-
nizáció az erkölcsi szférára, milyen legyen
a nagyvárosi létformában az öregek és a
fiatalok kapcsolata és így tovább.

A Vampilov utáni dramaturgiának egyik
jellegzetes terméke Gelman legújabb
darabja, amelynek első előadását október
végén volt alkalmunk valósággal elcsípni
a MHAT-ban. Elcsípni a helyes kifejezés,
mert a műről még folyik a vita, az előadás
még csak félig kész. (ismert jelenség,
hogy a Szovjetunióban, Moszkva,
Leningrád nagy színházaiban egy-egy
premier tulajdonképpen húsz előadást is
jelenthet, s így a csiszolásnak,
korrekciónak nagy lehetőségei vannak,
akár egy fél évre is elhúzódóan.

Alekszandr Gelman eddig - nálunk - úgy-
nevezett termelési darabjain keresztül volt
ismert és megbecsült. Mutatis mutandis
ezek problémái Magyarországon is
„ültek", szerkezetük, felépítésük; téma-
választásuk, mondanivalójuk (nem vélet-
len e sorrend) világos, hatásos volt, sikert
is lehetett kicsiholni bemutatásukkal
(budapesti és szegedi Nemzeti Színház).
Az új darab -- az említett előpremieren
látott Négyszemközt mindenkivel - nagy
meglepetés. Gelman ezúttal erkölcs-
drámát írt, hús-vér hősökkel a közép-
pontban. Hősei - egy negyvenes évei
elején járó asszony és egy ugyanilyen
korú férj státusukat védik, miközben
ennek különböző összetevői recsegnek-
ropognak. Egymást vádolják, másokat is,
miközben gyermekük majdnem elpusztul
ebben a circulus vitiosusban. Egy gazda-
sági, társadalmi irányítási (hierarchikus)
rend foglyai, amelynek pólusai a követ-
kezőek: az alkotó munka helyett a terv
mechanikus és önző érdekű teljesítése, a
pozíció, méghozzá mindig feljebb, vala-
mint a „te szolgálatot teszel nekem, ezért
én is szolgálatot teszek neked" magatartás.
Világos, hogy nem a szocializmus
építésének lényegi összetevői-ről van itt
szó, hanem éppen az azok-nak nem
megfelelő erkölcsi felépítmény-ről.
Gelman az itt előforduló súlyos
torzulásokat veszi észre, s oly szenve-
déllyel, művészi erővel ostorozza, mint-
ha egy szovjet Nem félünk a farkastólt
kívánna megalkotni.

Nem véletlenül említettük a „példa-
képet". Gelman egyúttal jó darabot is írt
egy hagyományosabb dramaturgia
szabályai szerint, amolyan piéce bien faite-
et, bravúros szerkezettel, felépítéssel,
hatásos jelenetekkel, csavarokkal, váratlan
kifejletekkel, pingpong-dialó-
gustechnikával, ez utóbbiakba beágyazott
monológokkal, amelyek alighanem a
közelmúlt szovjet irodalmának legmélyebb
vallomásai közé tartoznak erkölcsi,
társadalmi kérdésekről, jelenségekről. Két
kiváló színésznek ad nagy lehetőséget a
mű, a teljes kvalitásegyenlőség alapján,
hiszen itt „mindenki megkap-ja a magáét",
a szónak több értelmé-ben is. Jefremov
rendezte az előadást, és játssza a férj,
Lavrova pedig az asszony szerepét.
Ráadásul Borovszkij tervezte a díszleteket,
s így a sikerhez sok minden adva volt.
Meglepetésünkre a taps még nem volt
önfeledt, igenlő, bátorító, elfogadó.
Nyilván azért sem, mert a készülődésnek -
a szovjet szisz-téma szerint -- még az
elején vannak,



most jönnek még a szokásos, esetleg
sokáig tartó korrekciók. A nagyobb sikert
(vagy egyáltalában az elismerést) az
akadályozta, hogy Jefremov, a rendező
(Borovszkijjal együtt) kissé beleveszett
egyfajta kisrealizmusba: sok minden vonta
el a figyelmünket az eléggé aprólékosan
berendezett szóbabelsőből, sok volt a mi
felfogásunk szerint kissé pepecselő játék, s
ez aláhúzta a darab egyetlen hiányosságát,
az olykor szem-betűnő kimódoltságot,
spekulatív jelleget. Hiába, azt még
Gelmannak is meg kell tanulnia, hogy a
hangsúlyváltás, a labdaátdobás az e g y i k
szereplőtől a másikhoz nem párosulhat a
labdaátvevő szövegének, cselekvésének
túlzottan részletező kidolgozásával, mert
akkor mit csinál közben a másik?
Egyszóval karcsúbbá kellene tenni a mű
szerkezetét, jobb lenne elvontabb térben (a
MHAT-énál jóval kisebb színpadtéren
(kibontani a cselekményt, s világosabbá
kellene tenni a drámai csomópontokat, a
jelenleginél gyorsabb tempóban.

Galin Re t r ó j a nálunk ugyan nem, de a
Szovjetunióban széles körökben ismert,
sok helyütt játsszák, nem régóta. Moszk-
vában elég friss előadását láthattuk a Kis
Színház Kamaraszínházában (azaz a Malij
Tyeatr Filiáljában). A darab prob-
lematikája egyetemes, Albee-tól és még
sok más kortársi nyugati szerzőtől egészen
a Vampilov utáni dramaturgia szerzőiig. A
téma, probléma a fiatalok elhidegülése,
elidegenedése az idősektől, az öregek
elmerevedése, talajtalanná válása egy
rohamosan urbanizálódó, ember-
tömegeket koncentráló világban. A nyu-
gati drámairodalom különböző nagyjai
vagy aprópénzre váltói mindezt gyakran
abszurd szemlélettel, ábrázolásmóddal, a
kiúttalanság szemszögéből vizsgálhatják,
boncolhatják, egészen a viviszekció gát-
lástalanságával és horrorelemeivel. A
szovjet (vagy más szocialista országokban
élő) drámaíró számára a hasonló
jelenségek torokszorítóbbak, mert egy
közösségi társadalomban az ilyesmi még
szörnyűbb, pontosabban: mi fokozottab-
ban restelkedünk az elidegenedési folya-
matok, szívtelenségek láttán. Galin min-
denesetre ezt teszi: két középkorú hőse
(férj és feleség) azon töri a fejét, hogy mit
csináljanak Moszkvába „felhozott"

apjukkal (apósukkal), mert az öreg ugyan
egykor egyike volt a feleségével, gyer-
mekével (az egyik főhőssel) zordonan bá-
nó, régivágású apáknak, de az elanya-
giasodó, elbürokratizálódó nagyvárosi
környezetet, lányát, vejét, baráti körét

nem bírja, visszavágyik vidékre. Vejé-nek
ördögi ötlete van, s nagyon kacifántosan,
jámborul adja elő: ismerkedjék meg az ő
közreműködésével idős asszonyokkal,
egyedülálló nőkkel s valamelyiket vegye
feleségül, a többi aztán magától jön (nem
marad egyedül, új lakásba költözik, vele
egykorúakkal lesz stb.). Az öreg azonban
nem vállalja a kiszemelt feleségjelölteket,
sőt még azokat is megnyeri programjának:
vonuljanak el mind falura, Tonya nénihez,
s éljék ott igazán emberséges életüket. Ez
tehát olyan exodusfajta, hátra, vissza,
ahogy a cím is mondja. Galin
nyilvánvalóan nem romantikus
„antikapitalista", nem szegődik hívévé egy
retrográd szemléletnek. Mindössze fel
akar rázni bennünket, hogy bajok vannak
az ember tisztelete, szeretete körül, s a
hatás kedvé-ért, szebben kifejezve a
katarzis kedvéért szervezi, írja meg a
darab végére ezt a modern
mennybemenetelt. Itt s ekkor
mindenkinek - akit illet, a darab-beli
fiataloknak például - mélyen szé-
gyenkeznie kell, s ezt a hatást a szerző
szellemes szerkesztéssel, pompás jelenete-
zéssel, megcsavart jelenetekkel éri el.

Hejfec rendezése és Borovszkij díszlete
egyik irányban sem túloz. Az előadás nem
olcsó, nem súlytalan, noha ziccer-
szerepek és -szituációk bőven vannak.
Nem szentimentális, inkább torokszorító
ott, ahol kell. Nem is túlzottan sötét,
hiszen gyakran nevetünk, s ez amolyan
felszabadító nevetésfajta. Egyensúlyban
van a komikum és a tragikum, a víg-játéki
és a mélyen társadalmi színmű-elem.
Meglepetés ez, mert elég gyakran
megfigyelhettünk szovjet előadásoknál is, a
magyar utánjátszásoknál (régebben)
úgyszintén, eltolódásokat valamelyik
irányba. Az előadás azonban elsősorban
azzal szolgálja a teljesebb emberségért
vívott harcot, hogy - a rendező segít-
ségével bizonyára - némely színész bá-
mulatosan tisztán, nemesen mutatja fel a
produkció során az öregség méltóságát.
Mindenekelőtt az öreg Csmugint alakító
Ljubeznovot bámultuk. Ebből a figurából
sokan (honunkban pláne) amolyan
kedélyes, beolvasó és bohóckodó alakot
formáltak volna. Ljubeznov végsőkig
fegyelmezett, noha egy pálya, egy jelen-
tékeny színészi pálya sok-sok eszközével,
ötletével, emlékével, begyakorlottságával
rendelkezik. Nem szórakoztatni akar
(csak), hanem megdöbbenteni. Az általa
megteremtett figurából valósággal süt,
árad az élet végén álló ember méltósága,
azaz egy specifikus állapot (ami ön-

magában nem érték) méltósága. Ezze az
emberrel egy percig sem lehet packázni,
ez minden pillanatban védi ezt a
méltóságot, egy hosszú élet mégiscsak
megvalósított értékrendszerét. Á három
kiszemelt és mulatságos szituációban egy-
szerre összehozott feleségjelölt - Gyemi-
na, Ovcsinnyikova és Szolodova alakí-
tásában - ugyanúgy nem engedett a
csábításnak: pontos jellemrajzot adtak
(elsősorban ezt akartak adni), s elérték azt,
ami a legnehezebb: egy percig sem váltak
olcsón nevetségessé, noha erre ezer
lehetőségük lett volna. Az éceszgéber-
imposztor férjet és a megalkuvó feleséget
Podgornij, illetve Torcsinszkaja
„komolyodva" játszották el túlrajzolás
nélkül. Az egész előadás olyan volt, mint
Borovszkij díszlete: világos, áttekinthető
szerkezetű, hangulatot, miliőt is
visszaadó, finom részlet-megfigyelésekre
alapozott, ízléstelenségektől,
harsányságoktól mentes.

E számunk szerzői:

BŐGEL JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium főmunkatársa

BUDAI KATALIN újságíró
CSÁKI JUDIT újságíró,

a Népszava munkatársa
FÖLDÉS ANNA újságíró, a

Nők Lapja rovatvezetője

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének tanár-
segédje

HAVAS FANNY
a kaposvári Csiky Gergely Színház propa-
gandistája

KATONA ZSUZSANNA

a Magyar Televízió munkatársa
KISS ESZTER nyelvtanár
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,

a Népszava munkatársa

SZŐDY SZILÁRD
a Művelődési Minisztérium főelőadója

TAKÁCS ISTVÁN
az MTI munkatársa

VINKÓ JÓZSEF
a József Attila Színház dramaturgja

Helyreigazítás

Májusi számunk drámamellékletében a
Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat
hibájából tévesen jelent meg a bevezető
tanulmány szerzőjének neve. A cikk írója ;
Koltai Tamás.


