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Színész szakon végeztél. Már a főiskolán
eljátszhattad Raszkolnyikovot a Bűn és
bűnhődésben. A Vígszínházba szerződtél, voltál
Romeo, az Utazás az éjszakába Edmundja, a
Baálban Eckart... Es egyszer csak gondoltál
egyet, megrendezted a házi szín-padon a
Trisztán és Izoldát.
 Az olyan embernek, mint én, akinek

életében legfontosabb a színház, teljesen
természetes, hogy idővel egy nagyobb egységet
próbál befog-ni, vagy egy nagyobb egységről
próbál gondolkodni. Így jut el a rendezésig.
Ahhoz, hogy meg-rendezzek egy darabot,
személyes élmény, kötődés kell. Nekem mindig
fontos a történet, a sztori, amelyben magamra
ismerek. A Trisztánt azért állítottam színre, mert
volt az életemben egy elképesztően nagy,
viharos szerelem, amelyet tulajdonképpen ezzel
az előadással sikerült lezárnom.
 Már az első rendezésedben mostohán bán-

tál az eredeti szöveggel.
- Vas István és Illés Endre darabja nem min-

dig azt emeli ki a legendából, ami számomra a
legfontosabb. Nem találtam másik darabot,
amely ugyanezt a történetet dolgozza fel, ezért
átformáltam a már meglévőt, hiszen dramatur-
giailag nagyon használható volt.
 És Shakespeare-t miért? A velencei

kalmárban elvetetted a Vas István-fordítást.
 Vas István fordításán azt éreztem, hogy

néhol pontatlan és szemérmes. Bizonyára sze-
mesztereken át lehet taglalni költői értékeit, én
viszont néha nem értem, hogy a szereplők mit
mondanak. Ilyen egyszerű. Lehet, hogy buta
vagyok, de tény, hogy így van. s ha olvasva nem
értem, akkor a színpadon még kevésbé fogom
érteni.
 Viszont nemcsak újrafordíttattad a darabot

Szabó Stein Imrével, hanem jócskán húztál is
belőle, illetve beleírtál Shakespeare-be. Ez ellen
sokan ágálnak, illetve szentségtörésnek tartják.

- Az irodalmárok.
 Nem csak az irodalmárok. Akadnak ilyen

fordítók, rendezők és egyszerű nézők is.
A baj az, hogy össze van keverve a színház és

az irodalom. Ha az írók ágálnak az átalakítgatások
ellen, akkor saját maguk alatt vágják a fát. Mert
ami leíródik, az irodalom, és attól válik drámává,
hogy a színpadon megjelenítik. Drámák azért

íródtak és íródnak, hogy különböző, lökött: szín-
házi emberek találkozzanak velük, és beinduljon
a fantáziájuk. A színház nem elmélet, hanem
gyakorlat. Az a kérdés, igazolja-e az előadás a
„beavatkozást", vagy nem. Az előadástól függet-
lenül arról beszélni, hogy mit szabad csinálni egy
darabbal -zsákutca. Évszázadok óta belenyúlnak
mások szövegeibe. A színdarab azért van, hogy
bármit csinálhassanak vele. Ha élővé válik, ha
megszólal a színpadon, akkor a szerző boldog
lehet a sírjában, a mennyben, a pokolban - bár-
hol legyen is. A színházat az viszi előre, hogy a
darabokat szét lehet szedni, és újra össze lehet
rakni, és ezáltal új értelmet kapnak. Minden ren-
dező ezt csinálja. Akkor is, ha nem nyúl a szö-
veghez. Ha nem így volna, minden darabot csak
egyszer lehetne eljátszani.
 Valló Péter egy interjúban azt mondta,

hogy a művek eredeti formában való konzekvens,
tartalmas megrendezése is járhat pokoli erő-
feszítéssel. Először talán ezt kellene kipróbálni.
 Én mindig azt hiszem, hogy az előadásaim

a művek eredeti változatai.
 Sirály -rendezésed is? Vegyük azt a

jelenetet, melyben Arkagyina rájön, hogy
elveszítheti Trigorint. Az asszony
kétségbeesésében minden

női praktikát bevet, hogy visszahódítsa szerel-
mét. A csehovi szöveg szerint szóval, lélektani
módszerekkel, nálad pedig szexuális aktussal.
 Szomorú, ha csak ezekre a dolgokra figyel-

nek fel. Ódáig már nem jutnak el, hogy miért,
vagy hogy ez hogyan következik az előadásból,
csak leragadnak annál, hogy Csehov és a szexu-
ális akrobatika „nem jöhet össze". s kevesen
tudják - hál' istennek, nem látszik meg az elő-
adásaimon -, hogy milyen alapos munkát fektetek
beléjük. Például az után, hogy a Sirályban mit
énekelnek, Moszkvában, különböző könyvtárak-
ban három hónapig nyomozott egy magyarul
tudó orosz dramaturgnő. s kiderítette, hogy Dorn
doktor milyen operettslágereket és kuplékat
énekel. Az előadásokban általában szó szerint
lefordítják a dalokat. Pedig nem mind-egy, hogy
ezek milyen dalok. Valaki egyszer eldöntötte,
hogy ezt így kell, azt meg úgy kell. De ki döntötte
el és miért? Nem tűnik fel senki-nek, hogy az
átlagnéző az ilyesmit már halálosan unja?
 Miért gondolod, hogy ami hagyományos, az

feltétlenül unalmas is? Peter Stein salzburgi J
Julius Caesar-rendezését kivételesen a magyar
televízióban is lelhetett látni. Aki épp akarta,
követhette a szöveget, akár könyvvel a kezében.
Egy sor sem hiányzott belőle, mégis nagy sikere
volt.
 De az Peter Stein, én meg nem vagyok Peter

Stein. Én is láttam a tévében az előadást, és úgy
gondolom, hogy Stein Julius Caesarja vagy Valló
Ványa bácsija és az én Sirályom egyaránt lehet
érvényes előadás. De persze megeshet, hogy én
azért húzok, és azért írok bele egy darabba -
Peter Steinnel ellentétben -, mert nem tudom
megrendezni a sokszólamúságát. Lehet, hogy én
csak egyszólamúan tudok rendezni.

BALOGH A. FRUZSINA

EZ ILYEN EGYSZERŰ
BESZÉLGETÉS ALFÖLDI RÓBERTTEL
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 Mások éppen A velencei kalmár kapcsán
úgy látják, hogy eddig fel nem fedezett összefüg-
géseket, belső tragédiákat láttál meg.
 Lehet. Ha elolvasod Shakespeare-t, észre-

veszed, hogy ami például Shylockkal történik,
arról csak beszélnek, amit viszont ő tesz Anto-
nióval, azt mindig látjuk. A jelen idejű történés
mindig nagyobb hangsúlyt kap a színpadon,
mintha csak elmesélnek valamit.

- Ezért toldottad be az előadás eleji bárjelene-
tet, amelyben Shylockot kipenderítik, mert zsi-
dó?
 Pontosan ezért.
 Mennnyire jellemző ez a kiközösítés ma

Magyarországon?
 Úgy gondolom, hogy a színház nem azonos

az élettel. A színház egy művészi forma, aminek
az a dolga, hogy szimbólumokat használjon,
hogy sűrítsen. Ha a színház az élet lenne, akkor
a legjobb színészek az elmebetegek lennének,
csak ki kellene őket hozni fél hétkor a bolondok-
házából, és azt mondani nekik, hogy „meghalt
anyád" - és baromi jók lennének. A színház
halálosan komoly játék. SZÍN-JÁTÉK. Ha valahol

nincsenek szabályok, hát itt biztosan nincsenek.
Például nincsenek balettlépések, mint egy tánc-
játékban. Ezért tehetem meg, hogy úgy kezdőd-
jék az előadás, ahogy kezdődik. Különben igenis
nálunk ma kipenderítenek valakit azért, mert zsidó,
cigány, román vagy ukrán. Vagy egyszerűen „csak".
 Tehát ha Shylockot kidobják a bárból,

„egyenlőbb" esélye van visszaadnia kölcsönt?
 Igen, mert az ő indulatai valami miatt jönnek

létre. De nem csak erről van szó. Szerintem
Shylocknak egykorúnak kell lennie Antonióval,
és hasonló fizikumúnak is. Mert nincs különb-
ség. Ezért játssza Shylockot Rátóti Zoltán, An-
toniót pedig László Zsolt.

- Más szereplőknek is új hangsúlyokat adsz.
Például Jessica szerelme kedvéért elárulja az
apját, majd az előadás végére teljesen összerop-
pan, szinte beleőrül.
 Az ember lázadhat a génjei, az ezeréves

múltja ellen, de ha megteszi, annak ára van. A
legkevesebb, hogy egyedül marad a világban. Ha
nem vállalod önmagad, a múltaddal, a családod-
dal és sok minden mással együtt, akkor meg-
szűnsz létezni.

- Jessica már akkor megtagadja az apját,
amikor megszökik Lorenzóval. Shakespeare-nél
ugyan megvan a szerelmében való csalódás hal-
vány motívuma, de ettől még, úgy tűnik, nyugod-
tan élhet tovább Lorenzóval az idők végezetéig.
 A darabban nagyon fontos hangsúlyt kap az

a bizonyos ládika, amelyet Jessica elrabol az
apjától. Shakespeare annyira „aljas", hogy még
vissza is küldi a lányt, hogy hozzon még többet.
Azután az ötödik felvonásban, amikor a többiek
folyamatosan Jessica zsidóságát cikizik, Lorenzo
nem védi meg. Mi ebben a felhőtlen?
 Nálad nemcsak hogy nem védi meg, de

meglehetősen brutálisan bánik vele. Még meg is
erőszakolja.
 Erre most újra a szexuális akrobatika miatt

kérdezel rá. z álszemérem. Olyan egyszerű az
egész: Lorenzónak nagyon jól jön, hogy Jessica egy
gazdag zsidó lánya. Egészen biztos, hogy Lorenzót
az érdeke is mozgatja, amikor Jessicát szereti.
 Bassanio is csak érdekből szeret?
 Antonio évek óta pénzeli Bassaniót, akinek

egyre több pénz kell. Ezt el is mondja Anto-
niónak: „Mert többet éltem, s nagyobb lábon, mint
bírta volna szerény hátterem." Ebben a
jelenetben kéri meg Antoniót, hogy segítsen neki
némi tőkével meghódítani Portiát, a gazdag bel-
monti úrnőt. Itt hangzik el az is, ami semmi
kétséget nem hagy afelől, hogy mi hajtja őt Bel-
montba: „Mi ha célt ér, újra szabad vagyok."
 Portiát nem hamvas fiatal nőnek, hanem

érett, tapasztalt, vágyódó asszonynak láttatod.
- Portia túl okos ahhoz, hogy fiatalnak

higgyem, és azok a rohadt ládikák túl nagy
tehertételt jelentenek számára.
 Miért videón jeleníted meg a ládikákat és a

korábbi kérőket?
 Nagy problémát okozott nekem, hogyan

mondassam el ezeket a „borzalmas" monológo-
kat. Ezek mindig hamisan szólnak. Magyar szí-
nészek legalábbis - engem is beleértve - hamisan
mondják. Magyar színész kiáll és szaval, mert
egyedül van, úgy csinál, mintha nem volná-nak
ott nézők. Megpróbáltam keresni valamit, ami
érzékelteti a belső beszéd sűrűségét. Ha
szuperközelre hozom a színészt, bármilyen fura,
az ő helyzetét is könnyítem azzal, hogy a mono-
lóg belső monológgá válik. Meglepő módon,
amikor lehajolva egy csőbe - a kamerába -
beszél, sokkal természetesebb lesz, mintha a
nézők elé kellene kiállnia.
 A videóra, a cselekménysűrítésre, az újra-

fordításra, a klipszerűségre azért van szükség,
hogy a néző ne unatkozzon?

- Bocsánat, mi a színház lényege? Az, hogy
tükröt tartson, hogy abból a korból táplálkozzon,
amelyben él, és hogy rányissa a néző szemét a
saját korára. Nekem pedig az a feladatom, hogy
olyan jeleket használjak - például a sűrített klip-
szerűséget-, amelyeket a nézők ismernek, ame-
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lyek természetesek a számukra. A nézők el-
szoktak attól, hogy rejtvényeket fejtsenek a
színházban. Az a kultúra és az a világ, amely
körülveszi őket, nem erről szól. Az egyértelmű
dolgokról szól.
 Miért gondolod, hogy a nézők csak ezen a

felkészültségi szinten képzelhetők el?
 Nem gondolom. De tény, hogy ez veszi

körül őket. Amikor színházba járok, én is
unatkozom, mert annyira „mélyek" az előadások,
hogy nem értem őket, mert annyira bonyolult
minden. Az embereknek más a tempójuk. z
igenis sűrített, őrült élet. Tíz év alatt itt
fenekestül felfordult minden. Más a kávé íze,
más a csésze formája. Lehet azt mondani, hogy
a kor alkalmatlan arra, hogy igazi művészetet
csináljunk. Akkor abba kell hagyni, nem kell vele
próbálkozni. Vagy alkalmazkodni kell a korhoz,
ami nem jelent meg-alkuvást. Az én
előadásaimról sok mindent el lehet mondani, de
azt nem, hogy megalkuvóak. Érdekes, hogy
azoknak a külföldieknek, akik nem értik ugyan a
nyelvet, de eljönnek megnézni az előadást,
nagyon tetszik. Például megértik, hogy az ötödik
felvonás miért nem az a helyes, kedves „add ide a
gyűrűd - nem adom" című ipiapacs-játék, ami
ráadásul borzalmasan unalmas szokott lenni, és
amivel én legalábbis nem tudok mit kezdeni.
Számomra sokkal fontosabb volt meg-mutatni,
hogyan jutnak el emberek addig, hogy
szemrebbenés nélkül agyonverjék embertársukat
csak azért, mert más, mint ők, és adott esetben
másképp gondol valamit. Innen már csak egy
lépés, hogy csizmát vagy bakancsot húzzanak,
és együtt induljanak el agyonverni embereket.
Lehet, hogy a nagy öldöklések, háborúk mélyén
is ilyen pici konfliktusok lapulnak. Szeretném, ha
a nézőnek az előadás láttán eszébe jutna: „álljunk
már meg egy szóra, vegyük észre a másikat."
Véleményem szerint Shakespeare
zenemonológja a darab végén engem igazol.
Hiszem, hogy a néző megérti a szándékomat.

- Kaptál már ilyenfajta visszaigazolást?
- Rengetegen akarják megnézni az előadást.

Akik pedig már látták, azok közül sokakat felka-
vart. Gondolom, ez elég visszaigazolás. De em-
líthetnék egy másik példát is. Tavaly Nyitrán ját-
szottuk a Sirályt. Az emberek egy része nem
értette a nyelvet, de megértett olyasmit, ami
szerintem egészen elképesztő. Például, hogy mi-
ért vannak különböző színek, és miért tocsognak
a szereplők vízben.

- És miért?
 Azért, mert az történik, amit Trepljov megír.

Hogy lassan már csak az elemek maradnak. Mert
az elemek kékek. Kék a víz. s a két fiatal kivéte-
lével szépen lassan mindannyian megszűnnek
létezni - nem néznek szembe önmagukkal. Végül
csak az elemek maradnak. De ez, azt hiszem,
nagyon egyszerű, mondhatnám, majdnem pri-
mitív. Tavaly, a szegedi színházi találkozó ankét

ján mégis azt kérdezte valaki: „Ha áznak, miért
nem hívnak szerelőt?" Kedves, nem?

- Ha az itthoni nézők nem értenék az elő-
adásaidat, nem mennének telt házzal, ahogy ma-
gad mondtad. Bár úgy tudom, a Phaedra eleinte
nem aratott túl nagy sikert, sokan elmentek a
szünetben.

- Létezik olyan előadás, amelyik mindenkinek
tetszik? Aki elmegy, az már energiát kapott csak
negatívat. Nem az történt, hogy unalmában el-
aludt, és azt sem tudta, mit látott, hanem még
három hét múlva is arról beszél, hogy milyen
jogon írom én a Phaedraba azt, hogy fasz. Lehet,
hogy nem jut el mindenkihez a történet. Szá-
momra pedig itt is a történet a lenyűgöző, mert
pontosan ismerem, milyen az, ha az ember be-
leszeret valakibe, és abban a pillanatban tudja,
hogy ez szigorúan tilos. Ismerem a szenvedést,
ami utána jön. s úgy tűnik, hogy a nézők több-
sége érti, miről van szó. Nagyon furának találják,
de nézik. Lehet, hogy nem tetszik nekik, de nem
mennek el. De az is lehet, hogy el kell gondolkoz-
nom azon, amit nemrégiben fogalmazott meg
valaki. Hogy most már divatos lettem. A rosszat

sem kell elhinni, de azt hiszem, a jót sem.
Vigyáz-ni kell.
 Arra gondolsz, hogy elszaladhat veled a ló?
 Arra gondolok, hogy az előadást nem a

saját értéke, hanem ,,az Alföldi helyzete" szerint
ítélik meg. Egyébként velem nem fog elszaladni a
ló, nem vagyok olyan típus. Zavarba jövök attól,
ha sikerem van.
 Mindenesetre irigylésre méltó helyzetben

vagy. Két színházban összesen hét előadást ren-
deztél. Alkotó embernek tartod magad, mégis
igazgatói székre vágytál. Miért?
 Miért gondolja mindenki, hogy olyan igaz-

gató lettem volna mint amilyenek most vannak?
Feleannyi emberrel csináltam volna színházat,
mint Magyarországon szokás. Művészileg irá-
nyíthatok egy színházat, amelyért felelősséget
vállalok, de ez nem jelenti azt, hogy az összes
üggyel én foglalkozom. Ha olyan emberek vesz-
nek körül, akikben megbízol, akkorát lehet adni
a feladatok egy részét. Sokszínű és nyitott szín-
házat csináltam volna, amelyben különféle gon-
dolkodású és világú rendezők dolgoznak. Nem a
hatalom miatt érdekel a színházcsinálás. Lehet,
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hogy túl nagyképűen hangzik, de úgy érzem,
egyfajta választ tudtam volna adni arra, amiről
mostanában annyit beszélnek: vákuumban van a
magyar színház.

 Szerinted nincs vákuumban?
 El kell olvasni a pályázatomat. Sokan

nagyon jónak találták. Csak úgy gondolták, hogy
az Al-földi még nagyon fiatal, még nincs
keresnivalója a piacon. Egyetlen szakmai
ellenérvet nem hallottam a pályázat négy hónapja
alatt, csak ezt: „Fiatal és naiv, és amit leírt, nem
lehet megvalósítani." Én meg erre azt mondom,
hogy nem vagyok naiv, és meg lehet csinálni.
Ráadásul azt senki nem mondta el, hogy szerinte
miért nem valósítható meg az elképzelésem.
Lehet, hogy igaza van, de én azt honnan tudjam?
Miért titkos az, hogy hogyan kell színházat
vezetni? Az nem érv, hogy naiv és fiatal.

 Úgy gondolod, hogy bizonyos pozíciók elő-re
le vannak osztva?

 Igen, úgy gondolom, hogy a szakma vezető
teamje igenis leosztja a pozíciókat. Meg van ha-
tározva, ki mennyit ér, ki kiről mit gondol, ki
melyik skatulyába van belerakva, ki kihez tartozik,
ki milyen művész.

- Te melyik skatulyába tartozol?
 Épp az a probléma, hogy egyikbe se. De

nem is akarok. Most már főleg nem. Az
úgynevezett szakmai vezetőség az egész
pályázati kiírás során úgy viselkedett velem, mint
ellenséggel.

 Olvastad a SZÍNHÁZ-ban Csáki Judit cikkét?
 Olvastam, és kikérem magamnak. Kikérem

magamnak, hogy a sokat emlegetett szakmai
szempontok ellenére az egész cikk független a
pályázatom tartalmától. Ez a cikk arról szól, hogy
pusztán azáltal, hogy pályáztam, és meg mertem
kérdőjelezni Székely Gábor kizárólagos alkal-
masságát az igazgatói posztra, bűnt követtem el,
erkölcsileg és szakmailag is elítélendő dolgot
műveltem. Azt is írja Csáki Judit, hogy én a
kávézások, vacsorázások, valamint a lobbyzások
miatt szerepeltem olyan jól, ahogy szerepeltem.
Máskülönben a pályázatom Székely Gáboréhoz
képest értékelhetetlen.

 Ez utóbbit nem olvashattad, mert nincs
benne.

 Jó, ez a szakmai kuratórium véleménye volt.
De a cikkben az van húsz oldalon keresztül, hogy
miért nem Székely Gábor az Új Színház igazga-
tója. És nincs megmutatva a másik oldal. Pedig
én írtam negyven flekket, dolgoztam rajta fél évet.
Az is fölháborít, hogy az összes többi pályázó
össze van mosva. Miért tartozik mindenki egy
kalap alá, holott nagyon eltérő színházi eszményt
fogalmaztak meg? Esküszöm, hogy az
egészhercehurcában az volta legrosszabb, hogy
folyamatosan arról beszéltek, nagyon értékes a
pályázatom, nyugodjak meg, 2001-ben úgyis ka-
pok színházat, várjak még három évet. Az történt,
hogy bementem, és megpróbáltam nagyon ud-
variasan, szerényen és kedvesen beszélni arról,

A portrékat Kovács Zita készítette

ilyen egyszerű. Lehet, hogy bennem van a hiba?
Sohasem dolgoztam Székellyel, lehet, hogy
másképp beszélnék róla, ha dolgoztam volna
vele. Úgy gondolom, nincs abszolút érték. Ez is
lehet jó, meg az is lehet jó. Mindenről tapaszta-
latokat kell szereznünk. Csak úgy lehet értékelni,
besorolni. Kérdem, miért nem nézte meg egyet-
len rendezésemet sem Ascher vagy akár Székely
Gábor. Holott én nagyon szeretném tudni, mit
gondolnak róla. Érdekel, mert tisztelem őket,
kíváncsi vagyok a véleményükre, tanulni szeret-
nék a hibáimból. De lehet, hogy őket nem érdek-
lik a munkáim. Ez is ilyen egyszerű. A Vígszínhá-
zon kívül nagyon kevés rendezővel beszélgetek.
Egyedül Zsótérral kísérjük figyelemmel egymás
munkáját. Nincs kommunikáció, s ez borzasztó.
Azt szeretném, ha a mi generációnkból valaki
csinál egy előadást, akkora generációs társaink
néznék meg először, és ízekre szednék - akár
hajnalig vitatkozhatnánk. Azonos szakmában
dolgozó embereknek kutya kötelességük volna,
hogy kíváncsiak legyenek egymásra. Ott vannak
a festők: például Fehér László elmegy a Madzag
kiállítására és fordítva. Elfogadják, hogy te így
festesz, én meg úgy. A színházi emberek nem
fogadják el. Sőt valójában még a közönség véle-
ménye sem érdekli őket igazán. Nagyon nagy
bűnnek tartom, hogy a szakma arisztokratikus,
hiszen mi „szolgálunk és védünk". A színházi
szakmáról mindig a pincérek jutnak eszembe.
Nekünk olyan színházi embereknek kellene len-
nünk, mint amilyen ma egy udvarias pincér, aki a
vendégért van. Nem pedig olyannak, mint ami-
lyenek a hetvenes években voltak a pincérek.
Mindig begörcsöltem, amikor jött a pincér, és
undokul megkérdezte, mit akarok. Mert úgy gon-
dolom, hogy én vagyok a nézőkért, és nem for-
dítva.

hogy milyen színházat szeretnék csinálni. Az én
pályázatomban egy szó sincs Székely színházá-
ról. Se értékelés, se vádaskodás, se viszonyítás.
Amúgy sem szeretem a konfliktusokat, nem sze-
retek haragban lenni senkivel. Amikor a pályáza-
tomról elmondtam a mondandóm, Babarczy
László még pozitívan beszélt rólam, ám amikor
kiderült, hogy Székely potenciális ellenfele lehe-
tek, öt perc alatt megváltozott az értékítélete.
Meg kell mondanom, az önkormányzati képvi-
selők nagyon jókat kérdeztek. Babarczytól példá-
ul, aki elmondta a pályázatomról, hogy nagyon
jó, nagyon értékes, de először próbáljam ki ma-
gam vidéken, megkérdezték, hogy miért alkal-
mas jobban színházvezetésre Alföldi vidéken,
mint Pesten. s Babarczy erre nem tudott mit
felelni.

 Miből derült ki, hogy Székely potenciális
ellenfele lehetsz?

 Az önkormányzati képviselők kérdéseiből,
véleményéből. Például megkérdezték: ha a kura-
tóriumi jegyzőkönyvben az olvasható, hogy Al-
földi pályázata jó, akkor miért nem juttatták to-
vább a második fordulóba? Erre nem válasz
Székely Gábor munkássága. De Csáki cikkét ol-
vasva az az érzésem is támadt, hogy négy hóna-
pig járatták velem a bolondját. Eljátszották, hogy
komolyan vesznek, holott eszük ágában sem
volt. Ezt most az önkormányzatra értem. Előbb
hátba veregettek, aztán elfelejtettek.

 Olyan kudarcnak érzed a történteket, hogy -
mint hallottam - kijelentetted: soha többé nem
pályázol?

 Egyáltalán nem érzem kudarcnak. Azért
nem fogok pályázni, mert elvették tőle a
kedvemet. Nem szoktam kétszer próbálkozni.

 Úgy gondolod, hogy ma Magyarországon
Székely Gábor nem érdemel színházat?

 Dehogynem. Csak az történt, hogy az
önkormányzat pályázatot hirdetett egy olyan
színházra, amit én nem szerettem, mert nem
értettem.


