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értékein túl befogadni azokat az „energetikai im-
pulzusokat" is, amelyek az emberi kultúra hiterejű
mozgatói? Képesek vagyunk-e még átadni
magunkat a misztériumnak, hogy a színház szá-
munkra ne pusztán intellektuális élmény legyen,
hanem egész lényünket megmozgató katartikus
megtisztulás? Lehetséges-e mindez a színházon
keresztül? A darab próbái során Vasziljev a kö-
vetkezőket mondta a magyar színészeknek: „Él-
mélyültem a saját elméleti kutatásaimban, és így
elérkeztem a színház lehetőségeinek határához.
Ahhoz, hogy további eredményeket érjek el, be

1998. május 24 , vasárnap kora este a Szolnoki
Művésztelepen nemrég megnyílt Paál István
Stúdiószínházban. A remek akusztikájú pici
térben elhelyezett asztalok körül néhány színész
- Törőcsik Mari, Kaszás Gergő, Fodor Tamás,
Rudolf Teréz és Kaszás Mihály -, valamint e
sorok írója. Szemben „telt h á t , vagyis ötven-
hatvan érdeklődő-hallgató néző. Az Ártatlan
bűnösök délutáni előadása után beszélgetünk a
város közönségét erősen megosztó Vasziljev-
rendezésről. A megszólalások sorrendjét erősen
befolyásolja az a tény, hogy Törőcsik Marinak
és Fodor Tamásnak egy adott pillanatban el kell
köszönnie, hogy időre érjen a fővárosba.

Bérczes László: A fővárosban elterjedt híreszte-
lésekhez képest ezen a Vasziljev-matinén megle-
pően sokan ültek a nézőtéren, és meglepően
sokan maradtak is a szünet után. Ez volta 22. -
természetesen bérletes - előadás. Hogy sikerült
ez a tegnapihoz, egyáltalán, az előzőekhez ké-
pest?

Törőcsik Mari: Vasziljev egy műalkotásból lét-
rehoz egy másik műalkotást. Éhhez mindent
annyira lekottáz, mint egy zeneszerző. Mi színé-
szek tehát kész kottát kapunk, és a Vasziljev-féle
kotta a legapróbb részletekig előírja a mozgásun-
kat is, a beszédmódunkat is. Ezt a kottát meg
tudtam csinálni mára premieren, akkor, amikor
még szörnyű rossz voltam, mert a premieren
mindig szörnyű rossz szoktam lenni. „Megcsi-
nálta a kottát, de azt nem csinálta meg, amiért
érdemes erre a pályára jönni" - dohogott utána
Vasziljev. Igaza volt, csakhogy amikor először

kellett volna zárkóznom egy kolostorba, és ott
dolgoznom. Ez már lehetetlen. A lényegi színház-
hoz vezető úton vereséget szenvedtem. Én a
törekvéseimet lényegi színháznak vagy rituális,
misztériumszínháznak nevezem."

Égy nagy szellemi és művészi útkereső időzött
nálunk véget nem érő zarándoklata során. Meg-
osztotta velünk kérdéseit, kételyeit, prófétai he-
vülettel ajándékozott nekünk egy előadást. Vajon
elindított-e bennünk valamit? Megihletett-e ben-
nünket az orosz színház élő szava? A válasz
talán később jön - túl ártatlanságon,
bűnösségen.

kiállok egy vadonatúj dologgal a közönség elé,
akkor engem - minthogy valaminek a végére
jutottam - mindig valami titokzatos, végtelen
szomorúság fog el, és mivel tudom, hogy ezt
nem szabad érvényesítenem a szerepben - csak
teljesítek, fegyelmezetten követem a kottát. Ját-
szani, felszabadultan élvezni a színpadi jelenlétet,
ihletett lebegésben átadni magamat az egésznek
csak később tudom. Mostanában -tehát ma is -
már ezt éreztem. Ezért olyan elkeserítő arra
gondolni, hogy már csak három előadás van
hátra, aztán június hatodikán, szintén délután,
utoljára megyünk be a színpadra. Éppen akkor,
amikor már sajátunkká válik az, amit annak
idején egyet-len ember megálmodott.

Fodor Tamás: Aki utazott már repülővel, az
ismeri ezt az érzést: a gép elindul, felgyorsul, már
minden porcikája dolgozik - és akkor van egy
pillanat, amikor elemelkedik a földtől. Ezt a pilla-
natot keresi mindenki, akinek köze van bármilyen
művészethez. Két állandóság - a földön járás
biztonsága és a lebegés szabadsága - között van
egy pont, a történés pillanata, amint eloldódsz a
földtől, na, az fantasztikus. Ez megtörténhet egy-
egy próbán, illetve - ahogy Mari is mondta - a
már birtokunkban lévő előadásokon. Ebben segít
a rendező - ha segít. Vasziljev segít. Itt van ez a
hosszú hajú, szakállas, furcsa, dosztojevszkiji
figura. Olyan... Jóistenszerű. Nem a vallásra,
hanem a teremtésre gondolok. Olyan ez, mintha
valaki medret ásna a folyónak. Vasziljev kialakítja
a medret, a parti világot, és amikor ez megvan,
bennünket színészeket- a vizet - beleönt ebbe a
mederbe. A vizet a meder vezeti, de ezen belül
teljes a szabadság. Örvények, öblök vannak, né-

hol megáll a víz, ott elhal az élővilág - hiszen
elképzelhető rossz színészi alakítás, és ott kivész
az élet -, de a mederből nem lép ki az egész. A
folyó él, halad, és megszüli azt a közeget, ami
élteti...

T. M.: .. .milyen okos maga, Tamás! Irigylem,
hogy így tud erről beszélni. Én csak úgy csiná-
lom.

F. T.:...szóval eszembe jutott az egyik próbán,
mi a különbség a Keleti-főcsatorna és a Tisza
között. Mindkettőnek van medre, és folyik benne a
víz. De mégis, szerintem, óriási a különbség! A
rendezők többsége csatornát ás - ha ás -, és
abban folyik a víz, üzemel az előadás. Csakhogy a
folyóban élet van, tőlünk szinte függetlenül
megjelenik a hal, a békanyál, a nád... Magunk is
csodálkozunk, mennyi minden úszik velünk.
Amikor ez létrejön, akkor sikerül az előadás. Itt
Vasziljevnél minden előadáson azt érzem, meg-
születik ez a folyó. Amikor a végén a takarásban
összenézünk Marival, az ő tekintetében azt lá-
tom, ami az enyémben is lehet: olyan jó lenne
folytatni. Mert játszunk, játékosok vagyunk.

B. L.: Marinak is, másoknak is nagyon tetszett
ez a folyóhasonlat. De ebben a metaforában hol
a néző? Mi az ő dolga?

T. M.: Pályám során a következő nézői alap-
magatartásokkal találkoztam: van, aki a dolgokat
azok egyszerűségében érti-érzi, van, aki éppen a
jelenségek komplikált összetettségére érzékeny -
és sajnos van, aki a kettő között lavírozva
tudálékoskodik: ő mindent meg akar érteni és
magyarázni, ő mindig jobban tudja, ő nem tud
ártatlan és nyitott lenni, mert már szétroncsoló-
dott a figyelme és az érzékenysége. A színésznek
tehát a hatástól részben függetlenül kell megítél-
nie a saját teljesítményét: a siker fontos, de nem a
legfontosabb a pályán. Akár a nagy bukás is
lehet sorsdöntő, „jöhet jól" a pálya szempontjá-
ból. A ritka kincs az, amikor az előadás, az alakí-
tás sikeres is és jelentős is. Vasziljev gondolko-
dását semmi nem béklyózza meg, semmilyen
színházon kívüli megfontolást-gondolok itt pél-
dául a sikerre - nem ismer. Vagyis egy Vasziljev
nevű orosz ember egy Dosztojevszkij vagy egy
Osztrovszkij nevű orosz ember darabját rendezi -
hogy Budapesten, Szolnokon vagy Moszkvában,
az neki mindegy. Ott, ahol egy ebéd három óra
hosszat tart, mit se számít, hogy én háromszor-
négyszer előre-hátra sétálgatok. De az a
tudálékos „köztes" néző esetleg megkérdezi:
„Minek sétál ez már megint?!" És otthagyja az
előadást.

B. L.: Ma ez nem volt jellemző, a második
részre is maradtak a nézők.

F. T: Mert busszal hozták őket... Ne, ne ne-
vessenek, nem viccből mondtam ezt. Marinak
igaza volt az imént: ezek az „egyszerű" emberek
ma színházba jöttek, ez volt a mai programjuk.
Éppúgy, mint azoknak a „komplikáltaknak", akik
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kocsikkal jöttek le Pestről. Ezek az emberek be-
kalkulálták, hogy esetleg hosszú előadást fognak
látni. De az átlagnéző kikéri magának a négyórás
produkciót. Vasziljevvel beszélgettünk erről: „Fél
tizenegykor elmegy az utolsó busz" - mondtuk
neki. Nem értette a problémánkat: „Oroszország
nagy, ott messzire kell eljutni, és a közlekedés
sem éppen elsőrangú, de ott sokszor mégis vé-
gigülnek akár kétszer négy órát is. Érre szánják
a napot." Neki van igaza, de mi már rég elszok-
tunk ettől a gondolkodástól. Mi volt annak idején a
Tagankán, ahol különben Vasziljev is rendezett,
mielőtt saját színháza lett: már délután három
körül tömeg gyülekezett. Akinek volt jegye, azért,
hogy el ne veszítse a helyét, akinek nem volt
jegye, az kezdésig bizakodott, hogy kerít vala-
hogy. Spontán agóra született, amire akkor is
érdemes volt rászánni az időt, ha nem jutott be
valaki az esti előadásra. Énnek nálunk nincs ha-
gyománya. Pedig mi a Stúdió K-ban, ti, Laci, a
Bárkán, mások másutt azt szeretnénk, ha nem

pusztán egy héttől tízig érvényes színházat csi-
nálnánk. Esemény legyen a színház!

T. M.: Ez azért már Moszkvában sincs így. Azt,
amit a cárok, a Sztálinok nem tudtak elintézni,
elintézi a Pénz. Annak-tehát az időnek-leszünk a
foglyai mindenütt. „Először az emberek gon-
dolkodását, aztán a figyelmét verték szét" -
mondta Tarkovszkij. Amikorra a Kopárszigetben
nyolcvanadszor indul vízért a nő, a néző már
nyolcvanadszor vált csatornát. De a nagyon erős
előadások így is megteremtik a maguk közönsé-
gét - ha kapnak elég időt.

Rudolf Teréz: Az Ártatlan bűnösök mostaná-
ban futja legjobb köreit. Nem véletlen, hogy ma
már nem mentek el szünetben a nézők. Kezd
minden a helyére kerülni, egyre otthonosabban
érezzük magunkat a színpadon. De közben tud-
juk, hogy még három előadás-és kész. Sajnos.

T. M.: A Művész Színházban A nagybácsi ál-
mának utolsó előadásáról már nem mentek el a
nézők- csakhogy az volt az utolsó! És ezt is meg

kell érteni, én legalábbis megértem Schwajdát,
aki nem tarthatja műsoron azt, amire nem jönnek
a nézők. Idő kellene, de éppen idő nincs a mai
világban... (Órapityegés hallatszik, mintegy
Törőcsik Mari igazát bizonyítandó.) ...Ez meg
micsoda, Tamás? Mi a fene pityeg itt?! Csak nem
arra figyelmeztet, hogy már indulnunk kell?

F. T: Bocsánatot kérek, az órám! Amerikai
időre van beállítva, mert a múlt héten még ott
voltam, és ilyenkor ébredtem. Elnézést...

B. L.: ... Én nemhogy elnézem ezt, de hálás is
vagyok neked ezért az „amerikai óráért". Pitye-
gett, jelzett, hogy mondjuk márki: Vasziljev ren-
dezése kapcsán mi most egyfolytában az Időről
beszélgetünk. Anatolij Vasziljev a maga orosz
hagyományokban gyökerezö szemléletével
egyetlen tőmondatot mond nekünk: „Van idö."
Ezzel szemben megszólal Fodor Tamás órája, az
enyém, a miénk, a közönségé, és sürgetön pitye-
gi:" Nincs idö.

(A hallgatóságból pedig megszólal Tóth József,
egykori szolnoki, immár budapesti színész:
Szerintem nem az idő, hanem a szabadság a
kulcsszó. Ez az előadás nem kínál sorvezetőt. A
szabadság tiszta, üres lapját kínálja a nézőnek,
aki megijed attól, hogy azt a lapot neki kell kitöl-
tenie. A szabadság ijesztő dolog, ami elől a meg-
szokott és ismert formákhoz menekülünk.)

T. M.: Mert mindenáron elemezni-értelmezni
akarunk. Amikor elolvasunk egy verset, akkor
sok mindent érzünk, de nem feltétlenül értünk-
mégsem akarjuk megmagyarázni.

F. T.: Ugyanis egyesek a színházat az irodalom
interpretátorának képzelik. Azt hiszik, hogy a
színház az elhangzó szavak egymásutánisága. A
színház éppen annyira zene és képzőművészet és
még sok minden, mint amennyire irodalom. Es
legfőképp mindez együtt. Az Ártatlan bűnösök-
ben szerintem megmaradtak a hagyományos
színház sorvezetői, tehát az úgynevezett egyszerű
néző is követni tudja magát a melodrámát,
amelyben egy anya megtalálja elveszettnek hitt
gyermekét.

T. M.: Egyszer Kecskeméten játszottam azt a
Beckett-darabot, amiben beássák az asszonyt a
homokba... na, mi is a címe?

F. T.: Ó, azok a szép napok.
T. M.: Na, azt. Jött egy busz tanyasi asszo-

nyokkal, akik beutaztak a városba, hogy lássanak
engem, a Körhinta Marikáját. „Jézus Máriám, mit
fogok én csinálni?" - gondoltam magamban.
Aztán játszottam, azt hiszem, jól. Az előadás után
kint vártak az asszonyok: „Semmit nem értettünk,
drága művésznő, csak annyit éreztünk,

Törőcsik Mari (Marja Alekszandrovna) és Ud-
varos Dorottya (Zina) A nagybácsi álmában
(Művész Színház, 1994) (Korniss Péter felvé-
tele)



 ANATOLIJ VASZILJEV 

milyen nagyon nehéz az élet, és
hogy magának is milyen nehéz."

B. L.: Vajon elég-e ez a pró-
bákon? Nem mindig érteni, amit
Vasziljev, ez a másfajta gyökerek,
beidegződések és hit által
meghatározott ember akar-kér-
követel, ugyanakkor
megtapasztalni, milyen nehéz
megfelelni annak az igényes-
ségnek, ami számára talán ma-
gától értetődő.

T. M.: A nagybácsi álmában
egyórás kettősöm - inkább
monológom -vo l t Udvaros
Dorottyával. Ültünk és olvastunk a
próbákon, ahogy szoktunk, Va-
sziljev beszélt valamiről, amit
néha értettem, néha nem. Min-
denesetre többször elolvastam azt
az irdatlan hosszú szöveget,
ahogy kérte. „Még egyszer!" -
mondta ő. Fegyelmezett szí-
nésznek tartom magamat, de
akkor az órámra néztem: két és
fél órája olvastam már ugyan-azt
a szöveget. Dorottya szemé-ben
könnyek, bennem az elhatározás:
„Még egyszer, utoljára elolvasom
ezt a szöveget. Amennyiben újra
kéri, leteszem a szerepet, és
elmegyek." Elolvastam, ő azt
mondta: „Köszönöm, befejeztük
a próbát." „Viszontlátásra" -
mondtam ki-mérten. „Jó napot" -
mondtam
másnap, és elkezdtük újra.
„Ugyanazt" - mondta ő. Elöntött a
düh - d e olvastam. És már
közben éreztem, ez az, így kell...

B. L.:... a repülő elemelkedett.
T. M.: Pontosan. De megkérdeztem: „Ember,

honnan vette a bátorságot, hogy ezt még egyszer
elolvastassa velem?!" Vasziljev mosolygott:
„Különben nem lett volna értelme, hogy én ide-
utazzak rendezni. Egyébként is, mindig tudom,
kivel meddig mehetek el." Szóval ez történt. Ne-
héz volt, és a mai napig sem tudom, hogy mit
értettem meg - d e sikerült a szöveget jól felol-
vasnom.

Kaszás Gergő: Megfigyeltem, hogy Vasziljev
ösztönösen vagy tudatosan törekszik arra, hogy
a próbákon - és az előadásokon is - váratlan,
izgalmas, majdhogynem botrányos helyzetek
szülessenek. Számomra felfoghatatlan precizi-
tással ragaszkodott bizonyos koreográfiához: itt
belépni, itt megállni stb. Milliméterre kimért, tű-
pontos beállítások. Ugyanakkor egy másik jele-
netben ha megkérdeztem: „Hol jövök be, mikor
állok föl stb.", csak vállat vont, mondván, „azt én

Fodor Tamás (Dudukin), Petridisz Hrisztosz
(Milovzorov), Hernádi Judit (Korinkina) és Ka-
szás Gergő (Nyeznamov)

meg honnan tudjam?!". Akarja, hogy esemény
legyen a próba és az előadás. Padlóra küldi az
embert-engem legalábbis padlóra küldöt t- , és
talán nem is valamiféle szakmai igényességből.
Egyszerűen olyan, számomra is új helyzetbe hoz,
hogy abban a rutin nem segít. Kibillent, elbizony-
talanít, de nem hagy ott a bajban, vagyis nem
sajnálja tőlem az energiáját, az idejét. Bajba hoz,
de nem hagy bajban. Rafinált, de nem gonosz.

T. M.: Égy dolog biztos: rettenetesen tiszteli a
személyiséget.

F. T: A bemutatóra megjelent egy kötet
Vasziljevtől, Vasziljevről. Szerintem nem sikerült
igazán, legalábbis izgalmasabb interjúk és pró-
badokumentumok készülhettek volna. De a
könyv kínál számunkra néhány kulcsszót. Ilyen
kulcsszó a polifónia. Vasziljev mindent a zene

többszólamúságára épít fel. Az
Egészet nemcsak a mese
linearitása, nemcsak egy-egy
színész - s ez már azén interp-
retációm -, hanem az egyidejű
többszólamúság közvetíti.
Módszerének alapvető sajátos-
sága az, hogy két-három hóna-
pon át csak ülünk szöveggel a
kézben. Tisztázódnak az emberi
viszonyokból, csomópontokból
szőtt hálók, ezekbe ő Flaubert
módján beleszövi saját éle-tét, a
Tagankát, az orosz valóságot -
d e beleszövi a mi életünket is. E
két-három hónap során a
„flörtök" születnek meg. Ezt a
szót használta, „flirt", mondta
mindig. De ezen ő nem férfi-nő
játékot-szerelmet ért, hanem a
színészek színpadi viszonyait.
Amikor az „ülőpróbákon"
megszületnek a flörtök, akkor
bedobja a színészeket a térbe,
de már nem lehet baj, mert ez a
flört minden ü t t - hóban, jégben,
betonon, vízben... - érvényesülni
fog. „Ez hol lesz?" - kérdezzük
türelmetlenül a székeken ülve.
„Mit tudom én!" - mondja ő,
pedig a díszlet már áll a szín-
padon. Két héttel a bemutató
előtt lemegyünk a színpadra, és
ő egyetlen nap alatt lerendelkezi
az egészet. Nem beszélünk, csak
mozgunk. Mint a
műkorcsolyázók.

Kaszás Mihály: A próbák
kezdetén olyanok vagyunk,

minta székre tett üres pohár. Az elemzőpróbák
során ez a pohár megtelik. Utána a játéktérben
már szabadon közlekedhetünk - ha megőrizzük
a pohár tartalmát.

F. T: Az elején van egy jelenetünk Hernádi
Jutkával: én állok középen, ő pedig járás közben
kirajzolja - ez volta feladata - a margaréta nyolc
szirmát. Juci forgott, és ijedten kérdezte: „Most
merre fordulok, Anatolij Alekszandrovics?" A
hétköznapi logika szerint ez a mozgás köszönő-
viszonyban sem volt azzal, ami elhangzik. Es a
végén mégis megszólalta polifon zene, ami más,
több, mint amit egy-egy hangszer játszik, és
több, mint amit a mese elmesél.

T. M.: Szívesen elhallgatom magát, Tamás, de
sajnos indulnunk kell. Az idő, az idő, az idő. Itt
most tulajdonképpen ugyanaz játszódik le, mint
benn a színházban: amikor már kezdünk belejön-
ni, akkor hagyjuk abba. (Törőcsik Mari és Fodor
Tamás elköszön, de a színésznő még néhány
percre visszatér, és újra megszólal.) Amíg kere-
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sem a kocsikulcsot, engedjék meg, hogy el-
mondjak egy mulatságos történetet, amit Va-
sziljev mesélt, de ami közvetve róla is szól. Ő
régebben rendezett a moszkvai Művész Színház-
ban, ahol az egyik idős színésznek - akinek a
memóriája nem volt már tökéletes - egy hosszú
monológ jutott. A színész mondta-mondta, aztán a
végéről véletlenül visszaugrott a harmadik sor-
ra, kezdte elölről, és elmondta újra az egészet. Ez
velem még nem fordult elő, legalábbis nem vet-
tem észre. Képzeljék el, ha elkezdtem volna elöl-
ről az egyórás monológomat! Most már tényleg
mennem kell, viszontlátásra.

B. L.: Mi ülünk még egy kicsit, ülünk és be-
szélgetünk, mint tettétek azt oly sokáig Vasziljev
próbáin. Pedig az asztali, elemzőpróbák sok ren-
dezőnél arról szólnak, hogy ne kelljen belépni a
térbe, mert akkor már nem lehet mellébeszélni,
ott már cselekedni kell.

K. G.: Vasziljevnél nincs asztal, nincs semmi.
Ezt azért kell hangsúlyozni, mert éppen hogy
nem a könnyű ellenállás irányába hajt bennün-
ket. Nincs adott tér, benne bútorok, tárgyak,
amelyek megsegítik a színészi rutint. Nem kapasz-
kodhatok a pohárba, a rágyújtásba, a könyvbe...
csak az üres térség van, a partner és én. Nem lehet
hová bújni, nem lehet megúszni. A koncentráltsá-
got segíti ez, azt, hogy csak a „flörtre" figyeljünk.

R. T.: Vasziljev nem ismert bennünket, mi nem
ismertük őt, és egymással sem sokat dolgoztunk
még. Erre nem luxus két hónapot szánni...

K. G.: Azért jó, hogy ezt mondod, mert így
világossá válik, hogy mi nem a „Vasziljev-mód-
szerről" beszélgetünk most. Saját társulatával
akár fél évig is dolgoznak egy előadáson, de ott
az első két hónap nem az ismerkedésről szól.
Hiszen ismerik, értik egymást.

R. T: Én nem mondhatom, hogy mindig értet-
tem - de olyankor is éreztem őt. Gondolat és
lélek-ez együtt fontos nála. Szabadság, szenve-
dély és szeretet - ez árad belőle, és nem tudom
elképzelni, hogy ez ne hatna bárkire, aki találko-
zik vele. Nekem egyetlen jelenetem van, de ab-
ban, annak próbáin én is megéreztem valamit
ebből a szabadságból. Mert tudtam a lényeget,
és ezért nem kellett minden pillanatot kontrollál-
nom.

K. M.: Nekem erről, a szabadság megízlelésé-
ről szólt minden ebben a munkában. Ez az ember
megengedte nekünk, sőt megkívánta tőlünk azt,

Rudolf Teréz (Annuska) és Törőcsik Mari
(Krucsinyina) (Szűcs Zoltán felvételei)

hogy felejtsük el a megszokott színházi „zsák-
banfutást". Lépjünk ki a zsákból, hiszen sokkal
szebb a futás nélküle, szabadon. Színesebb, gaz-
dagabb, szebb, harmonikusabb lesz tőle az em-
ber. Vasziljevnél három dolognak kell összhang-
ban, harmóniában megnyilvánulnia: a mozgás-
nak, a léleknek és a verbális közlésnek.

B. L.: Csakhogy másnap, egy másik darab
próbáján esetleg vissza kell bújni a zsákba.

K. M.: Igen, ''vissza... vagy nem. Én lehető-
séget kaptam arra, hogy a következő évadot A
Drámaművészet Iskolájában tölthessem,
Moszkvában. Nagyon remélem, sikerül ezzel él-
nem.

K. G.: Az előadással a néző is lehetőséget kap
Vasziljevtől és tőlünk. Ezzel szabadon élhet. Azért
hangsúlyozom ezt, mert még nem válaszoltuk
meg a beszélgétés elején feltett kérdést: hol a
néző helye ebben a „vízfolyásban", ebben a fo-
lyóban? Vasziljev öblöket, hidakat épít, elegáns
kilátókat emel a vízparton, meg olyan helyeket,
ahonnan belógathatod a lábadat a vízbe, vagy
horgászhatsz, és persze úszhatsz is - ezt döntsd
el magad, döntse el a néző. Ez az ő szabadsága.

(Kaszás Gergő ezzel remek zárszót kínál, a be-
szélgetés rögzítője ezzel zárja hát ezt az egyelőre
rendhagyó közönségtalálkozót.)


