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– Sejtetted, hogy mit vállalsz, amikor belefogtál a válo -
gatásba?

– Tudtam – sokan mondták, hogy ne tegyem, mert
beledöglöm, és a végén még kapok is a fejemre, de a
kíváncsiságom legyôzött mindent.

– Nem minden gyakorló rendezô képes végigülni egy
háromórás elôadást.

– Végigültem nem egyet, de több mint százat. Két
alapkérdés foglalkoztatott. Az egyik, hogy miért jön
létre egy elôadás – mi a szándéka. A másik a hogyan
– a dolog szakmai része.

– Magamról tudom, hogy ha az ember végignéz egy
évadot, akkor a minôsítés szempontjait újra kell gondol-
nia. Nemcsak azért, mert a régebbi elôadások elhalvá-
nyulnak, az új élmények rárakódnak az elôzôekre,
hanem azért is, mert az értékrend menet közben megvál-
tozik. Éreztél ilyesmit?

– Úgy mondanám, hogy folyamatosan relativizá-
lódtam. Folyamatosan kompromittáltuk egymást, a
tôlem függetlenül mûködô élô magyar színház és én.
De voltak olyan elôadások is, ame lyekrôl már akkor,
miközben néztem ôket, tudtam, hogy igen, megvan,
ennek benne kell lennie – és benne is maradtak.
Ilyen a kaposvári 56 06, a debreceni Liberté ’56, a
Finito az Örkény Színházban, a Szentivánéji álom a
Bárkában, A párnaember Egerben, A kétfejû fenevad
Nyíregyházán és A karnevál utolsó éjszakája a Katona
József Színházban.

– Miket söpört el a második-harmadik hullám? 
– Ebbôl a szempontból érdekes az Örkény Színház

„belsô versenye”. Úgy érzem, hogy az Örkény jelen-
tôs szerepet vívott ki magának a magyar színházi lét-
ben. Teret nyert el másoktól azáltal, hogy sokkal job-
ban csinálja ugyanazt: kissé esetleges meghatározás-
sal „a polgári középosztálynak” – ami, ugye, nincs is
–, a félig vagy egészen intellektuális közönségnek
szóló színházat. Remek hangulatú hely, izgalmas
közeg a nézôk öltözködésétôl, a nôk parfümjétôl
kezdve a fiatalok és idôsebbek arányáig. Válogatóként
elsôre a Vízkeresztet láttam. Annyira tetszett, hogy
úgy éreztem, biztosan bent lesz. Azt mondtam, na,
gyerekek, így kell Shakespeare-t rendezni. Nem a lát-
vány-geg benne a lényeg, az, hogy bedobja a mosógé-
peket mint díszletet, hanem hogy apró finomságok-
kal lefordítja az egészet a mára, élô színházat csinál
belôle. Aztán jött a Finito, és kibillentette. Közre ját -
szott benne a mai magyar drámai szó ereje, a vaga-
bund játék, amit a szerzô, Tasnádi István kitalált.

– Miért nem választottál az Örkénybôl két elôadást, ha
ki akartad emelni a teljesítményét? Egy másik társulat-
tal, az egriekkel megtetted.

– Igen… mert elfogult voltam, vagyok – ami vidé-
ken történik, eleve fontosabb, lényegesebb számom-
ra. A tetejében az egyik egri választottamat, A párna-
embert a Vízkeresztet is színre vivô Dömötör András
rendezte – ez volt az egyik tényezôje a döntésnek; a
másik ott is az egész színház, a társulat szelleme és
színvonala – ezért volt kihagyhatatlan a Radoslav
Milenković rendezte Tangó is. A Vízkeresztnek ráadá-
sul nemcsak egy másik Dömötör-rendezés volt a rivá-
lisa, hanem egy harmadik elôadás az Örkényben.
Szép Ernô-hívô vagyok, A kávéházat és a Tûzoltót ren-
dezô Bereményi Gézát minden tekintetben jelentôs
mûvésznek, Kerekes Évát pedig remek színésznônek
tartom, úgyhogy elfogultan mentem el, és nem is csa-
lódtam,  de nem tudták kipasszírozni a Finitót. Ennyit
„az Örkény önmagával versenyez” címû dilemmáról.

– Sok olyan elôadásod van, ami „nem fért be”? 
– Van néhány. A kétszer 6 + 1 rendszert, a hat „kô -

színházi” és hat kamara-elôadást, egy-egy határon

Az igazság elhintésének 
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túlival megfejelve, elég merevnek érzem. Lazítani
kellene. Nem biztos, hogy feltétlenül szükség van hét
kôszínházi elôadásra, bár lehet, hogy ez évadonként
változik. A kôszínház valamiféle illúzió ma már…
A valóság máshol, másként történik! Szerintem a
magyar színház történelmi hagyománya közelebb áll
az érzelmileg testközelibb, pszichológiai, a színész
fizikuma által megjelenô valósághoz, mint a nagy-
színházi formákhoz.

– Évek óta mindenki ezt mondja, szinte lehetetlen kellô
számú nagyszínházi produkciót találni. Viszont a nagy-
színházi szempont egyben közönség-, azaz üzleti szem-
pont is.

– Igen, a létfenntartás! Több nézô – több pénz.
Pedig a színházban a közönség a centrális kérdés, az
üzlet ráerôltetett szükséges rossz, de sajnos a fenn-
tartót csak ez foglalkoztatja. Ha én struktúrát válta-
nék – bocsánat, hogy most ekkorát ugrok –, akkor
másként szervezném a színházi létezést ebben a kis
hazában. Régióban kellene gondolkodni, ami fôleg a
vidéki színházaknak nyújtana segítséget. Nincs szük-
ség évente harminckét különbözô Luxemburg grófjá-
ra, elég lenne, ha egy-egy társulat játszaná rövid kis
utazásokkal a régió más színházaiban. Olcsóbb is,
elfogadhatóbb színvonalú is, ha egyébként jó színé-
szek nem kényszerülnek olyasmit csinálni, amit nem
tudnak. Mondjuk, énekelni és táncolni.

– Megfosztanád a kôszínházakat, illetve a városokat
az állandó társulatuktól?

– Nem. A régió azt jelentené, hogy ott, ahol egy-egy
nagyobb területen több színház mûködik, több
mûfajban, színészképzô stúdióval, ezek összehangol-
nák a munkájukat. Közös régióvezetést tudnék elkép-
zelni akár négy-öt évenként változó székhellyel. A tár-
sulatok megmaradnának, csak a központ változna.
A központ – bocsánat a vulgáris hasonlatért – plaza-
szerûen mûködne, mindenféle dolog szervezôdne
ott, a kultúra hétköznapi szükségletei: opera-elôadás,
operett, nagy közönséget mozgató produkció, és így
tovább. Mûködne benne hangversenyszervezô,
monodrámaelôadás-szervezô, színházi kísérleti mû -
hely, iskolákban fellépô színjátszócsoportok koordi-
nátora, de még egy kis autóbusztársaság is, amelyik a
környékrôl behozza a közönséget, és megvárja az elô -
adás végét. Lehetne kapni színházi könyveket, DVD-t,
kazettát. Tehát egy kis kulturális centrum alakulna ki.
Nem szégyellem kimondani: „mûvelôdési ház”.

– Ha jól értem, ez a centrum nemcsak a saját helyén,
a saját színházában vagy városában lenne illetékes,
hanem a környéken is. 

– A régió színházainak igazgatóiból létrejönne egy
tanács vagy vezetôi grémium. Így a nagy „plazaként”
mûködô központban azt is tudják-tervezik, hogy a tô -
le ötven, hatvan vagy akárhány kilométerre lévô ki -
sebb színházban készülô bemutatót vendégként
hogyan viszik el a régió különbözô helyeire. A régión
belüli egyeztetéssel színészeket is lehet mozgatni,
ezáltal a régió színészeinek és rendezôinek nagyobb
a mozgásterük. A központi tanács, vagy nevezzük
akár minek, közös mûsortervet készít, sôt akár – ha
vállalják – mûhely is egyben.

– Ezek szerint tulajdonképpen társulatokat szervez, ha
nem is hosszabb távra, de produkcióra, hiszen a közös

terveket csak úgy lehet egyeztetni, ha a színházak össze-
hangolják a munkájukat.

– A társulatok mindenhol megmaradnának. Az
egész a mostani mûködésre épülne, ahhoz nem len -
ne szabad hozzányúlni, mert igazi káoszhoz vezetne.
Tegyük fel, hogy egy régió három színházból áll. Ezek
igazgatói vagy társulatvezetôi alkotnak egy tanácsot,
és közös gondolkodással, közös elhatározással létre-
hoznak egy régiót átfogó programot. Az biztos, hogy
nem lenne három Luxemburg grófja, mert az a társu-
lat játszaná el, amelyik erre a legmegfelelôbb, kiegé-
szítve a másik két társulat legalkalmasabbjaival, akik
vendégként vehetnének részt az elôadásban.

– Olyannak látod a mai magyar színház közösségi
szellemét, hogy ezt meg lehet oldani? Van ennyi önkorlá-
tozó és együttmûködô készség a színházi vezetôkben?

– Erre két válaszom van. Az egyik, hogy még ez a
százvalahány elôadás sem engedett igazán belelát-
nom a magyar színházi létezésbe. Találtam bizonyos
nagy figurákat és nagy seggeket, akikrôl tudom, hogy
régóta ülnek a helyükön, és még fognak is ülni. Ez a
dolog engem nem érdekel. Engem a mûvészi önbe-
csülés érdekel. Ha valaki színházban gondolkodik, és
színházat akar csinálni, akkor kutya kötelessége az ô
édes közönségét is kiszolgálni, és az ô édes állam
bácsijának is megfelelni. Ha fontos számára a pénz
kiharcolása és a minôség, akkor föl kell vállalnia,
hogy létrejön egy igazgatói kuratórium, grémium vagy
tanács, amely a színházi terület vagy régió – netán a
magyar színimûvészet egésze – mûködése érdeké-
ben több szempontot is mérlegel. 

– Feltételezem, hogy a több mint száz elôadás láttán
jutottál még néhány általános következtetésre, mind a
színházi mûködést, mind a színvonalat tekintve.

– A mûködésrôl alapvetôen azt szûrtem le, amit az
elôbb mondtam. A másik a minôség kérdése a szí-
nészképzéstôl kezdve a színészek fizikai állapotáig és
tovább. Rettenetesen sok helyen nem érteni a színpa-
di beszédet. Szomorú tapasztalataim vannak a fiata-
lok csellengésérôl és elveszésérôl. Vannak sugárzó
jelenségek, akik mint színészek egyszerûen „nem
jönnek létre”, és vannak olyanok, akiket régrôl isme-
rek, és teljesen eltûntek, pedig többre érdemesek. 

– Mi ennek az oka?
– Azt látom, hogy a társulatokban gyakorlatilag

mindenütt ugyanazok az alapgondok. Kevés kivétellel
nem tudok kiemelni karakteres társulatokat. Egerben
éppen az volt izgalmas számomra, hogy a két kivá-
lasztott elôadásra olyan csapatmunka, olyan közös
stílusjegyek, állapotok – az ott is mûködô rossz jelen-
ségekre olyan pozitív válaszok – voltak jellemzôek,
amelyek szuverén módon megôrizték a személyisé-
geket. Vagyis társulatként mûködnek. Hogy ez most
minôségileg korszerû színház-e vagy sem, azt nek-
tek, kritikusoknak kell eldöntenetek, én mindenek-
elôtt azt mondanám rá, hogy élô színház; újat, jobbat
akaró, a létezéssel együttmûködô. 

– Ha feltételezzük, hogy a társulatok a legjobbjaikat
mutogatták neked, akkor egy hozzávetôleges minôsítésnek
meg kellett fogalmazódnia benned a mai magyar szín -
ház ról – mondjuk, ha egy külföldinek kellene jellemezned.

– Meg kell mondanom, a színházak által nevezett
elôadások között igen sok riasztó volt. Egyenesen fel-
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háborítónak tartom, hogy permanensen jelölni lehet
olyan darabokat, amelyek nemhogy a POSZT-ra nem
valók, de szégyen, hogy egyáltalán létrejönnek, és
„otthon” mûsoron vannak, valami rosszul – általáno-
san – kitalált „közönségigény” miatt. Nagy baj, hogy
nincs benne a mai magyar színház levegôjében: ez
így nem megy. Ennek ellenére úgy érzem, megtörve
bár, de van magyar színház. Létezik persze az a hisz-
térikus káosz, amelyet a politika hozott létre, és ami-
hez hozzájárult, hogy egyes színházi vezetôk mandá-
tuma lejár, az ebbôl következô szükségszerû változás
pedig szintén átpolitizálódott, mint minden más
ezen a tájon. Mifelénk történelmi tény, hogy a szín-
ház állam bácsi és közönség néni násza, amit elegán-
san tudomásul kell venni, ugyanakkor elébe is kelle-
ne menni és megfontolt, a gondolkodást tisztázó
komp romisszummal elôállni. A fô problémát abban
látom, hogy nyilvánvalóan változtatni kell, de nem
tudni, mit és hogyan. Nem szeretem ezt a szót, de
most kollektív fellépésre lenne szükség elsôsorban
annak a közönségnek a megnyeréséért, amely fogé-
kony az újra, a születôre, és nemcsak kikapcsolódni
tud, hanem ráhangolódni-bekapcsolódni is kíván.

– Ki tehet ezért valamit is? 
– A szakma. Ebben nektek, kritikusoknak éppúgy

benne kellene lennetek, mint a rendezôknek, színé-
szeknek, sôt erre alkalmas, netán kiképzett hivatalno-
koknak is. Az állam a színházért, a szakma a közön-
ségért felelôs. A kompromisszumok következtében
ter mészetesen nagy lenne a sírás-rívás, lennének
nagy halottak, kis halottak, de legalább a szakma ön -
szántából, ha nem is jószántából történne meg, ami-
nek meg kell történnie. A mostani hisztériát csak úgy
lehetne feloldani, hogy mind a két fél tisztázza az ala-
pokat, és nem olyan általános izéket fogalmaz meg,
hogy „a magyar színház a magyar örökség része, amit

meg kell védeni”. Persze hogy meg kell. De hogyan?
És kitôl? Önmagától!? Az államtól, a közönségtôl?
Tes  sék megmondani. Mondjuk, az állam száz száza-
lékban átveszi az úgynevezett nemzeti színházakat,
sôt még többet is létrehoz úgy, hogy átveszi ôket az
ön kormányzatoktól, vagyis nem azt csinálja, hogy
pénzt ad az önkormányzatoknak, amit aztán máshol
visszavesz. Csikicsuki, nesze semmi, fogd meg jól, az
„adófizetôk pénze” – igen, de meddig!? Az államnak
tudnia és vállalnia kellene, hogyan gondolja az új ren-
det. A szakma pedig döntse el, mivel tud együtt mû -
ködni, mivel nem. 

– Azért nehéz túllépni a színházi tradíciót védô álta-
lánosságokon, mert mindig csak szavakban hangzik el,
hogy a kultúra mennyire fontos, de amikor arról van szó,
hogy pénzbe kerül, akkor egyszerre nem tûnik olyan fon-
tosnak. A színházi támogatás nem olyan horribilis pénz,
egyszerûen meg kellene ajánlani, mondják sokan.

– Ehhez hozzáteszem, hogy tudomásom szerint
évente öt és fél millió nézôje van a magyar színháznak.

– Már nincs annyi.
– Sok mindent rosszul tudok… De az tény, hogy

még mindig a színház az, ami valamilyen esemény-
ként, ünnepként mûködik.

– A kérdés az, hogy ez az ötmillió vagy akárhány nézô
– mondjuk inkább, néhány százezer, aki négy-ötmillió
színházjegyet vesz évente – tulajdonképpen mit kap ezért
cserébe. Milyen kategóriába sorolható, amit kap. Feltét -
lenül a színház kategóriájába sorolható-e, hiszen ebben a
számban azoknak az elôadásoknak a nézôi is benne
vannak, amelyekrôl az elôbb azt mondtad, szégyen, hogy
egyáltalán játsszák ôket. Ezeket vajon miért kell az adó-
fizetôk pénzébôl támogatni? Támogatni csak az értéket
kellene, de ehhez valakinek vagy valakiknek el kell dönte-
niük, mi érték, és mi nem az. Ki döntse el? 

– Örök dilemma! A szakma és a közönség, ami sze-
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rintem egy. Ha az említett régió önmagát társulatnak
vagy társulásnak tekinti, akkor ennek a felelôssége is
a vezetés dolga. Egy régió vezetésének képesnek kell
lennie arra – hiszen azért van –, hogy fenntartsa a
magas minôséget, és élô színházat mûködtessen. 

– Ez a mai állapotok alapján utópia, aminek a meg-
valósítását kizárja a politika. Elôször a színházak fenn-
tartóinak kellene eldönteniük, mit akarnak, és ebbôl ki
kellene zárni a politikai akaratot. Vagyis olyan önkor-
mányzati és minisztériumi szakemberekre lenne szük-
ség, akik hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján
meghatároznák a színház funkcióját, az idôben változó
célját, és ennek az elképzelésnek az alapján ülnének le
tárgyalni a színházak képviselôivel, akik az alapcélokat
lebontják a szakmaiság részleteire, és hozzáteszik a
maguk koncepcióját. Ezzel szemben az önkormányzatok
részérôl szakmainak álcázott politikai koncepció érvé-
nyesítése folyik, és az is annyiból áll, hogy „a mi olda-
lunk” emberét kell kinevezni igazgatónak. 

– Sajnos az egészben a politika a szörnyû átok.
Amikor elmentem a szegény Kaszás Attila emlékére
rendezett virrasztásra, azt vártam, hogy ott lesz Hiller
úr vagy Gyurcsány úr, és én leszólíthatom ôket, be -
mu tatkozhatom, hogy Dömölky János vagyok, jelen-
leg elég sokat tudok a magyar színházról, beszélges-
sünk errôl akár most mindjárt, jöjjenek el hozzám
egy kávéra, vagy van otthon whisky is. 

– Mert azt képzeled, hogy a politikát érdekli a színház.
A színházi vezetôk „lenyúlása” is tisztán politikai, nem
színházi kérdés, nincs köze a szakmához, csak a minden
vonalon való pozíciófoglaláshoz. A kultúra a mai konfi-
gurációban teljesen jelentéktelen valami.

– A kultúra, az oktatás, az egészségügy – ezek azok
a területek, ahonnan „le lehet kapni” a pénzt; ameny-
nyit akarok vagy tudok. Szerintem viszont ahogy van
kötelezô egészségügyi ellátás, ugyanúgy van, lennie

kell kötelezô kulturális ellátásnak is. Ez ugyanúgy a
haza, a nép iránti szociális kötelessége – hát igen, az
államnak, amíg nincs kitalálva helyette valami jobb.
De most szinte anarchisztikus állapotok uralkodnak,
a mûvészeti tevékenység egyre inkább civil tevékeny-
séggé válik, vagy inkább odáig süllyed. Régebben éj -
szaka csak pornófilmek mentek a televízióban. Ma
már a kultúra is akkor megy. Ha egyáltalán…

– Hogy érted azt, hogy a mûvészeti tevékenység civil
tevékenységgé süllyed? Gondolom, nem a „hivatalos mû -
vé szettel” állítod szembe, de ez így félreérthetô. 

– Magánügy! – „Elhivatásos mûvészet…” Arra gon-
dolok, hogy szubjektumok kényszerû szövetsége.
Nem elég, hogy valaki festô, kiállítást is kell szervez-
nie magának, be kell gyûjtenie a képeit, gondoskod-
nia kell róla, hogy meg tudja ôket mutatni – civil tevé-
kenységet kell végeznie. De vannak emberek, nevez-
zük ôket mûvésznek, akik nem elsôsorban a
pénz keresetért léteznek, hanem valamiféle közlendô-
jük is van, és nem a mûvészetpártolás a szakmájuk.

– Arra gondolsz, hogy nekik maguknak kell megszer-
vezniük magukat, fölvállalni egy csomó mindent, hogy
eljussanak a befogadóhoz? Az alkotás struktúráján kívül
ki kell alakítaniuk a létezésük struktúráját is? 

– És a saját struktúrájukat is nekik maguknak kell
mozgatniuk. Pedig nem nekik kellene. Ahogy én a
lakásomban kitalálom, hol fogok ülni, ha jön a Koltai,

BALRA: Az 56 06 Kaposváron K l e n c s á r  G á b o r  f e l v é t e l e

KÖZÉPEN: Kerekes Viktória és Debreczeny Csaba 
a Finitóban (Örkény Színház) S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e

JOBBRA: Nagypál Gábor és Szorcsik Kriszta 
a Szentivánéji álomban (Bárka Színház) 
S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e
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hol a számítógép, hol vannak a könyveim, és milyen
rendbe rakom ôket, hogy odanézés nélkül le tudjam
venni a Kafkát meg a Dantét, ugyanígy kellene meg-
szervezni a kultúrát is – belülrôl, és nem üzleti ala-
pon. A mûvészet nem áru. A mûvészet mindennapi
kenyér, ha nagyon finom akarok lenni, szükséges
luxus vagy kötelezô luxus. Ahogy a fogmosás, a cipô-
tisztítás, a tiszta alsógatya. 

– Könnyû általánosságban kijelenteni, hogy tessék
támogatni a kultúrát. Szerinted mi a támogatás kívána-
tos alapja? Mit kell támogatni? Leegyszerûsítve kérde-
zem: azt, ami könnyen elér a közönséghez – hogy még
könnyebben elérjen? Vagy az újdonságot, aminek szük-

sége van arra, hogy megismerjék és hozzászokjanak? És
melyik oldalra álljon a mûvész, ha azt akarja, hogy
„támogatva legyen”?

– Semmilyen oldalra. Szépség, igazság nem oldal-
függô. Létezik magában, magától. Mindenesetre a
közönséget nem lehet kizárni, mert a közönség alap-
vetô partner, cél! Sôt ôt is a mûvész teremti meg.
A mûvésztôl függ, hogy milyen rafinált ehhez – mert
annak kell lennie. „Az igazság elhintésének öt nehéz-
sége”, írta Brecht, fordította Háy Gyula, megjelent
´56-ban a Nagyvilágban. Az igazság elhintésének
igen is vannak nehézségei. Kellenek hozzá praktikák.
Ha tudsz bridzsezni, ott néha el kell veszteni egy-egy
menetet azért, hogy a végén az összesítésnél mégis
jól jöjjél ki. A mûvész a saját bôrén keresztül kényte-
len kitalálni, megszervezni és alakítani a közönséggel
való kapcsolatot, ez is szakmai kérdés! Ha csak azért
mutat be egy operettet, mert azt oda lehet kenni, a kö -
zönség úgyis beszopja, akkor már baj van. Az ugyan -
az az operettben sem lehet ugyanaz, mint negyven
éve, már csak azért sem, mert a Rátonyi jobb volt, a
Feleki Kamill jobb volt, a Honthy Hanna jobb volt,
a Petress Zsuzsa jobb volt a saját különbejáratú kö -
zön ségének…

BALRA FENT: Anger Zsolt, Debreczeny Csaba, Gálffi 
László és Máthé Zsolt a Vízkeresztben (Örkény Színház) 
S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e

KÖZÉPEN FENT: Krisztik Csaba és Tóth László 
a Liberté ’56-ban (debreceni Csokonai Színház)  
M á t h é  A n d r á s  f e l v é t e l e

JOBBRA FENT: Blaskó Balázs és Rácz János a Tangóban
(egri Gárdonyi Géza Színház)  G á l  G á b o r  f e l v é t e l e
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– Van valami kifogásod a zenés mûfaj ellen?
– Semmi kifogásom sincs. Két zenés élményem is

volt, sajnos nem fértek bele a programba. Az egyik a
zalaegerszegi Koldusopera, ami levett a lábamról,
mert az idézôjelbe tett keretjátékkal a darab mára
már elfelejtett, kicsit agresszívabb, brechtesebb világa
jelent meg benne. Megmaradt zenés játéknak, ugyan-
akkor figyelmeztetô, tanító jellegû stílusbemutató is
volt. A másik érdekes zenés elôadás a szegedi
Mechanikus narancs. Az eredeti Anthony Burgess ma
már, azt hiszem, klasszikus, a filmnek köszönhetôen
vált azzá, én viszont egy-két kivételtôl eltekintve utá-
lom a filmbôl visszaírt színpadi elôadásokat. Ez nap-
jainkban, amikor a dolgok, az események „máshol”
történnek, és csak ritkán velünk, még mindig alap -
mû. És ha ma már kissé szentimentális is a befejezés
– az akkori hitek és remények szerint –, azért ma is
szól. Szegeden egy helyi zenekar játszotta a fiatalság
jó zenéjét. Sajnos a színészek nem tudták elénekelni,
érthetetlen volt a szöveg, az expozíció fölborult, az
egész nem mûködött. De élô, mai színház volt – saj-
nos sikerületlen. 

– Számított a döntéseidben, hogy valami hagyományos
színház-e vagy újító, szórakoztató vagy mû vészszín ház?

Volt valami, amit eleve, elvbôl kizártál?
– Kizáró tényezô csak egyvalami volt, a „jópofizás”.

Ezt a fogalmat menet közben vezettem be magam-
nak, ahogy néztem az elôadásokat. Ettôl viszkettem
és rettegtem. A színvonaltalan szórakoztatás is jópo-
fizás. Toljuk le a gatyánkat, vagy a mûvésznô pisiljen
a sarokba a felvonás elején. Van egypár dolog, ami
divatként, divatocskaként mûködik. Látszólag a
közönségért, valójában magunkat és a nézôket is
lenézve, megalázva.

– Vannak – akármilyen értelemben – divatos emberek,
mûvészek, színházak?

BALRA LENT: Ilyés Róbert és György János 
a Koldusoperában (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
P ó s a  L u j z a  f e l v é t e l e

KÖZÉPEN LENT: Györgyjakab Enikô, Péter Hilda, 
Bodolai Balázs és Salat Lehel a Hosszú péntekben
(Kolozsvári Állami Magyar Színház)  B í r ó  I s t v á n  f e l v é t e l e

JOBBRA LENT: Kerekes Éva és Széles László 
a Tûzoltóban (Örkény Színház)  S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e
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– Láttam egy-két sztárközeli
nevet, akik nem éltek meg a szín-
padon. Ott voltak, de nem történt
velük és általuk semmi, hiába a
hírnév, a filmszerepek tömege.
Egyszerûen meghalt a névvel
együtt járó várakozás, csak a sem -
mi történt meg.

– Gondolom, nem akarsz konkrét
neveket mondani.

– Nem akarok. A másik dolog,
ami bizonyos rendezôknél felhá-
borított, mert teljesen kívülrôl,
szinte rutinszerûen jelenik meg: a
„hû, de modern vagyok, a könyö-
kömbôl és a kisujjamból is kirá-
zom a modern játékot, stílust”. Ez
a kettô, a jópofizás meg a rutin-
szerû modernkedés nagyon idege-
sít. Ezektôl köhögök, fuldoklom,
nehezebben kapom a levegôt.

– Kétféle sztár van ma a szakmá-
ban, a kvázi mûvészek, de a közön-
ség szemében sztárok, akik arról
ismerszenek fel, hogy reggelenként ôk
jelennek meg a kereskedelmi tévék
csevegô mûsoraiban, és az avantgárd
sztárok, akiket a szakma elismer
mint újítóikat, de nem mindig szere-
ti ôket. Jó, tudom, kit szeret a szak-
ma? Mindegy. Min denesetre úgy
látom, hogy kevésbé válogattad be
mind két csoportból azokat, akiket
egyébként kötelezôen be szoktak válo-
gatni.

– Egyrészt mondtam már az ele-
jén, hogy a POSZT-szabály kissé
merev, például kevés a határon
túli elôadásokra vonatkozó plusz
egy hely, ezt bôvíteni kellene. Akár
úgy is, hogy ha egy elôadás valahol
máshol fesztiváldíjat kapott, le -
gyen jogosult a részvételre. Van al -
ternatív színházi találkozó, van ka  -
maraszínházi találkozó, van Kis vár -
da, és úgy gondolom, az ezeken
részt vevô kiemelkedô produkciók
pécsi létezését valahogy kötelezô-
en biztosítani kellene. Mert a ver-
senybe beállítani, összemérni ôket
jelenleg lehetetlen. Azért mon-
dom ezt, mert az alternatív szín-
ház az én számomra nagyon fon-
tos, a közönséghez vezetô lényegi
út. Elsôsorban ott, ahol mûködô,
élô színházban jelenik meg, példá-
ul a kolozsváriaknál. Kolozs vá ron
két szerelmem volt, a Hosszú pén-
tek és az Oidi pusz. Az Oidipuszt
kü lön javasoltam a POSZT-nak
mint kiemelkedô magyar színházi
elôadást. Nem sikerült elérnem,
hogy meghívják, viszont Jordán

Ta más megígérte, hogy majd el -
hoz za né hány estére a Nemzetibe.
Hasonló javaslatom volt a Kréta -
kört illetôen is, amirôl tudom, és
talán láttam is, hogy kitûnô, jelen-
tôs társaság. Éreztem, hogy a Jég
fontos, érdekes dolog, de bizonyos
dolgok nem tetszettek. Mond ha -
tom a „faszrázást”, de lényege-
sebb, hogy néha ôk is ebbe a „hú,
de jól tudjuk, hú, de izék vagyunk”
kategóriába tartoznak. Már ahogy
ment be az ember a nézôtérre, és
a színészek szedték a jegyeket, meg
ahogy átnéztek az emberen, ab -
ban volt valami „hess, nézô, a pi -
csába”. Itt most polgárpukkasztás
lesz, mindjárt megkapod te is… És
ugye, bent ült a társulat, köztük
egy-két ismerôs, át kellett menni
rajtuk, én hülye még köszöntem
is, mindegy; ôk is túlnéztek raj-
tam, e mai kocsmán, „semmi kö -
zünk sincs magához”. Szóval ki -

csit taszított ez a „mi vagyunk a
valamik” magatartás, az elôadás-
ból pedig nekem nem derült ki,
miért van az egész, inkább csak
részötleteket, gegek sorozatát érez -
tem benne, azt, hogy itt valami
más csinálódik, ami közben sok
helyen jobb, felszabadítóbb, izgal-
masabb, mint az, ami általában a
magyar színházban történik. De
az agresszív mindentudás rossz
asszociációkat kelt bennem. Aztán
a fejemhez kaptam, amikor hallot-
tam az iskolákban játszott Hamlet -
jükrôl, és azt javasoltam a Szín há -
zi Társaság vezetôségének, hogy
mindenféleképpen hív ják meg a
Krétakört úgy, hogy a Jeget szer-
vezzék az off-programba, a Ham -
let-elôadást pedig a pécsi is kolák ba.

– A Hamlet a Krétakör számára
misszió, nem véletlen, hogy nem a
sznob elitnek játsszák elôször, ha -
nem kül földön és iskolásoknak. Tu -
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domásom szerint itthon ôsz tôl lesz
„nyilvános” az elôadás. Ôk nem úgy
mûködnek, mint egy hagyományos
szolgáltató színház; ha van bennük
kivagyiság – én nem tapasztaltam –,
akkor a színháziparral szemben és a
valódi közönséggel való ta lálkozás
érdekében. A másságuk mi att nem
szoktak hiányozni a POSZT-ról,
ahogy Zsótér, Pintér Bé  láék vagy
újabban Bodó Viktor sem.

– Pintér Béláék két elôadását lát-
tam most, tudom, hogy tavaly ôk
nyertek. Ezt a két elôadást nem
tudtam elfogadni, mert felületes-
nek találtam, olyannak, mint ami-
kor a pók szaladgál a vízen, láss
csodát, a vízen jár, „Jézus is ezt
tette...”. Megjelent a jópofizás, az a
könnyed humor, amivel azt az
édes, intellektuális közönséget,
amelyik olyan jól ismer minket,
netán rokon is – kétségtelenül na -
gyon elhatározott közönségrôl volt

szó –, meg tudjuk kacagtatni.
Zsótértól és Balázs Zoltántól lát-
tam az Akropoliszt, és gyengének
éreztem; mindent tudnak, de
magát a szöveget, amit látvánnyá
tettek, szerintem nagyon rosszul
teljesítették. Mást értettek, mint
ami. Zsótérhoz még annyit, hogy
nagyon szeretem, fiatal kora óta
ismerem, sok filmemben játszott,
egészen különleges, szinte apai
érzeményekkel vagyok iránta.
Láttam a Jane Eyre-t is a Radnó -
tiban, ami abban a mûfajban szin-
te kivételesen jó, hogy egy nagy
regényt ráviszünk egy kis színpadi
térre, mert okos, tiszta, nem akar
önkifejezni, hanem pontos szín-
házat teljesít, de különben erôtlen-
nek éreztem. A zseni aludt, s ha -
gyott engem is aludni… Bodó
Sganarelle-je számomra sokáig a
Katona József egyetlen választható
elôadásának tûnt – amíg ki nem

harcoltam magamnak A karnevál
utolsó éjszakáját –, bár az a hír
járja, hogy ennél ô tud jobbat is.
Nekem szimpatikus és izgalmas
volt, fôleg a miértje miatt: annyira
élô és létezô jelenség a színpadon,
hogy nagyon megértem Zsámbé -
kit, amiért befogadta a Katonába.
Bodó nagy formátumú valaki, aki-
tôl még sok mindent várhatunk.
Más, másként élô ember a szó ere-
deti értelmében – ôsi és a mában
élô egyszerre. Színházi.

– Érzed azt a pozitív feszültséget,
hogy ugyanott van egy felôl egy formá-
tumos klasszikus, nemcsak Goldoni,
ha nem Zsámbéki is, és van egy új
hang, új szemlélet, új stílus?

– És egy társulat, amelyik mind
a kettôben kitûnôen mûködik.
Igen, ez valamilyen jelzés is, és
nagy öröm.

– Az elôbb mondtad azt a szót,
hogy alternatív. Mindannyian mond  -
juk, miközben nem igazán tudjuk,
hogy mit jelent.

– Ez egy rohadt szó, olyan, mint
a dekonstrukció, amit akkor hasz-
nálgatunk, amikor posztmodern-
nek értékeljük magunkat. Sze rin -
tem ez bújócska-szó, amit mindig
elô lehet venni, ha nagy általános-
ságban akarunk beszélni. Én job-
ban szeretem azt, hogy élô szín-
ház. Az alternatívként emlegetett
mozgásszínház helyett is jobb, ha
azt mondjuk, hogy új színház.
Olyan színház, amelyik felrázza
magát, lerázza a konvenciókat,
szokásokat, beidegzôdéseket, és

BALRA FENT: Csatári Éva, Pintér Béla,
Szamosi Zsófia és Szalontay Tünde az
Árva Csillagban (Pintér Béla Társulat)
S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e

JOBBRA FENT: Pelsôczy Réka, Kovács
Lehel, Hajduk Károly és Keresztes
Tamás A nagy Sganarelle címû
elôadásban (Katona József Színház) 
K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e

BALRA LENT: Kocsó Gábor és 
Szervét Tibor a Szentistvánnapi 
búcsúban (Radnóti Színház) 
K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e

JOBBRA LENT: Mészáros Béla, 
Jordán Adél, Ónodi Eszter és 
Rezes Judit a Trakhiszi nôkben (Kamra) 
K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e
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elsôsorban a kép, a mozgás, az új struktúrák, új dra-
maturgiák, új eszközök révén próbálja fölmutatni azt,
amit más élô színház is akar hagyományosabb
módon. Ez igazából formai játék.

– Ha Zsótér a Radnótiban alternatív színházat csinál,
akkor a Radnóti ideiglenesen alternatívvá lett színház?
Másnap pedig, amikor másik darab megy, nem az? Nem
kötözködöm, magamnak is mondom, hogy nem tudjuk
jól használni a fogalmakat.

– Ez érzelmi hozzáállás kérdése akár egy színházon
belül is. A Radnótiban rendezte Gothár Péter a Szent -
istvánnapi búcsút, ami szerintem nagyon rosszul sike-
rült – vagy a legrosszabb elôadását fogtam ki!?
Ellentétben a Trakhiszi nôkkel, ami nagyon tetszett.
Gothár is tud mindent, amit akar, csakhogy itt a
Krleža-darabban kilúgozódott a szellem, ha tetszik, az
„alternatív szellem”, tehát a csapatmunka, az egyet
akarás, a közös ügyért vállalt munka. Itt mindenki,
aki a színpadra került, mást akart. Képtelenség ezt
együttesnek nevezni: a szemem jobbra-balra ugrált
attól, hogy a darabtól független magánjátékok, ma -
gánérdekek folytak a színpadon. A rendezô felrakta
az alapszíneket, de a személyiségek, akiken keresztül
ennek oda-vissza kellett volna mûködnie, alkalmatla-
nok voltak a feladatra. Finomabban: nem értették,
nem mûködtek együtt. Nem mondhatom, hogy föllá-
zadtak a rendezô ellen, mert ez nem lázadás volt,
hanem privatizálás. Ráadásul – nem ide kapcsolódik,
csak itt és most jut eszembe, és ez is egy igen érdekes
jelensége a magyar színháznak – manapság minden-
ki rendez. És abból indul ki, hogy lehetôleg másként,
mint eddig. Az elôadás nem arról szól, hogy én ezt
látom a darabban, ezt akarom kiemelni, aláhúzni, föl-
mutatni. Hanem hogy mindenáron másként, mint
eddig.

– Ha már felállítottad a „miért” és „hogyan” alapkép-
letet, tapasztalataid szerint a kettô közül melyikben va -
gyunk erôsebbek? Milyen szinten van a magyar színházi
gondolkodás, és milyen szinten van a színházi szakma?

– Sajnos azt kell mondanom errôl a százvalahány
elôadásról, hogy a gondolat, a szellem rosszabb álla-
potban van, mint a szakma. És ez a riasztóbb. Ko -
moly szakmai problémák is vannak, a színész fiziká-
lis létezése, beszédkészsége, ritmusérzéke, mozgás-
kultúrája és így tovább, de ezek a gondolattalan,
szel  lemtelen elôadásokban valahogy elkenôdnek.
Hogy úgy mondjam, „beleférnek”, mert az elôadás
nem marad el, ott van a színész teste a színpadon. Az
agymunka hiányát viszont nem tünteti el semmi, és
az agymunka, hogy finom legyek, kevesebb.

– Ez mindig is így volt, nem? Ez a magyar színház
évszázados tradíciója…

– Mindez, ami most van, nem új, hanem beleágya-
zódik egy speciálisan Európa perifériáján mûködô
magyar múltba. Volt egy fellendülés a XIX. század
végén. A reformkori gondolatok, problémák megol-
datlansága is közrejátszott abban, hogy a századfor-
dulón föllendült a jelentôs magyar színházi ipar, Mol -
nár Ferenc, Lengyel Menyhért, Szomory és mások
jóvoltából kialakult egy szerves színházi létezés.
Aztán ez befulladt, eltávolodtunk a Nyugattól, de a
két világháború között még mindig igen jelentôs
színházi alkotók mûködtek, Hevesi, Bárdos Artúr,

Pünkösti, Horváth Árpád, Németh Antal és az utá-
nuk következô nagyok, akik átszivárogtak a háború
utánra: Apáti, Szendrô, Gellért Endre, Várkonyi…
lehet, hogy még Major is. Ez a vonal megszûnt. Ha -
lott. Nincs benne a színház levegôjében. 

– Úgy érted, hogy megszakadt egy folyamat? Nin -
csenek tanítványok? Nem maga a színházi közeg válto-
zott meg – világszerte?

– A színház szerepe megváltozott a világban, de
lényege „örök”, nem változtatható valami, és az a vál-
tozás, ami nálunk az ötvenes évektôl a rendszerváltá-
sig történt, nagyon erôtlen, rózsaszín, rosszízû játék
volt. Kezdetben még hál’ isten csak Sztanyiszlavszkij
kötelezô, és a nagy egyéni teljesítményekbôl létrejött
egy jó színvonalú, európai, szakmailag és tartalmilag
erôs színház. A „szocialista magyar színház”. Horvai
Csehov-elôadásai a régi Madáchban, Gorkij Éjjeli me -
nedékhelye és mások is. És persze Kaposvár, Szolnok.
Volt néhány izgalmas dolog. Aztán jött egy törés. Én
személy szerint tragikusnak érzem azt a napot, ami-
kor ’77. február nem tudom, hányadikán Marton
Endre, a Nemzeti Színház igazgatója megírja Harag
Györgynek, hogy le kell venni a mûsorról az általa
rendezett Asztalos-darabot. Kálmán György betegsé-
gére hivatkozik, de valami más oka volt. Ugyanakkor
a gyôri párttitkár is levelet ír Haragnak, elvtársilag
megköszöni a gyôri színházban végzett munkáját,
kvázi küld egy elbocsátó, szép üzenetet. Példaszerûen
sikerült a „testvéri” lengyel és a cseh színházak kire-
kesztése, hatástalanítása is. Szóval ekkoriban kiala-
kult itt valami zavar, amibôl további zavarok lettek.
Harag behozhatta volna a „preromán” színházat, ami
kurva erôs színház volt, és ô egyenrangú alkotóként
mûködött benne. Azt az elônyt, amit a román szín-
ház megszerzett velünk szemben, Harag ledolgoz-
hatta volna. Elhinthette, megtaníthatta, létrehozhatta
volna a másfajta színházi nyelvet. Ezt a lehetôséget
sikerült elfojtania a nemsokára amúgy is menesztett
színházi vezetésnek, amelyet aztán – tudjuk, átmene-
tileg – a Nemzetiben Székely és Zsámbéki „átváltott”
Szolnokra, illetve Kaposvárra. Isten áldja, megjelenik
Örkény István és a körötte, majd köpönyege alól a ma
is alkotó fiatal s már nem olyan fiatal drámaírók.
Neveket csak azért nem mondok, nehogy valakit mél-
tatlanul kihagyjak. Külön mellékletet kellene csatol-
nom a méltatásukra, szeretetemre. (Talán csak azo-
kat említem, akikkel válogatóként volt szerencsém
találkozni: Egressy, Sultz, Tasnádi és Háy.) Ami
Zsám békiékat illeti: azóta is ôk határozzák meg a
magyar színházat, ôk hozták létre a legkarakteresebb
mûködést. Közben megtörtént az úgynevezett rend-
szerváltás, láttunk egy-két európai színházi találko-
zót, látjuk, hogy máshol mi történik, a román színház
még mindig állandó nyomásként ül a magyar szín-
házon, miközben nálunk megjelennek mindenféle
„avantgárdok”, és mindenki ért a színházhoz, aki
bújt, aki nem…

– Ezt úgy érted, hogy a szakma felvizezôdött?
– Úgy. És a Zsámbéki–Székely–Babarczy-„rémura-

lom” sem tudta megakadályozni. Kevesek voltak
hozzá, mert kezdettôl fogva mûködött az ellenprés a
kultúrával, a mûvészettel szemben.

– Mirôl beszélsz? Megélhetésrôl? Színháziparról?
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– Pénzrôl. Errôl mindenkinek szabad, sôt kötelezô
beszélni: végre itt az igazi, elkötelezett színház. A mar-
x izmus–leninizmus akármikor kapásból vitatható – a
pénzen nem lehet vitatkozni. Csak lopni, csalni, ha -
zudni, korrumpálni. Olyan bilincs tevôdött rá a kul-
túrára, ami sokkal veszélyesebb, mint a szovjetkom-
munizmus: a kapitalizmus, ami most kurva olcsón,
fillérekért be akarja maga alá gyömöszölni a mûvé-
szeteket. Ez ellen nem lehet mit tenni. Neked hol-
naptól fel kell emelned a SZÍNHÁZ egy számának az
árát hatszázra, és akkor már meg kell gondolnod,
kapok-e tôled egy példányt „tiszteletbôl” vagy sem,
leteszel-e bizonyos helyeken ötöt, hogy vigyék ingyen,
„elhivatottságból”. Innentôl a szociális gondolkodás –
az, hogy egy vagyok a többiek között, és együtt akarok
lenni a többiekkel – megszûnik. Ebbe rohad bele újra
és újra a magyar színház. Eljutottunk oda, hogy a
monarchiabeli tinglitangli színházakat ma már csak
Magyarországon mûködtetjük operett címén. Mi
vagyunk a világelsôk az operettben. A kezdetben for-
radalmian radikális nemzeti gondolatot kifejezô nép-
színmûveket, a korai hatásokat, lehetôségeket, példá-
kat – Nestroyt és a többieket is – elpocsékoltuk, a leg -
alpáribb szinten tettük át „magyarira”, ezáltal
hi  tel telenné és nézhetetlenné vált mindaz, ami ere-
detileg csak „vásárit”, „kültelkit” jelentett. Hiába pró-
bálta egy Bíró Lajos, egy Móricz, és ha nagyon aka-
rom, még Molnár Ferenc is az értékén kezelni, mi
csak ugyanazt rágjuk, és csámcsogunk rajta. Nem
beszélek a nagy reformkori vágyról, az új Nemzeti
Színházról. Elôször fölmerült az elsô, igazi helyén, az
eredeti telken, amit eladtak, aztán jött a mai Gödör
helye a mostaninál sokkal jobb épülettervekkel, és
ahhoz megint egy „plazát” kellett volna elképzelni.
Kulturális centrumként mûködhetett volna, nem
azért, hogy végre legyen egy magyar Nemzeti Szín -
ház, amit, ugye, lebontottak volt az átkosban. Persze
az sem Nemzeti Színház volt eredetileg, ahogy az új
Nemzeti Színházunk sem az lett, csupán egy ugyan-
olyan színház, amibôl elég van a fôvárosban. Nem
egy, csak az egyik. Hazugság volt az is, ez is. Nem ke -
gyes hazugság, csakis butaság, rossz döntés, félreér-
tés. A történet végét ismerjük, a körülötte kialakult,
egyre mélyebbre süllyedt, egyre alpáribb vitával. Hát
ennek is gyökerei vannak. Minden zsákutca!

– Évek óta minden válogató nagyjából hasonló általá-
nos következtetésekre jut, és többen közülük erôs készte-
tést éreznek arra, hogy tapasztalataikat ne csak elmond-
ják, hanem a javaslattevés, a változtatás szándékával
képviseljék. Bizonyos értelemben „felajánlják szolgálatai-
kat”. Te hogy vagy ezzel?

– Eleinte úgy gondoltam, hogy egyes dolgokat
elmondhatok, másokat nem, illetve csak úgy, hogy
belegyónom a szakmát csinálók fülébe: más baj is
van… Nem könnyû megtenni. Láttam olyan elôadást,
amelyet nagyon szerettem, de egyetlen színész taccs-
ra tette az egészet a képességek hiánya miatt, úgy-
hogy a rendezô valószínûleg nem is tudhatott mit csi-
nálni. Aztán láttam olyat is, amikor jó színészeket tett
taccsra a rendezô.

– Talán mert az „általános” és nem a személyre sza-
bott darabválasztás a divat. Észrevetted, hogy évadon-
ként ugyanaz a három Molnár Ferenc vagy Arthur Mil -

ler söpör végig a színházakon, függetlenül attól, hogy ki -
oszthatók-e, vagy akarnak-e velük valamit? Aztán mint
a vetésforgó, jön másik három.

– Nagyon sokszor eszembe jutott. Minek csináljuk
ezt az általános, országos magyar repertoárt? 

– Akkor ez most annyi, hogy mindezeket elmondod?
– Tudom, hogy nagyképûen hangzik, de úgy

érzem, hogy most valami okos kompromisszumra
lenne szükség, amely elismeri mind a két fél – a szak-
ma és a fenntartó – igazságát, és ezáltal kényszeríti
ôket, hogy ezt az igazságot fejtsék ki pontosan, logi-
kusan, mi több, vállalják a következményeit. Min -
denekelôtt állítsák a középpontba a valós és a képze-
letbeli közönséget. Össze kellene hozni ôket.

– Mondom, hogy téged is elkapott a válogatópszichózis.
– Elkértem és megkaptam az eddigi válogatók tele-

fonszámát, szeretném felhívni ôket. Elolvasom a
SZÍNHÁZ-ban megjelent anyagaikat, megkérem
ôket, üljünk le együtt, akár titokban (sub rosa), esetleg
hívjunk meg valakit – de csak ha közösen úgy hatá-
rozunk –, és írassuk le egy országgyûlési vakíróval,
amit beszélgetünk. A „hülye gonoszok tanácsa”
mond ja el, hogy hét éve ezt látjuk, így látjuk, így gon-
doljuk, és akkor már nem arról van szó, hogy a szub-
jektum hülye, mert rosszul döntött, hanem arról,
hogy a tapasztalatok alapján létrejön, mert létre kell
jönnie valami azonosságnak. Ahogy néztem az elô-
adásokat, ezzel párhuzamosan kritikákat is olvastam,
válogatás nélkül, ami a kezembe került, és kiderült,
hogy egy-két kritikust leszámítva van ebben az
országban egy nagyon jó színházkritikai ízlés. Hisz -
térikus a helyzet, de nem tragikus. Sok a bizonyta-
lansági együttható, de az egész mégsem reményte-
len. Minden kompromisszumot a KÖZÖNSÉGÉRT
kell megkötni – ez önkorlátozó felelôsséget és együtt -
mûködô készséget jelent –, nem a „fogyasztóért”,
ahogy korunk állam bácsija álmodja. Ô fogyasztót
vizionál, mi embert… És az elôny itt! Egyelôre – és
nemcsak pillanatnyilag…

Az interjút készítette: Koltai Tamás
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