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rek, akik tudják, élniük kell ebben a ma-
gukra vett, utáltan is vállalt helyzetben.
Füst Milán drámája nem egyetlen ember
tragédiája a körötte mozgó világban. Unt,
utált sorsok, amelyek a „változtatnod nem
lehet" komor motívumának, a boldogság
lehetetlenségének gyötrő fel-ismerését
mutatják. S köztük is a mazsolaszőlőért
áhítozó, fülbajt szimuláló, második
gyermekkorát élő öregasszony és fia, a
nők után futkosó, már-már értelmiségi
papi nyomdász, az elveszett emberi
méltóság nagyon különböző és mégis oly
hasonszőrű megtestesítői. Özvegy Huber
Evermódné és Huber Vilmos. Egy lélek
két arca. A lelke mélyén szép iránt
áhítozó, de tehetetlenségéhen és
lehetetlenségében rútat, gonoszat cselekvő
ember. S hogy a belső esettség miként
fejeződik ki anya és fia cselekedeteiben,
az csak helyzeteik különbö-zőségéből
fakad. Egyek ők, egyformák a
gyűlöletben, a ritkán megvilágosodó
emberi érzésben, tragikomikus pillana-
taikban, tragédiájukban.

Gobbi Hilda özvegy Huberné szerepét a
gonoszságból, a kegyetlenségből építi.
Nem enged egy pillanatra sem a
gyöngédségnek, még önmaga sajnálatát is
oly keményen, oly groteszk szenvedéssel
ábrázolja, hogy mindenkinek értenie kell,
nincs ok itt az ámításra, nincs a szeretetre.
Ez az öregasszony csak meg-érdemelt
sorsát kapja, fia csak úgy fizet neki, ahogy
ő bánt vele. Nem csodálkozik ő semmin,
amikor hívatlanul kérni jön. Talán egy
pillanatra mégis megrendül, a fia életét
látva, arcán mintha az emlékezés futna át.
Aztán a kiadott gyerek-ről hallva mintha
föltámadna benne az ember. De ez sem
több egy rezzenésnél. Gobbi Hilda a
könyörgést, a siránkozást is úgy játssza el,
érti ő, miért e sors. Még-is oly szánnivaló,
ahogy egy pillanatra megpróbál újra fiatal
lenni, előkelőbb-nek látszani, ahogy a
lányának szánt rózsaszín ruhában, egy
papírzacskóból mazsolaszőlőt csipegetve
visszatipeg a nyomdába.

Ördögi komédiába kezd az orvossal.
Teheti hisz egyelőre csak ő tudja az
igazságot. Tudja vagy csak érzi. Gobbi az
öregasszony félelmét is eljátssza, az ijedt
rettenetet, hogy tán mégis megtudja a
világ, mi lappang benne. Micsoda keserű
humorral, játékkal hozza be az üveg
konyakot, hogy fillérekért eladja Rózának.
A kisszerűség ábrázolata válik itt
tökéletessé. Csak akkor döbben meg,
akkor kezd életén szégyenkezni, amikor
rájön, már nemcsak Róza, de Vilma is

együtt él fiával. S újra komédiába kezd,
amikor megérti, vége a hazugságnak,
mindenki tudja már, miért tették ki állá-
sából. Amikor a megszégyenítéstől sírva
rimánkodik fiának, mintha föltámadt
volna benne az ember. S az ember utolsó
gesztusával oltja ki életét. Az állandó
tragikomikus ellentét, amelyből a szí-
nésznő szerepét fölépíti, amellyel a belső
esettség és a rózsaszín ruha közti ellen-
tétet kifejezni képes, az a legmagasabb
rendű színészet.

Az anyjával való végső kegyetlen ösz-
szecsapásból szinte visszafelé bontakozik
ki Huber Vilmos alakja. Hisz oly egy-
formák ők komédiájukban, tragédiájuk-
ban. Sinkó László oly kíméletlenül ka-
cagja végig szánandó helyzeteit, hogy ki-
teljesedik benne a Füst Milán-i tragiko-
média minden színe, motívuma, hangja
teljes valójában, bonyolultságában. El-
játssza a szenvedélyt és az egykori meg-
alázottságot, a gyötrő életet és az indula-
tos irtózatot, a föllobbanó szánalmat és a
gyűlöletet, a látszólagos nyugalmat és
fölényt, a haragot és a félelmet. Sinkó
László azt a Huber Vilmost mutatja meg,
aki bensőjében leginkább attól fél, hogy
összetalálkozik saját magával, igazi
énjével, egykori valójával. Menekül, és
tán nem is a családja elől, nem is a nők
elől, hanem az elől az ember elől, aki va-
lamikor volt, még inkább aki lehetett
volna. Az anyja iránti megvetés, utálat is
mintha önmaga ellen fordulna. Hisz benne
a maga sorsát, a maga útját látja. Önmagát
veti meg, önmagát utálja. Mindezt Sinkó
olyan izzó szenvedéllyel, a formai és
tartalmi eszközök oly gazdagságával
mutatja meg, hogy abban benne van
emberábrázolásának egész hitele,
teljessége. Ahogy szaggatottan, szinte
félmondatokban beszél vagy kiált - túlzott
hangossága is a felfokozottságot hitelesíti
, ahogy gúnyosan fölkacag, végigveti
magát az ágyon, ahogy kirohan szinte
önmaga elől, ahogy tehetetlenül szemléli a
körötte forrongó családot, abban benne
van lélekábrázolásának lényege. Amint az
eldördülő fegyver hal-latára a
dermedtségben tétova lépést tesz Róza
felé, ahogy tehetetlenül a lányra pillant,
abban már ott van az „elvégezte-tett"

érzete. A feloldhatatlan magány pillanata
ez. Szemében ott a már korábban
kimondott: „Hát állatok vagyunk

kíméletlen, végső ítélete. Többet, mé-
lyebbet tudunk meg belőle az emberi
természetről.

PÁLYI ANDRÁS

Az avantgarde
és a közönség

Régi igazság, hogy a színházi viták nem-
csak a sajtóban vagy egyéb nyilvános fó-
rumokon folynak, hanem a kulisszák mö-
gött, a színházbarát értelmiség (vagy nem
is csupán az értelmiség) soraiban is. A
szóbeszéddel és a mendemondákkal vitat-
kozni persze nem más, mint fantomokkal
való hadakozás még akkor is, ha mind-
nyájan, akik így vagy úgy „érdekelve
vagyunk" a magyar színház jelenét és
jövőjét illetően, többé-kevésbé tisztában
vagyunk azzal, hogy mi a valódi köz-
hangulat és mi a mesterségesen szított
hisztéria. Ilyen szóbeszédként és kissé
mesterséges hisztériaként kapott lábra az
utóbbi időben az a nézet, hogy mai szín-
házunknak az a fő baja, hogy tú l avant-
garde; mondták ezt a Nemzeti Színházról
csakúgy, mint a győri, kaposvári, szolnoki
együttes bemutatóiról. Ha most e
szóbeszéddel vitába szállok, arra nem
annyira a mendemondák kínálnak alkal-
mat, mint inkább az, hogy Almási Mik-
lós, a kiváló esztéta, a Kritika színházi
vitája keretében lényegileg meg is fogal-
mazza ezt a nézetet. Almási többnyire
kerüli az avantgarde kifejezést, inkább „új
színházról" és színházi „nyelvújításról"

beszél, ám azzal, amit cikkében egyéb-
ként megfogalmaz, egy-két fontos ponton
nem érthetek egyet. Itt most mégsem
elsősorban Almásival szeretnék vitat-
kozni, nyilván megteszik ezt mások a
Kritika hasábjain, mint inkább az általa
rajzolt „helyzetképből" kiindulva hozzá-
járulni néhány, meggyőződésem szerint
alapvetően hamis színházi vagy színház
körüli mítosz szertefoszlatásához.

Almási színházművészeti újítási hul-
lámsorozatunk „túlfutásáról" beszél,
megállapítja, hogy az első reformnemze-
déket alig pár év alatt beérte a következő,
aztán feltűnt egy még radikálisabb gárda
stb. S többek közt ezt a tanulságot szűri le:
„Csakhogy ezzel a felgyorsított, ön-
gerjesztő folyamattal veszélybe került az
új színházi formanyelv, »köznyelv « való-
ságra való vonatkozása, az a vívmány, ami
e reformmozgalom indulásának igazi
értékújítása volt, Háttérbe kerül a világ-
képteremtő produkció, a köznyelvi kultúra
»pedagogikus« (saját közönséget



nevelő, vele dialogizáló) törekvése, meg-
szakad a társadalom életének és a színházi
produkció erre építő problémaérzékeny-
ségének áramköre." 'Mert a színházi re-
formmozgalom „az egymás számára,
egymás ellenében rendezett produkciókkal
saját életterét szűkíti". Hogy miért? Almási
szerint „a frissen kialakult helyzetben
nincs idő a művészileg kiérlelt értékek és
vívmányok felszívódására, arra, hogy az új
jelrendszerrel meg tudjon barátkozni a
publikum, hogy otthonosan mozogjon
ebben a világban, és így kerül-jön szembe
rejtettebb, mélyebb értékek-kel".

Mielőtt e diagnózishoz érdemben hoz-
zászólnánk, érdemes fellapozni a SZÍN-
HÁZ 1969-es évfolyamában lefolyt úgy-
nevezett profilvitát, melyben több akkori
színházi vezető és kritikus szót kért. Az a
vita természetesen elsősorban a fő-városi
színházakról szólt, hisz a hatvanas évek
végén a vidéki együttesek lényegileg
utánjátszó szerepet töltöttek be, s
lényegileg el voltak foglalva az illető
megye színházi előadásokkal való „ellá-
tásával". Az akkori vita diagnózisa egé-
szen más volt, mint Almási mostani
helyzetjelentése. A társulatok megmere-
vedéséről volt szó, s „a mellény újragom-
bolásának" szükségességéről, arról, hogy a
hatvanas évek filmművészeti reformjához
hasonlóan szükség lenne az egy-ívású
színházi alkotók szabadabb, kötetlenebb
társulására, az egyes alkotó-műhelyek
határozottabb művészi arc-élének
kirajzolódására. Ehhez képest az Almási-
féle mostani diagnózis egyértelműen
optimizmusra ad okot: egyrészt tanúsítja,
hogy több vidéki színház be-kapcsolódott
az ország szellemi vérkeringésébe (s ez
tagadhatatlanul megtörtént az elmúlt
évtized során), másrészt az „öngerjesztő"

reformizmus minden bizonnyal jobb és
biztatóbb, mint a szín-házi állóvíz.

Az avantgarde mítosza

Van-e színházi avantgarde Magyaror-
szágon? Vagy egyszerűen a színházi
„nyelvújítást" akarjuk megbélyegezni e
szó használatával? Szabolcsi Miklós a
közelmúltban a Gondolat Kiadó gondo-
zásában megjelent A neoavantgarde című
kötet bevezető tanulmányában ezt írja: „Az
avantgarde, majd utóbb a neoavantgarde
terminus a kritika szóhasználatában éppen
olyan táguláson ment keresztül a hatvanas-
hetvenes években, mint az avantgarde-é a
tízes-húszas években. Egyik részről szinte
minden szokatlan,

minden új jelenséget - pozitív értékként -
neoavantgarde-nak neveztek el, a szigorú
marxista kritika pejoratív hangsúlylyal
pedig ugyanezt cselekedte. Így azután az
elmúlt évtizedek szinte teljes irodalma
neoavantgarde-nak minősült. Különösen
áll ez a »hallgatás«, a kétségbeesés
irodalmára. S minthogy a mai polgári
művészetnek jelentős része a kétségbe-
esés, a magány, az elszigeteltség jegyében
született, a magára maradt, kivezető utat
nem lelő, atomizálódott egyén problémáit
szólaltatja meg, eluralkodik benne az
életundor, a fáradtság, a halálvágy;
mindezeket tehát a tagadhatatlanul kiáltó,
sőt hivalkodó-tetszelgő dekadens műveket,
áramlatokat »avantgarde «-nak nevezi a
kritika, a sajtó, a mindennapos
szóhasználat." Szabolcsi azonban az
avantgarde és neoavantgarde terminusokat
lényegesen eltérő módon értelmezi:
„Amikor a hatvanas évek általam avant-
garde-nak, illetve neoavantgarde-nak tar-
tott áramlatairól szólok, elsősorban azokat
emelem ki, amelyek valamilyen módon a
kapitalista rend elleni tiltakozás-nak,
lázadásnak - olykor torz tudatformák
között - megjelenő formái. Felfogásom
szerint csak ezek utódai a század első
évtizedeiben indult, társadalmi indulattal
teli avantgarde mozgalmainak." Továbbá:
„Szinte minden avantgarde mozgalom
bevallott - be nem vallott --legvégső célja
a »teljes ember«, a kötöttségektől mentes,
szuverén individuum megteremtése, s ez a
követelés is szembeállítja a »rendet«,
»szabályt« követelő forradalmi
mozgalmakkal, a kény-szerű, de szükséges
fegyelmet és szervezettséget megkövetelő
politikai, gazda-sági, kulturális munkával.
Ez magyarázza - a kezdetektől máig - e
mozgalmak oly sok utópisztikus elemét és
anarchisztikus magatartásformáját.
Ugyanakkor e követelés mögött is ott
leljük azt a reális problémát, hogy egyre
nehezebbé válik az egyén mindenoldalú s
harmonikus ki-bontakozása."

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy abban az
értelemben, ahogy Szabolcsi Miklós
beszél az avantgarde-ról, mai színházi
életünkben nem használható e kifejezés.
Tagadhatatlan, hogy a nyugati avantgarde
vagy neoavantgarde színházi mozgalmak
hatása hozzánk is elért, de ez leginkább a
hatvanas évek amatőrmozgalmában és
happeningjeiben volt tettenérhető.
Egyrészt divatról volt szó, vagyis más
társadalmi talajon született formai
kísérletek átvételéről; másrészt viszont
ezek a produkciók arra is utaltak, hogy

a mi társadalmunk sem oldotta meg s nem
is oldhatta meg „az egyén minden-oldalú
s harmonikus kibontakozását". Mára
azonban elmondható, hogy e nem-egyszer
talán szélsőségesen ható vagy
kuriózumnak tetsző kísérletezés értéke-
síthető eredményei beépültek a hivatásos
színházi kultúránkba. Többek közt épp az
amatőr színjátszó mozgalom hatása
jelentette az inspirációt a hetvenes évek
színházi „nyelvújításának".

Most már csak azzal a kérdéssel kell
szembenéznünk, amit Almási így fogal-
maz: „az újítási folyamat részint befulladt,
részint távlatot vesztett, erőtlenné vált, a
reorientáció zavaraival küszködik".
Almási nem említ példát, tehát nem
tudhatom, miből szűri le ezt a véleményét.
A kaposvári színház virágzása, a Nemzeti
Színház felfelé ívelő rendezői munkája az
ellenkezőjét mutatja. Arról van szó, hogy
e színházi műhelyek a „nyelvújításnak"
valóban azt az útját lelték meg, mely
lehetővé teszi számukra, hogy korszerű
eszközökkel, hatékonyan tükröt tartsanak
mai valóságunk elé. Más kérdés, hogy
születtek időközben vitatható vagy
elhibázott előadások is az „új színház"
égisze alatt, elsősorban Szolnokon vagy
Győrött. De az is biztos, hogy egy
színházi műhely működését nem lehet se
egyes félresikerült produkciók, se egy-két
szezon ellentmondásos eredményei
alapján megítélni. Épp a kaposvári példa
mutatja, hogy ha egy színház valóban
„nyelvújításra" és a közönség legjobb
értelemben vett átnevelésére törekszik, az
csak hosszú évek küzdelmeként hozhatja
meg a gyümölcsét.

A közönség mítosza

Sokan szeretnek a közönségre hivatkozni.
Ami kell a közönségnek, az jó, ami nem
kell, az elvetendő. Pedig nyilván-való,
hogy a közönség olcsó igényeit ki-
szolgáló, kommersz műveket játszó szín-
ház nagyon is kétes értékű „tömegbázissal"

rendelkezik, noha rendszerint valóban
megtelik e helyeken a nézőtér. Igaz: az új
utat kereső művészetet a közönség sok
esetben idegenkedve, néha kimondottan
elutasítással fogadja. Ugyanakkor tény,
hogy nincs színház közönség nél-kül; az
író alkothat az íróasztalfióknak, a színház
művészei nem remélhetik, hogy majd az
utókor elismeri őket. Itt és most, minden
este győzni kell, meg kell hódítani a
publikumot. Mégis túlzásnak tűnik az
állítás, hogy a színházi reformmozgalom
„öngerjesztő" felgyorsulása valósággal
dezorientálja a közön-



séget. Ahogy az egyes színházi előadások
feleselnek és vitatkoznak egymással,
egyenesen az egészséges színházi élet is-
mérvének tartom. Nem is olyan rég épp
ezt fogalmazták meg többen is ideális
eszményként, amikor színházi életünk
állóvízjellegéről vitáztunk. Ugyanakkor a
közönség minden jel szerint sokkal
toleránsabb a "nyelvújítók" iránt, mint
azok, akik a közönségre lépten-nyomon
hivatkoznak.

A győri Bambini di Prága például az évad
egyik „hírhedett" avantgarde elő-adása
volt, holott abban az értelemben, ahogy
Szabolcsi használja az avantgarde
kifejezést, a Szikora-féle színház se ne-
vezhető avantgarde-nak, még akkor sem,
ha több „avantgarde-gyanús" képzőmű-
vész vett részt a nagyszabású színpadi
látvány megteremtésében. Ezt az elő-adást
a helyi közönség egy része elutasította,
másik része szerette. Nem beszélve arról,
hogy a fővárosból autóbusszal mentek
egyetemisták az előadást meg-nézni. ami
persze nem egyedülálló eset, az „új
színház" történetében több példa volt már
erre. De ha történnek ilyen esetek, s ha
komolyan vesszük, amit Almási is
hangsúlyoz, hogy a színháznak, amikor a
továbblépés lehetőségét keresi, „a pub-
likum holnapi igényéből" kell kiindulnia,
akkor ezekre az esetekre is oda kell
figyelni. Magyarán az a közönség is kö-
zönség, mely veszi a fáradságot, s lemegy
Budapestről Győrbe vagy Kaposvárra egy
színházi előadás kedvéért. Amiből is
egyértelműen következik, hogy bajos
dolog a közönséget mitizálni, sokkal in-
kább a közönség differenciáltságáról kel-
lene beszélnünk, s nem kevésbé arról,
hogy színházi struktúránk még mindig
túlságosan merev ahhoz, hogy eleget te-
gyen a közönség differenciált igényei-nek.
S itt újfent megfogalmazható az az igény,
amit már többen több alkalommal szóvá
tettek: hogy színházművészetünk-nek
nincs meg a maga Balázs Béla Stúdiója, a
fiatal, új mondanivalójukhoz új kifejezési
formát kereső rendezők kénytelenek, azon a
színpadon dolgozni, ahova munkahelyi
viszonyuk köti őket.

Végső soron nincs egyébről szó, mint a
jó színházról és a rossz színházról. la a
hetvenes évek elejének kaposvári színhá-
zát említem példának, akkor ma már
úgyszólván színháztörténeti esetre hivat-
kozom. Amikor 1971 őszén az „új szín-
ház" Kaposvárott elkezdődött, nemcsak
arról volt sző, hogy szociális és anyagi
szempontból talán a legelhanyagoltabb
körülmények közt dolgozó vidéki szín-

házunkban indult meg ez a folyamat, ha-
nem arról is, hogy a színház törzsközön-
sége meglehetősen „megrontott" publikum
volt, tipikusan olyan, mely csak az
operettet „eszi", mely elvárja a színháztól,
hogy az kiszolgálja olcsó szórakozási
igényeit. A megifjodott kaposvári szín-ház
törekvései így eleinte meglehetős
ellenállásba ütköztek, s ha a közönség
reakcióját nézzük, kis túlzással azt is
mondhatjuk, hogy kudarc kudarcot kö-
vetett. A szakma és a kritika egy része
természetesen odafigyelt, mert még a fél-
kész kaposvári produkciókban is méltá
nyolhattuk az ambíciót, a tartalmi újat
akarást, a játékstílus korszerűsítésére irá-
nyuló kezdeményezést:. És két-három év
után megtört a jég. 1973 őszén a Kurázsi
mama előadásakor a kaposvári színház
történetében először fordult elő, hogy
bérleten kívül is vásároltak jegyet a pénz-
tárban - prózai darabra, Ezt követőleg
pedig Shakespeare Ahogy tetszikje való-
ságos „operettsiker" lett, miközben egy
régi vágású, bevált közhelyekkel dolgozó
operettelőadás többé-kevésbé megbukott.
Mi történt a közönséggel ? Aligha-nem a
váltás kettős természetű volt. Egyrészt idő
kellett hozzá (pontosan úgy, amiképp ezt
Almási is hangsúlyozza), hogy a közönség
megtanulja az új formanyelvet, hogy az
„új színház" magához édesgesse azokat,
akik a „régibe" nem szívesen mentek el
stb.; másrészt egy-két évad kemény
munkája, társulat-szervezés és
műhelyvezetés szükségelte-tett ahhoz,
hogy a kaposvári előadások ne csak a
„vájtfülűek" számára legyenek érdekesek,
hanem a szélesebb publikum is azt
tapasztalja, hogy jó színházat lát.

Az elmúlt tíz esztendő úgy is felfog-
ható, mint e példa igazolása. A kaposvári
együttesből egyáltalán nem hiányzik a
„kontinuus önmegújítás", hogy ismét csak
Almási posztulátumát idézzem, hisz erre
csupán azért is szükség volt, mert néhány
évvel ezelőtt a társulat egy része
elszerződött Kaposvárról. S ha a mai ka-
posvári színház részben más is, mint a
hetvenes éveké volt, ha a mai előadások -
többek közt az új rendezőnemzedék
feltűnésének köszönhetően részben
vitáznak is az egykori produkciókkal,
nyoma sincs a közönség dezorientálódá-
sának. Épp ellenkezőleg, a közönség
megszerette és látogatja a maga színházát,
és sokan odautaznak Pestről is. Mindez
annak köszönhető, hogy Kaposvárott
valóban kialakult egy színházi műhely,
mely képes volt az önnevelésre, és
képesnek bizonyult arra is, hogy kö

zönséget neveljen magának. Ehhez ha-
sonló műhely látszott kibontakozni Szé-
kely Gábor és Zsámbéki Gábor művészeti
vezetése alatt az elmúlt négy szezon
Nemzeti Színházában is, ezt az ígéretet
fedezhettük fel Győrött a Takarítás elő-
adásában, a kritika által szerintem nem
eléggé méltányolt Bűvös fuvola című gye-
rekelőadásban, de erre mutatott jó né-hány
szolnoki produkció is.

E bontakozó színházi műhelyeknek
azonban e sorok írásakor, mi tagadás,
kétes a jövőjük. De akárhogy alakul is ez
a jövő, hadd szögezzem le: mindezen
vállalkozások meggyőződésem szerint
megérdemelnék vagy megérdemelték
volna, hogy megkapják azt a kifutási le-
hetőséget, melyet az imént a kaposvári
példa alapján próbáltam illusztrálni.

Színházi életünk személyi és strukturális
változásokat él át. Ha azt kívánom, hogy
az itt leírtaknak még a nyomdai át-
futáshoz szükséges idő után is aktualitá-
suk legyen, túlzottan konkrét következ-
tetéseket nem vonhatok le. A jelen esz-
mefuttatás amúgy is inkább elvi jellegű
hozzászólás kívánt lenni színházi életünk
gondjaihoz, elvi jelleggel próbált hozzá-
járulni néhány hamis mítosz szétfoszla-
tásához. A konkrét következtetések le-
vonása helyett tehát álljon inkább itt egy
idézet Peter Steintől, aki Európa egyik
művészileg legrangosabb, világképében
progresszív színházi műhelyét vezeti
Nyugat-Berlinben: „A színház jövője az
új, aprólékos laboratóriumi kutatómun-
kában rejlik. A laboratóriumi kísérletek
áldozati tapasztalataiból keletkező szín-
háznak minden bizonnyal megvan a maga
irracionalitása, de nem ez a lényeg, hanem
hogy mindig közösségben jön lét-re. Itt
formálódnak meg mindazok a szélsőséges
reakciók és megnyilvánulások, melyek
később vitatényezők lesz-nek. Itt
születnek meg azok az elemek, melyek a
színház felbecsülhetetlen alkotórészei, s
amelyeknek mi, rendezők később
meghatározott formát adunk. Mert nem
szabad megfékezni, ami a szellem lázából
és autentikus szenvedélyből születik, csak
csiszolni és fényesíteni kell, mint a
legértékesebb drágakövet."

Aligha kétséges, hogy nekünk is olyan
színházi műhelyekre lenne szükségünk,
melyekben lehetőség nyílik a laboratóri-
umi kutatómunkára, ahol nem vetünk
gátat annak, ami a szellem lázából és az
autentikus szenvedélyből születik, sőt ahol
idő és alkalom jut arra is, hogy a szellem
és a szenvedély drágaköveit csiszolják és
nemesítsék.


