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március 24-én szólt Székely Gábor. Ak-
korra dőlt el végérvényesen, hogy a Nem-
zeti Színházba felhozzák a szolnoki, illetve
a kaposvári vezetőket. Azt mondta: mehe-
tek velük dramaturgnak, megvan a he-
lyem mellette, de jobb szeretné, ha ma-
radnék, s valaki folytatná, amit elkezd-
tünk. Anélkül, hogy észrevettem volna, ő
éveken keresztül készített engem erre a
feladatra. Sohasem csak dramaturg vol-
tam mellette. Ott kellett lennem valamennyi
főpróbahéten, valamennyi díszlet- és
jelmezterv-elfogadáson. Sőt, amikor éves
pénzügyi beszámoltatás volt a megyei
tanácsnál, akkor is magával cipelt. Volt
olyan pár hét is - amikor vendégrendezett
máshol -, hogy egyedül hagyott. De
sohasem jutott eszembe, hogy színházat
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vezessek. S hogy ez mekkora teher, azt
csak később éreztem.. .

Igazgatói megbízatásom április elsejé-
vel lépett érvénybe, de március utolsó
napjaiban már szerződéseket kötöttem.
Elég hirtelen kellett beadnom a műsorter-
vet. Ebben szerepelt például a Macbeth,

amelyet Csiszár Imre meg is rendezett,
vagy a Vérrokonok, az Örkény-darab, amely
nem volt könnyű falat. De a programnak
két olyan sarkalatos pontja volt, amely
nemcsak támadható, hanem élet-
veszélyes vállalkozásnak tetszhetett: a
Tangó, Mrožek abszurdja és A velencei
kalmár, a rendre visszautasított Shakes-
peare-dráma. Amikor a színházat meg-
kaptam, azonnal eldöntöttem, ez utóbbit
mindenképpen bemutatom. Nagyrészt
Major Tamás miatt, akinek régi álma volt,
hogy újból eljátssza Shylockot. Alig szá-
radt meg kinevezésemen a tinta, amikor
fölkértem. Alá is írta a szerződést, hogy
jön Szolnokra ennyiért és ennyiért a sze-
repre.
 Mikor látta első jelét annak, hogy ez

az álom füstbe megy?
 A szezon vége felé romániai vendég-

szereplésre indultunk. A repülőtéren a
minisztérium színházi osztályának mun-
katársa azzal a hírrel búcsúztatott, nem
engedélyezik A velencei kalmárt. Már ott, a
repülőn megmondtam a társulatnak:
készüljenek föl lelkileg, én végig fogok
verekedni. Vagy azt csinálok, amit akarok,
vagy keressenek mást. Amint hazaértünk,
föl is hívtam Aczél Györgyöt, aki talán

még aznapra vagy másnapra adott egy
időpontot.
 Ilyen könnyű volt felhívni kulturális

életünk fejét?

 Nem volt olyan lehetetlen, mintha az
utcáról telefonált volna egy ismeretlen.
Azonnal tudta, miről van s z ó - hiszen tőle
fújt a szél. Egyébként meglehetősen ex-
ponált helyzetben voltunk Szolnokon, mi-
óta csak Székely Gáborék elmeneteléről
tárgyaltak. Az őrségváltás is úgy történt,
hogy pesti hívás jött, s közölték a pártbi-
zottsággal: ki megy, ki jön a helyébe. Amit
tudni kell: a mechanizmus úgy működött,
ha valaki valamit el akart érni, nem a helyi
tanács vagy pártbizottság illetékesét ke-
reste meg, még a minisztérium színházi
osztályát sem feltétlenül - ők legfeljebb
kisebb ügyekhez voltak elegek. A jelentős
színházvezetők, mint Várkonyi Zoltán
vagy Major Tamás, sohasem szaladgáltak
a Fővárosi Tanácshoz, illetve a Kulturális
Minisztériumba. Az igazán lényeges
kérdésekkel magához Aczél Györgyhöz
mentek, mert tudták, a dolgok ott dőlnek
el.
 Hogyan zajlott le tehát a

beszélgetése Aczél Györggyel?
 Elmondtam a magamét: képtelenség-

nek tartom, hogy az a betiltás legyen
érvényben, amelyet 1940-ben a nyilasok
rendeltek el a Nemzeti Színház előadása
ellen. Lehetetlen, hogy ne játszhassunk
egy Shakespeare-művet. Különben is már
készül a díszlet, a jelmez. A rendező, Paál
István elkészült a szereposztással. Az
évad első premierje lenne. Aczél György
nem mondott ellent: igen, ezt játszani kell!
Csak nem Szolnokon, hanem majd
egyszer Budapesten! Ezt nem értettem.
Elégedjek meg a Tangóval! Ezt sem értet-
tem. Hogyan függ össze a kettő? Nem is
fejtegette, hogy a darab erről szól, arról
szól. Nem állította azt, hogy ebben a
színműben „zsidóznak

"
, s ez rossz vért

szülhet. A faji kérdéssel nem is foglalko-
zott, ez föl sem merült. Szó sem esett
politikáról vagy bármi nagy horderejű
szempontról, mint amilyenre én számítot-
tam. Elég mulatságos érvek hangzottak
el. Vagy mert nem talált megfelelő indo-
kokat, vagy mert nem is akart találni.
Voltaképpen nem is vitatkozott. Miután
látta, nemigen tudunk egymással zöld-
ágra vergődni, bólintott: Jó! De akkor
egyelőre ne tudjon senki a tervről! Valami
ilyesmi lett a vége: legalább maradjanak
csöndben!

- Persze nem lett csönd.. .

- Szegény megboldogult Major Tamás



fűnek-fának ujjongva mesélte, ő milyen
boldog, mert eljátszhatja Shylockot! Még a
parlamenti folyosókon, az országgyűlés
szünetében is ezt fecsegte. Amiről egyéb-
ként éppen Aczél Györgytől értesültem,
akit azokban a napokban valamilyen
pénzügyi problémával felhívtam, s aki
emlékeztetett az egyezségre. De hiába
könyörögtem Major Tamásnak: Tanár úr!
Nagyon kérem, tartsa a száját! Nem fo-
gott rajta a figyelmeztetés, úgy viselke-
dett, mint egy gyerek. Azonkívül, mielőtt
Aczél Györggyel megállapodtam volna,
az évadzáró ülésen ismertettem a műsor-
tervet, s ott nemcsak a társulat, hanem a
sajtó is jelen volt. A Magyar Nemzetnek,
önnek pedig külön is nyilatkoztam. Persze
akkor még azért, hogy visszavonhatatlan
legyen a döntésem. Később viszont nem
szóltam egy árva szót sem, s el is
felejtettem, hány helyen is beszéltem
róla. Kisebb gondom is nagyobb volt
annál, mintsem ezen tépelődjem.
Csakhogy el-terjedt a hír, megjelent az ön
írása is. Erre Aczél György bepörgött.
 Es jött egy telefon?
 Pontosan. Az ő megbízásából Tóth

Dezső telefonja. Megmondtuk, hogy nem
tudhat róla senki! Nem tartottad be az
alkut! Most már nem is lesz bemutató!
Mint amikor a rossz kisfiút sarokba állít-
ják: mégiscsak elpofáztad, ezért nem
játszhatod! Ez már kész vicc volt. Hiába
magyaráztam, hogy nem lehetett Major
Tamás szájára lakatot tenni, nem én du-
máltam el, én már hallgattam a megbe-
szélésünk után, csak előtte nyilatkoztam.
Nem boldogultunk egymással a telefon-
ban. Ordított Tóth Dezső, mint a sakál. S
ha ő üvöltözött, én visszaüvöltöttem. Ha
azt kiabálta: akkor mégsem, én azt kiabál-
tam: de mégis! Vedd tudomásul, hogy
senkinek sem engedem, hogy beleszól-
jon! Mire ő: add írásban. Mire én: írásban
is adom!
 Csaknem ez lett az a bizonyos

felmondólevél?
 Nem volt szabályos felmondólevél.

Kézzel írtam, a repülőtéren adtam fel,
mielőtt a családommal nyaralni indultam.
Azért időzítettem így, hogy ne lehessen
vitatkozgatni rajta. Azt írtam benne, csak
akkor vagyok hajlandó színházat vezetni,
ha szabadon hagynak dolgozni, ha én
döntöm el, mit lehet és mit nem - politikai
tekintetben is. Vagy megbízik a hatalom
bennem, vagy adja olyannak a tisztet,
akiben inkább megbízik. De azt gondo-
lom, mindenképpen olyan embert keres-
senek, akinek mernek szabadkezet adni.

Pákozdi János (Eugenius) és Újlaki Dénes
(Edek) a Tangóban

Akinek merik azt mondani: itt azt csinál-
hatsz, amit akarsz!
 Akár megfelelt a formalitásoknak ez a

felmondólevél, akár nem, mindenesetre
elfogadták a leköszönését.

- Lehetett visszalépésnek is venni.
Szándékosan úgy fogalmaztam:
„Szívesen átadom a helyem." Mire
visszatértem a nyaralásból, már nem
tartottak igényt a működésemre.
Tárgyaltak is Kerényi Imrével, aki
ellátogatott a lakásomra azzal, hogy addig
nem vállalja el az igazgatást, amíg nem
tudja, mi van emögött. Én elmondtam, mi
történt, mit miért csináltam. Ő azt fűzte
hozzá, örül, hogy megkérdezett, így már
tudja, mi a kötelessége. Majd megölelt,
e l m e n t - és beült a direktori székbe.

- Felvette a munkakönyvét, és ezzel
lezárult az 1978-as szolnoki história?
 Arra a munkakönyvre sokáig nem volt

szükségem. Nem volt állásom. Mint író
bejelentkeztem az Irodalmi Alaphoz, de
több mint fél évig az állástalan színészek
központi alapjából kaptam havi három-
ezer forint segélyt. Azzal sem volt szeren-
csém, amikor a következő év januárjában
elszegődhettem dramaturgnak Szegedre;
mindössze hat hetet töltöttem ott, mert
kiderült, hogy a színház belső csatározá-
saiban akarnak felhasználni. Amikor
Csiszár Imrét - aki, ugye, rendező volt
azén szolnoki társulatomban - az évad
végén fölkérték a Miskolci Nemzeti
Színház vezetésére, rögtön felhívott, s
megkérdezte,

hajlandó lennék-e dramaturgként hozzá
szerződni. Miután nem lehetett egy sze-
mélyben igazgató-főrendező, még azt is
megpróbálta kijárni, hogy én legyek az
igazgató. Erről hallani sem akartak. Aczél
György „pártfogása" annyi volt, hogy pár
évre rá egyszer csörgött a telefonom ott-
hon, ő hívott személyesen, s tudakolta,
hogy vagyok, segíthet-e valamiben. Ekkor
gondoltam egyet, s azt feleltem: igen.
Elmennék néhány évre nyelvet tanulni,
világot látni. Ebből annyi lett, hogy né-
hány hetes francia ösztöndíjjal Párizsban
ünnepelhettem meg a negyvenedik
születésnapom.
 Az átélt szűk esztendőkben is úgy

érezte, helyesen tette, hogy nem hajtott
fejet a hatalmi szónak?
 Azt már akkor is felfogtam, milyen

súlyos lépés volt, amit tettem - az egész
életemre kihatott. Azzal a szemmel nézve,
ahogy egy állástalan családfő láthatta: ha
'78-ban nyelek egyet, tudomásul veszem,
amit elvárnak tőlem, és tovább csinálom,
egy hang né lkü l -akkor nekem nyugdíjas
pozícióm van, magas fizetéssel, gondta-
lan életet tudok nyújtani a gyerekeimnek,
a feleségemnek. Arra persze nem számít-
hattam, hogy olyan idők jönnek, amikor
már a színházigazgatók sem tudnak kön-
nyen megélni. Akkoriban ez biztonságos
pályának tűnt, s egyfajta karriernek is.
Ennek ellenére mindig arra a végered-
ményre jutottam: megintcsak megten-
ném. Abban ugyanis bizonyos voltam, a
megalkuvásokra alkalmatlan vagyok. Az
egyetlen lehetőségem, ha bármikor bár-
mit elvállalok, bármit teszek - s ez az
írásra is vonatkozik - az az, hogy önma-
gam legyek. Természetes, hogy az ember
köt bizonyos kompromisszumokat. Én
úgy érzem, hogy szüntelen kompromis-
szumokba kényszerülök, s mindegyre szé-
gyellem magam. Holott azt mondják rám,
hogy soha semmilyen kompromisszumra
nem hajlok. Ha A velencei kalmár meg-
szólalhat, a taktikai kitérők nem izgattak
volna. Ha az előadás nem kap megérde-
melt publicitást, azon az égvilágon semmi
nem múlik - a lényegen nem változtat.
Csak szellemi-tartalmi kompromisszu-
mokra ne adjuk a fejünket. Mit értek ezen?
Például, ha az ember ír, s észreveszi a
sorain, hogy működik az öncenzúra. Vagy
ha az ember műsortervet készít, s közben
fél, fontolgat. Ha az ember el is hiteti
magával, hogy legalább szellemileg sza-
bad, minta madár, a körülmények akkoris
többé-kevésbé gúzsba kötik. Az abszolut
szabadság végül is illúzió.



Mucsi Zoltán, Kátay Endre, Ecsedy Erzsébet és
Kocsó Gábor A kastélyban (MTI-fotó, Ilovszky
Béla felvételei)

- S az nem volt illúzió, hogy azt hitte,
létezhet egyedi, kivételes eset - az öné?
Fennáll egy struktúra, működik egy me-
chanizmus, s mindenki mást, a csúcstól a
legalsó szintig kontrollálnak, felülbírálnak
- csak Schwajda Györgyöt Szolnokon
nem?
- Sohasem hittem az emberek

tévedhetetlenségében. Soha nem
jelentett semmi különöset számomra a
rang, legyen az bárkié. Adott esetben: az
ország első kulturális vezetőjének a
rangja. Ő is ugyan-olyan ember, mint a
többi. Attól még, hogy valaki másképp
olvasta A velencei kalmárt, mint én, nem
kell elfogadnom az ő megítélését, akár
egy isteni kinyilatkoztatást. Attól még
lehet nekem igazam, aki esetleg nála
többet tudok a színházról.
 Feltéve, de meg nem engedve: ha

ebben az esetben be is látják az igazát,
kisvártatva jött volna a következő ügy.
 Nem jött volna, mert akkor már lett

volna precedens.
 Mire alapozta, hogy azokban az

idők-ben előfordulhatott volna ilyen
precedens?
 Alighanem a korábbi személyes ta-

pasztalataimból vontam le azt a téves
következtetést, hogy lehet az ügyeket em-
beri módon is kezelni. Mire én igazgató
lettem, pár éve már Pozsgay Imre volt a

kulturális miniszter; ő sűrűn járt Szol-
nokra színházat nézni. Gyakran beállított
háromnegyed hétkor, minden beharan-
gozás, minden slepp nélkül, utána beszél-
getett is, s indult vissza. így elég közel
kerültem egy emberhez, aki mégiscsak
jelentős hatáskörrel rendelkezett. Néha
elkísérte Tóth Dezső is, akinek miniszter-
helyettesként nem volt még akkora hatal-

Jelenet A kastélyból. (Középen K: Mucsi
Zoltán)

ma, mint később, Köpeczi Béla mellett.
Mindenesetre úgy viselkedett, mint aki
még szívvel-lélekkel Pozsgay Imre mellett
van, s hogy Aczél Györgyhöz húzott-e
valójában már akkor is, nem tudom meg-
mondani. Tegeződtünk is mint ugyanazon
írószövetség tagjai, mert Tóth Dezső
mindig is írónak, irodalmárnak tartotta
magát, pedig hát politikus volt minden
ízében. Nyilván ezekből a látogatásokból
adódott Székely Gáborék följövetele is a
Nemzeti Színházba, ami Pozsgay Imre
győzelme volt. Bár felemás győzelem az-
ért, mert Aczél György ki tudta hajtani,
hogy Nagy Pétert igazgatóként fölé rend-
eljék a Székely-Zsámbéki-féle művészeti
vezetésnek, amivel nagyjából el is intézte
a Nemzeti sorsát. Néhány év múltán fölé-
nyesen mondhatta: Ugye, én megmond-
tam! Ha akkor, 1978-ban Pozsgay Imre az
ország első számú kulturális vezetője, ak-
kor a világon a legtermészetesebb lett
volna az az álláspont, amelyet én képvi-
seltem A velencei kalmár kapcsán.
 Am tiszte ellenére nem Pozsgay Imre

volt az első számú kulturális vezető. Úgy
képzelte, hogy az a nyitás, amely körülbe-
lül egy évtized múlva elérkezett, a kultúra
területén korábban is tért hódíthatott
volna egyetlen személynek
köszönhetően?
 Nem kellett volna egyetlen személy-

hez kötődnie. A másabb, nyíltabb gondol-
kodás önmagában elégséges lett volna,
hogy előbbre lehessen moccanni. Ha nem
is országos méretekben, de több helyütt.



Ehhez a tíz évhez hozzátartoztak olyan
apróbb esetek is, mint amikor valaki egy-
szercsak azt mondta: nem! így nem jó!
Másképp kellene! Nem csak én, mások is
mondtak nemet, s egyre többen. Vagyis
nem előzmények nélkül való, ami ma
történik. Anélkül, hogy túlbecsülném a
magam szerepét, éppen az én példám
bizonyítja, hogy a korábbi történések elő-
készítették a talajt a változásokhoz. Hiszen
1985-ben - még mindig nem a mai hely-
zetben - már úgy hívtak vissza Szolnok-
ra, hogy mindazt az önállóságot megkap-
tam, amelyet 1978-ban megtagadtak tő-
lem. Persze azért mindig megpróbálnak
beleszólni ebbe-abba.
 Az újabb szolnoki igazgatói korszaká-

ban is? Minden fogadkozásuk ellenére?
 Mindig akadtak irritáló lépéseim. Pél-

dául, amikor a gyanúsan „avantgárd" Fo-
dor Tamást odacsalogattam az ő Studió
K-jával egyetemben. Rögtön nyafogtak:
kell ez? Jó ez? Akkor is siránkoztak, amikor
Rajk Lászlót meghívtam díszletet tervezni.
Amikor 1988 tavaszán felkértem, az még
ijedséget, háborgást keltett. Mire az elő-
adás - A kastély, a Kafka-adaptáció -
meglett, a riadalmuk mulatságosnak tet-
szett. És lehívták a pártközpontbelieket
annak a Ludas Matyinak a főpróbájára,
amelyet én szabtam át Fazekas Mihály
történetéből a mi korunk képére-hasonla-
tosságára. A premieren az egész közön-
ség a megyei első titkárt leste döbbenten,
aki utána hónapokig nem jött a színház
tájékára sem, még a felesége is
megsértődött. Pedig én nem is tudtam,
hogy ennyire róla szól a mese, nem
vagyok szolnoki, nem ismertem a viselt
dolgait.. .

-... amelyekre azóta fény is derült.
Csak a felelősségrevonás marad el, mert
vétkei időközben elévültek.
 Arra is megpróbáltak rábírni a múlt

szezonban, hogyne mutassuk be a Doktor
Zsivágót. Esetleg várjunk vele, várjuk
meg, amíg megjelenik, amíg bemutatják
Moszkvában. Legalább ne november he-
tedike előtt legyen a premier. De nemet
mondtam a sirámaikra. Nem csak a ta-
nács és a pártbizottság foglalkozgatott
velünk. Volt - van? - egy szervezet, amely
hosszan túlélte önmagát. Mikor
másodjára odakerültem, meglátogatott két
pasas, akik közölték velem, hogy ők az
úgynevezett kulturális rendőrség tagjai, a
Szolnok Megyei Rendőrkapitányságon
dolgoznak, de közvetlenül a Belügymi-
nisztériumhoz tartoznak. Az egyik őrnagy,
a másik talán százados volt. Ideológiai és
kulturális ügyekben ők felügyelték a szín-

Sztárek Andrea és Mertz Tibor a Doktor
Zsivágóban (Korniss Péter felvétele)

házat. Be tudtak számolni arról, kik tartoz-
nak a társulatból különböző ellenzéki cso-
portosulásokhoz, kiknek a magánélete
megjegyzendő számukra, mert nyilván-
tartást vezetnek arról, ki alkoholista, ki
homoszexuális, ki pedig kábítószer-élve-
ző. Afféle „bemutatkozó látogatáson

"

voltak, nemcsak azért, hogy megismer-
kedjünk, hanem azért is, hogy kapcsolat-
tartásra, együttműködésre biztassanak,
amire persze részemről nem került sor.
Meghökkentett a dolog. Az ő szimatolása-
ikat nem lehetett észrevenni. Ma sem
tudom, kik számolhattak be a színház
belső eseményeiről. De tény, hogy igen
rövid idő, előfordult, hogy már fél óra
múlva tudták, mi történik. Egyszer például
összehívtam a színészeket, valamin begu-
rultam, s azt vágtam a szemükbe: nem
fogok dolgozni velük, otthagyom őket a
francba! Fél óra múlva jött a telefon a
pártbizottságról, miért is akarok lemonda-
ni.
Majd a két tiszt is megérkezett. Ezek civi-
leknek néznek ki, bekopogtattak a titkár-
ságra, „beszélgetni" akartak. Nem utasí-
tottak, inkább „súgtak", csupa jóindulat-
ból: erre és erre kellene figyelemmel len-
ni. De én nem vagyok jó médium, mert
kizavartam őket. Már hosszú ideje nem
látogattak a színházba, úgyhogy a megfi-
gyelésük alighanem megszűnt.
 Vagy tapintatosabb formát öltött.
 Az utolsó találkozásom a BM jeles

képviselőjével a múlt év őszén volt. A
megyei pártbizottság tartott egy ülést,
ahol meghívottként részt vettem. A szü-
netben odajött hozzám az egyik tiszt, aki
időközben előre is lépett a ranglétrán, s
elmondta, hogy megalakult a Magyar De-
mokrata Fórum szolnoki szervezete. Elké-
pesztő mondatot fűzött hozzá: már sike-
rült mindenkit beazonosítaniuk, s nagy
örömmel tapasztalták, hogy senki sincs
köztük a színházból. Az volta meghökken-
tő, hogy 1988 őszén még mindig így
működött a rendszer, még mindig úgy
érezték, az ellenzéket nyilván kell tartani.
 Azt a tényt, hogy párttag, a fejére

szokták-e olvasni, ha „engedetlenkedik
"
? -

Annak idején sokakat meglepett, hogy
pártfegyelmi nélkül „megúsztam" A
velencei kalmár-ügyet. Mert párttag lévén -
ha a központi bizottság agit-prop. ülésén
úgy döntöttek, az volta párthatározat, hogy
ez a dráma nem mehet - a pártutasítás
megtagadásával pártfegyelmi vétségét
követtem el. Ám ha pártfegyelmit adtak
volna, kiderül, hogy a színházak is
pártutasításos módszerrel működnek. Ezt
nem akarták. így nem részesítettek sem-
miféle pártbüntetésben. Csak el lettem
könyvelve, mint olyan, aki nem tisztessé-
ges párttag. Leírtak. Úgy is mint írót,
akinek darabjai nem a mindenkori pártvá-
logatott szellemében íródtak. S úgy is
mint színigazgatót.
 Arra sohasem gondolt, hogy kilépjen a

pártból?
 Nem, sohasem. Éppen azért, mert

láttam ostoba döntéseik sorozatát. Min-
den területen. A kulturpolitikában is. Azt
hittem, belülről kell megreformálni a pár-
tot. Mindig arra gondoltam, ha kilépek,
még annyi esélyem sincs, hogy meghív-
nak egy kommunista aktívára, s ott feláll-
hatok, s elmondhatom a véleményem,
ahogy jó néhányan el is mondtuk. Az
1988-as májusi pártértekezleten is ott vol-
tam az elnökségben. Arra, hogy ilyen
mértékben váltják fel a régi vezetést, ott
nem számítottak. De olyan volt a közhan-
gulat, hogy elsöpörte azokat, akik fokoza-
tosságot tanácsoltak volna. A jelölő listá-
ról mindenki annyi nevet húzott ki és írt
be, amennyit csak akart. így született meg
az eredmény. Már elég nevetségesek vol-
tunk az emberek szemében. Vagy csiná-
lunk valamit, vagy ennek a pártnak vége.
Az utolsó esély volt.
 Hogyan gondolkodik most?
 Azt gondolom, egyre kevésbé szüksé-

ges, hogy politizáljak. Igazság szerint, so-
hasem voltam igazán politikus alkat, leg-
feljebb ösztönösen tiltakoztam, ha eszte-
lenséget láttam. Jobb, ha profi politikusok
cselekszenek és ellenőrzik egymást. Telje-
sen felesleges, hogy egy művész politizál-
jon. Inkább próbáljon meg alkotni ebben a
felkavarodott, elképesztő világban. A már
valóságossá vált politikai életben, a való-
ságos ellenzék mellett - az égvilágon
semmi szükség rá, hogy én legyek a fene-
gyerek.

(Az interjú 1989 nyarán készült.)

Részlet a szerzőRivalda-zárlat című,
közeljövő-ben megjelenő könyvéből


