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ERŐS ÉRZELMEK KELLENEK
BESZÉLGETÉS SINKÓ LÁSZLÓVAL

Mikor is beszélgettünk utoljára? No, nem
magánemberként, bár annak is jó néhány
esztendeje már. De készült egyszer egy
interjú... Kimondani sem kevés, talán ne
is számolgassunk. Akkortájt Sinkó László már
éppen túl volta Halleluján és a Boldogtalanok
Huber Vilmosán. Jól emlékszem, valami egészen
különös és nagyon szép dolgot mondott: „nem a
szöveg dallamát kell eljátszani, ha-nem azt, ami
belőle drámai funkcióval bír. Tehát a szöveg
legyen eszköz az emberábrázolásban." Azóta,
ahányszor csak nézem a megformált alakokban -
főszerepekben vagy epizódokban -, mindig ez a
mondat jut eszembe.

 Az utóbbi években csakugyan voltak
„nyilatkozó" periódusaim... Nem szeretem ezt a
szót, nyilatkozás, olyan, mint a
kinyilatkoztatás... az pedig nem a hétköznapi
ember dolga... szóval sokszor kérdeztek, és
sokat beszéltem a közel-múltban. Először,
amikor a Katona József Szín-házból
átszerződtem az Új Színházba, azután pedig
amikor megkaptam a Kossuth-díjat. Né-ha arra
gondolok, egyáltalán érdekel ez vala-kit?
Ilyenkor előjönnek a belső gátjaim. Attól félek,
hogy aki olvassa ezeket a beszélgetéseket,
majd arra gondol, no lássuk csak, miként jönnek
sorba ugyanazok a dolgok... a pálya-kezdés,
azután a Nemzeti Színház... a kispados évek
sirámai... no persze a várakozás, a sikerek... na
tessék, fölröppen a főnixmadár... és így
továbbb... tudom már az étlapot. .. Es utálom a
rutint, úgy vagyok ezzel is, mint a
szerepeimmel, a játékkal... a színpadi rutin is
zavar. Mostanában tudja, mivel volt a
legnagyobb sikerem? A rádióban a természet-
ről beszéltem, a természetszeretetről, az erdő-
járásról... nem, nem arra gondolok, hogy valaki
azt magyarázza, járja az erdőt, és ott, csak-is ott
megvilágosul az elméje, és megtalája a nagy
megoldást.... ugyan, én akkor egyáltalán nem
gondolok a színházra, a szerepekre, a fel-
adatokra, dehogyis... az erdőben nekem valóban
a fák, a madarak, a táj szépsége, pihentető, va-
rázslatos nyugalma a fontos.

 Ilyenkornem is gondol aszínházra?
 Dehogynem, most is tudom, hogy ebben

az évadban mit fogok játszani. Elégedettnek is
mondhatom magam, hisz jó ideje legalább
nyolcvanszázalékos pontossággal előre isme-
rem a feladataimat. No, nem mondom, hogy nem
fordult elő, különösen régebben, hogy a próba-
tábláról derült ki, milyen szerepet kaptam. Arra
az esetre volt érvényes a Katona József Színház-
ban szállóigévé vált mondás, amit az Übüből a
Cártól kölcsönöztünk, aki beleesett az árokba:
„Nos, benne vagyok..." De félre a tréfát, most
igazán idejében tudom, hogy mi vár rám. Bulga-
kov Az álszentek összeesküvésében Moliére
alakja, a Hat szereplő szerzőt keres előadásában
a Színigazgató figurája...

- A színigazgatás, úgy látszik, már színpadi
végzete lesz. Spiró Az imposztorának igazgató-
ját, majd A színházcsináló t követik ezek a direk-
torok, hisz Moliére a maga társulatának „minde-
nese", többek közt igazgatója volt, Pirandello
pedig így is iktatja be aszerepet.
 Erre már gondoltam, de azután úgy látom,

ha körülnézek, minden színházigazgató más, te-
hát belenyugszom sorsomba. Nem fogok önis-
métlésekbe bocsátkozni. De azért, ha igazán
őszinte akarok lenni, nem titkolhatom, örök vá-
gyam, hogy rám bízzanak egy zenés-táncos sze-
repet. Mindig mindenki fél tőle, vagy épp a szín-
házát félti, azt mondják, nem komoly dolog. En
pedig tudom, hogy nagyon is az, legalább olyan
színészi készenlét kell hozzá, mint egy nagy drá-
mai szerephez. Es ráadásul tudom, biztos vagyok
benne, hogy el tudnám játszani. Egyébként is, én
hiszek abban, hogy nem szabad műfaji keretek
közé szorítani a színházat. Nem szeretem, ha
valakire azt mondják: „én téged hősszerelmes-
nek szerződtettelek, most meg mit kezdjek ve-
led?" Nem igaz, hogy valaki egész életén át hős-
szerelmes tud lenni. Es azután?
 Es azelőtt? Ebből a színházvezetői,

rendezői magatartásból már sok
szerencsétlenség szüle-tett. Sokak pályája tört
ketté csak azért, mert megváltozott azalkatuk, s a
színház nem volt hajlandó segítségükre lenni
abban a kétségtelenül nem kis feladatban, hogy a
külső formát követni tudja a színész
ábrázolókészséggel.
 Nagyon fontosnak tartom a „műfajnélküli-

séget". A színháznak ugyanis - és ebben föltét-
lenül hiszek - nem az a feladata, hogy műfajokat,
szabályos műnemeket mutasson be, hanem
hogy bármilyen módon megrendítsen vagy ép-
pen megnevettessen. A világ is műfaj nélküli, az
ember is olyan, hogy egyszerre zokog és kacag.
S ezeket a rétegződéseket kell a színháznak is
megmutatni. Furcsa, amikor azt mondják az em-
bernek, te mindig drámai alakokat formálsz,
mondd, mikor nevettettél? Mikor? És az Übü
vagy éppen az Ivanov, vagy a Hamletben
Polonius? Es még nyugodtan sorolhatnám. Mert
milyen nevetséges tud lenni egy kisszerű alak, ha
mégoly tragikus is a szerepe...
 S mindezakár munka közben alakulhat

így...
 Igazán úgy szeretek próbálni, ahogy Major

Tamás mondta, és csinálta is persze, ahogy sok-
szor a Katonában dolgoztunk. Elkezdtünk az
„anyaggal" foglalkozni, és munka közben alakult
ki minden. Formálódtak a figurák, alakultak a
díszletek, a ruhák, s egyszerre „létrejött" az
egész. A hangsúly ezen a „létrejött"-ön van. Nem
tűztünk magunk elé egy képet, hanem elkezdtük
formálni, alakítani a szöveg tartalmát, gondola-
tait. Emlékszem, az Übüt próbáltuk, és a kelléke-
sek napról napra mind újabb „kacatokat" hoztak.
Egy zsákból hol ez, hol az került elő. Adogattuk

őket egymásnak: „nesze, ez a tied, na, mit tudsz
vele kezdeni?" Es tudtunk. Mindegyikkel, mind-
annyian. Egyszer bevittem egy kezeslábast. Mu-
tattam Zsámbékinak, valami ilyesfajta öltözék
kellene. „Ez lesz az" - mondta. És elkezdett föl-
épülni a játék. Együtt építettük, alakítottuk.
 A Hallelujára mindig a legfontosabbak kö-

zött emlékezik, szinte megváltozik a hangja, a
tekintete, ahogy Kornis darabját és azt az elő-
adást említi.

- A Halleluja a gyengém volt. Amikor elolvas-
tam, azonnal úgy éreztem, Kornis az az író, aki
tényleg azt és főként úgy mondja, ahogy én a
lelkem mélyén érzem, ahogy én évek óta
magamban gondolkodom. Kornis darabját
éreztem, úgy találtam, gyorsan tudom követni
ugrásait is, azonnal értettem
gondolkodásmódját, rögtön megfejtettem
jelképeit.
 Mintha egy titok nyitjára bukkant volna. Talán

egész színészetét meghatározta ez a találkozás.
Már csak azért is különös ez, mert alkatából,
emberi magatartásából, ahogy érzékelhetően két
lábbal áll a földön, arra következtethet bárki, aki
kívülről figyeli, hogy jobban szereti az egyértelműen
kimondott szavakat, gondolatokat, minta groteszk
világot, az elrajzolt vonalakat.
 A Hal jegyében születtem, nekem éltetőm a

víz, és aki így él, az absztrakcióra rendkívül haj-
lamos. A Halleluja olyan meghatározója lett éle-
temnek, egész pályámnak, hogy egy kicsit min-
dig mindent azon át néztem. De soha nem felej-
tem el azt sem, hogy amikor O'Casey Bíbor porát
játszottuk a Nemzetiben, Balázs Samu egyszer
rám szólt: „tudja, hogy maga egy olyan színész,
aki mindig látja saját magát?" Nem hiszem, hogy
bántani akart volna ezzel, de észrevett valamit,
ráérzett valamire. Arra, ami igaz, hogy én valóban
a legnehezebb pillanatban is, amikor akár fejjel
lefelé lógatva épp az agyonveretés előtt vagyok,
akkor is tudom, látom, hogy mit csinálok, figye-
lek a játékra. Technika? Külső ábrázolás? Ezek
rosszul csengő szavak. De kétségtelen, hogy
működik bennem egy különös ösztön. Nem csak
a színpadon, a magánéletben is. Ha valami ször-
nyű történik körülöttem, meghal valaki a legkö-
zelebbi hozzátartozóim közül vagy egy barátom,
én akkor, abban a pillanatban rettenetesen tiszta
fejjel, nagyon pontosan tudom, mit kell tenni. Az
összeomlás csak jóval később következik. Ezért
van az, hogy nagy ügyekben rendkívül összefo-
gott, intenzív tudok lenni, kis dolgokon pedig,
amelyek nem olyan lényegesek, fönnakadok. Az
a fajta vagyok, aki inkább nekivág, ha kell, képle-
tesen szólva a Mount Everestnek, de nem fedez
föl egy egyszerű kis dolgot. Sokszor így van ez
próba közben, már mindenki tudja, tán a statiszta
is, hogy miként kellene valami egészen egyszerű
gesztust megtenni, én még mindig keresem...
azt sokszor ritkábban találom meg, mint a na-
gyobb, több erőfeszítést igénylő helyzetek lénye-
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gét. De nagyon sokat tud segíteni egy mondat,
egy jó instrukció, amely akár csak egy aprócska
helyzetváltoztatásra figyelmeztet. Még a főisko-
lán próbáltunk Ruszt Józseffel egy vizsgaelő-
adást, Nádasdy Kálmán volta vezetőtanár. Gyón-
tatóatyát játszottam. Ültem egy karosszékben,
hallgattam az asszony gyónását... azt hiszem,
nemigen tudtam mit kezdeni a helyzettel. és ak-
kor Nádasdy csak annyit szólt föl a színpadra:
„fogja meg a szék karfáját és dőljön előre..." Így,
ilyen egyszerűen.

 Azt mondta, játék közben mindig látja saját
magát. Ösztönösen vagy tudatosan történik így?

 Ösztönösen. Biztosan ösztönösen. Ahogy
én a gyász legmegrendítőbb pillanatában is ké-
pes vagyok arra, hogy fölfedezzek valami komi-
kumot.

 Nádasdyról beszélt. Máskor is ennyire fon-
tos a rendező szava, s lényeges-e, hogy bemu-
tató után ne csak az önkontroll működjék, hanem a
rendező és a kollégák is figyeljék, amit csinál?

- A rendező szavát maximálisan elfogadom, de
nem is tudom a munkában különválasztani. Az a
fontos, hogy létrejöjjön a közös gondolkodás.
Minden azonos áramkörben mozog, s ez már
föltételezi az egymásra figyelést. A Katonában
például nagyon fontos volt, hogy premier előtt a
rendezők, Zsámbéki, Székely, Ascher
„körbenézték" egymás munkáit Emlékszem olyan
esetre is, amikor az átdíszletezés gyorsításának
technikai megoldásával segítette egyikük a
másikat. Bulgakov Menekülésének premierje előtt
voltunk, s az az átdíszletezési próba éjszaka olyan
volt, mint egy fantasztikus rendezés... Akkor is
szükségünk van egymásra, egymás figyelmére,
amikor már megy az előadás. Cserhalmi
Györggyel például kialakult egy ilyen egymást
figyelő kapcsolat... Kell a másik véleménye. A
rendezés, az előadás formálása, rendben tartása
nem ér véget a bemutatóval. Ascher Tamás híres
esete volt, amikor egy este, előadás után össze-
hívta a színészeket, és hosszan elmondta a véle-
ményét a produkció állapotáról. Akkor valaki
csöndesen megszólalt: ez volt az utolsó elő-
adás... Mindegy, de amiről beszéltünk, az vala-
mikor még biztosan jó lesz valamire...

 Talán az előadás sorsa nem ér véget az
utolsó előadással sem...

 Igy gondolom ezt akkor is, ha bevallom,
néha nagyon fárasztó egy-egy ilyen megbeszélés
próba vagy előadás után, amikor fáradtan tény-
leg hatalmas türelem, belső fegyelem kell ah-
hoz, hogy az ember végighallgassa azt a né-
hány órát, amiből rá talán csak egy mondat jut.
És persze minden megtörténik. Az is előfordul,
hogy hiába minden, az előadás nem „mozdul",
mert a baj valahol másutt van, mint amiről be-
szélünk.

 Amit most mondott, az még a próbaidő-
szakra vonatkozik, arra a periódusra, amikor

rendező és színész, meg valamennyien, akik köz-
reműködnek egy előadás létrejöttében, valami-
lyen oknál fogva nem találják meg a közös han-
got?
 Soha nem értem, hogy bizonyos dolgoknak

miért kell az utolsó pillanatra maradniuk. Miért
van az, hogy a finisben mindenki meg akarja
tízszerezni vagy százszorozni energiáit, ahelyett,
hogy már az elejétől fogva ugyanúgy dolgozná-
nak? Miért nem lehet fontos már az első héten
az, ami majd az utolsón lényegessé válik? Akkor
sokkal egyszerűbb lehetne minden, sokkal egy-
szerűbb lenne természetes állapotba kerülni.
Gyűlölöm a bemutatót. Ha játszom, éppannyira,
mintha nem vagyok benne a darabban, nézőként
biztosan csak később előadásra megyek. A be-
mutatón bármennyire is próbálok természetesen
létezni, nem megy, van valami olyan fölfokozott
lélektani állapot, ami mindennek ellentmond...
Emlékszem, Kecskeméten a Ravelszkyt játszot-
tuk. Szezonnyitó bemutató volt, és én nem tud-
tam, hogy ott az első estén, előadás előtt el-
játsszák a Himnuszt, akkoriban tán még a szov-
jetet is. Mindenesetre ettől a váratlan ünnepé-
lyességtől én szinte „kimosódtam", a Ravelszky
amúgy is egy különös, kiagyalt rohanással
kezdődött, amelyhez még egy futópadot is hasz-
náltunk, szóval vagy félórába telt, mire a premi-
eren valamit megtaláltam magamból.
 Mennyit „vesz ki" egy-egy szerep a szí-

nészből, az emberből?
 Rengeteget. De hazudnék, ha azt monda-

nám, hogy mind egyformán. Sok minden függ az
előadástól, a darabtól is. Persze az is előfordul,
hogy a darab során a színésznek lenne lélegzet-
vételnyi szünete, a nagy „áriák" közt pihenője,
mert az író úgy komponálta meg a művet, mint
egy operát. Itt van a Don Juan. Moliére - ez
közismert - önmagának írta Sganarelle szerepét.
Ő végig ott van a színen, de sokszor tényleg csak
ott van, nincs szüksége különösebb koncentrá-
cióra. No, Székely Gábor előadásaiban ilyesmi
nem fordulhat elő. Ha Sganarelle a színen van,
akkor csak legyen is ott. Játsszon, legyen ott
jelenlétének minden pillanatában! Székelynél
egyszerre létezik mindenki.
 S ez bármilyen fárasztó a színésznek, így is

van jól.
 Hát persze, tudjuk mi ezt jól, miként azt is,

hogy a szerepnek életet kell adni, és a legjobbak
az életből vett tapasztalatok. Minden akkor jó, ha
valóságtartalma van. Persze rengeteg kis ördög
motoszkál az emberben... Emlékszik, hogy a
Három nővér-előadásunkban Versinyin a végén,
ahogy elrohan, elvágódik a tócsában? Valaki
egyszer azt mondta: „azt az előadást láttam, ami-
kor beleestél a tócsába..." Na jó... akkor így is
megvan... Persze visszamehetünk egészen az
Übüig. Nem fordult elő kétszer sem, hogy az
utolsó kép azonos lett volna, persze úgyis mond-

hatnám, nem volt kész sohasem a vége, mert
mindig valamit hozzátettünk, változtattunk, ala-
kítottunk azon a szakszervezeti hajókirándulá-
son. Aktualizáltunk? Nem. Mindig nagyon fontos
volt, hogy ne legyen didaktikus az előadás, hogy
ne a napi aktualitást vigyük bele...

- Hogy elemeljék az aznapitól, miközben még-
iscsak nagyon aznapi volt... Akarva-akaratlan
időről időre visszatér a Katonához, azokhoz az
esztendőkhöz, amikor még az eredeti csapat dol-
gozott együtt, majd a váltás utáni időszakhoz.

-Valami volt, ami csak ott volt... De tudomásul
kell venni, hogy elérkeztünk egy másfajta
időhöz, egy másfajta periódushoz. Lehet, hogy
fiatalabb kollégáink csak legyintenek erre, de
most már rajtuk a sor. En úgy gondoltam, és úgy
gondolom most is, az Új Színház, az ott dolgozó
társulat tényleg létre tud hozni valami más-fajta
minőséget. Minőséget. Erre garancia Székely és
néhány tanítványa. Persze azt is tudomásul kell
vennünk, hogy a fiatalok az életről még sok
mindent nem tudnak, s ráadásul, ahogy
figyelem, mintha hiányozna egy generáció. Az a
nemzedék, a mai negyvenesek, akik utánunk
jöttek, és akik közül sokan „kihullottak",
elhagyták a pályát, vagy tragikusan korán
meghaltak, mások föladták, elmentek pénzt csi-
nálni... sok ok van, mindenesetre kevesen ma-
radtak
 Es a legfiatalabbak?
 Van alkalmam figyelni őket is. Valamelyik

osztály behívott a főiskolára, amikor megkapták
azt a jogot, hogy egyik tanárukat maguk vá-
lasszák. Akkor beleláttam, hogyan alakul az élet a
főiskolán, nekem is nagyon jó volt, mert össze-
gezhettem azt, amit a színészetről tudok, amit
fontosnak tartok. Es volt egy pillanat, amikor
megrémültem. A döntéstől, az ítélethozataltól.
Hogy én mondjam meg, milyen volt? En határoz-
zam meg, milyen sorsra jut egy fiatal ember?
Hogy benn marad vagy kiesik? Hogy alkalmas-e
valóban vagy mégsem? Mennyi türelem, megér-
tés kell ehhez a pályához - szinte csak akkor
értettem meg, Ahogy újraéltem a saját története-
met, amikor másodévben már-már eltanácsoltak
a főiskoláról.
 Sokat beszélt annak idején arról, hogy miért

volt fontos az a sokak számára talán váratlannak
tűnt színházváltás. Vajon beteljesedtek a várako-
zásai?

- Lehet, hogy különös, amit mondok, de nem
voltak várakozásaim. En abból már kinőttem.
Talán mesterségesen is elfojtottam magamban
még a gondolatát is, mert sokszor csúfosan
megcsaltak a várakozások. Persze ezek régi tör-
ténetek, még! azokból a nemzeti színházi kispa-
dos időkből valók. Akkoriban hajlamos voltam
arra, hogy mindent sötéten lássak, most már
igyekszem reálisan nézni a helyzetet, nem várok,
nem csalatkozom. Ez is egyfajta védekezési ref-
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lex, de végül is nem hiszem, hogy erről lenne szó.
Én tényleg nem várakoztam, inkább úgy éreztem,
hogy környezetváltozásra van szükségem, más
helyzetre, szellemi továbblépésre. Mégpedig va-
lahol ott, ahol nem kell a színházról vallott esz-
ményeimet kicserélni, ahol szükség van rám, de
tulajdonképpen folytathatom, amibe belefogtam.
De ha azt kérdezi mégis, hogy várok-e valami-
re... Hát igen, azon a zenés darabon kívül még
egyszer egy jól megírt filmszerepre... valami
olyasmire, ahol használhatnám az öniróniámat, a
humorérzékemet, mindazt, ami élettapasztalatból
fölhalmozódott bennem.

 Addig még azért térjünk vissza a színház-
hoz... Ahhoz a kérdéshez, hogy mennyit „vesz ki"
egy szerep a színészből. Nem véletlenül kér-
dezem; egy elejtett mondatából mintha azt hal-
lottam volna ki, hogy különösen „megviselte" a
második Thomas Bernhard-szerep, A világjobbító
férfialakja. Nem így volt ez A színházcsinálóval.
Pedig mindkettőből Bernhard társadalomgyűlölete
s a mélyén a hazája iránti megvetése sugárzott.
Mégis az a színházi ember, azaz igazgató a maga
egész lényével, akarásával közelebb állt az ön
eszményéhez, mint ez a különös, magának való,
önző és tán nem is annyira világjobbító, mint
világgyűlölőember.

 Számomra A világjobbító kudarc volt...
 A nézőtérről figyelve teljesítményét, ezt már-is

cáfolom...
 En a magam élményéről, érzéséről beszélek.

Féltem tőle, fizikailag megviselt minden egyes
előadás, szörnyű állapotba kerültem, szinte nem
tudtam beülni utána az autóba és hazavezetni...
En kértem, hogy ne játsszuk többet... Nem sze-
rencsés csillagzat alatt született.... kevés is volt rá
az idő, a darab is nagyon statikus, szinte egyetlen
monológ az egész, úgy kellett fizikai helyzetbe
kerülni, hogy közben túl közel volt a közönség,
azután ritkán került színre.... Tudom, Thomas
Bernhard nem mindenki számára ,,fogyasztható"
író, ez meg különösen „fekete" darabja, s a
színház, ha megfeszült, sem tudta biztosítani,
hogy mindig ínyencek jöjjenek be az előadásra,
hogy csak az nézze, akit igazán érdekel ez... Volt,
hogy olyan érzékenyen reagáltak, hogy minden
gesztus, minden szó megélt, más-kor megfagyott
a levegő....

- ...ez más előadással is megesik....
- ...persze, csakhogy A világjobbító mégis-csak

valami más, rendkívül sok energiát vitt el, sokszor
értelmetlenül, mint egy észveszejtő gólem
tornyosult fölém. A színházcsináló más volt. Az
fontos volt, nem csak azért, hogy megmutassam,
megállok a saját lábamon is, de hát az a darab
tényleg arról szólt, amiben harmincöt éve élek,
rólunk, a színházról, a színháziakról, a mi
hazugságainkról és igazságainkról, bujkálása-
inkról és kitárulkozásainkról.

 Szó volt róla,hogy majd fölújítja...



O INTERJÚ O

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

 Igen, szerettem volna, olyannyira, hogy a
színháztól az utolsó előadás után megkaptam az
összes ruhát. Őrzöm most is a cipőtől a kala-
pig..., de azután arra gondoltam, és mi van
akkor, ha nem sikerül, ha még egyszer ugyanúgy
már nem tudom eljátszani... Inkább egyszer
majd valami mást kell keresni.

 A Katona József Színházzal bejárta a
világot. A másfajta közönség, a másfajta helyzet
hogyan hat a színészre? Erősíti vagy gyöngíti az
önkontrollt az a fajta siker?
 Különös dolog ez. 1987-ben Stuttgartban

játszottunk előSzör külföldön, Stein, Strehler
színházához szokott emberek előtt. A nézőtéren
világnagyságok ültek. Es mi teljesen gyanútla-
nok, ártatlanok voltunk. Egyszerűen föl sem fog-
tuk, hogy mi történt velünk. Utána kellett nagyon
keménynek lennünk. Saját magunkkal, hogy meg
ne szédüljünk ettől a szituációtól, hogy ne veszít-
sük el a fejünket... és én azt hiszem, sikerült.
Volt, ahol talán expresszívebben kellett játsza-
nunk, néha fölnagyítódott a jelenlét, a karikírozó-
készség, a megmutatóképesség jelentősége. Az
önkontrollra és persze a többiek, a rendező kont-
rolljára mindig nagy szükség volt. De olyan sikert
talán sohasem éltem meg, mint a Catullus elő-
adásán, a párizsi Odéonban. Annak az előadás-
nak az a különös, sejtelmes képi világa, a dráma
titkai úgy teljesedtek ki a francia közegben, hogy
az maga volt a csoda.

- Nem hiányoznak ezek a megmérettetések?
Nem. Épp eleget utaztam, eleget tapasztal-

tam. Volt, hogy azt mondtam: nem akarok cso-
magot látni, nem akarok repülőtérre gondolni. A
színház nekem most már itthon szóljon.

- És szól?
 Szól, persze hogy szól. Talán egy kicsit

másként, mint azelőtt. Már elcsépelt mondat-
ként hangzik, de valóban van abban valami,
hogy a színház a rendszerváltással vesztett
éléből, vesztett fontosságából. Most már nincs
szükség a ki nem mondott mondatokra, azokra
a háttérben megbúvó gondolatokra, amelyeket
azelőtt meg kellett hallani. Most más a világ,
erősebben hangzik föl, ami körülöttünk, velünk
történik. De én amellett vagyok, és hiszek
abban, hogy a színháznak annál inkább
katartikusan kell szólnia, meg kell döbbentenie
nézőjét. Nem szabad belenyugodni, hogy már
nem szól annyira, nem szabad önismétlésbe
bocsátkozni, hanem elemi erővel meg kell
rendíteni vagy akár meg kell nevettetni a
közönséget.


