
Bereményi Gézával
A Kincsem, a csodakanca egy „középfekvésű” színdarab, olyan szín-
műnek lehetne nevezni, amiben vannak drámai, komikus elemek is.
Az 1870-es években, egy egyszerű magyar gazdálkodó földjén meg-
született Kincsem. Kiderült róla, hogy a világ legjobb, verhetetlen lova.
Negyvenhárom futamban indult, és mind a negyvenhármat megnyerte.
Látszólag nem való színpadra, hiszen hol itt a konfliktus? Mert hát,
ha egy ló mindent megnyer, akkor sehol. A ló tulajdonképpen meg sem
jelenik a színpadon, csak egyszer, kétszer, és sohasem versenyben.
A kö rülötte lévő emberek reakcióiról szól a darab, hogy vajon hogyan
is viselkednek az emberek, amikor a csodával találkoznak. Egy ver-
seny telivér és körülötte a négyfős személyzet: a tulajdonos, aki a lo-
vat képviseli és egyben a tenyésztője is a lónak, a tréner, az istállófiú
és a zsoké. De nemcsak ők, hanem a rajongók, a bámulók és a ha-
szonlesők is szerepelnek benne. A távíró, a hajózás, a vasút, mindennek
kiteljesedése a Kincsem idejében vette kezdetét, úgy is mondhatnám,
hogy ez a tömegdemokrácia kezdete. Hiába voltak még királyságok,
a tömegek véleménye kezdett nagyon számítani, befolyásolni a dol-
gokat. A Kincsem körüli tömeghisztéria, és az ez által befolyásolt po-
litikai klíma nagyon alkalmas egy olyan színdarab számára, amely-
ben áthallások lehetnek korunkra is. Az igazi főszereplője ennek a
darabnak a ló tulajdonosa, Blaskovich Ernő, akinek az életébe telje-
sen váratlanul érkezik a csoda Kincsem személyében. Neki kell a lóra,
a ló hírnevére, és saját hírnevére vigyáznia, egy olyan korban, amikor
mindenki csak a hasznot lesi, és mindenki meg akarja szerezni ezt a
csodálatos állatot. A Thália Színház, ahol jelenleg is dolgozom, meg-
rendelésére készítem ezt a darabot, valószínűleg én is rendezem majd.

Gyerekkoromtól, amikor is a szüleim színházba vittek. Négyműfajú
ember vagyok, velem minden az 1970–71-es években kezdődött — a
színház is. Akkor írtam egy novelláskötetet, tehát prózaírással, iro-
dalommal kezdtem huszonhárom éves koromban a pályámat. A no-
 velláskötetem megírása után jelentkeztek aztán sorra a műfajok az éle-
temben, a színház is. Egy vidéki amatőr színtársulat vezetője Miskolcról
Pestre utazott elolvasva a novelláimat, és fölkért színdarabírásra. A mis-
kolci Manézs Társulatnak kezdtem el írni egy darabot, de ugyanabban
az évben Kézdi-Kovács Zsolt felkért forgatókönyvírásra, azt is kipró-
báltam. A Romantika című film nekem arra volt jó, hogy megtanultam
belőle a szakmát, mert láttam az ötletek, az elképzelések megvalósu-
lását. Kijártam a forgatásokra is, ez tulajdonképpen filmes iskola is volt
nekem. Utána a Vígszínház számára írtam darabot, illetve a Pesti Szín-
házban mutatták be a Légköbméter című darabomat, a Halmi vagy a Té-

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS

Mi az, amin most dol-
gozik?

Hogyan indult a szín-
ház és az Ön kapcso-
lata?
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kozló fiút pedig a Kaposvári Színházban. A Shakespeare királynője című
munkámra büszke vagyok, és a legismertebb darabomra is, amit ed-
dig az ország hat színházában mutattak be. Az Arany ára a címe, egy
kisregényem alapján írtam. Többször előfordul, hogy vándortéma je-
lenik meg a műveimben, és egyik műfajból a másikba vonul át — aho-
gyan ez például az Eldorádóban is megjelenik majd. Később Zalaeger-
szegre kerültem, ahol kilenc évadon keresztül a Zalaegerszegi Színház
művészeti vezetője voltam, ott fél tucat darabot írtam a színház szá-
mára. Ezután kerültem a Tháliához, ahol jelenleg ügyvezető igazga-
tó vagyok. Ugyanabban a sorsdöntő évben, 1971-ben ismerkedtem össze
Cseh Tamással, aki rajztanár volt akkoriban. Elkezdtem neki dalszö-
vegeket írni, amiből aztán negyvenéves együttműködés lett, egészen
a haláláig.

1970-ben jelent meg A Svéd király című novelláskötetem, amit azóta
több novelláskötet is követett. Azután fontos az 1977-es Legendárium
című regény, és most jelent meg egy újabb munkám, amit nagyon sze-
retek, mint egy újszülöttet, a Vadnai Bébi című regényem. Ennek is ko-
moly a valóságalapja, sőt, mondhatnám, hogy a valóság az alapja.
A történetet egy idős asszony mesélte el nekem — Vadnai Bébi az ő
könyvbeli alakmása. Ő egy barátom édesanyja, és a barátom szüle-
tését meséli el — tulajdonképpen a barátom eredetét, hogy honnan
ered, milyen családból, ki az apja és az anyja. Ez tehát egy valóban meg-
történt, bár hihetetlen történet. Egy olyan, az ezerkilencszázhetvenes
években élő fiatalemberről szól, aki nem ismeri a múltját, a szülei múlt-
ját, és nem is tudja meg azt sokáig. Ellenben létezik egy másik szereplője
a könyvnek, aki mindezt megtudja, de nem mondja el a barátjának.
A Vadnai Bébi két történelmi korszakban játszódik, a 40-es és a 70-es
években, e történelmi korszakoknak a jellegzetes miliőjében. Másrészt
egy lélek története is a könyv, és egy gyűlölet-szerelem története. Ez
a Vadnai Bébi. A gyűlöletszerelem, mint regénytéma és mint eredet-
téma. Milyen az az ember, aki gyűlöletszerelemből születik? Az talán
a legérdekesebb benne, hogy bár ravaszul kifundált fikciónak tűnik,
ez egy tényregény, csak a neveket változtattam meg.

Az 1972-es Romantika után még sok forgatókönyvet írtam, de az eszem-
be sem juthatott, hogy filmet is rendezzek. Ugyanis filmet nem ren-
dezhetett Magyarországon akkoriban csak az, akinek filmrendezői dip-
lomája volt. Ez amolyan íratlan törvény volt. De Nemeskürty István
tanár úr, aki stúdióvezető volt akkoriban, fölajánlotta, hogy rendezhetek
egyet. Ez életem egyik legendás esete. Gothár Péter rendező számára
megírtam az 1981-es Megáll az idő című filmet, ami nagyon sikeres mun-
ka volt a maga korában. A film elkészülte után elhatároztam, hogy több
forgatókönyvet nem írok, mert hátrányos helyzetű szakma a forgató-
könyvírás, inkább egyéb műfajokkal foglalkozom majd, hiszen jelen-
téktelennek tartották, sőt lenézték a forgatókönyvírást akkoriban. Te-
hát Nemeskürty tanár úr, mint stúdióvezető behívatott magához, és

Tekintsük át eddigi
munkásságának irodal -
mi vonatkozásait is!
Ezen a területen hol
tart?

Láttuk a színházi, az
irodalmi pályafutását.
Hogyan tanulta ki a
filmrendezést is?
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közölte velem, hogy őt egy fél év múlva el fogják távolítani, vagyis ki-
rúgják, és azt szeretné, mivel még egy filmre van pénze a stúdiójának,
hogy a hátralévő időben írjak egy forgatókönyvet, és azt ígérte, hogy
bármelyik rendezőt a magyar rendezői karból rábírja, rendezzen be-
lőle filmet. Akkor közöltem Nemeskürtyvel, épp most határoztam el,
hogy soha többet nem írok forgatókönyvet. Aztán szinte vitatkozni kezd-
tünk, és ő ragaszkodott ahhoz, hogy értsem meg, bármelyik rendező
szívesen vállalná a forgatókönyvemet. Akkor az mondtam, hogy ezen-
túl nincs olyan rendező a világon, akinek forgatókönyvet írnék. Azt
mondta, hogy jó, ő viszont ismer egyet, és rám mutatott, hogy én vol-
nék az. Erre én: jó, vállalom, ez esetben írok egy forgatókönyvet saját
magam számára. Nemeskürty tanár úr még annyit tett hozzá, hogy ezt
a csínyt így, elmenőben megengedheti magának. A Tanítványok című
1985-ös film ötlete egyik barátomtól eredt, akinél a délelőtti
Nemeskürtyvel történt megegyezés után együtt ebédeltünk. Ő beszélt
nekem Magyary professzorról, épp akkor, amikor nekem már azon járt
az eszem, hogy vajon miről is írjak forgatókönyvet. Klebelsberg
Kunó idejében új szelek fújdogáltak a magyar közigazgatásban. No,
erről az időszakról és ezekről a fiatalemberekről készítettem el a Ta-
nítványok című filmemet. Még aznap délután ezzel a barátommal el-
mentünk egy idős emberhez, akit Csaba barátom már ismert és hasz-
nálta az anyagát. (Őry Csaba ma Brüsszelben diplomata, akkoriban
jogászhallgató volt.) Tehát elmentünk a Magyary féle intézet egyik osz-
lopos tagjához, Dr. Szaniszló József bácsihoz. Ő odaadta nekem az ön-
életrajzát, ami kéziratban volt meg neki, és abból készítettem a filmet
— így lett személyes a film, ami végül is róla szól. Nem is annyira a
szakirodalomból, mintsem az emlékiratokból ismertem meg ezt az in-
tézetet. De így érdemes forgatókönyvet írni, elsődleges források, és nem
utólagos elemzések alapján. A Tanítványok a Magyar Filmkritikusok dí-
ját kapta meg a Magyar Filmszemlén, meg a legjobb első film is volt,
és a legjobb forgatókönyv is.

1988-ban a Tanítványok gyártásvezetője és operatőre, akik szívesen em-
lékeztek vissza a közös munkánkra, meglátogattak engem. Ozorai And-
rás gyártásvezető és Kardos Sándor operatőr azt mondták, hogy rö-
videsen megváltozik az egész filmkészítési struktúra, és soha többet
mint egyfilmes és diplomátlan nem fogok filmet rendezni, hogyha most
gyorsan még a régi rendszerben nem készítek egyet. Akkor jutott eszem-
be egy novellám, és a saját nagyapám, aki kereskedőember volt a Te-
leki téren. Ez valóban szerencsés ötlet volt, mert azt hiszem, hogy eb-
ből a novellámból készült a legjobb forgatókönyvem. Az Eldorádó
1989-ben készült el, Párizsban Európai Filmdíjat nyert rendezés kate-
góriában, itthon a legjobb magyar film díját is megkapta, hosszan so-
rolhatnám, mert nagyon sok díjat nyert. A Széchenyi életéről szóló
Hídember című filmet pedig Hábermann Jenű filmproducer találta ki.
A forgatókönyvet Can Togayjal írtuk. Legalább egy évig írtuk, ha jól
emlékszem, a kilencedik változat lett a végleges. Amikor végre elké-

Ebből hogyan követ-
kez nek a későbbi filmes
munkák az Eldorádó,
vagy a Hídember?
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szült, akkor megrendeztem, ez volt az úgynevezett „nagyfilmem”. Egy
filmet a költségvetésével is lehet osztályozni, ahogy mondani szokták,
nagyfilm nagy kín, kis film kis kín. Nekem ebben a nagy kínban volt
részem, hogy ezt a nagy drága filmet rendeztem. Ez már a kilencve-
nes évek legeleje, jócskán benne voltunk az aktuális választás előtti kul-
túrharcban. Amikor elkészült a film, akkor olyanok támadták, akik nem
is látták, és olyanok védték, és mondták, hogy kitűnő film, akik szin-
tén nem látták. Úgyhogy egyik félnek sem lehetett hinni, a rajongók-
nak sem, meg a gyűlölködőknek sem, mert a rajongók a gyűlölködő-
ket, a gyűlölködők a rajongókat gyűlölték. Egy teljesen irreális közeg
értelmezte — a választások után még egy időre dobozba is került a film.

Cseh Tamással több mint negyven éves a történetünk, a magam szá-
mára is váratlan meglepetésekkel szolgált ez az együttműködés, mi-
vel hihetetlenül népszerű lett. Én ezt a dalműfaj személyes megszó-
lító jellegével magyarázom. De hát korántsem ez volt a szándék. Azt
gondoltam, hogy szinte titokban, kettőnk és a barátaink számára ké-
szül nek, aztán hirtelen közönséget nyertek, sőt Tamás halála után
klasszicizálódtak is. Ez életem egyik meglepetése volt. Végül is köl-
tői ambíció lett belőle, mivel én most már ezeket verseknek tartom
— nagyon személyesek, és úgy érzem, hogy az én életemről szólnak,
de dalba emelve és Tamás eléneklésével közkinccsé váltak. Tamás ak-
kora hittel énekelte ezeket a dalokat, hogy magáévá tette őket. Na-
gyon érdekes műfaj ez, az embereket közvetlenül megszólító, akko-
riban nemigen űzték.

1946-ban születtem. Már a szüleim két különböző világból jöttek. Apám
erdélyi menekült, Temesvárról származik, az édesanyám pedig egy
Teleki téri kereskedő házaspárnak volt a leánya, aki mindig is elvá-
gyódott a családjából. A nagyanyám szintén Erdélyből jött, Nagybá-
nyáról, görögkatolikus családból. Nagyapám baptista lókereskedőnek
volt a fia. Apám pedig katolikus volt, de őt csak tizennégy éves ko-
romban ismertem meg, mert csecsemőkoromban eltűnt az életemből.
Aztán egy másik erdélyi menekült férfi fogadott engem örökbe, aki
sebészorvos volt, ő is római katolikus. Végül is a római katolikus val-
lásban kulturálódtam, voltam elsőáldozó, hétéves koromig minist-
ráltam. A felmenőim többféleképpen neveltek, a nevelőapám neve-
lési stílusában például volt valami merev eltökéltség, hogy én
nadrágos ember, vagyis értelmiségi legyek. Viszont én az ő merev el-
tökéltségétől szabadságra vágytam, és végül tizenhat évesen, 1962-ben
Pápára kerültem kollégiumba, ott érettségiztem az ókollégiumban. Pápa
tulajdonképpen nyugodalmas hely volt, még ‘56-ban is — a régi is-
kola szelleme töltött ott be mindent.

A nevelőapámat és engem is a Rozner név miatt zsidónak néznek,
néztek gyakran, mert adoptált a nevelőapám, és hatéves korom tól
húszéves koromig Rozner voltam. Bereményi az anyai nevem. Apá-
mat Vetró Gézának hívták.

A dalszövegírás mint
negyedik művészi ak-
tivitás szintén komoly
sikereket eredménye-
zett — ez hogyan tör-
tént és mik lehettek az
okai?

Kik és mik és hová ve-
zetnek vissza azok a
családi szálak, ame-
lyek Önt azzá tették,
aki?
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Visszatérve az alapkérdéshez, Pápán olasz szakon jártam iskolába.
Apám részéről a család olasz származású volt, az 1600-as évek végé-
től már itt éltek. Örömmel fogadtam, hogy egy olyan gimnáziumba ke-
rültem, ahol olaszt lehetett tanulni. Utána pedig a bölcsészkart magyar–
olasz szakon végeztem el. 1965-ben kerültem egyetemre, 1971-ig jártam
oda és akkor jelent meg az említett első novelláskötetem. Hozzátartozik
ehhez, hogy egyetlen gyerek voltam, és a magányom ban négyéves ko-
romtól olvastam. Hatéves koromig anyai nagyszüleim neveltek a leg-
nagyobb szeretetben, ezért is választottam a Bereményit, az ő nevü-
ket. A Teleki téren hatéves koromig náluk nevelkedtem, utána is gyakran
visszajártam hozzájuk. Engem annak ellenére, hogy viszonylag korán
elkerültem a családi fészekből, nagyon erősen meghatároz a családom.
Minden egyes családtagomról nagyon sokat tudok, minden egyes csa-
ládtagom megnyílt nekem, és minden egyes családtagomat kifür-
késztem, hogyha megpróbált elzárkózni — kíváncsi voltam mindig az
eredetemre. Talán azért is, mert az édesapámat nem ismertem, illetve
csak későn ismertem meg. Viszont amikor összeismerkedtünk, akkor
mohón „elsajátítottam” őt. Ez a hatvanas évek elején volt: meglátogatta
nagyapámat, akkor jött ki ugyanis a börtönből, ‘56 után őt is leültet-
ték négy évre, egy családi aranyórát adott el nagyapámnak. Éppen be-
állítottam az iskolából ebédelni, és akkor találkoztunk először. Nagy-
apám mondta, hogy ő az apám, és hozott nekem egy aranyórát, de
kiderült, hogy azt az aranyórát nem nekem hozta, hanem eladta a nagy-
apámnak, úgyhogy mindjárt kételkedve néztem, de mégiscsak az apám
volt. Nagyon összemelegedtünk később, a hetvenes években halt meg,
tartottam vele a kapcsolatot. Szerettem, megszerettem nagyon, ő is en-
gem, és kiderült, hogy van egy féltestvérem, egy öcsém, aki azóta Los
Angelesben él, de testvérként tekintünk egymásra, naponta interne-
tezünk. Vetró Tamásnak hívják, egy ügyvédi irodában dolgozik.

Édesanyám tizenhat éves volt, amikor én születtem. De akkor már
összeházasodtak a háború idején az apámmal, és együtt szöktek Bécs-
be. Ott érte őket utol a front, aztán hazajöttek és itt születtem én, né-
hány nappal az után, hogy visszaérkeztek. S akkor kezdtek el engem
az anyai nagyszüleim nevelni hatéves koromig. Apám eltűnt az éle-
temből, ebbe a nagyapám is közrejátszott, mert gyakor latilag meg-
vesztegette apámat, ez benne van az Eldorádó című filmben is. Ékszert
adott neki, hogy tűnjön el. De hát ez könnyű is volt, a nagyapám is
fia talember volt ahhoz, hogy már nagyapa legyen, és mindig is vágyott
egy fiúra. De ez nem az apám engedékenységét jelentette — apám na-
gyon fiatal ember volt, huszonegy, huszonkét éves, és van olyan fia-
tal férfi, aki megijed, amikor gyereke születik. Édesanyám mindig el-
vágyódott a Teleki térről, úgy is hívta a család, hogy „grófnő”, mert
finnyás, kényes volt. Nagyon szerettem őt, tizenegy évvel ezelőtt halt
meg, boldogan látta még az unokáit.

Mándy Iván volt az első, róla írtam a szakdolgozatomat, őt nagyon
szerettem és Mészöly Miklóst, meg Pilinszkyt, akit már gimnazista
koromtól csodáltam.

Milyen szellemi él-
mények érték később?
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A családi kultúra révén, az elődök hagyományai révén — lázasan
kutattam mindig az elődeimet — és nem utolsósorban éppen a ma-
gyar kultúra iránti érdeklődésem révén. A magyar költészet és iro-
dalom mindig is kitüntetett helyen volt az életemben, a magyar iro-
dalom életem meghatározója lett. Több alkalmam nyílt arra, hogy
külföldre menjek, nem akartam.

Hallottam egy nagyon érdekes francia megfogalmazást a ma-
gyarokról: a saját rejtélyes nyelvébe bezárt kicsi nép. Persze a magya -
rokat a nyelv megkülönbözteti az összes többi ország lakóitól, még
a nyelvrokonoktól is. A magyar nyelvet művelem, és ezt a nyelvet vá-
lasztottam is, azután miután megkaptam. Én ettől a nyelvtől nem tá-
gítok — a nyelv is megtalált, választott engem.

Ugyanígy, az Isten közelébe a nagyanyám vitt el. Gyerekkorom-
ban, fogékony gyerekkoromban nevelt, és ő mondta azt, hogy há-
romféle ember létezik a világon. Az egyik, amelyiknek természetes,
hogy van Isten, születéstől fogva mindenhol látja a bizonyítékát, min-
denhol találkozik vele, együtt él vele. Ezt az emberfajtát nem lehet
eltántorítani Istentől. A másik, amelyiknek természetes, hogy nincs
Isten, mivel nem találkozott vele soha, és nem is fog akkor találkoz-
ni vele. Ilyen volt a nagyapám: gyors eligazodások az életben, az élet
egy labirintus, ahol a szemfülesség és a ravaszság számít — ez az ő
krédója. Tehát egy istentelen és egy istenes ember, és a harmadik pe-
dig a kereső. Én ezt a két szülőmet, elődömet örököltem, igazából ők
hatottak rám; az anyai nagymama és a nagyapa. Azt, hogy Isten van,
azt a nagyanyámtól örököltem, azt a tudatot, hogy természetes, hogy
van Isten, és hogy határozott jelenlétét tapasztalhatom nagyon
gyakran. Lehetetlen is egy ilyen zegzugos életben, hogy az elrende-
lést ne látná az ember. Olyan véletlenekről beszélek, amik nem vé-
letlenek. A találkozásom például a feleségemmel, a fiaim születése…
A vallást most hadd értsem kulturális értelemben — a kultúra elen-
gedhetetlen részeként látom. Jézus Krisztus tanításait mélyen isme-
rem, és sokat tanulmányoztam. Ő nekem uram és megváltóm. Bib-
liás ember vagyok, de inkább Újszövetséges ember. Jézus elér
olyankor, amikor tartásra van szükségem. Tartást ad a megingások,
az elkedvetlenedések közben, azt mondanám, amikor például üldözési
mániája támad az embernek, amikor fontosnak tart az ember vala-
mit, ami jelentéktelen, amit nem kellene olyan fontosnak tartania. Tar-
tást ad a félelemben, de tartást ad a féktelen örömmel, vagy a gőg-
gel szemben. Hogy más a fontos, nem az, amit én képzelek. Hogy
létezik másik világ, így mondanám, a miénken kívül. De hát ez annyira
természetes, hogy ezzel még nem is mondtam semmit. De talán má-
soknak tanulság.

Ahogy mondtam, én a történelmet erősen meghatározónak tartom.
Ami a származásomat illeti, lengyel, román vér is van bennem, de
lengyel egész biztosan, olasz vér is van bennem, német egész biz-
tosan, méghozzá sváb. Meg van magyar is, rengeteg ősanyám van

Tágabb körben, vagy
mélyebb, akár lelki ér-
telemben hogyan kap-
csolódik saját kultú-
rájához?

Mit gondol a nyelven
és az eddig elmondot-
takon túl arról, hogy
Ön magyar?
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az Alföldről is. Engem az öcsém ruház, ő küldi Los Angelesből a ru-
hákat, az ő ízlése szerint öltözködöm. Egyszer Isztambulban, jó ré-
gen, vagy tizenöt éve mentem a bazárban egyedül, és egy fiatal tö-
rök árus állt a boltja előtt, rám nézett és odaszólt, hogy „gyere be
magyar”. Az első az volt, hogy végignéztem magamon, és akkor, ott
semmi nem volt rajtam magyar. A nadrágom amerikai volt, az in-
gem francia, az arcomon látszott a magyar étrend, gondoltam. Mi
volt rajtam magyar? Egészen biztosan a tapasztalatok, az itteni ta-
pasztalatok. Talán a tartásunk, talán a gyerekkorunk látszódott, vagy
ez az életforma, ami igen, van, létezik egy speciális magyar életfor-
ma, egy magyar tartás, amit akkor fölismert az a török árus. És én
ezt nem bánom, sőt, ez engem érdekel.

Balassi Bálintot például jellegzetes magyar sorsnak gondolom, a
maga bolondériájával, a maga kiszámíthatatlanságával, sőt, tudjuk,
a maga vallásváltásával is. És nagyon-nagyon sok rokonom sorsát is
magyarnak látom, ezekre rokonszenvvel nézek, ahogyan például a
meghalt irodalmi elődökre is. Berzsenyit például nagyon szeretem,
a sértődöttségét is nagyon értem. Nagyon ismerem a vérmérsékle -
tét, és nagyon ismerem Kosztolányi finom gyávaságát, belülről isme -
rem. Ami félénkségből ered, de finnyásság és elkényeztetettség is.
Gondolatban egybe tudom gyúrni Berzsenyit és Kosztolányit. Rá-
adásul nem is akármilyen helyen vagyunk itt, ahogy a költőktől meg-
tanultam, például Adytól. Ezen a helyen harminc évnél tovább egy
nép sem maradt meg. Ahogy Ady mondja: perc-népecskéknek szé-
gyenkaloda, vagy ahogy egy másik mondás mondja, útonállóknak
jöttünk ide, és útban állók lettünk. A hely kisugárzása is közrejátsz-
hatott abban, hogy az a török árus odakiáltotta nekem, hogy „gye-
re be magyar”. Aki ezen a helyen él, és harminc évnél tovább, úgy
értem, egy nép több mint ezer éve, annak a hely kisugárzása is meg-
határozóvá válik. Ősi emberi tapasztalat, hogy minden helynek van
lelki-szellemi tere, a Kárpát-medencének is jellegzetes a magáé. Ahogy
a Vadnai Bébi egyik szereplője mondja a negyvenes évekről, Magyar -
ország akkoriban épp a maga speciális semmijében lebegett. Ahogy
a hetvenes években is. Na, ezt is Magyarországnak nevezzük, ezt a
folyamatos egybetükröződést.

Számunkra nagyon szokatlan, hogy az úgynevezett tömegdemokrácia
korába léptünk. A tömegvélemény a különböző hierarchiákat, pénzt,
politikait, vallásit fölülírja. Eddig a tömegvéleménnyel nem törőd-
tek, mert nem kellett. A hazai hatalmak könnyű viszonyban voltak
vele, hiszen idegen csapatokra támaszkodtak, és idegen csapatok se-
gítségével csináltak és tartottak rendet már nagyon régóta. Most vi-
szont nincsenek idegen csapatok. Régen minden hatalom az idegen
csapatokra támaszkodva illegitim volt, most viszont legitim hatalomra
van mód. Ez vadonatúj elem, ezt idegekkel és intelligenciával kell bír-
ni — ez szerintem ennek a korszaknak a próbaköve.

Mi van most, mi lesz,
és miért is dolgozunk?
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