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akkori szervezeti szabályzata. Érdemes most is elol-
vasni. Szerintem sokkal jobb és fejlettebb, mint a leg-
újabb, amely ugyanis nem alulról jövõ kezdeménye-
zésbõl jött létre, hanem fölülrõl, törvény által megsza-
bott formában. A kamara mostani vezetésében az
egész társaságból alig van benne valaki, azt azonban
tudni kell, hogy ahhoz, hogy a törvényes kamara egy-
általán nagy keservesen megszülessen, ez az indulás
szükséges volt.

Milyen a magyar szerves építészet
nemzetközi visszhangja?
Mondok rá példát. A nyolcvanas évek végén megjelent
egy amerikai professzor, Jeffrey Cook Kaposváron.
Vele volt egy fiatal építész, Olgyay Viktor, a hasonnevû
híres építész fia. Kis Magyarország-térképpel jöttek,

amelyre pontosan be volt jelölve, hogy mit akarnak
megnézni. Ez az úr Wright-kutató, és csak azért utazott
át az óceánon, hogy megnézze, az organikus építé-
szet hogy néz ki mai magyar kiadásban. Írt errõl több
cikket is, és megjelent a könyve angolul Svájcban:
Seeking Structure from Nature címmel (Peter Blundell
Jones elõszavával), amely az egész magyar organikus
mozgalomról átfogó képet nyújt. Ez az érdeklõdés –
legalábbis a nyolcvanas-kilencvenes évekre – jellem-
zõ, minden magára adó komoly külföldi folyóirat közölt
idõnként egy-egy házat, és az összefoglaló építészet-
történeti könyvek (Udo Kultermann, Charles Jencks,
Jonathan Glancey), ha idõnként szélsõségesen félre-
értve is a magyar helyzetet, de nem kerülhetik ki, hogy
említést tegyenek errõl az irányzatról.

(Erhardt Gábor és Török Ádám interjúja )))))

Hogyan kezdõdött a szakmai tevékenységed,
milyen körülmények között? Hogyan alakult ki
a saját építészeti stílusod, építészeti szemléleted?
1959-ben diplomáztam, de már 1957-tõl dolgoztam
félállásban Azbej Sándor mûtermében, hogy valami
pénzem legyen. Az 1959-es diplomázás három évvel
a levert forradalom után van, kivégzések zajlanak,
amirõl nem tudunk semmit, csak azt tudjuk, hogy mi
megúsztuk. Túl vagyunk azon, hogy többszázezer
ember elment Magyarországról, sokan az évfolyamról
is. Nagyrészt azok, akiknek a családját meghurcolták,
az 1945 utáni kitelepítetteken, munkaszolgálatokra
kényszarítetteken túl nagyon sok családot érintett a
teljes vagyontalanság és kiszolgáltatottság. Akit kitele-
pítettek, annak a gyerekét középiskolába se vették
fel, tehát arra ítélték, hogy marginális életet éljen. És
ez az akkori társadalom színe java.

Az egyetemen, a negyedik évben sajnos összerúg-
tam a port egy nagyszerû emberrel, Jurcsik Károllyal,
aki korrektorom volt, mert egy közfürdõ volt a feladatom
és én erre kupolákat rajzoltam. Ez így most nem jelent
semmit, most mindenki kupolát rajzol, de a szocialista
realizmus évei után, ami kötelezõ klasszicizmust jelen-
tett a homlokzatra aggatott díszekkel, központi lizénák-
kal, tengelyes szimmetriával stb., ez nem volt szokás-
ban. Az egyetemen éppen elkezdtek fellélegezni, hogy
lehet a modern építészetet tanítani, Jurcsik ráadásul
rendkívül magas színvonalú modern építész volt, aki
az én szamárságomat nem tûrte, és azt mondta, ha
kitartok a romantikus elképzelésemnél, akkor nem korri-
gál többé. Én nem tudtam lemondani az ötletemrõl és
õ tényleg nem jött oda többet hozzám. A végén beadtam
a féléves tervet, annyira kidolgozva, amennyire csak
telt tõlem, mert éreztem, hogy baj van. Weichinger

professzor úr hívatott, ott volt szétrakva a terv a földön,
összefirkálva, és a professzor úr azt mondta, ha nem
lennék tekintettel az egyéb elõmenetelére, kirúgnám
magát az egyetemrõl, maga karikatúrának nézi az épí-
tészetet. Én egy szót se szóltam, megfordultam és
bevágtam az ajtót. Weichinger hármast adott, tudta,
hogy azzal szúr ki velem a legjobban.

A diplomatervemmel aztán sikerült a legjobb jegyet
kapnom, holott egyes tanárok 1956 miatt igyekeztek
bosszút állni. A védésen odajött hozzám Benjámin Ká-
roly, a Buváti igazgatója és azt mondta: holnap várom
az irodámba. Akkor ez nagyon nagy dolgot jelentett,
mert nem volt egyéni tervezõi jogosultság, az vállalat-
hoz volt kötve, ha egy végzett építészt befogadott egy
cég, akkor biztosítva volt a szakmai egzisztenciája.
Három évet le is húztam Buvátiban, de nem tudtam
elviselni az anonimitás légkörét. Részt kellett venni
például egy meghívásos pályázaton Moszkva délnyu-
gati városrészének tervezésére, amelyet az egyetem
városrendezési tanszéke és a Buváti építészei csinál-
tak együtt. Egy domb volt ott, mellette tó, a tó mögött
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fenyõerdõ, és olyan terv készült, hogy a dombon van
a városközpont, a tó körül a lakótelep. Mikor Boros
Zoltán, a vezetõ tervezõ kiment Moszkvába, azt látta,
hogy a szovjet elvtársak a dombot dózerekkel betolták
a tóba. És mondták neki, hogy így már lehet dolgozni.

Mint a kutya, amelyik vihart érez, azt mondtam,
hogy én ezt nem bírom, én elmegyek; a vállalat szerve-
zettsége, az egész elvtársi légkör, a központi felügyelet
melletti munka nem tetszett nekem; és tettem egy
kísérletet, hogy elmegyek Kaposvárra dolgozni. Mikor
megláttam, hogy Kaposváron a fákat mindig visszavág-
ják, és ilyen démonok állnak az utak mellett, és az
albérlet, amit találtam, egy hideg és világtalan szoba
volt, akkor felültem a vonatra és visszajöttem. Pedig
már a személyi igazolványomba is be volt írva minden,
de megint, mint egy állat, éreztem, hogy ez nem lesz
jó. Akkor kerültem a Szövtervbe, ami kicsi iroda volt,
úgy negyvenen dolgoztak benne, egy idõs, jóindulatú
munkáskáder vezette, aki a világon semmihez nem
értett, volt valami úri családtól származó barokk író-
asztala, amögött ült, és egy fiókban tartotta a szalonnát
és a kenyeret, a földön a pálinkát, slussz. Olyan világ
volt ez, ami nekem nagyon tetszett, mert távol esett a
politikai centrumtól. Itt kilenc évet húztam le. Vidéki
üzletek, kocsmák átalakításával és újak tervezésével
foglalkoztunk.

Akkor még minden tervet egyeztetni kellett a területi
fõépítésszel. Ezek régi vágású úriemberek voltak, sötét

ruhában jártak, nyakkendõvel, a szivarzsebben zseb-
kendõ, elegánsak és mûveltek voltak, és örülniük kel-
lett, hogy egyáltalán van állásuk. Korábban aktív épí-
tészek voltak, akiket távol tartottak az alkotó munká-
tól, de a szakismeretüket, lelkiismeretességüket így
tudták hasznosítani. Attól azonban nagyon kellett fél-
niük, hogy olyan tervek ne kerüljenek ki tõlük, amelyek
a rendszernek nem felelnek meg, tehát igyekeztek
elsimítani mindent, ami görbe és kiáll. Úgy próbáltam
a magam agyrémeit eladni, hogy 6H-s ceruzával rajzol-
tam meg a bemutatandó terveket, hogy lehetõség sze-
rint ne lehessen látni semmit, persze látták, de azt is
mondhatták, hogy nem látták; van, ahol ezt a hülyesé-
get a mai napig lehet játszani, a lényeg az, hogy így
épült meg a hatvanas évek elején a berhidai meg a
velencei vendéglõ.

Közben egyszer és mindenkorra befejezõdött az
ipar centralizációja. Ez azt jelenti, hogy nem csak a
nagyvállalatokat tették állami vállalatokká, hanem az
iparosokat is államosították, szövetkezetekbe gyûjtöt-
ték, majd a szövetkezeteket is egyesítették és így
fokozatosan fölszámolták az iparosréteget. A hatvanas
évek elején volt talán a legnehezebb helyzetben az
ország, ma már el sem tudjátok képzelni, milyen mély-
re süllyedt egyrészt az általános óvatosság és félelem
következtében, másrészt a pénz szerepének eltûnése
miatt. Úgye, nincs jelentõsége egy költségvetésnek,
a fizetésed semmi összefüggésben nincs azzal, hogy
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mit végzel el. Az emberek a súlytalanság állapotában
élnek, és hiába szövi újra és újra az ember az élete
szálait a józan esze szerint, ezek mindig újra és újra
el vannak vágva. Tehát megkapja például a berhidai
vendéglõ kiviteli munkáját egy szövetkezet, amelyben
régi iparosok vannak és olyan párttag segédmunkások,
akik dirigálnak a mesternek, és nem fordítva, a mûve-
zetõ a leghülyébb és legállhatatlanabb és legmegbíz-
hatatlanabb fazon, a mesternek pedig kuss, holott õ
tudja, hogy mit kell csinálni. Ebben a zavaros világban
az, hogy az ember taknyos létére jó viszonyba kerüljön
emberekkel, mesterekkel, rávegye õket, hogy az õrült-
séget, amit kitalált, jó kedvvel és szívesen megcsinál-
ják, ez nagyon jó iskola volt. Mert még szerencsém
volt megismerni azokat a már a háború elõtt önállóan
dolgozó mestereket, akiknek a szakmai tudása hihe-
tetlenül magas volt, olyan értelemben, amilyen értelem-
ben ma is egy magyar szakmunkás rendkívül intelligens
egy némethez vagy franciához képest. Mert egy kõmû-
ves nálunk elmegy az ácsoknak segíteni, ha kell, egy
német nem megy el, mert õneki ez nem feladata. A jó
munkaszervezésnek tehát megvan a hátránya. Meg
az elõnye is persze.

Ebben a világban, ahol csak elõregyártott elemeket
lehet használni, ahol az épület csak lapostetõs lehet,
ahol kezdik a parasztházakat tönkretenni, az utcai ab-
lakokat háromszárnyas típusablakokra kicserélni, ami
a vertfalú házakat széthasítja; ebben a világban épül
meg a berhidai vendéglõ, aztán egymás után a kis
épületek. Boldogan mentem mûvezetni, szerettem az
emberekkel együtt lenni, beálltam melózni, még a het-
venes években is Dobogókõn nagyon élveztem minden
reggel ötkor kelni, szögezni a lécfedést a síházam tete-
jén, aztán félrészegen hazamenni, mert pálinka nélkül
nem megy.

Az a sáv, amelyet én a szakmámban – nem mond-
hatom, hogy tudatosan –, elfoglaltam, arra volt jó, hogy
eltûnve a politika hatalma elõl, végig tudjam csinálni,
amirõl úgy gondoltam, hogy végig kell csinálni, és amit
szerves építészetnek hívnak. Egyedül voltam, mint
az ujjam. De a Szövtervben kialakult a környezetemben
egy társaság, amelyik úgy gondolta, hogy õ is ilyet
csinál. Aztán a hetvenes években, mikor megismerked-
tem Csetével, õ is ezt csinálta. Szemben azzal a világ-
gal, a nagy kísérlet világával, amelyet megvalósult szo-
cializmusnak neveztek.

A levert forradalom után, 1957-ben, egy szilveszteri
mulatságon összeismerkedtem egy emberrel, aki azt
mondta, õ ismer egy olyan eszmét, amely ebben a
meglehetõsen sötét világban jól jöhet, és ha engem
érdekel, akkor ismerjem meg én is. És adott nekem
Rudolf Steiner könyveket, a Geotheaneumról fényké-
peket és így tovább. Úgyhogy 1965-ben, életemben
elõször, elmentem nyugatra, egyenesen Svájcba, hogy
megnézzem a Geotheaneumot. Akkor még vasfüggöny
volt, mind szellemi, mind fizikai értelemben.

Hosszú ideje sokan úgy gondolják a világon, hogy
az építészet válságban van. Szellemi válságban.
Részben a megrendelõk miatt, részben az egyetemek
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miatt, részben mert egyre erõteljesebb a nyomása an-
nak az idealista álláspontnak, amelyet materializmus-
nak hívunk. Az anyagelvûség a XX. században végig
meglehetõsen súlyos problémát jelentett bizonyos em-
berek számára. A XIX. század vége óta az emberek
színe-virága – William Morristól Bartók Bélán keresztül
sorolhatnám a neveket – arra törekedett, hogy olyan
nagy erejû és megfelelõ impulzust, tiszta forrást keres-
sen, amely képes a dolgok irányultságának megváltoz-
tatására. Ez a tiszta forrásból való merítés azt jelenti,
hogy az ambivalens magatartás elveszíti a létalapját,
hogy ne lehessen úgy élni, hogy más a szerelem és
más a pénz, más a mûvészet és más a használat,
más a tervezés és más a kivitelezés, tehát hogy ezt a
megosztottságot a gondolkodásban meg lehessen
szüntetni. Így kezdtek el foglalkozni a kelta kultúrával,
nálunk a magyar parasztmûvészettel. Az 1850-es évek-
ben a levert forradalom után azonnal! És ez a válság
érdekes módon nem a világ központjaiban kezdett ol-
dódni, új gondolatok nem ott születtek, hanem a perifé-
rián, Finnországban, Katalóniában és így tovább.

Amikor a 60-as évek végén elõször gondoltam arra,
hogy képeket kellene küldeni a megépült épületeimrõl
nyugati lapokba, óriási gondot jelentett, hogy hogyan
lehet ott eladni ezt az õrültséget, amit én csinálok,
mert nem ez volt a trend. Aztán a 70-es években japán,
meg amerikai publikációk révén egyszer csak ismertté
váltak ezek a házak, és ami végleg átbillentette a köz-
tudatban létezõbe, az a finnországi kiállítás volt, több
magyarországi szerves építésszel egy csapatban. En-
nek az anyagnak nagyon nagy sikere volt, tovább került
más városokba, Svédországba, Németországba, Graz-
ba, Bécsbe. Ez az ismertség óriási segítséget jelentett
számunkra, mert a nyugat-európai elismertség valami-
lyen védelmet eredményezett a diktatúrával szemben.
Azt mondták, nem lehet kinyírni, mert akkor mit szól-
nak majd hozzá. Ez ilyen színvonalon történt.

Lassan kialakult egy rendkívül termékeny és barát-
ságos kapcsolat a hasonlóképpen gondolkodó embe-
rek között, ott volt a pécsi Ifjúsági Iroda, az én kis
kreclim, az én magán mesteriskolám, elkezdõdött egy
félig földalatti közélet, amely tulajdonképpen egészen
addig kitûnõen mûködött, amíg a 70-es évek közepén

Major Máté meg nem vádolta az Élet és Irodalomban
a pécsi Ifjúsági Irodát, nacionalizmussal és szaksze-
rûtlenséggel. A nacionalizmus nagyon komoly vád volt
akkor is, mint most is, csak most automatikusan anti-
szemitát is jelent. Nagyon hatékony módszer. Akkor a
nacionalista címke is elég volt ahhoz, hogy az irodát
feloszlassák. Addigra azonban a népi írók, akik egy-
szerre voltak baloldali és népi elkötelezettségûek, mint
Csoóri Sándor, Nagy László, Ágh István és még sokan,
már bizonyos bázist, szövetséget jelentettek a szá-
munkra, mert õk meg a népköltészet szürrealizmusá-
ban hittek. Azt mondták, hogy olyan hallatlan erejû szür-
realizmusa és expresszivitása van egy népballadának,
hogy a magyar költészet ezen keresztül tudna meg-
újulni. Majdnem azt mondhatnám, hogy szinte azonos
hullámhosszon voltak, ezért nevezhetem õket partn-
ereinknek.

Miután szétverték a pécsi irodát, Csete bekerült a
Természetvédelmi Hivatalba és csak magánemberként
jutott idõnként egy-egy feladathoz. Jankovics Tibor na-
gyon racionálisan, jól mûködõ irodát tudott maga köré
szervezni Keszthelyen.

A Makonának milyen munkái vannak külföldön?
Ez jóval késõbbi történet, közben jönnie kellett a rend-
szerváltozásnak és még elõtte létre kellett jönnie a
Makonának. Az volt a legnagyobb változás, mert több
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mint 25 év állami alkalmazás után magánépítésznek
lenni nem volt egyszerû, nem volt egyszerû pénzt ke-
resni sem. Az állami fizetés annyi volt, mint most mond-
juk 50.000-Ft, ilyen színvonalon éltem három gyerekkel.
Mások többnyire családi házat terveztek, és ebbõl volt
valami pénzük, én benn se voltam a tervezõi névjegy-
zékben, fel sem merült a fejemben, hogy megszerez-
zem a jogosultságot, ha néha szükségem volt rá, va-
lakivel aláírattam a terveket.

Ez a nagy átalakulás persze egy euforikus, nagy-
szerû dolog volt, a magán mesteriskolából lett a viseg-
rádi tábor és az ott dolgozó emberekbõl válogatva jött
létre a Makona. A Lánchíd utcában a vécével együtt
16 m2-nyi üzlethelység volt az iroda, de közben renge-
teg munka volt, mert a 70-es években kiépítettünk egy
nagyon nagy megrendelõi kört azzal, hogy faluházakat
és falusi egyesületeket szerveztünk Beke Pálékkal.
Gyakorlatilag minden kezdõ kollégának 1-1 faluházat
adtam oda: ez a határidõ, ennyi a pénz rá, ha nem
csinálod meg, véged van.

Szóval sok minden történt, amíg a határokon túl is
dolgozni kezdhettünk, bár Szlovákiával még a rend-
szerváltozást megelõzõen kialakult egy intenzív kap-
csolat, ottani magyarokkal, szlovákokkal egyaránt.
Többször elmentem Pozsonyba, Kassára elõadást tar-
tani, Besztercebányán a mûemlékesek körül kialakult

társasággal találkozni. Ez a kapcsolat elsõsorban Pász-
tor Péternek köszönhetõ, aki autóbusszal hozott át
érdeklõdõket Sárospatakra a mûvelõdési házhoz meg
a lakóépületekhez, Péter aztán egy évig dolgozott ná-
lam. A nyolcvanas években németek is dolgoztak ná-
lam, franciák, mindenféle országból jöttek fiatalok.
Aztán egyszer csak át kellett menni Királyhelmecre,
aztán Dunaszerdahelyre, aztán Ipolyságra és így
tovább, különbözõ szlovák településekre, a szlovák
polgármesterek ugyanúgy hívtak, mint a magyarok,
hallva, hogy hogyan viszonyulunk a települések újra-
élesztéséhez. Politikai hovatartozástól is függetlenül,
amibõl olyan bonyodalmak származtak, amelyek ere-
detét soká nem is értettem.

Erdélybe a hatvanas évek végétõl jártam, ha nem
is rendszeresen. Egy érdekes dolgot elmesélek, ami
nem építészet. Valamikor 1968 táján összeismerked-
tem egy Almási István nevû népzenetudóssal – hogy
hogyan, már nem is tudom megmondani –, aki az egy-
kori Magyar, késõbb Lenin utcában lakott egy gangos
bérház földszintjén, két szoba konyhás lakásban, vécé
kint a folyósón, fürdõszoba nincs, de cselédet tartottak.
Összehozott Kallós Zoltánnal, aki egy katonai hátizsák-
ban hordozott Tesla magnetofonon mezõségi instru-
mentális zenét mutatott. Nekem volt egy csempész-
áruként vásárolt riportermagnóm, azt a Teslára ráfek-
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Milyen a viszonyod Makoveczhez?
Ami nagyon fontos Makovecznél, ha mester-tanítvány
viszonyról beszélünk: mindig figyelmeztet, hogy ne
csináljunk Makovecz-házakat, ne legyünk kis Makove-
czek. Amikor az ember fiatal és nem jut eszébe semmi,
elkezdi másolni a mesterét vagy a példaképét. Van,
aki Gropiust másolja, van aki Makoveczet. Ez nem
baj, valahol el kell kezdeni a dolgot és a mester igazi
megértését. De késõbb mindenki találja meg a saját
útját, stílusjegyeit, építészetét. Ez már a saját erején
és személyiségén múlik. Ha nem találja meg és a mes-
tert utánozza, még az sem nagy tragédia. A döntõ az,
hogy ezt jó minõségben tudja-e csinálni. Ezzel a dolog-
gal az embernek meg kell küzdenie magában, elfogad-
nia, hogy õ nem ugyanolyan nagyság. Meg kell találnia
azt a szeletét a világnak, ahol tevékenykedik a saját
képessége szerint. Afölé úgysem tud menni, ha lelkileg,
szellemileg nem képes rá, de az alá ne engedje magát.

A szerencsi Népházhoz hasonló utalás a mester
építészetére nem fedezhetõ fel más munkáidban.
Miért érezted szükségesnek ezt a tanúságtételt?
Ez nem tanúságtétel, fõleg nem formai; egyszerûen
szerettem és jónak tartottam azt a fajta hozzáállást,
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tettük és én átvettem a mezõségi zenét és a felniben
a pótkerékbe bedugva hoztam haza. Odafele bibliát
vittünk, amit a Deák téri vagy a Kálvin téri templomban
vásároltuk, meg egy csomó kolbászt, kenyeret, ilyes-
miket. A lakásomon egy iparmûvész csapatnak, a Priz-
ma 13-nak volt összejövetele, amelynek feleségem is
tagja volt, és ugyanakkor Sebõ Feri és Halmos Béla
jöttek hozzám vendégségbe. Õk a Ki mit tud-on nép-
dalokat játszottak gitáron, megkérdeztem tõlük, hogy
érdekli-e õket a felvétel, amit Erdélybõl csempésztem,
mondták, hogy persze, és annyira tetszett neki, hogy
átvették. Így került a mezõségi felvétel hozzájuk, ez
az én számomra nagyon érdekes emlék, nagyon jel-
lemzõ történet arra a korra.

Zelnik Jóskának volt egy öreg Volkswagenje, avval
furikáztatta Nagy Lászlót meg Csoóri Sándort át Er-
délybe találkozni írókkal, Sepsiszentgyörgyön a Sugás
vendéglõben leülni színészekkel. Elkezdõdött egy fû
alatti kapcsolat az elcsatolt területek magyarsága és
az itteni magyarság között, a hatvanas évek végétõl
nagyon sokan csöndben elindultak. Ennyi év trianoni
nyomorúság után, ennyi megaláztatás, tragédia után,
iszonyatos menekülések után megint elkezdik szõni
a szálakat szépen lassan, erre senki nem utasít senkit,
egyszercsak ilyen lesz a levegõ. Ez a szövet szépen
lassan kezdi a Kárpát-medencét befonni egy finom
hálóval, és ebbõl a jövés-menésbõl, ezekbõl a mindig

is a szolidaritásban fogant gondolatokból keletkeznek
a munkalehetõségek. Súlyos hiba azt gondolni, hogy
itt pénzrõl van szó. Az emberi társadalomban nem a
pénz a legfontosabb, hanem a kapcsolat. Hogy úri
jókedvemben szeretek adni a másiknak, anélkül, hogy
azt nézném, mit kapok érte. Ezen múlik minden. Így
lesz kolozsvári templom, így lesz sepsiszentgyörgyi
ravatalozó, Vargyas, Csíkszereda, Temesvár.

Úgy történik ez, hogy átjön Magyarországra ez a
nagyszerû Tõkés László, Szerencs magasságában
egy biciklista az autója elé áll, nekimennek a villany-
oszlopnak, súlyos sérülés, kórház. Szegény a család-
jától elszakadva fekszik az Irgalmasoknál, meglátoga-
tom, mert ismertem már. Azt mondja, Makovecz úr,
Temesvárra kellene egy református központ, ott van a
bánáti szórvány magyarság, már anyanyelvi problé-
máik vannak, össze kellene gyûjteni õket. Mondom,
valami helyszín kellene, azt mondja, hívja föl ezt és
ezt Temesváron, de a lényeg az, hogy megvigasztal-
jam. Nagyon gyorsan csináltam egy vázlattervet, be-
vittem neki, mindjárt elkezdett lelkesedni. Ez a történet
13 éves, még csak ott tartanak, hogy Temesváron, a
másodjára kapott építési telken éppen kijöttek a földbõl,
a magyar kormány egy fillért sem adott hozzá, de az
építkezések mégis haladnak elõre, a vargyasi templom
tetõ alatt van, a csíkszeredai szintén.

(Fábián Rigó Tamás interjúja )


