
A Thália Színházban tett látogatásaink
egyikén Móricz Légy jó mindhalálig című
művét láttuk. Nyilvánvaló, hogy a darab
nem alkalmas külföldi bemutatásra,
elégikus irodalmisága ellenére sem.
Budapesti barátaink csóválták is a fejüket,
amikor hallották, hogy oda készülünk, de
az estét áthatotta valami gyengéd, naiv
kedvesség, s nagy örömünkre velünk volt
Kéry László professzor, aki a híres
Debreceni Kollégiumban töltötte
diákéveit, Móricz darabjának színhelyén.

Másodszor egy délelőtti főpróbára
mentünk el a Tháliába, Goda Gábor A
planétás emberét megnézni. A nagy erejű
első felvonásból, amit láttunk, lebilincselő
szatirikus játékra következtettünk, néha
mintha Priestley hahotázna egy James
Bond-ötleten. Kazimir Károly nagy
energiával vitte színre. Szívesen
megnéztem volna a második részt is. Ka-
zimir és színháza láthatóan fontos szerepet
játszik a budapesti színházi életben, s
ismét eszembe jutott, hogy Roose-Evanst
érdekelné a dolog.

A Mikroszkóp Színpad előadásáról csak
tapogatózva írhatok. Biztos vagyok benne,
hogy a híres pesti viccek néhánya abból az
előadásból ered. Bár Halápi Lili mesterien
fordított, meglehetősen a látványra
szorítkoztam, mintha vidám kommentárból
kellene megítélnem egy operettszínpadot,
s szerettem volna, ha meg tudom érteni a
szöveget. A komikusok kétségtelenül jók
voltak, élvezet volt nézni a nevetéstől
dülöngélő közönséget. Ez volt utolsó
színházi esténk Budapesten. Azon az estén
visszatekintve itt-tartózkodásunkra,
megint az jutott eszembe: „Színészek és
rendezők szín-háza". Budapest szerényen
ítéli meg szín-házát. Semmit sem láttam a
londoni World Theatre Seasonben
(amelyet olyan gonddal szervezett Mr.
Danbery), amely meghaladta volna a
budapesti játékszín-vonalat, és sok
előadás messze elmaradt mögötte.
Higgyék el, ez nem pusztán hálás köszönet
a szíves vendéglátásért, ha-nem a kritikus
szívből jövő őszinte szava.

Veszprémi d é lu t á n

És végül az utolsó, váratlan
körülmények közt végbement
tizenharmadik előadásról. Egy meleg
vasárnap késő délutánján a veszprémi
Petőfi Színház-ban voltunk (úgy tudom, a
Mózes új változatát eredetileg itt mutatták
be), s Scribe Egy pohár víz című darabját
láttuk. Híres példája a piéce bien faite-
nek, és bárhol találkozik vele az ember -
és

már jó néhány éve nem láttam -, mindig
azt bizonyítja, hogy Anna királynő még
mindig eleven.

Véletlen egybeesés, hogy hazatérésünk
után ugyanezt a korszakot mutatta be egy
tévé-folytatásos The Churchills címmel -
amit láttam belőle, az azt bizonyította,
hogy Scribe méltóbb volt a drámai
feladatra. Veszprémben Péter-vári István
nagyon intelligens rendezői irányítása
mellett a női alakítások felül-múlták a
férfiszerepeket: Szekeres Ilona gazdag
egyéniségű Anna királynője ugyan
cseppet sem hasonlított a történelem
Annájára, de miért vitatkoznánk? A
drámaírónak joga van a szabadság-hoz.
(Scribe és Bruckner különböző stílusban
veti el a korhoz való hűséget.)

Szép délután volt. Nem felejtem el,
ahogy körben ültünk Kéry professzorral és
nejével, már kezdett alkonyodni, s a
Balaton körül azon tűnődtek az emberek,
vajon tovább tart-e az októberi ragyogás,
a szép idő. Tovább tartott, míg másnap
körülutaztuk a tavat, s meg-álltunk a
tihanyi félszigeten, Szigliget tökéletes
csendjében, és végigmentünk a déli
parton. Még a következő héten is tartott
Budapesten, miközben egyre inkább
megszerettük a gyönyörű várost a Duna
partján. Még mindig enyhén sütött a nap,
mikor vonakodva felszálltunk Ferihegyen,
s ez a derűs idő mintha a budapesti
színházi életet mintázná. Lehet, hogy
vannak viharok, tán hófúvások is, de mi
ezekről nem tudunk. Talán egy-egy nyári
záporról, ideig-óráig tartó borulásról -
másról semmiről. Azt találtuk
Magyarországon, amit egy angol költő,
Laurete így fogalmazott: „a szenvedély
játéka, gyönyörű, nyilsehes", s hálásak
vagyunk érte.

A vicsorgó drámakritikusok sorába
tartozom, akiket valaki patkányméreggel
akart elpusztítani. De nekünk is van-nak
jó napjaink, s a budapesti napok
felejthetetlenek maradnak.

KÉT CAMUS-EGYFELVONÁSOS

ősbemutatójára készül az Egyetemi Szín-pad.
Camus „A művész élete" című né-majátékát a
világon először mutatja be Költő Miklós
nemrég alakult Polymorph
pantomimegyüttese. A darab 37 szerepét 15

mímes játssza. Magyarországon először kerül
színre Camus „Lázadás Asturiában" című
egyfelvonásosa is az Universitas együttes
előadásában, Jósfay György rendezésében.

M A J O R O S J Ó Z S E F

Vonó Ignác, özv. Mákné

és a Tanácsos úr .. .

A Vonó Ignác Fejes Endre harmadik
kísérlete, hogy az emberi lét perifériájára
szorult álomkergetők világát a szín-padon
is megelevenítse. Éppúgy átdolgozás, mint
ahogy a Rozsdatemető és a Mocorgó is az
volt - és éppúgy önálló életet élő drámai
alkotás is, mint elődei ... Fejes drámaírói
képességeit ez-úttal is a jellemfestés, a
tömör, láttató erejű dialógusvezetés, a
szituációk markáns lekerekítése
bizonyítják leginkább: Vonó Ignác és
Mákné, valamint a tanácsos úr bravúrosan
felépített dialógusai; a "zöld szemű
asszonnyal" való találkozás jelenete;
Mákné látogatása az „úri otthonban".
Szelíden leleplező, önironikus lírával,
tehát kellő távolságtartással szemléli
hőseit: szigorú passzív álom-
kergetésükkel szemben, de ugyanakkor
meglátja bennük azt is, amiért nem kell
megtagadni őket: egy igazabb élet utáni
szorongó-sóvárgó vágyat - ez ad alap-
vetően tragikomikus jelleget ennek a já-
téknak. A darab furcsamód épp ott veszít
erejéből, ahol a groteszk elemek a
leginkább funkcióképesek lehetnének - a
harmadik felvonásban. Fejes itt meg-
lehetősen vázlatosan rajzolja a hajdan volt
magyar urak „exkluzív társaságát", s ezért
- egy jelenettől eltekintve - Ig-



nác partner nélkül marad. Igen, így van:
Mákné csúfondáros felcsattanásaihoz,
fülsértően perelő nyelvéhez, rozoga alka-
tához képest a Szórády Bubiék kínosan
kimért választékossága alig bír atmosz-
férateremtő erővel. A befejezés - Ignác
megkésett „fölszabadulása" 1956. novem-
ber 4-ének hajnalán - hitelesen zárja ezt a
furcsán grimaszos emberségű, az igazságot
a groteszk oldaláról megközelítő játékot.

A darab a Madách Kamaraszínház
előadásában - bizton ide írhatjuk már most
- az évad kiemelkedő színházi élményei
közé sorol. Olyan együttes kezén
formálódott, s nyert eleven életet, amely
eredeti tehetséggel, az értelmezés és az
átélés fegyelmezett, koncentrált harmó-
niájával kereste s találta meg az utat az író
világához. Egyszerű. Ezért csábít, hogy az
összetevők erejéig is tetten érjük.

Kerényi Imre rendezői munkája a Vonó
Ignác esetében szigorú tudatossággal csak
az interpretálásra szorítkozott. Óvakodott
attól, hogy „koncepciózus kézzel" nyúljon
a darabhoz. Kerényi egyszerre érti, szereti
- és tiszteli is Fejes világát.

Jól súlypontozza az egyes jeleneteken
belül ennek a világnak a leglényegesebb

üzeneteit. Így mindjárt az első jelenet-
ben: a valószínűtlen álomkör-lebegést (a
bakák és a zászlós dialógusainak, majd
Vonó Ignác messziről jövő válaszainak
balladaszerű hangvétele); az emberi
tragédiákra érzékeny hallást (Ignác bal-
esete után a bakák „felállása" a színpad
előterében önmagában is kifejező értékű);
a védekező reflex szülte, emberien
csúfondáros grimaszokat (a zászlós kér-
déseire Ignác önmagát is leleplező néma-
játékkal felel - háttal a társainak!).

A darab csúcsjelenetei kétségkívül Ignác
és Mákné duettjei. Kerényi egyfelől pergő
ritmust diktál e jelenetekben; azontúl
pontosan ügyel a hangsúlyokra, a
beállításokra - ezek ugyanis többször
megismétlődnek (így pl. a születésnapi
köszöntő): e világ tartalmatlan ürességét,
rideg monotóniáját és ugyanakkor, épp e
„játékokhoz" való naiv ragaszkodás
erejéig, emberi szánandóságát is
közvetítve. Jól érzi Kerényi, hogy e je-
lenetekben (ide sorolhatók Ignác és a
tanácsos úr jelenetei is) megkettőzött je-
lentősége van a ritmus és a hangsúly
gondos kottázásának: hiszen álom és va-
lóság, hazugság és igazság, tiszta érzelem
és rámutatós gúnykacaj egymást színezik,
árnyalják ebben a világban; együtt adják
szapora érverését.

A harmadik felvonás erőtlenségét alig-
ha lehet „interpretáló" közelítésének be-
tudni - itt legfeljebb a nem elég szerencsés
szereposztást írhatjuk a számlájára.
Mindenesetre művészete egy-két jelenet-
ben itt is tetten érhető (Mákné látogatása;
Máter Terézia „színeváltozása"; Ignác
leszámolása a nagy játéknak el-gondolt,
kisszerű életével).

Álom és valóság, tiszta érzelem és rá-
mutatós gúnykacaj - ezt közvetíti a szín-
padkép is: kicsit megbillentett tükreivel (a
visszájáról megközelített igazság!), ócska,
kacatos, zsúfolt berendezéseivel, dohos
levegőjével...

A darab sikerét - Kerényi munkája
mellett - három kiváló színész alakítása
biztosítja: Garas Dezső, Kiss Manyi és
Mensáros László. Örömünk ezúttal kettős:
ritkaság, hogy új magyar dráma egy-szerre
három kiváló karakteralakításra nyújtson
lehetőséget - és ugyancsak ritkaság az is,
hogy egy színházi élmény három
egyenértékű, magas művészettel
megvalósított alakítással ajándékozzon
meg.

Vonó Ignác: GARAS DEZSŐ
Pár pillanatot tölt csak a színpadon, és

tudunk róla mindent. A zászlós előtt
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és társai előtt is - felelnie kell a „zöld
zemű asszonyért '. Arca egy pillanatra
egrándul - erre nem számított. Ő csak

lmodott, és elmesélte az álmot, de hogy
esz valaki is, aki ezt rajta kívül komolyan
eszi?! Kínos. Rosszat sejt. De sem-mi baj:
zászlós úr, lám, humorizál. Erre némán,

okat sejtetően elvigyorodik. Újabb kérdés:
inkos bólintás. Semmi baj. Most már az
em hozza zavarba, hogy meg kell mutatnia

„zöld szemű asszonyt". Előredől,
ereven a semmibe néz, és heves
ozdulattal a semmibe mutat: most már

nnek is sikerülnie kell! - átlövik a
suklóját.

Szerencsétlen sorsú, könnyen és szépen
lmodó, hamar megijedő, megalázkodó kis
ézna ember ez a Garas Dezső Vonó
gnáca. Mulatságosan szerencsétlen és
ulatságosan kisszerű. Meg szánalmas:

mikor jópofa, amikor fölényeskedő,
mikor játszik. Lám, a kórházban is: hetyke
állrándításokkal elmélkedik a helyzetén -
indenesetre gyanús váll-rándítások ezek.
aras ugyanis mondókáját minduntalan oda
em illő, mond-hatni kapkodó
elnevetésekkel (felvak-kantásokkal?)
íséri, igen, egészen addig, amíg zokogásba
em fullad a jópofa csevegés: hogy
egvan-e még a keze? Mert hát ő

ulajdonképpen fél. Rettenetesen

fél... mert egyedül van, mert vézna kis
ember, mert nem számíthat senkire, mert
nem érdekel senkit: hiába álmodik, hiába
jópofa .. .

Ám amikor társra talál - legalábbis
partnerre a játékosságához - Máknéban:
egyszerre magabiztos lesz. Bravúrosan sok
színből komponálja Garas ezt a
magabiztosságot. Figyeljük csak: egyfelől
csakugyan magabiztos, mert akárhogy is,
de most már nincs egyedül. Amellett tudja
azt is, hogy kapcsolata Máknéval a
kölcsönös egymásrautaltságon alapul -
mindenesetre ez is jó dolog. Másfelől:
hálás is Máknénak. Azért, mert mókázhat,
meg ihat vele, mert veszélytelenül
elmondhat neki mindent - azért, mert van.
Mert tudja, érzi, hogy Máknénál sikere
van: a banális líraizálásainak, a szellemes
replikáinak, még a szánandóságának is -
sikere van. S ennek a Vonó Ignácnak
voltaképpen ez kell: a siker-élmény, a jó
társaság, az elismerés. Még ha a
eipőpucolás, a hajlongás is az ára, akkor is.

Bejelenti Máknénak, hogy otthagyja,
feleségül veszi a „zöld szemű asszonyt":
újhól. szócsata, pattogó replikázások,
csakhogy ezúttal már komoly a játék. Es
ekkor Garas arca egy pillanat alatt torz
grimaszba görcsöl, a hajához kap, ki

akarja. tépni. Minek is? Sajnálja Máknét,
meg sajnálja magát is. Igazából most is fél.
A játék, amibe kezdett, alighanem az utolsó
játéka, és rámehet az élete is, mert Virág
Teklába csakugyan szerelmes, és ki tudja,
milyen felvidéki magyar úr válhat belőle?
Majdnem tökéletes. Ahogy hátradől a
kanapén, és lábát keresztbe rakja, ahogy
szivarját a szája szegletéhez illeszti, ahogy
„született urasan" széjjelnéz a társaságon -
odáig tökéletes. Vagyis ameddig meg nem
szólal. Ha beszél, néha kínos bakikat vét,
de semmi baj: egy elegáns mozdulat, egy
ellesett szentencia a ,tanácsos úr
„aranyköpéseiből", egy gurgulázó nevetés,
és senki ész-re nem veszi. Mi is csak azért
vesszük észre a nézőtéren, mert Garas
nemcsak megjátssza aj felvidéki magyar
urat, ha-nem: megjátssza, hogy megjátssza
Egy árnyalatnyit „kifelé" is karikírozza a
figurát - nehogy elfeledkezzünk arról, hogy
ő azért Vonó Ignác maradt továbbra is...

Tényleg az maradt. Máknét kiutasítja a
lakásából - fáj neki. is, de hát fél... Es
Máknénak nincs joga ahhoz... Búcsúszása
az „úri élettől": előrejön, arcát a reflektorok
meleg fénycsóvájába „dobja" - pátoszos,
hősies búcsú. A nagy játékos leszámolása a
nagy játékkal, az

FEJES ENDRE: VONÓ IGNÁC
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GARAS DEZSŐ (VONÓ IGNÁC)
ÉS KISS MANYI (MÁKNÉ)



élettel! Richárd a bosworthi csata elő-
estéjén! Az önleleplezés ritka, egy moz-
dulatba sűrített pillanata. Mert hát ki is
búcsúzik itt tulajdonképpen? Nem más ő -
játssza Garas -, mint Vonó Ignác, a
kisszerű hazudozó, a szépeket álmodó és a
szánalmas játékos. Egy személyben.

Özv. Mák Lajosné: KISS MANYI
Bejön a színpadra: de olyan valósze-

rűtlenül jön! És közben állandóan be-szél,
beszél és beszél . . . A hangja viszi, dobja,
himbálja előre... A hangja, amely hol
csúfondárosan rikácsoló, hol
kocsmagyanúsan negédes, hol büszkén
kihívó, hol melegséget és - igen! - sze-
relmet kérő. De hát nem valószerűtlen ez
is? És egyáltalán: fiatal vagy öreg ez a
Mákné? Ő is fél évszázadot él át a
színpadon, épp úgy, mint kacskakezű lo-
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Álmodik. Azt álmodja, hogy Vonó Ignác
szerelmes belé, és hogy ez a kacskakezű
majom, ez a rózsabeszédű herceg egyszer
csak elveszi feleségül. Ettől az álomtól
„szépül visszafelé", ettől az időt győző
ködlebegéstől nem látszanak rajta az évek.
Álom? Ködlebegés? Az. Meg érzéki vágy,
meg pokol, meg vulkán, meg rettegés:
hogy egyedül marad.

Mert hiába ő a játékmester, Vonó Ignác
a játékos, aki sohasem marad egyedül.
Ócska kis szélhámos, de mégiscsak
mindenkit levesz a lábáról! Aranyszívű,
délceg lovag, aki csak őutána nem nyúl
s o h a . . . És ha ő is elmegy, akkor vége...
Mert ő egyedül maradhat, és ahogy múlnak
az évek, egyre jobban fél is, hogy így lesz.
Ez a pánik tartja benne a lelket. Ettől lesz
költő, ettől lesz kérő, simogató a hangja is
- ezért szeret, ezért szeretné nevetés nélkül
is „eljátszani a szépet". Azután Ignác
tényleg elmegy és ő beváltja az ígéretét:
felül a villamosra, és bekopog az „úri
otthonba". Fekete kalap, rókaszőrme, lábát
verdeső fekete kabát, lötyög, lóg rajta
minden - az öltözéke tehát „úri". A
viselkedése már kevésbé. Talán a
benyakalt „szíverősítő" hajtja, talán ez a
nevetséges, pojáca tár-saság ingerli. Meg
az, hogy az ő délceg lovagjából is pojáca
lett, s még inkább az, hogy ezek itt
beveszik. Tehát a pojácát is tudja adni ez a
kacskakezű majom! Aztán fröcsköl,
szitkozódik, dől belőle keserves élete
minden otromba, együgyű, zavaros szitka.
Félelmetes. Félelmetes, mert őszinte. Mert
nem tud más lenni, mert nem tudja semmi
másnak sem hazudni magát, csak annak,
ami. És hát mire megy vele? Kihez
hűséges most már? Önmagához? A vén
csoroszlyához, a sarki kocsmák
törzsvendégéhez, a magányos
öregasszonyhoz? Vonó Ignác ki-utasítja,
és beigazolódik, amitől féltünk: szétesik,
darabokra hull ő is, a toldozott-foldozott
ruhadarabjaival együt t . . . Vége az
álomnak, a lebegésnek. A „költészetnek".

El Pietro Antal tanácsos úr:
MENSAROS LÁSZLÓ

Kifogástalan elegancia, méltóságtelje-
sen őszülő halánték, kezek lazán össze-
kulcsolva, a mutató- és a középső ujj a
pecsétgyűrűt cirógatja-simogatja. Csak
úgy mellékesen, megszokásból. Eddig
tehát minden rendben van. Lábát is
szimmetrikus harmóniával emeli cipőpu-
colás céljából. Közben persze oda sem
néz. Észre sem veszi, hogy pucolják a
cipőjét. Annyira nem, hogy a másik lá-

vagja, Vonó Ignác. Csak valahogy fordítva
viszonyulnak az időhöz. Kiss Manyi
Máknéja például, furcsamód, egyre fia-
talabb lesz. A tréningruhája, a mintás
szoknyája, a hajcsatja: „időtlen". De a
mozdulatai, a mosolya, a hangszíne! Igen, a
mosolya. Meg az elrévedező, nagy szeme.
Ezek árulkodnak a leginkább. A
perlekedésben, szócsatában, a veszekedő-
játékos mókázásban ő a játékmester. Lát-
hatatlan, koszos-dohos bérházak lépcső-
házai visszhangozzák féldecik gyújtotta,
reszelős rikácsolását, és lám, a fejét is épp
úgy szegzi előre, kicsit félrebillentve
 erőszakosan, otrombán, durván. Ezek-
ben a pillanatokban ő az eszményi satrafa.
Azután - a pillanat műve az egész
 szeme körül valami révedező, jóságos,
hívogató mosoly ráncolódik; kapkodó,
fenyegető kezét szelíden széttárja: lebeg.
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bát el is felejti odanyújtani. De azután
mégiscsak odanyújtja. Szimmetrikus har-
móniával. Tehát ez is rendben van. Még-
is, van valami, amit gyanút keltő eb-ben a
tanácsos úrban. Rögtön, az első pillanattól
kezdve, ahogy megjelenik. A fejtartása és
a nézése. Tekintélyes fej-tartás,
sokatmondó nézés. Gyanúsan sokatmondó
nézés. Mindjárt megszólal. Jól sejtettük,
csak előbb még diszkréten köhint egyet,
fejét kicsit megcsavarja, az-tán: mond
valami hülyeséget. Miről is? Mindegy az
már: a háborúról, a pénz-befektetés
lehetőségeiről, a feleségéről, mindegy,
Teljesen mindegy, ugyanis ez a tanácsos
úr a világ minden dolgáról csak
hülyeségeket beszél. Igaz viszont, hogy
„okosan" mondja. Töprengő, érve-ken,
ellenérveken gondolkodó
szemhunyorítások közepette. Kimondja,
azután rábólint. Bölcs mélabúval engedi a
ki-nyilatkoztatásait. Többször egymás
után, egy felvonáson keresztül.

Mensáros László játéka El Pietro Antal
tanácsos úr szerepében lazább lett,
felengedettebb: gesztusainak kimunkált
eszköztelenségét ezúttal, alig észrevehető
módon, szelíd ritmusában is karikírozó
mozgásformával árnyalja, lazítja. S
ugyanilyen, a rezdülésekig megmunkált
karakterfigurát láthatunk tőle a második
felvonásban is. Itt már a felszabadulás
után vagyunk - a tanácsos úr svájci sap-
kában és ócska télikabátban sörözget, és

köt kényszerű üzleteket Vonó Ignáccal.
Ide jutott! De azért viseli a sorsát! Kicsit
gyámoltalanabbul ugyan, mint ahogy
elvárnánk tőle, de azért viseli. És most is,
ugyanúgy, mint régen, hülyeségeket
beszél. Most már azt is alig érteni, hogy
miről. De most is „okosan" mondja. Az-
tán eltűnik, több jelenése nincs a da-
rabban. Hiányzik. Csakugyan: régen lát-
tuk a kiművelt, elegáns ostobaság ilyen
ragyogó példáját.

Fejes Endre: Vonó Ignác, Madách
Kamaraszínház.
Rendezte: Kerényi Imre, díszlet: Síki
Emil, jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Sze-
replők: Garas Dezső, Kiss Manyi,
Mensáros László, Vass Éva, Szénási
Ernő, Lőte Attila, Kelemen Éva, Máthé
István, Zenthe Ferenc, Juhász Jácint,
Deák B. Ferenc, Simor Erzsi, Vándor
József, Varga Mari fh.

GÁBOR ISVÁN

Színész a szerepéről
A Riadóról beszél Upor Péter

Új színpadot avatott november végén a
Miskolci Nemzeti Színház, és a balett-
teremből létesített hatvanszemélyes kis
zsebszínházat Játékszín 69-nek nevezte cl.
Az első bemutató pontosan illeszkedett a
terem méretéhez és a színpad
stúdiójellegéhez is: Krysztof Choinski
színművét, a Riadót adták elő. A lengyel
szerző kétrészes drámája lényegé-ben
egyetlen óriási monológ, ebben a Férfi
önleleplező erővel szól fasiszta múltjáról,
véres emlékképeiről és látomásairól.
Partnere, a Nő, az utolsó jelenetig néma
szereplő; a passzivitást kép-viseli, a
megadást és a csöndes bele-nyugvást
sorsába. Ez ellen a belenyugvás ellen lázít
Choinski minden sora, és a nyugtalanítás
szándéka hatja át estén-ként Sallós Gábor
rendezésében - a miskolci kis pódiumon
Upor Péter markáns alakítását.

Részletes elemzést érdemelne ez a ki-
váló alakítás, ám ezúttal ne mi mondjunk
ítéletet a szerepről, hanem valljon róla
maga a színész, Upor Péter.
 Talán közhelyszerűnek tűnik a kér-

dés, de ezúttal különösen érdekelne: mire
gondolt, mikor megkapta ezt a szerepet?
 Valamivel messzebbről kezdem. Évek

óta gondolkodom önálló est összeállításán,
de ennek mindig volt valami akadálya:
időhiány, restség, a szerkesztés néhány
nehézsége. Az önálló est alapgondolata a
fasizmus lett volna, de nem mint politikai
kategória és nem Romm filmjéhez
hasonlóan, mint „hét-köznapi fasizmus".
Arról akartam beszélni, ami csírájában a
legtöbb ember-ben létezik. A fasizmusnak
az a fajtája ez, ami intelligens, jól nevelt
emberekből is kitörhet, és ami az embert
vad-állattá aljasítja. Szembe akartam
állítani tehát a fasizmust, amely megfelelő
táptalajon és megfelelő társadalmi kö-
rülmények között hivatalos renddé válhat,
azokkal a kis csírákkal, amelyek az
emberekben eluralkodhatnak. Erre a
gondolatra kellett volna felfűznöm az
egész estet. Amikor ezt a szerepet meg-
kaptam, egyszerűen felordítottam. Nem
mintha a darab teljesen fedné elképze-


