a következő sakkhúzáshoz. S ebben a pillanatban az egész közösség érdekeltté válik abban, hogy a királyi sakkhúzás eredményes legyen. Margitot tehát férjhez kell
adni államérdekből. Margit pedig nem
akar férjhez menni államérdekből. Ennyi
az egész. Azután még egyszer férjhez
akarják adni ugyancsak államérdekből,
avagy szentté akarják avatni - szintén csak
az államraison miatt. Az eredmény az,
hogy Margitot megölik, és szentté avatják,
mert
az
érdekeknek
vala-hogyan
érvényesülni kell. Legfeljebb egy nagyon
okos és rendkívül szatirikus kis apáca az,
aki az egész ügyet meg tudja keverni,
részben azért, mert ez neki szórakozás,
részben, mert szeret játszani. Így azután
csodálatos dolgokat talál ki. Hogy
Margitot feltétlenül szentté avassák,
szándékosan igen nagy és már elhihetetlen csodákat tálal a többiek elé.
Margit testét behajítja a kútba, a koporsóba pedig a szigeten fölös számban
lelhető nyulak egy töredékét helyezi el.
A játék tehát farce. Minden szempontból az. Margit egész története a história
nagy farce-a Spiró szerint. Spirónál is behozzák már jó előre a koporsót, akár
Dürrenmattnál, s így senki sem tévedhet:
tragikomikus a megoldás. De a tragikomédiában van valami olyan játékosság,
mely mögött mindig igazság rejtőzik. Ha
van egy közösség, amely tartalékban van,
és tartalékban normálisan él, abban a
pillanatban, amint a talonból elő akarják
húzni egyik-másik tagját - megvadul. A
tartalékosság egy közösség számára nem
az, mint a katona számára, mert az közben
mást csinál. A tartalékos közösség
életlényege a tartalékosság. Abban a
pillanatban, amint megtudják, hogy ők
tartalékosok, amit Mareellus már előre
sejt, Olympiadész pedig elég cinikus ahhoz, hogy tudja, de ne vegye tudomásul,
hirtelen megváltozik az élet, s minden
azért történik, hogy többé ne legyenek
tartalékosok. De akkor mát nincs többé
közösség. Ha a tartalékból mindenkit
egyénileg húznak elő (vagy nem húznak
elő), aki végül is tartalék marad, az elveszett. Az életet nem lehet tartalékosként
leélni sem egyénileg, sem közösségben.
Margit tragédiája az, hogy főszereplővé
csak a halála révén válhat, amikor is
szentté avatják. A Nyulak Margitja a ma ga
farce-szerűségében tehetséges munka. A
farce-szerűség rangot ad, de egyúttal
rangot is rejt. Egy drámaíró rejtette
rangját, drámaírói rangját e mögé.

B ÁN Y AI G ÁB O R

A „szerepjátszó"
Kazimir

Graham Greene jó néhány évvel ezelőtt
Szerepjátszók címmel írt egy furcsa, modern
kalandregényt, mely Haiti véres történelmét ürügyül használva, a nyugati
polgárember lehetséges alakváltozatait,
választható szerepeit elemezte. Mindenki
számára érthető volt az egzotikus tájválasztás mögött húzódó etikai probléma, a
cselekmény távolisága nem kérdőjelezte
meg a valóságábrázolás igényét.
Kazimir Károly Graham Greene-nek ezt
a regényét Komédiások címmel állította
színpadra a Thália Színházban; Haiti véres
történelmét ürügyül használva a modern
ember lehetséges politikai alakváltozatait,
választható szerepeit kívánta elemezni.
Am szinte mindenki érthetetlennek találta
az egzotikus tájválasztást, meg sem
kísérelve a mögötte kitapintható etikai
problémafelvetés kiderítését.
A két tény ellentmondására nemigen
lehet magyarázat a regénydramatizálásból
levezethető műfaji álprobléma vagy az a
válasz, hogy ami Greene-nek élő kérdés
lehetett, az Kazimirnak csak kibúvóul
szolgálhat a saját problémáink elől. Honnan hát mégis a félreértelmezések egész
sora, az eleve elutasító indulat?
Az előadás végén a színészek álarccal a
kezükben egymás után kijönnek a színpadra. Maszkjukat arcuk elé emelik, s csak
a pozitív és negatív szerepet egyaránt
tagadó főszereplő tekintetét láthatjuk.
Teátrális beállítás: de mintha Kazimir
maga is álarc mögé bújt volna, mint-ha
rendezői tekintete is csak egy szűk résen
hatolna át. Mintha Kazimir tudatosan
nehezítené a szembetekintést - szerepet
játszik, komédiázik, s egyre kevesebben
vannak, akik belemennek a játékba.
Jelen sorok írója sok indulattal igyekszik
évek óta mégis részt venni benne. S most
úgy érzi, hogy ez a felemás elő-adás sokat
elárul a Kazimir-problémakörből.
Egy műfaji hiba e rénye

Hosszú és unalmas lenne idézni azt a sok
vitát, amely az epikus színházi anyag témakörében az utóbbi években akár csak
nálunk elhangzott. Különösen a regény-

adaptációk lehetőségét kérdőjelezték meg,
legfőbb érvként említve a két műfaj,
regény és színház alapvető ellentmondásait. Kazimir Károlyt ez a vita szemmel
láthatólag soha nem érdekelte, mert ha
éppen egy regény gondolatai ragadták
meg, akkor teketória nélkül vállalta a
,,műfaji buktatót", s színházi előadássá
szervezte az eredeti mű epikáját.
Tette ezt annál is inkább, mert az epika
jelenléte egyébként is fő jellemzőjévé vált
színházi elképzeléseinek. Az eredeti mű
korától független Kazimir-mesék a drámai
összecsapások színterévé nem a színpadot,
hanem a színpad és a nézőtér közötti üres
teret teszik meg. Vagyis a konfliktusok a
mesét mondó és az azt hallgató-befogadó
közösség konfrontációjából alakulnak ki legalábbis a rendezői szándék szerint.
Nem az a fontos, hogy az előadás mutassa
meg az össze-ütközéseket, hanem az, hogy
a
bemutatott,
elmesélt,
látvánnyá
szervezett elemek a nézők tudatában
csapjanak össze. Kazimir epikus színháza
tehát soha nem mondott le a drámáról,
csak épp egy második síkon és a
megszokottól eltérő jelzésekkel kívánja
lejátszatni azt.
A színházi metakommunikáció fentebb
vázolt megváltoztatásának igénye magyarázhatja a regényadaptációkkal kapcsolatos kérdéseket is. Erezhetően Kazimir
két dolgot bizonyosan nem igényel.
Egyrészt szükségtelennek érzi az epikus
cselekménymenetet, az eredeti meséből
csak a gondolathordozó elemeket sűríti
egymás mellé. Másrészt nincs szüksége
kifejezett műfajváltásra sem, az átdolgozáskor mintha tudatosan nem törekednék
arra, hogy drámai alapanyagot teremtsen
magának. Egyfelől tehát nem tartja meg a
regény epikus szerkezetét, másfelől nem is
alakítja át hagyományos értelemben vett
színpadi, konfliktushordozó anyaggá.
Mégis mi határozza meg akkor egy-egy
adaptációját? Olyan szöveget akar létrehozni, mely a színházi metakommunikációs rendben nemcsak a színpadon működik. A szöveg a kollektív mesélés alapanyagául kell szolgáljon, mely meghatározza újfajta epikáját csakúgy, mint sajátos
konfliktusrendszerét. Ennek érdekében
Kazimir nem adaptál és nem drámát ír,
hanem
forgatókönyvet,
mely
csak
csomópontokat jelöl, de nyitva hagy
minden variációs és rögtönzési lehetőséget. Ennek a forgatókönyvnek lényegi
tulajdonsága félkész volta; aki Kazimir
előadásainak csak a szövegét ismeri, zavarba jöhet: olyan vázlatot kap a kezébe,

mely önmagában még nem jelöli ki sem a
megvalósítás, sem a gondolat irányát,
ezeket a rendező adja hozzá.
Ezúttal Ungvári Tamással közösen készítették ezt a sajátos, kazimiri forgatókönyvet. Hiányzik ebből az eredeti mese
izgalma, de hiányzik az a feszes gondola-ti
ív is, mely a főhős, Brown útját leírva egy
magatartásforma csődjét lenne hivatott
érzékeltetni. A szövegkönyv nem akarja a
kalandregényt színpadra mente-ni: szinte
tudottnak, a közönség által is-mertnek
tekinti a játék mögött húzódó eredeti
politikumot. Ugyanakkor az egyes figurák
színpadi életük során, nem kerülnek igazi
konfrontációba, ütközéseik inkább csak
elmeséltetnek, s a nézőknek kell
kibontaniuk a konfliktusokat. Ez a módszer
több előnnyel járhat, vagyis az átdolgozás
„hibája", a drámáról való lemondás végül
is erénnyé válhat. Ugyanis ilyen módon a
Kazimir számára legfontosabb elemek
könnyebben meg-valósíthatók. Melyek
ezek az elemek ? Egyrészt a látványra való
totális törekvés, másrészt az eredeti miliő
és gondolat mögüli kikacsintás.
Kazimir szövegkönyvei elsősorban lehetőségek a tűzijátékra. Olyan csomópontokat fogalmaz-fogalmaztat meg, melyek szinte mindegyike lehetőség valamilyen revü színpadra állításához. Ungvári
Tamás jó partner ehhez a munkához: ő is
képes arra, hogy egy könyv szövegében
megtalálja a petárdalehetőségeket. Kazimir
hosszú évek óta törekszik arra, hogy
látványában öntörvényű, csak rá jellemző,
ezért bizonyos elemeket akár újra meg újra
ismétlő színpadi világot alakítson ki.
Bármilyen folklóranyagot vesz a kezébe, a
hitelességen túl a közös eredő érdekli: a
kollektív jelleg, a drámának epikában,
mesében, zenében, táncban és egyediben
való feloldása. Most Haiti néger folklórja
az adott anyag. Kazimirnak az a
véleménye, hogy ebben az eredeti
szövetben lehet leginkább megmutatni egy
politikai dráma és valóság eredetét, minden
egyéb konfliktus csak ennek fényében
értelmezhető. Ungvárival közösen tehát két
csomópont köré szervezik mondandójukat:
az egyik a hajón levő búcsúest, ahol
minden
későbbi
szerep-játszó
fölpróbálhatja a maga revüálarcát; a másik
a hegyekben zajló ősi szertartás, ahol
minden az európai és amerikai revükultúrára felesel. Kazimir nem hisz a
puszta szószínházban, úgy érzi, hogy a
színpadra vitt, epikus feldolgozású anyag
csak a látvány által megfogalmazott érzelmi szinten képes hatni a nézőre, csak

így jöhet létre azon a bizonyos másik
szinten a visszacsatolás.
Az eddigiekből kiderült tehát, hogy az
epikus anyagot Kazimir azért kedveli
annyira, mert így lehetősége nyílik a színpadi tér valóságos és gondolati kitágítására, s ugyanakkor ezt az anyagot - miután a hagyományos színpadi konfrontációról eleve lemondott - módja van színpadi látvánnyá, nemegyszer sajátos revüvé
szervezni, hogy aztán - reményei szerint ez a revü hordozza a gondolati
konfliktusokat is.
A hetvenes évek és a rejtőzködés

Ha figyelmesen nézzük Kazimir Károly
pályafutását, lehetetlen észre nem vennünk, hogy az epika s vele a folklorisztikus-lírai revü nem kezdettől fogva
jellemzi, hogy ezek az elemek az évek
múlásával mind nagyobb teret követelnek
maguknak. A hatvanas években Kazimir
elsősorban a drámához vonzódott nemcsak műfajként, hanem gondolatközlési formaként is. Akár klasszikus
szerzők darabjai kerültek színre, akár a
friss magyar dramaturgia eredményei,
vagy épp a modern világirodalom még
vitatott értékeinek hazai felfedeztetése
volt a cél - a szó mindig a rendezőé volt.
Kazimir nagyon nyíltan politizált. Színházával a formai eredmények kiküzdését
akarta megteremteni, de ez csak másodlagos lehetett. Elsődlegesen a közéletbe
való nyílt beleszólást szorgalmazta.
A hatvanas évek magyar közéletét is
általában az jellemezte, hogy mindenki
közös érdeke volt a nyílt problémafelvetés, tisztábban látszottak az erővonalak,
jobban felismerhetők voltak az ideológiai
és művészi frontok, azaz a hatvanas évek
kedveztek a kemény, szókimondó
kérdésfeltevéseknek. A hetvenes években
mintha kevésbé látszódnának az erővonalak, s így nehezebbé vált a pontos,
helyre érkező kérdések megfogalmazása
is. Almási Miklós ezt ködeffektusnak nevezi, mondván, hogy a hetvenes években
mintha a „mindenkit szeretünk" értelmiségi magatartása, a ködben kitapogatható problémák nem kedveznének a
színháznak s általában a művészeteknek.
Az is nyilvánvaló, hogy a drámai katarzisélmény csak akkor alakulhat ki, ha a
színpadon antagonisztikus ellentmondások
csapnak össze. Ez nem társadalomszociológiai vagy társadalompolitikai antagonizmust jelent, a fogalmat csakis
színpadi értelemben használhatjuk. Ilyen
ellentmondások megfogalmazásához sem
a mindenkit szeretünk magatartás, sem a

ködben élés nem megfelelő alap, sőt, éppen hogy lehetetlenné teszik azok megjelenését. Ily módon egyre nehezebben behelyettesíthetők a klasszikus drámák antagonisztikus figurái és problémái, a drámai konfliktusok helyét lassan átveszik a
lírai elemet hangsúlyozó vagy közös
mesélésre alapuló helyzetek. (Csak zárójelben: nem véletlenül küzd ugyanezzel a
problémával a magyar drámaírás, talán
épp ezért vált meghatározóvá a közéleti
dráma helyett az áltörténelmi epika, a
groteszk vagy lírai megközelítésű közéleti színmű.) A színpadi katarzisélmény tehát
mással helyettesítődik: lírával, túlcsavart
groteszkkel - de mindenképpen álarccal,
rejtőzködéssel, az új lehetőségek kitapogatásával. Az utak persze különböznek.
Kazimir ebben a szituációban mondott
le a drámai anyagról, s kezdte keresni
azokat a színpadi lehetőségeket, melyek
keretében mégiscsak megfogalmazhatók
az őt is érdeklő közéleti és politikai problémák. Keresett hát ő is magának egy álarcot: olyat, ami csak rá jellemző, ami
mélyebb összefüggésekben egybevág széles horizontú érdeklődésével. A világszínház vérkörébe való bekapcsolódás, az
európai és azon is túlmutató kultúrszemlélet, a nézői befogadás elmélyítése mindez a szándék találkozott a szituáció
szülte álarckeresési kényszerrel, s megszületett Kazimir sokféle névvel aposztrofálható népművelő, epikus revüszínháza.
A magyar színikritika ezen a ponton - s
azóta egyre inkább - elhitte, hogy a rendezőt csak az idegen tájak felfedezése érdekli, hogy egyetlen vágya az ázsiai, afrikai, európai vagy épp telefonkönyv-folklór meghonosítása. Túl jól sikerült Kazimir álarca! Úgy hiszem, innen az őt elutasító indulat egyfelől, s a vele játszani
hajlandó, a közös mesébe belefeledkezni
tudó nézők nem csökkenő száma másfelől. Bizonyos, hogy Kazimir tudatosan
játszik így: de az is valószínű, hogy néha
úgy belefeledkezik a komédiázásba, hogy
már maga is elhiszi a saját magáról kialakult képet. Rá is dolgozik épp ezért.
Rendezéseinek sikerét végül is az határozza meg, hogy az álarc mögött menynyire engedi működni a konfliktusokat,
milyen ügyesen tud kikacsintani mögüle.
Kazimir nem zsákutcát jár be monomániásan: talált egy járható utat, amelyet a
nagy rejtőzködés közben önnönmaga is
hajlandó zsákutcának ábrázolni. A hetvenes évek epikus Kazimirja most revüt
teremt és folklórt kutat, hogy ebben az
önként vállalt álarcban továbbra is az ak-

tuális társadalompolitikai problémákat
kutassa.
Eposzai, egzotikus tájakra tett kirándulásai így váltak szerves részeivé valóságkutatásának, ezért írtam le legutóbb a
Hiawata kapcsán, hogy abban is a kollektív
felelősségtudat kérdése a fontos, s hogy ez
éppen nem nélkülöz politikai aktualitást. A
drámai ellentmondásokat így Kazimir a
közönséggel
való
cinkosságban
fogalmazza meg: mindkét félnek tudnia
kell, hogy amit lát, legalábbis két szinten
igaz: az autenticitás és az aktualitás
egymással hol jól, hol kevésbé össze-függő
síkján.
Talán érthető most már, miért választotta Kazimir legutóbb Graham Greenenek éppen a szerepjátszással foglalkozó
regényét, hogy miért tartotta meg az epikus
kalandszerkezet alapelemeit, s nem
szervezte azokat drámai konfliktussorozattá, s hogy miért fogadták ezt a rejtőzködését is politikai vitadráma helyett kazimiriádaként. Ezen a ponton jöhet ismét
szóba Kazimir felelőssége, hiszen választásának és útjának önmagában is vannak
következményei, az adott formán belüli
egyensúlyborulásoknak még inkább. Mert
ez már nem az elméletet, sokkal inkább az
egyes előadás immanens értékeit érinti.
Következmények az előadásban

A színpadtéren minden kazimiri kellék
megtalálható. Van forgatható, körüljárható, leválasztható és berendezhető emelvényrendszer, háttér-diavetítés, a zenekari
árokban a jól ismert bár-presszó-keverék,
leereszthető, áttetsző előfüggöny. Ebben a
térben
folyik
a
hagyományos
időfelbontásos, egy központi figura köré
rendeződő epikus játék. Akár azt is hagyomány szerintinek nevezhetjük, hogy a
bizonytalan, a dolgokban csak a muszáj
szintjén résztvevő, az eseményeket
sohasem alakító, csak elszenvedő „átlagpolgárt" ezúttal is Nagy Attila játssza.
Az előadás lényege szerint a felelősség-ről
szól, arról, hogy politikai határhelyzetek
csak akkor alakulhatnak ki, ha a
résztvevők rosszul értelmezik szerepüket.
Kazimir igen sokra becsüli azokat az
embereket, akik azonosulni tudnak szerepükkel, még ha félreértésből osztották is
rájuk, s a döntő pillanatban a szerep
lényegükké tud válni. Nem bocsátja meg a
rossz szerepet, hiszen a meggyőződésből
vállalt politikai vakság terrorrá szerveződhet. De leginkább a sodródó embert
gyűlöli: a mindenből kimaradás le-

Nagy Attila, Kozák András, Gálvölgyi János és Galambos Erzsi Graham Greene: Komédiások című
drámájában (Thália Színház)

hetetlenségén túl e magatartás etikátlanságát marasztalja el.
Haiti véres történelme többé-kevésbé
közismert. Egymás után tűnik fel a terrorban örömét lelő, a naiv meggyőződésből politikussá érő, a tisztességes, nyitott szemmel élő, a faji megkülönböztetést megvető, a hivatalát precízen ellátó,
a szerelemtől elvakult, a megalkuvást hiJelenet a Komédiásokból (Iklády László felvételei)

vatásként értelmező ember típusa. Kazimir ezekkel a lehetséges magatartástípusokkal szembesíti Brown sehova sem tartozását. Az egyes figurákat nem egyéníti
az átdolgozás és a rendezés, csak arra figyel, hogy az absztrahálható modellek
minél világosabbak legyenek. Kazimir
végletekben és modellekben fogalmaz,
mindezt látványos mesei körítéssel tálal-

ja, a modellszituációt revüként adja elő.
De nem politikai revüként. Csak két
jellemző példa. Az előadás egyik nagyjelenetében az ellenállók vallási alapú,
törzsi szertartását imitálják a színpadon.
Van itt minden: négernek álcázott színészek és eredeti színesbőrűek, tam-tam
dob és hiteles zene, eredetinek álcázott
tánceksztázis - s közben politikai vita. Ez
utóbbi azonban szinte észrevehetetlen
marad, olyannyira figyelemterelő a szertartás ábrázolásának naivitása. Lehet, hogy
minden hiteles, amit látunk: de
megmosolyogni való az álnégerek álrevüje. A hatás tehát a szándékolttól éppen
ellentétes. Egy másik jelenetben Brown és
szeretője találkáját leshetjük ki a
leeresztett szalagfüggöny mögött. Az
imitált szeretkezés közben a főhős lelkiállapotát, oda nem figyelését, elfojtott vágyait érzékeltetendő két „néger" táncos-pár
táncot lejt az ágy mellett, s Brown néha
megfogja egyikük fém-melltartóját. A
hatás ismét ellentétes : bosszantó a
megoldás dilettantizmusa.
Kazimir tehát politikai modellszituációt
teremt, de teremt mellé egy olyan közeget,
melyben ez a modelljelleg nem válik
nyilvánvalóvá. Nem egyéníti a figurákat,
de feketére festi a színesbőrűeket. (S ezzel
színészeit is megfosztja a figura-teremtés
lehetőségétől: hiszen sem egyéniségüket,
sem az általuk képviselt gondolatot nem
valósíthatják meg egyértelműen. Csak
Kozák András és a vendég Galambos
Erzsi remek humora tudja át-törni ezt a
felemás helyzetet, s így az ő figurájuk
marad a legemlékezetesebb.)
Kazimir Károly is érzi az előadás
egyensúlyának megbomlását. Ezért zárja
kódával előadását. Ez az álarcos jelenet a
tulajdonképpeni tapsrend. Ennek kellene
visszafelé igazolnia a történteket, világossá tennie az eddig elfedett aktuális
politizálást. De kissé későn. Az álcázás túl
jól sikerült. Így ismét félmegoldás lett a
Thália Színház előadása.

NAGY ATTILA

Gondolatok
egy fesztivál után

Örömmel olvastam a SZÍNHÁZ márciusi
számában Bőgel József józan, mérlegelő
és összegező beszámolóját a magyar
hivatásos
előadóművészek
első
nagyszabású bemutatkozó ünnepségéről, a
győri Radnóti Miklós fesztiválról. Értékelésével, mint a fesztivál egyik szervezője, lényegében egyetértek. Egy finom
megjegyzése azonban - úgy érzem - további részletesebb kifejtést érdemel. Ez a
megjegyzés pedig a színészi megméretéstől való beteges húzódozásról, a versenytől való irtózásról szólt.
Elöljáróban nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a színészek, előadóművészek
körében osztatlan egyetértést váltott ki a
fesztivál ötlete. Az előzetes tájékozódások, megbeszélések alkalmával minden érdekelt maximális támogatásáról, segítségéről és részvételéről biztosította a
szervezőket. Az elképesztő és kedvet
szegő nehézségek akkor mutatkoztak,
amikor kirajzolódott lehetőségeink pontos
ismeretével ugyanazok közé a művészemberek közé mentünk, akik előzetesen fontosnak és halaszthatatlannak
vallották a fesztivál ügyét, akiknek tiszta
örömére akartuk létrehozni az egészet.
Bár a gálaműsort nem terveztük művészi vetélkedésnek, csak a meglevő értékek ünnepélyes bemutatójának, mégis
számítanunk kellett arra, hogy a túljelentkezés miatt szükség lesz egy versenyszerű szakaszra is. Bizonyosak voltunk benne, hogy ezúttal senkit sem érhet
majd méltatlan sérelem, mert jól szavatolhatjuk a lehető legtisztább válogatás
emberi feltételeit. Olyan szakértő testületet tudunk a kényes feladatra összeGraham Greene: Komédiások (Thália Színház)
toborozni, mely hiteles biztonsággal érSzász Imre fordításának felhasználásával vényesítheti a társadalmilag elfogadott és
színpadra alkalmazta: Ungvári Tamás és megszokott értékrendet. Ennél jobbra nem
Kazimir Károly. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Székely Piroska m. v. Rendezte: is törekedhettünk volna, mert jobb nem
létezik! A művészi megnyilatkozások
Kazimir Károly.
Szereplők: Nagy Attila, Gálvölgyi János, között
akármekkora és akármilyen
Kozák András, Galambos Erzsi m. v . , Inke különbségek lehetségesek, de objektív
László, Szirtes Ádám, Bitskey Tibor,
Verebes Károly, Hámori Ildikó, Benkő Pé- értékrend nincs!
ter, Lengyel Erzsi, Gór-Nagy Mária,
Kritikusokból, rendezőkből, színéTándor Lajos, S. Tóth József, Mikó István, szekből, költőkből, irodalmárokból és
Kollár Béla, Gyimesi Tivadar, Juhászművészeti életünket szervező, irányító
Tóth Frigyes, Bánhidy Attila.
emberekből szándékoztunk összehozni
egy ügyhöz és célhoz méltó bizottságot.

Olyan személyekből, akik a mindennapi
gyakorlatban is azt igazolták, hogy hasznosan érvényesítik a kibontakozó társadalmi normákat. A személyi elfogultságok lehetőségét a legkisebbre csökkentettük azáltal, hogy a művészek magnószalagra mondták a verset, s ezt hallgatták
meg a bírálók. En azt hittem, ezzel jól el is
végeztük a dolgunkat.
Á . egy sor kimondatlanul is kínos
bizalmatlansággal és ideges ingerültséggel
találtam szemközt magam. Volt szín-ház,
ahol letépték a hirdetőtábláról a fesztivál
felhívását . . . Volt, aki felháborodottan
kikérte magának azt, hogy feltételezem
róla benevezését. Sokan, el-keserítően
sokan utasították el a meg-méretésnek
még a lehetőségét is. Mintha a
megítéltetés sohasem lett volna a színészi
tevékenység mindennapos velejárója.
Mintha a művészetben mindenki a maga
rangjával együtt született volna. Mintha a
húzódozók egyike sem volna meggyőződve arról, hogy a személyét övező
megbecsülés vagy a naponta elért sikerek
elvitathatatlan tehetségének lennének
törvényszerű következményei. Mintha
egyikük sem bízna már felkészültségének, művészi varázsának meggyőző erejében. Mintha a versengés valami lealázó
dolog volna és nem az egyetlen módszer,
mely minden művész számára azonos feltételeket teremt ahhoz, hogy erényeiről
tanúságot tegyen!
Lassan felismertem, hogy a mi egységesnek tekintett és kezelt „színészi társadalmunk" két táborra oszlik. Az egyik
táborba tartoznak azok a művészek, akik
több erőt és tehetséget éreznek magukban,
mint amennyiről már számot adhattak,
ezért lehetőségeik bővülését és sorsuk
jobbulását remélik minden pillanatban. Az
ő jellemzőjük a lankadatlan vállalkozó
kedv és minden esemény, újdonság vagy
változás iránti általános érdeklődés. Mivel
művészi
sorsukat
nem
tekintik
kiteljesedettnek, áldozatkészek és hevesen
törekvőek.
Nyilvánvalóan
tudatában
vannak annak, ha ezt nem is hangoztatják,
hogy számukra minden meg-nyilatkozási
lehetőség előrelépést is jelenthet. Ezért
készségesen szolgáltatják ki vagy kínálják
fel magukat az újabb és újabb
megítéltetésnek. Vakmerően vállalnak
minden versengést. Több rendező
kifejezetten kedveli őket, mert rugalmasan
nyitottak. Nem félnek a kisebb-nagyobb
igazságtalanságoktól,
mert
többet
nyerhetnek a
kockáztatáson,
mint
amennyit elvehet tőlük az igazságtalanság.
Ha van hibájuk, az is vágyakozásaik
heves-

