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A körülmények hatalma

Beszélgetés Székely Gáborral

- A szolnoki Szigligeti Színház idei műsortervét
nézve szembetűnik, hogy csökkentették a
bemutatók számát az elmúlt évadokhoz képest..
.
De az előadásszám nem csökken, a

nézőszám pedig emelkedik, s ez a fontos.
Azt a szerkezetet, amelyben éveken át
dolgoztunk, a kényszer hozta létre: a
viszonylag kis látogatottság mellett szük-
ségképpen több bemutatót kellett tar-
tanunk ahhoz, hogy a színház egyáltalán
fennmaradjon. Most viszont egyre nor-
málisabb feltételek között működünk.

 A sajtóban azonban máris szemére ve-
tették a színháznak, hogy kevesebbet tájol, és
így kevésbé tesz eleget közművelődési fel-
adatainak.

 Most is tájolunk, hiszen egy hetven-
nyolcvanezer lakosú városban, mint
amilyen Szolnok is, nem lehet heti hat-hét
alkalommal színházat játszani. Egy-
szerűen nincs annyi néző, mindenkinek
többször kellene megnéznie egyazon
előadást. Tehát a „táj" már csak ezért is
beletartozik egy vidéki színház fel-
adatkörébe, de megfelelő körülményeket
kell teremteni hozzá. Arra törekszünk,
hogy tájelőadást csak valóban színházi
környezetben tartsunk. Jól tudom, könnyes
cikkek jelennek meg arról, hogy színházat
egy dobogón is lehet játszani. Én ezt
helyesbíteném: az is lehet színház, amelyet
egy dobogón játszanak. De a miénk nem
olyan.

- Miért?
 Mert kicsi. Huszonnyolc tagú tár-

sulattal nem lehet a kőszínházi programon
kívül még egy másik profilt is vállalni.
„Bent" csütörtök, péntek, szombat,
vasárnap játszunk, és kedden, szerdán tá-
jolunk. Hétfő szabadnap. Ebben az évad-
ban bevezetjük, hogy kedden és szerdán a
kecskemétiek vendégszerepelnek nálunk,
és az ő hasonló üres napjaikon mi utazunk
hozzájuk. Vagy a Vígszínház hozza el
nekünk valamelyik kamaraprodukcióját,
illetve néhány előadást az Operettszínház,
pótolandó azt a hiányt, amit mi nem
tudunk betölteni, hiszen ahhoz teljes zenés
társulatra volna szükségünk,
primadonnával, bonvivánnal. Ön-

erőből legfeljebb egy operettet tudunk
kiállítani, azt is csak vendégekkel.
 Nem tudják vagy nem is akarják vállalni

az operettprofilt ?
- Nem tudjuk, de valóban nem is

akarjuk.
 Es ha az Operettszínház elviszi a maga

előadásait, akkor nem jutnak végül is oda, ahol
a part szakad - ugyan nem Önök tálalják, de a
város mégis megkapja az operettet ?

- Nem a Bulandra Színházról, nem is az
RSC-ről, hanem a szolnoki színházról
beszélgetünk, amelyben húsz éve
kezdődött meg az állandó színjátszás, s e
két évtized is elképesztő műsorpolitikai
hibák tömegét hozta. Tehát az operettet
egyszeriben megszüntetni okos sem volna,
és nincs is miért.

- A kérdés csak az, hogy az Operett-színház
előadásai nem jelentenek-e vissza-lépést az
Önök színházeszményétől?
 Hiba volna, ha azt hinnénk, hogy az

embereket Szolnokon egyedül a mi szín-
házunk kulturális hatása éri. A televízió-
ban például láthatnak zseniális, nagy-szerű
produkciókat és elképesztően rossz, káros,
buta, néha még a puszta időtöltés-re is
alkalmatlan műsorokat. Tudomásul kell
vennünk, hogy ugyanaz a néző, aki jegyet
vált a mi pénztárunknál, azokat is
megnézi; vagyis a jót éppúgy, mint a
rosszat.
 Aligha megoldás, hogy a színház is

bekapcsolódik ebbe a kulturális „vegyeskeres-
kedésbe". A Szigligeti Színház falai között
mégiscsak garantálni kellene egy bizonyos
szellemiséget és minőséget, nem?
 A mi célunk mindenképpen ez. A

vendégül látott előadások kiválasztásában
is elsősorban a minőség elve vezet. Az
Operett-től azt kérjük, amit mi szeretünk,
amit mi jónak vagy érdekesnek tartunk,
hiszen a színháznak, amióta Vámos László
a főrendezője, szimpatikus próbálkozásai
vannak az adott lehetőségeken belül.
 Mit hívnak meg tőlük ?
 Tárgyalunk a Piros karaván és Az

állam én vagyok vendégül látásáról. A
Vígszínháztól pedig az Egy őrült naplóját
kérjük, és esetleg a Kreutzer szonátát, mint
olyan produkciót, amely kevés szereplős,
díszlete könnyen szállítható.
 Ha már a zenés profilról kezdtünk

beszélni, maradjunk még ennél a témánál,
hiszen így is megközelíthetőek a szolnoki
Szigligeti Színház jellemzői. Önök, amit
lehetett, eddig is megzenésítettek, illetve a
zenés kínálat javából igyekeztek válogatni. A z
elmúlt évadban játszották Gorin Thyl
Ulenspiegeljét, Brecht Happy endjét,

és ebben az évadban hirdetik MacDermot
Veronai fiúkját, Harold Prince Kabaré-ját.
Megítélése szerint győzik ezeket a fel-adatokat
erővel, azaz zene- és tánckarral, énekelni,
mozogni, játszani egyaránt tudó színészekkel?
 Szeretnénk győzni. Sok fiatal van a

színházunkban, ők a főiskolán részesültek
zenés képzésben. Nem állítom, hogy
máris remek zenés együttest alkotnak, de
muzikális fiatalemberek, akik képesek azt
létrehozni. Ha elsősorban színházi
igénnyel s nem egy zenés játék igényével
közelítenek a zenés darabhoz, akkor abból
igazi színház lehet.

 A fővárosi kritikusok elutaznak a vidéki
színházba, beülnek a nézőtérre, előadás után
hazamennek, és függetlenül az adott város
szellemiségétől, hagyományaitól, számon kérnek
dolgokat a látottakon. Ez a panasz általában a
színházak részéről hangzik el. Mondjuk ki
magyarán, a kritikusok egynémelyike azt várta
néhány vidéki színháztól, hogy a
Magyarországon igazán soha meg nem
erősödött színházi avantgarde szellemét kép-
viselik majd. Kérdés, hogy az élvonalhoz
tartozó vidéki színházak akarnak-e, tudnak-e -
s ha igen, akkor milyen - színházi forradalmat
csinálni.
Nem tudom, hogy egyáltalán szük-

séges-e vidéken az úgynevezett „szín-házi
forradalom"? A vidéki színházak számára
kötelező a sokoldalúság. Ahhoz, hogy
sikeresek legyenek, jó értelemben vett
népszínházat kell megvalósítaniuk,
mégpedig operettel, zenés játékkal, drá-
mával és vígjátékkal vegyesen. Színészeik
és rendezőik nem a lényük, lelkük,
művészi ambícióik diktálta, hozzájuk
legközelebb álló és általuk leginkább
végiggondolható feladatokat járják körül -
ezt a luxust nem engedhetik meg
maguknak. A vidéki színházak helyzete
tehát sokkal bonyolultabb annál, hogy-
sem avantgarde-nak nevezhető profilt
vállaljanak; ennek ellenére alkalomsze-
rűen mégis születnek avantgarde jellegű
produkciók.

 Tegyük fel, hogy az Önök Három nővé-
rét magyar színházi viszonylatban avant-garde
előadásként értékeljük. Hiszen az avantgarde
fogalmát csak relatíve lehet meg-határozni.
Egy klasszikus darab újszerű végiggondolása
és annak játékmódbeli következményei
Szolnokon is teremthetnek avantgarde-ot...
Ez egészen biztos. Csakhogy a szavak

jelentése rendkívül bizonytalan lett, mást
jelent az avantgarde eredetileg, és mást
mindazzal együtt, ami nálunk hozzátapad.
Talán a legnagyobb baj, hogy a



szakmán belül sincsenek megnyugtatóan
használható fogalmaink, hogy mind-
annyiunknak mást jelent egyazon kife-
jezés. A köztudat az avantgarde-on vala-
mi botrányost ért, valamit, amin fel lehet
háborodni. De legalábbis amolyan
belterjes dolgot.

 Hogy csak a Három nővérnél
maradjunk, ez az előadás Szolnokon sikert
aratott?
Ha nem a saját rendezésemről volna

szó, könnyebben beszélnék. Kezdjük ott,
hogy Csehov drámáit nálunk a húszas-
harmincas évek világszínházának
játékkonvenciói határozták meg, ponto-
sabban azoknak a viaszlenyomatai kerül-
tek el hozzánk, és bár meggyőződésem,
hogy a közönséget voltaképp érintetlenül
hagyták ezek az előadások, a szín-házak
boldogan éltek abban a hitben, hogy
magasrendű művészetet hoztak létre. Mi
azt próbáltuk a Három nővérrel
bebizonyítani, hogy Csehov félelmetesen
izgalmas drámát írt a mi közönségünk-
nek, olyan drámát, amely a saját életünk
konfliktusaiból táplálkozik, és ezért döb-
bent érdeklődésre tarthat számot.

- És kiváltotta a Három nővér ezt a
„döbbent érdeklődést" ?
 Bizonyos részletei igen, amelyekben

az előadás jó, vagyis erős volt, illetve
amelyekben sikerült megvalósítanunk az
elképzeléseinket.

 Kapnak egyértelmű visszajelzéseket a
közönségtől?
 A pénztárkönyv nagyon keveset

jelent. De még a nézőtéri hangulatot sem
könnyű értékelni. Néha az elutasítás is jót
jelent, és sokszor éppen a lelkes tapsnak
nem szabad örülni. Drámát és tragédiát
manapság nagyon nehéz játszani.
Mondhatnám, hogy értelmiségi műfajjá
lett a komoly színmű, míg a komédiának a
kevéssé képzett közönség-rétegeknél is
sikere van. Drámához nehezebben jönnek
el, s nehezebben marad-nak ott. Mi egyet
tehetünk: őszintén igyekszünk feltárni a
magunk titkait a színpadon. Es jó esetben
ugyanezt az életet, ugyanazt a világot
éljük, mint nézőink, csak érzékenyebben.
Csehovtól is olyan impulzusokat kell
kapnunk, amelyek ennek a világnak a
megmutatásában segítenek.

 Lehetséges, hogy tulajdonképp nem a
komédiák, a vígjátékok aratnak nagyobb sikert,
hanem egyszerűen a felszínesebb elő-adások,
éppen azért, mert nem mutatják meg
mélységében a való világot? Mint például a

múlt évben A makrancos hölgy, amit foko-
zottan komédiára hangolva játszottak

- A makrancos hölgy ugyancsak nehéz

darab. A mi előadásunk nagyon tisztes-
ségesen és itt nem akarok moralizálni, de
fontosnak tartom ezt hangsúlyozni -
színészeink jó tulajdonságaiból született.
Vagyis nem volt semmi halandzsa, sem-
mi hazugság, semmi tisztességtelenség,
csak keveset vállalt az előadás. Más elő-
adások nagyon sokat vállalnak, de végül is
eszközeikkel nem tudják azt bizonyítani.
Nekem a sokat vállaló előadások az
igazán kedvesek, még ha megbuknak is,
mert művészhez méltó módon siker-
telenek. Előfordul, hogy egyszerűen azért
hatástalan egy előadás, mert létrehozói
nem látják jól a helyzetet, amelyben
dolgoznak.
 Tartozom az igazságnak, azzal, hogy a

múlt évadban kevés olyan előadást láttam
Szolnokon, amelyben ezt a bizonyos maximális
vállalást éreztem volna. Gondolok itt a Thyl
Ulenspiegelre, A makrancos hölgyre, az
Asztalosindulóra. Ebből arra következtetek,
hogy a színház egyetlen évadon belül igazán
csak egy, esetleg két produkcióra képes legjobb
szándékai, képességei szerint felkészülni, és a
többi óhatatlanul - ahogyan Ön mondja -
legfeljebb tisztességes lesz, de eleve nem akar
többet, mert ahhoz már nincs elegendő színészi,
rendezői, tervezői energia.
 Ez nem így van, de el kell gondol-

kodni azon, amit mond, mert valami igaz-
ságot is jelez. Mindenséget ölelő szán-
dékkal született előadásunk több is volt,
csak végül a megvalósításuk nem bizo-
nyította ezt. A revizor első húsz perce
számomra például revelációt jelentett,
sajnos az előadás egésze nem tudta elérni
ezt a szintet. A Magyar Elektrát az elmúlt
évek egyik kiemelkedő előadásaként
értékelem, és ezt nagyon fontosnak
tartom, mert sokszor emlegetik, hogy a
magyar nemzeti dráma nem érdekli eléggé
színházunk dramaturgiáját.
 Igen, az Elektra és a Kulcskeresők

mutatta a színház legjobb formáját. Érdekes,
hogy a Kulcskeresők a pesti vendégszereplé-
sen mennyire/ érettebb volt, mint a jóra/ korábbi
szolnoki bemutatón.. .
 A mi, úgynevezett en suite játékren-

dünk abból áll, hogy próbálunk egy
darabot körülbelül egy hónapig, és
játsszuk további egy hónapig, harminc-
harmincöt előadásban. Igazán művészi
munkára ez a gyakorlat semmiképpen sem
alkalmas. Ilyen feltételek mellett inkább
elkopik egy-egy előadás, mintsem felfut,
beérik. A Kulcskeresők esetében azonban
egyszer csak adódott a lehetőség, hogy
miután fél évig nem játszottuk, a pesti
vendégjáték alkalmából újra elővehetjük,
ráláthatunk saját magunkra,

húzhatunk egy kicsit a darabból, néhány
hangsúlyt megváltoztathatunk, egyszóval a
színészi játék frissen tartásáért lényeges
változtatásokat tehetünk. Például az az
ötlet, hogy újságpapírral fedtük le az egész
színpadot, olyan spontán reakciókat váltott
ki a színészekből, amelyek-re új
kapcsolatokat lehetett fölépíteni. S azt
hiszem, arról is egészen nyugodtan
beszélhetünk, hogy azok a pesti nézők,
akik egy számukra még ismeretlen Ör-
kény-darabot jöttek el megnézni, érzé-
kenyebben rezonáltak a darab gondolat-
világára, minta mi otthoni közönségünk. A
„közös játék" fölszabadította a színé-
szekben a Szolnokon meglevő gátlást, ahol
egyszerre kellett magyarázniok is,
játszaniok is az előadást. Ez nehéz ket-
tősség, és félő, hogy lassan már modoros-
ságává lesz a színházunknak, bár két-
ségtelenül szükség van rá. De mint mon-
dom, Pesten olyan aktív lazaság uralkodott
el a színpadon, amit én is szeretek, és ami
a színészeknek is a játék örömét és
boldogságát adja meg.
 Úgy tűnik, akárhonnan közelítünk, végül a

körülményeknél, a struktúránál kötünk ki.
Különösen, ha a körülmények esetleg
túlságosan lehatárolják a színészek, a rendezők
egyéni képességeit, ambícióit. Nyílt titok, hogy a
múlt évadban szóba került az Ön pesti
kinevezése. Nem pletykákat akarok felmelegítení,
de érdekelne: érzése szerint nem lett volna
Önnek, az Ön által képviselt szín-
házeszménynek szüksége a tágabb lehető-
ségekre?
 Azt kell mondanom, hogy én csak azt

tudom, amit tudok. Vagyis a szándé-
kaimmal, törekvéseimmel ellenkező
környezetben nem lett volna értelme dol-
goznom. Ahhoz, hogy Pestre jöjjek, át
kellett volna alakítanom egy adott
társulatot, főként bővítenem kellett volna,
tehát új státusokat kértem. Ezeket nem
kaptam meg, ezért nem került sor vál-
tozásra. A pletykáról pedig csak annyit:
magam is megdöbbenéssel hallottam, hogy
állítólag a szóban forgó színház
legkiválóbb színészeitől akartam meg-
szabadulni. Ez egyszerűen nem igaz.
Egyébként Pesten még mindig szorongá-
sos állapotot hoz létre, hogyha valamelyik
színházban egyáltalán szóba jönnek a
személycserék, pedig tudomásul kell
venni, hogy akármilyen „felállásban" a
legjobb művészek sem tudnak együtt-
működni.
 Tehát maradt Szolnokon...
- ...és megpróbálom ott folytatni a

dolgomat, ahol a múlt évad végén abba-
hagytam. Idei feladataink egyre nehezeb-



bek, bonyolultabbak, s remélem, hogy
mindent sikerül megvalósítanunk.
Játsszuk Goldonitól A z utolsó karneváli
éjszakát, Shakespeare Athéni Timonját,
Lorcától a Bernarda házát, amelyet Nagy
Lászlóval azért fordíttattunk le, hogy a
darab igazán megszólaljon a mi közönsé-
günk számára. S a többi bemutatónk,
Bulgakov Molière-je, a készülő Szakonyi-
dráma és a zenés játékok sem visszalépé-
sek, legalábbis igényesség tekintetében
nem.
 A visszatérő kérdés éppen az, hogy az

előadások konkrét megvalósítása során, ren-
dezőként, egy Önnel hovatovább azonos nyel-vet
beszélő együttes vezetőjeként tovább tud-e lépni,
vállalkozhat-e olyan megoldásokra,
kísérletekre, amelyek szükségesek volnának
ahhoz, hogy végigjárjanak megkezdett utakat.
Hiszen mindig gondolniok kell arra, hogy a
szolnoki közönség körében nehezebb pártolókat
találni ezekhez a törekvésekhez, mint egy
kétmilliós nagyvárosban.
 Egy biztos: nekünk sokkal ponto-

sabb, tisztább tükröt nyújt a közönség,
mint sok pesti színházban. Nézőink jó ré-
sze friss szemmel ül be a zsöllyébe, nin-
csenek múltbeli emlékeik, kifinomult sti-
láris igényeik, egyszerűen hagyják hatni
magukra az előadást. Es ez nagyon fon-
tos. Lehet, hogy ez nekünk sokkal több
tanulságot és igazabb tapasztalatokat ad,
mint másutt a mégoly hangzatos sikerek.

- Meglepő kimutatásokat olvastam a szín-
ház látogatottságáról. Ezek szerint nem ritkán

150-200 bérletes marad távol egy-egy
előadásról.
 Igen, bizony így van, de ez egészen

más téma, mert ezzel kapcsolatban az
egész magyar színházi szervezetről, a
közönségszervezők által biztosított
bérletes házakról kellene beszélnünk.
Véleményem szerint ma már sokkal spon-
tánabb közönségérdeklődésre számít-
hatnánk, olyanra, amely az előadásokat
valódi értéküknek megfelelően osztályoz-
ná. Valószínű persze, hogy ez sokkal több
kockázattal járna, és kezdetben több hely
maradna üresen. De mégis-csak
kiderülne, hogy melyik színháznak van
igazán nézőtábora, és az mekkora.

- Merné-e Ö n Szolnokon máról holnapra
megszüntetni a bérletezést?
 Úgy tűnik, hirtelen nagyot mondtam,

és ha gyorsan számon is kéri rajtam, be
kell vallanom, egy perc alatt nem tudnám
megmondani, hogy éppen Szolnokon,
éppen most, éppen az adott társulattal
merném-e vállalni. Nem tudom. De
biztos, hogy ezt tartom a jövő szín-házi
szerkezetében az egyik legszüksége-

sebb változtatásnak. Tudomásom szerint
a lengyel, a román és a szovjet szín-házak
többsége is bérlet nélkül dolgozik.
Nyilvánvaló, hogy ugyanakkor a bérlet-
nek lehet kultúrpolitikai jelentősége,
nyújthat különböző kedvezményeket,
nem utolsósorban biztosíthatja az igazi
színházrajongók számára a helyet. De a
tapasztalatok azt mutatják, hogy nálunk
elsősorban a színházakat biztosítja.

- A színházrajongó válthatna például évad

elején egy bianco bérletfüzetet, amelyre aztán az

egyes bemutatók előtt pár nappal a pénz-tárnál
jegyet igényelhetne, de egy bizonyos határnap
után a színház szabadon rendelkezhetne a
fennmaradt zsöllyékkel. Ez igen egyszerű
dolog, feltehetően másnak is eszébe jutott már,
de hasonló elképzelés sohasem valósult meg.
 Mindeddig még azt sem tudtam

elérni Szolnokon, hogy az en suite rend-
szerről áttérhessünk a repertoárra. Pedig a
kötetlenebb szervezésnek ez volna az
egyik előfeltétele. Az idén mindenesetre
megpróbáljuk rászoktatni nézőinket,
hogyha érdekli őket egy produkció, akkor
bejöhetnek a szervezőirodába, és
nyugodtan válthatnak jegyet. Ezért pél-
dául a gyermekdarabokat végigjátsszuk
az évadon, továbbra is műsoron tartjuk
Örkény darabját, és a már említett ven-
dégelőadásokkal is megpróbáljuk a merev
szerkezetet kicsit kilazítani.
 Valóban, a magyar drámák ügye hogyan

áll Önöknél? Többek között a szolnokiaknak
is felróják, hogy Pécshez vagy Veszprémhez
képest kevesebb hazai szerzővel dolgoznak.
Hozzá kell tennem, a magam részéről nem
feltétlenül a mennyiséget tekintem mérvadónak.
 Én is úgy látom, hogy valóban jó

magyar dráma mindenütt kevés akad,
nemcsak nálunk.
 Volt idő, amikor az anyagi feltételekben

keresték ennek okát. . .
 Most már szinte magunk ellen mond-

hatom, hogy ez is csak kifogás. Hiszen
léteznek kiskapuk, lehet pénzt szerezni a
megyei tanácstól, a városi tanácstól, hol
évfordulók ürügyén, hol más címen, hogy
végül is kifizetődő legyen a szerzőnek a
darabírás. Inkább az a helyzet, hogy az
igazi drámaírók „sztrájkolnak", szinte
egy kezemen össze tudom számolni a jó
magyar színpadi szerzőket; míg
prózairodalmunkat és líránkat sokkal
több kiválóság műveli. Azt hiszem, ezért
az elmúlt évtizedek periferikus magyar
színházművészete a felelős - s ezzel nem
állítom, hogy nem születtek nagy
alakítások, néhány kitűnő produkció. De
színházművészetünk egésze nem tel

jesítette, nem vállalta feladatát, és ezért
íróink többsége ma elsőként nem a
színházra gondol, amikor ki akarja
fejezni magát. Az utóbbi évek jelentős
bemutatói is majd kivétel nélkül adap-
tációk voltak. Amikor már nyilvánvaló
lett, hogy a magyar színház magyar
dráma nélkül nem élhet meg, akkor el-
kezdtünk kutatni, és rábírtuk az írókat,
hogy adaptálják a színpad számára ere-
detileg más formában született műveiket.
Például Örkény zseniális kisregényét, a
Macskajátékot hasonlíthatatlanul kere-
kebb, tökéletesebb alkotásnak tartom,
mint drámai változatát, pedig az én
sikerem is, pontosabban az én sikeres
jelentkezésem is ehhez a nagyszerű írás-
hoz kapcsolódik.

- Mit tehet az Önök dramaturgiája a
szerzőkkel kialakítandó jobb kapcsolatért?

Rengeteg darabot küldenek be hoz-
zánk dilettánsok. Ezek legfeljebb arra
jók, hogy felmérjük, milyen furcsa képet
alkotnak még mindig az emberek arról,
hogy mi is tulajdonképpen a színház. Az
írókkal viszont megírási szerződéseket
kötünk, így próbáljuk lekötni őket, s
minden lehetőséget megragadunk, hogy
ehhez pénzt szerezzünk. Most nyolc
érvényes szerződésünk van, ezek közül
eddig mindössze egyből lett darab, de a
szerzővel való közös megegyezés alapján
azt sem tartottuk megfelelőnek. Az író
tovább dolgozik rajta. Tavaly is kaptunk
egy felkérésre készült, jubileumi
darabot, de a megrendelővel folytatott
viták után végül is sikerült nem bemutat-

nunk, mert nem tartottuk alkalmasnak jó
színházi előadásra. Két másik drámát
pedig budapesti színházak vittek el
előlünk. Hát így állunk. De tavaly azért
sikerült bemutatnunk Vámos Miklós
Asztalosindulóját, és ezt a darabot komoly
ígéretnek tartom. Eddigi munkáihoz ké-
pest jelentős előrelépés és megkeménye-
dés az Asztalosinduló, és remélhetjük,
hogy ebből a témából egyszer majd nagy
drámát ír. Egyébként tudomásul kell
venni, hogy valójában csak a belső igé-
nyek mozgathatják az írót, semmi más.
Mert nálunk senki nem marad éhen, sőt,
egy bizonyos tűrhető színvonalon min-
denki megél, s ahhoz, hogy valaki ennél
többre törekedjen, elképesztő energia és
önpusztítás szükséges. Ezt csak azok
vállalják, akik éppen abba pusztulnának
bele, ha nem tennék. De hát ilyen alkotó
kevés van, vagy nem ismerjük őket; s az
is lehet, hogy mi vagyunk tehetség-
telenek, és ezért ők nem ismernek min-
ket. Ki tudja ezt?


