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bensőséges, eszköztelen játékmód elemei
egyaránt megtalálhatók. Őszinte játékába
időnként teátrális mozzanatok keverednek.
A rendező jó érzékkel használta ki a
színészi fejlődéséből adódó pillanatnyi
korlátokat, s arra törekedett, hogy a
technikás megoldások lehetőleg a figura
szerepjátszásának epizódjaiban ér-
vényesüljenek.

A Férfi: Boráros Imre. Kényes szerep,
csábít a túlzásokra, az őrület szélsőségei-
nek bemutatására. A színész rendkívüli
ökonómiával építi fel szerepét, s a félelem,
a féltékenység, a bosszú, a megalázottság
ellentétes érzelmi-indulati állapotait
mindvégig lélektanilag hitelesen mutatja
meg. Hosszú monológjai éppen olyan
természetesek, mint a másik két
szereplővel közös jelenetei. Széles emo-
cionális skálát használ, de mindig az alap-
figurán belül marad. Nem kifelé játszik,
nem illusztrál. Boráros Imre erőteljes, a
szép és kifejező szövegmondást az impul-
zív mozgással párosító, (artaud-i érte-
lemben) kegyetlen alakítása teszi elfo-
gadhatóvá a dráma kissé kimódolt alap-
szituációját.

Mielőtt csillag lettem

Vlagyimir Viszockij - legenda. Személye,
élete, a szovjet társadalomban kényszerűen
felvállalt szerepe, dalai, alakításai,
házassága Marina Vladyval - mind-mind
része egy legendának. S mint ilyen - lát-
szólag - ideális drámatéma. Nem is kerülte
el a sorsát: életéből dráma készült. Írója
Siposhegyi Péter. A darabot már játszották
Budapesten (Hegedűs D. Géza
személyesítette meg Viszockijt). Most
Komáromban Boráros Imre rendezte és
játssza a lényegében egyszemélyes mű-
vet. (Viszockij mellett van ugyan még egy
szereplő, de ennek alig jut érdemleges
drámai funkció.)

Műről azonban alig beszélhetünk. Drá-
máról még kevésbé. Siposhegyi tulaj-
donképpen keretet kreált néhány dalhoz,
ez a keret a színész önmarcangoló mono-
lógja, amelyből a V. V.-t ért sértéseket,
atrocitásokat, megaláztatásokat ismer-
hetjük meg. Minden, amit megtudunk a
főhősről és az általa elszenvedett sérel-
mekről, a levélfelbontásoktól a fegyel-
mikig, a beidézésektől a műsorbetiltásig,
Viszockij életének leginkább ismert ese-
ményei. Ezek valóban tragédiába haj-
szolták a művészt, de bemutatásuk csak
akkor indokolt, ha az emberi dráma lé-
nyege tárul fel általuk. Erről azonban szó
sincs. A legfelszínesebb megközelítés-ben,
melodramatikusan tálalja a tragédia egyes
elemeit az író. A szöveg dagályos,
édeskés, szépelgő. Drámai helyzet nincs,

csak önnarráció. Anna, a színház titkár-
nője afféle besúgó, aki azonban szereti
Vologyát (ki ne szeretné ezt a vad gyere-
ket!?), így sok mindent elnéz neki, vagy
igyekszik elsimítani a dolgait (máskor vi-
szont undok vele, de hogy mikor milyen,
arra nem derül fény). Leginkább csak to-
vábblökdösi megjelenéseivel az új műsor
összeállításának ürügyén zajló önmar-
cangolás el-ellankadó folyamát. (Lőrincz
Margit mindent megtesz e papirosfigura
életre keltéséért, s van is néhány szép,
őszinte gesztusa, megszólalása, de csodát
nem művelhet.) Különösen akkor derül ki
az írói anyag sekélyessége, amikor
megszólalnak a Viszockij-dalok. A stiláris
és gondolati kontraszt óriási.

Ez az ellentét áthidalhatatlan. Boráros
Imre előadása is két részre esik szét: külön
életet élnek a darabon belül a dalok.
Gizela Miháliková dramaturgiai munká-
jának alig van látszata. Hiába húztak va-
lamit Siposhegyi szövegéből, ettől nem
lett jobb az anyag. Ezen csak egyvalami
segített volna: a darab helyett több Vi-
szockij-dalból, eredeti szövegből, doku-
mentumból szerkeszteni kellett volna egy
pódiumműsort. Mint ahogy a műsor pó-
diumjellegét hangsúlyozta Platzner Tibor
egy dobogóra helyezett stilizált játéktere,
amely színészöltözővel, fogassal, székkel
éppen csak jelezte a helyszínt.

Boráros gyakran kínlódik a tulajdon-
képpeni darab álságos mondataival, mes-
terséges feszültséget hoz létre. Képte-
lenség teljesen a darab ellen játszani, így
hol patetikus, hol szentimentális a meg-
szólalása. Gyakran folyamodik a kellékek
segítségéhez, a külsődleges megoldá-
sokhoz. Színészetét dicséri, hogy még
ezekben a jelenetekben is hallatlan erő van
alakításában.

Amikor viszont énekel, akkor elemé-ben
van. Szintetizátor-ütőhangszer együttes
kísérettel szólaltat meg néhány Viszockij-
dalt, megrendítően. Mindegyik dal külön
dráma. Ezekben nyoma sincs a prózában
tetten érhető színésztechnikai
eszközöknek. Itt a legapróbb rebbenésig,
gesztusig minden kidolgozott, mégis őszin-
te és természetes. Boráros vad, szélsősé-
ges érzelem- és indulatmegnyilvánuláso-
kat is megengedi magának természete-sen
összhangban a dalok lényegével. Nem
imitálja, utánozza Viszockijt, mégis
felidéződik a dalokban a nagy színész
alakja, lénye. Viszockij keserűsége talál-
kozik Boráros keserűségével, ettől oly
katartikus hatásúak a dalok. S ezt átélve
sajnálhatjuk igazán, hogy nem egy szál gi-
tárral a kezében vall önmagáról és a vi-

lágról Boráros Imre. Egy jelentős művész
hitével, szenvedélyével és őszinteségével.
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Kettős interjú

Beszélgetés Lőrincz Margittal
és Boráros Imrével

A komáromi Magyar Területi Színház
stúdióprodukcióként mutatta be Sipos-
hegyi Péter Mielőtt csillag lettem című da-
rabját, amely a legendás szovjet színész,
Vlagyimir Viszockij életéből meríti té-
máját. A színmű két szereplője a cseh-
szlovákiai magyar színjátszás két nagyra
becsült művésze, akik több évtizedes pá-
lyájuk tapasztalatairól, a kisebbségi szí-
nészsorsról, emlékezetes munkáikról be-
szélnek.

„Feloldjuk egymás feszültségét"

Lőrinci Margit a csehszlovákiai magyar
színjátszás kiemelkedő egyénisége. Mű-
vészi pályafutása egyidős a Magyar Terü-
leti Színházzal, tehát több mint harminc-öt
éve színésznő. A színház alapító tagja volt
1952-ben, és azóta több mint száz szerepet
játszott. Bármilyen zsánerű mű-ben
maradéktalanul teljesíti művészi fel-
adatát. Láthatta őt a közönség klasszikus
drámában és vígjátékban, mai témájú ko-
médiában, zenés darabban, bűnügyi já-
tékban, szatírában, mesejátékban... Sze-
repeire mindig alaposan felkészül, jó hu-
morérzéke van.
 Melyek voltak a legkedvesebb szere-

pei?
 Nehéz választani, mert amelyik sze-

repet a színész végigszenvedte, és végül
megbirkózott vele, arra mindig szívesen
emlékszik vissza. Esetemben talán a leg-
jobb példa erre Fejes Endre Rozsdatemető
című darabjában Csele Juli alakja, amely
nagyon távol állt tőlem. El voltam
keseredve, amikor megkaptam ezt a sze-
repet. Sokat kínlódtam vele, de végül is
nagy sikert aratott, és igen megszerettem
ezt a figurát is. Legkedvesebb szerepem
talán A tanítónőben Tóth Flóra volt. Na-
gyon fiatalon kaptam meg. Sikere arra
kötelezett, hogy további alakításaimban is
megtartsam azt a színvonalat, amelyet
ezzel - úgy érzem - sikerült elérnem.

Hivatásos színészi pályámnak ehhez az
első főszerepéhez aligha kaphattam volna
jobb segítséget, mint amit a pedagógus-
rendező Lendvay Ferenc adott. Nagy
türelemmel segített felderíteni a szövegem
mélyén meghúzódó bonyolult érzéseket és
gondolatokat, s biztos kézzel vezetett el az
átéléséhez. A legnagyobb boldogság az
volt, hogy már a próbák folya-



mán tudtam érezni, sőt sírni is. Az életet és
az embert alaposan ismerő, nagy szak-mai
felkészültségű és hivatását mélyen szerető
embert ismertem meg benne, aki már a
legelső próbák idején olyan forró,
izgalommal telített légkört teremtett,
amelyben örömteli volt az alkotás. A tőle
tanultak nagyon sokat segítettek további
szerepeim formálásában is.

Emlékezetes szerepeim közé tartoznak
Zápolska Dulska asszony erkölcse című
művében Hesia, Az aranyemberben
Athália, az Ármány és szerelemben Lujza,
A néma leventében Gianetta, az Egy pohár
vízben a királynő, a Figaro házasságában
Zsuzsi, A makrancos hölgyben Kata, az
Úri muriban Rhédey Eszter, A kőszívű
ember fiaiban Baradlayné, A windsori víg
nőkben Page-né, valamint Kertész Akos
Névnapjában Bözsi.

 Mit jelent a színész számára a
színház?
 A színházban az a jó, hogy csapat-

munka: kimondhatatlanul jó érzés az,
amikor egy színész a színpadon olyan
kollégával játszik, akinek a szeméből lát-
ni, hogy együtt él a darabbal, a szereppel
és a partnerrel. Akinek a szeméből sugár-
zik a játék, a játszani akarás tüze. Nem
véletlen, hogy csak az első pillanatban érzi
az ember a „drukkot", addig, amíg nem
találkozik a partnerével. De ha meg-látom
őt a színpadon, feloldjuk egymás
feszültségét.

A színházban a színész gyakran kerül
hullámvölgybe - saját hibáján kívül is. Ez
a hullámvölgy tarthat hónapokig, évekig,
de ha a színész kap egy jó szerepet, amit
kedvvel és szívesen alakít, abban a pilla-
natban képes elfelejteni az évekig tartó
krízist is - csak a jelenben él, csak erre a
szerepre koncentrál. A színjátszáshoz az a
felemelő érzés vonz, hogy mindig más
ember bőrébe bújhatok, mindig más-más
egyéniséget alakíthatok, és a legkülönbö-
zőbb személyek gondolatait, érzéseit, lel-
ki világát élhetem át és tolmácsolhatom a
közönségnek. Tehát a színpadon más le-
hetek, mint amilyen az életben vagyok. A
színész csak a színpadon él igazán.

- ...és a siker?
 A siker nagyon összetett dolog.

Nyilvánvaló, hogy a legszebb és legna-
gyobb elismerés a közönség tapsa. De
nagy sikernek tartom azt is, amikor egy
színészkolléga őszintén gratulál; vagy ha a
közönség húsz-harminc év után is visz-
szaemlékszik egy-egy jó előadásra, egy-
egy jó darabra, szívesen és lelkesen nyi-
latkozik egy-egy szép alakításról; s végül,
de nem utolsósorban, nagy sikernek tartom
azt - habár ez kevésbé látványos -, amikor
úgy érzem: bár a darabnak nem volt olyan
fogadtatása, mint amilyet vár

tunk, s amilyet megérdemelt volna, még-
is, a rendezővel együtt tudatában vagyunk
annak, hogy a maximumot adtuk a közös
alkotómunkába. Gyakran marasztalnak el
azért, mert sokszor kacsingatok vissza
múltbéli sikereimre. Igaz, helyesebb, ha a
színész a jövőbe, a következő feladata elé
néz, azonban ha valaki már harmincöt éve
van ezen a pályán, akkor nyilvánvaló,
hogy visszaemlékezik a régi sikerekre -
hiszen keményen megdolgozott értük.
 Történt-e valamiféle átalákulás-vál-

tozás a színészi kifejezésmódjában?
 Természetesen. Az évek folyamán a

színész sok hasznos tapasztalatot szerez, s
ezáltal technikai tudása is bővül. Az idő
múlásával a színész több dolgot más
szemszögből lát, mint kezdetben - ennek
következtében tudatosabban játszik. Ez
meglátszik szerepalkotásán is. Most job-
ban ráérzek dolgokra, mint fiatal színész-
nőként.
 Van szerepálma?
 Van, volt és lesz. Van olyan szerep,

amely már elment mellettem. Van, amit
még most is eljátszhatnék, és van olyan is,
amelyet tíz esztendő múlva is megformál-
hatnék. De egy színész nem árulja el a
szerepálmát, mert tart tőle, hogy akkor
nem juthat hozzá.
 Tudom, szerette volna a MATESZ

megalakulásának harmincötödik évfor-
dulójára bemutatott Bánk bánban Gert-
rudist eljátszani...
 Túl szép lett volna. De a rendező

elképzelése ritkán találkozik a színész vá-
gyával...
 Ki a példaképe?
 A mi szakmánkban nehéz példaké-

pekről beszélni. Ennek az az oka, hogy a
színésznek mindig az a példaképe, akitől
éppen egy remek produkciót, egy kitűnő
alakítást lát. A saját kollégáim is, akikkel
évek, évtizedek óta dolgozom együtt,
tudnak újat és követendőt alkotni.
 Mik a tervei?
 Hogy miként valósulnak meg,a ter-

veim, az nem kizárólag tőlem függ. Min-
denesetre szeretnék még jó darabokban jó
szerepeket játszani. Azt hiszem, egy
színésznek ez a legszerényebb igénye.

„Lelkileg tisztának maradni..."

Boráros Imrét a sokoldalúság és a határ-
talan ambíció jellemzi: énekel, táncol,
verset mond, filmez, rádióban szerepel,
előadóesteket készít, és tíz év alatt meg-
teremtette a maga egyszemélyes pódium-
színházát. A hatvanas években hivatásos
táncdalénekesként szerepelt Szlovákia
városaiban. Az énekesből aztán az elmúlt
több mint húsz év alatt a csehszlovákiai

magyar színjátszás egyik legjelentősebb
művésze lett.

Már kisiskolás korában vonzódott a
színművészethez. Ez a vonzódás egyre
erősebbé vált a gimnáziumi és a főiskolai
évek alatt, majd pedig a pozsonyi Déryné
Színkörben. 1965-ben került a Magyar
Területi Színházhoz. Hét esztendőt a
kassai Thália Színpadon töltött, a többit a
MATESZ komáromi társulatánál. Első
szerepét - Vencel Král tanársegédet - az
Ilyen nagy szerelem című darabban ját-
szotta. Feladatai közül a jelentősebbek:
Kurrah (Csongor és Tünde), Fadinard
(Labiche: Olasz szalmakalap), Őrnagy
(Tóték), German (Arbuzov: Tánya),
Kocskarjev (Gogol: Háztűznéző), Dönci
(Adáshiba), Czillei Ulrik (Czillei és a Hu-
nyadiak), Glumov (Osztrovszkij: A négy-
lábú is botlik), Gyuri (Szent Péter esernyő-
je), Pirandello Liolájának címszerepe,
Puzsér (Molnár Ferenc: Doktor úr), Pety-
pon (Osztrigás Mici), Biberach (Bánk bán)
és Siposhegyi Péter darabjában Vlagyimir
Viszockij.
 Mit tartasz a csehszlovákiai magyar

színész legfontosabb feladatának?
 Az, hogy valaki csehszlovákiai ma-

gyar színész, az küldetés. Mindannyiunk-
nak tisztáznunk kell a hovatartozás és a
vállalás fogalmát. Tenni, cselekedni kell
annak érdekében, hogy az ember tényle-
gesen egyenjogúvá váljék. A színház le-
hetővé teszi, hogy a színészi alakításon
keresztül a művész elmondhassa a véle-
ményét, kinyilvánítsa világnézetét. Fontos,
hogy a színész a színpadon őszintén
tolmácsolja a szerző gondolatait és a darab
mondanivalóját. Ugy kell belépnünk a
színházba, hogy minden gondunkat-ba-
junkat a színházon kívül kell hagynunk, és
csak a játékra, az alkotómunkára kell
koncentrálnunk. A színház mindenki
számára legyen szentély. Lényegesnek
tartom, hogy a színész találja meg önma-
gát az alakításokban, és minden műfajban
a legmagasabb színvonalú alkotómű-
vészettel ajándékozza meg a nézőt. Brecht
etikai-művészi parancsát vallom én is: a
világot nemcsak magyarázni kell, meg is
kell változtatni! Számomra nagyon fontos
a közönséggel való közvetlen kapcsolat
megteremtése, mert ez az őszinte kon-
taktus elengedhetetlen ahhoz, hogy azonos
gondolati és érzelmi hullámhossz ala-
kuljon ki. Mindaz, amit felsoroltam, ter-
mészetesen minden színész munkájának
alfája és ómegája, de a mi körülményeink
között, számunkra sokszorosan érvényes
követelményrendszer.
 A közvetlen kapcsolat talán legin-

kább az önálló estjeiden születik meg,
amelyek műsorát magad állítod össze és
rendezed meg. Eddig tíz bemutatód volt, s



ötszázszor léptél a közönség elé. Hogyan
készülnek ezek a műsorok, milyen témák
foglalkoztatnak?

-- Első önálló műsoromat 1977-ben
mutattam be A homokóra nyakában cím-
mel. Ehhez a csehszlovákiai magyar írók
és költők műveiből válogattam az anya-
got. A műsorral a hazai magyar irodalom
értékeinek terjesztésére vállalkoztam.

A második estem bemutatója 1978-ban
volt, címe: Prágától Kubáig, s ebben a
világifjúsági találkozók történetével
foglalkoztam - természetesen verseken.
dalokon át.

A harmadik előadóestem címe: Hit.
Ezt a műsort 1979 októberében adtam elő
először, s a mottója ez volt: „A HIT
valami olyan portéka, amely minden kor-
szak emberei számára akképpen jut, adó-
dik, mint a kenyér." Ady Endre e gyö-
nyörű gondolatának szellemében igye-
keztem Karinthy Frigyes, Nagy László,
Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Illyés
Gyula, Vörösmarty Mihály, Szilágyi Do-
mokos és Konsztantyin Szimonov műveit
interpretálni.

A következő estem Milyen az ember?
címmel ment. Bemutatására 1981-ben
került sor. Ebben a produkcióban Kovács
József színészkollégám humoros írásait,
verseit tolmácsoltam, amelyeket
Zsákovics László zenetanár zenésített
meg.

Ötödik előadóestem, Egy a jelszonk
a

béke címmel, szintén irodalmi összeállí-
tás volt, amelyet 1983-ban készítettem és
mutattam be. A műsorhoz Brecht, Rad-
nóti Miklós, Majakovszkij, Váci Mihály
és József Attila műveiből válogattam.

A hatodik bemutatót 1985-ben tartot-
tam. Ezúttal Székely János Dózsa című
poémáját vittem színre Kiss Péntek Jó-
zsef barátom rendezői segítségével.

Hetedik programom címe: Nem minden
humor, ami fénylik. A műsort Zs. Nagy
Lajos csehszlovákiai magyar szerző
humoros írásaiból, valamint Cseh Tamás
és Charles Aznavour dalaiból szerkesz-
tettem. A fiataloknak pedig Dinnyés
József dalaiból énekeltem, s örömömre
szolgált, hogy legtöbbször sikerült meg-
énekeltetnem a közönséget.

Nyolcadik összeállításom A békéről
dalolni sosem elég címmel futott. Többek
között Cselényi László, Mács József,
Soóky László, Gál Sándor, Zs. Nagy La-
jos, Bábi Tibor, Grendel Lajos és Fábry
Zoltán művei szerepeltek a műsorban,
amelynek premierje 1986-ban volt.

Kilencedik műsoromat 1987 augusztu-
sa óta játszom, s a címe Fizetek, Főúr! Eb-
ben Seress Rezsőnek, a komáromi szüle-
tésű világhírű zeneszerzőnek állítottam
emléket. Az összeállításban Seress leg

szebb dalait énekelem, az egyes dalok
közötti összekötő szöveget a kor doku-
mentumaiból és Müller Péter Szomorú
vasárnap című darabjából állítottam ösz-
sze.

S végül ebben a szezonban mutattam
be Siposhegyi Péter Viszockijról szóló
darabjának egy általam megszerkesztett
és rendezett verzióját.
 Miért ilyen fontos számodra a pó-

diumművészet?
 A pódiumművészet a színész számá-

ra iskola, erőpróba-sorozat, halálosan
komoly és „vérre menő" játék. Ilyenkor a
legőszintébb érzésekkel, szívvel-lélekkel
és „tűzzel" kell játszani.

- Es hogyan fogadja műsoraidat a kö-
zönség? Méltó elismerést kapsz mun-
kádért?
- Úgy érzem, többnyire sikerült el-

nyernem a közönség tetszését. Ez termé-
szetesen arra késztet, hogy még többet
nyújtsak, és még igényesebb legyek, min-
denekelőtt önmagammal szemben. A szí-
nész általában megérzi a közönség elis-
merését, ami mindenekelőtt a tapsban és a
szívből jövő őszinte szavakban nyilvánul
meg. S ez szamomra mindennél többet
jelent. Az esetleges hivatalos elis-
merésnél is többet.

 Tapasztalsz-e valamiféle változást
szerepeid megformálásában?
 Telnek az évek. S a színészben

fokozatosan letisztulnak a dolgok és az
események. Emlékszem, fiatal
színészként inkább a külső
kifejezőeszközöket forszíroztam. A
színészi gyakorlat és a színpadi
bölcsesség azonban magával hozta a nél-
külözhetetlen önkontrollt. Következés-
képpen játékomban már inkább a belső
kifejezőeszközök dominálnak. Legalábbis
remélem, hogy így van. S hogy a színész
őszintén tudjon alkotni, meg kell őriznie
lelki tisztaságát. Ahogy József Attila
mondja: ,,...hogy tiszta maradjon az ün-
nepekre..."

A következő számaink tartalmából:

Gyerekszínházi fesztiválok

Szabadtéri előadások

Sipos László utolsó szerepeiről

Interjú Szőke Istvánnal, illetve
Bálint Istvánnal

B. L.

Cseppek a pohárban

Beszélgetés Héjja Sándorral

- 1 9 8 8 áprilisa, Nyugati pályaudvar. Be-
fut a Balt-Orient, leszálltok, ölelések,
könnyek, fénykepezés Egy fél év múltán a
pécsi Nemzeti Színház színpadán a há-
zaspár. Antonius: Héjja Sándor, Cleopát-
ra: Sebők Klara. Mintha mi sem törtéin
volna, Shakespeare-ből Shakespeare-be.
Kolozsvarott Hamlet, Pécsett Antonius.
Magyarországi színész vagy.
 Mindenekelőtt tisztázni kell vala-

mit: mi „speciális esetek" vagyunk. Saj-
nos nem érett még meg a helyzet arra,
hogy valaki, aki Erdélyből átjött, teljesen
nyitott lehessen. Igazán őszintén nem be-
szélhetek. mindenkinek maradtak ott
„túszai" - nekem is. Itt, Magyarországon
sem akarom magam alatt vágni a fát. Lá-
tom az egész magyar színjátszás lehetet-
len helyzetét, zsákutcáját, de joggal néz-
nének nagyképűnek, ha röviddel az
átjövetel után „földbe taposnék" mindent.
 A magyarországi színjátszásra gon-

dolsz'
- Nem. Nem tudom és nem is akarom

ezt szétválasztani. Az itteni színjátszást
persze sokkal kevésbé ismerem, mint az
erdélyit.

 Bizonyos értelemben egységes ma-
gyar színjátszásról beszélhetünk. A kü-
lönböző helyzetek miatt azonban szakmai
szempontból mégiscsak különbséget kell
tennünk.

 Természetesen. Részben mások a
tradíciók is. Nézzünk egy példát: már
csak az ottani politikai helyzet miatt is, az
erdélyi magyar drámairodalom és szín-
játszás sokkal metaforikusabb jellegű.
Rejtőzködőbb. Ha valamit el akarsz
mondani, azt úgy kell becsomagolni,
hogy eladható legyen. Ezért aztán az elő-
adások szimbólumrendszere különbözik
az itteniekétől.

 Több a „sorköz", amit tudni kell ol-
vasni.

 Ez nem feltétlenül jó dolog. Bizo-
nyos rendezők nem az adott darab valós
értékeit próbálják felmutatni, hanem be-
ékelnek olyan elemeket, amelyekkel
„üzennek". Szinte mindegyik előadás a
napi politikumra reagál. Persze bújtatva.

 A metaforikus nyelvhasználatból
következhetnek művészi veszteségek, de
nyereségek is.

 Egy jó darab végtelenül sok do-
logról szól. A gyengébb rendezők, a min-
denáron újítani akarók, az „avantgár-


