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Vázlatlapok
színészetünkről

...Paprika Jancsi mosogat"
Egy régi gyerekdal színháztörténeti
tudósításokat őriz:

„Esik az eső, süt a nap,
Paprika Jancsi mosogat."

Amikor Paprika Jancsi mosogat, vidám
katasztrófák esnek, és megtorlásukkor
kacagtató könnyek csordulnak le a pojáca
arcán. Paprika Jancsi az osztrák népszín-
padokról hozzánk honosodott Hanswurst;
alakját Csokonai szelídítette-íze-sítette
máig élettelien magyarrá. Végig-vonult
egész drámairodalmunkon, többnyire
álöltözetesen, alig fölismerhetően. A
népéletből színpadra elvonatkoztatott típus
Magyarországra érkezvén fokozatosan
nyerte vissza egyedi ízeit, finomodott
állandó típusból jellemmé, de mindvégig
megőrizte kétarcúságát, mosolyból és
könnyből összeszövetkezett kettős
kedélyét. Talán elég, ha a Karnyónéra és
reinkarnációjára gondolunk: Örkény
Orbánnéjára a Macskajátékban. Karnyóné
sem más, mint a megmagyarított Paprika
Jancsi. Eredetileg férfi-szerep volt csurgói
első bemutatójakor: Hanswurst-Paprika
Jancsi, mint szereleméhes korosodó
kereskedőasszony.

Amikor a Macskajáték eredeti bemu-
tatója volt Szolnokon, s Hegedűs Agnes
öngyilkolásra elkészülten lötykölte a csent
mérget bögréjében, a nekikeseredett
lendület, a groteszk mozdulat, a halálos
ital megkeverése ismerősnek tűnt föl:
Gobbi Hilda kavarta ugyanígy Ha-rangozó
Gyula remekbe sikerült színész-
koreográfiája szerint patkányméreggel teli
bögréjét. A két összerímelő mozdulat nem
véletlenségből esett, nem is másolta egyik
a régen látott másikat. Talán nem is
emlékezett rá (és feltétlenül nem tudta
tudatosan) a színésznő és a rendező a két
drámai figura összehangzó rokoniságát. A
színészi tehetség azonban olyan régen
megesett színházi fogások ra, találatokra is
emlékezik, melyeket a szín-házat csak
papiroson tudók nem ismer-nek. A
színészi tudás kollektív színház-történeti
és társadalmi emlékezetünk, időről időre
(szerencsés pillanataiban) rávillantja a
tehetség fényét emlékezetünkből kikopott
dolgokra. Senki sem gondolt erre -
mondhatná a rendező.

Vagy Arany János kifakadását idézve:
Akarta a fene! Csakhogy a művészetben
más is benne van, mint amit a művész
szándékosan tett bele vagy rejtett el műve
mélyére. Különösen a színészetben a leg-
érdekesebb, és mindeddig legkevésbé
tanulmányozott: mit mond el szándékta-
lanul a színész. Nem véletlen ráhibázások
ezek, hanem a színészet lényegéből
fakadó találatok: ugyanis •a színészet,
anélkül, hogy ez minden esetben tuda-
tosodna - sőt leginkább féléberen -, szer-
vesen folytatja a korhoz kötött konven-
cionalitáson túllépő színészeti hagyo-
mányokat, és a legtöményebben mutatja
föl azzal színjátszásunk nemzeti sajátos-
ságait.

Tagadhatatlan, színészetünk történeté-
ben sokszor hatottak erősen idegen szín-
játszási konvenciók, és sokszor majd-nem
lehetetlen föltalálni az eleven, népi
hagyománynak a folytatását. Rendszerint
olyankor fordul elő kényszerű hatás, ami-
kor nem annyira a valóság befolyása ér-
vényesül színházi életünkben, hanem
(mindjárt az állandó színjátszás kezdetein
is) elméleti megfontolások és idegen
színjátszóminták szolgai másolásai
szorítják ki a megfigyelést és a másoktól
tanulás elsőbbségét.

Ha végigpillantunk színjátszásunk tör-
ténetén: azt tapasztaljuk, sokkal több nagy
epizodistánk volt, mint amennyi nagy
főszereplő színészünk. Többen,
sikeresebben jeleskedtek az életteli figu-
rák, a népi alakok, a valóságban is közle-
kedő, a nézők által ismert (vagy ismert-
nek elfogadott) személyek ábrázolásában,
mint tisztán tragikus vagy tisztán komikus
magaslatokban, tragikus vagy komikus
katarzist nyújtó valóságösszefoglalásban.
(Kivételes és máskor, másutt elemezendő
jelenség, miért volt olyan kevés nagy
tragikusunk, és miért, valamint mikor volt
egyidőben ezekkel a tragikus
összefoglalási lehetőségekkel egybeesően
olyan kevés nagy komikusunk, akik a
tiszta komikumot képviselték.
Megjegyzendő: Latabár Kálmánnak, a
legnagyobb magyar komikus színésznek
szemére hányták sokszor, hogy nem
magyar játékstílust képvisel. Sőt, amikor
egy Berlinből jött német ügynök átvette a
Fővárosi Operettszínházat és
bokorugrósan, lobogókibontósan
magyarosch műsort plántált az operett-
színpadra a negyvenes évek elején, La-
tabárnak mint kozmopolita jelenségnek el
kellett hagynia a színházat, és az Andrássy
úti színházban prózát játszania.)

A múlt század első évtizedeitől, vagy-

is a színházi vándorlások korától kezdő-
dően azok a magyar színészek emelték
legmagasabbra színjátszásunkat, és azok
voltak legjellegzetesebb képviselői, akik
egyforma otthonossággal közlekedtek
szomorújátékban és vígjátékban, mert nem
színházi konvenciókkal, hanem élettel
töltötték meg játszott szerepeiket, akik
lágy ötvözetét teremtették meg a
könnynek és mosolynak. Még a Paulay
vezette nemzeti színházi fénykorában is
epizodistáiról volt híres az intézmény,
akárcsak a Hevesi-korszakban vagy a
Németh Antal-érában, amikor a Víg-
színház nevezetes epizodistái vándoroltak
át élettel gazdagítani a konvenciókba
beledermedt intézetet. (Közbevetőleg: a
Vígszínház valamennyi nagy színészét
epizodistaként értékelhetjük, mert a
darabok és a színház kialakított stílusa
nem a nagy átfogó tragikus vagy komikus
világérzés színpadra vetítéséből, hanem
epizodista technikájú mozaikokból állott.
Ebben az értelemben hasonlított a
Moszkvai Művész Színházhoz, ott is
gazdag életismeretű epizódokból épültek
föl az előadások, mint ahogy játszott
színműveik is zsánerképtechnika szerint
szerveződtek.)

A színészi technika hagyományai né-
miképp összefüggenek a jellegzetes drá-
maírói technikával, lévén erőteljes és el-
szakíthatatlan kölcsönhatás közöttük. A
magyar drámairodalomban Gaude uram
ízes alakjától kezdve inkább a mellék-
szereplők életképesek színpadjainkon.
Ennek részben a magyar színészi alkotó-
technika zsánerfigurákhoz vonzódó kész-
sége az okozója, de jórészt drámairodal-
munknak az a sajátossága, hogy ritkán
adódott olyan történelmi helyzet, amely-
ben kellő távolsággal és fölénnyel magas-
rendű összefoglalását adhatták volna
jellegzetes konfliktusainknak. Ha csak
három legnevezetesebb színpadi művünket
említjük: nyilvánvaló, Bánk szerepénél
mutatósabb és drámailag teljesebb Peturé
vagy Tiborcé; nem véletlen, hogy Egressy
jutalomjátékául nem a címszerepet, hanem
a remekül megírt és azóta is többnyire
eljátszatlan Ottót választotta; A z ember
tragédiájában Ádám, Lucifer vagy Éva
szerepénél egy sereg hatásosabb
mellékszerep van, és a fő-szerepek is csak
annyiban sikeresek, amennyiben egy-egy
történelmi epizódban zsánerfigurát képes a
színész teremteni (pl. Miltiádes, Danton,
Kepler szerepében vagy Rabszolganőként,
Márki-nőként, trikotőzként, Borbálaként);
és szinte közhely leírni, hogy sosem
láttunk



teljesen kielégítő Csongort vagy Tündét,
miközben a mellékszerepek mindig sikert
kínáltak.

Színészettörténetünk nemzeti sajátos-
ságait meghatározták a drámák szerepei,
miközben a szerepeket a színészek skálája
befolyásolta. Csak olyan szerepeket
játszhattak cl, amilyeneket írtak számuk-
ra, és csak olyan szerepeket írhattak, ami-
lyeneket játszani szoktak. Végül is mind-
kettő összefügg a társadalmi körülmé-
nyekkel, és igen jellemző, érdemes volna
egyszer végigelemezni, mikor és miért
nem sikerült élő központi hőst megfo-
galmaznia a magyar drámának és a ma-
gyar színjátszásnak olyan értelemben,
miként Shakespeare tragédiáiban vagy a
francia klasszicizmus nagyjainál megjele-
nik a nemzeti hős. (Igencsak árulkodó
Kosztolányi Dezső színdarabjainak most
Réz Pál gondozásában Patái/a címmel
megjelentetett kötetkéje. Kosztolányi az
első világháború előtt Blattner Géza báb-
színháza részére írta bábszíndarabjait,
miként Weöres Sándor harminc évvel
későbbi drámairodalom-teremtő kísérletei
egy átfogóbb, költői szintézis érdekében a
bábszínházhoz fordultak, mert nem
remélhettek megértést a napi szín-házi
gyakorlattól. Voltaképpen legnagyobb
íróink és költőink, akik legszervesebben
kötődtek a magyar valósághoz, s
legsajátosabban ábrázolták azt: nem a
konvenciókból, hanem az életből merít-
keztek, s ezért szorultak ki a kitaposott
utakat járó színház napi gyakorlatából.
Dráma- és színháztörténetünknek ez a nem
haladó hagyománya napjainkig tovább él,
és Pilinszky vagy Juhász Ferenc
színpadújító, színjátszás-megváltoztató
kísérleteivel szemben ugyanolyan ide-
genkedő közönyt tapasztalhatunk, mint
Füst Milánnal, Csáth Gézával, Móriczcal,
de még korábban Vörösmartyval és
Madáchcsal. Csak elkésetten vagy csak
kérészéletű irodalmi társulások alkalmi
pódiumán kaphattak helyet műveik;
képtelenek voltak bekerülni a színházi élet
vérkeringésébe és kifejteni hatásukat
színészetünkre.)

A drámaíró mint színházi reformátor

Jóllehet, a színház időnként nagyszerűen
megvolt író nélkül, sőt: igen virágzó kor-
szakaiban drámaíró nélkül is elboldogult -
a drámaíró nem létezhet színész nélkül,
nemcsak mert az játssza el, eleveníti meg
sorait és azokat a gondolatokat és
érzéseket, amiket írt, de azért is, mert
valamely kor színészi stílusa (vagy egy
nagy színésze) meghatározza a drá-

maíró gondolkodási körét, és megszabja
kifejezési formáit.

A drámaíró nagyságának nem mellékes
kritériuma, mennyire képes megvál-
toztatni kora színjátszási stílusát,
mennyiben kínál a színészek számára
olyan játszani való anyagot, amelyik
másfajta fogalmazásra, szerepépítésre
készteti. Egy új színházi nyelvrendszer
bevezetése ugyanis nem pusztán
szakszempontú újítás, és nem
kizárólagosan a közönséget addig
ismeretlen ingerek hatásának alá-vető
gyakorlati ügyeskedés, hanem válasz a
valóság megváltozására és kísérlet új
életterületek, új hangsúlyok megfogal-
mazására. Aki a drámatörténetet a szín-
ház történetétől elszakítva igyekszik
magyarázni vagy megérteni, az éppen a
történetiséget szűri ki belőle, mint erre
minálunk az utóbbi időben annyi anti-
marxista kísérlet történt. A színház ideo-
lógiai termék, és mivel közelebbi kap-
csolatban áll esténként a testközeli való-
sággal, a saját bőrén érzékeli a kor gyors
változásait, érzékenyebben, mint író-
szobája elzártságában az író: kénytelen
ütemet tartani korával. A színház érzé-
kenyen reagál a végbement változásokra,
és néha csak nagyon apró módosításokkal
válaszol a kor nyomására, de ezek a
látszólagos apróságok - pl. hogy hango-
sabban vagy halkabban beszélnek-e a
színészek, vagyis érzelmi ömlennyel

árasztják-e el a nézőt és túlharsogni kí-
vánják kétségeit, ellenállását, vagy halk
meditációval mélyebb vizsgálatra kész-
tetik - nem rekednek meg szakmai kér-
déseknél, hanem magukban hordozzák a
színház politikusságát, ami sokkal inkább
ezekben az „apróságokban" nyilvánul meg
őszintén, mint esetleg a ki-mondott
szavakban.

Ezért azután a lehető legveszedelme-
sebb, amit színház környékén tehet az
ember, ha még ma is ragaszkodik azok-
hoz a nézeteihez, amiket tegnap érvényes-
nek tartott, mert hiszen akkor voltak
érvényesek csak, és mára nevetségessé
vált őrizgetésük, hiszen megváltozott a
világ is.

A színész mint a valóság közvetítője

Valamely színházművészet életképessé-
gének mércéje, hogy mennyit tud szín-
padra csábítani kora valóságából és
mennyit kiszorítani onnan a konvencio-
nalitásból. Molnár Ferenc szédületes
nemzetközi karriert megfutó apacsro-
mantikájú giccsében, a Lili

omban van egy
kurta, Shakespeare-rel vagy Büchnerrel
mérhető jelenet: a töltésen beszélgető két
rendőr párbeszéde. Ez a drámában
majdnem idegen test nem jöhetett volna
létre, ha Molnár nem hallgat érzékenyen a
színészet akkori helyzetére, ha nem tartja
szeme előtt kora epizodis-

Berek Katalin és a kar Németh László: Gyász cimű drámájának huszonötödik színházbeli előadásán
(Korniss Péter felvétele)



táinak jellegzetes fölfedezéseit, gesztus-
beli, figurateremtő, hanghordozásbeli
részlettudósításait kora valóságáról. A
középpontban álló cselekményből kiszo-
rult, azt csupán saját érdekei felől tekintő
reflexiókkal ellátó, maguk dolgába be-
lemerevedett emberek megrendítően szép
tragikomikus közönyéről beszél ez a
néhány replika, drámairodalmunknak
egyik legértékesebb, színészből származó
fölvillanása. Hasonlatos a pillanat (min-
den színházi jónk forrásának) Csokonai-
nak első színdarabjához. A Tempefőiben
találkozunk a két hajdú jelenetével, akik
társadalmilag meghatározott önzéssel fi-
gyelik a bús poéta szenvedéseit és szen-
velgéseit. S ne dőljünk be azoknak a fel-
színes magyarázóknak, akik a Tempefőit

tévesen irodalmi tollpróbának ítélik, hi-
szen a darab teli van élettől duzzadó zsá-
nerfigurákkal, közöttük is legvalóságosabb
és legmélyebb az egymástól annyira
különböző két hajdú alakja. Ezeket csak
egy fejlett iskolai színjátszás és csiszolt,
köznéphez beszélő népszínpad, osztrák
truppok ismeretében fogalmazhatta meg
Csokonai ilyen erőteljesre, hiszen a
drámairodalomban csak olyan figura
jelenhet meg, aminek eljátszását a
színészet egykorú állapota már föltéte-
lezheti.

A Tempefői jubileumi debreceni elő-
adásán a két hajdú mintha jelen sem lett
volna. Végszófölmondó funkcionaliz-
mussal vettek részt az előadásban. S a
Liliom legutóbbi előadásain a rendőrök
beleolvadtak a háttérfüggöny színeibe.
Mondhatnák: kedves jeleneteinek meg-
fakulását siratja önkényesen a kritikus,
beleszeretett néhány mondatba, és azt
fájlalja, nem úgy játsszák el, ahogyan el-
képzelte.

Ennél jóval mélyebb és színjátszásunk
egészére tanulságos dologról van azonban
szó.

Ha a rendőrök vagy a hajdúk jelenete
megkapja mélységét, akkor világossá lesz
ezeknek a bérből élő közembereknek, a
hatalom végrehajtóinak véleménye a
központi hősről, elszigeteltségéről, kiderül
mohó és elszigetelt világszemlélésük,
kiderül véleményük magáról a hatalomról,
a világ dolgairól. A színházi mű teljessége
csak akkor jöhet létre, ha a színpadon
megjelenő valamennyi szereplőnek
kapcsolata van a főkonfliktussal, és képes
elbeszélni viszonylatait a valósághoz. Ha
ez nem történik meg, akkor a színház nem
az életet, hanem a színházat utánozza.
Közmegegyezéses jelek mozognak
ilyenkor a színpadon,

nem pedig a valóság érzékletes jelenléte
foglalja el a játék terét.

Érdemes erről bővebben beszélni, mert
mostanában mintha elillant volna színpa-
dainkról a valóság, kihalóban vannak a
reális társadalmi típusok, kapcsolatok. A
színpadainkon tapasztalható jelekből csak
igen áttételesen következtethetünk vissza
a társadalom életében végbement
folyamatokra, módosulásokra.

Vegyük sorra színjátszásunk néhány ma
használatos típusát, és kíséreljünk meg
valamiféle következtetést levonni belőlük.

Monodráma

A társulatok együttes erejének, az együttes
játéknak lassanti visszahúzódására ékes
példa a színpadi monológok, úgy-nevezett
monodrámák előtérbe kerülése.
(Voltaképpen idesorolhatnánk a társa-
dalmi összefüggésekből kiragadott, né-
hány személyessé stilizált színpadi játé-
kokat is, noha ezeknek rendszerint ki-
emelkedő sikere van, és színházművészi-
leg jól megcsinált játékok, kimunkált
részletszépségekkel is dicsekedhető elő-
adások; talán éppen azért, mert a társu-
latokból néhány személyt még rá lehet
bírni egyazon közös vezérlésű föladatra,
és lehetséges néhány megfelelő tehetségű,
életismeretű színészt találni a szerepek
mély megoldására. Nem gúny ez: majd
minden rendező a megmondhatója, hogy
alig akad olyan dráma, amelyiknek vala-
mennyi szerepére megfelelő színészt lehet
találni egyetlen társulaton belül, míg nem
is olyan régen nagy létszámú drámákat
kettős, sőt hármas szereposztásban is ki
lehetett állítani . . . talán éppen ezért: a
tervszerű fejlesztés, körültekintő színészi
terhelés következtében bontakozhattak ki
az egymással egyenértékű tehetségek, akik
ugyan most is jelen vannak
színjátszásunkban, de valahol az ár-
nyékban várakoznak, vagy romladozik
parlagon heverő játékkészségük. Hova-
tovább úgy látszik, mintha - régi érte-
lemben vett - szerepkörök pusztultak
volna ki színészetünkből, korosztályok
hiányoznának, szerepszakmák, hogy ezt a
plasztikus reformkori megjelölést idézzük
föl.)

Monodrámánál nincsen szükség össz-
játékra, a szertetartó erők egybeszerve-
zésére - elegendő egyetlen színész és a
deszkák.

Megérdemel némi vizsgálatot a jelenség.
Annál inkább, mert nem kizárólagosan
magyar és nem is kizárólagosan színházi a
tünet. A monológdráma Goe-

the óta időről időre föltámad az európai
színpadokon: az orosz Jevreinov ezote-
rikus kísérletei idején próbálkozott az egy
szál színész térbe állításával. Azért
érdemes fölvillantani a történeti előzmé-
nyek közül néhányat, mert mind a ro-
mantikából, mind pedig az ezoterikus
kísérletekből tartalmaz valamelyest ma-
gában a neo-monodráma divatja.

Van más ok is. Az irodalom is kínálja a
színészetnek az egyszemélyes darabokat,
nemcsak a színészi készség sorvadása
hívja ki az írókat. Az irodalom két-féle
meggondolásból szállítja a monológokat a
színháznak. Az egyik: a nagy szakmai
ismeretekkel megszerkesztett szerepdarab,
a másik a színpadi ismere-tek híján való
redukció. Ellentmondás-nak látszik, holott
nem az: a színpadi hatáselemek fortélyos
igénybevétele, a színész és a színpad
változatos fogás-gyűjteményét és a
színészi bravúrt éleszti föl; míg a másik
végletben a drámaírással próbálkozó,
többféle jellemet megeleveníteni,
beszéltetni, jellemezni még nem képes
drámaíró-tanuló a személyek színpadi
cselekvését, mozgását, ki- és be-jövetelét,
találkozásait, a cselekmény-szövést és a
fordulatosságot még ki nem gyakorolt írók
formája a monodráma. Mindkét esetben
megjelenik a személyiség romantikus
túlhajtása és túlérté-kelése, hiszen
kiszakítják a színpadi fel-tételek a
társadalmi összefüggésekből; még akkor
is, ha minden monológ csupán burkolt
monológ, s nem állhat meg antagonisták
nélkül a színpadon. A romantikus
énkultusz modernizált színrelopásával
összhangban- mint merőben szín-házi
jelenség - a monodráma ugyancsak a
romantikus színház utóhatása: a bra-
vúrszínész, a színészi bravúr kerül a fi-
gyelem középpontjába színészi szóló-
számként. Miközben a színészi dikció, az
állóképesség, a teljes estére megna-
gyobbított személyiség kisugárzásainak
gyönyörűségét kínálja a közönségnek
(ezeket a pusztán színházi eszközöket),
megcsonkítja és önkorlátozásnak teszi ki a
színházat, lemondva önként gazdag
eszközeiről és a teljesség ábrázolásának
igényéről.

Kollektív színjáték

Színházművészetünk jelenlegi, átmeneti
korszakának sokféleségét bizonyítandó: a
monodráma-divat mellett ott találjuk a
kollektív színjátszást. A forma - mint
tudjuk - az amatőrszínjátszás felől érke-
zett, annak csoportos mozgásait, együttes
reagálásait, ismétlődéseit, egyéníteni



nem akaró, a pszichológiától (kénysze-
rűségből is) tartózkodó ábrázolásmódját
emelte át színjátszásunkba. Legnyersebb
formájában a Huszonötödik Színházban
található fel ez a stílusforma. Előadásaik-
ban - és ez figyelemreméltó vonásuk nem
kizárólagosan tömegszínházat kapunk:
bemutatóról bemutatóra megkísérlik
változtatni a látószöget, és a tömeg
történelmi szerepének más és más oldalait
igyekeznek színpadi munkáik során
földeríteni.

A tömeg mint eleven díszlet (Tou O
igaztalan halála) ,

a tömeg japános fölhasználása; tömeg,
egyszersmind kellékező, színházi segéd-
erő (Gyász) ,

a tömeg mint különféle társadalmi sze-
repeket betöltő szerepek összessége,
vagyis politikai elemzésként megmutatott
tömeg (Fényes szelek),

a tömeg mint nép (Lear király),

a tömeg mint a manipulálás áldozata

a tömeg mint fölcserélhető tartalmak
gyűjtőedénye (

V
örös zsoltár). Legkevésbé

mondható sikeresnek az az útjuk (Hőség
hava és Kőmíves Kelemenné balladája), ahol
az egyént változtatták tömeggé: mindkét
esetben négy szereplő alkotott tömeget.
Sőt: külön-külön is tömeget jelentettek.
Megfosztattak egyénítettségüktől (de még
típust jelző föl-ismerhetőségüktől is),
arctalanná, jellegtelenné, jelentés
nélkülivé váltak.

Ez az arctalanság: a személyiség szín-
padi tagadása csakis társadalmi egyedeket,
nem pedig érző, gondolkodó egyé-
niségeket föltételező ábrázolásmód a
proletkult tömegdrámáinak hatása.

Figyelmeztetni kell azonban arra a
jelenségre, hogy miközben tömegként
használják a színpadi személyeket: egy-
mástól, a főszereplőtől és a cselekménytől
elszigetelt magányos tömeget látunk.
Nincsenek szerves kapcsolatban egymás-
sal. Nincsen életteli kapcsolat közöttük.
Magukba zárkózott atomok keringenek
színpadi pályájukon.

Mindez, természetesen, nem csupán a
Huszonötödik Színházra érvényes: az
érzelmi csököttség, a kapcsolatok para-
lizáltsága többé-kevésbé jelenlegi szín-
játszásunk egészére érvényes. Bármeny-
nyire is úgy tetszik, hogy a Huszonötödik
Színház törekvései különállnak szín-
játszási hagyományainktól és jelenlegi
irányzataitól - ugyanazok a törvénysze-
rűségek érvényesek kivételesnek érződő
formációikra, mint a többi, merőben más
eltökéltségű színházakéra. Amikor a

Huszonötödik Színház utazásai során
összeakad egy új rendezői kísérlettel és
hangzókra bontja föl legközelebbi da-
rabja szövegét - hangbravúrokra kész-
tetve azokat a színészeket, akiknek egy-
szerű színpadi beszéde is kívánni valókat
hagy maga után, és ahelyett, hogy a
vokális kísérletet zárt ajtók mögött, pró-
bákon vagy stúdiógyakorlatokon tenné
próbára és gyakorolná ki: sebtiben nyil-
vánosság elé cibálják az idegenben lelt
leleményt művészi kifejezési eszközként;

amikor a színház Mikroszkóp Színpad-
dal társult részlege tehetségesen haszno-
sítja Ljubimov és Borovszkij, a színházi
metafora kialakítására tett kutatásait, de a
működő háló, lepedő vagy billenőszer-
kezet művészi működtetése mellett nem
fordít elég gondot a belső kapcsolatok
kimunkálására ;

amikor tehetséges fiatal rendezők a
vidéki színházakban egyre elsietettebb
munkákat tesznek színpadra,, és tagadha-
tatlan találékonysággal, valamint széles

nemzetközi ismerettel ékes értelmezéseik
mellett fakó és íztelen színészi játékot
kapunk, s előre eltökélt generális tempó-
ritmust kényszerítenek a színészekre,
hogy egy tíz esztendeje általában vett
csehovizálás vagy a MHAT-ízálás álmo-
sító és terjengő, lomha zsarnokságával
szembeszegülő, az akkori korral adekvát
ideges és zaklatott iramot húzzanak rá
minden előadásukra, ahelyett, hogy meg-
keresnék a mai napnak megfelelő tempó-
ritmust és ezen belül minden egyes jele-
net sajátos az előző fordulattól élesen
különböző tempóritmusváltását;

amikor a Nemzeti Színház egyes elő-
adásaiban hűvös szépség munkál, és a
szereplők szavaikat már nem intézik
egymásnak, csupán kifelé beszélnek a
nézőtérhez, s ily módon frontálisan föl-
sorakozó, elszigetelt egyének önmagába
fagyasztott színpadi jelenlétét láthatjuk
az egymásnak és egymásból, egymáshoz
és egymástól fogalmazott akciók (szö-
vegmondás) helyett;

Jelenet Gyurkovics Tibor: Csóka család című darabjából
(Farkas Antal, Bulla Elma és Tomanek Nándor)



amikor a leggyakrabban látható szín-
házi hiba az, hogy nem dolgozzák ki a
drámai helyzeteket, nem jeleneteket ját-
szanak, hanem az egészet, nem a külön-féle
drámai helyzetekben ellentmondásosan
megnyilatkozó drámai személyeket
mutatják meg, hanem a jellemeket játsszák
el, ami tudvalevőleg szituáció híján
meglehetősen nehéz;

amikor a színészek többsége helyte-
leníti, hogy a kritikák a premierekről
készülnek, és van ebben a kifogásban
helytálló, hiszen nem minden előadás érik
be a bemutatóra, de később már föllazul,
szétzüllik a produkció részint a nem
kifogástalan próbamunka, részint a
művészi ellenőrzés hiánya és a színházi
fegyelem hanyatlása okán;

vagyis: amikor a külső rendezés túl-
súlyba kerül a belső rendezéssel szemben,
és azokra az esti alkalmakra, amikor be-
szólítja a közönséget a kezdést jelző csön-
getés : nem művek, csupán előadások lát-
hatók és formalista külsőségek mellett
(ugyanabban az előadásban sokszor) ki-
érleletlen, megvalósítatlan, pőre gondo-
latok jelennek meg

- nem lehet egyetlen rendező vagy
rendezői csoport vagy egyetlen színház
hibájául fölróni ezeket a gyengeségeket.
Ha fővárosi és vidéki, idősebb és fiatalabb,
nyíltan avantgarde és nyíltan konzervatív
rendezők munkáiban azonos vonásokat
fedezhetünk föl, akkor azok már
színházművészetünk jelenének közös
elváltozásait mutatják.

Mintha kiolvadt volna színházi elő-
adásaink legtöbbjéből éppen az a színészi
vonás, ami a magyar színművészetet
hosszú időn át megkülönböztette más
nemzetek színjátszásától és aminek
jellegzetessége - valószínűleg -
legértékesebb vonása volt mindig is szí-
nészetünknek. Mondhatnánk úgy is :
színészetünk hűvösebbé vált, érzelmileg
kevésbé gazdaggá lett. Ezzel egyszer-
smind nem vádoljuk intellektualizáló-
dással; ellenkezőleg: az előadások zö-
mében az általános játékintelligencia
mintha alacsonyabb szinten jelentkezne a
korábbinál.

Megfogalmazható azonban úgy is a
jelenség, hogy színészetünk nagy része
elvesztette valóságtartalmát, az élettel
szoros kapcsolatban álló sajátos ízeit.

Mind kevesebbnek érződik azoknak a
nagy alakításoknak a száma, amelyek
korábban annyira gazdaggá és jellegze-
tessé tették színjátszásunkat, valóságos
típusokat emeltek a színpadra, valóságos
emberi reakciókat vontak be a játékba.

Nem feltétlenül az értendő a valóság
színészi üzenetein és színházi jelenlétén,
hogy olyan szerepekre gondolnánk, ame-
lyek egy kazánkovács születésnapi va-
csoráján vagy egy eszpresszóban vesznek
részt, hiszen Makláry Zoltán sír-ásója a
Hamletben, Peti Sándor, Tassy András
Moličre epizódjai vagy Beaumarchais-
alakításai (vagy a közelmúltból véve
példát; Balázs Samu a Spanyol
Izabellában) régmúltban játszódó, tör-
ténelmi darabokban is saját korának ízeit,
mozdulatrendszerét, érzelmi reakcióit,
gondolkodásmódját és tempó-ritmusát
jelenítette meg.

Vagy pillantsunk a kabaréra! Hofi Géza
kivételével hol találunk olyan, a
társadalmi valóságból merített, élettel
táplálkozó állandó típusokat, mint volt
Salamon Béla vagy Benedek Tibor? Talán
Lorán Lenke az egyetlen még, aki őrzi
humorának és kedélyének az ipari
sokszorosításban meg nem fakuló élet-
teliségét és valóságos társadalmi tipi-
kusságát.

Nem is régen panaszosan emlegették a
filmkritikusok a filmrendezők kényelmes
szereposztási patentjait. Tudhattuk: ha
vendéglői asztalok között vagy ká-
véházban játszódó jelenetre került sor:
Peti Sándor sürgött a főszereplők között és
bizalmaskodott velük; ha őrmesterre volt
szükség: Farkas Antalt húzták elő, akiről
nemrégiben a Csurka-darab elő-adásán
(vagy korábban Gyurkovics Ti-bor Csóka
családjában) derült ki, milyen károkat
okozott a henye szereposztói sablon, és
fosztotta meg a nézőket más-milyen
alakításai sorától.

Mégis : a színészi mondanivaló és élet-
ismeret filmes kizsákmányolása bizonyí-
ték a színészi fölfedezésekre és személyes
mondanivalókra, akkor is, ha helyeselhető
ezeknek a valóság sajátosságaira rátalált
egyéni válaszoknak sokszorosítása. De
éppenséggel, mert annyira személyes
föltárása volt egy-egy ilyen típus
megformálása a valóság egyik vagy másik
részletének, azért kényszerítették a
filmrendezők a színészt rálicitálni a si-
kerre, ahelyett, hogy alkotóian bontották
volna ki valóságismeretét, és arra ösz-
tökélték volna, hogy a megkezdett irányba
továbbkutasson és elmélyüljön.

Ennek a korszaknak most már mintha
vége volna.

A filmesek epizódszerepre is szíveseb-
ben hívnak külföldit vagy amatőrt. A
nehézkes egyeztetési rendszerrel ma-
gyarázkodnak, voltaképpen mégis ke-
veslik a saját színészi leleményt, öntudat

lanul is hiányolják a szerepekben meg-
jelenő élethozadékot. Amint újdonság és
életismeret, a társadalom életének eddig
földerítetlen rétegei, korszerű típus
megteremtése, vagy legalább új hang-
súlyai jelennek meg: menten lecsapnak rá
ma is a mozisok. Kállai Ferenc szang-
vinikussága, Őze Lajos kiszolgáltatott
agresszivitása, Békés Rita fájdalmas
múltbéli tapasztalatai, Koncz Gábor, aki a
„motorkerékpáros"-típus nemzetközileg
ismert figuráját fogalmazta elidege-
níthetetlenül magyarrá, Madaras József
hamu alatt parázsló indulatos szenvedé-
lyessége, Pogány Judit karcos közönsé-
gessége, Vajda László saját lábát tipró,
zavarodott öntudatossága, Koltai Róbert
lomha bája, Monori Lili zavaros tekintete,
ágyból kikászálódott elve-szettsége,
Temessy Hédi elhasznált arca az utolsó
esztendők színészi lelemény-tára. Nem
túlontúl sok, még akkor sem, ha -
természetesen - nem mindet soroltuk föl.
Igaz : nem is kevés, ha elhantolni
igyekeznénk színészetünket. Mindez
életképességről tanúskodik, azt bizonyít-
ván - különösen a fiatalok esetében -, hogy
a legtehetségesebb személyi találatok
kapcsolódnak a magyar színjátszás
legtermékenyebb, valóságföltáró hagyo-
mányához. (Jól tudjuk: akadnak rossz,
magunkkal cepelt hagyományaink is : az
általános színjátszás, a retorika, a sterilitás,
az agyonmozgás, naturalista kellemkedés,
a jelentés nélkülien dekoratív
gesztusrendszer stb.)

Visszafordítva fejünket a mögöttünk
hagyott tíz esztendő színház körüli vitáira,
néha azaz érzésünk támad: obstrukciós
szócséplések voltak ezek, mintha a tüneti
kérdésfölvetések, felszíni prob-
lémameglátások, szervezési, szervezeti,
szerveződési dilemmák, a szerző vagy a
rendező, a rendező vagy a színész pri-
mátusának tyúk-tojás kérdéskörei halo-
gatni igyekeztek volna a lényegről szólás
sürgető szükségességét.

Nem beszélünk eleget és elég alaposan a
színház legfontosabb alkotójáról - a
színészről, aki nélkül sem a drámaíró, sem
a rendező nem fejezheti ki sajátos
művészetét, s akinek fejlettsége befolyá-
solja, meghatározza az író és a színpadra
állító lehetőségeit is. Kifelejtettük volna a
színházból az embert? Elvesztettük volna
figyelmünk középpontjából a színészt ?
Pedig a színház realizmusa a színészen áll
vagy bukik. A legélethűbb díszlet, a
jegyzőkönyvszerűen hiteles, életből
kihallgatott párbeszédek technikája, a
rendezés valóságutánzó megol-



dásai sem hozhatják meg egymagában a
színház számára a realizmust, mert az
csakis a színésztől, a kor emberét föl-
mutató kutatásainak eredményétől vár-
ható.

Szükséges a mi fertályunkon - ahol csak
szavakat, legfeljebb, ha mondatokat
olvasnak és ragadnak ki összefüggéseikből
- leszögezni: fentiek nem kívánnak állást
foglalni rendező vagy színész, író vagy
színész elsőbbségében, mint ahogy azt
sem állítják, az hibádzik színészetünkből,
hogy nem alakult ki benne pincér-
specialista, téesz-paraszt-ábrázoló szak-
ember, vagy kikopott a szmokingot kel-
lően viselő társalgási színész. Ez utóbbi
éppen pozitív vonásnak tekinthető, bár-
milyen soká tartott is számomra ennek
fölismerése, hiszen a társadalmi valóság-
ból is kikoptak az estélyi ruhát, frakkot,
szmokingot csínnal viselő egyedek, a
legyezőt sokszínű bájjal kezelő dámák és
elsőbálos kisasszonyok sokasága. (Más
kérdés azután, és ez is összefügg a valóság
színpadróli lassankénti elszivárgásával,
hogy a történelmivé lett közelmúlt hiteles
ábrázolása ugyanolyan gonddal állítandó
elő, akár egy Shakespeare-előadás
viselkedésbeli hitelességének maga-
tartásrendszere. Ez utóbbiból ugyanúgy
elcsurognak a valóság nedvei előadá-
sainkban, mert nem a szerves élet szín-
padi működtetése a cél rendezőink szá-
mára többnyire, hanem egy új konvenció
megteremtése, egy steril prekoncepció,
mely azután gátjául szegődik a szerepek
egymás közötti kapcsolatának és belső
hitelének. Az a paradox helyzet
mutatkozik ugyanis a klasszikusok mai
színrevitelekor, hogy annál inkább kerül
előtérbe a mai valóságra vonatkozó
tasnulság és értelmezhetőség, minél
inkább igyekeznek megteremteni a mű
korának hiteles színpadi életét. A korhűség
ugyan-is koronként változó kategória. Ma
nem ugyanazt tartjuk korhűnek, mint az
ötvenes években vagy a szecesszió idején.
Ha azonban a rendező nem teremti meg a
klasszikus mű itt és ma hitelesnek ható
légkörét, okvetlenül spekulációkba bo-
nyolódik, steril életidegenséget teremt
eleven, mai emberek helyett.)

Szükségszerű-e a színpadi személyek
arctalansága, az emberi kontúrok meg-
fakulása előadásainkban? Vajon a tár-
sadalmi kapcsolatokban végbement ato-
mizálódást tükrözik-e önkéntelenül a
színházi munkában végbemenő változások
? Általánosíthatjuk-e megfigyeléseinket
abban az értelemben, hogy ami-kor azt
látjuk a színházban: nem az kapja

a szerepet, aki legteljesebben megoldaná,
hanem az, akinek társulaton belüli rangja
megköveteli; a föladat elvégzésében üres-
séget tapasztalunk; a lényeg helyett a
tetszetős látszat nyomul az előtérbe; az
egymás közötti távolságok között elsi-
városodott a közlekedés; az érdem és rá-
termettség helyett az ügyeskedés a célra-
vezető - a színháztól mindennapjaink
visszfényét kapjuk?

Közös mosoly
.Jóllehet, a színpad csak azt tudja mutatni,
ami valóban létezik, nem pedig azt, amit
szeretnénk, ha volna: a művészetnek
mégis föladatai közé tartozik a napi élet
szürkeségei fölé emelkedni és föl-
csillantani a reményt vagy a kivezető
utat. S hogy ez nem jámbor óhaj csupán,
bizonyítja az elmúlt évad legjobb
színházi előadása (a Pesti Színházban az
Eredeti helyszín), ahová visszaárad a való-
ság ezernyi színe - és nem csupán azért,
mert ismerős környezetbe viszi nézőit,
hanem, mert túllépve a mese megelevení-
tésén, az anekdotisztikus részleteken: va-
lóságban élő társadalmi magatartástípu-
sokat fogalmaz színpadra. Érdemes vajon
egyetlen sikerült előadásból levonni kö-
vetkeztetésül, hogy Horvai, aki évekig
művészi egyéniségének nem kedvező,
idegen területeken kereskedett: visszata-
lálva most a-valóság ábrázolásához,
művészi sikert aratott, egyszersmind
bizonyosságát adta, hogy az elmúlt tíz
esztendő kísérletei, zsákutca-ízlelgetései
és más talajokon létrejött színházi formák
sorrapróbálásai nem múltak el
hatástalanul, megtermékenyítőleg
hatottak és élesebb készséget teremtettek
a valóság bekerítésére, vagy valóban csak
arról van szó, amit színházi prakticisták
vallanak: ösz-

szejött a dolog, míg más esetekben nem
jött össze?

Természetesen igazuk van előcsarnoki
vagy irodai fecsegés szintjén: az egyik
esetben jól jött ki a lépés a z Eredeti hely-
s í n n é l , ahol sikeresen adta vissza a ren-
dező az alkotói lehetőséget a színészek-
nek, hogy kedvvel és fölébresztett
teremtő kedvvel keressék meg a legplasz-
tikusabb és legőszintébb megoldásokat,
és ugyanígy csak szerencsés lépésnek te-
kinthetik a Pop-fesztivál, a Harminc é v e s
vagyok, a Madách Színháznak a KISZ-
lcongresszus tiszteletére adott eleven em-
beri tekintetekkel és kort kifejező rit-
musokkal gazdag műsorát, vagy a ko-
rábbi Brecht-show-t (aminek középső,
humorral teli Koldusopera része osztatlan
sikert aratott, mivel közel esett az ismert
zsánerfigurák kedélyéhez, de szinte ki-
vétel nélkül értetlenül fogadták a har-
madik részt és az írott zeneszámok vagy
versek e fejezetbéli összegezésénél a szín-
padon megjelenő karcos érzelmességet,
fájdalmasan kínlódó, lázadó édeskésséget
azonosították magukkal a számokkal, nem
figyelve föl, milyen új kontrapunktikus
színészi elem jelent meg a színpadon,
szinte elszakadva a számok verbális vagy
zenei tartalmától: a fiatal színészek
létrehoztak egy szemrehányó, akasztó-
fahumorral dolgozó kínos érzelmességet,
ami egyáltalán nincsen távol sem Brecht-
től, sem attól, amit olyan elvontan sze-
retnek modernnek tekinteni.) Ha tehát az
egyik esetben sikerült és más esetekben
nem sikerült a produkció, akkor vagy a
franciákkal kell tartani, akik a sikertelen
és jegesen üres estéken azt mondják:
„Ma este nem érkezett el az isten!", vagy
kísérletet kell tenni a dolgok mélyére
nézni és mégiscsak föltéte-
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lezni, hogy a sikerülésnek vagy a bal-
sikernek mélyebb okai vannak. Kell lennie
olyan erőnek - a látszat szerint -, amely
képes kiemelni a színészek egy csoportját
a szélesen elterjedt cinizmusból (nem a
színházira gondolok ebben az esetben),
hogy legalább egy-egy közös munkára
mozgósítsák minden képességüket, és ne
érjék be a szakszervezeti elő-írások és az
elemi munkafegyelem betartásával. A
kérdés természetesen nem csupán
ideológiai, hanem annak a speciális
színházi gyakorlatban megjelenő áttéte-les
változata is. Sokat piszkálódtunk a
színházi próbaszám kissé elmisztifikált
kérdése körül az utóbbi időben, holott
köztudomású, hogy akár egyéves pró-
baidőszak alatt is lehet színházi selejtet
előállítani, és nem egy remekbe sikerült
előadás jött létre megfeszített, szükség-
körülmények között, néhány hét vagy
néhány nap alatt. Mégis, elmondandó, a
színészek régebben többet foglalkoztak
színházi munkájukkal, szerepeikkel. Nem
feltétlenül a próbán, hiszen még Szta-
nyiszlavszkij sem gondolta azt, hogy a
mégoly tartalmasan és képzeletfelkeltő
módon vezetett próbákon készül el a
szerep, ott csak gyakorlatban lehet ki-
próbálni mindannak a töprengésnek, el-
mélyedésnek, próbálkozásnak eredményét,
amit a színész odahaza vagy az utcán vagy
akár autóbuszon utazva végez, egyre
közelebb törve magát az áhított
végeredményhez.

Igaza van Brechtnek, amikor arra a
kérdésre, hogy „több drámát akartok ?",
azt válaszolja: „adjatok pénzt az íróknak!"

Es ez vonatkozik a színészekre is. Majd
harminc évvel ezelőtt megszabták a
színészi fizetések plafonját, ez az összeg
akkoriban valóban függetlenné tette
színjátszásunk nagyjait, nem kény-
szerültek semmiféle csábító ajánlatot el-
fogadni, teljes alkotó erejüket anyaszín-
házukban játszott szerepeikre fordíthatták.
De a színház végeredményben még-sem
csakis különféle foglalkozási ágakat
egybegyűjtő emberek munkahelye,
színésznek lenni nem kizárólagosan meg-
élhetési forrás. Kell lennie még valami
többletnek, a hasznosság, a jóra változ-
tatás, a példaadás érzetének, egyazon
közös ügybe kapcsolódás szomjának égnie
a színészben, ha izzó művészetet kíván
nyújtani, nem csupán a maga (haj-
tóerőként működő) hiúságát jóllakatni. Az
elhivatottságérzés persze nem cserélhető
fel a szaktudással - nevezhetjük így is a
mesterségbeli fölkészültséget -, nem
pótolható meglevő képességeinek tuda-

tos és szakadatlan fejlesztésével. Külön-
ben a színész valóban csak báb marad a
rendezők kezében, és ruhafogassá válik
tervezők jelmezei számára.

Közös nyelv

Ideje volna már végre közös nyelvet be-
szélnünk. Sőt, ami ennél nehezebb, de
lényegesebb: értsük ugyanazt a fogal-
makon. Bemutatták a Csongor és Tündét.
Meglehetősen egyöntetű elismerés fo-
gadta, de a félreértés is egyöntetű volt
körülötte, szinte valamennyi kritika le-írta
elismerése vagy fenntartása jeléül a
népmesei meghatározást. Pedig ha valami
nem volt a Csongor nemzetibeli előadása,
úgy éppen népmesei nem volt. El-
lenkezőleg: abban látszik az előadás eré-
nye, hogy kimozdította közel négy év-
tizedes népmesei konvenciójából, és át-
emelte a népi játékok, teátrális jellegű
szokások jelrendszerébe, megkísérelve az
olasz eredetű széphistóriából lett böl-
cseleti drámát egy más nyelvrendszer
feltételei között megfaggatni. Persze, ha
csupán a maszkok és a néprajzosok által
összegyűjtött szokások gyűjteménye
marad a Csongor kísérlete, s nem sikerül a
kölcsönbe vett formákat átlelkesíteni, mai
társadalmi és emberi tartalmakkal
feltölteni, akkor csupán színpadi skanzen
marad, akár népmese, akár nem az. Mégis
helyes volna egyet érteni a fogalmakon,
amihez persze szükséges volna
alaposabban foglalkozni magukkal a
jelenségekkel. Igencsak itt van ennek az
ideje, hiszen színházaink táján
önkényesen minősíti ki-ki magamagát.
(Éppen most olvasható, hogy a színpadi
kereszt-rejtvények intellektuális
szerkesztője népszínháznak nevezi
irodalmi paraboláit.)

Visszafordulva az ősforrásokhoz, já-
tékkövületek életre bűvölésével, vagy
kerülő utakat megtéve, és a magyar szí-
nészet hagyományait jó kertész módjára
keresztezve idegen fák termésével - egy-re
megy, milyen megoldást választ szín-
házművészetünk, ha az eredmény akár ezt,
akár azt az utat igazolja.

A cél azonban nem az általában vett
modernség, hanem a való élet ábrázolá-
sának visszacsábítása színpadainkra.

A néző sem a modern színházra kí-
váncsi, hanem a magyar színjátékra.

SZILÁDI JÁNOS

A Bánk bán új arca

Illyés Gyula „átigazítása"
a pécsi színházban

A magyar irodalomtörténet megőrzendő
szakmai hagyományként örökítette az
egymást követő nemzedékekre irodal-
munk nagy alkotásainak védelmét, értve
ezen a szövegi sérthetetlenséget is. Ennek
az értékőrzésnek a drámairodalom, illetve
a színházművészet mindig próbaköve volt.
Nem véletlenül. A színház két
vonatkozásban is lényeges változást képes
eszközölni az alkotáson. Az egyik mód a
mű olyan rendezői értelmezése, az adott
dráma gondolatiságának olyan
áthangolása, amely szövegváltoztatás
nélkül valósul meg a produkcióban. Az
irodalomtörténet a vállalt értékőrző funk-
ció jegyében néhányszor felemelte ugyan
szavát a gondolati átformálás ellen, de
(mert az irodalomtörténészek legtöbbjé-
nek nincs kellő színházi gyakorlata, s mert
a változatlan szöveg alapján végre-hajtott
gondolati átrendezés specifikus színházi
jelenség), az enyhe tiltakozáson nem
lépett túl, hanem megelégedett véleménye
jelzésével. Más volt a helyzet a
szövegmegőrzés, a szövegtisztelet terén:
egyértelműen érvényesült az értékőrző
funkció.

És most éppen itt következett be for-
dulat.

Mert gondoljuk csak meg: a Bánk bánról,
nemzeti irodalmunk egyik talp-kövéről
van szó. Ehhez hozzányúlni, venni a
merészséget, a bátorságot, hogy amit
gyengéivel együtt örökre a nemzet
emlékezetébe zártunk, azt most, mai tollal
átírja valaki, hogy húzzon belőle, hogy
átfogalmazza mondatait, hogy sajátját
tegye a halhatatlan sorok mellé?! Húsz
vagy akár tíz évvel ezelőtt nem a tett,
hanem maga az ötlet is vihart váltott volna
ki.

Most megtörtént - és nem rendült meg a
föld. „...nem festek viharfelhőket az égre.
. ." - írja Pándi Pál is a Kritikában, az
egyetlen, aki az átigazítás el-len foglalt
állást, mondván: ,,... én ma-gát a
klasszikus művet tekintem végleges alakú
gyémántnak."

Pándi Pál egyértelmű és határozott, az
ellentmondásban is a legnagyobb tisztelet
hangján érvelő állásfoglalása mel-


