
valami. építkezés felvonulási területe
volna, az utóbbi, nyilván kényszerűség-
ből, túlságosan elstilizálja az arénát -, de
azért esztétikai és színpadi értelemben
egyaránt jól használható.

A kellemes „körítés" kevesebbet érne a
címszereplő kvalitásai nélkül. Ponto-
sabban szólva: Cynthia Clarey és a laza
lezserséggel léterő statisztéria föl-tételezi
egymást Carey- a köznapi termé-
szetességet tudja „operai szintre" emel-
ni, anélkül, hogy egyetlen konvencionális
eszközt használna. Habanerát még
sohasem láttam ilyen kevés gesztussal s
főleg csípőriszálás nélkül énekelni-ját-
szani. Clarey szinte alig mozog, nem
mórikál, és nem „csábít " , erotikája még-
is közvetlen és sugárzrí. Többet játszik
befelé, mint látványosan: átélt belső
világa van, ami - különösen a harmadik
felvonás monológjában és a kártyater-
cettben - tragikus színezetet kap. Ezek-
ben a pillanatokban meditatív Magá-
nyosság jellemzi Clarey Carmenjét. A
negyedik felvonásban pedig teljesen hi-
ányzik belőle a megunt szeretőt - Josét -
megvetéssel kezelő kegyetlenség.
Ellenkezőleg, Clarey Carmenje
megpróbál gyöngéd barátsággal elválni
Josétól, hiszen számára természetes, hogy
nem szín-lel szerelmet, ha az érzés már
elmúlt, de semmi oka rá, hogy gyű lölje a
férfit. Mintha búcsúölelésben érné José
halálos tőrdöfése .. .

Ami az énekesnő vokális teljesítményét
illeti - nem nagy, de kulturált, iskolázott,
minden fekvésben kiegyenlített hang,
kellemes hangszín és technikai biztonság
jellemzi. Nem tartozik a hangjukkal
elbűvölő művészek közé; adottságai
tökéletes harmóniában van-nak
játékfölfogásával és
megjelenítőképességével. Carmenja
ritkán látható, egységes alakítás.

Ugyanez, ugyanígy rajta kívül nem
mondható el az előadás egyetlen szerep-
lőjéről sem. A másik két vendég közül a
Josét alakító David Griffith minden

tekintetben közepes formátum. Hangja
és játéka egyaránt a drámai pillanatokban
-- a harmadik és negyedik felvonásban --
meggyőzőbb; azt viszont nem egészen
érteni, hogy Carmen miért szeret bele
ebbe a jelentéktelen, bumfordi tisz-
tecskébe. Amit Griffith az első és máso-
dik felvonásban csinál - Joséjának
öntetszelgően hízeleg Carmen
föllángolása, de előbb ijed meg tőle,
mintsem igazán tüzet fogna -, önmagában
nem színvonaltalan, inkább csak súlya
nincs. Jake Gardner filmreklám-
Escamillója figurálisan beleillik az
egyébként kissé „amerikanizált"
előadásba, de maga az ének-lés túlzott
fizikai összpontosítást követel tőle; ehhez
járul, hogy maga a matéria is elég fakó és
kiműveletlen.

Az előadás magvar szereplő i - első-
sorban a Micaelát éneklő Pászthy Júlia,
illetve Begányi F e r e n c Z u n i g a hadnagy
szerepében - a vendégművészekhez ké-
pest gazdagabb hangi adottságokat
Mondhatnak magukénak, másrészt vi-
szont be kell vallani, hogy hatásosságuk-
ban is sokkal konvencionálisabb, „ope-
rásabb" alakítást nyújtanak. Lényeg ében
ugyanez vonatkozik a csempészkvartett

kertest Ingrid, Bokor Jutta, Kokas
László, Németh Gábor - tagjaira. Az
operazenekar és -kórus, amennyire a
margitszigeti „akusztika" engedte, szépen
szólt; a karmester kovács János
invencióját az operaházi hangzás
föltehetően hatványozottan igazolni.
vissza.

Mindent összevetve, s ezt elégedetten
nyugtázhatjuk, Szinetár Miklós Carmen je
üdítő oázis a. színházilag, pontosabban
zenedrámailag sivatagos hazai opera-
játszásban.

Bizet: Carmen ( M a r g i t s z i geti Színpad)
Díszlet: Götz Bé la. Jelmez: Vágó Nelly.

Mozgástervező: László Péter. Rendező: Szinetár
Miklós.

Szereplők: David Griffith, Jake Gardner,
Kakas László, Németh Gáb or , Begányi
Ferenc, kovács Pál, Cynthia Clarey, Pászthy
luka, Kertesi Ingrid, Bokor turfa, Fillár
lstván.
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A Rock Színház és a Hair

Az elmúlt nyáron hatodik esztendős Rock
Színház bemutatta a Hairt a Budai
Parkszínpadon. A Hair tizennyolc évvel
megszületése urán a magvar nézők elé
került.

A Hair mítosza

1967 tavaszán New Yorkban egy off-off
Broadway-színházban mutatták be a h a i r

első, prózai változatát. A vázlatos,
rögtönzést is igénylő szöveget kerten
írták: az olasz származású, huszonnégy
éves Gerome Ragni és a magyar szár-
mazású, huszonhét éves James Rado -
színészek egyébként. A közösségi. szer--
tartások újrafelfedezésével és újraélesz-
tésével, valamint virágokkal és
(kábítószerrel, misztikus és alpári
tanokkal próbálta k szembefordulni a
vietnami háborút hosszú távon favorizáló
amerikai establishment megannyi
konvenciójával.

Mindössze fél évvel később a New
York-i Shakespeare Festivalon a Hair-rel
mutatkozott be Joseph Papp Public
Theaterje, amely ma is a város egyik
legjelentősebb színházi. műhelye.

1968 áprilisában aztán a Broadway úri-
közönsége i s t a lá lkoz ik a hosszúhajúak
immár Galt Mac Dermot által megzené-
sített credójával. Ezen az ősbemutatón
Bergert Ragni, Claude-ot pedig Rado
játszotta. Á két ifjú színész-írót egy
későbbi produrcer kitiltotta az
előadásból és a színházból, mert
„túlzásba vitték a rögtönzést és a
malackodást ". . Érett a Hair botránya és
leendő mítosza.

Úgy tűnt, az előadás igazi botrányköve
az a jelenet, amelyben az amerikai
zászlón meztelenül szeretkezik hat fiatal.
\z „ágyjelenet" láttán felháborodottan
hagyta ott az előadást két amerikai aszt-
ronauta -- Bostonban pedig egy hónapra
be is tiltották a produkciót. Az üggyel a
Legfelsőbb Bíróság foglalkozott - ítéle-
tében végül nem. kötelezte a szerzőket
változtatásra, sem az inkriminált jelenet
elhagyására.

Mexikóban rögtön az előadás után
kiutasították az országból az amerikai
vendégtársulatot. Las Vegasban csak

Jelenet Bizet: Carmen című operá jának margi tsz iget i előadásából {Kelet i Éva fe lv. )



letartóztatták őket. De jutott a botrányból
Európának is, az NSZK-ban, Angliában és
másutt is fellángolt a felháborodás.
Mindez azonban csak a Hair-mítosz fele.

A másik fél - az eltelt idő. A békés és
többnyire ártalmatlan hippiket felváltották
a szilaj Fekete Párducok, a párducokat a
különféle terrorszervezetek, és
megjelentek a punkok. A vietnami háborút
a kifinomultabb haditechnikát és

kevesebb embert alkalmazó egyéb hábo-
rúk. A hajdani lázadók vagy besoroltak az
establishmentbe, vagy végképp ki-
rekesztették magukat. Átértékelődött a
lázadás maga, együtt az egykori lázadás
témáival. Kevésbé látványos, kevésbé
érzelmes, ám sokkal praktikusabb és
célratörőbb lázadásformát választanak a
„maiak". A Hair mítosza - közösségi
mítosz. Ma individuumok állnak szemben
egymással és a társadalommal. A Hair

„törzsi, szerelmi rockmusical" volt
egykor; akkor, amikor Amerika és Európa
nagyobbik fele a közösségi ki-állással, az
együtt vívott harccal vélte
megváltoztathatónak a világot. Az 1968-
ban kulminált indulatok és mozgalmak
alkották a Hair igazi alapját. Viszonyunk
1968-hoz - viszonyunk a Hairhez.

Az eredetire tekintve 1985-ben talán
már a Hair előadhatósága sem egyértel-
mű, miként előadásának szükségessége
sem az. De ha a Hair-mítoszt, a Hair-
szertartást idézzük, a Jézus Krisztus
Szupersztár kerettörténetéhez hasonlóan -
a jelenből visszatekintve - a Hair is élő
maradhatna. Miként Forman filmje.

A Rock Színház

A Hair - a műfaj egyik klasszikus darabja.
„Kötelező anyag" a Rock Szín-házban.
Társaival, a Jézus Kriszta Szupersztárral,
a West Side Storyval, az Evitával együtt
meg kell tudni csinálni. Az első évben.

Kérdés : volt-e már értékelhető, igazi
első éve a hatodik esztendős Rock Szín-
háznak? A magyar színházak túlnyomó
többsége messze van - anyagi s egyéb
ellátottság tekintetében - az optimumtól.
A Rock Színház pedig nagyon messze van
a magyar színházak túl-nyomó
többségétől.

Ha a margitszigeti Evita után egy
mecénás mondjuk a két évre elegendő
pénzt, épületet, eszközöket, valamint
tánctanárt, énektanárt, színházi személy-
zetet és színházi körülményeket biztosított
volna a Rock Színháznak - alapot adott
volna a követeléshez. Egyértelmű
mutatók, számok, teljesítmények alapján
két év elteltével vagy egy viszonylag
olcsó színházi bukást, vagy egy jól mű-
ködő, netán nyereséges színházat ereszt-
hetett volna útjára.

A Rock Színház azonban semmiféle
feltételt nem kapott meg. A hazai szín-
házi életben valóban túl fiatalnak tekint-
hető vezetőiket bizony a hivatalos helyek
nemigen vették komolyan, ők pedig
rendre olyasmivel foglalkoztak, ami nem
az ő dolguk, amivel percet sem töltene
például a Nemzeti igazgató-ja. A
különböző szervek és fórumok a
válsághelyzetekben adott gyorssegélyek-
kel tartósították a gondokat.*

* Lapunk nyomdai munkálatai közben
kaptuk a hírt, hogy a Rock Színház a Mű-
velődési Minisztérium felügyelete alá került.

Kaszás Attila (Claude) és Füsti Molnár Éva (Jeanie) a Hair című musicalben (Budai Parkszínpad)



A Rock Színház társulata - mind-ennek
ellenére - jelentős szakmai fejlődésről
adhat számot. Sőt: egyre precízebb,
mozgásban, énekben egyre tökéletesebb a
teljesítmény. Paradox módon ezt is a
krónikussá váló önbizalom-hiány jelének
tekintem, az egyetlen lehetséges
reakciónak ebben a lehetetlen helyzetben.
Á színház életformájában, művészi
alkotómunkájában rögzülni lát-szik a
hátrányos helyzet tudata, a másod-rendű
színházi besorolás s a már-már beteges
bizonyítaniakarás. Ettől tökéletesebbek a
tánclépések, és fogy az egykor oly
megnyerő lendület, hit, belső fűtöttség.

A Rock Színháznak ebben a formában,
ilyen feltételek között nincsen jövője.
Nyilván jól tudják ezt azok is, akiken a
feltételek múlnak.

Mint említettem, a Rock Színháznak
már régen túl kellene lennie a Hairen. Az
előadás egyik legnagyobb baja éppen az,
hogy túl is van rajta.

Sándor Pál film-színháza

A rendező nem akarta eljátszatni, hogy
1968-ban vagyunk. De nem is hang-
szerelte át a „virággyerekek." lázadását a
hifi-Duran Duran-Technokol rapid
őrületre. És Forman filmjének még a
ködképét is messziről elkerülte. Ez utóbbi
persze nagyon kockázatos, főleg
Magyarországon. Nálunk ugyanis a Hair
elsősorban Forman filmje, akkor is, ha
tudjuk, hogy az eredeti forgató-könyvtől
alaposan eltér, más a cselekmény, a
szereplők viszonya egymáshoz, más a
történet egészének atmoszférája.
Természetesen jog és lehetőség vissza-
térni az eredetihez, de éppen a nálunk élő
Hair-image miatt fontos lett volna
hangsúlyozottan, tisztán ábrázolni az
eredeti karaktereket, viszonyokat. Sokan
ugyanis azért csalódtak az előadásban,
mert Forman filmjéhez képest másik, de
jobbára érthetetlen történetet kaptak.

Végeredményben az előadás azokra a
rock színházi koncertekre emlékeztet,
amelyekben már hangzottak el dalok -
koreografált tánc kíséretében - a Hairből és
más nagy sikerű musicalekből is. A
rendező - mintha ismét snittekben
gondolkodott volna - jelenetről jelenetre
oldotta meg az előadást, önálló részeket
szerkesztett egymás mellé. Revüt csinált a
Hairből.

Pedig Sándor Pál eddigi filmjei arról

árulkodnak, hogy a rendező pontosan
tudja, milyen elemekből áll össze az az
életérzés, amit a konkrét időtől kissé
elemelve a laza cselekménynek, a zené-
nek, a táncnak ki kellene fejeznie. Egé-
szen biztosan ismeri azokat a hangulati,
érzelmi, érzéki, látványbeli eszközöket is,
amelyekkel ezt az életérzést fel lehet
mutatni. Mindebből azonban nagyon
kevés jelenik meg a színpadon. Az ötlet-
sorozat egyes darabjai jók, mások gyen-
gébbek, egyesek illeszkednek az adott
helyzethez, mások nem - de jobbára
függetlenek egymástól. Míg az előadás
elején a szabadságszobor-megoldás jó-
nak tűnik, az egymást öldöklő apácák,
marslakók, indiánok, feketék, katonák
jelenetsora - ismételve - túl didaktikus.
Ha a Hairhez nem is, Sándor Pálhoz fel-
tétlenül illett a „filmmúzeum"-betét
 csak kicsit hosszúra sikerült.

Minderről a rendező tehet. Arról
azonban már nemcsak ő, hogy a
 Sándor Pálnál és a Hairnél is oly fontos
- technika a legváltozatosabb pontokon és
formákban mondta föl a szolgálatot.
Recsegtek a mikrofonok, zúgott az
erősítő, hol így, hol úgy vibráltak a
neonok - mindez akkor is agyonvágta
volna az előadást, ha az egyébként töké-
letes. A Rock Színháznak változatlanul
drukkerközönsége van. De nekik is fogy
a türelmük. Igaz, ez egyszer nem a tökély
múlt a technikai zűrökön.

A „virággyerekek"

Á szereplőket túlnyomórészt dicséret
illeti. Immár nemcsak igyekezetükért,
hanem teljesítményükért, amely produk-
cióról produkcióra jobb, pontosabb.

Claude szerepére kitűnően bevált ven-
dégművészt hívtak: Kaszás Attilát. Á
Vígszínház fiatal művészének jó alka-

lom volt ez arra, hogy képességeinek
másik, az eddig látottaktól eltérő oldalait
is megmutassa a közönségnek -- ragyo-
góan élt is a nem mindennapi lehetőség-
gel. Jól táncol, kiválóan énekel - és
annyira súlyos személyiséggé válik a
színpadon, hogy e legfontosabb elemek
szinte természetesnek, mellékesnek tűn-
nek fel. Figurában, szerepben gondol-
kodik - és nem jelenetekben, számokban,
táncokban. Nem előad - játszik. Claude-ja
az előadás igazi középpontja.

És csak kis részben azért, mert párja -
Berger - nem pályázik hasonló helyre a
produkcióban. Nagy Feró egyetlen
pillanatra sem képes feledtetni, hogy
máshonnan érkezett és máshová való,
hogy számára a játék előadás, számok
sorozata. Érdekes, hogy még a dalok
előadásában is súlytalannak és hitelte-
lennek tűnt. Táncolnia - okosan - nem
sokat kell, beszélnie - sajnos, sok hibával
- sokat. De valószínű, hogy Nagy Feró
személye olyan közönségréteget vonzott
az előadásra, amelyet egyébként aligha
lehetett volna becsábítani.

Vendégművészek is közreműködtek az
előadásban - közülük elsősorban Russel
Royce Barnes és Benetta Chisholm tűnt
ki, olyannyira, hogy időn-ként képesek
voltak megidézni azt a mélységet,
ahonnan ez a tánc, ez a zene, ez az
életérzés fakad. Talán, mert adottságuk
mindaz, ami a rockszínházas csapatnak
nehezen megszerzett tudás - az övék volt
a Hair.

Nagy Anikó hangja változatlanul
rendkívüli, de Sheila - egyébként nehéz -
szerepében ezúttal haloványabb színészi
játékot nyújtott. Füsti Molnár Éva viszont
szellemesen, kedvesen alakította a terhes
és bájoska Jeanie-t; személye

Kováts Kriszta és Bardóczy Attila a Hairben (Sárközi Mariann felvételei)



egyébként is nagy nyeresége a társulat-
nak.

Jó volt a Kováts Kriszta-Bardóczy
Attila duó is a Mama-Papa, illetve a
turisták szerepében. Igaz, nekik aztán
hamisítatlan színházi feladat jutott, ha csak
jelenetnyi is.

Személyiségek, arcok válnak ki a nem-
rég még egységesnek ható tömegből;
immár nem először Gajdos József és
Prókai Annamária.

Diana Brill koreográfiája testre szabott,
mégis - főleg a tömegjelenetekben -
változatos volt, s a társulat jól is adta elő.
Pedig nem volt könnyű dolguk Kovács
Attila arctalanul eklektikus dísz-letében,
amely első pillantásra számos játszási
terepet kínált, majd kiderült róla, hogy
mindössze a színpad használható. A
villogó neoncsövekről nem derült ki, hogy
miért kerültek be az előadásba: 1967-nek
vagy 1985-nek kell eszünkbe jutnia róluk?

A közönség látóterében foglalt helyet a
zenekar, és - egészen felül - a kórus. Nem
nézni ugyan nem lehetett őket, de látni
sem. Ha azért nem volt megfelelő világítás
rajtuk, hogy ne lássuk őket, akkor miért
oda rakták őket, ahová?

A Várkonyi Mátyás irányította zene-kar
most is jól tette a dolgát - immár szokás
szerint. Miklós Tibor magyar dalszövegeit
sok bírálat érte; a lehetet-lent megkísérlő
„magyarító" szerintem jó munkát végzett.
Elsősorban azzal, hogy szövegei az
eredetihez hűen, mégis magyarul szólnak.
Arról már nem ő tehet, hogy a
világslágernek számító dalok angol
szövegének hangalakja, zenéje sok néző
fülében tapad a dalhoz. Talán ezért volt
elfogadható, hogy időn-ként - főként a
vendégek - angolul énekeltek a színpadon.

Néhány kiváló egyéni teljesítmény és
néhány jó ötlet. A Hairhez édeskevés, egy
revühöz - elég.

Gall` Mac Dermot-Gerome Ragni-james Rado:
Hair (Rock Színház)

Fordította: Dohár Péter. Magyar
szövegkönyv és dalszövegek: Miklós Tibor.
Díszlettervező: Kovács Attila. ,Jelmeztervező:
Benedek Mária. Koreográfus: Diana Brill.
Zenei vezető: Várkonyi Mátyás. Magyar
színpadra alkalmazta és rendezte: Sándor Pál.

Szereplők: Nagy Feró, Kaszás Attila,
Nagy Anikó, Russel Royce Barnes, Gajdos
József, Füsti Molnár Eva, Benetta Chisholm,
Prókai Annamária, Kováts Kriszta,
Bardóczy Attila, Sasvári Sándor, Vass
Péter, Hegyesi Géza, Prókai Eva, Petridisz
Hrisztosz, Landkammer Dániel.

SZÜCS KATALIN

Illusztrációk
egy remekműre

A Dekameron a Körszínházban

Úgy érzem, egyre nehezebb - mond-hatni
terhesebb - a Körszínház produkciójáról
írni. Mert a nyári színházi viszonylatban
nagy múlttal rendelkező vállalkozás
mindenkori aktuális előadása értékelhető
(és értékelendő is) ugyan ön-állóan,
egyszeri műalkotásként, ám az egyes
produkciókban egyre erőteljesebben (és
zavaróbban) ütköznek ki a „kör-
színháziság" ismérvei. Az előadások évek
óta magukon viselik az előző nyári
évadok során - viták tüzében - kiforrott,
megerősödött (és egy ideje immár meg-
rögzött) sajátos stílusjegyeket, egy kon-
cepciózus alkotó, Kazimir Károly mű-
vészi gondolkodásmódjának, színházi
gesztusrendszerének állandósult, alap-
meghatározásokká vált elemeit. E kör-
színházi specifikumokról, a kezdetben
volt szándékokról s a megvalósult,
Kazimir-féle „népművelő", „ismeret-
terjesztő" színház jelentőségéről és el-
lentmondásairól avagy az epikus művek
színpadi adaptációjának mindmáig ak-
tuális problémáiról az évek során jó-
szerével minden lehetőt leírtak, elmondtak
pro és kontra. Így a Körszínház be-
mutatójáról - legyen szó akár az ideiről,
Boccaccio Dekameronjának színrevitelé-
ről - aligha lehet anélkül írni, hogy az
ember - még a leghatározottabban
konkrétságra törekvő recenzens is - ne
bocsátkoznék ismétlésekbe.

Nem az a baj, hogy egy színház alkotói
szinte monomániásan ragaszkodnak saját
színházeszményükhöz (feltéve, ha ez az
eszmény találkozik a közönségével),
bevált - vagy annak hitt - forma-
nyelvükhöz. Végül is az „iskolateremtés-
nek" is ez az útja. A baj ott kezdődik,
amikor már tulajdonképpen el sem kell
mennem a színházba az élményért, a
szereposztás s a kitűzött program ismere-
tében a valóságos látvány nélkül is el-
képzelhető a várható előadás. Amikor
megszűnik a színházban a személyes
jelenlét varázsa, a megismételhetetlenség
élménye, s eluralkodik az egy helyben
topogás. Vagyis a „kikristályosodott"

forma töltetik meg mindig más-más
tartalommal. Aminek következtében e
tartalom egyre hatástalanabb, érdektele-

nebb. Valami ilyesmit érzek a Kör-színház
esetében.

A fenti sorok szinte kínálják a vádat:
előítéletekkel telve néztem meg a hu-
szonhetedik bemutatót, a Dekameron-
adaptációt. S amennyiben a korábbi kör-
színházi és Thália színházi előadások
nyújtotta tapasztalatok, az ezekből le-vont
konzekvenciák mint előzetesen be-
folyásoló tényezők annak minősülnek,
akkor valóban. (Ide kívánkozik a Thália
említése, mert az ősztől falai közé vonuló
produkciók „alkalmi" társulata már régen
nem alkalmi, a korábbi hagyományokkal
szakítva az utóbbi évek-ben jobbára a
Thália Színház gárdájára korlátozódik.) De
bevallom, egyébként is elfogult vagyok.
Határtalanul tisztelem ugyanis Kazimir
Károly nyilatkozatokban is
megfogalmazott és darab-választásaival (a
Thália-beliekkel is) sok-szorosan igazolt
törekvését, hogy minden előadásukban
benne legyen az emberbe vetett hit, a szép
és a jó féltése, az örökös újrakezdés
bátorsága; s amely a világirodalom
remekeinek közvetítésével kísérli meg
felmutatni „az élet teljességét, az adott
történelmi körülményekre s
közönségigényre" reflektálva. Annál
keservesebb látni, hogy a nemes szándék -
olyan emlékezetes elő-adások után, mint
amilyen a Mario és a varázsló volt például
- hogyan akad el színpad és nézőtér
határán, hogyan szürkül látványosan üres
közhelyekké. S a tág horizontú, az
Európán kívüli színházi kultúrák felé
tájékozódó és tájékoztató színház hogyan
válik játék-stílusában mind
befeléfordulóbbá, egysíkúbbá. Az
ellentmondás most, a Dekameron esetében
is szándék és megvalósítás között feszül,
illetve már magában a szándékban benne
rejlik. Ismét adott ugyanis a kérdés (mint
már annyiszor) : a színházművészet
milyen mértékben képes ellátni
ismeretterjesztő funkciót úgy, hogy
közben művészi hivatását is
maradéktalanul betölti. S hogy fel lehet-e
használni (avagy érdemes-e) egy irodalmi
mű népszerűsítésére a színházi élmény
feláldozása nélkül, nem beszélve az
adaptált mű teljességéről. Válasz nyil-
vánvalóan csak konkrét mű konkrét
előadása kapcsán adható e kérdésekre.
Nem véletlen hát, hogy újra és újra meg-
fogalmazódnak Kazimir színházával
kapcsolatban, amelynek szinte alapismérve
lett, hogy az eredendően színpadra szánt
darabokkal szemben előnyben részesíti az
epikus műveket. Hofmannstahl Akárki
című drámájának 1983-as


