
A magyar versek és novellák után megje-
lent a drámák gyûjteménye is az Osiris Ki-
adónál, és aligha vitás, hogy ez a legproble-
matikusabb kötet az összes közül. A ma-
gyarázat nem túl nehéz. A három nagy mû-
nem közül bizonyosan a dráma az, amely a
legkevesebb maradandó mûvet teremtette
irodalmunkban – a legárvább, legkevésbé
kidolgozott és az idegen, korántsem min-
dig a legszerencsésebb hatásoknak kitett
mûfajunk volt, és maradt mindmáig. Iro-
dalmunk meghatározó személyiségei köl-
tôk, esetleg prózaírók; magányos, egyszeri
sikerülésektôl eltekintve a dráma a magyar
mûvészetben csak a legritkább esetben vált
kultúrateremtô erôvé, itt a Bánk bán és Az
ember tragédiája említhetô. Drámánknak
nincs olyan szerves korpusza, melyet még
a próza is magáénak mondhat, nem be-
szélve persze költészetünk csodálatos ka-
tedrálisáról. És voltaképpen nincs par ex-
cellence magyar drámaíró sem, aki úgy a
színpad született, attól elválaszthatatlan
mûvésze, mint, mondjuk, Petôfi vagy Jó-
zsef Attila a versé. Talán egyedül Molnár
Ferenc kötôdik sorsszerûen a színházhoz
– ebben az értelemben aligha vitás, hogy ô
a legnagyobb magyar drámaíró. Ilyen hely-
zetben roppant nehéz az antológia váloga-
tójának helyzete.

Kerényi Ferenc nyilván a legjobb szán-
dékkal és tudása alapján rakta össze a
könyvet; egy másfajta összeállítás (mely-
nek részelemeire majd javaslatot teszek a
továbbiakban) feltehetôen éppúgy támad-
ható lenne, mint a mostani, legfeljebb más
szempontokból. 

A könyv csak lezárt életmûvekbôl válo-
gat, azaz nem közöl élô szerzôtôl darabot.
Életében senki sem nevezhetô boldognak,
mondta állítólag Szolón – azaz antológiák-
ban való szerepeltetéssel ne avassunk hal-
hatatlanná senkit idô elôtt. Hisz sokszor
volt alkalmunk látni, hogyan foszlanak
semmivé a szerzô életében még ünnepelt
irodalmi teljesítmények; ez drámai produk-
cióknál fokozottan igaz, vagyis Kerényi
döntése helyesnek tûnik. Ám az már alig
tolerálható mulasztás, hogy a szerkesztô a
megírás és a bemutató adatain kívül szinte
semmiféle jegyzetet, életrajzi tájékoztatót
nem ad, hiszen bizonyos értelemben kézi-
könyvrôl van szó, melynek talán iskolai
segédanyagként is helyt kell állnia.  

Egy antológia esetében sosem érdektele-
nek a számok: a kétkötetes gyûjtemény
harminc drámát tartalmaz huszonöt
szerzô tollából – az aránytalanság oka,
hogy Bródy Sándor, Kisfaludy Károly,
Molnár Ferenc, Németh László, Örkény
István két-két színmûvel szerepel. Esze-
rint ez az öt lenne a legjobb (már elhunyt)
magyar drámaíró? Kerényi Ferenc aligha
gondolhatta ezt komolyan, és utószavában
persze megpróbál válaszolni az ilyenkor
óhatatlanul felbukkanó ilyen és ehhez ha-
sonló kérdésekre. Egy képzeletbeli olvasó
szájába például ezt adja: „nem találom
Bessenyei György, Bíró Lajos, Háy Gyula,
Illyés Gyula vagy Karinthy Ferenc nevét.”
Na igen, ekkor felmerül a válogatás elvei-
nek kérdése. 

És itt eléggé bizonytalan talajra érünk.
A recenzens korántsem képzeletbeli ol-
vasó, ezért megkérdezheti, hogy mit is je-
lent ez a kitétel az utószóban: „A magyar
dráma fejlôdéstörténete – eredményeivel,
problémáival egyetemben – pontos és
méltó tükörképe nemzeti önismeretünk-
nek és a világban elfoglalt helyünknek.”
A nemzeti önismeret még csak elmegy, bár
mintha kissé idejétmúlt és hihetetlenül
tág, azaz tartalmatlan kategória lenne, ám
üsse kô, az ember valahogy érti, vagy sej-
teni véli, mirôl van szó. De a többi talány.
Ezért visszakérdezek: hogyan lehetne pon-
tos és méltó tükre a világban elfoglalt he-
lyünknek drámánk fejlôdéstörténete?
Hogy milyen helyet foglalunk el a világban,
az talán mégsem esztétikai kérdés (és
persze nem is a nemzeti önismereté), már-
pedig egy drámát elsôdlegesen mégis esz-
tétikai tárgyként érzékelünk, noha persze
más elgondolások is helyet kaphatnak.
Vagy akaratlan irónia ez, és annyit tesz:
mivel drámairodalmunk soha nem játszott

különösebb szerepet a világban, mikor
messze lemaradva kullogott csodálatos
költészetünk és a Nobel-díj miatt egyre si-
keresebb prózánk mögött, e kétkötetnyi
anyag a szomorú bizonysága drámánk vi-
lágbeli gyengeségének?! Vagy annyit jelent
csupán: éppen hol állunk a siker létráján a
világban? Mármint a divatok (vagy fenn-
költebben: irányzatok) áramlatában? Ha
igen, akkor megint a világsikerû és ma is
folyton játszott Molnár Ferenc bizonyul
a legnagyobb magyar drámaírónak. Ám a
szerkesztô fejlôdéstörténetrôl beszél, és
akkor feltehetô a kérdés: eszerint iroda-
lomtörténeti érdekû antológiát szerkesz-
tett, melyben elsô szempont a darabok
fejlôdéstörténeti, egyáltalán történeti he-
lye? Ekkor a szemelgetésben megnôtt a
mûvek helyi, mondhatni dokumentumér-
téke, és ez (részben) háttérbe szorította az
esztétikait? Rendben, de akkor valóban
menjünk vissza a képzeletbeli olvasóhoz,
és kérdezzük meg: miért nem szerepel Bes-
senyeitôl az Ágis tragédiája? Vagy az elsô
magyar szatirikus játéka, A filozófus? Netán
Háy Gyula olyan, egyébként elég jó darab-
jai, mint az Isten, császár, paraszt, a Tiszazug
vagy ne adj’ isten A ló? Vagy – horribile
dictu! – a legkiválóbb „termelési dráma”,
Az élet hídja? Miért nincs itt Márai gyenge
és erôsen giccses, de vitathatatlanul forró
sikert megélt mûve, a Kaland, melynek szö-
vege ráadásul nem is könnyen hozzáfér-
hetô manapság? Vagy ha esztétikai volt a
válogatás, akkor hogyan maradhatott ki
Székely Jánostól a Caligula helytartója? Ho-
gyan szerepelhet két mûvel is Németh
László (Bodnárné, Széchenyi)? A Bodnárné
meglehetôsen unalmas, mondhatatlan
nyelven megírt falusi krimi, regénynek-
novellának jobban elmegy, a történelmi
darabok közül pedig nyilván a Galilei a leg-
maradandóbb. (Nota bene: Weöres Sán-
dor két mûvének publikálását az örökös
akadályozta meg, Bartók mellett most már
ô is a szigorúan ellenôrzött nagyjaink közé
tartozik – szomorú és abszurd helyzet.)

Vagyis ismét itt a kérdés: esztétikai vagy
irodalomtörténeti, netán színháztörténeti
volt a válogatás eminens szempontja?
Utóbbi kettôt szinte lehetetlen elválasz-
tani, de mintha megint valami rettentô
csapdába esnénk, melybôl alig lehet kisza-
badulni. Mert a magyar dráma – szemben,
mondjuk, a lengyellel vagy az orosszal,
csehvel, hogy a nyugati fejlôdésrôl most szó
se essék – szinte sosem talált szövetséges
színházat magának, a legjelesebb darabok
az íróasztalfióknak születtek, és onnan tá-
madtak jobb esetben életre. Ezért a szín-
ház, más néven a befogadás, megint más
néven a közönség alig hatott vissza a tollat
fogó kézre, amely így aztán megremegett,
vagy egyszerûen odavágta a sarokba az egé-
szet – a Bánk bán esete paradigmatikus.
Vagy abnormális volt a nézôtéri lelkesedés
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(Molnár Ferenc, Örkény István), és a szer-
zô a színpadi mennybe ment, noha tudjuk,
hogy a zsinórpadlás paradicsoma olykor
erôsen elüt az esztétikáétól.

Egyszóval: nem látni Kerényi válogatá-
sának markáns vonásait. Mintha különféle
meggondolások alapján született volna, és
lett ekként kissé zavarossá ez a kötet: nem
reprezentatív, de nem is ünneprontó vagy
felfedezô, nem irodalomtörténeti, de nem
is „tisztán” esztétikai, nem színháztörté-
neti, de nem is irodalmi.  

Legyen bárhogy is, most elôttünk ez a
szépen tördelt, bár ágyban olvasásra nem-
igen alkalmas két vaskos kötet, és inkább
azt nézzük, milyen szövegeket olvashatunk
bennük. Vagyis: miféle élvezetet jelentenek
e darabok pusztán az olvasás révén? Az
elsô kötetbôl messze kimagaslik Bornem-
isza Péter többnyire Magyar Elektra címen
emlegetett darabja. Ma is frissnek ható, fé-
lelmetesen eleven nyelv, valóban tôrôlmet-
szett magyar típusok, és mindemellett a fe-
udális viszonyok szenvedélyes, valóban
prédikátori hevületû ostorozása. Felfo-
hászkodhat az olvasó: Istenem, mit vesz-
tettünk, amikor a történelmi tébolyaink
miatt nem akadt folytatása ennek a bámu-
latos kezdetnek! Mert Balassi Szép magyar
komédiája már inkább csak nehezen
emészthetô szövegtenger, és szemben Bor-
nemisza darabjával, mai elôadása nehezen
elképzelhetô. De ez még semmi, jönnek a
felvilágosodás és a reformkor drámái, ezek
a szótárral is alig olvasható, nyögvenyelôs,
legfeljebb a szigorlatra elôvett nyelvemlé-
kek. Most kiderül, micsoda baklövés volt
Kisfaludy Károlyt két mûvel is felléptetni; a
közölt vígjátékok (A kérôk, Három egyszer-
re) humora enyhén szólva is mohos, egy-
kor érthetô és jól követhetô szatírájuk éle
megkopott. Szerepel Czakó Zsigmond
Leona címû alig felfogható, legfeljebb do-
kumentumként befogadható rémdrámája,

SZÍNHÁZI JELENLÉT – SZÍNHÁZI JÖVÔKÉP
Színházszociológiai tanulmányok.

NKA-kutatások 1. 
OSZMI, 2005, 240 oldal

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap szín-
házi kollégiumának meghívásos pályáza-
tára született három kutatás eredményeit
foglalja össze. Az elsô tanulmány, amely-
nek szerzôje Szabó István, az Országos
Színházmûvészeti Múzeum és Intézet
igazgatóhelyettese, a színházi struktúrá-
val foglalkozik, a jelenlegi szisztéma fenn-
tartásának, fennmaradásának problemati-

káját járja körül. A társulatos-repertoár
rendszer megôrzése és a struktúra keretei-
nek tágítása nincs ellentmondásban egy-
mással – állítja a szerzô. És a változtatás
nem csak pénzkérdés. Ebben a vonatko-
zásban is fontos adalék a kötet második
tanulmánya, Venczel Sándor elemzése,
amely a regionális gondolkodásnak a
(jövôbeni) színházra való kiterjesztésével
foglalkozik, egyszersmind a gyakorló szín-
házvezetôkkel és színházfenntartókkal ké-
szült felmérés eredményeit is közreadja.
A magyar lakosságnak a színházhoz való vi-
szonyát feltáró reprezentatív felmérést
Vásárhelyi Mária szociológus vezetésével ké-
szítették. A negyedszázaddal ezelôtti utolsó
hasonló vizsgálat adataival való összevetés
lehetôséget teremt az elmúlt két évtized
változásainak regisztrálására és a mai, szín-
házzal kapcsolatos attitûdök bemutatására.  
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benne ilyen mondatokkal: „A rajoskodás
csírája valószínûség mázával befestett kép-
telenségek által fogamzik, és a megfogha-
tatlanság emlôin épül mindenható ör-
döggé!” De ha ez a félhalandzsa kell, akkor
miért nincs ott mellette a kortárs és barát
Petôfitôl a Tigris és hiéna, ez a képtelensége-
ivel együtt is merész és erôs darab, amely
messze jobb, mint Czakó vadulásai? Nem
véletlen, hogy ezek a mûvek kiestek a reper-
toárból. Szigligetitôl a Liliomfi persze meg-
maradt, ezt mindig örömmel olvassuk, és
helyesnek érezzük egy népszínmû, Tóth
Edétôl A falu rossza beválogatását is – jel-
legzetesen magyar mûfaj, nem kihagyható.
És természetesen ebben a kötetben szere-
pelnek a mellôzhetetlen antológiadarabok:
Az özvegy Karnyóné, a Bánk bán, Az ember
tragédiája, a Csongor és Tünde. Legyen bármi
is az ítélet (elég itt Lukács különvélemé-
nyére utalni a Tragédiáról), ezekben eszté-
tikai, irodalomtörténeti, színházi érték
egybeesik.

A második kötet jóval nehezebben tole-
rálható, ám modernebb nyelve miatt köny-
nyebben olvasható. Bár itt is akadnak kivé-
telek. Ez mindenekelôtt Szomory Dezsô
hihetetlen szóáradására vonatkozik, a II.
József szinte teljesen élvezhetetlen. Nem
lett volna jobb a Györgyike, drága gyermek
közlése?! És ez a keserû férjhez menési víg-
játék milyen jól mutatott volna Szép Ernô
Vôlegény címû nagyszerû darabja társaságá-
ban, mely ugyancsak kimaradt, sajnos. He-
lyette a nagyon szép és érdekes Május sze-
repel, de ha Szomorytól bekerült volna az
abszurd drámákat megelôlegezô Botrány az
Ingeborg-hangversenyen, Szép Ernô megka-
póan költôi Májusa is több fényben játsza-
na. (És talán hiba, hogy mindössze egyet-
len egyfelvonásos szerepel, Dérytôl Az óri-
áscsecsemô. Örömmel láttunk volna olyan
darabokat, mint Remenyik Zsigmondé, a
Pokoli disznótor.) Herczeg Ferenc hihetetle-

nül lapos és retorikus történelmi látomása
(Bizánc) ugyancsak emészthetetlen, tôle a
Kék róka vagy az Ocskay brigadéros kellett
volna, ha már a historizáló irányzat is kép-
viselteti magát. (És nagyon kevés a vígjáték
is a kötetekben.) Móricz Zsigmond elbe-
szélô volt, nem drámaíró, darabjai több-
nyire saját regényeinek (jobb-rosszabb)
adaptációi, melyeket pénzkeresésre gyár-
tott, az Úri muri szerepeltetése így tévedés.
Molnárt mindig örömmel olvassuk, és nem
ártott volna, ha Bródytól A dada is szerepel
A tanítónô mellett, a helyette bevett Király-
idillek ugyanis teljesen elavult. Lengyel
Menyhért Tájfunja szintén avítt, legfeljebb
dokumentumértékkel rendelkezik. És ha
már Bartók szövegíróinál tartunk, érthe-
tetlen, hogy hol maradt A kékszakállú herceg
vára, mely zene nélkül is megállja a helyét.
Noha remek szerzô, Örkény annyira még-
sem zseniális, hogy két darabbal is fellép-
jen (Tóték, Pisti a vérzivatarban), hiszen az
utóbbi zavaros, kidolgozatlan, összecsa-
pott. Németh Lászlóról már szóltunk. In-
kább láttunk volna Füst Milántól két dara-
bot, a nagyszerû Boldogtalanok mellett a
Negyedik Henrik is belefért volna. 

Furcsa, felemás kötet tehát, és még fur-
csább, ugyanakkor szimptomatikus, hogy az
utószóban maga a szerkesztô, Kerényi Fe-
renc hozza fel olykor a legjobb érveket bizo-
nyos beválogatott mûvek – ellen. Ez valami-
féle bizonytalanságról tanúskodik, nagy-
fokú tanácstalanságról, mely aztán átragad
az olvasóra is. Se nem reprezentatív kézi-
könyv, se nem vitathatatlan értékek kincses-
tára. Eléggé bátortalan, már-már gyáva an-
tológia, mintha a szerkesztô mindenkinek
meg akart volna felelni. És szinte bizonyos,
hogy kevesebb több lett volna. Drámában
ugyanis nem vagyunk ennyire gazdagok.

Osiris Kiadó, 2005. 1–2. kötet.

Kiadványok 
és kiállítás



A TEATRALITÁS DICSÉRETE
Orosz színházelméletek a XX. század elsô évtizedében

Színháztudományi Szemle, 36.

A Színháztudományi Szemle újabb kötete az orosz színház fénykorából, a XX. század elsô év-
tizedébôl nyújt reprezentatív válogatást. A kötetben színházi utópiák, pamfletek, esszék, színház-
történeti és -elméleti tanulmányok jelennek meg, költôk, írók, mûvészetfilozófusok, színházteore-
tikusok és gyakorlati színházi emberek tollából. Vjacseszlav Ivanov, Andrej Belij, Alekszandr Blok,
Valerij Brjuszov, Fjodor Szologub, Makszimilian Volosin, Nyikolaj Jevreinov és Vszevolod Mejer-
hold olyan szerzôk, akiknek színházi gondolkodása középpontjában a naturalista színházzal
szemben álló, szimbolikus egyezményeken alapuló, konvenció szerinti színház eszménye áll.
Ivanov színházi utópiája, Jevreinov teatralitáselmélete, Brjuszov Mûvész Színház-ellenes pamf-
letje vagy Mejerhold vásári komédiáról írott tanulmányai korszakalkotó, a kor színházi eszményét
meghatározó programmûvek. E tanulmányok alapján olyan fontos színháztörténeti korszak tárul
fel, amelynek alapszövegei magyarul korábban nem jelentek meg.  

MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET, 1920–1949 
Fôszerkesztô: Bécsy Tamás, Székely György. Szerkesztô: Gajdó Tamás. 

Magyar Könyvklub, 2005, 1496 oldal, 5900 Ft

Másfél évtizede jelent meg a Magyar színháztörténet elsô kötete, mely a kezdetektôl 1873-ig tár-
gyalta a hazai színházmûvészet kialakulását. Az 1873–1920 közötti évtizedekkel foglalkozó vasko-
sabb mû 2001-ben került az érdeklôdôk kezébe. Most készült el a tudományos kézikönyvsorozat
harmadik része, mely az 1920–1949 közötti három évtized magyar színháztörténetét dolgozza fel. 

Az új kötet a korszak fejlôdéstörténetével kezdôdik. Bemutatja az európai szellemi környeze-
tet, a színházmûvészeti törekvéseket – történeti mércét kínálva a hazai színikultúra értékelésé-
hez. Folytatódik a magyar színházelmélet és -tudomány történetének ismertetése. Önálló fejezet
foglalkozik új megközelítésben e mûvészet „nem esztétikai” oldalával: a színház fenntartásával
és finanszírozásával. 

Az intézménytörténetrôl szóló rész mindenekelôtt a két nagy állami színház – a Nemzeti Szín-
ház és az Operaház – és a fôvárosi magánszínházak sorsáról szól. 

Újdonságként a kötet a hazai avantgárd kezdeményezéseket is beillesztette a magyar színház-
történet folyamatába. A tánc- és mozdulatmûvészek kísérletei túllépték a verbális színjátékon.
A mûvészi kísérletezésekbe a bábmûvészek is bekapcsolódtak. 

A Magyar színháztörténet a vidéki és határon túli magyar nyelvû színjátszásról és az emigráció
színházi törekvéseirôl is tájékoztatja olvasóit. 

A második világháború után a színházi életnek is alkalmazkodnia kellett a megváltozott viszo-
nyokhoz. A újonnan alakult politikai pártok a kulturális életben is igyekeztek maguknak befolyást
szerezni. A nehézségeken a hatalmi igényekkel fellépô Magyar Színészek Szabad Szakszervezete sem
tudott úrrá lenni. Ezekben az években a fôvárosban és vidéken színházi csôdök sora követte egymást.

A gazdagon illusztrált kötetet kronológia, bibliográfia, név- és címmutató teszi teljessé. 

SZÍNÉSZKATONÁK, FOGOLYPRIMADONNÁK
Front- és hadifogoly-színházak az elsô világháborúban

Kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

A Bajor Gizi Színészmúzeum idôszaki kiállításának témája a színháztörténet kevéssé ismert, iz-
galmas fejezete. A Színészkatonák, fogolyprimadonnák címû tárlat az elsô világháború idején szerve-
zett hivatásos és amatôr frontszínházakat és a szibériai magyar fogolyszínházakat mutatja be.

Az Elsô Magyar Frontszínház több mint egyéves mûködését (1917. április–1918 nyara) számos
fotó, grafika, plakát, levél dokumentálja. A társulat bejárta az orosz, a szerb, az olasz és a román
frontot, a „vándorlásuk” során készített fotóanyag színházi és hadtörténeti szempontból egy-
aránt érdekes. Megemlékezünk a harcok szünetében rögtönzött, katonák által rendezett színi-
elôadásokról is. 

A szibériai magyar hadifoglyok által létrehozott, 1915–1922 között mûködött fogolyszínházak
világa fotókon, grafikákon, leveleken, újságokon, plakátokon keresztül elevenedik meg, melyek
között páratlan ritkaságok is találhatók: például a nyikolszki hadifoglyok kabaréjának nagymé-
retû, festett plakátjai vagy az egyetlen példányban, kézírással készült Napkelet címû szibériai
magyar újság lapszámai, melyek Trojckoszavszkban és Verhnyeugyinszkban jelentek meg. A fo-
golyszínházak mûködését, színészeit és „színésznôit” bemutató dokumentumok jól tükrözik a
magyar hadifoglyok küzdôképességének, találékonyságának, életszeretetének legyôzhetetlensé-
gét. A kiállítás azokról a színészekrôl sem feledkezik meg, akik katonaként szolgálták a hazát,
vagy a hátországban maradva jótékonysági akciókban vették ki részüket a „nagy háborúból”.

A kiállítás 2006. február végéig látogatható.

66 44 ■ 2 0 0 6 .  J A N U Á R

S Z E M L E

X X X I X .  é v f o l y a m  1 .  s z á m

Summary
Author Pál Békés offers a laudation in ho-
nor of Harold Pinter, the new winner of the
Nobel-prize for literature. 

This is followed by an obituary Gábor
Szigethy devotes to Nóra Tábori (1931-
2005), a remarkable actress of important
supporting roles.

The new Troilus and Cressida of the Ka-
tona Theatre has been staged by Rumania’s
Silviu Purcărete who is now interviewed by
Andrea Tompa.

Critics of the present issue are Judit
Szántó, Andrea Stuber, Tamás Koltai,
Balázs Urbán, Tamás Tarján, Szabolcs Szé-
kely, Judit Szántó once more, Virág Vida,
László Zappe, Gábor Galambos and Zoltán
Karuczka and the plays they saw are:
Shakespeare’s Troilus and Cressida (Kato-
na), János Háy’s Uncle Pityu’s Son (Illyés
Gyula National Theatre of Beregszász/ Be-
regovo and Thália Theatre), Schiller’s Don
Carlos (Kecskemét), Turandot by Carlo Goz-
zi and Schiller (New Theatre), Friedrich
Hölderlin’s Empedocles (The Ark), Carlo
Goldoni’s One of Carnival’s Last Nights
(Radnóti Theatre), Ferenc Molnár’s The
Glass Slipper (Örkény Theatre), Ágens’s
Ulyxes (Trafó), István Verebes’s Waiting
(National), and Sándor Hunyady’s The Red
Lamp House (Gyôr). 

Four reviewers contribute to our column
on modern dance. Ádám Mestyán visited
Edit Szûcs’s surreal visual theatre and four
new presentations of Krisztián Gergye’s GK
Impersonators (not just Dance Company);
Ágnes Veronika Tóth saw the Don Quijote
Mausoleum of the Artus Company, Katalin
Lôrinc’s Buddha is Sad by Réka Szabó and
Csaba Kutszegi reviews three foreign guest
performances – a Swiss, an Israeli and a Bel-
gian one – of the Budapest Autumn Festival.

Ervin Fenyô evokes in his portrayal Ottó
Ádám, an eminent but long ago retired
Hungarian director.

The first part of our column on world
theatre is centred on Frank Castorf, the
outstanding German director. András
Forgách reviews his staging of Bulgakov’s
The Master and Margarita, recently seen in
Budapest; Andrea Tompa experienced a
recent work of his, Dostoievski’s Crime and
Punishment, and we also publish a conversa-
tion Günther Erken had with the artist. 

In the second part of the same column
Júlia Paraizs introduces the highlights of
the RSC’s so-called „gunpowder season”,
i.e. works by Thomas Middleton–William
Rowley, by Philip Massinger and by Ben
Jonson, completed by a modern text of
Frank McGuiness; and Borbála Csete pre-
sents Societas Raffaello Sanzio, an innova-
tive Italian company featured by the Avignon
Festival.

We close the issue with Zoltán András
Bán’s review of an anthology of Hungarian
playwriting, compiled by Ferenc Kerényi:
the two volumes offer thirty plays by twen-
ty-five authors, from the beginnings to pre-
sent times. 

The playtext of the month, King Ladislas
IV. came from author-director Csaba Kiss.     


