
A bogotái fesztivál, nevével ellentétben, világfesztivál, a legna-
gyobb nemzetközi elôadó-mûvészeti találkozó a világon, amelyet
1988-ban Fanny Mikey színésznô hozott létre, és vezet mind-
máig. Megjelenik itt színház, cirkusz, tánc, performansz, bábszín-
ház, pantomim, valamint a multimédia területén mûködô társula-
tok és mûvészek színe-java. Az idei, tizedik fesztiválra, melynek
díszvendége Oroszország, kiemelt vendégei pedig Horvátország,
Szlovénia, Szerbia és Montenegró voltak, öt kontinens 42 orszá-
gából 66 együttest hívtak meg. A fellépô mûvészek száma – a 154
kolumbiai társulattal együtt – elérte a 2400-at. A 700 program-
nak 25 színházi helyszín, 5 stadion, 30 park, a bikaviadal-aréna és
a Corferias nevû vásárváros adott otthont. Az elôadásokat több
mint 2,6 millió nézô látta. Felfoghatatlan számok.

A gazdag programban azonban nem érzékelhetô mûvészi kon-
cepció, bár korábban irányadó mûvészeti fesztiválnak számított
Bogotá. Most úgy tûnik, az a fontosabb, hogy minél több nézôt
vonzzon. A belépti díjas programok mellett számtalan ingyenes
szabadtéri rendezvény látogatható. De Kolumbiában vagyunk, dúl
a polgárháború és a káosz, a 7,2 milliós Bogotában pedig fényes
nappal, a fôutcán is másodpercek alatt kifoszthatják az embert, hi-
ába posztol minden középület elôtt fegyveres ôr, és cirkálnak lovas
rendôrök az utcákon.

A játszóhelyekre is csak fegyveres ôrök között léphetünk be. De
bent más világ fogad. Mindegy, hogy óvárosi kisszínház, modern
nagyszínház vagy vásárcsarnok: nyugat-európai színvonal min-
denütt. És jól öltözött nézôk. Telt házak, pedig a jegyek méregdrá-
gák. Kolumbia az ellentétek országa. A színházi programban vi-
lághírû produkciók mellett középszerûek is sorakoznak, és az
elôbbiek között is több a reprezentatív, mint a kísérleti és innova-
tív elôadás. Az ismert nevek – Peter Brook, Declan Donnellan,
Lluís Pascual, Valerij Fokin, Pjotr Fomenko, Jürgen Gosch, Silviu
Purcărete, Jesusa Rodriguez, Enrique Buenaventura, Frederico
Restrepo, Tino Fernández, Ushio Amagatsu – mellett kevés új név
tûnt fel: Nicolas Stemann, Emma Dante, Martin Acosta, Ale-
xandru Darie, Ruslan Kudasov, Enrique Diaz. Magyarországról a
Katona József Színház Ascher Tamás rendezte Ivanovját és a Mis-
kolci Nemzeti Színház Szép kilátás és az Agyô, Európa, Európa agyô
címû produkcióit hívták meg, e két utóbbit Paolo Magelli állította
színpadra, aki gyakori vendége a bogotái fesztiválnak.

A kolumbiai színházat fôként kis független csoportok képvisel-
ték, amelyek politikai színházi mozgalmukkal meghatározó sze-
repet játszottak a hatvanas évektôl kezdve a nyolcvanas évek vé-
géig, de amikor a kilencvenes években létrejött és megszilárdult a
kolumbiai establishment támogatását élvezô kereskedelmi szín-
ház, háttérbe szorultak, és egzisztenciálisan ellehetetlenültek.
Anyagi támogatásukat megvonták, és a média is ellenük fordult.

A független színházcsinálók az európai és az észak-amerikai be-
folyás ellenében olyan saját színházkultúrát akartak teremteni,
amely független a hatalomtól, témáit a kolumbiai kultúrából és
társadalomból meríti, és saját esztétikát hoz létre. Céljuk az volt,
hogy felébresszék az emberek nemzeti öntudatát, segítsenek le-
gyûrni a káoszt, és támogassák ôket abban, hogy kialakíthassák ál-
láspontjukat az ország politikai és társadalmi problémáinak meg-
oldásában, érzékennyé tegyék ôket az egymással való kommuniká-
lásra, mert a polgárháborúnak csak dialógussal lehet véget
vetni. A mozgalmat két együttes fémjelezte: az Enrique Buenaven-
tura vezette Teatro Experimental de Cali (TEC) és a Santiago Gar-
cía irányításával mûködô Teatro La Candelaria. Esztétikájukkal és
munkamódszerükkel komoly befolyást gyakoroltak az egész kon-
tinens színházi folyamataira. Ôk dolgozták ki a „creación colec-
tiva”, azaz a kollektív alkotás elvét. Mivel nem támaszkodhattak
létezô hazai drámairodalomra, a színészek közösen hozták létre a
darabokat és elôadásaikat. A független színházi mozgalom krízi-
sét csak néhány együttes élte túl, többek között a TEC és a La
Candelaria. Az utóbbi években azonban sokat javult a helyzet. Ezt
támasztja alá, hogy több független színházi produkciót is meghív-
tak a fesztiválra.

Ezek az elôadások azonban már csak részben követték elôdeik
színházi felfogását. Tematikájukat tekintve kivétel nélkül a helyi
problémákra reagáltak, de munkamódszerükben csak részben ér-
vényesült a kollektív alkotás elve. Komoly elmozdulás történt a
rendezôi, illetve a szerzôi színház irányába.

A Varasante együttes Kilele címû produkciójában az afrikai
rabszolgák Nyugat-Kolumbiában, a Chocó-vidéken élô leszár-
mazottainak folyamatos üldöztetéseirôl mesél. (A háttér: a terü-
let egy törvény értelmében az itt élô fekete bôrû közösségek tu-
lajdonát képezi, de sok agrárcég szeretné megszerezni, mert a
föld rendkívül termékeny, és alkalmas koka- és olajpálma-ter-
mesztésre. Ezek ezért lepaktálnak a paramilíciával és az állami
szervekkel, s elüldözik az itt élô kisparasztokat földjeikrôl, sem-
milyen megoldástól nem riadva vissza. Embereket rabolnak el,
kínoznak és gyilkolnak meg, falvakat gyújtanak fel. A folyamat
megállításáért számos hazai és nemzetközi emberjogi szervezet
küzd.) A csoport az elôadást Bogotá óvárosában, egy, a koloni-
záció idejébôl származó kôházban mutatta be. A produkció egy
Kolumbiában még újdonságnak számító együttmûködés ered-
ményeként jött létre. Felipe Vergara Lombana fiatal író ösztön-
díjasként hosszabb idôt töltött a Chocó-vidéken. Ezután meg-
írta Kilele címû darabját, és felajánlotta bemutatásra a Varasante
együttesnek. A szerzô és az együttes közös munkája révén ala-
kult ki aztán a darab végleges verziója, és született meg a pro-
dukció.
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esztivál, fesztivál” – méltatlankodik a repülôtéren a szigorú vámos kisasszony, mert felsôbb utasításra kénytelen a fesztivál jelszót be-
mondó, Bogotába érkezô külföldi utasokat mindenféle ellenôrzés nélkül átengedni. Merthogy a polgárháború és a drogcsempészet miatt

nagyon szigorúan ellenôriznek mindenkit. A Festival Iberoamericano de teatro de Bogotának azonban sikerült ezt elérnie.
„F

F
E

S
Z

T
I

V
Á

L
O

K

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z



Az elôadás az ott élôk szemszögébôl mesél az állandó féle-
lemrôl és az üldöztetésekrôl, felhasználva a chocói afrokultúra
jellemzô mindennapi tárgyait, szokásait, dalkincsét, tánc- és ri-
tuális emlékeit. Az eredmény fantáziagazdag, expresszív mozgás-
és szürreális látványvilágú, elementáris erejû elôadás. Az együttes
a legegyszerûbb eszközökkel hozza létre döbbenetes képeit: pél-
dául egy falut és azt védô lakóit, illetve a falu felégetését úgy mu-
tatják be, hogy embermagasan, négyzet alakban kifeszítenek fe-
kete színû kis emberkéket mutató papírcsíkokat, majd egyenként
meggyújtják ôket. Az elôadás azonban dramaturgiai hiányossá-
gokkal küzd, a képek szédületes tempóban követik egymást,
nincs idô, hogy megértsük és megemésszük a látottakat, egyik
kép kioltja a másikat. 

A Proyecto Pirámide csoport A belsô folyamat címû produkciójá-
ban öt, különbözô korban élt özvegyasszony vesz búcsút halott
férjétôl. Ezen keresztül nyerünk betekintést Bogotá ötszázadnyi
történelmébe. Az elôadás szövegét José Domingo Garzón rendezô
írta egy testamentumokat tartalmazó könyv alapján. Garzón egy
használaton kívüli, régi, nagyméretû polgárházban játszatja az
elôadást. A nézôket a bejáratnál különbözô színû kitûzôvel jelölt
tízfôs csoportokba osztják, amelyek aztán néhány perces idôelté-
réssel, egy kísérô irányításával más-más sorrendben keresik fel a
különbözô szobákban levô özvegyeket, és „láthatatlan megfigye-
lôként” részt vesznek az asszonyok magányos búcsúján. Az épü-
let, mint a legtöbb kolonizáció korabeli lakóház, megismételhetet-
len építészeti csoda. A szobák falain, melyekrôl már jócskán le-
kopott az egykori harsány kék, sárga, piros festék, hiányos par-
kettapadlóin, ajtajukat vesztett hatalmas méretû, faragott ajtóke-
retein, törött kôpadlóin, félig befalazott és kicsorbult ablakú tor-
nácán, zegzugos, nyirkos és locspocsos folyosóin átüt és felsejlik
egykori szépsége; minden romossága ellenére a ház él, és rendkí-
vül erôs az atmoszférája. Kísérteties élmény végigjárni. Belsô el-
rendezésével sajátos szertartásos viselkedést vált ki az emberbôl.
Remek helyszín egy elôadás számára. Kár, hogy a rendezô nem él

a terek adta lehetôségekkel, inkább csak kulisszaként használja
ôket. Sôt, az egyik helyszínen kialakít egy helytôl független szín-
padi teret. Az özvegyeket fiatal színésznôk formálják meg, ponto-
san és hitelesen, a pszichológiai és lírai realizmus eszközeivel.
Garzón ezért a rendezôi munkájáért 2005-ben elnyerte a kolum-
biai Kulturális Minisztérium Nemzeti díját. 

Egyébként más kolumbiai és dél-amerikai elôadásokban sehol
nem látni pszichológiai realizmust. Inkább egyfajta meghök-
kentô, túlzó, felnagyított, szürreális, metaforikus ábrázolásmód és
valamiféle sajátos ritualitás a jellemzô. 

Az Alfred Jarry szövegei felhasználásával létrehozott Éjszakai já-
tékok 2. címû produkciójáról azt állítja ismertetôjében a Matacan-
delas együttes, hogy „patafizikai” éjszakai játékukban Jarry figurái
Hugo Ball nyelvét beszélik, és úgy mozognak a színpadon, mint
Man Ray és Marcel Duchamp. Az elôadásban tényleg rendkívül
eredeti, groteszk figurák és ember nagyságú bábok jelennek meg.
A színészek bámulatos ügyességgel bánnak a bábokkal. A színes
látványvilág varázslatos és lenyûgözô. Az üres színpadon egy pul-
pitus és egy megfigyelôtorony zsinórokból megalkotott finom szi-
luettje. Érzékenyen színes megvilágítás. Az absztrakt szín egy
fôhadiszállás benyomását kelti. A szereplôk, Übü papa, Übü ma-
ma, Poszomány kapitány és a többiek idegesen jönnek-mennek,
irtózatos tempóban kórusban beszélnek, és közben sajátos moz-
dulatokat végezve menetelnek föl s alá. Kár, hogy a szöveghez
nincs semmilyen nyelvi segítség, de a helyi közönség nagyon jól
mulat. A produkció mindenesetre dermesztôen emlékeztet a
Bogotában tapasztalható ideges, feszült hangulatra.

A Romok tanúi címû videoperformansz pedig már a maga való-
jában behozza a színre Bogotát. A Mapa Teatro produkciója a
város központjában lévô hírhedt, drogosok, stricik, prostik, csen-
cselôk, házfoglalók lakta negyed, az El Cartucho felszámolásának
történetét mutatja be, a buldózerek megjelenésétôl a területen lé-
tesített modern park megnyitásáig, tizenöt ott lakó vallomása
alapján, négy videoprojekció segítségével. Rolf Abderhalden
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rendezô a folyamatot láttatja. Aprólékosan kidolgozott fekete-fehér
képei higgadtan tárják elénk a pusztulás és elmúlás megrendítô,
egyben abszurd pillanatait, de kerülik az olcsó hatásvadászatot.
A pusztulást elsôsorban a negyed, a házak, azok alkotóelemeinek
szétzúzásán keresztül szemlélteti. Buldózerek, leomló falak, gaz-
dátlanná vált cipôk, a bontást irányító fiatalember, a bontási mun-
kákat „biztosító” fegyveres kiskatona, törmelékben „kukázó” em-
berek és a területet körbekerítô drótkerítésen építési anyagért át-
nyúló kezek. Pillanatképek lakásbelsôkrôl. Nem látunk könnyes
szemû, szomorú embereket. Az egyik epizódban egy nagypapa
számtalan kitüntetéssel ékesített díszes katonai egyenruhában pa-
rádézik unokája elôtt a szükséglakásban, majd unokája is felveszi a
feltehetôen kukából guberált ruhadarabot. A képeket (videofelvéte-
leket) narráció mellett mozgatható vetítôvászon-installációkra ve-
títik, amelyek így kompozíciót alkotnak. Az installációk helyzetét
vetítés közben a csoport tagjai újra és újra megváltoztatják. Ezzel
megbontják a képi kompozíciókat, és megtörik az általuk kiváltott
hatást, egyben újabb, gyakran merôben más tartalmú képegyüttest
hoznak létre. A színpadon jobbra elöl két egykori El Cartucho-beli
asszony kukoricalepényt süt, olyan körülmények között, mint ami-
lyenek a negyedben uralkodtak. (A lepényeket a végén a közönség
megeheti.) Ezzel a kis reality show-val a rendezô még jobban eltartja
a nézôktôl a negyed lerombolásának történetét, másrészt minden
illúziótól mentesen, de mégiscsak felmutatja az élet lehetôségét. 

A kolumbiai társadalom problémáira reflektáló független szín-
házi elôdöket követi a Casa del silencio csoport is, de munkamód-
szerében és kifejezésmódjában gyökeresen eltér tôlük. Woyzeck,
egy sóhaj a csöndben címû nonverbális elôadásuk az eredeti mû
alapján mozgásszínházként meséli el a történetet, amellyel a ko-
lumbiai közélet (a hadseregben uralkodó állapotok, a közlegények
helyzete) és a magánélet (féltékenység) problémáira akarják fel-
hívni a figyelmet. A csoport két vezetôje, Juan Carlos Agudelo és
Diana León, akik Párizsban tanultak Marcel Marceau-nál és
Jacques Lecoqnál, nem elégedtek meg azzal, hogy minden jelene-
tet átültettek a mozgás és a pantomim nyelvére, hanem mindezt
megspékelték a húszas évek némafilmjének mexikói változatából
ismert stílussal. Így egy szentimentális és didaktikus néma szap-
panopera lett a Woyzeckbôl. Kolumbiában állítólag teljesen új
jelenség a történetet elmesélô mozgásszínház.

A Rio de Janeiró-i Cia dos atores együttes a Hamlet határait fe-
szegeti: az Enrique Diaz rendezte Próba-Hamlet címû elôadás fel-
fogásában és koncepciójában több hasonlóságot mutat Schilling
Árpád Siráj-rendezésével. Diaz produkciója is arra keresi a vá-
laszt, hogyan lehet egy klasszikus mûvet kortársi szellemben és
módon elôadni. És ô is a színészeknek szánja ebben a fôszerepet.
De ô már nem tartja fontosnak, hogy bemutassa a teljes mûvet,
inkább csak reflektál rá. Egy üres játéktérben, melyet a közönség
három oldalról körbeül, megjelenik hét színész, és bejelenti, hogy
nem készültek el az elôadással, ezért csak jelenettöredékeket, je-
lenetmegoldási kísérleteket és próbahelyzeteket mutatnak be a
mûbôl. Kellékeket hoznak be a játéktér negyedik oldalát lezáró
függöny mögül, tesznek-vesznek a színen, aztán elkezdenek
„próbálni” egy jelenetet. Majd leállnak, mert valamelyik színész-
nek van valami észrevétele. Aztán folytatják a játékot. És ez így
megy végig. Jelenetrôl jelenetre szerepet váltanak, játék közben
beszélgetni kezdenek a darabról, annak menetérôl, az egyes sze-
repekrôl, véleményt mondanak egymás játékáról, és beszédbe ele-
gyednek a nézôkkel. Az egész játék olyan természetes, hogy a
közönség minden további nélkül vevô a „konzultációra”. Bár a
darab egyik figurájának sincs a játék folyamán állandó színész
megfelelôje, mégsem oldódnak fel a darab szereplôi – ellen-
kezôleg: úgy éljük meg ezt a kísérletet, mintha több oldalról is-
mernénk meg ôket. A figurák itt figuratanulmányok, mert a szí-

nész- és szerepcsere azt is jelenti, hogy mindegyik színész más
felfogásban mutatja be ugyanazt az alakot. Diaz a darab megfej-
tése érdekében nem riad vissza egészen szemtelen és pimasz
megoldásoktól sem. Rosencrantz és Guildenstern elôször két fel-
fújt mûanyag bábuként jelenik meg. Késôbb hús-vér fiatalembe-
rekként meztelenre vetkôznek, és egyikük olyan „faroktáncot”
mutat be, amely mindenkit ámulatba ejt. A Hamlet-próbának in-
duló elôadás egy felszabadult, a darab recepciós konvencióira
fittyet hányó, friss szellemû Hamlet-tanulmánnyá alakul, és
gyakran sokkal mélyebbre hatol a mû megfejtésében, mint egy
szabályos elôadás. Ez a produkció kétségtelenül a fesztivál
egyik csúcspontja.

A Kukorica-kabaré az egész Dél-Amerikában kultuszelôadónak
számító mexikói Jesusa Rodriguez kabaré-show-ja, amelyet Lili-
ana Felipe kísér zongorán, s francia nyelven énekelt sanzonok-
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kal, a konvencióknak szintén fittyet hányó, friss szellemû, meg-
hökkentô megoldásaival és harcos kiállásával bûvöli el a nézôt.
Az ötven év körüli Rodriguez prehispániai jelmezben, azaz
színesre festett meztelen testtel és ágyékkötôben játssza az
elôadást. Az üres színpadon elöl középen füstölô, mécses, né-
hány kegyeleti tárgy és festékes cserépedény. Rodriguez tesz-
vesz, perdül-fordul, két hosszú copfja ide-oda lendül, és percek
alatt csodát varázsol elénk. Például fog egy festékkel teli vödröt és
egy pemzlit, rálép a színpadra leterített óriási méretû papírlapra,
közben visszatekint a közönségre, ellenôrzi, hogy az követi-e a
mozdulatait, majd befesti az egyik talpát, és rálép a papírlapra,
amelyen sötét nyomot hagy, aztán befesti a másik talpát, azzal is
rálép a lapra, újabb sötét nyom, és így tovább... Amikor már telje-
sen összetapodta a papírt, bebújik alá, matat alatta, majd a köze-
pén elôbukkan, maga köré tekeri az óriási papírlapot, és díszes
palástjában fenséges járással körbepózol a színen. Újabb és újabb
meglepetést okoz a látszólag semmibôl indított kis számaival,
amelyek a végén mindig valami furcsa, szokatlan, de megragadó
képpel zárulnak. És nem szól egy árva szót sem. Közben talpig fe-
ketébe öltözött társa rendületlenül zongorázik és énekel. El-
játsszák, mintha semmi közük nem volna egymáshoz. Aztán el-
jön a nagy pillanat: Rodriguez, rágógumival a szájában, kiáll a kö-
zönség elé, mikrofont kap a szája elé, és elkezd arról beszélni,
féktelenül gyors tempóban és felháborodva, hogy micsoda dolog
az, hogy a „gringók” elárasztják Mexikót génkezelt kukoricával,
amikor pedig Mexikóban szent dolognak számít a természetes
kukorica, amely gabona, gyümölcs és élelmiszer egyszerre, vala-
mint a mexikói kulturális identitás és különbözôség alapja. A ko-
lumbiai közönségnek csorog a könnye a nevetéstôl. 

A fesztivál leginkább próbára tevô produkciója az argentin De
la guarda együttes Villa Villa címû, 1995-ös kultuszelôadása,
amellyel azóta is járják a világot. Mûfaját tekintve „légi színház”.
Hosszas beengedési procedúra után összezsúfolva álldogálunk
egy sátorban, amikor hirtelen kialszik minden fény, koromsötét

lesz percekig, majd lassan derengeni kezd a mennyezet. Papírból
van. Felülrôl egyszerre több irányból festéket fröccsentenek rá.
Különleges képek jönnek létre. Aztán szteropolgolyócskákkal
árasztják el mennyezetet. Gyönyörködünk, de közben attól fé-
lünk, hogy minden a fejünkre potyog. Ez sajnos be is következik,
amikor a táncosok lyukakat fúrnak a papírba, majd dobpergés
közepette szétszaggatják és mindenestôl ránk zúdítják a mennye-
zetet. Ezután kitárul a tér a fejünk fölött, és meglátjuk a tér egyik
rövidebb oldalán kifeszített hatalmas fehér vásznat. A táncos-
légtornászok ezután a vászon elôtt és a fejünk fölött felváltva
mindenféle nyaktörô mutatványokat mutatnak be. Legder-
mesztôbbek a vizes gyakorlatok: éles sugárban ömlik a víz a ma-
gasból a mászókötélre, a légtornász ebben a „vízesésben” hajtja
végre gyakorlatát. A közelében álló nézôk menekülnének, de
nincs hová. Aztán, hogy ne féljünk attól, hogy ránk is hull né-
hány csöppnyi víz, percekig jéghideg vízzel permeteznek ben-
nünket felülrôl. Visongás, borzongás, felháborodás, de valahogy
ettôl kezdve a közönség kezes bárányként viselkedik, és hívôk
gyülekezeteként követi az együttes minden mozdulatát, vevô
mindenre. Néhányan máris örömmel röpülnek a magasba egy-
egy táncossal a gumikötél szorításában kalimpálva. Amikor az
együttes zenélni kezd a magasban, a közönségbôl többen rögtön
elkezdenek táncolni. A zene dübörög, a dob egyre gyorsabb rit-
must diktál. A táncosok a gumikötélen egyre szédületesebb tem-
póban száguldoznak a fejünk fölött egyik oldalról a másikra. Lé-
legzetelállító és bombasztikus légi mutatványok, káprázatos és
varázslatos képi effektek. A fiatal nézôk ugrásra készen várják,
mikor kezdhetnek el úgy igazából beindulni, táncolni, bulizni,
zaj, visítozás, dobpergés, ôrület, kábulat. 

A latin-amerikai színház az ember érzékeire hat, de nem a nézô
érzelmeinek címezi a mesébe, az abszurd, groteszk, szürreális, me-
taforikus történetekbe és képekbe csomagolt gondolatait, üzene-
teit, hanem az intellektusának. E hatásmechanizmus megtapasz-
talása a fesztivál legértékesebb hozadéka. 
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Ensaio Hamlet (Cia dos atores, Rio de Janeiro) 
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A Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os Emlékévet elôkészítô Emlékbizottság megbízásából az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot írt ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából bemutatandó magyar nyelvû színházi elôadások támogatására. 

2006. március 31-ig összesen 42 darab pályamû érkezett be. A támogatás keretösszege 50 millió
forint, amelybôl a kuratórium összesen 26 darab pályázat támogatását szavazta meg. A kuratóriumban
részt vett Mészáros Márta az 1956-os Emlékévet elôkészítô Emlékbizottság tagjaként, Szabó Gyula szín-
mûvész, Csóti József, a Radnóti Színház gazdasági igazgatója, Nánay István kritikus, Drimál István, a
Miniszterelnöki Hivatal fômunkatársa és Szabó István, az OSZMI igazgatóhelyettese.

A nyertes pályázók az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetét, szellemiségét idézô,
az esemény történelmi jelentôségét kifejezô elôadást 2006. szeptember 1. és 2006. december 31. között
mutatják be.

AZ 1956-OS PRODUKCIÓS PÁLYÁZAT NYERTESEI:
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PÁLYÁZÓ
Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház és 
a nyíregyházi Örökség
Színtársulat

Magyarországi Szerb Színház
Kht. (Bp.)

Tatabányai Jászai Mari
Színház

Budapesti Kamaraszínház
Kht.

Egri Gárdonyi Géza Színház

Pont Mûhely Egyesület (Bp.)

Budaörsi Jázékszín

IBS Kft.

Kaposvári Csiky Gergely
Színház

Benedek Gyula SZÍN 
TÁRSULATA (Bp.)

Gózon Gyula Kamaraszínház
Alapítvány

Érzelmek Iskolája Alapítvány
(Debrecen)

Békés Megyei Jókai Színház

Alternatív Mûvészeti
Alapítvány (Bp.)

Kassai Thália Színház 

Bartók Kamaraszínház és Mû-
vészetek Háza (Dunaújváros)

Zalai Nyári Színházak Kht.
(Zalaegerszeg)

Szolnoki Szigligeti Színház

Debreceni Csokonai Színház

Astoria Színházi Közmûvelô-
dési Közhasznú Egyesület

Holdvilág Kamaraszínház
Kulturális Egyesület

Nevesincs Színház Bt. (Bp.)

Pannon Várszínház Kht.
(Veszprém)

Szegedi Pinceszínház Kft.

Alternatív Színházi Mûhely
Alpítvány (Pécs)

Turay Ida Színház

SZÍNHÁZ/TÁRSULAT
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház és a nyíregyházi
Örökség Színtársulat,
R.: Vidnyánszky Attila

Magyarországi Szerb Színház
R.: Vicsek Károly

Tatabányai Jászai Mari Színház
R.: Harsányi Sulyom László

Budapesti Kamaraszínház
R.: Sólyom András

Gárdonyi Géza Színház, R.:
Csizmadia Tibor

Pont Mûhely színházi társulata
R.: Keszég László

Budaörsi Játékszín, 
R.: Éless Béla

IBS Színpad Szindra Társulata, 
R.: Widder Kristóf, Földessy Margit

Csiky Gergely Színház
R.: Mohácsi János

SZÍN TÁRSULAT
R.: Árkosi Árpád

Gózon Gyula Kamaraszínház – 
Pesti Magyar Színház, R.: Sipos Imre

Thúróczy Stúdió, R.: Porcsin László

Békés Megyei Jókai Színház
R.: Bartus Gyula

Malko Teatro
R.: C. Nagy István

Kassai Thália Színház
R.: Szurdi Miklós

Bartók Kamaraszínház 
R.: Smuk Imre

Zalai Nyári Színházak Kht.
R.: Merô Béla

Szolnoki Szigligeti Színház
R.: Dr. Szikora János

Debreceni Csokonai Színház
R.: Vidnyánszky Attila

Astoria Egyesület R.S. 9. Színháza
R.: Dobay Dezsô

Holdvilág Kamaraszínház és az
Andaxínház közös bemutatója
R.: Koltai Judit

Nevesincs Színház–THEATRUM
HUNGARICUM, R.: Rencz Antal

Pannon Várszínház
R.: Vándorfi László

Szegedi Pinceszínház
R.: Kancsár József

Janus Egyetemi Színház
R.: Mikuli János

Szemiramisz Kht.
Turay Ida Színtársulat
R.: Csiszár Imre

SZERZÔ / CÍM
„Ezerkilencszázötvenhat, 
te csillag!”

Vicsek Károly: 
Sorsok és kommentárok

Örkény István: Pisti a vérzivatarban

Kornis Mihály: Kádárné balladája

Bacsó Péter: Te rongyos élet

Obernyik Károly: „Magatartásból
elég”. Magyar kivándorlott a 
bécsi forradalomban

Boldizsár Iván–Révész György–
Bánk László (Bán Zoltán András)–
Szôdy Szilárd: Éjfélkor

Guelmino–Mácsai: 
Mi újság, múlt század?

Márton–Mohácsi János–
Mohácsi István: „1956”

Páskándiné Sebôk Anna – Visky
Árpád: „Érettségi a börtönben 1956”

Hubay Miklós: Késdobálók

Thurzó Gábor: Záróra

Bartus Gyula: 
Életek árán

C. Nagy István:
Kiáltás a szabadságért

Görgey Gábor:
Galopp a Vérmezôn

Miskolczi Miklós: 
A százados

Kabdebó Tamás:
Köpölyözés

Shakespeare–Mihály Tamás–
Horváth Péter: 56 csepp vér

Szôcs Géza: Liberté 1956

Karátson Gábor:
„Ötvenhatos regény”

Pruzsinszky Sándor: 
Csillagjáró

Pozsgai Zsolt:
Emlékpróba – 1956

Vándorfi László:
A szabadság békessége

Pozsgai Zsolt: 
Szeretlek, Faust

Örkény István:
Pisti a vérzivatarban

Kiss József:
„Az angyalok nem sírnak”

Summary

For our column In Memoriam actor-direc-
tor Gábor Máté wrote the obituary for
Géza Balkay (1952–2006), an outstand-
ing actor of his generation, prematurely
deceased.

Our column of reviews opens with Sán-
dor Radnóti’s essay on an important new
Hungarian play, Casemates by András
Papp and János Térey, devoted to the 50th

anniversary of the 1956 uprising (Katona
József Theatre). Further reviews, by Sza-
bolcs Székely, Tamás Koltai and Ágnes
Veronika Tóth, treat Caligula by Albert
Camus (Radnóti Theatre), Hungarian
Zombie by István Tasnádi (Zalaegerszeg)
and Aqua toffana, a production to Mozart’s
music, composed and directed by singer
Ágens (Palace of Arts).

Dance critics of the month are Csaba
Kutszegi, Dóra Trifonov and Krisztián
Faluhelyi who saw, respectively, three per-
formances – The Man’s Dance, Mana and
Sour Cherry Garden — at the National
Dance Theatre, two works – The Unknown
and Short Cut – by the Budapest Dance The-
atre and two works – Dreaming, Dreaming,
I Am Divining and Those Who Wait – by the
Bartók Dance Theatre of Dunaújváros.

A more voluminous compilation fol-
lows, illustrating the discussions of a
panel of playwrights. First we publish
István Nánays account of a competition
for playwrights, that is followed by a dis-
cussion of obscenity in present-day
Hungarian drama, with contributions by
Csaba Kiss, János Háy and László Bérczes.
Next comes an edited version of the dis-
cussion centred on contemporary German
drama and its possible repercussions on
Hungarian playwriting, and finally we
publish the contributions of András
Forgách, Péter Fábri and Andrea Tompa
to the discussion concerning the various
aspects  of stage adaptations.

The column World Theatre is devoted
this time to international festivals. Diffe-
rent experiences as well as outstanding
productions and signs of eventual tenden-
cies are evoked by László Bérczes (Kalisz,
Poland), Andrea Tompa (Moscow), Judit
Csáki and Péter Fábri (Theatertreffen,
Berlin), Ildikó Lôkös (Shakespeare Festi-
val, Craiova, Rumania) and Mária Szilágyi
(Festival Iberoamericano de teatro de
Bogota, Columbia).   

Playtext of the month is The Impure by
Gábor Schein.


