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zorongás, titok, lelki mélység, szomorúság, vala-
minô homályosan középkorias meseszerûség – ilyes-
félék jutnak manapság eszébe annak, kinek mond
még valamit a XIX. század végi belga drámaíró,
egykori Nobel-díjas híresség, Maurice Maeterlinck
(1862–1949) neve; ritkásan, na jó, tízévenként egyszer
valamelyik darabját elôveszik (tette miként nálunk, a
Bárkában a finom lelkületû Balázs Zoltán); zenebarát-
jának inkább, ha Debussy, Fauré, Paul Dukas, Sibelius
vagy Schönberg egy-egy véle ihletett mûvét adják, ope-
raházakban például a Pelléas és Mélisande-ot, az
Ariadné és a Kékszakállút; tudósabbja esetleg társítja a
neoromantika és a szecesszió némely irodalmi képvi-
selôjével, D’Annunzióval, avagy (méltóbban) Hof mann -
s thallal; mûvészettörténésze az egykorú illusztráció-
kat, a ható és ihletô preraffaelitákat és szimbolistákat
nézegetheti hozzá, Fernand Khnopffot, Tooropot,
Degouve de Nuncques-öt, Maurice Denis-t vagy máso-
kat; s talán akad még, ki tudja, Lukács György „drámai
balladákat” emlegetett ürügyén (terjesztve ki a minôsí-
tését a szívének oly kedves védencére, Balázs Bélára
is), Rilke „haláldrámákról” beszélt, jóval utóbb Peter
Szondi pedig arról értekezett, hogyan váltja föl „a cse-
lekvés kategóriáját a szituációnak” körüljárása.
Maeter linckrôl így is csak részleges kép él, ha él: mun-
kássága elsô szakaszáról, a XIX. század utolsó évtize-
débôl: a Melegházak versfüzetérôl, a Shakespeare által
erôsen ihletett Maleine hercegnôrôl, kurtább kis darab-
jairól, A hívatlan vendégrôl, A vakokról, a bábjátéknak
szánt Családi körrôl, a Tintagiles haláláról s persze a
Pelléas és Mélisande-ról; böngészôje találhat néhány ko-
rabeli vagy alig késô említést a mára inkább émelyítô,
álreneszánszul kandi „kékrókás” Monna Vannáról
(Lukács is lelkesedett érte, amikor újdonság volt
Pesten), avagy az álmosítóan infantilis A kék madárról,
melynek máig egyetlen érdeme, hogy föl-fölemlegetett
rendezésében maga Sztanyiszlavszkij vitte volt színre,
1908-ban a moszkvai Mûvész Színházban; a többi
színmûnek, egyre silányabbnak, jószerivel a címe is
kikopott, akár még a sorolós kézikönyvekbôl is; s az
utolsó két-három emberöltôben aligha támadt olvasója
a szakmányban öntött híg bölcselkedéseknek a „sze-
gények kincsérôl”, a rovarok, a termeszek, a hangyák,
a méhek társadalmias „életérôl”... S aki nem olvasta
MM ilyen-olyan emlékezéseit, nem látta az ô fényké-
pét, az emberrôl sem igen alkot képet; a robusztus fla-
mand termetrôl, a szépen ôszülô, aggon is sportos fér-
firól, az evezôsrôl, a motorosról, a bokszolóról, a szen-
timentális ókonzervatívról, inkább maradi politikai

vélekedôrôl, Maurras és Salazar hívérôl, az apátság-
bérlôrôl és kastélytulajdonosról, aki nizzai palotájá-
ban, a hangzatosan elkeresztelt „Orlamonde”-ban az
irdatlan méretû átriumban görkorcsolyán közlekedett.

Amilyennek tudjuk, inkább csak serdülôkori olvas-
mányemlékekkel ôrizzük az „elsô” Maeterlincket, s
amiként oly könnyû ôt parodizálni, ha nem éppen
Karinthy, de akár Marcel Proust tollán, az a szimboliz-
musnak a kvintesszenciája: erdô mélyén, tisztáson,
barlangban, „komor teremben egy ódon kastélyban”,
kazamatákban, kolostorokban és beginaházakban, kút
kávájánál és forrás mentén, holdfénynél, ködös hajna-
lon, rôt alkonyattal királyok és hercegnôk, vakok, vé-
nek, szüzek és gyermekek síri csendben sóhajtoznak,
zokognak, mondogatják, ismételgetik, amit nem
tud(hat)nak, a majdnem-semmit, a pötyögtetett három
pontok és gondolatjelek közé zárt alig-valamit; bugy-
borékolnak a várárokban a poshadt vizek, vérzô nyakú
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hattyúk úsznak, galambok verdesnek, vagy simulnak a
gyengéd tenyérbe, úgy, mint a grófnôvé avanzsált
második hitves dédelgetô kezébe egy André Kertész-
fotón; üstökös csóvája az égen, más légköri baljós je-
lek, meginog, zuhan le az ablakpárkányról a liliomos
váza; zárt terekben kábult szorongásban várakoznak a
kívülrôl fenyegetô Ismeretlenre, a Sorsra, a Fátumra
(persze: a halálra) a monádként is hipnotikus közös
magányra ítéltek...

Maeterlinck így, a („gyönyörû”?) giccsig stilizáltan,
bizonyos valós-csinált korérzékenységet oly jellemzô
rekvizitumaival és attribútumokkal? Nos, most a sváj-

ci-német Christoph Marthaler új genti (s lám, Párizs -
ba, a Théâtre de l’Odéonba, Ascher Tamás Ivanovját az
évadban elôzve, hamar elkerülô) elôadásában, a kere-
setlen egyszerûséggel csak Maeterlincknek címzett es-
ten elsôre aligha ismerni rá az emlékezet és a képzel-
gés közhelyesére. A zárt játéktér ugyanis (a jó másfél
évtizede állandó munkatárs, a rendezôvel egy eszten-
dôben, 1951-ben született Anna Viebrock) alagsori, sa-
létromos falú, lerobbant konfekciós varrómûhelyt „áb-
rázol”: középütt, osztón és merôlegesen (mint a pesti
Troilusban a mosdókagylók) pedálos és árammeghaj-
tásos varrógépek kettôs sora, oldalt, körben csempés
padlózatú emeltebb járás, onnan felügyelni, kommen-
tálni, közönnyel hierarchiát is jelezni, egy harmónium
itt, egy zongora odébb, néhány mai, iskolai, kultúrház-
ból kidobott szék, hátul polcok a vég szöveteknek meg
egy oldalsó fülke, talán szekrény, talán szûk illemhely.
„Darab” nincs, anekdotikusan vagy célirányos törté-

néssel végképp nincs, csak soknyelvû, francia, flamand,
német, angol, netán „schwyzerdütsch” szövegfoszlá-
nyok, citátumok a különféle Materelinck-írásokból,
színmûvekbôl, versekbôl, elmélkedésekbôl, recitálva,
egymás mellé mondva inkább, mint pár beszédbe il-
lesztve. A barátságtalan neoncsövek alatt surrognak,
kelepelnek a varrógépek, néha elszabadulnak, „meg-
bolondulnak”, olykor csattanó, villámló rövidzárlattal
kiszusszannak. A varrólányok és -asszonyok perkálru-
hás, nejlonkötényes, pamutharisnyás szánandó te-
remtmények, halmazban együtt még inkább, mint kü-
lön-külön a csúnyácska dundi, az ázott veréb, a félre-
csúszott ajkú kortalanság, a pillanatra kis kandi, az
el-elrévedezô (a „szövônôk álmai”, JA); csak tapossák a
masinát, majd idônként kataton kábulatban össze-
csuklanak, elzuhannak; a „karzaton” a felügyelôk, a
„fônökök”, köztük egy-egy szakállas csodabogár,
Verne-illusztráció, Nemo kapitány, a szürreális belga
festô, Delvaux márványszüzek közt pedánskodó arche-
ológusa, szemlélik mindezt meglehetôsen szenvtele-
nül, mennének is már ki a pácolt szárnyas ajtón a bi-
zonyára alig szórakoztatóbb „polgári” életükbe.
Marthalernak másik régi munkatársa, Bendix
Dethleffsen eljátssza a „flegma zongoristát”, adja a kí-
séretet, míg a többiek (a hivatásos énekesnô,
Rosemary Hardy, az ideje önkiképzett énekessé elôlé-
pett skót barát, Graham F. Valentine meg a napi több-
órás gyakorlattal énekelni jelesül megtanult többiek)
rá-rágyújtanak egy-egy számra, a Pelléasból és a Car men -
bôl, Purcell Lamentójára, Mozartra vagy Zemlinskyre,
hangulathoz nagyon illôn, Satie-tól a Szegények miséjé-
re, ilyen-olyan popszámra, illetve néhány vaskos fla-
mand trágár nótára – elvégre ilyen is a belga, folklór-
ismérvnek tudja, ki nem „korrekt”, embléma a
Manneken-Pis, terjeng az avas frite-illat, a külhoni
meg tûnôdik, mit loccsantottak össze a gyanúsan hab-
zó helyi seritalba, a hírhedt gueuse-be... Cselekmény te-
hát nincs, csak ismétlôdô, lassuló-gyorsuló, pulzáló rit-
musú mikroakciók; a szereplôk egy halmaznak lebon-
tott tagjai; a színésznek, mesélik, gyakran csak annyi
az utasítása: akkor vagy jó, ha nem játszol, nem csi-
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nálsz semmit, csak úgy vagy, tartsd végig az üvegburát,
mint egy neoncsövet vagy ágytálat! „Mûfaj” azu tán:
revü?, zenés színház?, horribile dictu: „esztrádmûsor”?
Zene, ének, csoportos mozgás, „korális” keringés, in-
tertextuális „vendégszövegelés”, szaggatott „perfor-
mansz”, megannyi elem „kollázsa”? Nem árt tudni,
hogy Marthaler fiatalon hangszeres zenészként, mu-
zsikusként kezdte; a színjátszást pedig „happeningek-
kel”, alkalmi kis akciókkal, akár alkalmi színhelyeken,
bázeli gyógyszertárban, vasútállomáson.

Marthaler azóta persze „kôszínházakban” dolgozik,
Bázeltôl Hamburgig, a berlini Volksbühnétôl Züri -
ch ig, lépve, járulékos okokkal is, innen odébb, Salz -
burg tól Brüsszelig, nemzetközi hírû operaszínpado-
kig. De eredetiségét és módszereit ôrzi: „kollázsos”
építkezését meg, divatos szóval: „dekonstruáló” meg-
közelítését, keresve a mögöttest, a heurisztikus társí-
tást, színének fonákját. Máskor, most még inkább
mintha Patrice Chéreau hajdani, meghatón radikális,
de persze igencsak kiváló molière-i Dom Juanjára is
emlékeztetne: hogyan megmutatni, akkor még a mar-
xizálón kötelezô értelmiségi köznyelven így mondták,
az „infrastruktúrát”: látványként is megvalósítva az „al-
építményt”: a XVII. századi francia klasszikus dráma
porondja alatt vizualizálva a színpad (és a társadalom?)
gépezetét: a csörlôket forgató, süllyesztôt kezelô „né-

pet”, a Le Nain-képekrôl kölcsönzött, almon
lapuló toprongyosokat. Marthaler bizonyára
inkább életelvû, érzelmes „anarchistaként”,
kicsit lompos „balosként”, mint pengeajkú
„forradalmárként“, bánatosabban, mint lází-
tón, netán gyûlölködôn, az egyetemes em-
beri elesettség melankóliájával keresi a mö-
göttest, illeszti az egészhez. Játékának alcí-
me így lehetne, távolról ismételve a kezdô
Bob Wilson jóhiszemûen becsali markolá-
sait: „Maurice Maeterlinck élete és kora” –
morzsák, morfémák, mozzanatok, mazsolá-
zott jelzések. A látványtervezô Anna Vie -
brockkal a bôséges dokumentáción eltûnôd-
ni: milyen is lehetett a XIX. század vége felé
Maeterlinck szülôvárosa, Gent (Gand), mely
jó száz mûhelyével a belga szövôipar köz-
pontja is volt (szôni-fonni Mélisande legen-
dás szôke hajfonatát is, hátha?), s honnan

még indultak a nagy kereskedelmi hajók London és
Liverpool felé, lassan húzva a családi kert alján vezetô
Terneuzen-csatornán? Milyen volt a polgársága, a
Maeterlinckek jogász-birtokos osztálya, hol, emlékirat
szavával, a „pocak volt a társadalmi kiválasztottság
jele”, s a polgárasszonyok kényelmét, nyugalmát az
egyetemes képmutatásban, kódolt hallgatással a csip-
keverô lányok, varrónôk, az ügyes „kis kezek” biztosí-
tották hamar háziassá idomuló kitartottként, második
feleségként. Gand, a lomha, „provinciális” Gent köz-
ben mégis a „flamand szocializmus bástyája” is, hon-
nan sarjadt, részben, az egykorú irodalom és mûvé-
szet másik ágazata: Verhaeren társadalmi látomásai a
„csápos városokkal”, Georges Minne halász- és bá-
nyászszobrai, a festészetnek hol pietásos mizerabiliz-
musa, hol viszont az európai összevetésben is egyedi-
en nagyon erôs ipari és proletártematikája.

Marthaler ki- vagy megfordítása a fiatal Maeterlincket
az ôt körülvevô társadalmi közegbe is helyezi, jelezve
persze, dehogy rekonstruálni. Így, ennek ellenére, nem
kérkedô okossággal és ritka érzékenységgel rátalál a
belga író létszemléletére, dramaturgiai elveire és esz-
közeire: a mesés helyén, mással az ott azonosban, a hét-
köznapiságban. Halmaz-közössége itt is kiszolgáltatott,
bávatag „marionettfigurák” együttese, a virrasztó vára-
kozásban, a „tollfosztós” gépiességben, a statikusban

JOBBRA:
Fiona Shaw

az Ó, azok 
a szép

napok!-ban 

LENT:
Donnellan
Troilus és
Cressidája 

E v i  F y l a k t o u  f e l v é t e l e

K
e

it
h

 P
a

tt
is

o
n

 f
e

lv
é

te
le



V I L Á G S Z Í N H Á Z

632 0 0 8 .  j ú n i u s w w w . s z i n h a z . n e t

méh-táncos, rovar-szorgoskodó nyüzsgésben, egy régi
mûsorfüzet nemesítô hivatkozásával, afféle kényszeres
„kierkegaard-i” ismétlôdésben; érvényesül, fontoskod-
va mondva, a „kint” és a „bent” feszítô „dialektiká-
ja”; vihar, rövidzárlat, villámcsapás: lám, az „égi jelek”;
félelemérzés váltakozik az irgalomfölindulással, búbá-
nat megy át humorba: a zenei és költôi szerkesztésben
ott pulzál a „faculté maîtresse”-nek tekinthetô martha-
leri ritmus. Mások, helyiek és maiak esetleges referen-
ciáival mondjuk (mi is): a Marthalerral meghosszabbí-
tott Maeterlinck így fogadható el Kubin és Kafka,
Beckett (s akár Marguerite Duras...), a filmes Dreyer
vagy Bergman, színen a még jó Bob Wilson elôzôjének;
ad libitum, így akár.

Marthaler „és/vagy” Anna Viebrock? A kilencvenes
évek óta a teljesítményben elválaszthatatlanok; olyany-
nyira, hogy minden elôadásnak mintegy „generátora”
az a doboz-tér, melyet a mûvésznô tervez, furamód ak-
kor is azonos jellegût, ha például kezdetben, idônként
Jossi Wielernek. A keresô tekintet, a rekonstrukció
képzeltnek sugallottja hasonmód pásztázza végig a
váltakozó színhelyeket (mint Pina Bausch járulékos di-
vertimentónak szánt s egyszer
még Budapestrôl is küldött „an-
zikszkártyáin”); véve sorra az or-
szágokat, városokat, Bázeltôl és
Zürichtôl Berlinig, Brüsszeltôl
(Winch Only) most Gentig, ta-
núskodva is valami „helvéti-
tude”-rôl, „svájciasságról”, „ber-
linitude”-tôl „belgitude”-ig. Itt és
ott egymást fedi a kettôs kéz-
jegy; Marthalernak netán külön
sajátja a peremvidékrôl jöttek
egyetemessé emelt „provincia-
lizmusa”, meghittsége, fegyel-
mezett lompossága. S akkor vál-
laljuk az idétlent, a meghökken-
tôt, a szintén perem szülte
akol-szimatolását: Ch. M., per-
sze „politikusabban”, enyhén

botránkoztatóbban, úgy Marthaler,
ahogy Tarr Béla az ô Kraszna hor -
kaija, s Mándy: Mándy Iván;
mindegyik a társadalmak kallódó
rétegeiben, külvárosi csatangolá-
sok során, korcsmák, várótermek,
vasúti restik egymás mellé beszélô
dünnyögéseiben, a szíven ütô ko-
pottságban és elesettségben találta
meg a maga sátántangós melankó-
liáját, csempepempés grundjait; ô
a tegnapi, tegnapelôtti Kreuz ber -
get, Pankow-t, Prenzlauer Berget,
az idôktôl megmentendô szegé-

nyes fásultságot, pislálkodó léttechnikákat. NDK-nosz-
talgia? Így persze nem, semmi elvkedô szocreál, még
kevésbé vörös zászló és kék neonos, bazi nagy OST-
felirat a Volksbühne erôdormán, hová a mára végképp
begörcsült és begysisedett fônök és parancsnok, Frank
Castorf hívta volt meg ôt; ironikus-mélabús alkata, a
társadalmias vaskosnak át-átbillentése az enyhén irre-
álisba, durván: a gyengédség és „költôiség”, a megôr-
zésnek is szomorú áhítata megóvta ôt a komisszáros
elvetemültségtôl.

Marthaler persze formát bontóbb, kihívóbb, meg-
hökkentôbb, polgárpukkasztóbb volt nagy áttörésekor,
1993-ban, a Murx...-szal (kb., finomítva: „Nyírd ki az
európait!”), fordult utóbb, alig húzva vagy beleírva,
klasszikus irodalmi szövegekhez is, Shakespeare-hez,
Büchnerhez, Ödön von Horváthhoz; legutóbb így
láthattuk tôle a Mesél a Bécsi erdôt: berlini dobozban a
bécsi utcát, Kreuzbergben a Bellariastrassét, külsôre
és életkorra mintegy „antropológiailag” tökéletesen
megfordított, egyezménnyel ellentétes szereposztás-
ban, s nem a grinzingi bor léhásított, hanem búza-
sörtôl bambult a tekintet, s mégis kitûnôen funkcionált

Az Élet és sors Dogyin rendezésében 
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a darab, talán még keményebb, karakterisztikusabb lett. S szaporodtak a dal-
színmûvek (például a schuberti A szép molnárné), az operarendezések (köztük
eme tevékenységének máig csúcsa, 2004-bôl, Janáñek Kátya Kabanovája).
Marthaler most, 2007–2008-ban is, akárcsak Párizsban, nagyon jelen van: itt
mûsoron még a divatszalonba helyezett Figaro házassága, a Traviata (2007),
jön a Wozzeck, s Anna Viebrock is bemutatkozott önálló rendezôként Dukas
Ariadné és a Kékszakállújával.

Versengés, „bajnokság” évadról esztendôre? „Toplista” a Szajna-parti nem-
zetközi választék alapján; kis sznobkodás is, hogy ki az „in”, meg ki éppen az
„out”, tudva a hullámzást, s hogy színházban nincsen végérvényes? Hogy
Frank Castorfból mintha helyi, itteni politikai szorgalmazóinak is kezdene ele-
gük lenni, mert a legutóbbi Mesterdalnokok (finoman szólva:) „széttrancsírozá-
sában” nem a Wagner-aprítás volt a bántó (hiszen ki nem sokallja olykor a kor-
porációs suszter-ódát, akár szegény Thomas Mannig a „Deutschtum” és a
„Deutsche Kunst” pátoszos, önelégült fölmagasztalását, ki nem szánja meg
idônként a fafejû Beckmessert, mégiscsak megcsúfolt „értelmiségit” u. s. w.),
inkább nyomasztóan hatott a futtatott szcenográfus, Jonathan Meese mindent
elárasztó ordináré szemétlerakodója? Hogy a Schaubühne fiatal üdvöskéjét,
Thomas Ostermeiert nagyon méltányoltuk, míg Büchnert és Ibsent (Nóra,
Hedda Gabler) erôsítette föl jelenidejûsítésével, de legutóbbi Szentivánéji álma,
rock-pop bömböléssel, bakancsba, herekötôbe és cowboy-kalapba öltözött pu-
cérkodással, szorgalmas farokrázással és nejlonnyûvô bugyirugival félóra telté-
vel penetráns unalomba fulladt? Másodszorra csalódást okozott a Schillingék ál-
tal is látogatott bobignyi fesztiválon fölfedezett bolgár–német Dimiter
Gotscheff, aki tavaly egy soha nem látott, ködbôl elôgomolygó, világvégi, fron-
tálisan a semmibe bukó, minden hagyományos „csehovizmustól” különbözô
Ivanovot hozott, a hasonló elképzelésû idei Tartuffe-je viszont a nyitó tûzijáték
után szinte akadémikus sivárságba süppedt. De hát nem mindig szerencsés a
külhoni, ha francia témához, klasszikushoz nyúl: az angol „standardot”, leg-
utóbb a Troilus és Cressidát, rendre kiválóan képviselô, sôt az oroszokra is jól rá-
érzô Declan Donnellan legutóbb alig minôsíthetô Racine-nal állt elô. S a fel-
nôttkorunk létérzékenységét Grotowskival együtt determináló Robert Wilson?
A kivitelezôirodájával a szépre persze mindig tetszetôs „dizájnos” lejtôn las-
san-lassan alább ereszkedô „Bob” évtizede egyre több fájdalmas csalódást okoz;
nemrégiben Broadway-rokokóba csomagolt, a szöveget az érthetetlenségig ma-
szatoló Heiner Müller-i Kvartettjével elérve a mélypontot, mit sem értve a bun-
kerhangulatú, cinkosan és cinikusan gyötrô „haláltáncból”; némi vigasz, ha a
Bastille-Operában fölújított Az árnyék nélküli asszonya mégis figyelemmel kö-
veti a zenét és a kissé kacifántos librettót. Az angol Deborah Warnert egy idô-
ben fölkapták, de ôt (is) a nemzetközi turnézás kezdte enyhén silányosítani,
korlátolt európai elôítélettel: az amerikai piac: tornatermi méretû színpadra,
westernbe illô dúlt sziklaplatóra állította be becketti Ó, azok a szép napokját, hol
társnôje, a páratlan adottságú Fiona Shaw sem nyújtott többet Winnie-ként,
mint kis szociális jelzésekkel egy kótyagos skót öreglány alig-alig mulatságos
portréját. S portyázás, „kivitel” – talán ez mérsékelte Dogyin Groszman-adap-
tációját, az Élet és sorsot: picinyég érzelmesebb, didaktikusabb, rá-rálapátolóbb,
mintha nem Nyugatra, hanem elsôre orosz közönségnek szánta volna; úgy ta-
lán lett volna az évtized nagy eseménye ez a történelmi igazságot keresô és a
lelkiismereteket fölrázó munka, de hát tudjuk, a tragikus témához a mai
Oroszországban éppúgy nem szabad hozzányúlni, mint a tegnapi Szov jet -
unióban. Mi marad nékünk biztonsággal akkor? Patrice Chéreau, mindenkép-
pen, több mint emberöltô, 1964 óta nem kopott meg nékünk ô: párizsi példás
Cosìját DVD-n Pesten is néz(het)ik, örömmel konstatáljuk, mára így ott is tá-
madt értô híve; nyilván így lesz majd idei, milánói Trisztánjával, ezt mi is csak
tévés közvetítésben élvezhettük. S marad így Marthaler (meg Viebrock); hiába
mondják, hogy a szapora termékenységben majdnem mindig ugyanúgy, de vi-
lágára, szemléletére, évente kétszer-háromszor találkozva véle, még nem un-
tunk rá, minden undoksággal nékünk is vannak örömeink. S talán még fölfe-
dezô kedvünk is, mert a lengyel Lupa-tanítvány, Krzysztof Warlikowski (meg
díszlettervezô társa, Malgorzata Szczesniak) Janáñek-rendezése (A Mak ro pou -
los-ügy a Bastille-Operában) lenyûgözô munka, a keletkezés idôpontjához iga-
zított fantasztikus és tragikus látomás, hatalmas zenedráma, páratlan színház.

Summary
Our column „Forum” continues to publish
contributions to the debate centred on the
managerial competition related to the Na tio -
nal Theatre. Present contributors, Zsolt An ger,
László Limpek and György Szabó also com-
ment on broader issues, as seen in the context
of present-day Hun ga ri an theatres.

The program of the Pécs National Theatre
Encounter is put together each year by a differ-
ent selector. Writer Endre Kukorelly, responsi-
ble for this summer’s offerings, explains for
us the general and the individual motivations
of his choices. 

The Katona József Theatre presented an-
other remarkable production: Gábor Zsám bé -
ki directed Shakes peare’s Macbeth. Tamás
Tarján’s review is preceded by Piotr Grusz czyn  -
s ki’s conversation with Krzysztof Warli -
kowski, outstanding Polish director who also
has many things to say about the „Scottish play”.

Critics of the month – László Ko lozsi, Ta -
más Jászay, László Sz. Deme, Andrea Rádai,
Tamás Tarján once more, Balázs Urbán,
Tamás Koltai, Melánia Miklós, László Zappe,
György Karsai, Róbert Markó and Ágnes Maul –
saw the following plays for us: Fisherman’s
Friends – The Documentary Theatre of Péter
Halász (The Chamber), Edmond Rostand’s
L’Aiglon (Debrecen), Ingmar Bergman’s Ritu al
(Radnóti Theatre), Arnold Wesker’s The Kitch en
(Eger), Beaumarchais’s Figaro’s Wed ding
(Comedy Theatre), Szilvia Elek: The Magician’s
Garden, a compilation based on works of Géza
Csáth (National Theatre, Attila Kaszás Stage),
István Tasnádi’s Transit (Zalaegerszeg), Ipsum,
a common work by actress-dancer Ágens and
The Collective of Natural Dangers (MU
Theatre), Tamás Mészáros: The Rejected One,
based on Karl Gutzkow’s play (Budapest
Chamber Theatre), Alkestis by Euripides
(Kecskemét), four performances by HOPPart,
a new company recruited from students of the
faculty for musical staging at the Theatre
University and László Garaczi’s Plasma by
KoMa, another new group, created for the pro-
duction of contemporary Hungarian plays.

Another column is devoted to the high-
lights of this year’s Budapest Spring Festival.
Lóránt Péteri reviews Mother God (Genitrix),
an opera by László Tihanyi, produced original-
ly in Bordeaux, Tamás Koltai saw two Puccini-
operas, Edgar in Budapest, Manon Lescaut in
Debrecen. The Petôfi Literary Museum was
the venue for a show compiled from the dia-
logues of Luis Buñuel’s film, The Murderous
Angel. Lívia Fuchs meditates on a guest per-
formance by the José Limón Damce Com pa -
ny, Csaba Kutszegi reviews another guest per-
formance, given by Philadanco! (i.e. Philadel-
p hia Dance Company) and Glória Halász
gives her opinion on Abigél, the Budapest
Operetta Theatre’s new musical, by Tibor
Kocsák, Szilárd Somogyi and Tibor Miklós,
based on a much loved novel by Magda Szabó.      

Two contributions can be read in our World
Theatre column. László Limpek, who saw in
Grenoble a performance of Philosophie au
boudoir by the famed Marquis de Sade, shares
his thoughts on the life, the work and the pos-
terity of this controversial personality, while
Gyula Sipos, inspired by German director
Christoph Marthaler’s recent Maeterlinck-
show, reflects on the work and the present day
significance of the Belgian author. 

Playtext of the month is Transit by István
Tasnádi, a work also reviewed in this issue.


