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mgépé új könyve elbűvölt és
felbosszantott. Körülbelül egyforma
mértékben. Sokszor ugyanazzal tette
egyiket, mint a másikat. Lefegyverez
azzal, hogy mennyire szereti a

színházat. Annyira, hogy az már olykor gyűlöletbe
csap át - azzal ilyen igazságtalan és el-tökélten
értetlen az ember, akiért rajong, akit tökéletesnek
akar látni, s nem tud, nem akar bele-nyugodni,
hogy mégsem az. Emgépé annyira szereti a
színházat, hogy hasonul hozzá. Mondják,
évtizedekig együtt élő kutyagazda és hű ebe egy
idő után felveszik egymás vonásait. (Adalékul
ehhez: a hatvanas évek közepén még Szín-
háztudományi Intézet néven működő elfekvő
igazgatója, Hont Ferenc mindazon napokon,
amikor értekezletet tartott, magával hozta a far-
kaskutyáját. Míg Hont beszélt, a kutya - profilját
fordítva a hallgatóság felé - aludt, s volt alkal-
munk kitartóan megfigyelni, mennyire rokon a
két nemes arcél.) Emgépé egy személyben vált
olyanná, mint egy színház. Mint „a" színház. Min-
denféle varázslatra képes; feldobják a szereplési
alkalmak, hisztérikává teszik a vélt vagy valós
sérelmek, bármit és bárminek az ellenkezőjét ké-
pes teljes átéléssel megideologizálni alakításai
sziporkázóak és szemléltető erejűek, személyes
megnyilatkozásai: akár egy primadonnáé, csön-
des félrevonulásai közben annyi okosat, meg-
szívlelendőt mond el a mesterségről, minta nagy
öreg epizodisták, minden szokatlan tüneményre
képes úgy rácsodálkozni, mint a statisztálni járó
„f.h."-k, ő a leghálásabb közönség és a legnyű-
gösebb habitüé.

No és persze mindezek mellett, fölött, kívül:
tehetsége kétségbevonhatatlan.

Vissza is él vele. Ez az egyébként, amivel
fel-bosszant. Remek dolog, ha egy színikritikus jól
ír. De Emgépé már nem úgy ír jól, ahogy egy
kritikus, hanem úgy, ahogyan egy belletrista.
Vagy egy költő. Amit a valóság nem kínál tálcán
neki, vagy nem akképp kínálja, ahogy beleillik a
koncepcióba, ott jön a fantázia, és jön a
káprázatosan színes, szellemes, sziporkázó,
láttatni tudó, nyelvi leleményekben bővelkedő,
önmagát gerjesztő, önmagától begerjedő
stílusművészet. Ez olyannyira zseniálisan
műveltetik az Emgépé-írásokban, hogy az
olvasó megigézve vele tart, és engedi magát
becsábítani a szavak dzsungelébe. Már-már el is
hiszi, hogy mindez nem poétika, hanem zárt
logikájú, szigorú tényszerűség, olyan elméleti
építmény, amelyet a valóságba ágyaztak. Pláne
így jár, aki nincs abban a helyzetben, hogy
kontrollálni legyen képes a messzi-ről jött
kritikus állításait. Aki maga sosem látta azokat a
régi előadásokat, amelyekre ő hivatkozik, nem
őriz magában emlékeket a példaként
megidézett művészekről, vagy nem lehetett né-
zője a hivatkozott külföldi, az interpretált vidéki
előadásoknak. Ha csak Emgépét olvassuk: két-

ség sem fér hozzá, hogy mindez úgy van,
ahogy mondja. Rendelkezik a jó írók nagy elhi-
tető erejével. Ismeri a szavak értékét, de hold-
udvarukat is bekalkulálja a hatásba. Szókincse
elképesztő és sokrétű. Kultúrhistóriai ásatáso-
kat végez, mintegy félkézzel dobál színháztör-
téneti emlékoszlopokat a riadtan félreugró ol-
vasó elé: ha nem hiszel nekem, rád is eshet egy
ilyen és agyonnyom! Ki merne ezek után kétsé-
geket hangoztatni? Ki merné semmibe venni
azt, hogy Emgépé írásainak egy-egy odavetett
utalása mögött mennyi munka van, filológiai is,
históriai is, micsoda tüneményes memória,
számítógépek adatbázisaival vetélkedő tára
hajdani produkcióknak, hány burkolt visszavá-
gás régi támadásokra, melyeket a megtáma-
dotton és támadóján kívül ma már senki sem
ért, mennyi bennfentesség és valódi szakmai
tudás!

Ha Emgépé - mint már megtette számos ko-
rábbi kötetében - valóban könyvet írt volna, s
nem 1973 és 1993 között született, napi-, heti- és
havi lapokban szétszórt cikkeit, esszéit gyűjti
egybe, lenyűgöző lenne a teljesítménye még
azok számára is, akik nem értenek vele egyet.
Tudniillik követni tudnánk, miről mi az
elképzelése, és ha a koncepciója változik, mitől
és miképpen történik az. A Századvég
kiadásában meg-jelent könyv azonban igazából
nincs egységes művé szerkesztve. Egymással
logikai ellentét-ben álló (külön-külön
lebilincselően előadott) íz-lések és felfogások
hevernek benne egymás mellett, sőt egymást
kizáró ellentéteikről mit se tudva. Persze az a
népi bölcsesség, hogy „csak az ökör
következetes", bennünket is óva int attól, hogy
ilyesmit kérjünk számon Emgépén: miért mond
mást erről vagy arról a kötet elején, a közepén és
a végén. Sőt legfőbb erényei közt említhető,
hogy nem vaskalapos, hogy frissen reagál
minden újra, és nem viselkedik Prokrusztész-
ként: ha valami hosszabb vagy rövidebb, mint a
koncepciója, sem nem kurtítja, sem nem toldja
meg. Csakhogy itt másról van szó. Szerzőnk
nem vesz tudomást saját következetlenségeiről,
hanem mindig úgy tesz, mintha sose lett volna
más a véleménye. Holott izgalmas dokumen-
tummal kínálna meg bennünket, ha olykor a
szemünk láttára szembesülne korábban vallott
és megváltozott felfogásával, és abba is
beavatna, min, mit és miért módosít. A páratlanul
jó, érdekes, felcsigázó és kecsegtető kötetcím
éppen ilyesmit ígért: variációkat arra,
hányféleképp lehet rossz és célját tévesztő az a
színház, ami ma Magyarországon működik.
Ehelyett valami merőben mást olvashatunk, s a
végére érve azt is gondolhatnánk - ha nem
lenne önálló véleményünk a dolgokról -, hogy ez
a mai magyar szín-ház hol azért rossz, amiért jó,
hol meg fordítva, de az egészben, bár őrület,
nincs semmi rend-szer.

Itt van mindjárt a kötetnyitó ciklus, a prófétai
haraggal előadott „A színész nem ember". Felfo-
kozott érzelmi töltettel rendelkező prózavers,
erőteljes gondolatritmussal, refrénnel, költői
nyomatékkal. Emgépé jelzi, hogy ő is tudja, ez
csak afféle jópofáskodó kiszólás, bonmot, aztán
mégis ádáz dühvel nekiront, és ebből az egy
szem (nem tudni hol, mikor, ki által, milyen hely-
zetben, mekkora komolysággal) elejtett meg-
jegyzésből kibontja a színészi hivatás himnikus
dicsőítését, már-már extatikus és minden józan
mértéket elvető, kivételeket nem ismerően álta-
lánosító magasztalását. S ez még igazán vonzó
is lehetne, hiszen Emgépének a színház iránti
szerelmi vallomását rejti magában, csakhogy
amint a fölfelé növekvő indulati spirál körein szá-
guldozunk vele, kiderül, hogy mindez nemis
annyira a színészi hivatás nagyobb
megbecsülését volna hivatott előmozdítani PRO,
hanem lényege a KONTRA, a rendezők
„zusammen" megutáltatása, lesajnáltatása,
fölöslegessé és nevetségessé tétele érdekében.
Ez a fönt nagy kiterjedésű, legalul egyetlen
pontra támaszkodó spirál egyszer csak billegni
kezd, és az építmény bizony eldől. Föltehetően
sok-sok részigazság van Emgépé tételeinek
mindegyikében, hiszen színész nélkül valóban
életképtelen még a jó rendezőkben dúskáló
színház is, és az is lehet alkalmasint igaz, hogy
a rendezőuralom túlhajtásai, a rendezői
„önmegvalósítás" magában véve kevés az
üdvösséghez - no de ezt így, általában ki tagadta
valaha is? A kérdés (mármint az igazi) mindig
az, hogy éppen melyik előadás melyik
színészéről, melyik rendező miféle színészgyil-
kos instrukciójáról van szó. Emgépé szemláto-
mást föltette magában, hogy elfogult lesz, és ez
persze sikerül is neki. „Az erőszakos rendezés -
szerencsés esetben - átfogó, megideologizált
képet kínál, ám a színész a néző által átélhető
egyedit adja még félresiklásaiban is" - írja leg-
tárgyilagosabb idevágó mondatai egyikében. S
ezekkel bosszant fel engem, a színházhoz sem
alkotóként, sem bírálóként nem kötődő olvasót.
Mert tüstént tucatjával eszembe jutnak nem erő-
szakos rendezések, hanem olyanok, amelyek
éppen hogy a színészt segítették ennek a bizo-
nyos „egyedinek" a rivaldán átjövő megmutatá-
sában, és eszembe jutnak gyalázatos színészi
alakítások, amelyek bizony - nemcsak félresik-
lásaikban! - eltökélten erőltettek valami „átfogó,
megideologizált képet", és éppen nem egyediek,
hanem a sablonnál is sablonosabbak lettek. Ha
meg így van - és Emgépé tudja a legjobban,
hogy így van -, akkor mi értelme ennek az
elvont össztűznek „a" rendezők ellen?

Ráadásul - és hál' istennek - Emgépé, ami-kor
éppen a konkrét produkcióval találja magát
szemközt, nem tartja magát rendezőellenes he-
vületéhez, hanem például ilyeneket ír: „Zsámbéki
rendezésében az Ahogy tetszik (1974) pász-
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torjáték része nem színháztörténeti nyűgként
nehezedik az előadásra, költészete az emberis-
merettől hajtva szárnyalt föl." Tetszenek figyelni:
„Zsámbéki rendezésében". Nem annak ellené-
re. Vagy: „Zsámbéki remekbe sikerül Goldoni
Kávéházában..." Akkor most hogy is van ez?
Egyáltalán: mi a baj a rendezőkkel általában?

De az elfogultságra történő rádöbbenéshez -
újólag mondom - szerkeszteni, vagyis egyben
végigolvasni kellett volna a könyvet, s eldönteni,
minderről mit gondol Emgépé. Ott a döbbenetes
elszólás, amellyel egy ifjú - színészből rendezővé
avanzsált - ember első teljesítményét „méltatja":
„Egyetlen -végignézni nem b í r t - rendezése
alapján Mácsaiban nem látok semmiféle
rendezői képességet." Lehet, hogy Emgépének
attól sem változott volna meg a véleménye, ha
mégiscsak végignézi azt az előadást, de nem is
ez a fontos. Mácsaira azért haragszik, mert idő-
közben „tanúsítványos rendező" lett belőle a fő-
iskola rendezőszakának elvégzésével. Emgépé
pedig föltette magában, hogy „a rendező" mint
olyan átok a színházon. „A tanúsítványos rende-
zők egyeduralmának megtörése" őnála - öncél,
az üdvösség kulcsa. Csakhogy ebből zárt logiká-
val az következne: amennyiben Mácsai nem
szerez rendezői diplomát is, hanem „csak" szí-
nészként produkálja ugyanazt az előadást,
mindjárt lenne mentség a félresiklásaira, mind-
járt meg tudná magyarázni Emgépé is, hogy a
színész-rendező mennyivel többet tud segíteni
kollégáinak, mint a másféle...

Éppilyen tekervényesen önellentmondásos
„a" színész fölmagasztosítása. „A színész nem
ember" mondásban színészellenes koncepciót
sejtő, azt ördögűzői extázisban elutasító Emgé-
pé maga ír effélét egy nekrológban: „Sosem úgy
viselkedett, mint egy színészné. Igyekezett em-
berként élni." Vagyis hát pontosan tudja ő is, van
különbség a kettő között, másképp aligha emel-
né ki ilyen hangsúlyosan, hogy az éppen eltávo-
zott művész az „emberként élés" tekintetében
más volt, mint pályatársai.

Csak helyeselhető tirádát zúdít ránk azokról a
„humánus kritikusokról", akik „nem bíráltjaikat ki-
mélik meg a kemény szavaktól, hanem önmagu-
kat óvják a kemény következményektől". Csak-
hogy fura módon a purifikátori hevületű Emgépé
óvakodik színészekről - név és szerep szerint -
olyan szigorú minősítéseket közölni, mint egyes
rendezőkről. Sőt jubiláris és kegyeleti alkalmak-
kor stílromantikájának egész fegyvertárát bevet-
ve avat tisztesen jó vagy középszerű, esetleg
olykor zseniális, máskor csapnivalóan modoros
és rossz művészeket valósággal szentekké, akik
mindig, mindenben utolérhetetlenek. Ha egyszer
elvben oly förgetegesen utálja azt a játékstílust,
amelyen „az alkati humor előnyben részesítése,
túlzott kövérség, kóros soványság, a torzított
szavak, beszédhibák, tahóidiómák kuncogtató-

sága hatalmasodott el", ha olyan meggyőző ér-
vei vannak.- általában - „a színészi rossz ízlés"
ellen (ezek szerint náluk is létezik ilyesmi, nem
csak a rendezőknél!), akkor hogyan nem veszi
észre a kiáltó aránytévesztést Kiskabosnak nagy
jellemszínésszé való kikiáltásában, vagy abban,
hogy Ács Mariettát - megint csak elvetve a suly-
k o t - „nagy komikának" minősíti? És valljuk meg
végre, bár merőben más kategória, mint az eddig
említettek: Mezei Mária színészként ritkán volt
olyan formátumosan nagy, mint egyéniségként.
A kettő, ha összefügg is, mégsem összekeve-
rendő. Nem ő tehetett róla (vagy csak kismérték-

ben ő): ritkán kapott olyan szerepet, amely ko-
moly erőfeszítésekre sarkallta volna. Tudott ki-
lépni magából, meghökkentően másnak, isme-
retlennek mutatkozni, ezekre az alakításaira
mindig is emlékezni fogunk. De arra is, hogy na-
gyon sokszor csak működtette kész „mezeimári-
aságát", ismételte azt, amit a közönség már is-
mert, és újra látni, újra hallani akart: a mindig
azonos elnyújtott hangsúlyokat, a visszaköszö-
nő gesztusokat, az egész Mezei-mítoszt. Való-
ban úgy van, ahogy Emgépé írja: „nem kell ráli-
hegni" - annál furább, hogy éppen ezt teszi pár
sorral később, felstilizálva a valóságot: „Neki
minden szerep gyónási ürügy"; A létezés iszo-
nyatát tárta föl". Kiss Manyival kapcsolatban el-
hiszem, hogy „sosem látta rossznak", de akkor
azt kell gondolnom, nem látta őt a Kurázsi mamá-
ban. (Igaz, hogy rendezői tévedés volt ráosztani,
de az alakítás ettől nem lett jobb.) Sajnálom vi-
szont, hogy nem tud Kiss Manyi rádiós Karnyó-
néjáról, ami nemcsak zseniális volt, de a szerep-

re .,bérletet váltott" Gobbiétól merőben eltérő
felfogású is. A lendület ragadhatta el Emgépét
oly-annyira, hogy Rózsahegyi Kálmán
mellőztetését mint művészi veszteséget rója föl:
amikor a Rokonok Berci bácsijaként föllépett,
sajnálatos módon azt igazolta, hogy nincs szó
ilyesmiről. Ezzel az erővel e stílus másik
képviselőjéért: Lédeczy Antalért is szót
emelhetett volna, amiért csak az 1955-ös Fenn
az ernyő, nincsen kasban játszatták...
Furcsállom, hogy a színházcentrikus szerző
képes ilyet leírni: „Kállai Ferenc pufogó dühé-
ben, püspöklilára színeződő fejét nem színház-
ból, hanem filmekről ismerjük." Ez nem olyan
szóbotlásos tévesztés, mint amikor Najmányi
Lászlót leistvánozza. Emgépé ne látta volna Kál-
lait a Döglött aknákban? Tersánszky komédiács-
kájában, A kegyelmes asszony portréjában?
Gondolom, csak azért nem emlékszik rá, meny-
nyire ellilult ezekben Kállai feje, mert zavarná a
koncepcióját. S vajon miért mondja, hogy „a vat-
tacukori színészi stílus a hetvenes-nyolcvanas
évek terméke"? Vajon az ötvenes évek számos
Nemzeti Színház-beli vagy a Madáchban, a
Néphadsereg Színházában bemutatott vígjáté-
kára nem az volt a jellemző, hogy - idézem -
„harsányan poentíroznak, harsányan gesztiku-
lálnak és harsány a mimikájuk"? Soroljam a Sok
hühó semmiért, A felvilágosodás gyümölcseit a
Körtvélyesi csínyt és hasonlókat?

Azt írja a „Teli lett vele a színpad" című opu-
szában, hogy ma már nincsenek emlékezetbe
tapadó epizodistaalakítások. Már mondanám is
kapásból, összevissza, ahogy eszembe jutnak,
a cáfolatokat: Csomós Marit Schwajda Szent
családjából, Kun Vilmost a kaposvári Lócsiszár-
bél, Karczag Ferencet a Madách bűnrossz Mak-
rancos hölgyének kályharakó szolgájaként, ami-
kor látom, hogy a kötet más cikkeiben, más olda-
lain maga Emgépé sorol bizonyító erejű példákat
arra, mennyire nem igaz, amit a mai epizodisták-
ról állított: Gera Zoltánt, Csákányi Esztert emle-
geti és persze, joggal.

Most aztán bosszankodva élveztem, vagy él-
vezkedve bosszankodtam olvasás közben? Em-
gépé könyve mulatságos és szórakoztató, fő-
képp ha úgy tekintünk rá, mint irodalmi alkotásra,
amelyet nem a modellhez való hasonlatossága
minősít, hanem az esztétikai érték. Emgépé min-
den oldalon elképeszt azzal, hogy mennyivel in-
kább író, mint - a dolgok megfogalmazásával
rendszerint hadilábon álló - színházi ember. Író,
az írói mivoltnak minden ékességével és
gyarlóságával. Más kifejezőeszközhöz szokott
művésznek ugyanis korántsem olyan fontos a
papírra vetett betű, mint a literátusnak, nem ré-
szegül meg tőle írás közben, nem kalandozik el
előre el sem tervezett irányba, csak a „jó hang-
zás mián". Emgépével néha elszalad atoll, fölsti-
lizálja azt, amiről maga is tudja, hogy az általa
mondottnak a felét éri, de nem vesz vissza belőle,
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mert a dolog már „meg van írva", és milyen szé-
pen!... Máskor véletlenül leírt, egymás szom-
szédságától megszépülő szavak rejtett össze-
csengésére bukkan, épp mint egy költő, s ebből
nyer ki új tartalmat. „A színházak államosítása el-
álmosította a játékot" - írja, s alighanem az „álla-
mosítás-elálmosítás" rokon dallamából szüle-
tett a rákövetkező passzus. Teli van káprázatos
nyelvi leleményekkel a szövege. Ha a főiskolá-
sok „fuserábilis fölkészítésé"-ről ír, azt is érteni
vélem, hogy a fölkészítők tudományoskodó ön-
elégültsége is kicsúfoltatik. Tökéletes diagnózis,
hogy sok színész „hangerővel pótolja érzelmi
szegénységét". Színház és cirkusz látszatazo-
nosságát, lényegi különbségét tömöríti így: „A
színház kulcsszava a MINTHA, a cirkusz kulcs-
szava a HÁTHA." A Nemzeti csapnivaló Bánk
bánját tökéletesen leképezi e két szóval: „Fűzfa-
poétai látomás". Mindent elmond egyfajta stílus-
ról az „avantgardista karatetanfolyam" kifeje-
zéssel. Szállóigévé válhatna ez a definíciója: „A
rossz ízlés - a realizmus csőrepedése". De per-
sze nemcsak ilyen aforizmák, sziporkák, tűzijá-
tékok jelzik Emgépé szellemességnél többnek,
inkább már szarkazmusnak nevezhető látás-
módját. Egy vidéki Othello-előadást azok szá-
mára is, akik nem láthatták, így tesz elképzelhe-
tővé és a színházi folyamatok egészében elhe-
lyezhetővé: „Mielőtt megfojtaná feleségét, meg-
erőszakolja análisan, megerősítendő a rendezés
azon eltökéltségét, hogy itt nem egy korosodó,
idegenből származó férfi tragédiáját látjuk, ha-
nem egy pederaszta balvégzetű történetét kap-
juk oly meggyőző erővel, mintha..." Megszakí-
tom az idézetet, mert az előadást magam nem
látván, nem tudhatom, mindez valóban jellem-
ző-e rá, de más produkciók ismeretében elkép-
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György Péter:
Sztereotípia és individualitás

zelhetőnek vélem. S ami most jön, az a vérbeli
emgépéizmus, amiért a cikkeit habzsoljuk, s az-
tán beállítottságunk szerint háborgunk vagy őr-
vendezünk: "...mintha Kosztya Trepljov Nyina
Zarecsnaja helyett a döglött sirályba szerelme-
sedne bele azzal a köznapi dilemmával: csőrét
vagy püspökfalatját szeresse-e jobban. Vagyis,
ha Csehov drámáját szodomita olvasatban ren-
deznék meg. Félve írom le, alapos okom van tar-
tani tőle: akad az ötletre magyar rendező."

Másképpen szatirikus, inkább a politikai publi-
cisztika csak formálisan ide tartozó gyöngysze-
mének érzem, de boldogan olvastam a "Ki tap-
solt?" című írást, és megint másfajta iróniába
botlottam abban az eszmefuttatásban, ahol -
engem tökéletesen meggyőzve - azon morfon-
dírozik, milyen alapon siránkozik Bánk minta te-
remtés egyedüli vesztese, holott körülötte egy-
másba érnek az övéhez felérő egyéni tragédiák.

És hadd vallom be, nemcsak nevettem, nem-
csak stiláris gyöngyszemeket gutíroztam Emgé-
pé könyvében, de olykor meg is rendített, olykor
tiszteletre is késztetett, amely érzéseket nem
könnyű kiváltani belőlem. Meghat, amikor azt ír-
ja: „divatjamúlt vén marha vagyok", s valóban ar-
ra provokál, hogy cáfoljam állítását: ő, aki a kö-
zépnemzedékkel, a „tanúsítványosokkal" szem-
ben oly eltökélten igaztalan, megbecsül és nagy
empátiával közelít meg mindent, amit fiatalok
csinálnak. Éppen nem a „vén marhák" szokása,
hogy alázatos figyelemmel kövessék a legifjabb
színházi nemzedék kísérleteit, és ahol kell,
kiálljanak értük: Mohácsi Jánosért, Gaál Erzsiért,
Jeles András csapatáért. Számíthatnak
védelmére a vegyes színvonalú, de merész,
mások által anatémával sújtott új Shakespeare-
fordítások „elkövetői" is. Nádas Péter új színészi
technikát követelő darabjai ellenében még a
máskor egyoldalúan felmagasztosított színészt
is elmarasztalja. Epésen írja le egy ifjú színész
gyalázatos beszédtechnikáját („Ternyák
valószínűleg érti Hamletet, de a néző nem érti
Ternyákot"), mégis azon van a hangsúly, hogy
Emgépé fogékony arra, mitől generálisan más
ennek a színészgenerációnak a szemlélete,
szerepmegközelítése. Talán olyankor nyújtja
legjobb formáját, amikor - mint mentegetőzve
írja - „robogó vonatablakból kísérlem
megállapítani, merre járunk". Pózolva mondja,
hogy a hűség vagy a barátság „démodé szavak",
amiket már csak ő tud, de közben azt látjuk, hogy
a színházban, ebben a „szerelmetes
őrültekházában" olyan ápolóként jár-kel
évtizedek óta, aki nem tudott, nem is akart
teljesen intakt maradni.

Alighanem őrá magára illik leginkább, amit
Kárpáti Aurélról ír le gyanútlanul: „Jó kritikus
melléfogásai érdekesebbek és messzebb muta-
tóak néha telitalálatainál is."

Századvég Kiadó, 1994

Outstanding movie and theatre director András
Jeles put up a daring project for a thrilling new
theatrical faculty to be established at Pécs
University. Although the project has been
temporarily rejected, it deserves to be known
and studied - tha t 'swhywe made itthis month's
leading article.

Power, Money, Fame, Beauty, Love - this is
the overall title of a six week series of happen-
ings, mastermínded by Péter Halász at the Ka-
tona József's Chamber. The ever-changing pro-
gram is always inspired by another item of a
popular Hungarian daily (also sponsor of the
venture). Katalin Szűcs, Gábor Bányai, László
Bérczes, Gy. Uri Kozma, Judit Csáki, László
Jakab Orsós, Krisztina Galgóczi, Ferenc Dániel
and Péter Esterházy saw for us some evenings of
the series.

This is followed by an interview László
Bérczes made with József Bíró, one of the lead-
ing actors of the Kolozsvár/Cluj Hungarian ethnic
minority theatre.

With summer still lingering around us, our col-
laborators share with the reader their impres-
sions of some summer festivals abroad. Tamás
Koltai has been at Salzburg, István Nánay at the
251h Tampere Festival, Tünde Troján at Kontakt
'94 in Toruń, Poland and Krisztina Galgóczi at
Edinburgh.

Going on with our series on theatre financing,
we publish Sándor Juhász's account of econ-
omic management at the London National and
Judit Csáki's probing into the mechanics of New
York's Shubert Organization.

In 1994 world theatre lost some of its outstand-
ing figureheads, Eugéne Ionesco being one of
them. We publish a commemorative article by
French expert Jacques Nerson, another by
Gábor Tompa, Hungarian theatre director living
in Rumania, and an account by Adrienne Darvay
Nagy of an excellent Rumanian production of the
master's Jeux de massacre.

Géza Fodor introduces and releases in his
series of theatre research the essay To the Philo-
sophy of the Actor by German philosopher and
aesthetician Georg Simmel.

In our column concerned with new books on
theatre, András Nyerges discusses the volume
How To Make a Bad Theatre? by well-known
Hungarian critic Péter Molnár Gál.

Finally let's name this month's playtext, which
is The Winter of our Hope by Katalin Thuróczy.

Wojciech Płewinski: Ahogy tetszik

A krakkói Stary Teatr előadását Tadeusz Bra-
decki rendezte. Az előadása torurri fesztiválon
is nagy sikerrel szerepelt


