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tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak 

önnön képét, és maga az id�, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. No már, 

ha ezt túlozza valaki vagy innen marad, bár az avatlant megnevetteti, a hozzáért�t csak 

bosszanthatja; pedig ez egynek ítélete, azt meg kell adnod, többet nyom egy egész 

színház másokénál. Ó, vannak színészek, én is láttam játszani – s hallottam dicsérve 

másoktól, nagyon pedig –, kik, Isten b�nül ne vegye, se keresztény, se pogány, se ál-

talában ember hangejtését, taghordozását nem bírva követni, úgy megdölyfösködtek, 

úgy megordítoztak, hogy azt gondolám, a természet valamely napszámosa csinált em-

bereket, de nem csinálta jól, oly veszettül utánozták az emberi nemet.

Remélem, hogy mi azt a modort már meglehet�sen levetkeztük.

Vessétek le egészen! No, meg aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon töb-

bet, mint írva van neki; mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy 

csapat bárgyú néz� utánok nevessen; ha szinte a darabnak éppen valamely fontos 

mozzanata forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bo-

hóc részér�l, ki e fogással él. Menjetek, készüljetek.

Valami hasonló a színpad, ha nem is pont ilyen…

Zalán Tibor

Baji Miklós Zoltán (1961) – fest�, interme-

diális m�vész, Békéscsaba

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Borbély András (1982) – író, költ�, kriti-

kus, Budapest

Csáji L. Koppány (1971) – író, kulturális 

antropológus, Budapest

Deres Péter (1978) – fordító, tanár, dra-

maturg, Budapest

Dömötör Vilmos (1983) – egyetemista, 

Budapest

Duga Boglárka (1976) – keramikus, tol-

mács, Pécs

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-

pest

Heged�s János (1979) – fényképész, Bu-

dapest

Hétvári Andrea (1975) – költ�, meseíró, 

könyvtárostanár, Budapest

Hubay Miklós (1918) – író, drámaíró, es-

széista, Budapest

Kántás Balázs (1987) – költ�, m�fordító, 

egyetemi hallgató, Budapest

Kirilla Teréz (1972) – PhD-hallgató, Buda-

pest

Koczka Ferenc (1962) – karmester, 

PhD-hallgató, Szeged

Kocsis István (1940) – drámaíró, törté-

nész, Budapest

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, m�-

fordító, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Nádasdi Éva (1942) – költ�, Budapest

Németh Péter Mikola (1953) – költ�, es-

széíró, szerkeszt�, Vámosmikola/Vác

Mohai Szilvia (1983) – író, újságíró, Buda-

pest

Pozsgai Zsolt (1960) – drámaíró, Budapest

Pruzsinszky Sándor (1940) – eszmetörté-

nész, drámaíró, Budapest

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Budapest

Szabó Roland (1984) – középiskolai tanár, 

Budapest

Szaffkó Péter (1951) – egyetemi docens, 

Debrecen

Szigeti Jen� (1936) – egyetemi tanár, Bu-

dapest

Terebess Gábor (1944) – író,  keramikus, 

könyvtervez�, orientalista könyvkiadó, 

Kerepestarcsa

Varga Borbála (1986) – egyetemista, Ko-

lozsvár (Románia)

E számunk szerz�i



Színre szín
„Kiöregedtem? Meglehet. Ám az is lehet, hogy ez az egész civilizáció 

öregedett ki, valamilyen falanszter utáni állapotra… Így aztán, ha va-

lamikor, most volna igazán szükség a dolgok lényegéig ható drámaírói 

pillantásra.” (Hubay Miklós)

„Dráma csak a kétségb�l születik. Jó dráma biztosan. Ez lehet aztán 

kés�bb tragédia, komédia, mesejáték. A kétség. Valamiféle igazság két-

arcúsága. Valami megkett�zött létezési érvelés. A drámaíró elbizonyta-

lanodik valamely ügy, személy, dolog igazságában.” (Pozsgai Zsolt)

„Hamvas nem sokra tartotta Madách verseit, drámáit, komédiáját, 

bölcseleti és politikai írásait, ezért tudatosan, tapintatból talán, ki-

kerülte azokat, és sajátos meggondolásból inkább nem foglalkozott 

velük.” (Németh Péter Mykola)

„A  színház, nagyrészt, az a forma, amely úgy néz ki, hogy én el�tte 

ülök valaminek, és nézek, fönt meg, a színpadnak nevezett dobogón, 

a csep�rágók ágálnak, én meg vagy nevetek, vagy sírok azon, amit csi-

nálnak.” (Zalán Tibor)

„Mozart operáit mindenkor a szövegíróval együttm�ködve tervezte 

meg. Csak azok maradtak fenn, amelyek az olasz opera buffa-szellemét 

és technikáját követik. A buffát tragikus elemekkel, a singspielt mély 

életszemlélettel töltötte meg, így egyik sem igazi tragédia, egyik sem 

igazi komédia.” (Koczka Ferenc)

„Semmi bizonyosat nem tudok arról, hogy 895-ben hogy viselkedtek szé-

kely �seim: kivonultak-e üdvözölni Árpád magyarjait, vagy sem, de abban 

biztos vagyok, hogy találgatták – amit azóta is találgatnak a székelyek! –, 

hogy �k vagy a jövevények beszélnek-e szebben magyarul…” (Kocsis István)
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