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A SZÍNÉSZ MÁSODIK TERMÉSZETE
A színész munkája utolsó két fejezetében

Sztanyiszlavszkij egy pszichofizikai állapotról
beszél, amelyet „színpadi állapotnak"
nevez; ha ez megvan, a színész spontán
módon tud reagálni mindazokra a ki-hívásokra,
amelyek a színpadon - a partnerek, a szöveg, a
rendező, a közönség részéről - érik. A színész
„színpadi állapota" különbözik a „civil"
állapotától, és nem azonos a „szerepével" sem,
bár a színésznek mindig ebben az általános lelki-
és fizikai állapotban kell lennie alkotás közben,
akár próbál, akár játszik, akár tanul. „Ennek az
állapotnak- úgymond - második természétünkké
kell válnia a színpadon."

A hegedűművész Yehudi Menuhin is használ-
ja a második természetünk kifejezést, úgy tartja,
hogy miként a lehulló falevél is hat a földre,
ugyanolyan módon hat a test minden tagja egy-
másra hegedülés közben. „Semmi sem mozdul-
hat az összes többi testrész teljes támogatása
nélkül - írja. - Amikor hegedülünk, agyunknak
folyamatosan ellenőriznie kell munkánkat. Le-
gyen ez afféle második természetünk."

Nagy színészünk, Egressy Gábor viszont épp
a hegedűst hozza fel példának, amikor azzal az
igénnyel lép elő, hogy a színész egész izomrend-
szere oly hajlékonnyá legyen képezve, mint a
remeklő zenész keze és ujjai, ,,...a tagok, midőn
mozdulnak, egyet érezzenek és akarjanak mind-
nyájan", s e módon majd ,,...a szép formák má-
sodik természetünkké válnak a test minden ízé-
ben".

A második természet formulát Eugenio Barba
is használja; azt érti rajta, hogy a színész „elválik
a mindennapok tér-idő viszonyaitól és életre
kel".

Azt mondhatnánk (és miért ne mondjuk?),
hogy „második természeten" a színészben lévő
fiktív színész jelenlétét értjük, képzeletünk alak-
ját, aki testünkbe költözve képzeletünkben vezeti
cselekedeteinket.

Erről a színészi munka során működő „fiktív
alakról" több jeles színházi klasszikus említést
tesz. Diderot Színészparadoxonában így ír Clai-
ronról, a híres színésznőről: „Figyelje jól meg, s
meglátja: a hatodik előadástól fogva nemcsak
szerepe szavait tudja könyv nélkül, hanem a játék
bármely részletét is. Kétségkívül teremtett magá-
nak egy eszményt s ahhoz próbál hasonulni."
„Meginterjúvolja" a nagy Garrickot is, akitől azt a
felvilágosítást kapja, hogy ő előadás közben
mindig egy képzelet szülte lény képében mutat-
kozik, aki a legkevésbé sem azonos vele magával.
„Minden mozdulatunknak egy egyedül reá
jellemző első tudattal kell együtt járnia" - tanítja
a jeles francia rendező és színészpedagógus,
Jacques Copeau.

A hétköznapi élet minden pillanatában belső
képpel rendelkezünk önmagunkról (de mivel ez a
kép nem elég „éles", ennek általában nem

vagyunk tudatában). Szellemesen világít rá erre
Vekerdy Tamás A színészi hatás eszközei-Zéami
mester művei szerint című könyvében: „Ha reg-
gel felébredünk, rögtön tudjuk, hogy testünk mi-
lyen helyzetben van - nem kell előbb visszaem-
lékeznünk, hogy milyen helyzetben hagytuk este,
vagy esetleg megnéznünk, hogy milyen helyzet-
be került öntudatlan éjszakai hánykolódásunk
során."

Feltűnő, hogy a „második természet" kérdése
és a korábban tárgyalt „egyensúly"-probléma
igen közel áll egymáshoz. Ennek fiziológiai ma-
gyarázata van. Az emberi önérzékelést ugyanis
két érzékelőrendszer összehangolt működése
eredményezi. Ezek: a mozgásérzékelés (kinesz-
tézis) és az egyensúly-érzékelés (statikus érzék).
Egyik nem létezhet a másik nélkül, mégis az
„egyensúly"-probléma a statikus érzékeléshez
rendelhető, míg a „második természet" a kinesz-
tézisben ragadható meg inkább. A mozgás-
érzékelésről azt kell tudni, hogy izmaink, izülete-
ink burkában, a csontokhoz tapadó inakban, sza-
lagokban érzőidegsejtek vannak, ezek érzékelik
az izmok, izületek helyzetét és feszültségi állapo-
tát; az egyensúlyérzékelés pedig azonnal jelzi a
testnek, ha a legkisebb mértékben is kimozdul
vagy kimozdítják helyzetéből. Mindezt a központi
idegrendszer képpé alakítja bennünk. Amikor
változik a lelkiállapotunk, vele változik izmaink
feszültségi (összerendezettségi) állapota is,
ennek következtében a belső kép is
megváltozik, amelyet magunkról alkotunk.

Kanyarodjunk vissza egy gondolat erejéig

Marastoni József-Vízkelety Béla: Egressy Gá-
bor és szerepei

Menuhinhoz és Sztanyiszlavszkijhoz. Menuhin
egyensúlyban tartja testét, és az önérzékelésen
keresztül a spontaneitáshoz jut el, hogy rögtön-
zésként szólaljon meg a rögzített muzsika, mint-
ha először csendülne fel, Sztanyiszlavszkij pedig a
rögtönzés irányából indul el, és mikor eléri a
megfelelő lelki ráhangoltságot, sajátos fizikai ál-
lapotba kerül. Ugyanarról a jelenségről beszél-
nek hát mind a ketten.

Hogyan lehet á második természet képessé-
gére szert tenni? Az egyik, az ismertebb mód az
improvizáció, a másik a fiktív tárgyakkal végzett
gyakorlatok. A nagy színészpedagógusok fiktív
tárgyakkal hozzák kapcsolatba növendékeiket.
Charles Dullin, aki többek között Jean-Louis
Barrault és Antonin Artaud mestere volt, fiktívtárgy-
gyakorlatokat végeztet az öt érzékszerv
mindegyikével. Ilyeneket: Nézzen egy tájat!
Kövesse a madár röptét a térben! A fűben heverve
figyeljen egy bogarat... Hallgassa a távoli
harangszót, egy közeledő ember lépteit!
Szagoljon kellemes parfümöt és kellemetlen
szagot! Próbálja ki kezével a meleg víz hőfokát!
Tapintson durva, majd lágy kelmét! Ízleljen friss
gyümölcsöt! Kóstoljon különféle borokat! Igyék
valami keserű italt!

Dullin azt mondja: „Sok csodált színész nőtt föl
ezeken az egyszerű gyakorlatokon, és végzésük
során ráébredt művészetünk egyik alaptör-
vényére, melynek föl nem ismerése az alapja
minden ügyetlenkédésnek: hogy mielőtt kifejezni
próbálna, érezzen; mielőtt leírná, mit látott, néz-
zen és lásson; mielőtt partnerének válaszolna,
figyeljen és halljon."

Az ízekkel, illatokkal, képekkel, hangokkal és
anyagokkal való kapcsolata jelenbe hoz bennün-
ket, bizonyos belső jó érzés és nyugalom kelet-
kezik, amelyben a növendék megtalálja a dolgok
ütemét, a saját ritmusát. Dullin úgy gondolja,
minden szövegnek megvan a saját lélegzete, ezt
kell először megérezni a műben, amikor a sze-
reppel foglalkozunk.

Michel Saint-Denis a fiktív tárgyakkal való
gyakorlatok során megkívánja a tárgyak magas-
sági és szélességi koordinátáinak pontos betar-
tását. Lényegesnek ítéli, hogy a gyakorlatok so-
rán a színészjelöltek mindig az ellenőrzésük alatt
tartsák a mimikájukat. (Ennek az a magyarázata,
hogy empatikus viselkedés - szerepünk és part-
nerünk irányában - csak akkor alakulhat ki ben-
nünk, ha el tudjuk ernyeszteni arcunk izmait.
Ezen az elernyedésen át jutunk el a beleéléshez
szükséges időleges önfeladáshoz. Figyeljük meg
a nagy színészeket, például Kállai Ferencet vagy
Dépardieu-t: sohasem merevítik meg az
arcizmaikat. A nagy indulatok közben arcuk
mozdulatlanná válik, de izmaik puha, laza
állapotát akkor is megőrzik.)

Megkövetelhető továbbá, hogy a színésznö-
vendék érezze a képzelt tárgy anyagszerűségét.
Fusson végig benne cselekvés közben olyan in-
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gerület, mintha valódi papírt lapozna, vashoz,
narancshoz, üvegpohárhoz érne. Ha iszik valaki,
érzékelje ajkán a nem létező pohár érintését,
mielőtt szájába ömlene az ital, előre érezze illatát,
aromáját.

Mi az értelme mindennek?

Copeau 1905-ben

Sztanyiszlavszkij azért tartja fontosnak a fiktív
tárgyakkal folytatott gyakorlatokat, mert úgy
gondolja: „A valódi tárgyak öntudatlanul maguk-
kal vonzanak egy csomó olyan automatizmust,
amelyet a színész a köznapi életből ismer, és így
szinte lehetetlen figyelemmel kísérnie mozdula-
tait. Márpedig ha nem tudatosítunk magunkban
minden részcselekvést, hiátusok, szakadások
jönnek létre a fizikai cselekvések folyamatában.
A fiktív tárgyakkal folytatott gyakorlatok során
ellenben figyelmet kell fordítania cselekvés teljes
folyamatára, különben nem lehetne végrehajtani a
gyakorlatot."

Érdekes, hogy a gyakorlást Menuhin is ún.
árnyékhegedüléssel kezdi, először hegedű nélkül
hegedül. Ezt így magyarázza: „Könnyebb tudato-
sítani a mozgásunkat, ha nem terhel bennünket
az igazi hegedű."

A fiktív gyakorlatok egy másik formája, amikor a
tárgyaknak súlyuk van. Egy gyufaskatulya fel-
emelése is elmozdulást okoz testünk helyzeté-
ben. A súllyal való kapcsolat észrevétlenül meg-
változtatja a test egyensúlyát, súlypontját, a ta-
gok elhelyezkedését, de mivel a színész kényte-
len képzeletét működtetni - mert a teher képze-
letbeli -, a tagok elhelyezkedésének változása,
sőt, a színész egész testéről alkotott képe tuda-
tosul.

Sztanyiszlavszkij ezt mondja: „Minden színpa-
di mozdulatnak, minden szónak a képzelet valós
működéséből kell következnie. (...) A színész a
képzelet világában fikciót teremt, amely párhuza-
mos a valósággal."

A hangi megformálásra természetesen ugyanaz
vonatkozik, mint a testire.

Amikor Salvinitől, a századforduló nagy olasz
színészétől megkérdezték, hogy hajlott kora elle-
nére hogyan tud olyan nagyot kiáltani, Salvini így
felelt: „En nem kiáltok. Önök kiáltanak saját ma-
gukban. En csak kinyitom a számat."

A színész képzeletének hangját szólaltatja
meg, ezt erősíti fel számunkra a saját hangjával.
Ezért írja Brook: „Bármilyen erőteljes előadást
kívánjon is a szöveg, kezdetben a lehető leginti-
mebben kell próbálni. (...) A cél az, hogy végül
akkor is eleven kapcsolatban maradjunk a
legbenső tartalmakkal, ha már nagyon erősen,
nagyon hangosan beszélünk."

Egressy páratlanul érdekesen írja le, hogyan
tanuljunk. Módszerének lényege az, hogy sze-
reptanuláskor a színésznek képzetlátó - kelet-
kező képzeteit érzékelő - állapotban kell lennie.
Ő is azt mondja, halkan tanuljunk, sőt: „Hangot
nem ejtünk addig, míg a szók mint érzéki formák
is lelkünkbe nem nyomultak".

Cserhalmi mondta úgy húsz évvel ezelőtt,
hogy a magyar színészek lefúrt lábú színészek. A
lefúrt lábú színész nézetem szerint nem az, aki
keveset mozog (a nó-színész is keveset mozog,
a nó mégis alapvetően mozgásszínház),

lefúrt lábú színész az, akinek a teste nem beszél a
hangjával együtt. Ma már ezt nem nagyon tudjuk,
de tudta valamikor Egressy Gábor, aki ezt
vallotta: „Hangunkkal együtt beszél és cselekszik
a test minden íze."

A fentiekhez roppant közel áll egy igen korsze-

Jacques Copeau mint Scapin (1920)
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rű felfogás, Eugenio Barbáé: „Nem létezik olyan-
fajta kettősség, megoszlás, mint hang és test.
Egyedül csak akciókés reakciók léteznek, melyek
szervezetünket a maga totalitásában veszik
igénybe."

A színész második természetének kérdéskö-
rében a csúcsot egy rejtélyes jelenség, az „ön-
magától elválasztott látás" jelenti, amelyet
Vekerdy Tamás tárgyal A színészi hatás eszközei-
ben. Zeami azt állítja, hogy játék közben látja
magát, úgy, mintha a nézőtéren ülne. De nem-
csak elölről, hanem más irányokból is, sőt, vala-
miféle tapintó térlátással egyidejűleg látja magát
minden oldalról.

Vekerdy úgy véli, hogy az emberi önérzékelés
felfokozott voltával van dolgunk. Így kell lennie,
mégsem könnyű elképzelni. Nehezíti a megér-
tést, hogy hasonló jelenségről tudomásom sze-
rint egyetlen európai színész se számol be...
kivéve Egressy Gábort! Megdöbbentő, hogy ő -
nyilvánvalóan Zeamitól teljesen függetlenül -
birtokában van ennek a képességnek. Nemcsak
alkalmazza és ismeri, hanem szabatosan és vilá-
gosan le is írja. Ez a rövid, lényegében ismeretlen
írás színháztudományunk legbecsesebb értékei
közé tartozik, ezért, ha megengedik, most teljes
egészében idézem:

„Egykor egy magas értelmiségű, nemes egyé-
niség, meghatva bizonyos színpadi műalakok
által, melyek kitűnően sikerültek, játék után kér-
dezi barátjától, az illető színésztől, hogy van-e
valóban teljes tudalma ama mozzanatok alakmű-
vészeti értékéről?

 Hogyne volna, felelt a színész, kit e kérdés
meglepni látszott.

 Az nem lehet, mondja barátja, még mindig
a kéjmámor hangján.

 Már hogyne lehetne! - feleli a színész; nem
csak tudom, mit mikép tevék, s nem csak látom
azon képeket, hanem ha tetszik, le is rajzolom
valamennyit.

De nemes barátja még mindig kétkedni lát-
szott, a mi azonban inkább a bámulat kételye
volt, s egy neme a lelkes műbarátok finom
bókjainak.

Rachel, mint Lecouvreur, Ristori, mint Ria di
Tolomei, a halál pillanatában, behunyt szemek-kel
bizonnyal tisztábban látják önalakjaikat, mint egy
egész ítész-had, tudós szemüvegén át; mert míg
ezek, talán valódi műérzék nélkül egyetlen
pontról nézik a műtárgyat, addig a művészi
szellem a maga egész alakját látja minden ol-
dalról.

Ilyenkor a magas öntudat a képzelettel egye-
sülten, az ideges álmúak világos látású szín-
vonalára emelkedik; ekkor tehát a szellem ön-
magát mintegy megkettőztetni látszik: s egyik
fele saját műalakjában van, a másik kívül azon;
amaz a cselekvő, - emez a szemlélő erő.

Miről beszélnek nekünk az ily műalakok?

Fiatalon elhunyt tengeri sellő szelleme a
Macukaze című nó-darabban

Arról, hogy itta szépet és nemest a test minden
íze érezni látszik. Ez pedig csak akép történhetik
meg, ha előbb a test minden tagja, s egész
izomrendszere oly hajlékonnyá lőn képezve,
mint a remeklő zenész keze és ujjai, melyek a
nemtő sugallatára legott átszellemülnek.

Látjuk továbbá, hogy itt a szép formák máso-
dik természetté váltak a test minden ízében; tehát
hogy e tagok mozgása szép és nemes még akkor
is, ha rögtönözve van, ha önkénytelen.

Hogy e tagok, midőn mozdulnak, egyet érez-
nek és egyet akarnak mindnyájan.

Hogy e mozdulatok önkényteleneknek látsza-
nak és mégis nemesek, mert öntudalmasak.

Hogy itt egy magas értelmiség működik, a
nélkül, hogy itt észrevennők.

Hogy itt egy láthatatlan szellem uralkodik, mint
a természetben egy Isten, a ki Schiller szavai szerint
» örök törvényei mögé rejtezik szerényen«,

Hogy itt szellem és anyag, intéző és végrehajtó
erő, értelem és természeti ösztön: teljesen

egybe vannak olvadva, s a lelki és testi ténye-
zőkben az alaki szépnek érzete és tudata egymást
mélyen áthatották.

Azonban a teste szellemi magas képességek-
re fáradság nélkül el nem jut soha.

Ide még a legszorgalmasabb gyakorlat sem
elég, amaz örök éberségű figyelem nélkül, mely a
test mozzanatai fölött úton-útfélen, és éjjel-
nappal őrködik."

Elmélázhatunk afölött, ki lehetett az a „magas
értelmiségű, nemes egyéniség". Alighanem
Petőfi, Vörösmarty vagy Szigligeti körül kell ke-
resgélnünk. Főleg a színészmesterség iránt kü-
lönös fogékonyságot mutató Petőfi keveredhet
gyanúba (ő hallgatta fél éjszakákon át Egressyt,
amint a színészetről előadást tart). De talán he-
lyesebben tesszük, ha a kegyelet sercegő gyer-
tyáit elkoppintva figyelmünket a „műre" irá-
nyítjuk. Ketten állítják immár ugyanazt, Zeami
és Egressy, kezet fog egymással a keleti és a
nyugati tradíció a színművészet legmagasabb
ormán (mert erről van szó) - csodálatos és
örömteli... de ettől a mai színész számára éppoly
homályos és hasznavehetetlen marad.

Azonban van a szövegnek egy másik, első
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ránézésre nem szembeötlő sajátossága. A szö-
vegépítmény olyan építőkockákból áll, amelyek a
színháztörténet nagyjainak alapelveivel azono-
sak Helyesen tesszük hát, ha figyelmünket a
részletek felé fordítjuk. De mielőtt hozzákezde-
nénk, tisztázzuk, hogy tényleg egyenlőségjel
von-ható-e Egressy tudása és Zeami „önmagától
elválasztott látása" között. Úgy gondoljuk, igen.
Vekerdy, Zeamival kapcsolatban, hallucinációs
képről, a központi idegrendszerben az érzéklet
erejével jelentkező képzeletbeli képről beszél,
Egressy pedig, mint mondja: „Ilyenkor... az ide-
ges álmúak világos látású színvonalára emelke-
dik"; s ennek eredményeként a „műtárgyát" nem
„egyetlen pontról", hanem „a maga egész alakját
minden oldalról látó" színész szelleme „önmagát
mintegy megkettőztetni látszik". (Egressy több
lélektani fogalmat használ, mindjárt „a magas
öntudattal" kezdi, amelyről a mai pszichológus,
Vekerdy így ír: „Az öntudat belerendez a világba
saját törvényeim szerint; ez ideális állapot.")

Es most térjünk a párhuzamokra! Mikor azt
írja Egressy a megkettőződött szellem egyik
feléről: „amaz a cselekvő..." - mintha Sztanyisz-
lavszkij szólna; mikor ezt: „emez a szemlélő erő ' -

mintha a Copeau idézte Dusét hallanánk, aki,
miután szerepéből eltűnt minden fölösleges szál
és minden szakadás, őszinteségét a gyönyörű
belső csend fényében vizsgálja.

Egressy ezt írja: „Itt a szépet és nemest a test
minden íze érezni látszott", Brook pedig ekképp
hivatkozik Cunninghamre és balettegyüttesére:
„A klasszikustáncost arra tanítják, hogy egy adott
mozdulat minden részletét figyelemmel kísérje...
s így átadhassa magát a mozdulatnak."

Ezután felel arra, hogy a minden oldalról való
látás az izületek, izmok helyzetét és feszültségi
állapotát érzékelő érzőidegsejtek munkáján ala-
pul-e. Figyeljenek csak! „Ez pedig csak akép
történhetik meg, ha előbb a test minden tagja, s

egész izomrendszere oly hajlékonnyá lőn ké-
pezve, mint a remeklő zenész keze és ujjai..." -
most jön a kulcsszó, ,,...melyek a nemtő
sugallatára legott átszellemülnek."

Ha a színész ilyen fokon képes érzékelni
testét, akkor a művészi sugallat hatására a
nevezett átalakulás legott bekövetkezik.

Es most egy „új" színészi irányzat következik.
Egressy: „Hogy e tagok, midőn mozdulnak,

egyet éreznek és egyet akarnak mindnyájan."
Ez pontos megfelelés Mejerhold alapelvével,
amely szerint: „A biomechanika alaptörvénye
roppant egyszerű: a test egésze részt vesz
mozdulataink mindegyikében." (Mejerhold
színészi rendszerét nevezte biomechanikának.)

Haladjunk tovább! Egressy ezt írja: ,,...itt egy
láthatatlan szellem uralkodik, mint a természetben
egy Isten, aki Schiller szavai szerint »öröktörvényei
mögé rejtezik szerényen«." Copeau ugyanezt
mondja, más szavakkal: „A színész nyugodt
szívvel uralkodik anyaga fölött. Minél
magasabbra emeli az érzelem, annál tisztább
az agya."

A befejező szavak kísértetiesen hasonlítanak
Zeami egyik gondolatához. Egressy: „Azonban
a teste szellemi magas képességekre fáradság
nélkül el nem jut soha. Ide még a legszorgal-
masabb gyakorlat sem elég, amaz örök éber-
ségű figyelem nélkül, mely a test mozzanatai
fölött úton-útfélen, és éjjel-nappal őrködik."

Zeami: „Nappal és éjjel, bárhol is jár, áll, ül
vagy fekszik, mindig és mindenütt, anélkül,
hogy csak egy pillanatra is elbénulna, össze
kell tartania látó szívében ezt a tízezer esz-
közt."

Diderot írja, hogy a nagy színész éppoly ritka
tünemény, mint a nagy költő. Nehéz el-képzelni,
hogy egy múlt századi színész a magyar
kultúrának éppolyan kivételes nagysága legyen,
mint egykori barátai, a nagy klasszikus költők.

Pedig így van.

The first section of the present issue is
devoted to the fiftieth anniversary of the
permanent theatre in Marosvásárhely/Tirgu
Mure (Rumania), operated by the Hungarian
minority at first under the name of Székely
(Székler) Theatre, then as Hungarian State
Theatre and presently as the Hungarian-
speaking division of the Rumanian house. After
an introductory article by vice-editor István
Nánay, Géza Gergely sums up the whole
history of the city's Hungarian theatricals, while
Beja Margitházi introduces three great artists,
pillars of the company in the person of Irma
Erdős, Loránd Lohinszky and László Tarr as
well as the „founding father", managing director
Miklós Tompa.

Critics of the month are Magdolna Jákfalvi,
László Zappe, Katalin Budai, Tamás Tarján,
Judit Csáki, István Sándor L., Péter P. Müller,
Zoltán Gyenge and Tamás Márok, sharing with
the reader their opinion of, respectively, Péter
Esterházy's Fa re well Symphony (House Stage
of the Comedy Theatre), Géza Bereményi's The
Knight of the lcebergs (Szolnok), Péter Fábri's
The Living Mask (Budapest Chamber Theatre),
As We Do It, a musical by György Spiró and
János Másik (Castle Theatre), Miska the
Magnate, the evergreen operetta by Albert
Szirmai (Comedy Theatre), Carlo Goldoni's The
Fan (at the Pesti Theatre and at the Loft
Theatre in Győr), Alexander Ostrovsky's The
Storm (Kaposvár), Moliére's Tartuffe (Szeged)
and Charles Gounod's Faust at the Budapest
Opera House.

In a miscellaneous sequel of writings we
meet Adrienne Dömötör in conversation with
actor János Bán; Paris-based Pál Albert
reports on The Chameleon's Cry, a recent
offering by Hungarian-born Joseph Nadj and
his Théátre du Signe company, while Géza
Fodor's serien of theatre studies continues with
an essay by Eugenio Barba on Theatre
Anthropology - a First Hypothesis. Another
permanent feature, Gábor Szigethy's „two
minutes of theatre history" surfaces with
reminiscences of Róbert Rátonyi, outstanding
and highly popular comic actor recently
deceased, and finally actor Mátyás Varsa
devotes a theoretical analysis to The Second
Nature oftheActor, as retraced in foreign and
Hungarian writings on theatre.

Odin Teatret
Az Eugenio Barba vezette dániai Odin Teatret munkájának meghatározó részét képezik a színházi antropológiai kutatások. Ehhez különböző
természeti népek színházi szokásait tanulmanyozzák, és az ott tapasztaltakat ötvözik az európai tradíciókkal. Rendszeresen dolgoznak az
olaszországi színházi antropológiai központban is, e felvétel egy 1974-es olaszországi fellépésüket örökíti meg.

Július 20. és 28. között ismét megrendezik Cividale del Friuliban a Mittelfest Fesztivált, melynek
igazgatója Giorgio Pressburger rendező. A három országhatár mentén elterülő Friuli tarto-
mányban 1991 óta évenként megtartott találkozó a különböző kultúrák találkozására helyezi a
hangsúlyt. Az idei fesztivál központi témája az azonosság. „Az azonosság keresése néha
erőszakos úton megy végbe - mondja erről Giorgio Pressburger -, máskor viszont a
kölcsönös megismerés forrása. Az azonosság és a különbözőség magához az élethez, annak
lényegéhez tartozik, része az emberi társadalom visszatérő kríziseinek."

A magyar kultúrát az idei Mittelfesten a Pécsi Egyetemi Kórus, a budapesti Wind Ensemble
és egy cigányegyüttes képviseli.


