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ondon modern negyedében, a Euston metrómegállótól pár sarokra, az iroda-
házak árnyékában, egy épen maradt, patinás kis londoni utcában bújik meg a

The Place kortárs táncközpont és -színház. Honlapja szerint ez az „a hely”, „ahol
a tánc életre kel”. Az intézmény egyszerre több funkciót lát el. Amellett, hogy ve-
zetôi megpróbálják elhozni a londoni közönség számára a világ legújabb kísérleti
táncelôadásait és alkotóikat, az épület falai között komoly táncképzés is folyik –
felnôtt- és gyermekcsoportokban, különbözô szinteken, kurzusszerûen –, mind-
emellett itt mûködik az iskolarendszerben felépített London Contemporary
Dance School, valamint két társulat, a Richard Alston Dance Company és a Robin
Howard Dance Theatre is. Az intézmény egésze hasonló a mi Trafónkhoz, alag-
sori és emeleti próbatermekkel, kellemes kávézóval, kiállítótérrel és persze egy
mobil nézôterû színházteremmel. Ottjártamkor Ko Murobushi lépett színpadra
Quiksilver címû szólóestjével. Ko Murobushi a butó-tánc avatott mestere, aki a
mûfaj megteremtôjétôl, a legendás Tatsumi Hijikattól tanult. Az elôadás 2007 ta-
vaszán, az 52. Velencei Biennálén debütált.

Hagyományos színházi térbe lépünk, nyitott, üres színpad fogadja a nézôket.
A fény leúszik, teljes a sötétség. A nézôtér elcsöndesedése után már-már kínosan
hosszú a csend. Nagyon távolinak tûnô, monoton morajra alig látható fénykör je-
lenik meg a színpad hátsó-középsô traktusában. Nehezen kivehetô alak görnyed a
közepén. A világítás olyan gyenge, mintha kihunyó gyertya lángjánál látnánk a
férfit. Alkata, kora megfejthetetlen, épp csak elmosódó sziluettje dereng, bôre
ezüstösen csillog. Mozdulatlannak tûnik, de valójában mozgásban van: izomrost-
ról izomrostra áramlik az agya által kibocsájtott impulzus. Nincs téves rezzenés,
tisztán, pontosan és végtelenül lassan haladnak a végtagok a kijelölt pályán. Úgy
folyik a teste, mint a higany. A koncentráció nem megfelelô szó arra, amit látunk,
az önfegyelem már jobb, de leginkább azt kell írnom: Ko Murobushi „más” álla-
potba kerül a színpadon. Teste aláveti magát egy magasabb rendû eszménynek,
átlényegül. Murobushi megéli a színpadi pillanatokat. Észrevétlenül élesedik a
kép, és kerül közelebb a nézôkhöz a mozgásmûvész. Egyetlen fix pontban sem áll
meg, nincsenek kitartott pózok, folyamatosan mozog, leginkább hullámzik fe-
lénk. Ekkor már érzékelhetô az arcán elôrehaladott kora, de izomzata, melyet alig
fed az ágyékkötô, elképesztô. A magyar kortárs táncmûvészetben talán Fehér Fe -
renchez hasonlíthatnánk. Színpadi jelenlétük, alázatuk is rokon. Az átlényegülés
a nézôkre is hat. Aki nem képes átadni magát a butó-élménynek, végigunatkozza
az elôadást. A teljes játékidô alatt a színpadon alig zajlik szavakkal leírható törté-
nés. A térformaváltások alkalmával sem járja be a teret a táncos. A tetôpontnak ne-
vezhetô pillanat a rendezôi bal oldal nézôkhöz közeli terében zajlik. Egy gyorsan
beúszó, egészen vakító fénykörben Murobushi felemelkedik, és – mintha élet és
halál közt egyensúlyozna – arcát az ég felé emeli, miközben mozdulatainak tem-
pója gyorsul. Innen tér aztán vissza a talaj vonzásába, és hátrál a sötétségbe – az
elôadás végéig. 

A Quiksilver – mint minden butó-elôadás – befogadása az érzékelésnek a meg-
szokottól eltérô szférájában lehetséges. Meditatív állapotba kell kerülnünk ahhoz,
hogy belénk hatoljon az elôadó rituális és önelemzô szemlélete, gondolatisága.
A butó egyszerre hordozza magában a keleti kegyetlenséget és finomságot, a sö-
tétséget és a félelmet, a minimalizmust és a monumentalitást. Összetett, nehéz
mûfaj. London lüktetô utcái, ingerlôen színes közege után mintha félelmetes, sö-
tét erdôbe léptem volna – egyedül. De úgy éreztem: megtisztultam.
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SUMMARY

The present issue opens with Máté
Gáspár’s proposal for further discuss-
ion. He offers a general evaluation of
our theatrical panorama, with the pur-
pose of contributing to a more open and
juster system and of setting the basis for
the new law concerning the structure of
Hungarian theatres. 

Our column on straight plays features
contributions of Lóránt Pé te ri, Balázs
Urbán, Tamás Koltai, Judit Szántó,
Andrea Rádai, Tamás Tarján, Szabolcs
Székely, Lász ló Zappe, Bea Selmeczi,
Ró bert Markó, György Karsai, Glória
Halász, László Sz. Deme and Melánia
Miklós. 

The list of the plays they saw is delec-
tably multi-faceted. Elektra by Richard
Strauss (State Opera House) is followed
by Dürren matt’s The Visit of the Old Lady
(József Attila Theatre), A Revel of Squires
by Zsigmond Móricz (Kaposvár),
Molière’s The Would-Be Gentleman (Co -
medy),  Frank Wedekind’s Lulu (Pest
Theatre), György Spiró’s New Year’s Eve,
adapted after Béla Hamvas (National),
Chekhov’s The Seagull (The Ark), Ivan
Turgenev’s A Month in the Country
(Székes fehérvár), Shakespeare’s Measu re
for Measure (Budapest Chamber The atre),
Garbo, a play for two women adapted
from Andersen Axel’s novel by Erika
Szántó (Basement Theatre), G. B. Shaw’s
Mrs. Warren’s Profession (Natio nal), Va -
lentin Kataiev’s Quadrature of the Circle
(Tatabánya), Breaking of the Waves, a play
based on a film of Lars van Trier (Hun -
garian Theatre) and The Party, a play ba-
sed on Thomas Bern hard’s A Feast for
Boris, by the Hólyag cirkusz Com pa ny
(Merlin).

Events of modern dancing are review -
ed by Krisztián Faluhelyi, Glória Ha lász,
Krisztina Horecz ky and Ádám Mestyán
who saw INSTINCT – Never or… by the
Com pany of Pál Frenák, Keep Smiling –
A Homage to Chaplin, by the Gyôr Ballet
with the choreography of Ben van
Cauwenbergh and Dmit ri Shimkin, The
Unknown by the Central-European
Dance Theatre with a choreography of
Éva Duda and two guest-performances:
Le Sous-sol by the Peeping Tom Com -
pany and Aphorismes géométriques by
Michel Kelemenis.

Péter Horváth contributed to our co-
lumn titled Workshop of Playwrights; he
analyzes The Alhoholics, a play by András
Visky.  

This is followed by an obituary: István
Nánay portrays Ildikó Ko vács (1927-
2008), „the great old lady of puppetry”,
who worked and taught at first as ethnic
Hun garian in Transylvania and later
settled in Hungary.

Two articles make out our column on
theatre history. György Lengyel evokes
the melancholy personality of set de-
signer Péter Makai (nephew of our won-
derful poet Attila József) who would be
75, hadn’t he deceased sixteen years ago;
and Rumania’s Liviu Malit,a introduces
the early creative period of Eugène
Ionesco, when, from 1927 to 1942, he
was still living and working in his native
country. 

Our column on theatre abroad as-
sembled three account. Tamás Jászay
describes productions by René Pollesch,
Thomas Ostermeier and Robert Wilson
he saw in Berlin, László Limpek saw in
Grenoble a play by Marivaux – La Se con de
surprise de l’amour – as directed by Luc
Bondy and at London’s The Place,Virág
Vida was present at Quiksilver, a show of
Ko Murobushi, master of the butoh
dance.

In this issue’s supplement we publish
a program two artists, László Hudi and
Zoltán Imre presented for the competi-
tion called to elect the managing director
of Budapest’s National Theatre.   


