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lyik helyszín éppen következik. A kosztümök és az öl-
tönyök hihetetlenül jól szabottak, szintén a legújabb
trendeket követik. A díszlet és a jelmezek együttesen a
multik és a topmenedzserek világát juttatják eszünkbe,
s ez az alapkoncepció határozza meg az elôadás egész
atmoszféráját. Emellett persze Paula Domb row s ki
Erzsébet-alakítását figyelve egy pillanatra sem lankad a
figyelem, paranoid-skizoid üzletasszonya mindvégig
zseniális. (A Theatertreffen zsûrije velem ellentétben
valószínûleg nemcsak a díszletre és a színészi játékra
figyelt fel, az elôadást ugyanis idôközben beválogatták
a találkozó 2008-as programjába.)

S míg a 2007-es Theatertreffen számos produkció-
jának érdekessége mintha kimerült volna a díszletben
(lásd SZÍNHÁZ, 2007/9.), addig a Thalia elôadásai-
nál összességében sokkal inkább az érzôdött, hogy a
díszlet az elôadás része, annak egészéhez kapcsolódik,
s nem él tôle függetlenül önálló életet, illetve nem
puszta látványként szolgál. (S bár a Marionettfigurák
esetében éppen ennek ellenkezôjét írtam, az elôadá-
sok összességét tekintve mégiscsak igaz az állítás.)
Másrészt a díszletek kedvéért nem hanyagolják el a
színészi játékot, ami más színházaknál bizony elôfor-
dul. Itt minden produkcióban jelenetrôl jelenetre pon-
tosan kidolgozott színészi játékkal és ennek estérôl
estére következetes kivitelezésével találkoztam. A ham-
burgi Thalia elôadásai nagyon is újszerûek és eleve-
nek, de korántsem modernkedôk, természetesen és
magától értetôdôen alkalmazzák a legújabb techniká-

kat, gondolkodásmódokat és tapasztalatokat, nyoma
sincs kínos erôlködésnek vagy izzadságszagú mûvész-
kedésnek.

A fentiekben nem tértem ki Michael Thalheimer
Puntila úr és szolgája, Matti és Stefan Bachmann Szeget
szeggel címû elôadására, mert nem érzékeltem bennük
különösen figyelemre méltó rendezôi koncepciót, de
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy ezeket sem
untam egy pillanatig sem. A jelenetek kidolgozása és a
színészi játék ezeknél is mindvégig precíz és pontos
volt. Nem írtam továbbá René Pollesch A világ gazdag
szülôk vendégségében címû elôadásáról sem, mely az
Iphigenia mellett a legjobban tetszett. Hamburgi ren-
dezése ugyanis mind technikailag, mind tematikájá-
ban sokban hasonlít a nálunk is bemutatott Szuper -
markethez (lásd SZÍNHÁZ, 2008/2.), olyannyira,
hogy még a Dr. Steiner haláláról szóló dialógus is el-
hangzik benne, így csak ismételni tudnám a már leír-
takat a kamerától a kivetítôig, a súgótól a montázs-
technikáig. A budapesti elôadással ellentétben azon-
ban ez (vagy itt?) fantasztikusan mûködött. A színé szek
(Anna Blomeier, Judith Hofmann, Felix Knopp, Jörg
Pose és Katrin Wichmann) alakítása – mint a Thalia
minden egyes produkciójában – itt is mindvégig
lenyûgözô volt, az elôadásnak az ismétlések ellenére
sem voltak üresjáratai, és korántsem tûnt egyhangú-
nak. Hogy az elôadás jobb-e, vagy a színészek (esetleg
a közönség?) – erre a kérdésre valószínûleg nem lehet
egyértelmû választ adni.

z 1999-ben elhunyt Grotowski tanítása világ-
szerte tovább él, és hatása számos olyan mûvész

alkotásaiban felismerhetô, akiket munkássága meg-
érintett.

Amikor Lengyelországban 1981-ben kihirdették a
szükségállapotot, Grotowski az Egyesült Államokba
emigrált, és a Columbia Egyetemen a színházi tanszék
professzora lett. A rákövetkezô évben elfogadta a Ka li -
forniai Egyetem ajánlatát, és Irvine-ba költözött.
Ekkoriban dolgozta ki az „objektív dráma fokuszált ku-
tatóprogramját”, amelyen belül más elemek között a
hagyományos haiti dalokkal is foglalkozott. 1984-ben a
wrocl/awi Laboratórium Színház hivatalosan is felosz-
lott, Grotowski pedig 1986-ban Kaliforniából az olasz-
országi Pontederába települt, és létrehozta a Jerzy Gro -

towski Munkaközpontot. Itt alakult ki együtt mû kö -
dése Thomas Richardsszal.

A Munkaközpont kezdeti szakában a kutatás rész-
ben a Sztanyiszlavszkij-féle „fizikai cselekvésekre” irá-
nyult. Innen tért át Grotowski a – Richards elnevezé-
sével – „belsô cselekvésre”, és ez lett a „mûvészet mint
kifejezôeszköz” néven ismertté vált kutatási téma ren-
dezôelve. Grotowskinak a Munkaközpontban töltött
elsô éveit a nyilvánosság számára is hozzáférhetôen
Richards jelentékeny könyve, a Hogyan dolgoztam
együtt Grotowskival a fizikai cselekvéseken örökíti meg,
míg a „mûvészet mint kifejezôeszközzel” kapcsolatos
kutatásokat Richards újabb könyve, A gyakorlat szívé-
ben – Grotowski és Thomas Richards Munkaközpontja is-
merteti. Grotowski Richardsot a maga „legfontosabb

Barbara Lanciers

Jerzy Grotowski öröksége 
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munkatársának” tartotta, és szigorú transzmissziós fo-
lyamat keretében avatta kutatásai örökösévé. 1996-ban
Grotowski a pontederai központ nevét Jerzy Grotowski
és Thomas Richards Munkaközpontjára változtatta.
A Munkaközpontnak jelenleg Richards az igazgatója. 

A 2007-es wrocl/awi Dialog Fesztivál tizennyolc
résztvevôje a fesztivál eseményeinek ideiglenes mellô-
zésével látogatott el az Instytut im. Jerzego Gro tows ki -
e góba, amely Grotowski Laboratórium Színházának
korábbi épületében mûködik. Ide érkezett három hó-
napos látogatásra Richards és a Munkaközpont csapa-
ta, hogy Hogyan születik egy akció címen bemutassák
folyamatos kutatómunkájuk ez idô szerinti eredmé-
nyét, amelyet Richards rendezett, és a Munkaközpont
három másik színészével együtt ad elô. 

BARBARA LANCIERS: –El  tudná mondani, hogyan
élte meg az „átadás” folyamatát?

THOMAS RICHARDS: –Amikor Grotowskival
megismerkedtem, már súlyos szívproblémái voltak;
tudta, hogy közel a halála. Azt gondolom, már régeb-
ben keresett valakit, akinek átadhatná gyakorlati tu-
dását – a tudást, amely két különbözô, de egymást
mégis átható szférához kapcsolódott. Az egyik a szín-
házi gyakorlat volt. Grotowski mûvészi érettsége a
színházon belül teljesült ki, ott ismerte meg nagyon
alaposan az elôadás gyakorlati kérdéseit; közös mun-
kánk egy része abból állt, hogy ezt a tudását átadja.
A másik rész lényege az volt, amit ô idônként „belsô
technikának” hívott. Grotowskit már egészen fiatal ko-
rától érdekelték egyes hagyományok jellegzetes gya-
korlatai, azok a technikák, amelyek – nevezzük így –
a „belsô élethez” vezetnek. Azt mondta: kilencéves kora
óta foglalkoztatja ez a keresés; és azt hiszem, ez hatot-
ta át vezérfonalként egész életét. Hol egyedül folytatta
a keresést, hol másokkal együtt. Élete különbözô idô-
szakaiban számos országba ellátogatott, más és más
hagyományos környezetekkel került kapcsolatba, így
például Haitiban, Indiában vagy Mexikóban. Azt me-
sélte, Haiti ban annyiszor járt, hogy sok helybéli azt hit-
te, ott is él, holott valójában ide-oda utazgatott Lengyel -
ország és Haiti között. Grotowskit az is izgatta, hogy
rátaláljon az úgynevezett eszközökre, amelyek segít-
hetik az embert a belsô ébredésre való tö rekvésében.
Mivel szak mai tudása a színház mû vészethez kötötte,
különösen azok az eszközök érdekelték, amelyek az
elôadás kon textusában képesek mû  ködni. 

Amikor huszonkét éves koromban elvégeztem a
Yale Egyetemet, úgy éreztem, találnom kell egy szak-
mai nagymestert, akinél járatosságot szerezhetek a
színházmûvészetben. A dráma tanszékek és tanfolya-
mok nem érdekeltek, és az sem vonzott, hogy eljussak
a Broadwayre, vagy megpróbáljak betörni Holly wood -
ba. Úgy éreztem, másképpen kell elköteleznem ma-
gam. Másfajta igényességre és szigorra vágytam.
Körülnéztem, kitôl várhatok segítséget, valamilyen ih-
letést. Elmentem Peter Brookhoz, hogy megnézzem a
munkáit, aztán felkerestem az Odin Teatretet, abban a
reményben, hogy ott majd lesz mit tanulnom. Az Odin -
ban aztán láttam néhány filmet Grotowski régi, Labo -
ra tórium színházi elôadásairól. Fôbekólintottak.
Felismertem, hogy Grotowskival szeretnék dolgozni. 

Úgy gondolom, Grotowski is érezte: utolsó alkotói
lépése az lesz, hogy gyakorlati tudását valakinek átad-

ja. Elfogadott engem; be-
leegyezett, hogy a ta nít -
ványa legyek. Elsô köny-
vemben – Hogyan dolgoz-
tam együtt Gr o tow s kival a
fizikai cselekvéseken – le-
írom, hogyan lettem a ta-
nítványa (hosszú és nem
valami könnyû út volt ez),
és bemutatom együtt mû -
ködésünk bevezetô kor-
szakát. Amikor dolgozni
kezdtem vele, és a gyakor-
latban találkoztam a mun -
kával együtt járó fegye-
lemmel, válságba kerül-
tem. A magas színvonalú
munkának az a lényege,
hogy kemény küzdelmek
árán felismerjük és legyôzzük elôadói gyöngeségein-
ket. Ebben a folyamatban nagyon fontos a kritika sze-
repe. Ahogy aztán a Munkaközpontban mûvészi fejlô-
désem elmélyült, ráeszméltem: szükségem van rá,
hogy továbbra is vele dolgozzam, és nem is akarok
egyebet. Felfedeztem mélyebb belsô indítékaimat,
ezek révén szembe tudtam nézni a nehézségekkel, és
a gyakorlatban gyôzôdtem meg róla, hová vezethet
bennünket a fegyelem. Munkakapcsolatunk napi
nyolc–tizenöt órát vett igénybe a hét hat napján. Így
tartott ez tizenhárom éven át, egészen Grotowski halá-
láig. A Munka köz pont ban pedig tovább kutattunk és
kutatunk, mind a mai napig. 

– Most már jó ideje vezeti a pontederai Munka köz -
pontot…

– Igen, 1999 óta; amióta Grotowski meghalt. De va-
lójában már sokkal korábban irányítottam a munka bi-
zonyos aspektusait; már igen hamar csoportvezetô let-
tem. Emellett a kilencvenes évek közepén Grotowski
megtett a Munkaközpont Színházmûvészeti Kutató -
programja vezetôjének. Egyre több felelôsséget ruhá-
zott át rám; így, fokról fokra készített fel a távozására.

– Azt hallottam, hogy a Hogyan születik egy akciót jó-
formán mindennap elôadják.

– Úgy van. Általában hetenként ötször.
– És mióta dolgoznak rajta?
– Már majdnem három éve. De az eredeti impulzus

hét éve született meg.
– És addig? Dolgoztak valami máson is?
– Hát persze, sok mindenen. Amióta a Munka köz pont

létrejött, nagyon sok alkotásban vettem részt. 1988-
ban Grotowski felügyelete alatt létrehoztam az általam
vezetett csoporttal egy Lenti akció címû színjátékos
mû vet; ez volt tanulói idôszakom elsô lépése. A mû vet
1992-ig játszottuk. Ezután egy, a hagyományos dalok-
ra összpontosuló intenzív kutatási-kísérleti idôszak kö-
vetkezett, mígnem 1994-ben a csoporttal egy másik,
Akció címû munkát hoztam létre. Ezen a darabon, illet-
ve a továbbfejlesztésén ´94-tôl mind a mai napig dol-
gozunk. 1998-ban a Munkaközpontban egy új darab
öltött formát, Az utolsó lélegzet; ezt Mario Biagini ren-
dezte, és én voltam a társrendezôje. Mario Biagini kez-
dettôl tagja a Munkaközpontnak, és jelenleg ô az igaz-
gatóhelyettes. És még 2000-ben kialakult a csapatban
az impulzus egy új mûhöz, amelyen azóta is dolgo-
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zom: ez a Hogyan születik egy akció.
– Eszerint egész repertoárjuk van?
– Ez idô szerint kettôt játszunk: a Hogyan születik egy

akciót és az Akciót. És 2007-ben egy új projektet is in-
dítottunk a Munkaközpontban, a Nyílt Programot,
ame lyet Mario Biagini felügyel. A program színészek -
nek, rendezôknek, táncosoknak, énekeseknek, dráma -
íróknak, kutatóknak és tudósoknak szól, korhatár nélkül.
Az egyes résztvevôknek a programon belüli helyzetét
úgy tervezzük meg, hogy összhangban legyen az illetôk
adott élethelyzetével. Eszerint egyes résztvevôk állandó
jelleggel dolgoznak a programon belül, mások egy ide-
ig köztünk vannak, majd elmennek, és pontosan meg-
határozott idôben visszatérnek. A Nyílt Prog ram ajtói
átjárhatók, így megeshet, hogy a mû és a külvi lág kö-
zött oda-vissza áramlás jön létre, új erôforrásként.

– A Hogyan születik egy akciót mindig ugyanazzal a
három színésszel adja elô?

– Igen. Amikor 2000-ben megszületett a kezdeti
impulzus ehhez a mûhöz, benne volt a Munka köz pont
sok más tagja is. 2005-ben azonban elhatároztam, hogy
a darabot erre a három személyre koncentrálom.
Azóta is velük dolgozom rajta, nagyon koncentráltan.
Cécile Berthe egyébként Belgiumból jött, Pei Hwee
Tan Szingapúrból és Francesc Torrent Gironella Spa -
nyolországból.

– Eljutott-e a Hogyan születik egy akció egy olyan
pont ig, ahol már minden mozdulat, minden hang teljesen
rögzítve van, vagy minden alkalommal élveznek bizonyos
szabadságot?

– A mûvek, melyeket alkotunk, nagyon precízen
meghatározottak. De ugyanakkor a partitúrákat meg-
határozó impulzusok áramlatában, a darabon belüli
kontaktusainkban és viszonylatainkban minden alka-
lommal az újat, az élôt is kell keresnünk. Egyfelôl a
partitúra abszolút pontos, de másfelôl az embernek
minden alkalommal fel kell fedeznie cselekvéseiben
az új élettartalmakat. Lényegében merô Szta nyisz -
lav szkij az egész: ha azt akarjuk, hogy akcióink min-
dennap teljes érvényûek legyenek, akkor a precíz
struktúrán belül finom improvizációkra van szükség,
újabb erôfeszítésekre, hogy tovább keressünk. A parti-
túrát ez a keresés kelti életre, anélkül hogy szándéka-
ink és akcióink megváltoznának.

– Ez egy óra tíz percet vesz igénybe a napjukból. Mivel
foglalkoznak a nap többi részében? 

– Nos, a Hogyan születik egy akció elôadása után álta-
lában újra elkezdjük próbálni, azaz mindenkivel vé-
gigelemzem, mi nem mûködött igazán jól, vagy mit
kell tovább csiszolni, és akkor elkezdünk dolgozni raj-
ta. Ha például valamelyik részben nem érvényesült
eléggé az illetô vonala, akkor elôvesszük azt a részt, és
ketten, az illetô meg én foglalkozunk vele. Utána nem -
egyszer visszahívjuk a többieket is, és együtt még
egyszer végigpróbáljuk. Ezek a próbák órákig is eltart-
hatnak. Meg aztán a testünket úgy kell karbantarta-
nunk, hogy megfelelô készültségi állapotban legyünk,
tehát sor kerülhet fizikai edzésre is. Ettôl függetlenül
mindannyiunknak van személyre szabott edzôprogra-
munk, amely az egyéni leblokkolásainkat és gyenge-
ségeinket veszi célba. Nekem személy szerint pilla-
natnyilag mintegy napi két óra edzésre van szüksé-
gem. Ugyancsak a munkaprogramunkhoz tartozik,
hogy folytassuk gyakorlati kutatásainkat az afrikai és

afrokaribi térség hagyományos dalaival kapcsolatban. 
– El tudja képzelni, hogy lesz egy pillanat, amikor úgy

érzi: a Hogyan születik egy akció megtalálta a maga
végleges formáját?

– Bizonyos értelemben máris megtalálta, hiszen a
struktúra készen van. De ha úgy érti, hogy a mû befe-
jezôdött, túljutottunk rajta – nos, ez a pillanat is eljö-
het, de hogy mikor, azt nem tudom megjósolni. Ez ál-
talában akkor következik be, amikor úgy érezzük, a
struktúrán belül már nincs felfedezni való, ismeretlen
elem, vagy ha úgy tûnik, az adott mûvön belül már
nem születhet meg a további fejlôdés igénye. 

– Közönség nélküli színház-e a Hogyan születik egy
akció?

– Tulajdonképpen igen, hiszen a céljai különböznek
a színház szokásos céljaitól. A színház egyik legfonto-
sabb eleme a sztori, amelyet vagy azért építenek fel,
hogy a nézô megértse, vagy legalább valamilyen láto-
mást, álmot, jelentést vagy élményt közvetít a nézô
számára. A Hogyan születik egy akció a Munkaköz pont -
nak ahhoz a kutatási területéhez tartozik, amelynek
neve „A mûvészet mint eszköz”. Az idesorolható alko-
tásoknak nem céljuk, hogy a nézôk felé orientálódja-
nak – ezek a munkák magukra a cselekvô személyek-
re irányulnak, ha úgy tetszik, az ô saját cselekvésélmé-
nyükre. Nagyon sokszor adjuk elô ôket szemtanúk
nélkül. Néha vannak nézôk, máskor nincsenek. 

– Hat önre és a többi „cselekvôre” a közönség jelenléte?
– Gyakran feltették nekem a kérdést: „Megváltozik a

mû, ha mások is nézik?” A válasz: „Nem, a mû nem
lesz más, de a körülmények igen.” A küzdelem, akár
néznek minket mások, akár nem, ugyanaz marad. Ha
tanúk nélkül adjuk elô a mûvet, partnereink csapdává
válhatnak, és elveszíthetjük miattuk cselekvésünk vo-
nalát. Például az ember elôadás közben ránéz a partne-
rére, és úgy érzi, a másik azt gondolja: elég gyengécskék
vagyunk. Ekkor aztán mintegy önvédelmi reflexként el-
kezdjük kritizálni magunkban a partnert: „Ellen ke zô -
leg, te nem vagy jó!” És ennek eredményeként letérünk
a pályáról, már nem cselekszünk teljes odaadással. Az
igazság az, hogy még a cellájában elmélkedô szerzetes
sincs egyedül. Kezdetben strukturált gondolatok köve-
tik egymást a fejében, aztán egyszer csak azt tapasztal-
ja, hogy az édesanyjára gondol, arra, hogy milyen rég
nem látta, és a cselekvése megszakad. Hiába van egye-
dül, ezekben a pillanatokban látogató is van a cellában:
az édesanyja. Ebben az értelemben akár van nézônk,
akár nincs, a küzdelem azonos. Nézzük csak meg, mi-
képpen válhat néha csapdává a nézôk jelenléte. „Ni csak,
az az ember mocorog – vajon tetszik neki, amit csiná-
lok?” Ha úgy ítélem meg, hogy „igen, tetszik neki”,
újabb csapdába eshetek: elkezdem a kedvét keresni, és
ebben az esetben a cselekvéseim értelmüket vesztik,
célom áttevôdött a közönségre. Ha pedig úgy látom, az
illetônek nem tetszik, amit csinálok, erôlködni kezdek,
rájátszom, és az akcióm vonala ugyan úgy elsikkad. 

– Nehéz bejutniuk önökhöz az érdeklôdôknek?
– Sokkal kevésbé vagyunk hermetikusak, mint hi-

szik. Igaz, a Hogyan születik egy akciót egy alkalommal
legföljebb tizennyolcan láthatják, de gyakran hívunk
vendégeket, úgyhogy végsô soron elég sokan ismerik.
Ugyanez a helyzet az Akcióval; mára több ezren van-
nak, akik látták. Mi nem vesztegetjük az idôt önrek-
lámra, inkább arra törekszünk, hogy jobban csináljuk,
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amit csinálunk. Ekként a munkásságunk híre szájhagyomány útján terjed.
Tudatosan manôverezünk a kulturális terület peremén, és meg se próbáljuk be-
fészkelni magunkat a mainstreambe. Ám a bennünket izgató ösvények kipróbálása
valamiképpen mégis hozzáférhetôvé teszi munkánkat. „Keresztutak kijelölése”
címû projektünkkel (2003– 2006), amelyet az Európai Unió „Kultúra 2000” prog-
ramja is támogatott, hosszú (egytôl három hónapig terjedô) látogatásokat tettünk,
amelyeket öt ország kulturális és színházi intézményei is szubvencionáltak.
Bemutatókat tarthattunk a munkánkról, fejleszthettük belsô kutatásainkat, doku-
mentumfilmeket vetíthettünk elô adásainkról, konferenciákat rendezhettünk, cse-
rekapcsolatba léphettünk más színházi csoportokkal. E projekt révén tizenegy or-
szágba látogattunk el. Arra is adódott alkalom, hogy elmélyítsük régóta tartó kap-
csolatunkat Anatolij Vasziljevvel. Moszk vai színházában két alkalommal is jártunk
már hosszabb tanulmányúton. Körülbelül negyven mûvészt hívtunk meg a világ
minden tájáról, hogy három-négy hétig dolgozzanak velünk Moszkvában. Három
éven át évente nyolc hónapig utazgattunk, de vigyáznunk kell, nehogy csak úgy ide-
oda ugráljunk a földgömbön. Ha valahol megállapodunk, gondunk van rá, hogy a
bemutatkozások menete ne zavarja meg munkánk fejlôdési ritmusát. 

– A növendékek általában meddig maradnak önöknél?
– Ha a Munkaközpont tagjaira utal, a minimális tartózkodási idô egy év. Jelenleg

a „növendékek” közül én töltöttem a leghosszabb idôt a Munkaközpontnál: hu-
szonhárom évet. Mario Biagini huszonkét év óta vesz részt a kutatásban. Azok kö-
zül, akiket ma a Hogyan születik egy akcióban látott, az egyik kilencedik éve van a
csoportban, a másik kettô öt éve. Van, aki hosszabb, van, aki rövidebb idôt tölt ná-
lunk. A mi munkánk nem mindenkinek felel meg. Némely mûvésznek meggyô-
zôdése, hogy az ô módszere a legjobb, mindenkinek az való. Mi nem így gondol-
kodunk. A mi munkánk egy a sok más érvényes módszer közül. 

– Hogyan találnak új tagokat, és hogyan találnak el ôk önökhöz?
– Évente vagy kétévente egyszer válogatást rendezünk. Ennek nem csapunk nagy

reklámot, mert így is nagyon sokan jelentkeznek. Általában az e-mail-címünkre írnak
(workcenter@pontederateatro.it), és kérik, vegyük fel ôket a csoportba, mi pedig
válaszunkban életrajzot és motivációs levelet kérünk. A jelentkezéseket össze gyûjt -
jük, ezek alapján megejtünk egy elsô válogatást, és meghívunk néhány jelöltet: ve-
gyenek részt a gyakorlati válogatáson. Ez a folyamat elég intenzív, éppúgy tarthat
két napig, mint három hónapig; így határozzuk meg, kit veszünk fel a csapatba. 

– Milyen a jelenlegi társulat összeállítása?
– Ez idô szerint tizennyolc tagú a csapat. Van köztük lengyel, szingapúri, fran-

cia, finn, amerikai, spanyol, török, olasz, belga, orosz, kanadai és argentin.
– Grotowski halála óta milyen irányba fejlesztette a munkát? Jelentôsen változott-e,

vagy csak tovább mélyült?
– Természetesen nem törekszünk felszíni változásokra, nem akarjuk bebizonyí-

tani, hogy amit most csinálunk, az „új és jobb”. De ebben a munkában a fejlôdés
végtelenül fontos. Grotowski olyan kézzelfogható tapasztalások felé vezetett ben-
nünket, amelyeket számos különbözô megközelítésbôl és számos terepen tökéle-
tesíthetünk. A tapasztalás eszköze a mi esetünkben az elôadó-mûvészet. Mondjuk
úgy: egyfajta színházmûvészeti jógával foglalkozunk. A „jóga” szót nem az ászanák
(a test meghatározott nyújtásai és pozíciói) értelmében használom, hanem a szó
eredeti jelentésére utalok. A jóga „igát” jelent: eszközt az állatok befogására, hogy
erejüket meghatározott irányba összpontosítsuk. Ez a munka arról szól, hogy tu-
datosan igába fogjuk az erônket, egyfajta belsô mozgás elôidézése céljából. Erônk
mozgósításával kapaszkodni kezdhetünk, megmászhatunk valamilyen belsô ten-
gelyt, és így haladunk egy kifinomult energiaforrás felé, amely fölötte áll a fizikai
képességeknek, és ekként is érzékelhetjük. És akkor ez az eleven, kifinomult forrás
egyszer csak alászáll, gyöngéden belénk hatol, kapcsolatba léphet velünk. A ben-
nünk lévô különféle erôk és e másfajta forrás között eleven dialógus bontakozhat
ki, egyfajta energia, amely nem a mi energiánk. Nem nevezhetjük sajátunknak, de
a közelébe léphetünk, megérinthetjük. Ez a fajta tapasztalás, amely számos hagyo-
mány középpontjában megtalálható, idôvel fejleszthetô és tökéletesíthetô. Ehhez
azonban konkrét keretre van szükség, és számunkra ez a keret a színjátszás.
Mûvészi, szakmai fejlôdésünk tehát fontosabb már nem is lehetne. Ez a kettôs fej-
lôdés kéz a kézben jár. Ha a szakmai tudásunkon dolgozunk, egyszersmind ön-
magunkon is dolgozunk, és így indulhatunk el azon az úton, amelynek bejárásá-
hoz egy egész életre van szükség.
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SUMMARY 

Our present issue opens with two contribu-
tions to the discussion around the competi-
tion concerned with the nomination of the
National Theatre’s new managing director.
András Bálint, actor and managing director
of the Radnóti Theatre and actor-director
Géza Hegedûs D. share with the reader their
views of the present function of a National
Theatre and of the stimulating competition
of László Hudi and Zoltán Imre. 

Critics László Sz. Deme, Andrea Tompa,
Ta más Koltai, Tamás Tarján, Andrea
Stuber, Judit Szántó, István Nánay, Bea
Selmeczi, Melánia Miklós, László Zappe
and Róbert Markó reviewed for us László
Márton’s A Man of Ambitions (Eger),
Heinrich von Kleist’s Amphitryon (Kapos -
vár), Csaba Kiss’s The Fish in Love, based on
motives of Tchekhov’s short stories (Gaity
Stage), Arthur Miller’s A View From the
Bridge (Szeged), Irmgard Keun’s The Girl in
Artificial Silk (Örkény Theatre), a solo
evening of actor György Kézdy (Studio „K”),
Mari Jászai, a show centred on one of our
greatest actresses, compiled by Nóra Se di -
ánszky, directed and performed by Attila
Menszátor Héresz (Spi no za House) and
Best Wishes, Elling! by Axel Hellstenius
(József Attila Theatre).

A rich collection of dance reviews follow.
Ákos Török saw There is Nothing – or Do
dreams sleep? by the Tünet (Symptom)
Ensemble with a choreography of Réka
Szabó, Krisztina Horeczky T.E.S.T. II., an
evening of the Central European Dance
Theatre with Krisztián Gergye as choreo-
grapher, Csaba Kutszegi Fossils by the Duna
(Danube) Dance Workshop (choreograph-
er: Zsolt Juhász); László Százados visited
Altera Pars – The Other Party Concerned, an-
other production of the Central European
Dance Theatre with Melinda Virág’s
choreography, and Annamária Szoboszlai
contributes an account of Inspiration 2008,
an evening of three experimental shows.

There follows a conversation István
Nánay had with well-known dancer Andrea
Ladányi on the occasion of two big events in
her career: she became leader of the Theatre
and Film University’s new faculty of physi-
cal theatre and having accepted the role of
Claire Zachanassian in Dürrenmatt’s The
Visit of the Old Lady, undertook her first ven-
ture into straight theatre.

In our column called Workshop, an essay
in which director István Pinczés compares
the French – En attendant Godot – and the
English – Waiting for Godot – version of
Samuel Beckett’s work and analyzes the dif-
ferences. This is followed by an essay in
which Hun garian actor-professor of Tran -
sylvania, András Hatházi discloses his ideas
on roles and personalities. 

In another column – Theories on Theatre
– we publish Post-dramatic theatre and the
tradition of tragedy, a lecture held by Hans-
Thies Lehmann at the Sixth Budapest
Contemporary Drama Festival. 

Speaking of guest-performances, Balázs
Urbán reviews Rock ’n’ Roll, a play perfor -
med in Budapest by the Prague National
Theatre.

The column on International Theatre
shows up with two contributions. Krisztián
Faluhelyi sums up several productions of
Hamburg’s Thalia Theater which, in 2007/
2008 was designed „theatre of the year”.
We also publish an interview Barbara
Lanciers made with Thomas Richards who
succeeded the late Jerzy Grotowski as head
of the Pontedera (Italy) Work Centre.

Our playtext is The Man-Hater, a play by
Molière and B. (Géza Bodolay).       


