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ézem ezt a hatalmas, színes bőrű, idős
asszonyt, ahogy méltóságteljesen
üldögél egy bárszéken, kezében
vörösboros pohár. Nézelődik, akárha
kívülről, fentről, a tapasztalat és

bölcsesség messzi lép-csőfokáról. Ő Ellen
Stewart, a New York-i Off-Off színházak
királynője, legendás Mamája, a harmincöt éve
működő La MaMa Theater alapító igazgatója. Ez
itt egy fogadás, egy party a La MaMa
Galériában, az alkalmat az Off Broadway
történetét feldolgozó könyv bemutatása szolgál-
tatja. Mindenki elegáns, mindenki kezében po-
hár, mindenki céltalanul lődörög és mosolyog, és
mindenki keresi az alkalmat, hogy udvarolhasson
e vénséges vén nagyasszonynak, kinek korát sem
ő, sem más nem tudja - ami tudható, hogy ő
maga már 1967-ben nagymamának tudhatta
magát. Rekedt-recsegős hangján szól egy-két
szót ahhoz, ki trónjához járul. En is járulok. Mi-
kor, ha nem most lehetne megbeszélni egy maj-
dani interjút. Ő készségesen bólint, beszéljem
meg a titkárával, mondja, és felidéz egy történe-
tet, amelyben a végtelen Amerika és a végtelen

Egy jó előadás a La MaMa Színházban - Ping
Chong: Bánat után

idő távlatából (bár én még egyelő e nem onnan
nézem) megbocsátható katyvaszban összekeve-
redik Budapest, Prága és Bukanest. A titkárral
beszélek, a könyvet megveszem, a számomra
alig elviselhető „Hi! How are you?" párbeszédek
során megpróbálom megtudakolni mit érdemes
megnézni New Yorkban. Ez utóbbi kérdésre min-
denki vállat von, széttárja karját, és tétova szünet
után megsúgja, évek óta nem jár színházba,
„nem érdemes" (arról viszont azon nyomban
biztosít, hogy az, amit ő éppen most csinál -
rendez, játszik, ír -, az „Super!" ). A poharat
lerakom, az ajtóhoz hátrálok, és csendben kilé-
pek az East 2nd Streetre.

La MaMa - 35

Ekkor még nem tudom, hogy két hét múlva az
egyik előadás szünetében félrefordított fejjel ol-
dalgok majd el a La MaMa titkára mellett, bízva
abban, hogy nem vesz észre, és nem kérdez rá a
megbeszélt interjúra. A sokadik produkció után
vagyok, vissza sem megyek mára második rész-
re. Halkan becsukom magam mögött az ajtót
(East 2nd Street), és úgy gondok m, nem aka-

rom megcsinálni ezt az interjút. Tudom én jól,
hogy az Egészről, a La MaMa harmincöt évéről
kellene beszélgetni, nem pedig arról, amit eset-
leges válogatásban '97 tavaszán láttam. De azt is
tudom, hogy a közvetlen élmények okozta csaló-
dottság legyűrné a Nagy Emberrel történő talál-
kozás első pillanatainak áhítatát.

Ekkor még: örülök minden sajtójegynek, és
kitörölhetetlen kelet-európaisággal tízszer meg-
köszönöm azt, ami jár, és nem tudom, hogy
néhány héttel később, noha ott lapul a jegy a
zsebemben, már nem akarom megnézni a
performance atyjának, Richard Schechnernek La
MaMa-beli Három nővérét.

Ekkor még csak két produkción vagyok túl,
melyek közül az egyik - After Sorrow (Bánat
után) - még kedvemre való is, egyáltalán, még
annak is örülök, hogy nem tévedek el a nagy New
Yorkban (itt eltévedni különben lehetetlen), és
könnyedén megtalálom ezeket a kicsi pince- és
padlásszínházakat a Village-ben.

Merthogy az After Sorrow-val lent, a Down-
townban kezdem, és innen, az Off-Offról haladok
lassan, kerülő utakon felfelé, a Broadway felé. Az
amerikai alternatívok mindenféle díjaival ren-
delkező, torontói születésű „kínai", Ping Chong
rendezte a produkciót, amelyet a műsorfüzet
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Frenetikus show a kétezer-valahányadik elő-
adáson is - Blue Man Group: Csövek

táncszínháznak hirdet. Valóban, az egyetlen
szereplő, a hongkongi illetőségű Muna Tseng
koreográfusként ismert, és a négy etűdből álló,
szép előadásban tesz is olykor táncmozdulato-
kat. Mégis, az elkészült mű egésze inkább a tánc,
a képzőművészet, a rítus és a hagyományos
színház egységes ötvözetének tekinthető. Ping
Chong, akinek lakása és próbaterme a La MaMa
központi előadóterme szomszédságában van
(három játszóhely és egy kiállítóterem, az a bizo-
nyos, tartozik a harmincöt éves intézményhez),
talán az egyetlen „társulati tag", legalábbis ez
mára tizenharmadik bemutatója a La MaMában.
Más kérdés, hogy a harminchét (!) nevet felso-
roló stáblistán egyetlen úgynevezett művészt
sem találunk, de ez itt természetes, hiszen szinte
valamennyi színház, a Village legkisebb pincé-
jétől a Broadway mozgólépcsős teátrumaiig,
kész előadásokat vagy egyetlen produkció erejéig
összeálló, alkalmi csoportokat vásárol meg.
Évekkel ezelőtt volt ugyan egy elvetélt próbálko-
zás, hogy a Lincoln Centerben a Nemzeti Színház
szerepét betöltő (vajon mi is lehet ez a szerep
ott, az Újvilágban - de hát legyen ez az ő gondjuk,
nekünk megvan a magunké) állandó társulatot
hozzanak létre, most pedig hasonló - még bi-
zonytalan kimenetelű - kísérlet színtere a Broad-
way egyik épülete, a Circle In The Square, ahol a
londoni Nemzeti vendégjátékát nézhettem meg
(de erről később legyen szó, azután, hogy a lenti
alternatívokban csalódva, a jegyszerzésben vi-
szont ügyességet és bátorságot nyerve felóva-
toskodom a Times Square közelébe). Most még

az After Sorrow bemutatóján ülök elégedetten,
és még nem tudom azt, hogy a La MaMa többi
befogadott produkciója (melyekről Ellen Stewart
valószínűleg már rég nem tud semmit, vagy
ízlése alapvetően különbözik az enyémtől) csu-
pán a csörtető dilettantizmus térért küzdő szá-
nalmas megnyilvánulása. Ilyennek tűnik másnap
a Hatos számú kórterem azonnal felejtendő szín-
padi változata, melyet a szórólap szerint tekinté-
lyes díjakkal és címekkel rendelkező bolgár
rendező állított színre. Premier ez is, bár ez a
nézőtéren nemigen látszik: a körülbelül hatvan
főt befogadó pincében legfeljebb, ha félház van, s
e félház fele is bolgár vendég (plusz két ma-
gyar). E szerény érdeklődés jelzi azt, hogy kíván-
ságom valószínűleg réges-rég teljesült, a pro-
dukcióra a kutya sem emlékszik már. Csak az
összkép árnyalása miatt teszek róla említést, és
persze azért, mert az olvasó számára többnyire
elérhetetlen produkciókról szólva feladatom
elsősorban az lehet, hogy azokat a jelenségeket
gereblyézzem össze, amelyek kultúránk e pilla-
natban riasztónak tetsző jövőjéről már jelen
időben tudósítanak. Igen, jelen időben, hiszen
minden, amivel ma New Yorkban találkozik az
ember, valamilyen formában (ámbátor nem
mindegy, milyen formában) hamarosan beszivá-
rog-becsörtet-benyomul hozzánk. Az például
nem baj, hogy bárki bármikor bármit bemutat-
hat, és játszhatja azt egy-két hétig, mint történt
az ezzel a vérszegény Csehov-adaptációval, aztán
ez a bármi, érdeklődés és visszhang híján, úgy
eltűnik a színről, mintha sose lett volna. Jöhet a
következő felejtendő show, itt, a La MaMában jön
is, Chimera címmel. Ezek az összecsapott
előadások többnyire csak apropók: ilyen-olyan
színészstúdiók hallgatói vagy éppen szerződés

nélkül csellengő színészek árulják magukat. Dur-
ván ezt lehet mondani azok többségéről is, akik
éppen érvényes szerződéssel bírnak. Az éppen
aktuális szerep ugyanis azt (is) szolgálja, hogy
általa egy következőhöz jusson az illető. Emiatt
aztán minden műegészen belüli szituáció egy
külső, civil helyzettel bővül - valójában éppen
hogy szegényedik -: a színész ösztönösen nem a
másikra, nem a közegre, nem az előadásra,
hanem önmagára figyel. Ezért nyomul szövegé-
vel középre, és ezért jegyezhette meg New York-i
magyar ismerősöm elmésen, hogy minden pro-
dukció - legyen annak szerzője Shakespeare,
Csehov, Noél Coward vagy akár egy ismeretlen
ifjú titán - hasonlít a televíziós szappanoperák-
hoz. Elöl, középen egy kanapé, és abba az ül, aki
éppen „szerepel". E jelképes kanapéhoz képest a
tér többi eleme mellékessé válik, és a színházcsi-
nálók beérik sematikus jelzésekkel. Nem véletlen
tehát, hogy az említett két pince-show a kelet-eu-
rópai, illetve nyugati lepusztultságot ugyanazzal
a meglehetősen olcsó megoldással érzékeltette:
összegyűrt újságpapírokat szórtak szét a térben -
ezzel aztán le is tudták a díszletet.

Klasszikusok - Off-Off

Nemcsak „igazi" díszlete, de működési feltételei
és alkotói szándékai miatt is látszólag alapvető
különbséget mutat a szomszéd utcában a Jean
Cocteau Repertory Színház. Állandó társulattal
(!), repertoárszínházként (!) működik, és klasszi-
kusokat - Shakespeare, Brecht, Pirandello... -
játszik. Nekem a Kurázsi mama című ősbemu-
tatóhoz (!) volt szerencsém. Hogy is van ez az
ősbemutató? A prózai szöveg tudomásom szerint
azonosaz eredetivel, e New York-i produkció
különlegessége az, hogy a dalok ebben a formá-
ban - Eric Bentley verseivel és Darius Milhaud
zenéjével - most hangzottak el először. Majd'
négy évtized kellett ahhoz, hogy ezek a dalok
megszólaljanak, Bentley és Milhaud ugyanis, egy
Broadway-bemutató reményében, már 1959-ben
megírták őket. Ám öt évvel később, 1964-ben
Paul Dessau zenéje szólalt meg úgy negyven
utcával feljebb, Milhaud kottáit pedig az özvegy
őrizte Párizsban egészen mostanáig, és attól tar-
tok, hogy ha ezen produkció dönt a dalok
jövőjéről, az özvegy tovább jegelheti a kottákat
egészen addig, amíg egy másik társulat egzoti-
kumot keresve újra fel nem fedezi őt/őket. Pedig
itt tényleg igazi díszlet van, ami egy, az egész
színpadot elfoglaló, óriási kereket jelent. Ez, ha
akarom, Kurázsi mama kocsijának, ha akarom, a
történelem Nagy Mechanizmusának kereke - de
akár akarom, akár nem, ez a kerék a színészeket
a színpad elülső, egyméteres sávjára szorítja.
Vagy emiatt, vagy mert az alkotók „kísérleti"
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megoldással élnek: a színészek gyakran lejönnek
a nézők közé. A katonák például ott őrködnek,
szóval a háború itt van, köztünk, vigyázzunk!, a
tábori kurva pedig egyik-másik néző ölébe ül,
szóval belőlünk is lehet kuncsaft (vagy kurva?).
A dalokról alig derül ki valami: dallamosabbak,
lágyabbak, minta Dessau-félék, ez lehet jó, lehet
rossz, a poros, ásatag előadás nem igazít el
semmiről. Legfeljebb arról, hogy a Village déli
részéből ideje néhány utcával feljebb ballagni.

Erre földrajzi értelemben kínálkozik is lehe-
tőség, mert legközelebb a 10. utcában található
Szent Márk-templomba szól a jegyem, itt műkö-
dik a Danspace nevezetű alternatív színházi köz-
pont. Ez jöhet, gondolom magamban, amikor az
Amerikából importálandó kulturális vállalkozások
között válogatok: színes üvegablakok, karzat,
oltár, az oltár mellett zongora, a főhajóban
gyönyörű, szabad térség, itt próbálnak a tánco-
sok, és ugyanők néha ide hordják be a székeket,
hogy az épület kétszer egy héten betölthesse
eredeti funkcióját. Színház és templom. Nekem,
színházban hitet lejmoló hitetlennek vonzó alter-
natíva. Aztán nem a főhajóban, hanem az emeleti
rész oltár mögötti stúdiójában látok egy zavarba
ejtő előadást Richard Foreman társulatától.
Foreman legendás alakja a New York-i (és pári-
zsi) alternatív színházi életnek (az a bizonyos, az
Off-Broadway történetét feldolgozó könyv külön

fejezetet szentel neki ), n számú 01) e- és egyéb
díjjal rendelkezik, szóval az After Sorrow után
itt most joggal készülhetek Valamire. S e valamit
minőségi módon meg is kapom, és ha ezt én
mégis elutasítom - merthogy ezt t. szem -, az
már legalább annyira rólam szól, int a Per-
manent Brain Damage (Maradandó agykároso-
dás) című produkcióról. Mindkét aIkotó, Ping
Chong is, Foreman is szinkronitáso at alkalma-
zó, polifon, gazdag előadás létrehozására törek-
szik. Az előbbi minden „károsodás" közepette
egy letisztult, harmonikus, másik hullámhosszára
próbál megszólalni, az utóbbi 'Éppen hogy a kinti
utca hullámhosszára állva, azt erősítve
mindenáron azt igyekszik bizonyítani, hogy akár a
pillanatnyi harmónia megteremtse is eleve
lehetetlen. A tér s benne a fekete-fehér-vörös
színeket felmutató látvány (betűk halmaza, fió-
kok, fejjel lefelé lógó gyertyák s persze össze-
gyűrt újságpapírok...), és benne a folyamatosan
duruzsoló-lármázó hangzavar (héber, arab,
cseh, angol szövegek, bárzene, blues, utcai za-
jok), ebben pedig a folyamatosan rohangáló,
furcsa figurák magát a káoszt hivatottak érzékel-
tetni. Ezt a néző egy perc után „leveszi", sőt azt
is felfogja, hogy az „Ontologikus-Hisztérikus
Színház" elnevezésű társulat egy újra és újra
felbukkanó tojással az első szót, az előadás egé-
szével pedig a második szót illusztrálja, sőt még

azt is érti, hogy a gyakran felvillanó, szemét
tűként szúró vakufény, illetve a fülsértő-fülcsika-
ró hangeffekt mi célt szolgál - ám egy idő után
mégiscsak azt mondogatja magában, amit az
általa amúgy gőgösen lenézett operettnéző szo-
kott: hagyják őt békén. Es csak annak örül, hogy a
nézők békés lelátóját és a játszók káosszal teli
kalitkáját üvegfal választja el egymástól.

Kék emberek

Ennek éppen az ellenkezője történik a Blue Man
Group Tubes (Csövek) című produkcióján: a há-
rom színész és az egész stáb mindent elkövet,
hogy bevonjon bennünket a játékba. Ez könnyen
megy, részben mert az amerikai közönség
irigylendő módon gátlástalan, azaz tapsol, beki-
abál, szerepel, ahogy kell (és ha kell, ha nem,
hozzászól, mondván, a gügyögő tolerancia nem
ismeri a butaságot, akkor sem, ha az végtelen
nagy, akár az amerikai öntudat), részben mert a
három fiú zseniális játékokat eszel ki arra, hogy
még a görcsös kelet-európai is könnyezve-rö-

Scapint átírta, rendezte, játssza: Bill Irwin
(jobbra)
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högve vágyjon arra, hogy ne hagyják őt békén.
Áldom a sorsot, illetve az azt egy pillanatra
megtestesítő Eszenyi Enikőt, hogy az elutazásom
előtti estén utánam dobott még egy mondatot:
„Ha tudod, nézd meg a Tubest!". Megnéztem, és a
beszámolómban később következő fantasztikus
feketemusical, a Bring In 'Da Noise Bring In 'Da
Funk (Hozd be a zajt, hozd be a funkot!) mellett
(melyhez már tényleg a Broadway legközepére
kell majd feljutnom) ennek köszönhetem a
legszórakoztatóbb New York-i estét. (Mellesleg
egyik sem szól látszólag semmiről - ellentétben a
látszólag súlyos és klasszikus Kurázsival, Három
nővérrel, Antonius és Kleopátrával stb.) A három
Kék Ember (Matt Goldman, Phil Stanton és Chris
Wink) a nyolcvanas évek végén minden-féle
happeningeket rendezett a Central Parkban és
környékén. Ezután következett a Tubes 1991
januárjában - természetesen a La MaMa Szín-
házban. De még abban az évben „feljebb" kerül-
tek, és azóta is egyfolytában játsszák a produk-
ciót az Astor Place Theater hat éve változatlan
díszletében - s ezzel szerintem utcára tették sze-
gény munkátlanul maradt díszítőket. Ugyanakkor
munkát adtak újabb Kék Embereknek, hiszen az
eredeti trió nem bírta volna ezt a tempót: New
Yorkban a kétezerötszázadik (!) előadáshoz kö-
zelednek, miközben két éve Bostonban is estéről
estére „csöveznek" a fiúk. Ez úgy lehetséges,
hogy tíz új tag csatlakozott az eredeti trióhoz,
szóval a Blue Man Group kisebbfajta intézmény
lett. Csupa olyan tény, ami elvileg borzasztóan
zavarja a tagadhatatlanul sznob kelet-európai kri-
tikust, aki szeretné kiélvezni, hogy végre valahol
egész Európát, a „felsőbbrendű" európai kultúrát
képviselheti, minthogy minden abban erősíti,
hogy egy jóízűt fanyalogjon: sikk látni a Csöve-
ket, azaz turistalátványosság lett a produkció (az
adott estén a mintegy kétszáz néző fele valami
dél-amerikai IBUSZ-csoport tagja lehetett), ám
egy méltóságát őrizni kívánó színházi szakírónak
bizony derogál, hogy ő, mondjuk, a kétezer-
négyszáztizenharmadik előadáson ül (és ekkor
még nem tudja azt az elrettentő tényt, hogy
hazatérése után egy Mirinda-reklámban látja
majd viszont a Kék Embereket). Ez a jóleső fa-
nyalgás úgy egy másodpercig tart, aztán a karót
nyelt sznobizmust és a hűvös európaiságot be-
szippantja a show, és a méltóságos kritikus úr
elhűlten ámuldozik és rázkódva röhög majd' két
órán át, sőt marha fejjel belemegy az amerikai
csőbe, és összes zsebpénzét beáldozva vásárol
szeretett gyermekének egy Blue Man Group-
trikót.

Kellene most a magyarázat, miért is olyan
frenetikus ez a show. Miért, ha egyszer nem szól
„semmiről"? Merthogy nem szól. De nem az-e a
bökkenő, hogy máskor, az élmény leírásakor
sokszor abba kapaszkodunk álságosan, hogy le-
írjuk, „miről szól" a mű, mi is a „mondandója"?

Miközben valószínűleg akkor, az élmény születé-
sekor sem az a lényeg. Hanem a lényeg maga az
ott-akkor-történés. Csavaros dolog erre hivat-
kozni a Csövek kábé kétezer-négyszáztizenhar-
madik előadásán. De a produkciónak tökéletesen
kitalált-kidolgozott rendszere van, és abba épül
be, azt kiszámíthatatlanul megpezsdíti az aznap
este. Vagyis az előadás rendszere, illetve az azt
képviselő három kék ember (és az őket kiszolgáló
zenészek, technikusok, asszisztensek csapata)
találkozik az aznap esti esetleges ismeretlennel,
mindenekelőtt velem, a nézővel. Amikor a közön-
ség helyet foglal, a segítők mindenki kezébe
nyomnak egy-egy papírtekercset, az első négy
sorban ülők nejlon esőkabátokat is kapnak.
Valószínűsíthető, hogy minden este ez történik.
Ez a „semmi" történik, miközben az illető rám
néz, hozzám ér, én pedig valamit kezdek, mert
kezdenem kell, a tekerccsel. Visszaadom, eldo-
bom, hajamba kötöm, csuklómra tekerem, írok
rá... Szóval megszólítanak, és én válaszolok. Az-
tán beindul a komputervilág, a színpadon lévő
neonrudakon mindenféle feliratok jelennek meg,
ahogyan az a tökéletesen működő amerikai
üzemmenetben illik: angolul, németül stb. (kína-
iul is) kéretik az előadás alatt nem fotózni,
pittyegő órákat, mobil telefonokat kikapcsolni...
De ez csak a csőbehúzás. Most meg arra figyel-
meztetnek, hogy a show szünet nélkül megy
majd, úgyhogy legyek szíves elfáradni a toalettre
(gentlemen balra). Aztán angolul, németül (kína-
iul) üdvözlik a nézőtéren aznap este helyet foglaló
hírességeket, például egy tévébemondót, akit
illene ismernem, aztán egy sportolót, aki bronz-
érmet nyert kétszáz mellen az olimpián. Üdvözlik
a James Smith nevezetű urat is a nyolcadik sor-
ban. Kérik, álljon fel, és ő feláll. „James átlagem-
ber - írja a villanyújság -, James, mi szeretünk
téged!" A közönség hatalmas ovációval fogadja
a zavartan mosolygó Jamest. A kék fiúk még
sehol - az előadás viszont már javában zajlik.
Megtudjuk, hogy az emeleti részen helyet foglaló
Melissának fáj a feje, fájdalomcsillapító kéretik.
A nézők, köztük önmagukról megfeledkező kelet-
európaiak, tombolnak. Mi történt: tökéletes
dramaturgiával „megágyaztak" a Blue Man Group-
nak. Ok pedig rákezdenek, fantasztikus össze-
hangoltsággal és profizmussal dobolnak, majd
előre kidolgozott illetve ott születő (mert hiszen
közülünk cibálnak fel egy-két nézőt a színpadra,
és velünk-velük játszanak) poénok tengerét
zúdítják ránk. Hajszálpontos végrehajtás és végte-
lenül szabad improvizáció működik egyszerre.
Szupertechnikát alkalmaznak, és általa épp azt,
a technicizált világot, a sajátjukat-sajátunkat teszik
nevetségessé. A személytelenség új világában kék
maszkokkal tovább személytelenítik magukat,
szöveg és karakter híján csak a szemükkel
reagálnak, és másfél óra erejéig így teremtenek
személyiséget. Frenetikus show - látszólag
semmiről.

Shepard, Goluboff, Stein, Gems

Csak a szemével (és Sam Shepard szövegével)
kell személyiséget teremtenie a színésznek a
Killer's Head (Gyilkos fej) című monológban - a
szemben lévő épületben. Az Astor Place-szel
szemben található a Public Theater, ahol az idén
Shepard-évadot rendeztek. Az egykor Shakes-
peare-re szakosodott néhai Joseph Papp színhá-
zában 1991 óta tartó sorozat ez: egy-egy évadot
egy-egy élő amerikai szerző műveinek bemuta-
tására szentelnek (ha jól tudom, a válogatást
maga a szerző végzi). Talán tanulságos végigol-
vasni a névsort (például tájékozatlanságunkról -
legalábbis az enyémről -tanúskodik), kik kaptak
egy teljes évadot New York egyik legjelentősebb
színházában: Romulus Linney, Lee Blessing,
Edward Albee, Horton Foote, Adrienne Kennedy -
és Sam Shepard (aki természetesen „lentről", a
La MaMából indult). A Gyilkos fej egyike a három
Shepard-egyfelvonásosnak, melyeket egy álmos
szombat délutáni matinén volt szerencsém látni.
Az első darabot (egy musicalt!) követő
átrendezés sötétjében betolnak egy széket, és a
fejgép lassan felderengő fényénél derül ki, hogy
ez egy villamosszék, amelyben lekötözött férfi ül.
Zárt szájjal, halkan, foga közt motyogva felidézi
utolsó emlékeit. Szeme nyitva, tekintete utolsó
szikráit dobja még a létező világba. Aztán
elhallgat, egyet rázkódik, szemét le-hunyja. A
villamosszék kalodájába zárt színész a
negyedórás jelenettel mesterségből vizsgázik,
jól. Mestermunka e darab, nem több, nem keve-
sebb. Mestermunka a másik két jelenet is. Az
első, The Sad Lament... (Pecos Bill szomorú
panasza, miután megölte feleségét) című, már
említett egyfelvonásos musical inkább csak ér-
dekes furcsaság (a húszperces zenés mű erősen
stilizált melodráma, mely ott, Amerikában okkal
építhet a Vadnyugat legendás cowboyának köz-
ismert mítoszára), míg a délutáni matiné második
részében látott Action (Akció) izgalmas, élő
színház, melyben négy fiatal színész, addigi (és
későbbi) New York-i tapasztalataimat cáfolandó,
remek összjátékkal lep meg. Tágas terem, asztal,
néhány szék. Karácsonyesti elhagyatottság. A
térben két-két egyformán lepusztult fiú és lány,
akik távlatok és emlékek híján kapaszkodnak egy-
másba és szalmaláng érvényességű, ideiglenes
mániáikba. Hol előre, hol hátra menekülnek az
időben. „Kész van-e mára pulyka?" - hangzik el
néha, s valamelyikük ki-kimegy ellenőrizni, mi-kor
hozható be az este biztos pontját jelentő vacsora
(s persze mire a pulyka az asztalra kerül, már
késő, már nem az kell); „Hol hagytuk abba a
múltkor?" - hangzik el legalább olyan gyakran a
Bibliát lapozgatva, hiszen ha meglenne az a
mondat, az a szó, akkor a jelent felejtve folytatni
lehetne egy rég volt történetet. Kockázatot keres-
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ve a jelenben lenni-élni, de közben a kockázattól
félve elbújni az emlékekbe vagy az álmokba -
ezzel az ellentmondással küszködik a négy
szereplő, és miközben semmire sem jutnak, sok-
kal többet érnek el, mint egy későbbi estén az
ugyanebben az épületben látott Antonius és Kle-
opátra önmagukra figyelő színészei. A Vanessa
Redgrave rendezésében és főszereplésével ab-
szolvált előadásról már megírtam panaszaimat a
SZÍNHÁZ májusi „vezércikkében", most csupán a
teljesség kedvéért említem, és azért, hogy je-
lezzem, a Publicban három játszóhely is létezik
(a harmadikban nem jártam).

Kínálkozna a lehetőség, hogy most a Pub-
licból egyetlen ugrással a dolgok sűrűjébe ugor-
junk, hiszen 1995-ben itt kezdték el játszani a
Bring In 'Da Noise... című musicalt, innen került
az fel a Broadwayre, amerre én is tartok. De ha
követem az időrendet, s ezzel együtt a „fenti"
színházi negyed betegesen óvatos becserkészé-
sét, akkor még hátravan egy-két kerülő út. Más
kérdés, hogy a két, megnézésre igazán érdemes
előadással (After Sorrow, Tubes) éppen így, ke-
rülgetés közben találkoztam. Es hogy eme indo-
kolatlanul szorgalmas New York-i színházlátoga-

tás léglényegét el ne felejtsem: az már ennyi
próbálkozás után is nyilvánvalóvá vált, hogy
színházi szempontból ez az egész utazás egyet-
len merő kerülő út volt.

Maradok hát a határvonalon, valahol a 10.
utca környékén. Ez már nem alternatív (amatőr,
kísérleti stb.) hely, de még/már nem tartozik a
sikerközponthoz. Ez tehát kedvenc szavammal
élve: a mezsgye. Azért is említem ezt, mert a
Cherry Lane Theaterben látott In Between, akár
így is fordítható (Közben vagy H táron vagy
Mezsgyén). Az író is (Bryan Goluboff) köztes
helyzetben van (a Shepard mögött sorakozó má-
sodik vonal tagja, már nem kezdő, e még nem
futott be), és ott, „in-between" vannak hősei is.
New York lepattant negyedében, Bronxban va-
gyunk, egy panelsémaságú, kicsi lakásban. A
tulajdonos magányos mackó (sofőr, átizzadt tri-
kóban), lakótársa egy fiú, aki lány (5 sem tudja
eldönteni, ezért gyakran megkérdez', „szerinted
én beteg vagyok?"), beköltözik hozzájuk egy régi
haver a sittről (tipikus balfék, aki mindenkit sze-
ret, mert muszáj neki), és megjelenik mózesko-
sárral a szomszéd kurva (rendes lány lenne ő, de
hát kell a pénz). Bronxi panel az egész -

A Broadwayről Moszkvába vágynak: Három
nővér

Tennessee Williams után szabadon (de kevesebb
költészettel), Elia Kazan után kisrealistán (de
csak úgy vázlatosan, amikor a színész izzadsága
keveredik a trikóra festett izzadságfoltokkal). Tu-
catáru, a jobbak közül. Megnézhető, kihagyható.
Még nem jó, már nem rossz. Köztes élmény. In
between.

Ugyanitt, a Cherry Lane Színházban lett nagy
siker a hatvanas évek végén az a zenés színpadi
mű, amelynek kiindulópontja Gertrude Stein szö-
vege volt, és amelynek egy változatát a Szalon-
nak nevezett „lakásszínházban" láthattam. Feles-
leges itt értekezni Stein In Circles (Körbe-körbe)
című opuszáról - egymáshoz nem feltétlenül
kapcsolódó játékos sorokról van szó-vagy akár
az általam látott előadáson is ott üldögélő idős
zeneszerzőről. E zenés színpadi játékról annyit
elég itt tudni, hogy ez elsősorban szavakkal-
mondatokkal-rímekkel-ritmussal-dallamokkal kí-
sérletező, jókedvű stílusgyakorlat, amelyben
egymást láthatólag vállaló, amatőr és profi
műkedvelők vesznek részt. Szó szerint: kedvelik
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a művet, és még az is elképzelhető, hogy este
nyolc és tíz között a maguk és egymás örömére
akkor is játszottak volna, ha a nézőtéren senki
nem ül. De ahogyan a szerző, Gertrude Stein
esetében sem az olvasható művek az elsőd-
legesek, hanem az írónő párizsi szalonja, úgy itt
sem a látható-hallható produkció a lényegi él-
mény, hanem maga a New York-i Szalon. A la-
kásnak hatalmas, ám színháznak bensőségesen
kicsinyke teremben az innen-onnan összehordott
karosszékeken, foteleken, párnákon üldögélő
nézők kellemesen elvannak, beszélgetnek,
teáznak és megbocsátó jóindulattal, a barátok,
alkalmi ismerősök megengedő gesztusával kísérik
az előadást. Olyan az egész, mint valami
házimuzsikálás, ahol egy-egy melléfogás igazán
mellékes a szinte rituális együttlét öröméhez ké-
pest. Ilyesfajta intellektuális kedélyesség lengte be
feltehetőleg Stein párizsi műteremlakását is, igaz,
ott Hemingway, Picasso, Apollinaire és más
hírességek játszottak a szavakkal és a képekkel,
míg itt kiérdemesült Broadway-színészek és
törekvő ifjak adtak randevút egymásnak a dísz-
letként is funkcionáló két zongora körül.

Ugyanilyen szalonban érezhettem magam
másnap, amikor immár a Broadway sűrűjében -
és hogy továbbra is a köröknél maradjak - a
Circle In The Square nevezetű színházban meg-
néztem Pam Gems Stanley című drámáját. Pam
Gems neve ismerősen cseng nálunk is, hiszen
Edith Piafról szóló darabját sikerrel játszotta a
Budapesti Kamaraszínház. Úgy látszik, az írónő
életrajzi művekre specializálta magát, Stanley
ugyanis a század első felének jelentős angol
festője volt. Mi más lenne hát a helyszín, mint a
szalon, azaz a műteremlakás, ahol ez a Stanley
nevezetű festő alkot-szeretkezik-eszik-iszik, hó-
bortos művésztársakkal fecseg, miközben kö-
nyékig turkál a festékben és a másik nemben. A
darab megfelel a „nagy művész alsónadrágban"

- klisének, igaz, Stanley Amerikában is éppoly is-
meretlen, mint nálunk. De a húszas évek forgal-
mas szalonja mégiscsak hálás téma, mert sorra
felvonulhatnak a megszállott festők, a nyúzott-
képű feleségek, a hírességeken lógó sznobok, az
öntelten szivarozó kritikusok, a felnyírt fejű, nad-
rágos nőmozgalmárok... szóval mindenféle fura
figurák. Ennél mélyebben nem érdekli a szerzőt
és a rendezőt, John Cairdet az úgynevezett mű-
vészet, mindketten beérik a lét elviselhető és
szórakoztató könnyűségével. A címszereplőt ala-
kító Anthony Sher figurájának eladható érdekes-
sége, hogy a színész festőként is ismert. Az
ugyan nem derült ki, hogy a játéktér falán körbe-
futó félkész freskót - melyen Stanleyként az
előadás közben is dolgozik - ő festette-e vagy a
díszlettervező, de az tény, hogy az angolos kiejtés
mellett az igényes díszlet utalt arra, hogy a pro-
dukció eredetileg Európában készült (és persze
az sem mellékes, hogy a tervező, Tim Hartley

talán a legjobb brit társulatnál, a Theatre de
Compliciténél dolgozik). Az is tény, hogy a
Stanley betölti azt a szerepet, amelyet szántak
neki: londoni vendégprodukcióként közönséget
vonz a frissen felújított épületbe mindaddig, amíg
ott fel nem áll egy állandó társulat.

Kerülő utak

Egy még frissebben felújított épületben is járhat-
tam itt fenn, a Broadway 42. utcájában: az épü-
letbe egy háromszoros színházigazgató isme-
rősöm vitt el. „Háromszoros", mert két színháza
már van, és ezt a harmadikat, a legfrissebbet is
megnyitotta azóta. Egyik színházában módom-
ban állt megnézni egy revü-kabaré ikszedik pre-
mierjét (valójában a négyezer-valahányadik elő-
adást láttam, ez a Washingtonból importált vari-
eté csak New Yorkban számított bemutatónak -
ennek ellenére a direktor izgatottan kereste a
másnapi New York Timest s benne az előadás
sorsát eldöntő színikritikát). Tanulságos volt látni
ezt az elképesztően olcsó és szánalmas egyvele-
get, bár ezért a tanulságért nem kell feltétlenül
Amerikáig utazni: igénytelenség és siker nem
zárják ki egymást, sőt. Kaméleonéletű ismerő-
söm a közeli New Brunswick egyetemén is tanít,
és valaha e kisváros színházépülete is az övé volt.
Igy aztán eljutottam mindkét helyre. A New
Brunswick-i színművészeti főiskolások vizsga-
előadásán az ifjú hallgatók szép ruhákban becsü-
lettel felmondták A velencei kalmárszövegét, és
közben azon igyekeztek, hogy a (talán joggal)
tájékozatlannak tekintett néző az előadás minden
pillanatában tisztában legyen azzal, ki a jó és ki a
rossz ember.

Valamivel bonyolultabb képletet próbált felál-
lítani a városi színház, a Crossroads Theater,
amikor The Meeting (A találkozás) című művet
választotta két jó emberrel a főszerepben. A
Crossroads Amerika legjelentősebbnek mondott,
úgynevezett afro-amerikai színháza, amely
elsősorban a színes bőrű, főként fekete lakossá-
got próbálja színházba csábítani. A Crossroads-
ról szép szavakkal illik szólni: nemes feladatot
vállal, szolgálatot teljesít, küldetése van... De az
ilyen szolgálatos-küldetéses produkciók - melyek
ezáltal a hagyományos színháznál többet
vállalnak - színházi értelemben általában keve-
sebbet teljesítenek. Egyrészt képviselik a feketék
(sárgák, zöldek, nők, állatbarátok, homokosok,
biciklisták...) ügyét - és ki ne értene egyet a
„kisebbségek", a „mások" védelmével -, más-
részt leegyszerűsítik a színházat (és az életet)
megoldható-megoldandó ügyekre, más szóval
politikára. Ez A találkozás történelmi drámáinkra
emlékeztet, amikor is két jó ember találkozik,
általában Kossuth és Széchenyi (itt Malcolm

X-nek és Martin Luther Kingnek hívják őket), és
mondja a maga igazát. Gondolatilag gazdag,
színházilag szegényes helyzet: két ember ül és
beszélget. Tiszteletre méltó vállalkozás az ilyes-
mi, de ritkán színház. A Crossroadsban sem az.
Az előadást követő beszélgetés (az alkotók és
legalább száz néző) azt látszik bizonyítani, nem
nekem van igazam. A fekete (és fehér) nézők
szemében csillogó könnyek, az érzelmes hitval-
lások és heves viták arról tanúskodnak, hogy
sikerült a közönséget mozgósítani, az „ügynek"
megnyerni.

Broadway-sikerek

Engem akkor nyernek meg az ügynek, amikor
végre megnézem a már említett Bring ln 'Da
Noise... című musicalt. De ez már bizony a
Broadwayn történik. A színpadon színes bőrű
táncosok, énekesek és dobosok. Teljesítményük
lenyűgöző. Tökéletes. És másolhatatlan. A közis-
mert, nálunk is játszott musicalekhez (Macskák,
Jézus Krisztus Szupersztár, Nyomorultak stb.)
„csak" profizmus és pénz kell. Ezeket sem könnyű
beszerezni, de elvileg lehetséges (még ha hazai
előadásaink olykor cáfolják is ezt). A tapnek
(szteppnek) nevezett táncba, a bluesnak nevezett
zenébe viszont bele kell születni, és benne kell
felnőni. A zseniális táncos-koreográfus, Savion
Glover, akit volt szerencsém látni, még nem tudott
járni, de már taptáncos volt. Eddigi huszonkét
évének minden egyes huszonnégy órája
taptánccal telt. Valószínűleg nem is ért máshoz,
semmi máshoz. Nincs is rá szüksége: a testébe,
testének minden porcikájába, porcikáinak minden
moccanásába belesűrít mindent, amit az életről
tud. A tap a nyelve, ezen beszél. És most még,
huszonkét év után, nem is unja, amit mond.
Boldogító érzés látni egyfelől a hihetetlen szakmai
tudást, másfelől a sugárzó örömöt, a koncentráló
ember szépségét, szóval mindazt, ami kiemeli
Glovert és társait a Broadway gyári termeléséből.
Minden csak a tapért, a bluesért van, de a tap és
a blues mégsem önmagáért van. A tap, a blues -
maga a teljes élet. Ezt csak reménytelenül
irigyelni-vágyni lehet-átvenni, lemásolni
lehetetlen.

A produkciót az teszi még számomra szim-
patikussá, hogy a létrehozók - író, dramaturg,
rendező... - kiszolgálják a zenét és a táncot, nem
csalják meg őket hamis librettóval, amelyet aztán
technikai csodákkal eladhatnak. Szolidan
elbújtatott kerettörténetet fabrikálnak a feketék
amerikai történelméről, ami melléke-sen a blues
és a tap történelme is, tényközlő tőmondatokkal,
tiszta, takarékos háttérvetítéssel, halálpontos
világítással körülveszik, kör-besimogatják a
lényeget. Itt is végtelenül egy-



◄ VILÁGSZÍNHÁZ ►

Shepard-musical húsz percben a Publis Thea-
terben

szomszédjának:egzotikusizgalmatokozaztlátni,
hogyan vágyik három lány a Times Square-ről
Moszkvába, hogyan hasonlítállítólag egyjósvá-
dájú texasi egy Lermontov nevezetű ismeretlen-
re, hogyan van elege valakinek a manhattani
szláv klímából... És mindez természetesen hite-
les lehetneakárhol, még a Broadway legközepén
is. De nem az. Mintha-színházat kapok, kanapé-
val elöl, középen. Katonák jönnek- ennek, há-
zasságok, tűzesetek, párbajok esnek-az a gya-
núm, ez a kanapé nemcsak ezek után. de akár egy
atomtámadás után is ott maradna: e öl, középen.
Mert ott történik minden, ami fontos. Ott kell
szerepelni, beszélni. De ez a min ha-színház
Csehovnál azonnal megbukik. Ő mintha-életről ír,
mely mögött elfojtva-elrejtve, örökre
megszakadva valódi életek és h a l l ok történ-nek
meg. Belül, láthatatlanul. Ha . színpadon a
mintha-életet imitálják, és úgy csinálnak, mintha
az lenne maga az élet, akkor szövegfel-mondást
kapunk látszatcselekvéssel. Tuzenbach
szánalmas-ostobán filozofál a rendező szándéka
szerint komolyan kellene vennünk őt és azt, amit
mond, hiszen ő ül a kanapén, őt figyelik komoly
képpel a körülötte állók, a tőle távol állók pedig
mintha csak azért próbálnák meg mással
elfoglalni magukat mert Csehov a színpadon
„felejtette" őket Na persze, ő polifóniát képzelt
el, itt viszont folyamatos egyszólamúság-
egyértelműség hangzik, mint-ha valaki egy
bonyolult és gazdag hangszerből mindig csak
ugyanazt az egy hangot tudná

előcsalni. Itt mindenki kanapé-főszereplő akar
lenni, miközben a szünet felé közelítve kide-
rül, hogy az igazi főszereplők az egyenruhás-
mobiltelefonos jegyszedők, akik telefonon
üzengetnék egymásnak. Az egész este során
ugyanis egyetlen dolgot kell halálosan
komolyan venni: az első rész pontosan akkor
érjen véget, amikor a szomszéd terem-ben
játszott Scapin első része is befejeződik. A
közös előtérben együtt büféző nézők nem
zavarhatják egymás előadását. A Három
nővérről húsz óra húsz perckor kilépek a büfé-
be (az első két felvonást tehát szünet nélkül
játsszák) - másnap ugyancsak húsz óra húsz
perckor teszem ezt a Scapin előadásán. A
Roundabout tökéletesen működik. Ebbe még
az is belefér, hogy a méltán sikeres Scapint
hosszabban tapsolják, mint azt a komputer
kiszámította. A siker egy remek bohócnak, Bill
lrwinnek köszönhető, aki először
újrafordíttatta, majd átírta (átírás, hm...)
Moliére szövegét. Egyúttal meg is rendezte azt.
És ha már úgyis ott volt, meg különben is
ehhez ért leginkább: el is játszott egy
szerepet, történetesen Scapint. lrwinnek
elsősorban a színházról, a színházcsinálásról
szól a játék. Cirkuszi bohóc módján
folyamatosan beszélget a közönséggel,
kommentálja-minősíti a történéseket. Tár-
sának, Sylvesternek, a másik bohócnak sok-
szor gratulál joggal - egy-egy bohóctréfához,
van, amikor el is ismételteti vele a jelenetet,
annyira tetszik neki, amit lát. „Maguknak hogy
tetszett?" - kérdez néha bennünket. A második
rész elején érdeklődik, „Na, milyen volt a szü-
net?", később pedig ironikusan céloz a szomszé-
dos teremben - mondhatni, a Broadway (Off és
Off-Off) összes termeiben lévő „kanapéra":
„Középen vagyok?" (lásd még: SZÍNHÁZ 1997.
május). A nagyszerű mozgáskultúrával
rendelkező színész kitalált magának egy kiszá-
míthatatlan ritmusú, mulatságos mozgássort,
szinte baletté stilizálva a Moliére-komédiát. A baj
az, hogy rendezőként a többieknek nem talált ki
semmit, így Sylvester kivételével a színészek
csak asszisztálnak lrwin-Scapin jutalomjáté-
kához.

A siker, Bill lrwin sikere nem marad el, de
megnyugodva látom, hogy a váratlanul hosszú
taps (egyszer visszatapsolják) még belefér a
Roundabout üzemmenetébe: tart még a
Három nővér második szünete, a m i -kor
rálépek a színházi mozgólépcsőre. Biccentek
a szélesen mosolygó, uniformizált
jegyszedőnek, és kipipálom a legutolsó New
York-i előadást. Állok az utcán, fényreklámok,
forgalom, amerikai őrület - ez itt a Broadway.
Már nem megyek le az East 2nd Streetig, már
nem készítek interjút a La MaMa vezetőjével,
már nem teszek több kerülő utat. Itt is voltam,
indulok hazafelé.

szerű minden, de nem azért, hogy a világ
felszínén gyorsan végigrohanhassunk, hanem
azért, hogy csak a lényegről, a szereplők életét
jelentő zenéről és táncról beszélhessenek. De
mindezt mi nem tudjuk ide, haza „behozni",
hiába biztat mindenkit a cím: „Bring ln 'Da
Noise..." Ez marad ott, New Yorkban, többek
között egy zseniális bluesénekesnő, Ann
Duquesnay torkában és egy zseniális
taptáncos, Savion Glover lábában.

En meg, két előadás erejéig, maradok még
a Times Square-en. A Roundabout Theatre
előtt állva, jeggyel a kézben, bámulom kicsit a
félárú Broadway-jegyekért kígyózók sorát. Sa-
vion Glover előadását látva eszem ágában
sincs szemernyivel is gyengébb musical után
ácsingózni, hogy ott lenyűgöző technikai ap-
parátust produkcióként csodáljak, és émelyítő
zenéken-történeteken unatkozzak - legyen szó
akár a könyéken kijövő Az operaház
fantomjáról, a pénzzel telepumpált, mégis
veszteséget termelő, tehát halálra ítélt Sunset
Boulevard-ról vagy az éppen tizedik éve
teltházas Nyomorultakról. Megfordulok hát, és
megnézek két klasszikust a Roundaboutban.
Híres színház, híres színészekkel. Ez
utóbbiakról sokat cikkeznek: a New York
Times sorsok felől döntő kritikája (tapintat-
ból?) egy árva szót sem ír az egyik produk-
cióról - a Három nővérről -, kizárólag azt
fejtegeti, milyen jó dolog, hogy ezek a holly-
woodi filmszínészek visszatérnek a színpadra.
Ők lelkesen nyilatkoznak, hogy a kevesebb (a
hollywoodinál kevesebb) pénz ellenére a New
York-i színpadot választották, merthogy „a
színpad varázsa", „Csehov szövege"... Hát,
nem tudom. Valóban, nekem, a nővérek közeli


