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Manhattan Negyedik utcájában mára többépüle-
tes, három játszóhelyes kis-nagy színházzá nôtte ki
magát a La Mama, melynek mûvészeti vezetôje ala-
pítása óta, negyvenhatodik éve Ellen Stewart asz-
szony, aki nemcsak arról híres, hogy az összes föld-
részt bejárta a társulat elôadásaival, egyetemeken ad
elô világszerte, de személyében elsôként kapta meg
off-off producer a Broadway Theatre Hall of Fame
díjat. Amerika a La Mamának köszönheti Grotowski
elsô tréningjeit, de Andrei S, erban és Tadeusz Kantor
is az ô meghívásukra érkezett elôször az Újvilágba.
A színház a kulturális pluralizmus és az etnikai sok-
színûség emblémája lett, s az elmúlt évtizedekben
európai társulatok tucatjai mellett számos ázsiai és
afrikai teátrummal, tánctársulattal ismertette meg a
New York-i közönséget. A színház hat próbatermes
Great Jones utcai befogadóépületében az évi húsz-
ezer órányi próbaidôt majd kétszáz, leginkább ala-
csony költségvetésû produkciókat színpadra állító
társulat használhatja ki, térítésmentesen. 

Stewart 1991-ben, az olaszországi Umbriában ala-
pította meg a La Mama alkotótelepét, ahol kulturális
csereprogramokat, konferenciákat szerveznek, szín há -
zi elôadásokat mutatnak be, s az ide „beutalt” mûvé-
szek lehetôséget kapnak, hogy a világtól távol, a ter mé  -
szet közelében, inspiratív környezetben alkossanak. 

Két elôadásával: a gyerekeknek játszott Hófehér ké vel
s a Pinokkió „szürreális felnôtt adaptációjával” két -
hetes vendégségbe érkezett az olasz Teatro Del Car -
ret to a La Mamába. A Luccában székelô színházat
Maria Grazia Cipriani rendezô és Graziano Gregori
tervezô alapította tizenöt éve, s a Hófehérkével azonnal
Európa-szerte a figyelem középpontjába kerültek. 

A Pinokkiót 2006-ban mutatták be, s azóta számos
fesztiválon szerepeltek vele. Már az elsô jelenetben
világossá válik, miért hangsúlyozza a színlap a „szür-
reális” és a „felnôtt” szavakat: a pórázra kötött Pi -

nokkiót a porondmester ostorral ütve próbálja betör-
ni, a színimesterségre (az életre) tanítani. Nincs gye-
rekmese – nincs gyerek se: nyoma sincs ártatlan fa-
bábunak, felnôtt Pinokkiót látunk-hallunk szenved-
ni, akit az alkotó kéz s az ôt körülvevô jó- vagy
rosszakarók kényszerítenek bele sorsába, ôrületébe
újra és újra. Viszonya alkotójával nihilisztikusan két-
séges. Pinokkió szétesett elmével, szétesett világban
él. Sokadszori életében már nincsenek követhetô és
mindenki számára egyértelmû konvenciók, s bár
nagyjából ugyanazokat a stációkat járja, éli végig,
melyeket fiatalkori önmaga, már nincs mihez viszo-
nyítania, nincs talaj a lába alatt. Emlékezetes és meg-
ható jelenet, mikor a Macska és a Róka a pénz elásá-
sára akarja rávenni Pinokkiót: mutogatnak, nyögnek,
keszekusza pantomimmal magyaráznak, egymás
nyelvét ugyanis nem értik már.

Cipriani Pinokkiója nem e világ szülöttje, a „való”
világtól áthidalhatatlanná vált szakadék választja el.
Teremtôje is valami sejtelmes, soha meg nem jelenô
erô, életére pedig sokkalta nagyobb erôk törnek,
kényszerítik ôrületbe, tragikomikus ámokfutásba,
céltalan szenvedésébe. Az egész elôadást áthatja az
elidegenedés, a világból való kivetettség érzése.
Az értelmetlen próbák elé állított Pinokkió néha
ugyan fellázad e kegyetlen rend ellen, de a porond-
mester korbáccsal válaszol. 

Cipriani elôadásaiban kiemelt szerepet kapnak a
maszkok, a jelmezek, díszletet azonban nemigen
használ. Pinokkiót is csak egy szürke, a semmibôl
egy darabot lekerítô paraván veszi körül. A maszkok
és jelmezek Cipriani világában kettôs életet élnek:
egyrészt megteremtik és determinálják annak viselô-
jét, másrészt önálló jelentéssel bíró „szereplôkké”
válnak: ha egy-egy színész leveszi magáról a ráagga-
tott szövetet, álarcot, önmagával szembesülve a lé-
nyeget is megérti, és demonstrálja: színházban van,
s színházban vagyunk mi is. A maszkok gesztus- és

Vereb Tamás

Uff, Broadway!

Broadway-színházak legtöbbje sem a híres úton található, az off és off-off teátrumok pedig több-
nyire New York külvárosainak eldugott utcáiban székelnek. Mégis érdemes taxit vagy metrótérképet

fogni és felkeresni ez utóbbiakat, ha az ember New York valóban érdekes színházi életére kíváncsi. 
Az Újvilágban tett színházi körutazásom számos állomása közül szólnom kell a Teatro Del Carretto
vendégjátékáról, Peter Handke Közönséggyalázásának New York-i bemutatójáról, Humperdinck Jancsi 
és Juliska címû operájának nagyszerû, Wales után a MET-ben is sikert arató elôadásáról, illetve 
Robert Wilson hálószobájáról…
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mimikanélkülisége a megállított idôt, az idôbôl ki-
szakított létet idézi – Pinokkió esetében az örök
szenvedést: hol „szülei” álmait nem képes megvaló-
sítani, hol barátai csapják be, hol cirkuszban léptetik
fel, s lángoló karikán kell átszökellnie. 

Giandomenico Cupaiuolo Pinokkióként amolyan
ideggyenge, apakomplexusos, a „színház a színház-
ban” paradoxonaként életét elmesélve újraélô harmin-
cas, szûz agglegényt játszik (nagyszerûen), s igen ki-
merülhet az egyórás tortúra végére. A vég pedig
maga az újrakezdés: újabb Pinokkió készült el, hogy
újra és újra végigjárja kálváriáját. Cipriani elôadásá-
ban nincs végsô megnyugvás: örök és önmagába
visszatérô, egyirányú körforgás van.

A Teatro Del Carretto nyomasztóan szép elôadása
után, mondhatni, felüdülést jelent egy kis Közön -

séggyalázás. Peter Handke klasszikusát a The Flea
(A Bolha) színház nagyszerû társulata teszi élôvé,
ma is érvényessé.   

Az 1996-ban Jim Simpson rendezô, Kyle Chepulis
tervezô és Mac Wellman drámaíró által alapított The
Flea mára az egyik legfontosabb off-off színházzá
avanzsált: két játszóhellyel mûködik, s fennállása óta
több mint száz prózai és táncpremiernek adott ott-
hont. Profilját a szélsôségektôl sem mentes, egyedi,
kísérletezô szellemû elôadások jellemzik, nem kis
sajtóvisszhangot és szakmai elismertséget szerezve
a teátrumnak. A magát játszóhelyként, labora tó -
rium ként, illetve tanodaként definiáló intézmény a
befutott sztárok mellett a fiataloknak is lehetôséget
kíván adni: The Bats nevû társulatába évente több
száz jelentkezôbôl választják ki azokat a szerencsé-
seket, akik részt vehetnek a teátrum produkcióiban,

saját drámaíró-workshopjának terméseit pedig álta-
lában be is mutatja a színház. 

A The Flea kirobbanó sikere volt a szeptember 11-i
eseményeket feldolgozó The Guys címû elôadás,
melynek fontos alkotóeleme lehetett, hogy a színház
pár saroknyira van az ikertornyoktól – vagyis azok
helyétôl. A. R. Gurney a The Flea háziszerzôjének te-
kinthetô, de nagy sikerrel játszanak Will Eno- és
Adam Rapp-mûveket is, nem is beszélve a saját ne-
velésû drámaírók alkotásairól. 

Az egykori Grotowski-tanítvány, a kétszeres Obie-
díjas rendezô, Jim Simpson, a The Flea mûvészeti
vezetôje huszonegy fiatallal állította színre a maga
idejében botrányosan népszerû Közönséggyalázást.
A szerzô ugyan mindössze négy színészre írta a da-
rabot, s a színlapon olvasható névzuhatag színiisko-

lás vizsgaelôadásokat juttat eszembe, amikor is min-
denkinek szerepelnie kell, de az elôadás harmadik
percében megnyugszom: nem kell senkinek szere-
pelnie. Ôk huszonegyen léteznek a színpadon.
Persze furcsa egy olyan elôadásban létezni, amely
(többek között) épp a színészi, színházi létet kérdô-
jelezi meg, Simpson energikus és tehetséges növen-
dékei azonban képesek rá: lendületesen, érzékien
visszafogott gesztusokkal, hatásosan mondják a rá-
juk osztott szövegporciót. Ritkán beszélnek egyszer-
re, csak egy-egy fontos szó – mint halál, élet, sötét,
világos, igen, nem – szólal meg huszonegy szájból
egyszerre. Máskülönben kisebb csoportok, triók
vagy kvartettek vívnak szócsatát, pingponglabdaként
adják-kapják a (vég)szavakat. A gyalázás is megma-
rad amolyan fizetô közönségnek való, konszolidált
aktusnak. 

Pinokkió
(Teatro 
Del Carretto)
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A végén függöny, majd egy sorba rendezôdés.
Taps. Meghajlás nincs. Farkasszemet nézünk a szí-
nészekkel. Egy perc. Kettô. Teatralitása miatt évek-
nek tûnô, kínossá váló csend. A rendezôi utasítás
szerint ôk nem szakíthatják meg... Egy nézô ekkor
felpattan, elhúzza a függönyt, mintegy elzárva ben-
nünket – azoktól. Simpson fiataljai azonmód kap-
csolnak: kihúzzák a függönyt, s újra kezdôdik a
szemezés. Rövid hezitálás után feladjuk: egyenként
felállunk, s távozunk. A szereplôk továbbra is moz-
dulatlanok, csak barátságosan elköszönnek a távo -
zók tól. Gyôztek.  

Természetesen nem múlhat el New York-i utazás a
Metropolitan nélkül. Szerencsém van, ottlétemkor épp
adják a Jancsi és Juliskát Richard Jones rendezésében. 

A Wagner-tanítvány Engelbert Humperdinck
munkásságának Wagner-ellenességérôl ugyan meg-
oszlik a szakma véleménye, az viszont biztosnak lát-
szik, hogy mûve, akár „deklarálja a burjánzó wagne-
rizmus folytathatatlanságát, amely kikacagja a hiába-
való heroikus küzdelmet” (Balázs Miklós), akár a
testvére, Adelheid Wette által írt librettóhoz szerzett
„csupán” nagyszerû zenét egy gyerekelôadáshoz,
melybôl késôbb az opera született, a Jancsi és Juliska
a zeneszerzô egyik legjobb, legtöbbet játszott operá-
ja. (A magyar közönség elôször 1875-ben láthatta az
Operaház elôadását, legutóbb Kovalik Balázs rendez-
te meg a Zeneakadémia végzôseivel.)

Humperdinck zenéje ma is élettel tölti meg a
Metropolitan oly hatalmas színpadát is. A Jancsi és

A Jancsi és Juliska a Metropolitanben 
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Juliskát New York közönsége 2007-ben
Richard Jones, a neves angol direktor jó-
voltából láthatta – a Walesi Nemzeti
Opera és a Lyric Opera of Chicago kö-
zös produkciójaként. Jones az angol
produkcióért Olivier-díjban részesült. 

A gyerekeket éneklô Alice Coote és
Christine Schäfer ugyan nagyszerûek, a
pajkos kölyköket éppoly szívhez szóló-
an éneklik, mint az éhezô-fázó, erdôben
eltévedt árvákat, az est mégis kétségte-
lenül a harmadik felvonásban színre
lépô, a Boszorkányt éneklô angol Philip
Langridge-é. A szerep eredetileg mez-
zoszoprán hangra íródott, mégsem ritka,
hogy tenorra bízzák a hálás feladatot.
(Ahogy tette ezt Kovalik is.) Lang rid ge
idôsödô transzvesztitaként sür  gölôdik
konyhájában, próbálja magához édes-
getni az elkóborolt gyerekeket. Szerepét
komolyan véve tud ironikus, szarkaszti-
kus lenni: hangja mellett színpadi je-
lenlétével is a New Yorkban töltött he-
tek legemlékezetesebb színházi pillana-

tait jelenti. Nevetséges, néha szánalmas kéjenc, néha sajnálniva-
ló öregasszony – lehetetlen másra figyelni az utolsó részben. 

A pályafutását Brüsszelben kezdô J. David Jackson a Jancsi és
Juliskával debütál karmesterként a MET-ben, s zenekarát biztos
kézzel, mégis érzelmesen vezeti, a zene és a színpadi történések
komikumát felerôsítve. 

A kellôen kihasznált és optimálisan redukált díszlet a skót John
Macfarlane munkája, aki szintén Olivier-díjat kapott érte.
Emlékezetes a tucatnyi, óriási fejmaszkban megjelenô szakács je-
lenete, akik valószerûtlenül lassan terítik meg hosszú asztalukat,
s az erdei díszletbôl kilépô élô fák is igen jól sikerült kreálmá-
nyok. Macfarlane nagyszerûen játszik a komikus vizuális ele-
mekkel: óriási, távirányítású süteménye például a függönybôl ki-
vágott hatalmas szájon keresztül érkezik Jancsi és Juliska közé, a
mézeskalács házba hívogatandó a csellengôket. A Boszorkány kony -
háját még Arnold Wesker is megirigyelné: a realista díszletet
szürreális ura/asszonya, a banya szentélyének rajzolja Macfar la -
ne, amiben az egész mézeskalács házikó egy hatalmas konyhává
lényegül. Jones irányításával ez alakul amolyan játszótérré, majd
tömlöccé a gyerekek számára, de ide érkezik el a megváltás is.
A rendezô nagyszerûen élvezhetôvé teszi a vizuális poénokkal
színezett elôadást: neki köszönhetjük, hogy nem lesz vásári ko mé -
dia Humperdinck operájának még a harmadik felvonásából sem. 

Két hét alatt beteltem New York teátrális csodáival s e cikkben
nem említett borzalmaival. Megnyugtató kirándulásnak is felfogha-
tó hát a Manhattantôl fényévnyire lévô Watermillben tett látogatás.
A hetven felé közeledô, valaha a színházmûvészet meghatározó
rendezôjeként számon tartott Robert Wilson alkotótelepe ugyanis
Long Island csücskében fogadja az inspirációra éhes mûvészeket. 

A Watermill Centert 1992-ben azért alapított Wilson, hogy la-
boratóriumi körülményeket teremtsen színházi szakemberek pár
hetes vagy hónapos mûhelymunkájához: nyaranta nagyjából
száz, a világ különbözô részérôl érkezô mûvész részvételével tart
kurzusokat, az év többi részében pedig kisebb csoportok vehetik
birtokba a helyet, a Wilson-alapítvány nagylelkû támogatóinak kö-
szönhetôen – térítésmenetesen. Sôt, ha épp nem külföldön dol-
gozik, maga a mester is watermilli hálószobájában tölti estéit. 

Mint vendéglátóm, Elka Rifkin programigazgató mondja, az
épület korábban többek között tûzoltósági terepgyakorlatok hely-
színe volt, s nem is hasonlított mostani önmagára. A Wilson ter-
vei alapján felújított palota lenyûgözô látvány már kívülrôl is: a
gyönyörû, növényrôl növényre megtervezett kert a direktornak
köszönhetô. Az épület megszámlálhatatlan termének majd’ min-
den négyzetcentiméterét szintúgy Wilson tervezte a minimaliz-
mus és a funkcionalizmus jegyében. A direktor által az elmúlt
harminc évben összegyûjtött tízezer szobor, használati tárgy, bú-
tor Watermillben elhelyezett darabjai teszik emberközelien mú-
zeumszerûvé, élménygazdaggá a teret. Találunk itt Pápuáról
szár mazó apró totemet, két ember magas, ember formájú faosz-
lopot, ötezer éves kínai vázát, a harmadik világ különbözô kultú-
ráiból származó funkcionális tárgyakat és mûalkotásokat. S ami a
lényeg: vitrinnek nyoma sincs, a Wilson és barátai által tervezett
asztalról, polcról bárki leemelheti e kincseket. Az ideérkezô ne-
bulóknak elementáris élményt jelent az addig csak múzeumi
üvegketrecben látott tárgyak testközeli vizsgálata – mondja Elka,
akinek többek között az is feladata, hogy a környékbeli iskolák
csoportjait végigvezesse az intézetben. E túráknak persze a mûvé-
szettörténeti idôutazáson kívül az sem titkolt célja, hogy a cseme-
ték és családjuk az otthon tartott élménybeszámoló után Wilson
elôadásainak potenciális közönségévé legyenek.

A Bob Wilson alapította 
Watermill Center
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Érkezésemkor hétfôs New York-i színházi csoport
lakja a házat, s itt, a semmi közepén készíti követke-
zô produkcióját. Az elôadást, mint egyikük meséli,
nem itt fejezik be, e pár hétben csak megalapozzák a
munkát, s majd manhattani próbatermükben foly-
tatják. Itt „csak” inspirációt kapnak. 

Rosner Krisztina, aki maga is részt vett néhány
nyári kurzuson, a SZÍNHÁZ 2007. januári számá-
ban publikált igen informatív beszámolójában tette
fel a kérdést: „[vajon] hozzászokik-e Bob, a csend
mestere, hogy a mûtárgyak között olyan színházi for-
mákkal is kísérleteznek az egyébként általa meghí-
vott emberek, amilyeneket ô maga nem alkotna –
mint tudjuk, a színházcsinálás néha rendetlenséggel
és zajjal jár –, és elfogadja-e, hogy ezek az emberek
elmozdítják pozíciójukból a mûtárgyakat, mert kell a
hely a próbához, megtörik a némaságot, élôvé téve a
Centert? Vagy pedig gyönyörû, pontosan kontúro-
zott, rendkívül gazdag anyaggal bíró Robert Wilson-
múzeummá fagy, jegecesedik a hely?” Nos, Bob hoz-
zászokott. A mûvészcsoport téglákkal körbebástyá-
zott, az óriási kertbôl behozott, kb. háromméteres
facsemetével töri meg átmenetileg az egyik nagy pró-
baterem terét – s mint kísérôm mondja, ez nem rit-
ka: a lakók bármit megtehetnek, bármit elmozdít-
hatnak. Ha kedvük tartja, Wilson milliókat érô
mûtárgyai közül is felhasználhatnak egyet-egyet, ha
akarják, a kertbe telepítik székhelyüket. Az alkotó
munka végeztével persze újra minden a helyére kerül.
Mert Wilsonnál végsô soron minden a helyén van.

SUMMARY

The present issue opens with the month’s reviews.
Critics László Kolozsi, Tamás Koltai, Andrea Rádai,
László Sz. Deme, Szabolcs Székely, Andrea Stuber,
Judit Szántó and Edit Barta saw for us Nyugat (The
Occident) 2008-1908, a staged recital devoted to the
centenary of our famous and path-breaking literary
review Nyugat (Örkény Theatre), Molière’s Le Ma la de
Imaginaire as adapted by István Mohácsi (Pécs),
Biljana Srblajnoviç’s The Locusts (Katona József
Theatre), Les Liaisons Dangereuses by Choderlos de
Laclos (Nyíregyháza), Marius von Mayenburg’s The
Ugly One (New Theatre), István Örkény’s The Tót
family (a coproduction of the Third Theatre of Pécs
and the Chamber Theatre of Dunaújváros), Georges
Feydeau’s The Ribadier System (New Theatre) and
Béla Gádor’s and István Tasnádi’s Othello at Gyu la -
háza (József Attila Theatre).

Twenty-six productions by regional theatres were
to be seen recently in the capital. Balázs Urbán who
visited them all sums up his experiences.

Two conversations follow. Andrea Tompa talked to
András Hatházi, Hungarian actor, director, writer
busy in Transylvania, while Lilla Proics met Tamás
Keresztes, gifted young actor of the Katona.

This time our dance column is divided in two
parts. The first is centred on guest performances by
Belgian dance companies. László Százados saw
Mudar by the Cie Galothar with the choreography of
Andy Deneys, while Ákos Török went to Mirror per-
formed by the company Ultima Vez. Wim Vande -
key bus, choreographer of the latter, is interviewed by
Katalin Lôrinc. In the second part we may read
Csaba Kutszegi’s impressions of the offerings –
Sacre du Printemps and Folding — of the US-based
Shen Weil Dance Arts and Tamás Halász tells us his
opinion of O Vertigo’s La Chambre Blanche, a work
by Ginette Laurin.

This time our column on world theatre is particu-
larly rich. During her study trip Andrea Tompa saw
quite a lot of plays at The United States. We also
publish Barbara Lancier’s essay on American direc-
tor Anne Bogart. Two contributions, both by Tom
Sellar, introduce Richard Foreman, the world-fa-
mous American theatre personality, founder in
1968 of the illustrious Ontological-Hysterical The -
atre. The section closes by another account of a
Hungarian theatre expert having visited the States:
Tamás Vereb had experiences with the well-known
La Mama company and the Italian Teatro del Car -
retto, was present at an interesting evening at the
Met and visited Watermill, the creative Long Island
colony founded by Robert Wilson.  

Our July playtext is Beyer in Winter, a work by Saito
Ajumu. 
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MINDEN
PÉNTEKEN!

KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL 
VAGY FIZESSEN ELÔ!

HELYREIGAZÍTÁS

Júniusi számunk 38. oldalán a kecskeméti
Alkésztiszrôl írt kritikánkban tévesen jelent meg 

a Héraklészt alakító színész neve. Héraklész 
szerepét Fazakas Géza játssza. 

A hibáért elnézést kérünk.


