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Olvasom a kötetet és eltűnődőm; lehet-e
fejen állva verset szavalni? Érdemes-e
négykézláb szaladgálni a színpadon? Fi-
gyelünk-e még a szövegre, ha pár méterre
tőlünk nemi közösülést jelenítenek meg?

Nem jogosulatlan kérdések ezek. Szembe
kell néznünk azzal a ténnyel, hogy amikor az
Off-Off Broadway-n előadott drámákról
beszélünk, a darabok szövege csak nagyon
halványan tükrözi az előadások egészét.
Nem kerülhetjük el tehát, hogy a drámákon
kívül ne beszéljünk az Off-Off Broadway
előadások sajátos, megkülönböztető
jegyeiről is.

Először egy kis visszapillantás. Az Off-Off
Broadway, mint neve is jelzi, elfordul,

hangsúlyozza különállását az Off Broad-
waytól. Az Off Broadway virágkora a 60-as
évek elejére esett. Ekkoriban sorra mutatták
be Edward Albee azóta világszerte ismertté
vált drámáit, köztük a nálunk jelenleg is
játszott Nem félünk a farkastól-t. Ugyancsak
innen indult Murray Schisgal pályája, akinek
Szerelem, ó-ját a Vígszín-ház, Gépírók-ját a
TV mutatta be. De a legismertebb neveken
kívül meg kell említenünk Jack Richardsont,
Jack Gelbert, Arthur Kopitot, Kenneth H.
Brownt, akik-nek néhány művét ugyancsak
szárnyára kapta a hír. Az Off Broadway
hanyatlásának kezdetét a Living Theatre
munkájának megszakítása jelentette. (A
Living Theatre 1963 őszéig Amerika
leghaladóbb és legkorszerűbb színháza volt.
Vezetői: Julian Beck és Judith Malina, a két
Brecht tanítvány, új színházi módszereket,
mondani-valókat hoztak. A hidegháború
éveiben politizáló, baloldali színházat
teremtettek, elfordultak a naturalista
hagyományoktól, érdekes formai
megoldásokkal éltek. A társulat szálka volt a
hatóságok szemében. 1963 októberében
adófizetési hátralékra hivatkozva bezárták a
színházat. Beckék azóta állandó európai
turnén vannak, és előadásaik mindenütt
hatást gyakorolnak a meglátogatott ország
színházművészetére.)

Az Off-Off Broadway születésnapját
1960. szeptember 27-re teszik. Ekkor mu-
tatták be egy Greenwich Village-i kávé-
házban, jóformán minden díszlet nélkül Jarry
Übü királyát. Ezt követően gomba-módra
elszaporodtak a minimális költséggel,
kávéházakban, templomi karzatokon,
padlásokon létrehozott, többnyire egy órás
vagy valamivel hosszabb produkciók.

Mi indokolta az Off-Off Broadway éles
elhatárolódását az Off Broadway-tól? Joseph
Chaikin, az Open Theatre rendezője szerint
„nem lehet felfedezéseket tenni a tetszeni
vágyás és a pénzszerzés nyomása alatt."
Kétségtelen, hogy a Living Theatre távozása
után az Off Broadway is annyira
intézményessé vált, annyira kialakultak kö-
zönségének ízléspólusai, hogy az új, kísérleti
szerzőknek, akik ezeken a határponto-



kon túl akartak merészkedni, új teret kel-lett
maguknak kialakítaniok.

Elhagyták tehát a hagyományos színhá-
zakat, és új bázisaikon felfedezték, hogy
sokkal szabadabban kísérletezhetnek. Sok-
szor előfordult, hogy jóformán nem is volt
közönségük, szinte önmaguknak játszottak.
A teljes anyagi és művészi kötetlenség ne-
gatív hatása az volt, hogy sok dilettáns író és
banális mondanivaló is felszínre került. Az
évtizedek során divatos színházi köz-hellyé
csépelt témák, mint az atombombától való
rettegés, az elidegenedés, a homo-
szexualitás, az emberek közötti kapcsolatok
lehetetlensége többnyire zsurnálszínvonalon
újabb megfogalmazást nyertek.

Ebben a kötetben már olyan darabokat
találunk, melyek a szerkesztők véleménye
szerint tartós értékekkel rendelkeznek. A
nyolc mű az Off-Off Broadway öt leg-
jelentősebb műhelyében került előadásra.

Az egyik legismertebb műhely a Cino
kávéház, tulajdonosa, Joseph Cino becs-
vágyó, de outsider színházrajongó, aki már
tíz évvel ezelőtt színielőadásokat rendeztetett
kávéházában. A Café Cinót 1965-ben tűz
pusztította, majd a renoválás után újra
megnyílt, és Cino szerint azóta egyre jobb
művek kerülnek előadásra.

A kötetbe felvett darabjukat a Lady Bright
bolondériáját (The Madness of Lady Bright)
Lanford Wilson írta. A mű Tennessee
Williams szellemében fogant bizarr
tragikomédia. Lady Bright homoszexuális
férfi, New York-i garzonlakásának falára
emlékül egykor felíratta partnereivel
nevüket. Most 40 éves, és egyre szorítóbban
veszi körül a magány. Tragédiáját fokozza,
hogy feminin lelkületű lévén, a klimax még
reménytelenebbül fojtogatja. Hiába festi
magát, jár kozmetikushoz, vonzóereje nincs
már. Az emberek, akik-kel egykor
kapcsolatban állott, „kihullottak az idő
szitáján, életéből a semmibe." A darabnak
rajta kívül csupán egy fiú és egy lány
szereplője van. Ők mozgatják a cselekményt,
méghozzá nem előre, hanem hátrafelé az
időben. Csapongó utazás ez Lady Bright
életének történetében. Ennek megfelelően a
fiú és a lány számos szerepet

játszik el. Különféle embereket keltenek
életre. Néha unottak, máskor türelmetlenek,
megint máskor ellenségesek és gonoszak,
mint azok, akik valamikor betöltötték életét.
Az emlékezés folyamán Lady Bright
rokonszenvesen önkritikus, őszintén szenved
és hiányzik belőle minden agresszivitás.

A második ismertetett társulat neve:
Theatre Genesis. A Szent Márk templomban
játszanak, minden hónap 3. hetében
mutatnak be egy-egy új darabot. Élesen
szembenállnak a Broadway üzleti és szen-
zációkat hajszoló szellemével. Csupán a
templomhoz tartozó hivőkkel kívánnak
rendszeres közösségi kapcsolatot kiépíteni.
Ők mutatták be a fiatal, tehetséges Sam

Shepard: Chicago című drámáját. A dráma
szó ebben az esetben nem pontos. Shepard
elutasítja a hagyományos dramaturgiát. A
Chicago „cselekménye" semmiség. A
színpad közepén fürdőkád látható, benne egy
fiatal férfi, Stu. Pancsol a kádban és
barátnőjével beszélget, aki bikiniben tesz-
vesz körülötte. Később a lány is beül hozzá a
vízbe. Hosszú ideig csókolóznak. Majd
beállít szőrmebundában egy Myra nevű nő.
Joyt, a lányt dolgozni hívja. Még további
váratlan vendégek is érkeznek. Mi-kor
kiderül, hogy a lánnyal együtt el akar-nak
utazni, Stu a fürdőkádból részletesen
elmeséli nekik, milyen érzés vonaton aludni.
Az úti készülődés közepette Stu különös
monológot mond egy tengerpartról, ahol
végig meztelen párok szeretkeznek. (Stu
eközben már fekszik, és lábát a kád pere-
mére rakja. A közönség a hangját hallja, és
csak a lábujjait látja.) A vendégek és Joy
elmennek, Stu kiugrik a fürdőkádból, légzési
gyakorlatokat végez, dicséri a csodálatos
tengeri levegőt, majd a fény kialszik.

A Judson Poet's Theatre is templom-
színház. A templom papja, Al Carmines
tiszteletes azért szervez színházi előadá-
sokat, hogy fokozottan kielégítse a hivők
igényeit. A színi produkciókon kívül a
templomban festészeti tártatokat, táncesteket
és happeningeket is látogathatnak az
érdeklődők.

Joel Oppenheimer: A nagy amerikai si-
vatag (The Great American Desert) című



drámája, melyet a templom karzatán mu-
tattak be, illúzióromboló kép a cowboyok
viszontagságos életéről. Nyomorúságos kö-
rülmények között tengődnek, primitívek,
mégis a szerző a mai Amerikából bizonyos
nosztalgiával tekint erre a kihalófélben levő
életformára. A darab eseménytelen. A cow-
boyok egy hétköznapját látjuk. Látszólag
semmitmondó, témáról témára váltó be-
szélgetésükből elénk rajzolódik életük.

A két legelszántabban újító társulat, a La
Mama Experimental Theatre Club és az Open
Theatre, törekvéseiben nemcsak hasonlít
egymásra, hanem időről időre szövetkezik is
egyes előadások közös megrendezésére.
Kétségtelen, hogy manapság elsősorban a La
Mama és az Open Theatre tekinthető az Off-
Off Broadway legtipikusabb képviselőjének.
Ellen Stewart, a La Mama vezetője,
fürdőruhák tervezéséből teremti elő a
társulat anyagi alapjait. Csak olyan írók
érdeklik, akik az ember tudat-alattijához is
tudnak szólni. Ez a program a társulat
munkájában sokszor a minden-áron való
formai eredetieskedéshez vezetett. A
színpadon elhangzó trágárságok, a színészi
játék szexuális szabadossága éppen ennek a
társulatnak a nevéhez fűződik.

Ezek a vonások jellemzik Paul Foster:
Labdák (Balls) című különös drámáját. A
látható szereplők: két láthatatlan szálon
lelógó ping-pong labda, melyet pontfénnyel
reflektorok világítanak meg. A háttér fekete
bársonyfüggöny. Magnetofonról változó
szereplőkkel leírhatatlanul szabados nyelven,
rövid jeleneteket hallunk. A labdák az
elhangzó szövegnek megfelelően hol köze-
lítenek egymáshoz, hol távolodnak, máskor
pedig körkörös mozgást végeznek. A labdák
helyzete mindenkor a szereplők közötti
kapcsolatok absztrahált jelképe. A kritikusok
szerint a látottak és a hallottak szokatlan
harmóniájának van valami különös köl-
tészete.

Ugyanakkor a La Mama társulat adta elő
Jean-Claude van Itallie Hurrá Amerika című,
óriási bábokkal operáló darabját, mely
félelmetes víziója Amerika belső ha-
nyatlásának. A játék szereplői: három, va-
lamivel magasabb, mint ember nagyságú

bábu. Az első a motel tulajdonosnője, a má-

sodik egy férfi, a harmadik egy nő. A két
utóbbi robotgépszerű szenvtelenséggel mo-
zog a színen, a motel egyik szobájában. A tu-
lajdonosnő az egyetlen, aki beszél. Miközben
megállíthatatlan szóáradattal dicséri az út-
széli szállodát, a férfi és a női bábu mez-
telenre vetkőznek, obszcén kifejezéseket
írnak a falra, majd mind jobban begyorsuló
mozgással lerántják a függönyt, összetörik a
berendezést, bezúzzák a falakat. Végül
széttépik a tulajdonosnőt.

Itt mutatták be Megan Terry emlékezetes
Viet Rock-ját is, mely Amerika gennyes
sebével, a vietnami agresszióval foglalko-
zott.

Az Open Theatre-t sok kritikus a Living
Theatre hagyományai folytatójának tartja. A
társulat elsősorban formai gazdagságával,
kísérleteinek sokféleségével tűnt ki. A kötet
szerkesztői a színház két bemutatott darabját
is felvették ebbe a dráma-gyűjteménybe. Az
első, Marie Irene Fornes, kubai származású
írónő: „3 sikeres élete" (The Successful Life
of 3) című vaudeville játéka. A darabnak
három szerep-lője van. Úgymint 3, felesége
Ő (She) és egy férfi Ő (He). A mulatságos
komédia túlozva mesél el egy szerelmi
háromszög történetet. A Broadway divatos
drámai kliséi-nek végletekig vitt
megvalósítása kacagtatóan bárgyúvá teszi a
néző előtt a műfaj „komoly" képviselőit is.

A másik darab Megan Terry: Nyugodj
meg, mama (Calm Down Mother) című
egyfelvonásosa, elsősorban mint a képzelő-
erő próbája érdekes. Villámgyorsan változ-
nak a színhelyek, a szereplők és az időpon-
tok. Három színésznő ugyanabban a ruhá-
ban, jellegzetesen amerikai asszonysorsokat
villant fel néhány gyors jelenetben. A
változást pár másodpercig tartó meg-
merevedéssel jelzik. Az időt, a helyszínt a
szöveg és a játék hivatott kifejezni a néző
megfeszített fantáziájának együttműködé-
sével.

Hasonló technikával dolgozik Frank
O'Hara még 1964-ben bemutatott: A tá-
bornok mindenhová visszatér (The General
Returns from One Place to Another)



című darabja. Sajnos, a szerző öncélúan
alkalmazza a legegzotikusabb hangzású
helyszíneket (dzsungel, saigoni opera, sin-
gapuri repülőtér, kínai étterem stb.). Mind-
ezek díszletek és főleg gondolatok nélkül
nem nyernek értelmet.

Tekintve, hogy kétéves könyvről és há-
rom-négyéves darabokról van szó, úgy
érezzük, egy pillantást kell vetnünk az em-
lített társulatok azóta végzett munkájára, és
az újabban jelentkezett Off-Off Broadway
tendenciákra. A társulatok három irányban
polarizálódtak. A legkevésbé erő-teljes és
életképes csoportok megmaradtak
viszonylagos elszigeteltségükben, és azt ál-
lítják, hogy nem akarnak hatni csak a nekik
megfelelő közönségre. Ezeknek a csopor-
toknak rákfenéje a céltalanság, a halálvágy
és az önelégültség. Aligha várható tőlük
más, mint néhány kérészéletű formai meg-
oldás és sok közhely.

A második csoport a legnehezebb utat
választotta. Kiment az utcára az emberek
közé, és feltámasztotta Amerikában a poli-
tikai színházat. Az ország jelenlegi légkö-
rében önfeláldozó munkájuk jutalma: ül-
döztetés a hivatalos körök részéről, s a la-
kosság jobboldali rétegeinek tettleges tá-
madása. Erkölcsi sikerként könyvelhetik el,
hogy bátor kiállásukért, merészen új szín-
játékos formáikért elnyerték a haladó hazai
és külföldi közvélemény tiszteletét.

A legnagyobb színházi karriert befutott
La Mama és Open Theatre képezi a har-
madik csoportot. Ők is gyakran és nagyon
haladó módon politizálnak, kiugrásuk még-
sem ennek köszönhető. Abból a felismerés-
ből indultak ki, hogy vagy elsüllyednek az
ismeretlenségbe vagy piacképessé válnak.
Ez utóbbi megoldást választották, és olyan
sikeresen működtek, hogy nemcsak piac-, de
exportképesek is lettek. Ma már túl van-nak
egy sikeres európai vendégszereplésen, és a
kommersz színházi világ, a Broadway
meghódításának fegyvertényét is maguké-
nak mondhatják.

Előadásaik rendkívüli élményét a leg-
zordabb kritikus sem tagadja. Rendezőjük,
Tom O'Horgan a színjátéki elemek totális
támadásával bombázza a nézőt. Ebben a

támadásban a drámaíró csupán mellékes
kollaboráns, a hangsúly az érzéki élmények
nagy erejű felfokozásán van. Tánc, akroba-
tika, erotikus (mondhatni pornográf) pan-
tomimjelenetek, zene- és zajzuhatag sebes
áradásában a néző irracionális módon fel-
villanyozva érzi magát. Csakhogy a varázs-
latnak, ahogy kigyulladnak a lámpák, hama-
rosan vége szakad. A kritikusok tompa za-
varról tudósítanak, úgy érzik magukat,
mintha kábítószeres álomból ébredtek volna.
Tom O'Horgan pontosan megvalósítja az
igazgató, Ellen Stewart elképzelését: néhány
órára felszabadítja, mozgásba hozza az
ember egész tudatalattiját. Hogy mindez első
alkalommal szenzációs élmény, azt eléggé
bizonyítja a tény, hogy jelenleg a Broadway
a La Mama társulat előadásai-nak lázában él.

Mégis félő, hogy hosszú távon diabolikus
fordulat lehet ez az amerikai színház törté-
netében, különösen akkor, ha a művészek
hátat fordítanak a józan humánum világának
a delírium theatri kedvéért.


