
állandóan változó játszási hely nem csak
azért okoz problémát, sőt, nem is elsősor-
ban ezzel okoz problémát, hogy itt kisebb,
ott meg nagyobb a játéktér .. .

- Mi hát az elsődleges gond ?
- Ahol előadást tartunk, csaknem min-

denütt rendkívül szűk az a hely, ami a
díszletezésre, a díszletek tárolására ren-
delkezésre áll. Így azután szinte elkép-
zelhetetlen, hogy egy-egy változásnál át-
díszítsük a színpadot. Arra kell töreked-ni,
hogy a legkevesebbet, valóban csak a
lényeget állítsuk a nézők elé. Azoknak az
elemeknek, amelyeket felhasználunk,
egyszerre több célt is ki kell elégítenie: a
fotel, ha megfordítjuk, díszkút vagy
bokor, a falak, ha átforgatjuk őket, újabb
és újabb formát mutatnak. A sevillai bor-
bély díszlete például lakatokból épül fel.
Három lakat áll a színpadon; ha kinyitják
őket, belső tereket idéz, ha becsukják, a
szabad ég alatt vagyunk. A három lakatot
persze lehet közelebb s távolabb elhe-
lyezni. Nagy szerephez jutnak a külön-
böző díszítések, betétek, változtatható
elemek; mindez a művészi munkát is be-
határolja. De ami még ennél is jobban
meghatározza az elképzeléseinket, az a
közönség. Olyan falvakban, községekben
játszik a színház, ahol a nézők túlnyomó
többsége ritkán találkozik színielőadással.
Azt kell elérni, hogy a mű lényege min-
denkihez eljusson - kihez-kihez azon a
fokon, amelyen be tudja fogadni, fel tudja
dolgozni a benne rejlő gondolatokat.
Ezeken a színpadokon, ezeknek a
nézőknek nem alkalmazhatunk naturális
megoldásokat .. .

- Ez érdekes. A közhit úgy tartja, hogy
azoknak a nézőknek, akik kevésbé járatosak a
színház világában, a naturalista színpad tudja
a legtöbbet nyújtani .. .

- Ez nagy tévedés. A „vájtfülűek" ön-
ámító előítélete. Az én tapasztalataim ép-
pen az ellenkezőjét bizonyítják. A kis
színpadon, ami egész közel van a néző-
térhez, egy minden részletében kidolgo-
zott díszlet leleplezi önmagát, elveszti
értelmét, s még „díszletnél" is kevesebb.
A néző, amikor beül az előadásra, vár va-
lamit. Azt kell elérni, hogy amit kap, az
megfeleljen a várakozásnak; hogy amit lát,
az megindítsa a fantáziáját, s saját maga
teremtse meg önmagában azt a világot,
amit a színpadra zsúfolni úgyis le-
hetetlen. Éppen ezért nagy a tervező fe-
lelőssége: nehogy félrevigye a fantáziát
valami felesleges motívum, nehogy más
értelmet adjon a játéknak egy-egy apró
tévedés. Rendkívül nagy szerepe van itt az
anyagnak; a színpad ott van, szinte a

néző szájában, s az anyag önmagában is
kifejez, kifejezhet valami lényegeset. A já-
téktér kicsi, s nem is az a probléma, hogy
a díszletet nem tudjuk nagyítani vagy
kicsinyíteni; bár, és ez természetes,
egyetlen színpadkép sem módosulhat
annyit, amekkora a színpadnyílások kö-
zötti különbség. Sokkal fontosabb kérdés,
hogy mi az, amit a színpadra teszünk.
Vegyünk például egy falat. Mit tehetünk
rá? Ha egy képtárat kell érzékeltetni,
semmiképpen sem képet; legfeljebb kettő,
három férhet oda, s azt már egy díszes
palota termének, jómódú polgár la-
kásának is felfoghatja a néző. Egyszer
például egy kandalló szerepelt a díszlet-
ben. Üresnek tűnt; kezdtünk azon töp-
rengeni, mit tegyünk rá. Ráraktuk ezt, azt,
egyre többet, s a kandalló csak még
üresebbé vált. Végül mindet félretettük.
Egyetlen tárgyat kerestünk, de olyant,
amivel a kandallópárkány s a színpad is
tele lesz. Érthető, amit mondok? És még
valamire kell figyelni: vannak olyan ele-
mek, amelyek már nem bonthatók tovább;
összefüggő rendszert alkotnak. Amikor az
átlagosnak tekinthető, Kulich Gyula téri
színpadhoz megtervezzük, kialakítjuk a
díszleteket, mindig végig kell gondolni:
mi az, ami semmiképpen sem
nélkülözhető. Így farigcsáljuk a nagyobb
anyagot, egészen a már meg-bonthatatlan
elemekig. Olyan ez, mint valami variációs
játék ... Persze, sok minden más is
meghatározó szerephez jut: a díszleteket
szállítani kell, el kell hogy férjenek az
autóban, s lehetőleg olyanok legyenek,
hogy a sok szállítás se tegyen kárt bennük.

 Ez technikai probléma .. .

 Művészi probléma is! Mert a száza-
dik, az ötszázadik előadás nézőjének is
ugyanazt kell éreznie az előadás láttán,
mint annak, aki a premierre vett jegyet; s
ha a díszlet afféle viharvert tákolmánnyá
válik, az előadás sem lehet már ugyanaz.
Engem, személy szerint ezért izgat a
kérdés: a közönségnek dolgozom!

FÖLDES ANNA

Színház születik
Portugáliában

Hiányos műsorfüzet

Európa más fővárosaihoz hasonlóan,
Lisszabonban is kiadják a külföldi turis-
táknak, látogatóknak szánt műsorfüzetet,
amelynek címe: What's On in Lisbon. A
szép kiállítású, 32 oldalas tájékoztató a
fővárosi látnivalók után 74 vendéglátó-
ipari intézmény címével, telefonszámá-
val, különleges ajánlatainak felsorolásá-
val válaszol arra a legfontosabb kérdésre,
hogy hol együnk és mit igyunk Lissza-
bonban. Az istentiszteletek és futball-
mérkőzések kezdetének időpontja ugyan-
úgy megtalálható, mint a bolhapiac és a
golfpályák nyitvatartása. Szerepelnek a
hangversenyprogramok és az éjszakai
élet gazdag rovatában bárok, lokálok,
fado-klubok és kabarénak nevezett mu-
latók csábítják a vendéget. Háromszor
lapozom végig a november havi progra-
mot, de sem a színház-, sem a moziműsort
nem találom. Hirtelen eszembe jut, hogy
már az utcai látképből is aggasztóan hiá-
nyoztak a világszerte megszokott szín-
házi plakátok.

Az első városnéző sétán felfedeztem,
hogy a városközpontban épült, nagy ha-
gyományú Nemzeti Színház reprezenta-
tív épülete is teljesen kihalt: tizenhárom
éve, mióta kiégett, csak a homlokzatát
tatarozták. Az új színpad és a nézőtér,
mint hallom, azóta sem készült el. Az
1867-ben épült Teatro da Trinidade is
bedeszkázott ablakokkal figyelmeztet a
színházi érdeklődés és a színházi élet
hiányára. És most, ez a felvilágosítást
sem kínáló műsorfüzet ... Lehet, hogy
egy színház nélküli metropolisba érkez-
tem?

Mielőtt végképp elcsüggednék, észre-
veszek egy egyhasábos, tizenhat soros
közleményt, amely nagy általánosságban
említést tesz azért a portugál színházi ha-
gyományokról és a zenés-szatirikus „re-
vista" műfajról, amelynek keretében
„szép lányok, ismert sztárok és színes
díszletek" garantálják a nyelvet nem be-
szélő nézőknek is a kellemes estét. A
szűkszavú közleményben azonban
egyetlen színház neve, címe, műsora sem
szerepel. Aki ezek után mégis színházba
készül - tájékozódjon a napilapokból.



Küzdelem a küzdő színházért
Mielőtt Portugáliába indultam, fellapoz-
tam A színház világtörténetének ide vonat-
kozó fejezeteit. Az opera aranykorát, a
XVIII. századi fellendülést ismertető
szakaszok után, a XX. századi fejezetet
Staud Géza a következő mondattal in-
dítja: „A portugál színház a többi európai
ország kulturális színvonalához mérten
egyike a legelmaradottabbaknak." A
Salazar-diktatúra kulturális klímájának
jellemzése után hozzáteszi: „A színház
nem játszik különlegesen jelentős szere-
pet a XX. századi Portugália kulturális
életében."

Ez a kézikönyv azonban 1972-ben je-
lent meg. Azóta Portugáliában már más
történelmi korszakot írnak. És engem az
izgat, hogy vajon az 1974-es fordulat
után felébredt-e fél évszázados zaklatott
álmából Thália, történt-e valami biztató
fordulat az ország színházi életében.

Kérdéseimre Luiz Francisco Rebello
drámaírótól, az ITI portugál szekciójának
elnökétől kérek választ.

Dr. Rebellóval - aki civilben jogász,
régi kommunista, és a fasizmus legsöté-
tebb korszakában Cunhal elvtárs egyik
védője volt a bíróság előtt - irodájában, a
Szerzői jogvédő Hivatalban beszélge-
tünk.

- Hogyan látja Ön a portugál színház mai
helyzetét ?

- Negyvennyolc esztendőn át a fasiszta
cenzúra elleni harc állt az erőfeszítések
középpontjában. A diktatúra színházi
törvénye 1926 óta volt érvényben. Ennek
alapján tiltották be Salazar rendszerében
Shakespeare-t, Lope de Vegát és a
portugál nemzeti dráma megteremtőjét,
Gil Vincentét is. A kialakult gyakorlat
szerint minden színházi produkciót két-
szer cenzúráztak: először a benyújtott
darabot, azután magát az előadást. 1973-

ban a színházainkra nehezedő nyomás
olyan méretű volt, hogy egyetlen komoly
társulat egyetlen előadása nem jutott el a
premierig. 1974 áprilisában a mű-vészek
egy új történelmi, színháztörténeti
korszak kezdetét látták. Mindenki tele
volt hittel, optimizmussal. És csak a
lelkesedés, a várakozás örömteli hetei
után ébredtünk rá arra, hogy a virágzó
portugál színházkultúra megteremtésé-
nek nem a cenzúra volt az egyetlen aka-
dálya. Vagy ha igen, akkor szélesebb ér-
telemben, a gazdasági és földrajzi cenzú-
ráról kell szólnunk ... Hiszen az ország
kilenctizedében egyáltalán nem létezett
színház. Állandó társulatok voltaképpen
csak Lisszabonban működtek. A színház
nélküli országrészekbe legfeljebb alkal-
manként jutott el egy-egy fővárosi vagy
rövidebb életű portói együttes. De az
általános gazdasági és kulturális elmara-
dottság következtében még erre sem igen
volt igény. Az igazgatók a fővárosban is
a pénztár rabszolgái voltak: a műsort a
burzsoá közönség igényéhez kellett
szabni. A cenzúrát egyetlen tollvonással
el lehetett törölni. De a centralizáció és
az anyagi kiszolgáltatottság megszünte-
tése lényegesen nehezebb feladat.
 Hogyan kezdtek hozzá a körülmények

megváltoztatásához ?
- Nem sokkal a fordulat után létrehoz-

tuk a színházi szakma megfelelő szerve-
zeteit, az írók, színészek, rendezők, kriti-
kusok és az illetékes szakszervezetek tár-
sulását. A politikai pártokon és társadal-
mi szervezeteken keresztül bevontuk a
közönség képviselőit is. Terveket készí-
tettünk az új színházi törvényre, az állami
szubvenció elosztására, a fővároson kí-
vüli új színházi központok létrehozására.

- Kikre támaszkodtak ebben a munkában ?

Elsősorban azokra a haladó színházi

emberekre, akik már a fasiszta cenzúra
ellen vívott meg-megújuló küzdelemben
bebizonyították, hogy szívükön viselik a
demokratikus portugál kultúra ügyét.
Voltak olyan független csoportok, ame-
lyek április előtt színház nélkül, gyárak-
ban és a földeken játszottak. Ilyen volt a
Bonicreis és a művészileg legérettebb,
legismertebb portugál színház, a Kom-
muna. Azután egymás után szerveződtek
és erősödtek meg a fiatal művészekből
álló új, hivatásos társulatok is, a Comicos,
a Barraque, az Aperto és Cornucopiu.
Ezek a fiatalokból verbuválódott
professzionista csoportok nem konkur-
rensnek, hanem szövetségesnek tekintet-
ték egymást. Ezt biztosan tudom, hiszen
én magam ezeknek az új független szín-
házi csoportoknak a képviselője, szószó-
lója voltam a rövid életű, forradalmi
szellemű színházi bizottságban.

- Mi történt azóta ?
A politikai viszonyok változásával és

annak következtében 1975 novemberé-
ben feloszlott a testület, és majd' egy évig
senki nem foglalkozott az országban
színházi ügyekkel. 1976 szeptemberében
azután újjászervezték a bizottságot, de ez
már nem az érintettek, nem a haladó
művészek és színházi dolgozók, ha-nem a
kinevezett protokoll személyiségek
testülete. A szakszervezetek képviselői-
nek helyét a fasizmus alatt kompromittált
rendező és az ifjú korában színésznő-nek
induló miniszterfeleség foglalta el. A
színházaknak nyújtható állami szubvenció
pedig olyan kicsire zsugorodott, hogy nem
is lehet igazságosan elosztani. De amikor
a húsz független társulat összesen
feleannyi támogatást kap, mint a
lisszaboni operettszínház, akkor azért ki-
világlik az illetékesek politikai elfogult-
sága. Az utóbbi hónapokban mindezek
következtében kiéleződött a színházak és
az állami apparátus harca. A progresszív
színházi emberek az alkotmányra, az ál-
lampolgároknak a művelődéshez való
jogára hivatkoznak, és arra, hogy a kor-
mánynak alkotmány szabta kötelessége
ennek a jognak érvényt szerezni.
És mi ennek a harcnak a várható kime-

netele ?
- Nyilvánvalóan ez is a politikai erő-

viszonyok függvénye. A kulturális kor-
mányzat újabban teljesíthetetlen feltéte-
lekhez - évi z 10 előadáshoz és 50
százalékban hazai repertoárhoz - kívánja
kötni a jóváhagyott előadások
támogatását. De azt is úgy, hogy a
szubvenció összegéből csak a színházbér,
a díszletköltség és a copyright fizethető, a
színészek gázsija

Jelenet A kaukázusi krétakörből (Teatro Aperto)



nem. Ami pedig az állami jóváhagyást
illeti, aki csak egy kicsit is ismeri a hely-
zetet, tudja , hogy ez valójában gazdasági
cenzúrát jelentene. Ezért is ti ltakoznak
ellene a művészek. Az illetékeseknek az a
javaslata, hogy helyáremeléssel pótoljuk a
kieső szubvenciót, rendkívül veszélyes.
Tovább szűkítné a portugál színház amúgy
sem túl széles közönség-bázisát. A
független csoportok mindent elkövetnek
azért, hogy ne zárják ki a fiatalságot, a
munkásokat a nézőtérről.

- Őszinten szólva engem meglepett, hogy
a

Teatro Apertóban 80 escudo egy színházjegy.
Az állami támogatás csökkentése után

ők végül is ehhez a kényszermegoldáshoz
folyamodtak. Talán látta is a szín-ház
előcsarnokában az együttes anyagi
gondjait a közönség elé táró plakátokat.
Újabban, éppen a kispénzűek kedvéért,
hetente két délután féláron játszanak.

- Még Budapesten hallottam, hogy rövidesen
megjelenik a portugál drámák válogatott kötete
magyar nyelven. De egyelőre elmondhatom,
hogy mi otthon szinte semmit nem tudunk a
modern portugál drámáról.

- A drámaírók a fasizmus évei alatt sem
hallgattak. Április 25-e után azt hittük,
hogy a cenzúra betiltotta drámák be-
mutatásával valóságos színpadi aranykor
következik. Hiszen kinek-kinek csak be
kell nyúlnia az asztalfiókba. De azután
kiderült, hogy ezek a fasizmus ellen írott,
egykor bátor darabok egy más társadalmi-
politikai atmoszférában nagyrészt el-
vesztették az erejüket. Ma más közegben,
más közönségnek játszunk, és a tegnapi
bátorság mára legfeljebb dokumentum
értékű. Akadnak persze bemutatható da-
rabok is, de az új portugál drámának
mégis csak ezek után kell megszületnie.

A következő kérdésem a drámaíróhoz
szól.

Mindaz, amit elmondtam, rám is vo-
natkozik. 1916 óta tíz drámát írtam: az elsőt
egy amatőr társulat játszotta, azután
betiltották A másodikat (amelyet Hubay
Miklós fordított magyarra) tíz évig nem
játszottak. Amikor a Nemzeti Színház
mégiscsak benyújtotta a cenzúrának, jó-
váhagyták a szöveget, és csak a premier
előtti napon tiltották be az előadást. A
színpad szerzők díjával jutalmazott,
1961-ben írott drámám azóta sem került
színpadra. Most már persze be lehetne
mutatni, de nem biztos, hogy érdemes.
Higgye el, hogy ez a felismerés minden
író számára megrendítő.

- „Kénytelen lesz" új darabot írni.
Provokatív mondatomra L. F. Re-

bello a felszabadulás utáni esztendőkből
ismerős gondolatokkal válaszol:

- A forradalom óta éppen a haladó
íróknak maradt a legkevesebb idejük az
alkotó munkára. Valamennyien erőnket
megfeszítve dolgozunk az állami, társa-
dalmi és pártszervezetekben. Meg az-
után, őszintén szólva, hiányzik a távlat, a
fényt adó távolság. Meggyőződésem,
hogy napjainkban új dramaturgia van
születőben. Április után az első kísérle-
tem a Szabadság, szabadság című politikai
musical egy brazil témát helyez át, térben
és tartalomban, a portugál valóság keretei
közé. A világ szabadsághőseit Spar-
tacustól Allendéig megidéző játék alap-
gondolata: ne hagyjuk elveszni a
megszerzett, szabadságot. Szerkezete
montázsjellegű. Az új darabom címét
talán Hol-játéknak fordíthatjuk. Három
felvonása három kérdés. Hol voltál 1974
április 25-én? Hol található egy, az
ország vezetésére alkalmas haladó párt?
Hol kezdődik valójában az új társadalmi
rendszer? A feleletet történelmi-társa-
dalmi analízisnek, társadalomkritikának
szánom: a szocializmus felé vezető út
színpadi vázlatának. De remélem, még a
darab bemutatója előtt kikerül a nyom-
dából a Küzdelem a küzdő színházért című
könyvem, amelyben a most vázlatosan
érintett aktuális színháztörténeti, szín-
házpolitikai és esztétikai kérdéseket
igyekszem részletesen kifejteni.

- Köszönöm az eligazítást.

Brecht: Dobszó az éjszakában (Teatro Cornucopiu )

Brecht - szériában
Budapesti szemmel nézve azért meglehe-
tősen szűk ma is a lisszaboni színházi
választék. Rebello elvtárs hosszas gon-
dolkodás után 16 fővárosi színházat szá-
mol össze, ám ezeknek a fele csak idő-
szakonként működik. Hagyományosan
legnépszerűbb és a legjobban
szubvencionált intézmény az opera és az
operett-színház. Mostanában a prózai
darabokat játszó kommerciális színházak
is nehezen vegetálnak. A musicalok és
revük versenyével ottjártamkor
mindössze egy Anouilh-komédia és egy
Albee-dráma küszködött, a hírek szerint
vitatható mű-vészi és anyagi
eredménnyel. :\mi Lisszabonban
színházi ember számára érdekes lehet,
azt a független színházak háza-táján kell
keresni.

Nálunk százszor vitatott kérdés, hogy
miért nem tudunk igazán, stílusosan és
népszerűen Brechtet játszani. Portugáliá-
ban vitathatatlan igazság: a klasszikusok
és a kortársak közül Brecht az, aki a leg-
közvetlenebbül szólhat a színház iránt
már fogékony közönséghez. 1974 óta
Brecht haladó körökben szinte portugál
háziszerzőnek számít. Az első, április
utáni Brecht-bemutatók közé tartozott a
Rettegés és nyomorúság a Harmadik Biroda-
lomban. Az idén novemberben három estét
töltöttem színházban - két alkalommal
Brecht-drámát láttam. És ezt ezúttal nem
is igen lehet műsorpolitikai véletlennek
nevezni. Hiszen a három legkifor-



rottabb független együttes közül az egyik -
a Kommuna - új produkcióra készül, és
novemberben nem tartott elő-adást; a
másik kettő, a Teatro Aperto és a Teatro
Cornucopiu pedig en suite Brechtet
játszott.

A Teatro Aperto - a Négyek Színháza.
Egy ideig így is nevezték magukat. Mert
négy színész szövetkezett még a fasizmus
legnehezebb éveiben, hogy színházat te-
remtsen a külvárosban. Épület híján és a
színházi decentralizáció elve által vezé-
relve, a társulat tagjai saját és kölcsön
kocsikon utaztak le a vidéki előadások
színhelyére. Peter Weiss Mackinpot ura
volt az első bemutatójuk. A keretek a le-
hető legszerényebbek voltak, a társulat
tagjai az eladott jegyek árából éltek. Az
előadások sikerével és a kollektíva
életképességével vívták ki maguknak a
forradalom után az állami támogatást. Ma
már a színháznak önálló épülete és
huszonkét tagja van. (Ezeknek mintegy a
fele színész.) A társulat anyagi gondjai az
utolsó esztendőben - a szubvenció
csökkentése és az infláció fokozódása kö-
vetkeztében - nőttek. Ugyanakkor a mű-
vészi követelmények emelkedtek. Á szín-
ház jövedelmét, a szükséges kiadások le-
vonása után rendelkezésre álló, nem túl-
ságosan nagy összeget a társulat tagjai
egyenlő részekre osztják el. A vezető szí-
nészek legfeljebb a színházon kívül vég-
zett munkával, tanítással, tévészerepléssel
pótolhatják jövedelmüket. A kaukázusi
krétakör a z első olyan darab, amelyre már
hat hónapig készültek. És ez az első olyan
előadás, amely hatodik hónapja telt vagy
legalábbis elfogadható házakkal megy.
Mindezt Joao Lourenco rendezőtől tudom
meg, akinek becslése szerint eddig
körülbelül tizenötezer néző látta
Lisszabonban A kaukázusi krétakört. A
spontán jegyet váltó diák- és értelmiségi
közönségen kívül bevonják a szín-ház
munkájába a szervezett munkáskol-
lektívákat is, amelynek tagjai együtt ér-
keznek az előadásra.

A kapott információk birtokában kí-
váncsian várom magát az előadást. A kö-
rülmények - megvallom - engem kevésbé
lelkesítenek, mint a résztvevőket. Mozi
jellegű hodályban, dermesztő hidegben,
kabátban ülünk és az igazság az, hogy
legfeljebb fél ház van. De az elő-
adássorozat a kedvező kritikai fogadtatás
után immár hetedik hónapja tart, és ez sok
mindent megmagyaráz. Tény, hogy
amikor magyar ismerőseimtől színházi
tanácsot kértem, ők is csak a Teatro
Apertót ajánlották.

Brecht drámáját L. F. Rebello fordította
és adaptálta portugál színpadra. El-
képzelése szerint a prológ és a keret Alan-
tejóban, az ország szövetkezetesített vi-
dékén játszódik, és ez a tény sajátos poli-
tikai aktualitást kölcsönözhetett volna az
előadásnak. Én magam ebből nem nagyon
sokat fogtam fel. S hogy ez nem a nyelvi
korlátok következménye, azt bizonyítja,
hogy a rendezés Rebello véleménye
szerint is túlságosan egybe mosta a
keretjáték és a példabeszéd előadását, és
így a stílus differenciáltságának hiánya
némileg elhalványította a mű politikumát.

Az előadásról - ha Magyarországon
látnám - legjobb akarattal sem írhatnék
dicsérő kritikát. A rendező mindenáron
meg akart küzdeni színháza szegénységé-
vel, és görcsös erőfeszítéssel, hagyomá-
nyos festett kulisszával, díszes kapukkal,
csillogóan dekoratív jelmezekkel próbálta
a felidézett világ meseszerűségét,
pompáját megeleveníteni. Nagy gondot
fordított a külsőségekre, a kifejező masz-
kokra, a mozgalmas, hatásos világításra, a
festett valóság színpadi hitelességére. De
az előadás hitelét nem az aranyozott,
kerekes kincsesláda, a színpad közepére
gördített kunyhó teremtette meg, hanem
néhány színész szenvedélyes, őszinte já-
téka. Gruse, akinek hangja talán nem
szárnyal olyan erőteljesen, mint a mosta-
nában itthon látott Gruséké, olyan naiv és
tiszta parasztlány, hogy már csak ezért is
meghat belülről átélt helytállása. A vi-
harban való átkelését az adott szerény
technikai lehetőségek maximális kihasz-
nálásával oldotta meg az előadás. Gruse
helyben gyalogol a képzelt szélvészben, s
mögötte a díszlet az, ami „halad". Es
mégis, ezt a majdnem gyermeteg szín-
padi beállítást is hitelesíti Gruse mélyről
fakadó hite, akarata. Az előadás helyen-
ként zavaróan patetikus hangvételét is ő
tudja feloldani. Amikor színpadi gyerme-
kének szoptatás közben a popsijára ver, ez
a gyengéd, valóságos anyai gesztus a
maga ironikus naturalizmusával helyre-
zökkenti, földre hozza a jelenet hangula-
tát. A színpadkép ott válik erőteljessé,
ahol a rendező lemond a naturáról, ahol a
megkopott és érdektelen festett valóság
helyett beéri a kifejező jelzéssel.

A messziről jött - portugálul nem értő,
csak a darab alapján tájékozódó - kriti-
kusban felötlik: így kellett volna az egé-
szet, frissen, merészen, korszerűen elő-
adni. De a nézőtéri reakciók kétségessé
teszik a mi kritikai észrevételeink illeté-
kességét. Mert a portugál diákok, szín-

házhoz nem szokott, egyszerű emberek
között ülve azt látom, hogy a közönség
lélegzetvisszafojtva figyeli a létrán egyen-
súlyozó színészt, ám fölényesen derül,
amikor a színpadon üres tányérból esz-
nek. És minél látványosabb, harsányabb a
színpadi cselekmény, annál elbűvöltebben
mulat. Élvezi a harsány dobszót, a
trombitát és még a tejszínhabkenegető
bohózati sablonokat is.

Azután elhangzik a gyermek ügyében az
ítélet, Gruse, a kisemmizett anya leejti a
kezében tartott nehéz fémtálcát, és hirtelen
felizzik a dráma. A jelenlevő közönség
nem asszociál a Marat-Sade-ra, amikor
e g y színészt nyílt színen dézsában
fürösztenek, nem háborodik fel egy mez-
telen fenék láttán, és nem zavarja a szín-
padi szalagok tarka libegése. A nézők
láthatóan megörülnek, amikor felfedezik,
hogy ugyanaz a színész több szerepben
lép fel. Ez az egyébként zökkenő-
mentesen megvalósított kényszermegoldás
a felismerés, a bennfentesség örömét
kínálja a kezdő nézőnek. Ugyanakkor
óriási koncentrációt és átlényegülési kész-
séget is követelő teherpróbát jelent a szí-
nészeknek.

A drámát háromtagú zenekar és kórus
kíséri. A feketetrikósok kommentárjai,
remek, agitatív songjai hamisítatlan
brechti hangulatot idéznek a színpadra és a
nézőtérre is. Nagyrészt ennek köszönhető,
hogy a krétakör-jelenetre szinte fel-nő,
megérik a közönség - a kritikus is elfelejti
korábbi aggályait.

Kétségtelen, hogy a Teatro Aperto jó-
szándékú előadása minden lendülete, te-
hetsége ellenére magán viseli a portugál
színház elmaradottságának jegyeit is, és
sok tekintetben elmarad a világszínház
mai követelményeitől. De jelentősége nem
is a vitatható színházi kivitelezésben,
hanem a vitathatatlan sikerben van: abban,
hogy egy színházhoz nem szokott
közönséget Brecht gondolataival ébreszt
rá az átélt igazságtalanságokra, a maga
problémáira, helyzetére, és arra, hogy
„iszonyú a kísértés a jóra ..."

Kortársunk, Brecht

Lisszabon főutcájától, az Avenida Li-
berdadétól a térképen egy kőhajításnyira
van a Teatro Cornucopiu. A valóságban
kanyargós, zegzugos utcákon, dombnak
fel vezet az út. S hogy ebben a labi-
rintusban mégis célhoz érjenek a nézők, a
fiatal színház legötletesebb plakátja - egy
felnagyított térkép - segít, amely az oda
vezető utat mutatja.

A Cornucopiu magját alkotó profesz-



szionista társaság két esztendővel ezelőtt
minden támogatás nélkül kezdte meg a
munkát. Az első bemutatók után a Gul-
benkian Alaptól (a portugál kultúra ör-
mény származású, Londonban élt mecé-
násának nevét viselő kulturális intéz-
ménytől) sikerült némi támogatást
szerezniük. Április 25-e után pedig ők is
rákerültek szubvencióval támogatott
színházak listájára. Valójában a szubven-
ciót folyósító művelődési minisztérium
azóta sem sokat törődött az együttessel:
egy érdeklődő külföldi szakembernek még
a színház címét sem tudták megadni. Az
állami támogatás az infláció tombolása
idején háromízben csökkent, de a színház
Jorge Silva Melo rendező szerint kezdi
megtalálni helyét a kulturális életben.

Jorge Silva Melo, az együttes egyik
alapítója és jelenlegi vezetője, Angliában
filmrendezést tanult, főiskolai szinten.
Hazatérése után választotta művészi ki-
fejezési formájának a színházat. Hivatása
szerint rendező, de a színház több pro-
dukciójában játszik is. Mint elmondotta,
nem olyan nagy az együttes, hogy erre ne
lenne szükség.
Kezdettől fogva magasra emeltük

színházunkban a mércét: tavaly is Brecht-
tel nyitottunk. Az idén azután még na-
gyobb fába vágtuk a fejszénket. Egy há-
rom darabból álló drámaciklust tervez-
tünk, amelynek a most előadásra kerülő
Dobszó az éjszakában csak egy része. A cik-
lust a kispolgárság színpadi kritikájának
szántuk. Tehát nem a szerző, hanem a
téma az, ami profilt ad ennek a vállalko-
zásnak.

 Szívesen hallanék erről többet.
A mai politikai helyzetben Portugá-

liában megnőtt a kispolgárság szerepe. Az
erők polarizálódtak, és egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a középrétegeken
rengeteg múlik. Politikai, társadalmi
szempontból sokszor úgy tűnik, hogy a
kispolgárság a mérleg nyelve. Éppen ezért
szeretnénk ráébreszteni a kisembereket a
maguk valódi helyére, érdekére. És
valljuk, hogy ez a bonyolult politikai
probléma a munkás- és értelmiségi néző
számára sem lehet közömbös. Ezért vá-
lasztottuk előadásra Gorkij Kispolgárok
című drámáját, Brecht Dobszóját, és ezért
tűzzük műsorra A kispolgár esküvője című
darabját is.

A Cornucopiu színházaz elmúlt szezon-
ban négy, az idén pedig már nyolc be-
mutatót tart. Tervei között szerepel Ödön
von Horváth egy darabja, Wedekind
Luluja és a Woyzeck.

Szeretnénk elérni, hogy a közvéle-
mény is számon tartsa a munkánkat. A
kritikára nem lehet panaszunk, kezdettől
szövetségesünk. A közönség is támogat,
de azért azt érezzük, hogy nem szokta
meg a rendszeres színházba járást.
Egyáltalában nincs hagyománya például
Lisszabonban a repertoárszínháznak.
Ahogy a közönség meghallja egy új be-
mutató hírét, eleve lemond az előző da-
rabról. Most először kísérletezünk pár-
huzamos játékkal. Ez azt jelenti, hogy
épületünkben Brecht drámáját, a Német
Kulturális Intézetben pedig Kroetz Felső-
Ausztria című darabját játsszuk. Nem-
csak a bemutatók száma nőtt, de a pró-
baidőszak is. Most már eljutottunk oda,
hogy egy-egy bemutatóra két és fél hó-
napig készülhetünk, méghozzá napi hat-
hét órás próbákon.

Cristina Reistől, a színház fiatal dísz-
lettervezőjétől tudom, hogy a társulat
tagjai szinte egész napjukat bent töltik a
színházban. A kollektíva demokratikus
szelleme, lelkesedése és ügyszeretete a
munkamegosztás flexibilitásában is je-
lentkezik. Cristina nemcsak tervez, de ha
kell, részt vesz a jelmezek elkészítésében
is, az egyes darabokban nem szereplő
színészek pedig nemegyszer világítanak.
A tagok fizetése egységes: az állami bér-
minimumnak mindössze kétszerese. Ez
egyébként a színház megrendült anyagi
helyzetének következménye, és össze-
függ azzal, hogy a kollektíva úgy dön

tött: inkább lemond a fizetésemelésről,
plakátok és műsorfüzetek árusításával, a
saját kezelésű büfé jövedelmével pótolja
a színház költségvetését, de ragaszkodik
a Cornucopiu viszonylag olcsó - 40

escudós helyáraihoz. Ezt már csak azért
is fontosnak érzik, mert törzsközönségük
nagyobbik része fiatal.

A színház konstrukciója és berendezése
egy amerikai off-off Broadway fél-
amatőr együttes otthonára emlékeztet. A
kopár, rideg hodályban ácsolt faemel-
vény - félig lépcső, félig pad - helyettesíti
a széksorokat. A nyitott színpadot va-
lamiféle salakszerű anyaggal szórták fel,
és a földön fehér porból Brecht második
drámájának jelmondata rajzolódik ki:
„Ne bámuljatok olyan romantikusan."

A színpadon játszódó történet elég
szimpla. Anna, a polgárlány, holtnak hitt
vőlegényét feledve, mással készül kéz-
fogóra, amikor váratlanul, szinte kísér-
tetként betoppan Andrej. A sokat próbált,
afrikai fogságból szabadult fiú a
városban uralkodó zavaros politikai szi-
tuációban, az érlelődő, kirobbanó Spar-
tacus-forradalom hangulatában válaszút
elé kerül. Az egyik oldalon a további
küzdelem, a forradalom és a hűség. A má-
sik oldalon viszont a régóta nélkülözött
idill, a szerelmi boldogság, a magán-élet
... „Testem a csatornában rohadjon el,
hogy eszmétek a mennybe jusson?" -
teszi fel a hős a végletesen kiélezett, ke-
serű, ám az adott politikai konstelláció-

A revista fináléja



ban aktuális kérdést. A dráma egy meg-
lazult eresztékű tegnapi világ ma is ér-
vényes társadalmi keresztmetszetét kí-
nálja. Ellentétben a némileg megszépített,
meglágyított, kirobbanó sikerű A kaukázusi
krétakörrel, ez az előadás meglepő
keménységgel, kristálytisztán és élesen
exponálja a kérdéseket. A színészi
teljesítmény eléggé egyenetlen. Andrej
játéka markáns és erőteljes, mindvégig
előtérben tartja a brechti gondolatot. Anna
játéka viszont túlságosan teátrális,
szépelgő, nála érződik legjobban, hogy
egy más szellemű és szemléletű társulatból
szerződött át a Cornucopiuba. Ennek az
előadásnak az igazi főszereplője a ren-
dező.

Jorge Silva Melo teremti meg a brechti
történet atmoszférájának telítettségét és
lenyűgöző változatosságát is. A kispolgári
családban uralkodó üresség, a családtagok
egymáshoz való viszonyának
tartalmatlansága, a jellemrajzokban lap-
pangó, helyenként felfokozott irónia
megértéséhez nem kell nyelvtudás. Az
idillt kettéhasító szirénahang, a gramo-
fonmuzsikát túlharsogó fegyverropogás, a
forradalom feszültségét és a történelem
órájának ritmusát is érzékeltető met-
ronómketyegés, majd az ezzel feleselő s
végül mindent túlharsogó dobszó, olyan
akusztikus töltést adnak a drámának, ami
felfokozza a vázlatos szöveg-könyv
drámaiságát. A forradalom pátosza és
keserve egyszerre jelenik meg a
színpadon. A Spartacus-küzdelem nem
dőlt el, és az ár, amit a forradalmárok
fizetnek, iszonyatos.

A rendező szabadon és bátran bánik a
térrel is. Az első felvonás tárgyakkal
lehatárolt kispolgári otthona a továb-
biakban kitágul. Hatalmas, levegős tér
nyílik előttünk, a színpad és a közönség
között megsokszorozódik a távolság, s a
messzire szakadt játék húzza-vonzza a
tekintetünket. Festett kulisszák helyett itt
dekoratív, modern hátteret látunk. A
színpadi sötétben megnő a fények,
lámpák, neonok, gyertyák szerepe. A for-
radalom felzaklatta utcakép mindenfajta
naturalista részletezés nélkül bontakozik
ki. Szállongó röpcédulák jelzik a törté-
nelmi kor és a küzdelem utcai képét. A
cselekmény előrehaladtával azután a
rendező meghökkentő nagyvonalúsággal
lemond minden hagyományos világításról.
Az általa alkalmazott gyertyafény
továbbra is látványos és hangulatos, ám-de
a színészi arcjáték megvilágítására
teljességgel alkalmatlan. Amikor ennek a
szokatlan, Brechtnél szinte stílustalan-

nak tűnő effektusnak az okát tudakolom,
Melo így felel :

- A modern színház Brecht előtt rosszul
használta a fényeket. Brecht éles, fehér
világítása, világossága lázadás volt egy
rossz színházi hagyomány ellen. A mi
előadásunk, amely magán viseli az exp-
resszionista film stílusjegyeit is, volta-
képpen a brechti módszer abszolutizálása
ellen lázad, hitünk szerint az író szelle-
mében. Szeretnénk elérni, hogy a látvány
és a hang között kiéleződő konfliktus még
erőteljesebben hangsúlyozza a dráma
mondanivalóját.

Melo az eszmeiség aláhúzására nem riad
vissza a jó értelemben vett teatralitástól. A
röpcédulák színpadi felhője, a vörös
zászló hullámzása, a puskagolyó süvítése
számunkra talán túlságosan direkt kifejező
eszköznek tűnik. De a szín-háztól két
sarokra, a lisszaboni utcán is ott láthatók
még az öles választási plakátok, a mindent
elborító forradalmi jelszavak.
Portugáliában még nem dőlt el a
forradalom ügye. Es ebben a minden
naturális eszközről lemondó, hatásos és
aktuális előadásban mintha politikai dön-
tés szertartását celebrálná a társulat. A
fiatal közönség tomboló tapsában is ennek
a választásnak a tudatossága, politikai
elkötelezettség érződik.

Új tartalom, régi keretben: a „revista"
Tudtommal a hazai dramaturgiai kézi-
könyvekben sem szerepel, pedig a revista
leginkább hagyományos színpadi
műfajnak tekinthető. Portugáliában a múlt
század közepén honosodott meg, és
rendszerint az esztendő végén került be-
mutatásra. Afféle visszatekintés, krónika
volt ez, amelyben változatos keretek kö-
zött, jellegzetes, énekes, szatirikus jele-
netekben idézték fel, mi történt az elmúlt
hónapokban. A műfaj szabályai szerint
alakított, laza szerkezet azonban inkább
csak keret, amelyet a revista társulata tölt
meg eszmei-politikai tartalommal. A
novemberben műsoron szereplő három
lisszaboni revista közül L. F. Rebello a
Teatro Adoque produkcióját ajánlotta
figyelmembe. Egyértelműbb és bátrabb is,
mint az ide-oda kacsintgató vagy éppen
reakciós revisták, és sikere ennek az
eszmei elkötelezettségnek, valamint a
produkció művészi kivitelének, áradó
ötletességének köszönhető.

A Teatro Adoque szegénysége éppen
olyan szembetűnő, mint a többi társulaté:
a fűtetlen barakképületben a trikóra
vetkőzött színészek maguk árusítják elő-
adás előtt a műsorújságot. Ez a színlap

azonban kivitelezésében, tarkaságában és
ötletességében nem emlékeztet a társulat
anyagi gondjaira.

A megértés nehézségeibe ezúttal már a
produkció címének feljegyzésekor bele-
ütköztem. A Grande Cegada azért lefor-
díthatatlan, mert a népi színjátszás egy
másik, közismert portugál hagyományára
utal. Mintha betlehemesek vagy a busók
művészetét próbálnám általános színházi
érvényűvé tágítani. A Cegadában
jellegzetes portugál figurák egy csoportja
jelenik meg - a feketeruhás fado-énekes, a
szerszámait cipelő asztalos, az egyenruhás
rendőr, meg a halaskofa -, akik együtt
kommentálják a színpadi produkció
láncszemeit. Afféle összeverődött
csoportnak látszik ez, amelynek tagjai az
utcán hányják-vetik meg, hogy mi történt
a városban. Az egyes számok közvetlen
politikai tartalma néhol ön-magáért beszél.
Salazar, Spinola vagy Soares karikatúráját
lehetetlen volt fel nem ismerni. És ahhoz
sem kellett tolmács, hogy mi történik,
amikor valaki a szemétládából előkotor,
felpróbál egy horogkeresztes
rohamsisakot, és hozzá egy könyvet is
talál, amelynek fennhangon szavalt
frázisai minden élőlényt elriasztanak,
elkergetnek a közelből . . . (A szavakat
nem értettem, de eszembe jutott: a Rossió
tér közelében egy könyvesboltban Hitler
Mein Kampf ját láttam - portugál
fordításban!) Az egyik szám félre-
érthetetlenül a titulusokat, a rangkórságot
gúnyolja, a másikban a cigány tenyér-jós
vizsgálja a rendszer vezető politikusainak
tenyerét. Á közönség nem várja ki még a
mondatok végét sem: lépten-nyomon
beletapsol a szövegbe.

A kabaré hangulatú, song-szerű kom-
mentárokkal összefűzött számok után
(számomra váratlanul) egyszercsak Ku-
rázsi mama vonul át szekerével a színpa-
don. Az anya és három gyermekének
lassított menete, stilizált mozgása a féle-
lem atmoszféráját közénk varázsoló hall-
gatása, rebbenő tekintete azonnal meg-
ragad. Bár elvi-gyakorlati ellensége va-
gyok minden zanzásított produkciónak,
drámakivonatnak, a brechti mű énekes
keresztmetszetének, a néma Katrin hősi
halálának elementáris hatása alól én sem
vonhatom ki magam. 1)e a revista nem
hagy időt a megrendülésre. A Brecht-
dráma víziója után rögtön pezsgő, vidám
zene harsan fel, és a színpadon ágáló, hő-
börgő maszkos figurák harsány politikai
vitája még a zenekar tagjai körében is
nevetést ébreszt. Mi történne, ha Salazar
visszajönne? - erre a kényes kérdésre az



együttes tagjai vérfagyasztóan csípős
választ fogalmaztak. (A többesszám azért
is jogosult, mert a revista számainak nagy
részét a társulat tagjai együtt írták, s a
próbákon a szereplők csiszolták
véglegessé.)

Az Adoque ideiglenes barakképületé-
ben fagyoskodó nézőközönségének (tud-
tommal) egyetlen tagja sem ment haza a
szünetben. Ismeretlen nézők összenevettek
a széksorokban, egy-egy alulról jövő
közbeszólásnak ugyanakkora sikere volt,
mint a színpadi poénoknak.

A Cegada verbális közlendői részben
közvetítő, tolmács útján jutnak el hozzám.
De vannak a revistának hagyományosan
vizuális, fordításra nem szoruló motívumai
is. Az egyik jelenetben például eleven,
maszkos marionettfigurák idézik fel a
portugál társadalom tegnapi hierarchiáját.
A bíró, a rendőr, a pap, a földesúr és az
angyal szárnyú cselédlány együttese egy
létra körül helyezkedik el, s ki-ki a maga
terhét cipeli. Míg azután

létrafokokra telepedő szereplők közül
egyszercsak felpattan valaki: az angyal
szárnyú, angyal arcú cselédlány fellázad,
botjával szétüt elnyomói között, és
emberré válik. A közönség megint
képtelen kivárni a sztori kimenetelét,
máris beletapsol. Végezetül különböző
kabarétréfák és songok után egy Chaplin-
parafrázis következik: a XX. század nagy
mítosza itt a mese szintjén jelenik meg. És
újra feltűnik, milyen remek karakterszí-
nészek játszanak a Teatro Adoqueban.

Akik képesek arra, hogy századunk
irodalmi és filmmitológiáját, annak eszmei
gazságát a legszélesebb nézőközönségnek
tolmácsolják.

Előadás után Ermelinda Duarte
színésznővel beszélgetek. Tőle tudom
meg, hogy az agitációs színháznak ez a
népszerű fajtája hébe-hóba a fasizmus alatt
s jelentkezett, de igazi virágzása csak a
közelmúltban következett be. A közön-
éget a színház közvetlen politikumán ívül
eszközeinek változatossága vonzza. Hogy
itt revüt és drámát, poézist és poént együtt
kínálnak. A társulat helyette nem sokban
különbözik a Brechtet játszó fiatalokétól:
közös erőfeszítés, kollektív munka, anyagi
gondok és ígéretes sikerek , .

Ez jellemzi a küzdő színházért vívott
küzdelem résztvevőinek mindennapjait.
Fél évszázad mulasztását, bűnét nem lehet
két év alatt behozni. De tucatnyi
beszélgetés és három színházi este után
úgy érzem: színház születik Portugáliában.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

A ,,másik" angol színház,
a fringe

Az egyik angol színházról elég rendsze-
resen értesül a magyar olvasó. A Royal
Shakespeare Company esetében pedig
nemcsak értesül, hanem vendégjátékok
jóvoltából személyes találkozásra is adó-
dik lehetősége nagynéha. Az „egyik angol
színház" a nagy nevű társulatok, a
Nemzeti, a Royal Court, a West End
világa. Rendezőire gyakran hivatkoznak a
kritikusok, színészeit ismerjük angol
filmekből és tévéjátékokból. Az írók ma-
gyar karrierje már kevésbé nevezhető
szerencsésnek. Valami furcsa válogatási
szemlélet úgy hozza magával, hogy a
könnyen emészthető, egyéni vonásokat
csak módjával viselő szerzők viszonylag
gyorsan színpadjainkra kerülnek. Az ér-
desebb, világnézettel is rendelkező drá-
maíróknak viszont jó szerencséjük van, ha
hosszú évek múltán legalább könyv-
alakban a magyar közönség kezébe jut-
nak.

Ezúttal nem a többé-kevésbé „hivatalos"
színházi világnak újabb híreiről,
gondjairól szeretnék beszámolni. Inkább
az angol színház határvidékén kalauzol-
nám az olvasót. A „fringe" bozótosában,
amelyről eddig tényleg édeskeveset hal-
lottunk. ( A fringe szó eredeti értelme sze-
gély, de jelent külvárost is.)

Előzmények

A kísérleti színház őstörténete meglepően
szegényes. A két háború között, amikor -
főleg a húszas években -- Né-
metországban, a Szovjetunióban, de a
cseheknél és a lengyeleknél is virágzott az
avantgarde, Londonban mindössze két
színház működött, a Mercury és a Gate,
ahol néhány modernista törekvésű költő,
W. H. Auden és Christopher lsherwood
verses darabjait is bemutatták. De ezek
teljesen periférikus előadások voltak, a
kommersz színház egyeduralma még so-
káig töretlen maradt. A „jobb emberek" a
Shaftesbury Avenue-re jártak színházba, a
munkásosztály pedig a music hallban egy
korsó sör, hirtelen sült marhaszelet mellől
nézte a varietéműsort.

Nem javult sokat a helyzet az 1945 utáni
első két évtizedben sem. Társulatok
alakultak, majd rövid pályafutás után cl

is tűntek. Ezekre a rövid életű színházi
klubokra ma már csak a színháztörténé-
szek emlékeznek. Mégis említést érdemel
munkájuk. Abban az időben még ér-
vényben volt a színházi cenzúra. A királyi
főkamarás - arra hivatkozva, hogy egy-
egy dráma rendkívül durva vagy
homoszexuális jeleneteket tartalmaz -
megtilthatta nyilvános színházi előadásu-
kat. Igy a „rázós" darabok zárt, tagság-hoz
kötött színházi klubokban kerülhettek
csak színre. A mai, szinte korlátlan
engedékenység Londonából visszanézve
jóformán hihetetlen, hogy 1956-57-ben a
Macska a forró háztetőn és a Pillantás a hídról
első angliai bemutatói is zártkörűek
voltak. A színre vitt darabok között kevés
hasonló jelentőségű akadt. A pop-kultúra
első fecskéi, a teddy boyok, Elvis Presley
és James Dean ihlették meg a legjobb
írókat. Arthur Miller 1956-os londoni
látogatása után még ú g y látta, hogy a
„fringe" legnagyobb része „az élettől
hermetikusan elzárva" folyó üres kísér-
letezés, játék a formákkal.

A változást, a fellendülést hozó vérát-
ömlesztést két, Angliába települt fiatal
amerikai, Jim Haynes és Charles Maro-
witz hajtotta végre. 1963-ban, a hivatalos
edinburghi művészeti fesztivál idején
egyikük megalapította az azóta világhí-
ressé nőtt Traverse Theatre Clubot, má-
sikuk pedig színpadra állította az első
angol happeninget. Óriási feltűnést kel-
tettek, nyomukban hetek alatt egész sor
alig ismert avantgarde amatőr csoport ta-
nyázott le a skót fővárosban. Hamarosan a
fesztivál igazi érdekességét már nem a
világhírű zenekarok koncertjei, hanem a
padlások, pincék, raktárak hirtelen fel-tűnt
csodabogarai, a kísérleti színtársulatok
jelentették.

Az 1963-as ellenfesztivál láncreakciót
váltott ki. Nemcsak addig ismeretlen,
megszállott amatőrök kerültek a figyelem
középpontjába. Kiderült, hogy a hivatalos
angol színház nem egy jelentős
egyénisége szintén nem akar a régi kere-
tek között dolgozni. Nem elégszik meg
többé a jól megcsinált előadás hagyomá-
nyos módszereivel. Gyökeresen újat akar,
tartalomban, kifejezési formában
egyaránt. Még abban az évben színre
került egy kelet-londoni munkásnegyed-
ben joan Littlewood Ó, de bájos háborúja.

Ez volt az első előadás, amely a megszo-
kott andalító zenés komédiázást a háború
brutalitásának valódi képeivel váltogatta s
szervezte felkavaró, sokkoló hatású
montázsba.


