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Spectrum 75

Nemzetközi színházi hét Villachban

Villach szép kis osztrák város a jugoszláv
és osztrák határ mentén. Télen az Alpesek
lejtői, nyáron a meleg vizű gyógy-források
és a kirándulási lehetőségek vonzzák a
turistákat. A két szezon között egyéb
vonzerőről is kell gondoskodni, hogy
megteljenek a szállodák - ez a különféle
rendezvények ideje. Villach okos,
művelődni vágyó polgárai, többek között
nemzetközi színházi fesztivált is
rendeznek, kétévenként. Kis városhoz
illően - szerény fesztivált. Nem akarnak
versenyre kelni a nagy fesztiválvárosok-
kal, ismert társulatok nevét hiába keressük
a meghívottak között. A villachi színházi
találkozó érdekességét a meg-hívott
együttesek sokfélesége szolgáltatja : egy
bécsi bábszínház, a Pupodrom, egy híres, a
prágai Fekete Színház nyomdokait követő
wiesbadeni együttes, egy kölni
pantomimcsoport, egy wuppertali
utcaszínház, egy Ghelderodét bemutató
londoni kisszínház, a Questors Theatre,
egy hagyományos színházat játszó ame-
rikai amatőrszínház, Memphisből, egy
Georg Trakl-darabbal szereplő bécsi tár-
sulat, a Die Komödianten, amely a század
eleji expresszionista játékstílus egy nemét
idézte vissza a mai közönség számára, egy
milánói ifjúsági színház, a Teatro del Sole,
egy Grotowskit követő francia szegény
színház, egy elektroakusztikai
hangeffektusokkal kísérletező, a mai
osztrák avantgarde zenét népszerű-sítő
osztrák együttes, egy hivatásos szín-ház
rangjára emelt krakkói volt diák-színház,
az STU, és egy valóságos diák színház, a
szegedi egyetemisták, a JATE társulata
szerepelnek a programban. Így a fesztivál
nevéhez illően valóban „spektrum", amely
a színház különféle nemeinek széles
választékát kínálja az egybe-gyűlteknek,
tanúságot téve a színház-művészet
sokirányú lehetőségeiről.

Magyarországon nagyon is
megszoktuk, hogy egyfajta
színháztípusban gondolkozzunk, a minél
igényesebb drámai alkotásokat
tolmácsoló, professzionista
művészszínházban. Nincs kimondva, és
nincs is olyan színházi szakember, aki ezt
elismerné, de a gyakorlatban a szín-játszás
egyéb nemei (okkal vagy ok nél-

kül) nemigen tudták kivívni művészetük
elismerését. Á kísérletezés, az avantgarde -
a Huszonötödik Színházat kivéve -
néhány amatőregyüttes privilégiuma
maradt, s ennek megfelelően bele is ütkö-
zik az amatőr lét korlátaiba.

A villachi színházi Spectrum azért is
volt annyira tanulságos, mert nem ki-
vételes, rendkívüli művészegyéniségek
teljesítményei, hanem a harmad-, negyed-
vonal tisztes produkciói bizonyították a
különféle színjátékformák életképességét,
izgalmas művészi lehetőségeit. Erről is
szeretnék beszámolni.

Az „irodalmi színpad" műfaját egy Brion
Barnes nevű, középkorú angol színész
képviselte, aki - mint azt a pros-
pektusokból és a fesztivál briliánsan ki-
állított újságjából megtudhattuk - ma-
gánszámaival járja a világot, megcsillog-
tatva többszörös áttételekre képes színészi
játékának széles skáláját.

A külföldi együttesek közül a leg-
nagyobb sikert kétségtelenül a milánóiak
már említett Teatro del Sole nevű együt-
tese aratta. Mint a színház vezetői el-
mondták, kommunista, agit-prop szín-
házukkal a párt politikáját kívánják szol-
gálni. Állami szubvenció híján az olasz
KP helyi szervezeteinek támogatását él-
vezik. Állandó színházuk nincs, külön-
féle iskolákban, kultúrházakban lépnek
fel, ahová meghívják őket. Az együttes
kicsi, mindössze nyolcan-tízen vannak,
kulisszák nélkül játszanak, kelléktáruk is
elfér a társulatot szállító minibuszban.
Villachban egy gyerekeknek és egy fel-
nőtteknek szánt műsorral szerepeltek.

A gyerekműsor alsótagozatosoknak
szólt, és a városka hatalmas kultúrházának
nézőtere meg is telt a helyi és kör-
nyékbeli iskolák gyerekeivel. Felnőtt szí-
nészek számára hallatlanul nehéz feladat
megtalálni a kontaktust egy ilyen közön-
séggel, itt nem lehet a nézők feje fölött
játszani, bízva abban, hogy a beléjük
nevelt konvenciók hatására jólnevelten
csendben marad. És az olaszok reme-
keltek. Tudták, hogy színházuk a közön-
séggel kiépített állandó kontaktusra épül,
nem sajnálták a fáradságot, és megtanul-
ták az - igaz, nem túl bonyolult - szöveget
németül. Az egyszerű történet pedagógiai
szándékaiban egyrészt a drillszerű
nevelés, másrészt a gyermeki engedet-
lenség ellen irányult, anélkül azonban,
hogy a legcsekélyebb mértékben is ki-
látszott volna a lóláb didaktika. Eszkö-
zeiben a gyermeki fantáziára épített,
amelynek nem probléma elfogadni, hogy
a két láb közé dugott pálca a ló, egy kéz-

ben tartott kis kerék az autó, és hogy a
színész néhány mozdulattal, hangután-
zással tyúkká, kecskévé változhat. Az el-
veszett gyereket egy kövérkés, szakállas
fiatalember alakította - bűbájosan - egy
térdig érő fehér ingecskébe öltözve. A
színészek pontosan érzékelték, mikor kell
a gyerekek lankadó figyelmét a játékba
való bevonással, hozzájuk intézett
kérdésekkel, megadva számukra a közbe-
kiabálás lehetőségét, újra felélénkíteni,
anélkül, hogy egy percre is kiengednék a
játék irányítását a kezükből.

A felnőttműsorban egy rendkívül mu-
latságos képregény-paródiát adtak elő. A
közönséggel való kontaktus fenntartását
ezúttal egy közbeiktatott német nyelvű
kommentár segítette, ott, ahol a témájánál
fogva is egyszerű és igen kép-szerű
cselekmény önmagában, a puszta színészi
játékra hagyatkozva nem lett volna
követhető. Megjelenítési eszközeiket itt is
többnyire a gyermeki fantázia
kelléktárából merítették, a színész szét-
tárta karját, s' berregve végigszaladt a
színpadon, így érzékeltette, hogy repül,
vagy a mutatóujját előrerántva, puff-puff-
ot kiáltva jelezte, hogy most lelő valakit.
A közismert jelrendszer mindig
félreérthetetlenül közvetítette a szín-padon
történteket, a művészi bravúr abban
rejlett, hogy sikerült az igen egy-szerű és
kézenfekvő játékokat a szellemes és
fordulatos sztori keretébe ötvözni, el-
játszani velük egy olyan paródiát, ame-
lyen akkor is mulattunk, mint Karinthy
Görbe tükrének paródiáin, amikor gyer-
mekként olvasva azokat, még nem is-
mertük a kigúnyolt eredeti műveket.

A legnagyobb felháborodást a Roy Hart
Színház nevű francia csoport kel-tette. A
produkciójuk végét követő szokásos
udvarias tapsot túlharsogta a tiltakozás,
nemtetszés füttye, bruhahája. A fesztivál
bemutatóit követő napokon reggelente
nyilvános vitákat szerveztek, és ezeket
többnyire elég gyéren látogatták. Mert
valóban nemigen volt miről vitatkozni.
Roy Harték vitájára azonban meglepően
sokan jöttek el, hogy felszólalásaikkal
levezethessék az előadás során bennük
felgyülemlett dühöt. Némely fel-szólalók
azzal vádolták a társulat vezetőjét és
névadóját, Roy Hartot,* hogy színházának
egyetlen célja személyének glorifikálása,
és színészeit ennek érdeké-ben dróton
rángatható bábukká degradálja. A
bravúros koreográfiával és hang-

* Mint azóta megtudtam, időközben au-
tóbaleset áldozata lett. (M. G.)



effektusokkal bemutatott, de alig érthető
produkció kétségtelenül ezt a benyomást
keltette. A megértés nehézségében az is
szerepet játszott, hogy a színészek be-
szédtechnikája és a terem akusztikája sem
volt kifogástalan. Az előadáshoz
mellékelt harminc oldalas brosúra elolva-
sása után persze kitűnt - s a kibontakozó
vita is ezt igazolta -, hogy ha nem is tel-
jesen megalapozatlanok a vádak, a tár-
sulat törekvései ennél bonyolultabbak.

A Grotowski nyomán működő, kolos-
torszerű bezárkózottságban élő „szegény
színházak" - s Roy Harték színháza is
ilyen - végül is a totális önkifejezés igé-
nyéhez jutnak el, önmaguk életét, drá-
máját kívánják elmondani. Ez önmagában
nem is volna baj, hiszen kiindulásában
minden művészi alkotás szubjektív

vallomás, művészetté persze csak akkor
válik, ha ez a befogadók számára objektív
igazságként jelenik meg. Roy Harték egy
jungi ihletésű megváltástant hirdettek
meg darabjukban, egy a külvilágtól füg-
getlenül kiépíthető belső harmónia lehe-
tőségét kívánták elénk tárni. Ez a Roy
Hart személyében megtestesülő tökéle-
tesedéseszmény tűnt - mint jeleztem, nem
alaptalanul - önglorifikálásnak, s mint
minden megváltást hirdető agresszív
ideológia, szükségszerűen ellen-
agressziót váltott ki mindazokban, akik e
„hittételeket" nem tudták elfogadni.

A magyar színeket a villachi mezőny-
ben a Szegedi Egyetemi Színpad Paál
István vezette színjátszó csoportja kép-
viselte - szép sikerrel, már amennyire a
közönség érdeklődéséből, magatartásá

ból, az elhangzott véleményekből, a saj-
tóvisszhangból erre következtetni lehetett.
Már az is elismerés számba ment, hogy
egyedül nekik adtak lehetőséget három
produkciójuk bemutatására. A Petőfi Rock
és az Érintkezési pontok előadására két
fárasztó délutáni műsor után késő esténként
került sor; Sarkadi Kőműves Kelemenje
viszont a villachi Spectrum
záróelőadásának díszhelyét kapta. A pro-
dukcióknak megfelelő intimitást köve-telő,
kisebb termek minden alkalommal
zsúfolásig megteltek, és a közönség a
nyelvi nehézségek ellenére is pisszenés
nélküli néma csendben figyelte az egye-
temisták tökéletesre csiszolt játékát. Érezni
lehetett, hogyan hatol át a nyelvi meg nem
értés falán a közönség rokonszenvének
sugárzása, de azt is tudomásul kellett
venni, hogy ez nem több valami-féle
kívülálló, rokonszenvező jóindulatnál - az
otthoni előadások azonosulásának forró
légköre nem jöhetett létre. Nem egyszerűen
nyelvi nehézségekről volt szó - a
későbbiekben ki is derült, hogy a
mondanivaló lényegét megértették, s csak
egyes részletek nem értését fájlalták -,
hanem ennél mélyebb problémáról: arról,
hogy az osztrák közönséget, a nyugatiakat
ma más gondok foglalkoztatják, izgatják,
mint bennünket. A szocializmus építésének
belső problémái s ezen belül egy fiatal
magyar együttes reményeinek és
csalódásainak története nem az ő gondjuk,
legalábbis nem közvetlenül.

A szegedi csoport villachi szereplése
búcsúfellépés is volt. Saját múltjukhoz,
teljesítményükhöz, erkölcsi tartásukhoz
méltó búcsú. Az élet törvényeként eddigi
összetételében megszűnik az együttes - bár
a fiatalok sorából kinőtt új vezetővel, a régi
tagság egy részével feltehetően újjáalakul
majd, de ez szükségszerűen más úton kell
hogy haladjon. A Kőműves Kelemen

előadásával ez a csoport a művészi
önkifejezésnek olyan fokára jutott, hogy ez
a munka amatőr szinten, az egyetemi
színjátszás keretei között nem folytatható
tovább. Vezetőjük, Paál István ősztől a
pécsi színházhoz szegődött fő-állású
rendezőnek, a fiatalok pedig egyetemi
tanulmányaik végeztével elkezdhetik
hivatásuk gyakorlását, ki-ki mire készült az
elmúlt öt év folyamán. Ami megmarad és
tovább él bennük, az megfoghatatlan,
definiálhatatlan - de csodálatos érték, egy
töretlenül szép művészi-közösségi élmény
továbbmunkáló emléke.

A villachi Spectrum 75 színházi fesztivál műsorfüzetének címlapja


