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Színházi napok Ausztriában

Harmincadik alkalommal rendeztek nem-
zetközi ifjúsági színházi napokat a nyáron
az osztrák-jugoszláv határ mentén fekvő
kedves, régi hangulatú fürdőhelyen, Bad-
Radkersburgban. Egy óriási parkban álló
gimnázium és szakmunkás-képző,
valamint ezek kollégiuma adott helyet az
osztrák amatőr csoportoknak és a
külföldről meghívott együtteseknek. Ingo
Wampera, a fesztivál szervezője, igazga-
tója és maréknyi stábja ideális körülmé-
nyeket, szerény, de praktikus lehetősége-
ket biztosított a fellépő csoportoknak és a
szakmai megbeszéléseknek.

A tizennégy osztrák produkció mellett
tíz országból meghívott - angol, belga,
izlandi, NSZK-beli, olasz, portugál, spa-
nyol, jugoszláv, csehszlovák és magyar -
előadásokat láthatott a zömmel a fesztivál
résztvevőiből álló közönség.

A bad-radkersburgi fesztivál - bár
különböző, nem mindig csak művészi
szempontok szerint történik a csoportok
kiválasztása - hű képet ad az osztrák
amatőr színjátszás helyzetéről. Ez a talál-
kozó ugyanis - szemben a sokkal jobban
ismert és számos magyar együttesnek (így
például a Szegedi Egyetemi Szín-padnak
vagy a zalaegerszegi Reflex Színpadnak)
jelentős sikert hozó villachi fesztivállal,
amely az avantgarde, kísérleti produkciók
bemutatkozási alkalma - zömmel azoknak
a csoportoknak ad fel-lépési és
megméretési lehetőséget, amelyek az
osztrák amatőr színjátszás átlag-
színvonalát képviselik.

A látottak alapján mi jellemzi az oszt-
rák amatőrizmust?

Mindenekelőtt az, hogy hiányoznak a
nagy együttesek, a színjátszó csoportok
főleg falvakban és kisvárosokban mű-
ködnek (természetesen e két településtí-
pust ausztriai körülményeknek megfele-
lően kell érteni!). Ez egyfelől azt jelenti,
hogy a csoportok igen szerény anyagi és
technikai feltételek között működnek,
másrészt azt, hogy valóban amatőrök, azaz
csupán kedvtelésből, a maguk és szűk kör-
nyezetük örömére játszanak. Mindkét té-
nyezőből az következik, hogy a csoportok
számára sokkal fontosabb az, hogy mit
játszanak, mint az, hogy hogyan. A látott
elő-adások csaknem mindegyike
valamilyen

társadalmi problémát feszeget, őszinte
hittel és indulattal, de többnyire a mű-
vészi megformáltság jóval alatta marad a
közlendő igazságtartalmának. A produk-
ciók művészi színvonalában, dramatur-
giai felépítésében, szcenírozásában ész-
lelhető problémák egyértelműen abból
adódnak, hogy Ausztriában nincs intéz-
ményes amatőrrendező-képzés, ugyan-
akkor hiányzik - s a csoportok nem is
igen igénylik - a szakkritika segítsége is.

Mindazonáltal a harmincadik fesztivál
némi szemléletváltozásról tanúskodott,
ami egyrészt a - magyar szóhasználattal -
kis formák egyeduralmának megtörésé-
ben, a színműbemutatók számának növe-
kedésében, másrészt a szakmaiság köve-
telményének előtérbe kerülésében volt
tetten érhető.

A bemutatók több mint fele néhány
szereplős, igen szerény technikai körül-
mények között bemutatott probléma-
darab volt. E művek legtöbbje az ifjúság
gondjaival foglalkozott: a vidéki lét sivár-
ságával, a különböző társadalmi rétegek
átjárhatatlanságával, a munkanélküliség-
gel - Ernst Johann Schwarz: So frei...
(Ilyen szabadon . . . ) -, a kábítószerezés-
sel s annak a családi életben gyökerező
okaival - Kurt Wölfflin: Der Turm (A
torony) -, az ideálnélküliséggel, a pers-
pektívátlansággal, a társtalansággal - Ma-
nuel van Loggen: Der Jugendprozess
([Búsági per). Még a gyerekelőadások is
mai témájúak: Az itélet (Das Urteil) című
darab a környezetvédelemről, a meseszi-
tuációra improvizált Schneewittchen und
die sieben Punker (Hófehérke és a hét
punk) a gyerekek életét is megfertőző
gépi kultúra hatásairól, a divatmajmolás-
ról szól. Mivel sem a darabok, sem az elő-
adások nem voltak kellően kidolgozva, a
problémákról jobbára csak didaktikusan
beszéltek a színpadon. (A végeredmény
didaktikus volta persze nem zárja ki azt,
hogy a próbamunka során számos egyé-
niségfejlesztő részeredmény szülessen.
Például a Hófehérke és a hétpunk-előadás
csoportjánál maga a produkció csupán
mellékterméke annak az improvizációk-
ra épülő dramatikus oktatási-nevelési
szisztémának, amelynek legfőbb nyere-
sége a gyerekek nyíltsága, talpraesett-
sége, felnőtteket megszégyenítő vita-
készsége.)

A problémadarabok közül kiemelkedett
Reinhard P. Gruber Aus dem Leben
Hödlmosers (Jelenetek Hödlmoser életé-
ből) című dramatizált életképsorozata,
amelyet egy falusi szobaszínház adott
elő. A mű furcsa ötvözete egy drámának

és egy szociográfiának. Hödlmoser csa-
ládja tipikus stájer parasztfamília, az ő
életükön, mindennapi konfliktusaikon
keresztül élesen szatirikus képet rajzol a
szerző a virágos ablakú, kívülről tiszta,
nett házak falai között folyó élet sivársá-
gáról, durvaságáról, szellemi igénytelen-
ségéről. Az előadásban is keveredik a le-
író-epikus és a megjelenítő-drámai ábrá-
zolásmód. A produkció legjobb pillanatai
azok, amelyekben e kétféle előadás-mód
szintézisbe kerül, amelyekben nem
csupán a szöveg szintjén születik meg a
jelenségek egyszerre megértő és kritikus
bemutatása, amelyekben sajátos elidege-
nítéssel jelenítik meg Hödlmoserék élet-
vitelét.

Az osztrák előadások másik nagy cso-
portja színműbemutató volt. A drámák
között Goldoni (A hazug) és Ödön von
Horváth (Mesél a bécsi erdő), Sartre (Le-
gyek, Zárt tárgyalás) és Peter Weiss (A
vizsgálat) művei egyaránt szerepeltek.
Ezek közül a Mesél a bécsi erdő és A vizs-
gálat volt a legsikerültebb. Mindenek-
előtt azért, mert ezekben volt leginkább
tetten érhető a rendezői értelmezés, a
szituációk kidolgozása, a gondolati köz-
lés és a formai megvalósítás összhangja.
A Mesél a bécsi erdő bemutatójában a
kedélyesség és a drill, a szentimentaliz-
mus és a bornírtság félelmetes egyen-
súlya jött létre. S bár hiányoztak a ki-
emelkedő színészi teljesítmények, ha-
misítatlan Ödön von Horváth-stílust ala-
kítottak ki.

A vizsgálatot egy középiskolai csoport
játszotta, így az auschwitzi haláltáborban
történtek, s általában az Endlösung rém-
tetteinek felidézése nemcsak művészi,
hanem ismeretközlő és lelkiismeret-éb-
resztő tett is volt. A tömörítés során a
rendező következetesen emelte ki a hatal-
mas anyagból azokat az epizódokat, ame-
lyek ma is a legerősebb emóciókat vált-
hatják ki, s a tanúk száraz szövegét két
egymással szemben álló emelvényről
mondatta el. A vádlók és a védők a
közönség körében ültek, ezzel is hangsú-
lyozni akarták, hogy a vizsgálatot ebben
a kérdésben kinek-kinek magának, de
közösen is el kell végeznie. Különös ak-
tualitást adott az előadásnak az, hogy
Ausztriában megélénkült az újfasiszták
ideológiai és politikai aktivitása.

A vendégegyüttesek bemutatkozása mű-
faj és színvonal tekintetében egyaránt igen
változatos képet mutatott. Egy perugiai
színház Nol Coward Huncut kísértetjének
dilettáns előadásában a rendező és a
színészek a krimijátszás műfaji
alapismereteivel



Jelenet A varázsecset német nyelvű belga előadásából

,,Modern" Peer Gynt



sem voltak tisztában. Az angol Animus et
Corpus együttes Ted Hughes költemé-
nyeire készített egy polgárpukkasztónak
szánt, de csupán évtizedes „avantgarde"-
kliséket (nézőprovokálás, technikai eszkö-
zök kibelezése, elállatiasodás stb.) felvo-
nultató és közhelyeket megjelenítő (a
technika átok, elmagányosodás,
kapcsolattalanság stb.) etűdsort. Egy
müncheni nép-főiskola zanzásított Peer
Gyntje a kóros magamutogatás
viszolyogtató és szakmailag
értékelhetetlen megnyilatkozása volt.

A kellemetlen élmények mellett persze
kellemesebbek is akadtak. Peter Bozié
szlovén író Clovicek v sipi (Ember az
ablakban) című darabját ptuji fiatalok
adták elő. Egy házasulandó fiatalember
önmaga helyzetét tisztázandó dilemmái-
ban egy korosztály egzisztenciális prob-
lémái sűrűsödnek, s e dilemmák expresz-
szív stílusban, ugyanakkor szürreális lá-
tomások segítségével jelentek meg.

A portugál Teatro Art Imagam Fede-
rico García Lorca verseire készített igen
artisztikus árny- és bábjátékot. A portói
együttes egyszerű eszközökkel tiszta vo-
nalvezetésű előadást produkált, amely-
nek hatását „csupán" az igen eklektikus
zenei kíséret gyengítette.

Három előadás szólt a gyerekeknek.
Egy izlandi diákcsoport gyerekmusicalt
adott elő. A Rudyard Kipling meséje
alapján írt A maga útját járó macska című
előadás tanulságosan rossz volt. A darab
története is bántóan leegyszerűsített és
didaktikus - az állatok, a ló, a kutya és a
macska életét megzavarja az ember, aki
háziasítani akarja őket, s miközben a
gyereket szülő asszony a férjét, a kutyát
és a lovat minden berzenkedésük ellené-
re is magához édesgeti és betöri, a macs-
ka különállását megőrizve a maga útját
járja -, de különösen elviselhetetlen a
dalszövegek édeskéssége és bugyutasága,
valamint a rockzene primitív hangzásvi-
lága. A történet alig tud kibontakozni a
sok betétszámtól, a figurák között sem-
miféle dramaturgiailag megindokolt kap-
csolat, konfliktus nincs. Az előadás vad
színekben tobzódó kusza díszletben ját-
szódott, hasonlóan színesek, de alakot
nem jellemzők voltak a jelmezek. A kel-
lékek hangsúlyozottan a mai fogyasztói
társadalom használati eszközei közül kerül-
tek ki, de ennek semmi jelentősége a darab
szempontjából nem volt. A színjátszók sem
énekelni, sem játszani nem tudtak. Kifejezet-
ten káros, ízlésromboló volt ez a produkció,
amelynek előadóit azonban a pompás
műsorfüzetük tanúsága szerint több mint
húsz cég és intézmény szponzorálja.

Belgium német ajkú területéről jött az
Agora Theater, amely az izlandiakkal el-
lentétben érdekes és professzionalista,
szinte kidolgozott előadást mutatott be.
Egy kínai mesén alapul A varázsecset (Der
Zabuerpinsel) című darabjuk, amelyben
egy szegény kisfiú és a hatalmas Wang
császár közötti konfliktusból egy varázs-
erejű ecset segítségével a kisfiú kerül ki
győztesen. Meredek, lejtős színpadon
folyt a bravúros mozgású előadás, amely-
ben bábozás és maszkos játék, pantomim
és a mozgásszínház megannyi eleme öt-
vöződött. A soványka történetet a jobb-
nál jobb ötletek éltették - amelyek közül
jó néhánynak a kidolgozása azonban el-
nyújtott, egy részük betét jellegű, a cse-
lekményt megakasztó volt -, a figurákat
jelmezzel és mozgással kitűnően jelle-
mezték.

Igen nagy hatású előadást mutatott be
az NSZK-beli Paderhorn Ifjúsági Szín-
háza. Myron Levoy A sárga madár című
regénye alapján készült a Bizalmas bará-
tok (Geheime Freunde) című darab,
amely 1944 nyarán, New Yorkban játszó-
dik, s a zsidóüldözésről, annak embert
torzító következményeiről szól. A fel-
nőtt társadalom megosztottsága a gyere-
kek viselkedésében, indulataiban is meg-
jelenik, s az árván maradt s Amerikába
menekített, mindenkitől rettegő zsidó
kislánya eltérő reakciókat vált ki a kör-
nyék fiúiból: van, akiből segítőkészséget,
van, akiből agresszivitást, s van, akiből
árulást. Fiúbarátságok szakadnak meg, s
egy gyönyörű és tragikus végű barátság-
szerelem bontakozik ki a két főszereplő
között. Egyszerű a történet, az előadás

erejét a gyerekek hihetetlen intenzitású
és őszinteségű szerepformálása-élése
adta.

Kitűnő szórakozást nyújtott a pozsonyi
Gunagu Színház operett-előadása. Az
Egy fiatalember megkísértése tisztelgés
Kálmán Imre nagysága előtt, felidézése a
régi pozsonyi élet emlékeinek, az
operettek világának, s egyben minden-
nek persziflázsa is. Tipikus közép-kelet-
európai műfajt teremtettek: az operettek
sablonjainak segítségével egy rég volt,
békebeli béke utáni nosztalgia érzését
keltették fel, ugyanakkor azt is érzékel-
tették, hogy ez a térség az elmúlt egy szá-
zadban minden történelmi sorsforduló
ellenére is rendíthetetlenül valami ködös
operettvilágban élt s él. Mulatságos és
fájdalmas előadást játszottak a kitűnő,
hangszereken játszó, nagyszerűen ének-
lő, komédiázó színészek, bár az előadás-
nak az osztrák nézők körében kisebb si-
kere volt, mint például a magyarokéban.

Azokéban, akik a találkozó fődíját a
közönség és a zsűri egyöntetű véleménye
alapján megkapták. A budapesti Tanul-
mány Színház folyóiratunkban (1986/9.)
már méltatott, s nemcsak itthon, de pél-
dául Oxfordban is nagy sikert aratott
Szentivánéji álom-előadása kimagaslott a
mezőnyből. Költőisége és szakmai szín-
vonala lenyűgözte a közönséget, s a pro-
dukció hatásos fináléja lett a bad-radkers-
burgi ifjúsági színházi napoknak, amely
ebben a formában anyagiak híján az utol-
só volt, de a tervek szerint Adria menti
országok fesztiválja néven, illetve tema-
tikus műhelytalálkozó formájában a kö-
zeljövőben újraéled.

Jelenetek Hödlmoser életéből - a prankhi szobaszínház előadása


