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Teatro Ragazzi - így hirdetik azt a ma-
gánkezdeményezésre, jórészt szponzorok
támogatásával létrejött fesztivált, melyet
hatodik alkalommal - immáron nem-
zetközivé bővítetten - rendeztek meg a
dél-olaszországi Battipagliában. Ez az el-
nevezés is jelzi, hogy nem elsősorban
óvodás bambinóknak állították össze a
programot, hanem olyan nagyobb gyere-
keknek, akikhez nálunk az ifjúsági elő-
adásokat szokás címezni. Az más kérdés,
hogy a nézőtéren estéről estére legalább
ugyanannyi kisebb gyerek foglalt helyet,
mint nagyobb. Reakcióikból, koncentrá-
lóképességükből, együttműködési kész-
ségükből azt a következtetést lehetett le-
vonni, hogy nem idegen tőlük ez a fajta
színjátszás, hozzászoktak ahhoz, hogy
koruknál felnőttebbként kezeljék őket a
színházban (is). Hiányoztak a gügyögős-
re hangolt, lekezelő, infantilis programok.
Mind témájukban, mind eszközeik-ben,
mind a megvalósítás módjában kö-
zelítettek a felnőttelőadásokhoz, a két
típus között nem rajzolódott ki olyan éles
határvonal, mint az hazai színjátszásunk-
ban megszokott.

Ez az attitűd már abban is megmutat-
kozott, hogy klasszikus mesetémát na-
gyon kevesen hoztak a fesztiválra. E ke-
vesek közé tartozott a két magyar együt-
tes, az Arany János Színház a Csizmás
kandúr előadásával és A Hold Színháza Q
nyugat-európai mesék felhasználásával írt
Hajnalka és Jácint, avagy az angolnakis-
asszony című produkciója. A kubai Teat-
ro Nacional de Guignol műsor- és téma-
választásában figyelhető meg még hason-
ló törekvés. Mind a Chimpete, Champata
című szegényember-mese, mind pedig a
Don Quijote-történet e vonulatba tartozik.
A Degli Stuffi nevű olasz együttes az Óz
bábváltozatának elkészítésével szintén
klasszikus témához nyúlt. Bár a
Sztravinszkij-zenére készített A katona
története, melyet egy belga együttes mu-
tatott be, témáját tekintve ugyancsak az
ismertebbek közül való, ám itt a vásári
komédiákat idéző játékmód szakított a
hagyományokkal. A többi történet a mo-
dern kor szülötte. Mind a vadnyugatot
idéző Buffalo Bill a Teatro di Piazza O
d'Occasione előadásában mind a Barat-
tolo nevű együttes bűnügyi története,
melyet Konos címmel játszottak, a televí-
zión-videón felnövő nemzedék fantázia-

világához igazodik. Játékosan ötvözte a
Dora Gabe nevű bolgár színház a felnőtt-
és a gyerekvilágot azzal, hogy állatvilág-
ba helyezett egy szabályszerű személyi-
kultusz-mesét, s kedves humorral, szóra-
koztatóan mutatta be az „állatfarmon"
kialakuló hierarchiát.

Ritka volt az olyan előadás is, amelyet
egyetlen színházművészeti irányzatba,
egyetlen színjátszóstílusba bele lehetett
volna szorítani. A commedia dell'arte
megszokott figurái keveredtek a csetlő-
botló chaplini alakokkal, filmszerű meg-
oldások társultak színpadi eszközökkel, a
színészekkel egyenrangúakká váltak a
bábok, a marionettalakok, az árnyjáték-
szereplők.

Minden színpadi kísérlet arra irányult,
hogy miként lehet minél jobban meghök-
kenteni a közönséget, s hogyan lehet fi-
gyelmét a lehető legtovább lekötni. E kí-
sérletek azonban nem csapták agyon a
történeteket, azok érthetőek és követhe-
tőek maradtak. Persze, nem kellett fel-
tétlenül egyetérteni velük. Lehetett pél-
dául azon vitatkozni, hogy egy mégoly
látványosan, bravúrszámba menő techni-
kai trükkökkel, szórakoztató árnyjáté-
kokkal megoldott, de mégiscsak krimi-
szerű történet, amilyen a Barattolo együt-
tes produkciója volt, mennyire szolgálja a
gyerekek etikai nevelését, s ilyenek lát-
tán ne maradjunk-e inkább a tündérek-
nél, boszorkányoknál, a Hamupipőke-
történetek jó-rossz kategóriáinál.

Az utazásmesék sorába illeszthető a La
Ribalta Rag Time Színház Szamarkand-
meséje, mely a Gullivert tekintette az elő-
adás kanavászának. Erre fűzte fel azt a
világ körüli utazást, melyet Szamarkand
megtalálására indít a két utazó, de ehe-
lyett csak Afrikába, Amerikába, Japánba
és a világ más egzotikus helyeire téved-
nek el. A két színész egyszerre karikíroz-
hatta a különböző embercsoportok leg-
jellegzetesebb vonásait, és aknázhatta ki
az eltérő karakterek találkozásából adó-
dó humorforrásokat. Mindezt úgy tehet-te
a két keménykalapos úriember, hogy a
technika a hátterek bejátszásával, a kel-
lékek mozgatásával, gyors átalakításával
maximálisan a segítségükre volt.

Több produkcióban játszott főszerepet
ez a technikai mindentudás. A gyerekek-
nek nem kellett különösebben a fantáziá-
jukra hagyatkozniuk, mert a látványszín-
házak eléjük varázsolták az elképzelhe-
tetlent is. Többemeletes hajók, piramisok,
őserdők tűntek fel a szemük előtt, hogy
aztán egy szemvillanás alatt lakó-
szobává, repülővé vagy törpebirodalom-
má alakuljanak. Egyes produkciókból a
szemkápráztatás kiszorította a színészt is,
vagy egyszerűen a gépek kezelőjévé,
háttérszereplővé, árnyalakká minősítet-te.
Tipikusan ilyen volt a Wurre-Wurre
együttes animációs kompozíciója. Ebben
az ötletkavalkádban minimálisra csök-
kent a történet, néhány pillanatig tartott
csupán egy-egy jelenet. Inkább arra kel-
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lett figyelni, hogy a vonalak hogyan ren-
deződnek a másodperc tört része alatt fi-
gurákká, hogyan lépnek elő érzelmek ki-
fejezőivé a színek, miként mozognak az
ember nagyságú bábok e gép teremtette
világban, s hogyan leselkedik a színpad
széléről a sok technikai csoda láttán az
ember.

Másféleképp volt szemfényvesztő a De
Stijle Want nevű holland színház sátor-
színházi produkciója. A gyermeki kíván-
csiságra és a személyhez szóló színház ős-
régi elvére építette A legnagyobb előadás
a legkisebb közönség számára című egy-
percesét. A gyerekek (és csak ők!) egyen-
ként léphettek be a játszóhelyre, és né-
hány pillanatig csak az övék volt a színház,
és nekik szólt a produkció. A felgördülő
függöny mögött a tükörben szembenéz-
hettek önmagukkal, majd eléjük lépett
egy indián, fegyvert fogott rájuk, kést
rántott elő, és harci üvöltések közepette
kizavarta őket a titkok birodalmából.
Csalódott ábrázatuk sem riasztotta el a
várakozókat, s nap mint nap hosszú sorok
várakoztak a hollandok pillanatszínháza
előtt. Vonzotta őket egy geg, melyet az
alkotók színháznak neveztek el, és amely
rendelkezik azzal az előnnyel, hogy nem
emészt fel óriási összeget a produkció, s
ráadásul a színésznek sem kell memória-
zavartól tartania.

Színházi előadásként futottak a mutat-
ványosprodukciók is. A milánói Morfi és
Poli kettős Voálá című produkcióját az
tette valóban színházzá, hogy nem pusz-
tán akrobatamutatványokat adtak elő,
hanem eljátszották számaik buktatóit is,
az ügyes-ügyetlen páros paródiáját, szel-
lemes rögtönzésekkel teremtettek kap-
csolatot a nézőtéren ülőkkel, s mutatvá-
nyaik eszközeit színpadi kellékekként is
hasznosították. E kategóriába sorolható
az olasz Marcovaldo együttes
zenebohóc-száma is, csak a kivitelezés
volt ötletszegényebb, vontatottabb és
némelykor unalomba fulladó.

A közönség nagyon élvezte, ha lebom

lott a színpad és a nézőtér közötti határ,
akár úgy, hogy a játszóhelyet a közönség
sorai közé építették, s így érintésnyi kö-
zelségből követhették a történéseket,
akár úgy, hogy magúk is a színjáték
részeseivé váltak. E szereplési vágyat az
együttesek egyrészt kérdezz-felelek
játékokkal elégítették ki, másrészt
felhívtak a gyerekeket a színpadra, s
nekik kellett egy-egy szerepet
eljátszaniuk, egy mutatványt
bemutatniuk, a történetet cselekvésükkel
továbblendíteniük. A kubai Teatro
Nacional De Guignol a kikiáltók
hangnemében előadott, minden színpadi
látványosságot nélkülöző meséjében a
gyerekek maguk formálták a mesehősö-
ket. Néhány kiválasztott gyerek mozgat-
ta a bábokat, ők festették ki elképzelésük
szerint a mesemondót, s ez elfeledtette
velük, hogy a mese nem színpadra, in-
kább csak mesekönyvbe való.

E sokfajta, látványra vagy színészi já-
tékra, történetre vagy gegekre, színészi
megjelenítésre vagy színpadi ügyességre
épített előadás szinte mindegyikét az jel-
lemezte, hogy nem csupán kísérőként,
aláfestőként, hanem az előadás egyen-
rangú részeként szólalt meg bennük a ze-
ne. A klasszikus vagy modern, a gépi
vagy hangszeres muzsika érzelmi több-
letével egészítette ki a vizuális élményt.

Ezekben a totális színjátszás felé közelítő
előadásokban egyik társulat sem vonul-
tatott fel népes szereplőgárdát. A leggya-
koribbak a két-három személyes produk-
ciók voltak, s a mobilitás, a bárhol gyor-
san felállítható díszletmegoldások jelle-
mezték majd' mindegyiket. Az Arany Já-
nos Színház, illetve A Hold Színházának
hat-hat szereplős előadása már a nagy
létszámúak közé tartozott. S ha belegon-
dolunk, hogy hazai viszonylatban mind-
kettő kamarajellegű előadásnak minősül,
s jócskán alatta marad a gyerek- és ifjúsá-
gi előadások átlag szereplőszámának, ak-

kor e téren is megállapítható, hogy más-
felé halad színjátszásunk, mint a külhoni.

Egy nemzetközi fesztiválon a külföldi
társulatok számára mindig gondot jelent
a nyelvi különbség. Vajon mennyire kö-
vethető a történet, hogyan tolmácsolható a
rendezői elképzelés? Gyerekközönség
számára különösen fontos, hogy legalább
a történet váza legyen nyilvánvaló előtte.
Ha csak néhány percre kiesik az esemé-
nyekből, akkor fészkelődni, zajongani
kezd, s ezzel az egész produkciót dara-
bokra törheti. A Hold Színháza úgy vé-
dekezett ez ellen, hogy az egész darabot
megtanulta olasz nyelven, de a biztonság
kedvéért elkészítették a szöveg magnó-
felvételét is. Előadásaikon a szöveg úgy
szólt play backről, hogy közben a színé-
szek a színpadon nemcsak tátogtak, ha-
nem mondták is a szerepüket. Igy nem
vált el egymástól a játék és a szó, s bizto-
sított volt az is, hogy az esetleges szövegté-
vesztés ne menjen a színészi játék rovására.

Az Arany János Színház viszont fogó-
dzókat kínált az olasz gyerekeknek. Egyes
kulcsszavakat és fontos mondatokat
mondtak olaszul, egyébként a Csizmás
kandúr magyarul szólt. Előadásról elő-
adásra (mindkét együttes háromszor lé-
pett színre) bővült az olasz szöveg, egyes
szituációk megmagyarázására tolmácsot
(mesélőt) vettek igénybe, s a tapasztala-
tokat figyelembe véve az improvizációk
keretein belül dramaturgiai változtatáso-
kat is végeztek.

A Csizmás kandúr felújítása a tavalyi
Gyulai Nyár eseménysorozatára készült.
Mivel akkor is szabadtéren, nem színházi
körülmények között, hanem a strand te-
rületén adták elő, nem terveztek a mesé-
hez különleges díszleteket. Csanádi Judit
tervei alapján két, hegyes-völgyes mese-
beli tájat ábrázoló paraván között kifeszí-
tett kék függöny előtt, néhány kellék se-
gítségével zajlik a történet. A jelmezek is
inkább jelzésszerűek, a fehér-fekete
alapöltözékre kerülnek a királyi-király-
lányi ékek, a varázsló köpenye vagy a
nyuszi füle. Még a címszerepet játszó szí-
nésznő is - csíkos trikójával, testre sza-
bott nadrágjával s a későbbiek során ma-
gára öltött varázskiegészítőkkel - csak
jelzéses macskaholmikat visel. Mindez
összhangban van azzal az elképzeléssel,
hogy az író Tömöry Márta és a darabot
rendező Korcsmáros György keretbe
ágyazta Csizmás kandúr történetét.

A színészek - még jelmez nélkül - ke-
zükbe veszik a mesekönyvet, és egymás-
sal versengve kiosztják a Csizmás kandúr
szerepeit. Hogy mindenki egyenlő sze-
replési lehetőséghez jusson, a molnár és a
három fiú szerepe mellett eljátszhatják a
királyt, a varázslót, az ajtónállót, a ju-
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hászt is. A továbbiakban sem hagyomá-
nyos módon zajlik a mese. Hiányoznak
azok a klasszikus meseelemek, melyek
elandalíthatják a közönséget, hogy egyik
vagy másik szereplőnek drukkolva eljus-
sanak a mindent elrendező megoldáshoz.
Van ehelyett humor, sok-sok karika-
túraszerűen megrajzolt alak és improvi-
zációk egész sora. A vásári komédiák stí-
lusát idézi és akrobatikus mutatványokra
épül az indító jelenet, a molnár halála
utáni vagyonmegosztás. Ez annyi rögtön-
zési lehetőséget biztosít, amennyit a kö-
zönség csak elbír. A Bor Zoltán-Csankó
Zoltán-Puskás Tivadar hármas azonban
nem lépi át azt a határt, melyen túl bo-
hóctréfák sorozatává, túljátszottá minő-
sülne a legkisebb fiú kisemmizése. Attól
kezdve, hogy a Kandúr ígéretet tesz:
jobbra fordítja a legkisebb fiú sorsát, a pi-
kareszkké alakuló sztorit a játékosság, a
verbális, illetve mozdulatokra lefordított
szellemes ötletek sora viszi tovább. Az
átélés lehetőségét csökkenti, hogy a sze-
replők - ha éppen nem részesei a jelenet-
nek - kiülnek a színpad szélére, és zenei
aláfestéssel, hangutánzó szavakkal kom-
mentálják, illusztrálják a történéseket.
Nem igazi királyt játszik Karsai István,
mozdulataiban több a groteszk, mint a
való, s Besztercei Zsuzsa királykisasszo-
nya is inkább gyermeki vonásokat mutat.
E szerepközelítések azt segítik elő, hogy
eltűnik a mesehősök és a nézők közötti
távolság. Szabados Zsuzsa talpraesett,
semmitől sem visszariadó Kandúrja is eb-
be az irányba halad. Nem az a lényeg,
hogy technikailag hogyan változtatja
egérré a gonosz varázslót, hanem hogy
ezzel megsemmisíti a rosszat, s elhárítja a
legkisebb fiú boldogulása elől az utolsó
akadályt is. Kézzelfogható csodáival, em-
beri alakjaival, bájos humorával hódított a
C s i zm á s kandúr.

Az Arany János Színház minden elő-
adásának volt rizikófaktora. Nemcsak az
nem számítható ki pontosan, hogy mi-ként
fogadja a közönség a mozdulatpoénokat, s
ezért a színészeknek naprakészen kell
reagálniuk, de minden egyes előadásban
meg kell teremteniük a kommunikáció
szabad légkörét is. Vannak olyan
pillanatok, amikor a színész a
közönséghez fordul, és kérdéseivel
manipulálja a gyerekeket. Ám ennek a
befolyásolásnak úgy kell történnie, hogy a
mesét továbbvigye. Hazai környezetben
kedvé-re rögtönözhet a színész, elvezetheti
a gyerekeket addig a pontig, amíg úgy
nem érzi, hogy a mese menete szerint
alakít-hatja reakcióikat. Nyelvi jártasság, a
közönség vérmérsékletének ismerete nél-
kül, pusztán tolmács alkalmazásával ez
szinte megoldhatatlan feladat. Erre kel-

lett rájönni a vendégjáték egyik előadásán,
amikor csaknem kezelhetetlenné vált a
gyerektömeg.

Ugyanilyen rázós feladatnak tűnt, hogy a
gyerekeket a játék szemlélőiből annak
részeseivé tegyék. Az előadás elején
kiosztott kis figuráknak megfelelően hol
nyuszikat, hol fákat, hol bárányokat kellett
a játéktéren alakítaniuk. Aktivitásuk
visszahatott az előadás ritmusára, a
színészek játékkedvére. Az első előadás
színhelyén, Eboliban az előadást az tette
bensőségessé, hogy a játszóhelyül kijelölt
kis középkori téren színpad nélkül, a kö-
zönség között játszottak. Ez a közelség
segítette át a gyerekeket azon, hogy le-
győzzék félelmüket, és egymás előtt sze-
repeljenek. Az első játékhoz alig sikerült
összecsalogatni a gyerekszereplőket, de
ahogy a kívül rekedtek ráéreztek a játék
ízére, a továbbiakban ők is bekapcsolódtak
a közös mulatságba, s megszeppent
szemlélőkből érzékenyen reagáló részt-
vevőkké váltak.

Más volt a helyzet a fesztivál színhelyén,
Battipagliában, ahol zsúfolt ház, közel
kétezer néző előtt játszották a darabot. Itt
is azt a megoldást választották, hogy a
színpad előtti téren álljon a díszlet, s így
nem vett sok időt igénybe, nem törte meg a
játékot, míg a gyerekek a játszó-helyre
jutottak. Merészebb, bátrabb szín-házhoz
szokott volt ez a közönség. Problémát az
okozott, hogy csak a kiválasztottak
lépjenek be a történetbe, s a többiek külső
szemlélők maradjanak. Egyik hely-színen
sem jelentett gondot, hogy bemutassák a
gyerekeknek, mi is a darabbéli szerepük.
Az előjátszás legyőzött minden nyelvi
akadályt.

A harmadik színhelyen, Vico Equensé-
ben a színpadon zajlott a Cs i z má s kandúr

története. A megregulázás így kevesebb
gondot jelentett, minden fennakadás nél-
kül ugrándoztak a nyuszik, hogy megne-
vettessék a királylányt, suhogott a sűrű
erdő is, amelyen Csizmás kandúrnak és
társainak át kellett vágnia, s előírásszerűen
bégetett az aranyszőrű nyáj is. Ennek az
előadásnak inkább színészi tanulsága volt.
Azok a mozdulatok, melyek testközelben
belesimulnak a játékba, nem kirívóak, a
színpadon sokká válnak; a színészek a
nyelvi hézagokat gesztusaik érthetőbbé
tételével igyekeztek kitölteni.

Nem függött ennyire a színhelytől és az
aznapi közönségtől A Hold Színházának
produkciója. Az Árg y é l u s királyfival el-
lentétben - ahol ők is a gyerekekkel való
kommunikációra építették fel az előadást
- a Hajnalka és Já c in t , avagy az angolna-
kisasszony másfajta mese: itt nem vonják
be a gyerekeket a játékba, hanem a törté-
nettel, a látvánnyal igyekeztek lekötni a
közönséget. Merészségnek tűnt az is,
hogy a fesztivál résztvevői közül egyedü-
liként két részben játszották a produkciót.
A közbeiktatott szünet azonban nem
vonta el a nézők figyelmét, nem tör-te
meg az előadás lendületét.

Malgot István az alapelemeket nyugat-
európai mesékből merítette, s ezek köré
kanyarította saját történetét. Ettől a „ka-
nyartól" - no meg a Selmeczi György vá-
logatta zenétől és daloktól - vált magyar-
rá Jácint és Hajnalka históriája. Olyan
alakokkal vette őket körül, akik nemcsak
nevükben - Csúzli koma, Pofabe bátyó.
Vakkancs sógor - hordoztak beszélő vo-
násokat, de megjelenésükben, intrikus
voltukban is népi gonosztevőket hoztak
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színpadra. A Hajnalka életét fenyegető
háromfejű sárkány legyőzésére vállalkozó
Jácintnak akadályok sorát kell le-győznie.
Ehhez elmaradhatatlan, „jótett helyébe jót
várj" segítőre akad Bakafitty
személyében. Vele együtt sikerül meg-
szerezni a hiú Lápkirálynőtől a sárkány
elleni leghatásosabb fegyvert, az ezüst-
kardot, a sötét éjek boszorkányától pedig
a megszépítő holdezüstöt. Mint minden
valamirevaló mesében, a mindent kifi-
gyelő intrikusok már-már bezsebelik a
dicsőséget, a vagyont, és ezzel együtt el-
nyerik Hajnalka kezét, de végül az igaz-
ság győzedelmeskedik, s Hajnalka és Já-
cint a viszontagságos út után végre egy-
máséi lesznek.

A Hold Színházának előadását nem a
szellemes, de mégiscsak a mesék kottájá-
ra írt történet emeli ki a hagyományos
keretek közül, hanem a megvalósítás
módja. Berzsenyi Kriszta olyan szemet
gyönyörködtető, humort és eleganciát
egyaránt kifejező, néhol pedig meghök-
kentő jelmezeket tervezett, melyek ön-
magukban is alkalmasak voltak arra, hogy
lekössék a néző figyelmét, míg az arc
kifestéséhez használt erős színek és
merész vonalak a figurákat rögtön érzék-
letessé tették.

A Hold Színháza mozgásszínházi ha-
gyományainak megfelelően készítette el a
produkció koreográfiáját. Hiába volt
segítségükre a szöveg, a mimika, a gesz-
tusok ugyanolyan fontos szerepet kaptak,
mint a kizárólag mozgáson alapuló,
szöveg nélküli produkciókban. Légiesen
lebegett, mintha valamelyik balettből
táncolt volna ki Hajnalka (Koltai Judit) és
Jácint (Dinnyés István), miközben fi-
nomkodó mozdulataikkal a mesehősök
paródiáját is eljátszották. Nádasi László
Bakafitty alakjában összenőtt lábú, ne-
hézkes, de rendkívül szolgálatkész manót
formált meg. Berzsenyi Kriszta, Juhász
Anikó és Papp Márta méregkeverő hár-
masa jól kifejezte az alakok külső megje-
lenésében is megnyilvánuló torzulásokat,
az egymás elleni csínytevéseket és a zava-
rosban halászók sunyiságát. Közben
gyors jelmezváltásokkal mindenki életet
adott a mese más szereplőinek is; a leg-
szellemesebben Nádasi László, Berzsenyi
Kriszta és Juhász Anikó a háromfejű,
fejenként külön-külön megszólaló, majd
lelkét látványosan kilehelő sárkánynak.

Kétféle, egymástól élesen elütő színházi
törekvésünk kapott bemutatkozási le-
hetőséget a Teatro Ragazzi rendezvé-
nyein. Mindkettőt befogadták, mindkettő
sikert aratott. S közben az is kiderült:
hányféle utat próbálhatna még ki a gye-
rek- és ifjúsági színjátszásunk.

KORCSMÁROS GYÖRGY

Oroszok és olaszok

Színházi találkozó Torinóban

Csak azt tudnám megérteni, miért jó az
olasz Látványossági és Turisztikai Mi-
nisztériumnak, hogy gyermekszínházi
fesztivált patronáljon a Pó partján. Vala-
mi oka csak lehet, ha immáron tizenegye-
dik alkalommal teszi. Innen, a gazdasági
csőd alagútjából tekintve, ez a vállalkozás
luxuskategória jellegű. Hiszen kinek
jutna nálunk eszébe nemzetközi gyerek-
fesztivált rendezni, amikor felnőttfeszti-
válra sincs pénz?! Vagy az olaszok tiszte-
letben tartják a jövendő nemzedéket, és
egyes okos emberek szeretnék, ha kultu-
rált fiatalok cseperednének fel az egyéb-
ként képtelenül szélsőséges körülmények
között? Érthetetlen.

Amikor elindultam Torinóba, csak any-
nyit tudtam a programról, hogy ebben az
évben Olaszország és a Szovjetunió kul-
turális kézfogásának lehetek tanúja (eset-
leg olasz-magyar találkozó is lehetett
volna, ha a magyar illetékesek elfogadták
volna a torinói kéznyújtást! - A szerk.).
Nem voltam igazán lelkes, mert egyrészt
szerettem volna sokféle náció előadásait
látni, másrészt féltem attól, hogy a feszti-
válra delegált szovjet előadások „kira-
katjellegűek" lesznek. Be is karikáztam jó
vastagon az olasz előadások zömét, és
kérdőjeleket biggyesztettem a szovjetekéi
után. Így a május 19-24. közötti napokra
hét aláhúzott és öt kérdőjeles cím várt.

A megérkezésem kedélyesen alakult.
Amikor leszállt a gépem, a velem együtt
utazók körülbelül három másodperc alatt
elhagyták a repülőteret. Én legalább húsz
percig várakoztattam az értem küldött
egyetemistát, mert a reptéri útlevélhivatal
úgy bámult passzusomra, mint... (lásd
Majakovszkij). Emiatt az ismerkedési
estről le is maradtam. Sebaj, gondoltam,
majd megnézem az előadásokat, és utána
fogok ismerkedni. (Erről csak annyit,
hogy az olasz truppok, ahogy végeztek,
mentek is, a szovjetek pedig legalább
kétszázan voltak, meglehetősen zárt egy-
séget alkotva. Ámbár az is igaz, hogy a
kezdetben Timur és csapatára emlékez-
tető szovjet művészek a fesztivál végére
inkább Andy Warholra hasonlítottak. Hja,
a fogyasztói társadalom!)

Az első előadás, amit láttam, a bresciai
Centro Teatro Gyerek és Ifjúsági Tago-
zatának produkciója volt, a címe: Trió -
egy emberre. Fabrizio Foccoli rendezésé-

ben egy képlékeny művész, Fausto Ghi-
rardini többféle módon mutatkozott be.
Az alak a telekommunikáció gyermeke.
Szó szerint. Az apa egy televíziós készü-
lék, az anya pedig magnetofon. A színész
képe jelent meg a képernyőn, és az ő
hangját lehetett hallani a magnóról. Az
egyfelvonásos darab bravúros, de egyre
érdektelenebb technikai megvalósításon
alapult. Az előadás kezdetekor elindított,
két géppel folytatott dialóg a kikap-
csolásig hajszálpontosan működött. Egy
példa: a színész megszomjazik, az apa
narancslével teli poharat emel fel, a szí-
nész odalép a tévéhez, és egy szívószálat
illeszt a készülék tetejére. Ebben a pilla-
natban a képernyőn megjelenik a szívó-
szál vége, és a narancslé lassan elfogy a
pohárból. Amikor már nincs egy csepp
sem, a színész elfordul a géptől, így a
tévében is változik a beállítás. Ilyenfajta
megoldást eddig csak a prágai Laterna
Magica előadásain láttam. Ám ahogy az,
úgy ez is inkább technikai jellegű volt, és
másfél óra elteltével semmi mást nem
éreztem, csak irigységet a színház elekt-
ronikai felszereltsége láttán.

Még aznap este került sor az első „kér-
dőjeles" előadásra: a leningrádi Kis Szín-
ház mutatta be a Turgenyev műve alapján
készített Mumu című előadását, Venjamin
Filsztinszkij adaptációjában és ren-
dezésében. A produkció nem volt rövid,
és egyáltalán nem volt pergő. Hogy miért
került mégis hatása alá mindenki - be-
leértve engem is -, az csak azzal magya-
rázható: szinte megfoghatatlan költői-
séggel, bájosan használt realizmussal, hi-
hetetlenül ízlésesen visszafogott vaskos
népi humorral, csodálatosan „alul világí-
tott" sötét tónusú színpadképekben jele-
nítették meg a múlt század eleji történe-
tet. Az a közösség, amelybe a főhős Ge-
raszim kutyájával együtt betoppan, egy-
fajta „Bolondfalva". Egymás hegyén-há-
tán éldegélnek itt az emberek, mint az
Éjjeli menedékhelyben, csakhogy itt sen-
ki sem fogja fel helyzetük „drámaiságát",
hisz ez adatott nekik mindöröktől fogva.
A rendező belekomponálta a képbe Tur-
genyevet is, és néha (magnetofonról)
kommentálja az eseményeket. Ez a kissé
didaktikus megoldás sem volt zavaró,
hála a színészeknek.

Az előadás után angol, svéd és belga
barátaimmal beszélgettem, kíváncsi vol-
tam, ők hogyan értékelik a látottakat.
Elvégre hozzájuk ritkábban jut el szovjet
előadás, s ők maguk is inkább csak fesz-
tiváltapasztalatokkal rendelkezhettek.
Megállapítottuk, hogy a látott produkció
ugyan kirakatjellegű, csakhogy ez a ki-
rakat már más boltba enged betekintést,
mint pár évvel ezelőtt. Az olasz sajtó első


