
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



reagálása is ez volt: „Glasznoszty a szín-
padon."

Ha a glasznoszty a közönség lelkes ün-
neplése mellett egy Turgenyev-adaptá-
cióban mutatkozott meg, akkor képzeljük
el a nézők döbbenetét, amikor a vilniusi
Gyermekszínház Négyzet című, a sztálini
deportálásokról szóló előadását láthatták.
Gyermekszínházban ennél drámaibb
produkciót még nem láttam.

A darab - melyet Eimunst Nekrosiusz
írt és rendezett - „flash back" szerkezetű.
Egy idősebb férfit orvosi vizsgálatra kísér
a felesége. Amikor a röntgenre kerül sor,
az orvost nem látjuk, csak a hangját hall-
juk, amint utasításokat oszt a betegnek. E
magnóhang hatására idéződik fel a férfi
Gulág-múltja. Az orvos mint táborpa-
rancsnok kerül a színre, állandóan hang-
tölcsérbe ordibálva egzecíroztatja a ra-
bot, aki a szemünk láttára a megaláztatás
minden stációján keresztülmegy. A szín-
padkép egyszerre barakkbelső és fogoly-
tábor, a néhány jól elhelyezett tárgy erős
jelzéssel szolgál az atmoszféra felidézésé-
hez. Világos szerkezetű, megrendítő egy-
felvonásos, mely messze meghaladja a
gyerekszínház nálunk eddig elfogadott
kereteit.

Az élmény még dolgozott bennünk,
amikor beültünk az Assenbla Teatro
Gabriel García Marquez egyik novellá-
jából készült előadására. (Ez a produkció
programomban vastagon aláhúzva szere-
pelt, a vastag vonal az előadás végére
átcsúszott a címre.) Zajos, külsőséges,
értelmetlen, dilettáns, unalmas, fárasztó,
túlhaladott... - miért legyek udvariasabb,
ha még a házigazdák közül is sokan
elszöktek a nézőtérről, otthagyva minket,
megszeppent külföldieket?!

No, nem baj, gondoltuk magunkban,
majd a bergamói Teatro Tascabile más-
napi szabadtéren tartandó Csavargók va-
gyunk című előadása kárpótolni fog min-
ket! Jól is kezdődött. Egy parkban Strauss-
zenére hatalmas gólyalábakon estélyi ru-
hás hölgyek és urak keringőztek. Egy
hölgy unatkozó arckifejezéssel néhány-
szor körbelovagolta a nézőket. Majd hir-
telen vége lett a mulatságnak, a színészek
felkerekedtek, hogy a park másik végébe
csalogassák a közönséget. Aha, ott lesz az
előadás - felkiáltással követtük őket. Há-
rom óra múlva beismertem, hogy ennyire
még nem vontak be darabba, mert annyi-
ra fáradt lettem a parkbeli csavargástól,
hogy alig vártam egy kevésbé avantgárd
előadás kezdetét, melyet pihepuha bár-
sonyszékből lehet nézni.

Es megint az oroszok, a moszkvai Stu-
dio Celovek. Petrusevszkaja Cinzano
című műve. Három srác a színpadon, egy
lepusztult lakás, sok alkohol és életide-

Mumu. A leningrádi Kis Színház előadása

Trió - egy emberre. A bresciai Centro Teatro produkciója



genség. Sztanyiszlavszkij keverve Lee
Strasberggel. Improvizáció felsőfokon.
Bravúros részegségi jelenet alkalmi ütő-
hangszerekkel kísérve, és legalább két-
perces néma csönd, alig-fénynél, cigaret-
tázgatva. Most is irigykedtem a techniká-
ra, de nem az elektronikaira, hanem a
színészire. Nagy különbség. Es hatalmas
siker.

Azért volt olasz siker is. Az Accademia
Perduta nevű társulat teljesen hagyomá-
nyos „brum-brum-macis" előadása. Volt
itt szállongó szappanbuborék, kettényíló
fal, beatzenére táncoló varázsló, nézők
közé menekülő királyfi, „Nem láttátok,
hol van a boszorkány? De igen, ott van
mögötted!" - és boldogan sikoltozó kis-
gyerekek, akik mindent felfogtak ebből
az előadásból, csak azt nem, hogy ízlé-
süknek felnőtt bácsik adtak egy jókora
pofont. Az olasz házigazdák ezúttal is el-
szivárogtak a nézőtérről, és az előcsar-
nokban a szovjet előadások hatását ele-
mezték széles mozdulatokkal.

A moszkvai Gyermekszínház Ander-
sen meséjéből, a Császár csalogányából
csinált nagyszerű politikai hiperbolát,
feltehetőleg a gyerekek számára is élvez-
hetőt. A hatalom és a művészet viszonya
talán nehezen emészthető, de a játékstílus
és az előadás formája minden korosztály
számára magával ragadó és szórakoztató.
A színészek minden pillanata hiteles, még
a ripacsos momentumokban is. Pantomim
és ritmusjáték, többszólamú éneklés,
felosztott hadarómonológ húsz emberre,
újabb és újabb rendezői-színészi
remeklések sorozata. Es politika, politika
mindenütt.

Láttam még múzeumba illő Anna Frank
naplóját (a torinói színháztól), mozgásra
és világítási effektusokon alapuló experi-
mentumot a Teatro Gioco Vita előadá-
sában, de a fesztivál végére egyöntetű lett
a vélemény: színházat csak a szovjet pro-
dukciók jelentettek. Teher alatt nő a pál-
ma? Igen. De az se baj, ha leveszik róla a
terhet, mert teljes pompájában és szép-
ségében akkor mutatkozhat meg.

Es még valami: egy gyerekszínházi
fesztivál is jelenthet színházi élményt, ha
az illető színházak feladatukat elmélyült-
séggel, szakmai komolysággal és mindent
kifejezni akarással valósítják meg. Ennyit
a kérdőjelekről és a vastagon aláhúzott
előítéletekről.

TAKÁCS ISTVÁN

Hét nap gyerekvilág

RITEJ Lyonban

A motelpanelokból összerakott pavilon a
város legnagyobb terének, a Place Belle-
cournak a keleti sarkában állott. Úgy
alakították ki, hogy az előcsarnokból egy
zárt, átriumszerű térségbe jutottunk, ezen
túl pedig hatalmas, cirkuszi sátorhoz
hasonló csarnok következett. Az átrium
körül helyezkedtek el a kicsiny, de min-
den szükséges berendezéssel felszerelt
irodák - természetesen komputerekkel,
fénymásolókkal, villanyírógépekkel, adat-
tárolókkal. A színes zászlókkal díszített
bejárat mellett hatalmas táblán virított a
RITEJ plakátja: a betűszó J betűjéről el-
rugaszkodó fura, nagy orrú, köpenyes-
kardos figura, amint éppen elröppen egy
nagy sárga folt (a hold?) felé. A pavilon-
ban állandóan jelen volt a lyoni televízió-
sok egy csoportja, rádióriporterek dol-
goztak. Az egész szervezést talán tíz em-
ber végezte. Minden azt jelezte: az ese-
mény jelen van. a város életében.

A RITEJ (Rencontre Internationale du
Théâtre et des Jeunes Spectatures - A
színház és a fiatal nézők nemzetközi ta-
lálkozója) május 29. és június 10. között
rendezte meg bemutató- és vitasorozatát
Lyonban. A francia nagyváros - a „kis
Párizs", ahogy gyakran emlegetik - nagy
összeggel segítette a rendezvényt. A má-
sik támogató a francia kulturális minisz-
térium volt, de rajtuk kívül főszerepet
játszott a szervezésben is a lyoni, épp
húszesztendős Théâtre des Jeunes An-
nées, amelynek igazgatója, Maurice
Yendt egyben a találkozó művészi veze-
tője is. Patronálta a rendezvényt az ASSI-
TEJ (Assotiation Internationale du Thé-
âtre de l'Enfance et de la Jeunesse),
amelynek magyar tagozatát képviseltem
Lyonban. De támogatta a fesztivált még
további vagy harminc különböző intéz-
mény és szervezet, vállalat, bank és kiadó.

Nyolc országból

A találkozóra nyolc országból érkeztek
csoportok és előadók. A házigazda fran-
ciák hét produkciót mutattak be, a többit
az Ausztráliából, Guatemalából, Kana-
dából, Mexikóból, az NDK-ból, az NSZK-
ból, Olaszországból és a Szovjetunióból
jött vendégektől láthatta a közönség és a
szakma sok országból jelen levő képvise-
lője. Az előadásokat kilenc különböző
helyszínen mutatták be. Ez két okból volt

érdekes. Egyfelől nagyon jól választották
meg, melyik produkció hová illik, milyen
színpad, nézőtér a legmegfelelőbb hozzá,
másfelől - mivel ezek a helyszínek a nagy
kiterjedésű város legkülönbözőbb pont-
jain voltak - az utazás a külvárostól a vá-
rosközpontig felért egy városnéző sétá-
val. (Mellesleg: a RITEJ-en résztvevők
ingyenes utazásra jogosító igazolványt
kaptak, a lyoni közlekedési vállalat ily
módon szponzorált...)

A meghívott produkciók nyilvánvalóan
azért kerültek a programba, hogy minél
szélesebb skálát mutassanak be arról,
amit manapság a világ különböző tájain
gyerek- és ifjúsági színháznak neveznek
(vagy ami annak nevezhető).

A Lyonban töltött egy hét alatt nyolc
előadást láttam, a produkciók felét. Nem
tudom, ekkora „mentés" alapján lehet-e
általános tanulságokat levonni, de való-
színű, hogy valamennyi előadás ismere-
tében sem lenne sokkal több alapom a
konklúziók leszűrésére. Azt hiszem, a
különböző tanácskozások, viták - minden
napra jutott belőlük több is - inkább csak
állapotrajzot adtak, valamiféle hely-
zetjelentést: hol tart ma a gyerekeknek és
a fiataloknak játszó színház. A stílusok,
témák, eszközök, tradíciók, kultúrák és
civilizációk tekintetében e tizenhat elő-
adás alapján is fantasztikus szóródás re-
gisztrálható, s a szakma alighanem csak
abban érthetett egyet, hogy a gyerekek és
a fiatal nézők számára gyakorlatilag min-
dent lehet játszani, és mindenféleképp,
minden eszközzel és stílusban.

Az ismeretterjesztés mint színház

Esetleg fordítva: a színház mint ismeret-
terjesztő fórum. Illetve: ha ismeretter-
jesztő célzatú egy előadás, akkor színház-e
még vagy már?

Lyonban két produkciónál merültek fel
ezek a kérdések. Az egyik egy ausztrál
bennszülött csoport Az álmok ideje
(Dreamtime) című produkciója volt. Eb-
ben nyolc, az őslakos tjapukai (esőerdei
emberek) törzsből származó férfi egy
dramatikus játék keretében idézte fel a
kőkorszakbeli emberek életét, a civilizá-
ció első vívmányainak megjelenését.

Vagy talán nem is dramatikus játék volt
ez, hanem ősi rituális tevékenységek
felidézése? (Esetleg épp ettől vált a mi
európai szemünkben dramatikussá?) Az
ágyékkötőre szorítkozó jelmezt előttünk,
a színpadon egészítették ki arc- és test-
festéssel; a tűz, a vadászat, a harc ünne-
pére készülődtek; ellenséges törzsbelit
fogtak el és vetettek alá kínzásoknak, pró-
báknak, miközben a legtermészetesebb
módon, pálcapörgetős módszerrel tüzet


