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A nyolc nagyhatalom genovai találkozóján, a globali-
zációellenes tüntetés során a feldühödött tömeg autó-
kat gyújtott fel, és kirakatok ablakait zúzta be, ezzel
akarván felhívni a G8 képviselôinek figyelmét a társa-
dalmi igazságtalanságokra. A szabad és egységes Eu ró -
pába született írót sokkolta ez az élmény. 

Tragikomédiájában a hatalom természetét, az egysé-
ges Európa és a globalizáció problémáit boncolgatja,
egyszerû színházi helyzetekre visszavezetve. Szereplôi
olyan fiatalok, akik elszakadóban vannak szüleiktôl,
elsô önálló lépéseiket teszik az életben, s ez sokszor
ember- és barátságpróbáló helyzeteket eredményez.
A jelenetek egy-egy közéleti kérdéskör köré csoporto-
sulnak, amelyek hátterében többnyire magánéleti
probléma húzódik meg.

A Nuovo Teatro Eliseo – amelynek új vezetése egyre
fontosabbnak tartja a szokványostól eltérô színházi
nyelv megismertetését – Róma városával közösen, kí-
sérleti programként tûzte mûsorára Paravidino darab-
ját, ami igen jelentôs lépés, hiszen Olaszországban ke-
vés kortárs darab kerül színre a fôváros hivatásos nagy-
színpadjain. A Teatro Eliseo két játszóhelye közül – a
széles körû érdeklôdésre és a népes szereplôgárdára
való tekintettel – a nagyszínpadot választották a bemu-
tató színhelyéül.

A cselekmény egy kék kanapén és körülötte zajlik
(a szín utal az Európai Unió zászlójára – a nemzeti szí-
nek késôbb is szerepet játszanak az elôadás során),
amely lötyög a térben, a Teatro Eliseo színpada elnyeli
az egyszerû bútordarabot. A színpad közepén üres
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austo Paravidino (1976) fiatalon lett az olasz színházi élet híressége, s egy csapásra nemzetközi is-
mertséget szerzett a genovai G8 konferencia rendbontó eseményeirôl szóló darabjával. A Noccioline

(Földimogyoró) egyszerre került színre Németországban, Angliában és Olaszországban.* 

* A darabot e számunk mellékletében közöljük. (A Szerk.)
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fémkeret áll, egy hatalmas képátmé-
rôjû tévé, melyet a fiatalok körbeülnek,
buta sorozatokat és mesefilmeket bá-
mulva. A háttérvetítés, mely kékbôl
zöldbe, majd fokozatosan vörösbe vált,
kiemeli a színészek arcélét, karakterét,
mozgását, így ad határozottságot, dina-
mizmust és koncentrációt az elôadás-
nak (díszlet: Antonio Panzuto, jelmez:
Sandra Cardini).

Buddy (Michele Sinisi) irányítja a já-
tékot, ô foglalja egységbe az esemé-
nyeket, ô a szemtanú, az ô átalakulása,
magatartásának változása ad súlyt és
kiterjedést a történetnek.  Rikító sárga
pólóban hadonászik – csillag az egysé-
ges Európa zászlóján –, és pugliai táj-
szólással meséli el: régóta szerelmes
barátja húgába, de eddig még nem si-
került a lány közelébe férkôznie. Mind -
ezt humorral, szívvel adja elô, az eset-
len mozgású és nem túl elônyös kül-
sejû férfi – Sinisi a legidôsebb a színészek között –
szimpátiát ébreszt. Ô az összekötô kapocs a közönség
és a szereplôk között, kívülálló is, részt is vesz az ese-
ményekben.

Az elsô felvonás egy folyton szaporodó baráti társa-
ság szimbiózisát ábrázolja, melyet barátságok, szerel-
mek és ellenségeskedés határoz meg.  Már a húszas
éve  ik elején járó, a vörös, sárga, kék minden árnyalatát
viselô, extrém öltözékû, infantilis, a szülôk pénztárcá-
jából élô, felelôtlen fiatalok körében is hatalmi problé -
mák jelennek meg. A szemüveges, tudálékos Party nagy
plüssvirágot szorongat a kezében, s affektált beszéd-
módja azt sugallja, sosem akar felnôni. A rongálásért,
törés-zúzásért – Snappy (Luigi Di Pietro) megtapossa
a kanapét, valaki összetöri a tévét – senki nem vállalja
a felelôsséget. Buddy, a hatalom birtokosaként, szem-
beszegül a mindenkori betolakodókkal, a rongálókkal. 

de nem maradhat mindenki. Piggy sáros és bûzlik,
Buddy azonnali hatállyal kiutasítja, utalván az Unió
bevándorlási politikájára, mely sok esetben nélkülözi a
demokratikus megoldást. (Paravidino szereplôit
Schulz amerikai képregényíró figurái ihlették, amint
ez a nevekben is megmutatkozik.)

Valerio Binasco rendezô, aki az olasz hagyomány-
nak megfelelôen szintén színészként kezdte pályafutá-
sát, feszes, pergô ritmusú elôadást hozott létre, s min-
dent megtett azért, hogy életre keltse a figurákat.
Az elsô felvonás összjáték, csapatmunka, ezért
Michele Sinisit kivéve nehéz egyetlen színészi alakí-
tást is kiemelni. A felvonás csúcspontja, amikor
Snappy a piac könyörtelen törvényérôl mesél, éttermi
kalandjával szórakoztatja társait – fizetés nélkül lógott
meg –, akik szájtátva hallgatják a kapitalizmus alap-
eszméjét kifejtô tanmesét: a tulajdon szent. A deka-

Az együttélés nehéz – a tulajdon
elosztása és a felelôsségvállalás visz-
szafordíthatatlan káoszt teremt a kis
baráti társaságban. Amely persze a
társadalmat, a nagy egészet jelképezi.
Az emigráció, a munkaerô-áramlás, a
munkavállalás, a gazdagság, a pazar-
lás – a 2000-es évek Európájának prob -
lémái merülnek fel egy-egy brechti
szigorral, de egyéni hangú tömörség-
gel felépített jelenetben, melyet a fia-
tal író kiválóan skiccel fel, de nem ás
a mélyre, nem kívánja ôket megolda-
ni. Szereplôi egy-egy probléma meg-
testesítôi, az átalakulás folyamatát
nem, csak az eredményét látjuk. Para -
vi dino alapkérdése: milyen kulturális
különbség képes elvezetni a gyilkos-
ságig? Nincs válasz, az alternatívák
szá ma azonban végtelen. A lakásba
egymás után érkeznek az emberek,
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meroni helyzetben az addig ellentétektôl megosz-
tott társaság egymásra talál. 

A második felvonás börtönben játszódik. A teret a
leengedett vasfüggöny szûkíti, kellemetlen, mocs-
kos kihallgatószobában találjuk magunkat. Tíz év
telt el csupán, a fiatalok egy része beilleszkedett a
hatalomba (belôlük lettek a rabtartók), másik részük
annak túlkapásaitól szenved (ôk a rabok, akikrôl
nem lehet tudni, miért kerültek börtönbe, csak any-
nyit, hogy sztálini módszerekkel – ivás-vizelés meg-
vonásával és komoly ütlegekkel – kínozzák ôket, a
2000-es évek szabad Európájában). 

Az elôzô felvonás Cindyje (Iris Fusetti), valamint
a Lányként emlegetett szereplô (Alba Katherina
Rohrwacher) megtalálta számítását a hatalom ber-
keiben. Egyikükbôl kemény rendôr lett, aki jobban
kínozza nôi rabjait, mint férfi kollégái bármelyike, a
másik, a vörös hajú Rohrwacher a hatalom képvise-
lôinek szeretôjeként, virágos ruhában, nyalókával a
szájában, „ártatlan” magatartásával sokkolja a nézôt.
Buddy szintén a hatalom berkeiben kötött ki, kivá-
lóan áll rajta a rendôri egyenruha, ahogy jellemének
is megfelel a fogvatartó szerepköre.

Binasco agressziómentesen képes ábrázolni az
agressziót, a legembertelenebb kínzásokat a néma-
film mozijának módszerével állítja színre, zongora-
futam kíséri az ütlegelést, a fogvatartottak stilizált,
lassított mozgásban rogyadoznak az ütések súlya
alatt. Két idôs hölgy mégis megelégeli a színpadon
látottakat, a rabok végletesen megalázó, emberi mi-
voltukból kivetkôztetô kínzását, s az elsô sorból fel-
állva elhagyja a nézôteret. Iris Fusetti rendôrnôje
perverz pszichopata, aki abban leli örömét, hogy bé-
kaügetésre, majomugrálásra kényszeríti a rabokat.
Ez a fajta pszichológiai realizmus szokatlan a mai
olasz színjátszásban, így többen egyetértenek a két
idôs hölggyel.

A színpadi kihallgatásnak halálos áldozata is lesz,
a zöld-fehér-piros ruhában kifeszített Piggy (Aram
Kian), akitôl megtagadják a vizet, és folyamatosan
verik. A nyomokat a hatalom fondorlatos módon
eltünteti.

Buddy vallomása zárja az elôadást, aki Júdásként
árulta el társait annak idején, tíz évvel korábban.
Amikor ugyanis a gondjaira bízott lakás tulajdonosa
hazatért, ô megtagadta barátait. Ki tudja, talán ha
akkor kiáll mellettük, ô sem lesz a hatalom egyik
fogaskereke. A nézô szimpátiája kiáltó antipátiába
vált, az író leleményesen foglalja keretbe a játékot.
Bugyuta gyermekdal zárja a történetet, s finoman
teszi egyértelmûvé a visszatérés, a változás lehetet-
lenségét.

A fiatal szerzô súlyos mondanivalót fogalmaz meg
huszonhárom rövid, karakteresen lezárt jelenetben,
a kiábrándultság és a tudomásulvétel mezsgyéjén
egyensúlyozva. Az egységes Európa nem az a hely,
amelyet gyermekkorában megálmodott, a gyermeki
naivságú dal a torkokra fagy, s az Örömóda, Európa
himnusza paródiává torzul a neonfényekkel övezett,
csillogóan semmitmondó tükörben.

SUMMARY

Some late first nights of the past season attracted the at-
tention of our critics. Ákos Török, Balázs Urbán, Andrea
Tompa, Tamás Jászay, Róbert Markó, István Nánay,
Tamás Márok, Ágnes Maul, Noémi Herczog and László
Zappe saw for us, respectively, Georg Büchner’s Leonce
and Lena (The Ark, Maladype Company), three guest per-
formances of the Tamási Áron Theatre from Sepsi szent -
györgy/Sfintul Gheorghe, Rumania (Júlia by András
Visky, Of Mice and Men by John Steinbeck and Yvonne,
Princess of Burgundy by Witold Gombrowicz), an adapta-
tion of Gogol’s Dead Souls by a new group, the Sputnik
Navigation Company, Schiller’s Don Carlos (The Ark),
Peter Shaffer’s Black Comedy (Kaposvár), BL, an evening
with drummer Gergô Borlai and Andrea Ladányi (Sanyi
and Aranka Theatre), Verdi’s Otello (Szeged, with José
Cura), Molière’s George Dandin (The Stage), Martin Crimp’s
a.N.N.a (Merlin) and the Lerner–Loewe musical My Fair
Lady (Nyíregyháza).

Reviews of our dance critics, Krisztián Faluhelyi, Anna -
mária Szoboszlai, Csaba Kutszegi and Ádám Mestyán ex-
amine the MU Terminal’s B and C evenings, performed
by the school’s students, On the Throne of the Electric
Chair, a new choreography of Ferenc Fehér as well as The
Green Drawing Room and Nothing and Never, produced by
the Szeged Contemporary Ballet, with the choreography
of Éva Duda, respectively Tamás Juronics. 

This being the beginning of the festival season; Tamás
Koltai reflects on the yearly event in Miskolc, which reg-
ularly joins some definite accompaniment to the works of
Béla Bartók. This year it was the turn of „Bartók and the
Slavs” and our editor has nothing but praise for the
Moscow Helicon Company that offered Mussorgsky’s Boris
Godunov and Dmitri Shostakovitch’s Lady Macbeth of
Mtsensk to the public. 

From Szeged starts a new venture: five operas will be
produced yearly in different venues; Hungarian directors
will operate abroad and foreign directors in the Hunga -
rian venues. Our collaborators talk to the appointed
artists: Judit Rácz to Róbert Alföldi (Robert Ward’s The
Crucible in Dicapo Opera, New York), Judit Petrányi to
Zoltán Balázs (Heinrich Marschner: The Vampire in the
Rennes Opera), Tamás Márok to Julia Haebler (Gershon
Kingsley – Michael Kunze: Raoul, in the Theater Bre -
men), László J. Gyôri to Michael Sturm (Francesco Cilea:
Adriana Lecouvreur in the Szeged National Theatre) and
Éva Mikes to Péter Telihay (Benjamin Britten: The Rape
of Lucrezia, in the Baltic Opera of Gdańsk). 

Some foreign festivals are also reviewed. László Bér -
c zes reports from the Moscow Golden Mask Festival,
Krisztián Faluhelyi from the Berlin Theatertreffen and
Marianna Vágó from the Mülheim an der Ruhr Festival
where Dea Loher’s The Last Fire was declared best new
German play of the year. 

Another event: the first night of Fausto Paravidino’s
Noccioline (Peanut), inspired by the antiglobalist demon-
strations in Genova – also our playtext of the month – is
commented by Lilla Falussy.   


