
gük és érzékenységük elbűvölte a nehezen
behódoló magyarokat is. Az el-játszott
jelenetben egy elszabadult kanári egy
szerelmespár összekerülését és egy
megcsúszó öregember halálát okozta.
Ragaszkodtak a halálhoz, ezért rákér-
deztem: „Mit akartok vele kifejezni Kell
ez ?" „Kell - válaszolta egy tizen-egy éves
lány -, mert így látszik, hogy különböző
embereknek ugyanaz a dolog egy időben
okozhat jót és rosszat."

Így tanultuk a világot tizenöt nyelven,
de főként a színház nyelvét beszélve.
Voltak persze furcsaságok is. Szorongva
gondolok például a franciák aszketikus
életet élő „gyerekszínjátszó" csoportjára,
akik egy kis településről jöttek, szép
koponyájú, kopaszra borotvált színész-nő
vezetőjükkel, s afféle „szamuráj-képző"
koncentrációs gyakorlatokat mutattak be.
Csuklottak, kiáltottak, dobogtak,
veszettül koncentráltak, gondolom, hogy
ha majd egyszer lesz valami
kifejeznivalójuk, készen álljon rá testük és
lelkük. Korán keltek, együtt ettek,
zárkózottak voltak és megejtően szere-
tetre méltók, ahogy gyermekségüket
tanáruk iránti ragaszkodásból meg-
próbálták hozzáigazítani a felnőtt szí-
nésztréning-szertartáshoz.

A mi ötvenfős társaságunk végül is
majdnem félórás rögzített improvizáció--
sort mutatott be utca, ahol élek címmel. Az
elfogadható rögtönzésekhez ki-találtunk
egy éppen hogy megtartó fő
cselekményszálat, miszerint az utcába,
ahol „a" lány él a szüleivel, beköltözik egy
népes cirkuszos família. A cirkuszosoknál
találkozik a lány „a" fiúval, meg-szeretik
egymást, a lány megígéri a fiú-nak, hogy
felhívja telefonon, de ezt a cirkuszosokat
lenéző szülők, valamint az elszabadult
kanári körüli bonyodalmak
megakadályozzák. Tűz keletkezik az
utcában a nagy fiúkat utánzó kisebbek
dohányzása miatt. A tűzből az egyik ar-
tista menti ki az őslakosok kisgyerekét.
Helyreáll a béke, befogadják a cirkuszo-
sokat, s végül a telefon is megcsörren,
hogy a szerelmesek elmondhassák: halló ..
halló. Es megszólal a zárózene.

A hatalmas, mindent tudó színpadon is
óriás sokadalom ötven gyerek. A be-
mutatónak „szervezője" lettem a lyngeni
Sabinával együtt. Az előadás -- őszintén
szólva - inkább istenkísértés, trükk,
bravúros tornamutatvány volt, mint
művészi esemény.

Ilyen multilingvális színházi élményt
elképzelni sem tudtam. jómagam a sze-
relmi szálon, a telefonszituáción dol

goztam a spanyol, ír, izlandi, német, dán,
osztrák tőszereplőkkel. A pillérszövegek,
a fő dialógusok angolul hangzottak el,
ám amikor dühkitörésre vagy lel-
kendező monológra volt szükség, nagy
izlandi tirádák szöktek az égre, vagy épp
németül sziszegte lányának a mama: „Was
machts du ! ?" Sabina kolléganőm a
cirkuszi jeleneteket fésülgette, a smin-
keket készítette véglegesre. Riitva, a finn
újságírónő a hangstúdió és a szín-pad
között rohangált ügyelőként. Bent
Jacobsen, a dán csoportvezető a kamasz
fiúk erőfitogtató és a cigarettázás, tűz,
tűzoltás jelenetsort állította be, Carlos a
kisfiúk játékát és a portugál kislányuk
utcai körtáncát gondozta, Geri az árny-
színházat készítette elő , Gida a jazz-
balettbetéten és a szomorú születésnap
jóra változtatásán dolgozott, Magnus a
svéd nagylányokat beszélte rá, hogy
legyenek az utca őslakói. A spanyolok-
nak pedig kézzel-lábbal fordított min-
denki, hogy hová faroljanak a cirkusz-
kocsival, s hogy a kis írt ki szedje le a
tűzoltólétráról. Az előadás előtti meg-
beszélés a magyarokkal afféle focimeccs-
indító eligazításnak hathatott: „ Hozd be
Xavért, és lökj rajta egyet, mert sose
hozza időben a telefont", „vegyél virágot
a szőkébbik osztráktól, ha más nem
venne tőle", „lehetőleg ott ájuldozz, ahol
ki kell tölteni a teret, mert üres lett a
színpad ..."

Az előadásnak nagy sikere volt. A vég-
eredmény - úgy tűnt bennünket,
„progresszíveket" igazolt. S mikor láttuk,
mennyire örülnek mások is a mi
erőfeszítéseinknek, igazolódni látszott a
szándékunk, hogy megpróbáltunk ki-
fejezni valamit, hiszen értik. Kifejezni
kortól és képességtől, no meg a körül-
ményektől sújtva és emelve azt, hogy
milyen is tizenhárom évesnek lenni
Európában, az országban, a városban,
„az utcában, ahol élünk", dadogva,
nyögve, pörögve, bukfencet vetve ... s
olykor igazi színházat csinálva.

N. I.

Gyerekszínházi fesztivál
Šibenikben

Minden év júniusával; utolsó hetében a
gyerekeké a jugoszláv tengerpart egyik
legkedvesebb, leghangulatosabb városa,
Šibenik, ahol 1958 óta rendezik meg a
jugoszláv gyerekszínházak nemzetközi
rangú fesztiválját. Kezdetben csupán a
hazai együttesek vettek részt a találko-
zókon, de 1963-tól már minden alka-
lommal bemutatkoztak külföldi művé-
szek is. Valamennyi földrész képvisel-
tette már magát a fesztiválokon: harminc
ország kilencven együttese lépett fel a
szigorú és hálás šibeniki gyerek-
közönség előtt.

Ez a fesztivál ugyanis elsősorban ne-
kik, a helyi és az előszezonban oda-
látogató gyerekeknek, a közönség-nek
szól, de természetesen részt vesznek az
eseményeken a jugoszláv színházi,
irodalmi, képzőművészeti , zenei élet ve-
zetői, neves képviselői éppen úgy, mint a
kritikusok, valamint a külföldi meghí-
vottak. A fesztivál ugyan elsősorban
színházi, de a napi két-három színházi
produkció mellett számtalan más prog-
ram is várja az érdeklődőket: zenei,
folklór- és táncelőadások, videoprog-
ramok, filmvetítések, képzőművészeti
tárlatok, könyvkiállítás, költői-írói estek-
délutánok s a szakembereknek külön-
böző témájú kerekasztal-beszélgetések,
viták. A viták legfontosabbika az
előadásokat értékelő két-három napon-
ként rendezett sajtókonferencia, ami nem
más, mint igen kemény hangú, mégsem
személyeskedő, elvi szintű és célratörő
beszélgetés, amelyen az egyes művészeti
ágak a báb- és az élő szín-házi -
válogatóinak többnyire meg kell
indokolniuk, hogy miért választották az
igen széles kínálatból az adott produk-
ciót, a többiek pedig szétszedik az elő-
adásokat. Ezeken a beszélgetéseken a
külföldi csoportok előadásait is megbírál-
ják - udvariasan, de keményen.

A gyerekek nemcsak nézői az esemé-
nyeknek, hanem számos program aktív
résztvevői is. Utcákon, tereken, udvarok-
ban telepszik meg egy-egy zenész, aki
közös éneklésre vagy együtt muzsikálás-
ra invitálja az arra haladókat, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt. Máshol
képzőmű-



vészek dolgoznak nap mint nap az ér-
deklődő gyerekekkel, festenek, rajzol-nak,
happeningeket kreálnak. A naponta
megjelenő fesztiválújságban sem a felnőt-
tek kritikái olvashatók az előző esti
programokról, hanem a gyerekekéi, akik
tömören és egyértelműen fogalmaznak.

Az előadások este hétkor és fél tíz-kor
kezdődnek, de ez természetesen az ottani
közönség számára egyáltalán nem jelent
késői időpontot, a majd éjfélig tartó
második előadás is zsúfolásig van
gyerekekkel, Két helyszínen folyik a h i v a

talos program: a városka színházában és a
csodálatos šibeniki dóm lábánál felállított
szabadtéri színpadon. Emel-lett
délutánonként a városka legkülönbözőbb
helyein bukkannak fel a társulatok rövid,
utcai programjaikkal.

Az idei kéthetes rendezvényen hat-hat
hazai báb-, illetve élő színházi produkció
mellett egy-egy szlovák, bolgár,
egyiptomi, francia, NSZK-beli, brazil
együttes, valamint egy norvég kórus
mutatkozott be. Én hat napot töltöttem
Šibenikben, s ezalatt tizenkét

produkciót láthattam. Bár a fesztiválnak
rendkívül magas nemzetközi rangja van, s
az elmúlt negyedszázad alatt Európa
legnevesebb gyerekszínházai és bábszín-
házai megfordultak - legtöbbjük nem is
egyszer - a városban, az idei külföldi
kínálat - legalábbis az, amit láttam - igen
gyér volt. A kairói EI-Sham Balett Klub
tulajdonképpen egy magán-tánciskola,
amely a klasszikus orosz balettstílust
oktatja. Előadásuk lényegé-ben egy
vizsgabemutató volt. Mint ilyen, nagyon
kedves. Pazar kiállítás, új és új
jelmezköltemények mutatták: alig-ha a
szegények iskolája lehet ez a tánc-tanoda.
Az a néhány balettelem, amit viszont a
legjobbaktól a legügyetlenebbekig
bemutattak, arról biztosította a nézőket,
hogy a táncosok közül aligha lesz bárki is
világklasszis.

A Hamburgi Gyerekszínház a Varázs-
fuvolát adta elő - alig minősíthető
színvonalon. Schikaneder szövegkönyvét
mint drámai művet játszották, de időn-
ként hol szintetizátoron szólalt meg
Mozart zenéje, hol énekelték is az áriákat.
Giccses díszlet, műkedvelő szintű színészi
játék, a zene szépségének kilúgozása,
statikus rendezés tette nehezen
elviselhetővé a nyugatnémetek elő-adását.

A legérdekesebb külföldi együttes a Săo
Paolóból érkezett XPTO-csoport volt,
amely a Buster Keaton harca az érzelmesség
ragálya ellen című kollektív alkotásával
mutatkozott be. A három-tagú együttes
csupán két éve dolgozik együtt, s
műsorának két része két külön stílusvilág,
ám egy gondolatkör meg-nyilvánulása. Az
első részben főleg kesztyűs bábokkal
dolgoztak a színészek, de időnként
kiléptek a természetes anyagokból,
ruhákból, használati tárgyakból
összetákolt paraván mögül, s élő színész-
ként vagy bábbal a kezükön táncoltak,
énekeltek, játszottak tovább. A három-
szögtörténet az igazi érzelmek és az el-
üzletiesedő kapcsolatok ellentétét vázolta
fel, természetesen happy enddel. A
második részben a modern idők elember-
telenítő, elidegenítő hatása ellen kívántak
protestálni. Változatlanul bábos tech-
nikával adták elő a kissé közhelyes tör-
ténetet, de ezúttal absztrakt síklapokkal
játszottak, azok hol összeálltak egy-egy
harmonikus formává, hol széttöredeztek,
küzdöttek egymással. Ebben a produk-
cióban is feltűnt, ami aztán a jugoszláv
előadásokban általános tapasztalatom volt,
hogy elmosódnak a határok a bábszínházi
és az élő színházi játék-

Brazil bábos a šibeniki fesztiválon



mód között. A bábosok kilépnek a para-
ván mögül, leplezetlenül felvállal ják bá-
bos mivoltukat, azaz nem próbálnak
különböző technikákkal „láthatatlanná"
válni, az élő színházban viszont számos
bábos effektust használnak fel.

A gyerekszínházak közül a ljubljanai
Szlovén Ifjúsági Színház Pinokkió-
előadása magától értetődően élt a bábos
technikával, hiszen a főszereplőt
egyértelműen bábnak játszották. Ennek a
produkciónak az érdekessége az volt ,
hogy nem szokványos mesejátékot
csináltak a regénybő l , hanem a történetet
úgy tekintették, mint egy commedia
dell 'arte canavacciót. A hátrafelé erősen
emelkedő és szűkülő üres, kétoldalt
ajtósorokkal szegélyezett színpadtérben
látvány-színházi effektusok keveredtek a
commedia dell 'arte játékelemeivel, va-
lamint egyfajta stil izált bábszínházi játék-
móddal. A történet váza ugyan hasonlí-
tott a Pinokkióéra, de a lényeg inkább a
különböző hatásokon volt, emiatt kissé
széteső , lassú előadás lett a ljubljanaiaké.

A Zágrábi Ífjúsági Színház előadását
viszont éppen a feszes tempó jellemezte.
A színház diadala című zenés játék amolyan
beavatószínház-féle előadás; két csoport
- egy lányokból meg egy fiúkból álló
beszabadul egy színház-épületbe. A
lányok neve egy-egy szín, s ők képviselik
a szépséget, a poézist , míg a fiúk
zenészek, talán utcai, talán állástalan
zenekari muzsikusok. Mind-egyik
csoport magának akarja a termet,
háborúskodás kezdődik közöttük, amit
„a" színész okító bölcs szavai
csendesítenek le. A teljes megbékélést a
közös „ellenség " megjelenése, i l letve a
vele szemben kialakítandó közös front
létrejötte hozza el, s végül a hatóság
rendszabályokat betartató emberét is meg-
szelídít ik, ő lesz a már közös akarattal
működtető színház portása. A nem túl
nagyigényű és fordulatos történetet ked-
vesen és fő leg a szöveget háttérbe
szorítva vérbeli színházi eszközökkel
játszották a temperamentumos színészek.

Bár a fesztiválon lényegében azonos
számú bábszínház és gyerekszínház lép
fel, úgy alakult , hogy én fő leg báb-
előadásokat láthattam. A már eddig is
említett játékmódbeli határok elmosódá-
sán kívül az volt feltűnő , hogy milyen
gazdag folklórhagyományokra támasz-
kodnak a bábelőadások témaválasztá-
sukban éppen úgy, mint játékstí lusukban,
szemléletükben.

A mostani Bábszínház Aranyszarvú
bakkecske című előadása két testvér kö-
zötti harcot ábrázol, a harc célja a cím-
ben szereplő kecske megszerzése, ami a
gazdagságot, a boldogságot jelenti an-
nak, aki azt birtokolja. A balladai
hangulatú történetet jobbára nagy fa-
bábokkal adták elő , ezek egy része pálcás
báb, más része szicíl iai marionettszerű
volt. A történetet népdalok szőtték át, a
főkonfliktust időnként egy falusi
kunyhóban játszódó jelenetsor ellen-
pontozta, ezekben a jelenetekben a szí-
nészek bábokkal vagy anélkül, élő szí-
nész mivoltukban játszottak.

Az eszéki Gyerekszínház bábosai szin-
tén egy mondai hangulatú mesét mu-
tattak be. A z Ural bonyolult utalásokkal és
sejtelmes jelenetekkel teli történetét
nehéz volt követnie a szerbül nem tu-
dóknak, de mindenképpen lenyűgöző
volt az, ahogy a méteres, sú lyos bábok-
kal dolgozott az együttes. Az egy fából
faragott, kis méretük ellenére is monu-
mentalitást sugárzó bábok mozgatása
kezdetben nehézkesnek tűnik annak, aki
megszokta, hogy a bábok mindenféle, a
föld vonzáserejének fittyet hányó moz-
gásra képesek. De később egyre inkább
megfogta a nézőt a játék keménysége,
komorsága, ősi ereje, ami egyértelműen a
bábok anyagából, jel legébő l ,
mozgatásából következett.

A bravúros és az előbb hiányolt sza-
bad, féktelen mozgalmasság jellemezte
viszont a zemuni Pinokkió Bábszínház
Egy liba a holdon című előadását. A társulat
nem használt paravánt, néhány dísz-
letelem szolgált amolyan paravánfélének,
de leginkább szabadon, a színészt is
láttatva mozgatták a bábokat, változtat-
ták a helyüket a díszletelemek között. Ez
a kötetlenség persze nem egyértelműen
előny, könnyen vissza lehet élni vele, és
öncélú bravúrszámok előadására is
alkalmat ad. Az együttes azonban
általában elkerülte ezeket a veszélyeket,
és az igen egyszerű mesét bámulatos és
bravúros bábmozgatással s bábos és fény-
effektusokkal adták elő .

A fesztivál legjobb előadása - a zren-
janini Nemzeti Színház bábtagozatának a
Mese a kofferből című produkciója volt.
Ebben éreztem meg leginkább, milyen
óriási lehetőség van a bábos és az élő
színházi eszközök variálásában. A
színészek a nézőtérre rohannak be, mint
a vándorkomédiások csinálnak hangulatot
az előadásukhoz. Felmennek a színpadra,
ahol egy óriási utazókoffer

áll . Felnyit ják, és elővarázsolnak belő le
néhány rendkívül karakteres, kicsit gro-
teszk bábot: királyt, hadvezért, király-
fit , tanácsost, t u d ó t , doktort és egy
egyszerű leánykát. S elkezdődik a játék,
amely a tanulni nem akaró király-fi
megjavulásáról, a királyfi és a kislány
találkozásáról, szerelmükrő l , a fiúnak a
lánynak tett fogadalmáról szól sok-sok
bonyodalommal. Természetesen a végén
minden jóra fordul, legalábbis remélhet-
jük. Ugyanis ennek a mesének nincs
egyértelmű boldog vége, csak sejt jük és
reméljük, hogy a bonyodalmakban
megbetegedett kislány a királyfi megja-
vulása után meggyógyul. A bábok csak-
nem ember nagyságúak, a karjukba bele-
bújtatják a színészek a kezüket, úgy
mozgatják őket, de lehet félig
marionettként is bánni velük.
Tulajdonképpen olyan előadás ez,
amelyben egyszerre játszanak a
színészek és a bábok. A színészek hol
mint élő emberek, hol mint a bábok
mozgatói léteznek a színen, de kettejük,
a színész és a báb szétbogoz-hatatlanul
egy figurát testesít meg. Hol a báb
hangsúlyos, hol a színész. Amikor
például elalszik a kislány az előadás
végén, és finoman lefektetik a bábot, az
őt mozgató színésznő folytatja a figura
életét, az ő mozgása, mozdulatai,
arcjátéka fejezi ki mindazt, amit már a
bábbal nem lehet megmutatni. Ezt a sok
jugoszláv és külföldi fesztiválon
szereplő és sikert arató együttest jó len-
ne nálunk is látni, s ők is nagyon sze-
retnének állandó munkakapcsolatot ki-
építeni magyar színházakkal.

S ha már az együttműködésrő l esett
szó, a fesztivál igazgatója, Drago
Putniković kifejezte azon óhaját, hogy
nagyon szeretné, ha magyar együttesek is
szerepelnének a š i b e n i k i találkozón. A
cseh, a lengyel, a bolgár színházi életet
jól ismerik, majd minden évben meghív-
nak ezekbő l az országokból csoportokat,
de Magyarországgal nem sikerült eddig
tartós kapcsolatot kialakítaniuk. Csak az
Állami Bábszínház szerepelt Š ibenikben,
de már több mint egy évtizeddel ezelőtt .
Érdemes lenne a magyar színházaknak
egy kicsit Š ibenikre figyel-ni, hiszen ez a
fesztivál az egyik legrangosabb
seregszemle, ahol tanulni is , fellépni is
lehetne.


