
komplex módon egyesíti a pantomim, az akro-
batika és a modern táncok elemeit. S nem csupán
jelzésszerűen, mert itt a sűrűn felhangzó rock and
rollnak és shake-nek nem a hangulati értéke a
döntő, de a ritmust meghatározó inspirációja. A
rendezői lelemény állandó mozgásba hozza,
„foglalkoztatja" a tárgyakat is; az „ön-működő"
kötelek hol Júliát hintáztatják, hol konyakot,
rezsót vagy éppen a bilit hozzák „funkcióba". S
habár a különböző mozgáselemek sűrűn
váltakoznak ebben a játékban, mégis, a színészek
gesztusai sohasem tévesztenek határt: különösen
Koncz Gábor és Bodrogi Gyula játékában
mutatkozik meg tiszta formájában a rendezői
elképzelés. Koncz árnyalatnyi ritmusváltásokkal
lendül át az akrobatikából a pantomimba, a
„dallamos járásból" a rock and rollba, de valcerre
is futja erejéből. Játéka mindjárt az elején nagy
kezdősebességgel indul, s örömmel nyug-
tázhatjuk, hogy lendületét mindvégig teljes in-
tenzitással tartani tudja. Bodrogi Gyula - amellett,
hogy most is kacagtató mókamesternek bizonyul
- jól érzi a szituációk sokféle hangulati értékét. A
nosztalgikusabb, lágyabb tónusok kedvéért jeles
ökonómiával tompítja le a jól bevált gesztusok
élét. Emlékezetes lehet kimunkált némajátéka az
utolsó jelenetben - a búcsút és a „tanulságot" is
eszköztelenül, belülről közvetíti a nézőtér felé.

S ha van ennek az előadásnak „titka", akkor az
a rendező és a színészek szellemes, szívós
együttműködésében érhető tetten, amely képes
volt eredeti színekkel átvilágítani, színpadra fo-
galmazni Ivan Radoev játékait.

I I.

SZÁNTHÓ DÉNES

Hogyan kelt

idegeit nyelven rendezni?

A József Attila Színház Ivan Radoevnak, a ná-
lunk mindeddig ismeretlen fiatal bolgár írónak két
egyfelvonásosával nyitotta az évadot. A friss
ötleteket sziporkázóan szóró rendezés két ugyan-
csak fiatal bolgár vendégművész: Aszen Sopov
rendező és Sztefan Szavov díszlettervező érdeme.
Különösen a rendezés bravúrjára kellett fel-
figyelni. Mindkét darab ugyanis (Rómeó és Júlia,
autóstop) természeténél fogva döntő szerepet
juttat a rendezőnek; zenei, szcenikai hatások
kísérik végig az egész előadást. Talán a Szerelem,
ó (Vígszínház) óta nem láttunk előadást, amely-
nek annyira domináló tényezője lenne a rendező
fantáziája, mint ezekben a kis darabokban. És ez
olyan rendező munkája, aki nem érti a színészek
nyelvét, s a színészek sem értették őt. Lehet-e
tolmáccsal rendezni (még ha olyan tolmács-
virtuóz végzi is ezt a munkát, mint a bolgár-
magyar koprodukcióban működő Stehlich
Károlyné) - erről folyik a beszélgetés a bolgár
rendezővel, akiről azt is tudnunk kell, hogy mind-
össze nyolc éve rendez (színészként kezdte szín-
házi pályafutását), tehát nem afféle vén róka,
akinek kisujjában vannak a rutin adta mester-
fogások. Ezúttal először rendezett külföldön - és
hogy mit vállalt, annak nehézségeitől akkor rettent
meg, amikor már nyakig belemerült a munkába.

Az első nehézséget a színpadok mérete okozta.
A szófiai Szatíra Színház, amely Radoev egy-
felvonásosait bemutatta, a bolgár főváros leg-
jelentősebb színháza. Színpadnyílása 11,80 méter,
a József Attiláé 7,8o. És - mint köztudomású - a
József Attila Színház műszaki felkészültsége is
szegényes. A jól dolgozó műszaki személyzet
teljes energia-bedobására szükség volt, hogy az
előadást végigkísérő technikai ötletek hiánytalanul
érvényesüljenek.

A felfokozott figyelem a szokásosnál jobban
igénybe vette a műszakot is, a színészeket is. Az
idegen rendező szándékainak megértése, követése
koncentráltabb próbasorozatot kívánt



meg, mint amilyenhez színészeink rutinmunkáik
során hozzászoktak. A „majd mi megmutatjuk
ennek a kedves, serény bolgár fiatalembernek"
pszichózis végül egészséges alkotómunkát
eredményezett. Az előadást alig valamivel több
mint négyheti próba előzte meg - ez pedig Sopov
számára volt kevés, mert őnáluk hat-tíz heti próba
után kerül sor a premierre.

Sopov megszámozta a bolgár nyelvű és a ma-
gyar nyelvű szöveg minden sorát, és így pontosan
nyomon követhette, amit a színészek a számára
ismeretlen nyelven mondanak. Más-más (jórészt)
a színészanyag is, márpedig a Radoev-darabok
szerepei nagyfokú színészi szubjektivitást
kívánnak meg, tehát egyáltalában nem lehetett
szó arról, hogy a budapesti előadás mintegy
lefordítsa, sőt lekopírozza a maga nyelvére a szó-
fiait. Különösen szembetűnő volt ez a különbség
az első darabban, a Rómeó és Júliában, ahol a
magyar szereplő, Koncz Gábor hős és romantikus
Rómeó-típus, míg a szófiai Rómeó, Koszta
Karagenyijev fiatalabb, fiúsabb; a budapesti
shakespeare-ibb, tehát némileg patetikusabb, a
szófiai egyszerűbb, emberibb. A két leány (Pálos
Zsuzsa - Zsurzsotta Csekarova), már erőseb-ben
hasonlított egymáshoz, véletlenül még nevében
is.

A darab alapgondolata, mondanivalója termé-
szetesen mindenütt azonos, bizonyos nagy érzé-
sek kifejezésére is ugyanazok az eszközök állnak a
színészek rendelkezésére. Minél erőteljesebb az
irodalmi anyag, annál egyszerűbb a színész
számára érthetővé tenni. Ezért a két játék - de
különösen az első, a transzcendentálisabb - bár-
mily nehéznek is tűnt, a színészek fokról fokra
jobban beleélték magukat nemcsak az író, ha-nem
a rendező elképzeléseibe is. Ahol pedig fel-
felbukkant a nyelvi gát, ott segítségül jöttek a
szakmában ismert mozdulatok, a tolmácsot is
feleslegessé tevő mutogatás,a pantomim, a hang-
nem megadása.

A mai fiatalság viszonyulása a világhoz - ez a
Radoev-darabok alapállása. Rendezés közben
mindinkább kiderült, hogy a fiatalok magatartása,
problematikája, lelkiviláguk, ideáljaik közelebb
állanak egymáshoz magyar-bolgár viszonylatban,
mint fiatalság-öregség viszonylatában. De
különben is: néhány jelentéktelen utaláson kívül,
amelyek Bulgáriára emlékeztetnek, a darabok
nemzeti hovatartozása egyáltalában nem fontos.
Bárhol megeshetik történetük, ahol egyetemisták,
benzinkútkezelők, szerelmes fiatalok vannak - s
hol nincsenek? így aztán, noha más-más a két
nyelv ritmusa, hangulata, a problémák
megelevenítése nem okozott különös gon

dot a rendezőnek. Sopov kitűnően érti és érzi a
zenét, ezért is hasonlítja munkáját a karmesteré-
hez, aki bárhová utazik is, a jó zenekarból ki tudja
hozni azt, amit a műben megvalósítandónak tart.
Hiszen a kotta azonos - mondja. - A színésznek
természetesen az író mondanivalóját kell
eljátszania, de a maga eszközeivel, nem pedig
valami rákényszerített mechanizmussal.

Még egy érdekes észrevétele Sopovnak: Az
autóstopot nemrégen a plovdivi színházban is
eljátszották. A budapesti és szófiai előadás között
kevesebb volt a különbség, mint a plovdivi és a
szófiai között. Oka nyilvánvaló: az előző két vá-
rosban a rendező azonossága.

A bolgár operakultúra magas színvonaláról már
korábban is tudtunk. Aszen Sopov rendező
budapesti működése, valamint a Szatíra Színház
együttesének budapesti vendégjátékai azt bizo-
nyítják, hogy a jövőben az eddiginél jóval na-
gyobb figyelmet kell szentelnünk a bolgár szín-
házaknak.

AZ IDEI AVIGNONI FESZTIVÁL

utolsó bemutatója Jacques Guimet rendezésé-

ben és az A. T. N. 93 társulat előadásában

Shakespeare Titus Andronicus című drámája

volt. A kritikus szerint nem véletlen, hogy ezt a

művet még nem játszották Franciaországban.

Kegyetlenségben csak a Lear király

versenyezhet vele, de ez nem olyan jó

színdarab. Kivált ebben az előadásban nem,

amely megpróbálta Shakespeare-t nevetséges-

sé tenni, de csak azt érte el, hogy a társulat

gyengeségét bizonyította. Az effajta koncep-

cióval nem lehet a színházi közönséget be-

csapni. Idén Avignonban nem voltak botrá-

nyok, csak jobbára közepes előadások. A kri-

tikus szerint az ilyen középszerűség is lehet

provokatív.
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