
Egész évét a megfelelő produkciók ke-
resésével tölti, hogy azután a fesztivál
három hete alatt napi hat-nyolc színházi
produkciót tárhasson közönsége elé.
(Nyilván nem ebből él - de erről nem esett
szó.) Alapítványok, támogatók után
szaladgál, hogy akár anyagi segítséggel is
résztvevőket toborozzon csöppnyi
színházába, ahol - az előadások mellett -
egész nap intenzív klubélet zajlik.

S mellesleg: itt láttam a fesztiválpro-
dukciók közül a legjobb előadást is. Egy
Win Wells nevű író Gertrude Stein és aki
vele van (Gertrude Stein and a Companion)
című kétszemélyes darabját (a címnek ez
nem szó szerinti, inkább értelemszerű
fordítása); két ragyogó színész-nő játszotta
a két szerepet.

A darab Gertrude Steinről és társal-
kodónőjéről, barátnőjéről, Alice B. Tok-
lasről szól. Időbontásos szerkezetben,
évtizedeket előre-hátra ugorva mutatja he a
két nő kapcsolatán keresztül Gertrude
Stein egyedülállóan jellegzetes világát,
amelyben a később világhíressé vált írók
és képzőművészek egész sora volt
otthonos. A barátnő visszaemlékezéseiből
rajzolódik ki az örökké hon-vággyal teli,
valójában hazátlanul élő írónő gyötrő
erőfeszítésekből született életműve. A
dráma nyelvezete hűsége-sen és éppen
csak egy csipetnyit ironizálva adja vissza
Gertrude Stein írásai-nak jellegzetes
fordulatait. Érzelgősségtől mentesen
ábrázolja a két nő egymás iránti vonzalmát
s az egymás életében be-töltött,
nélkülözhetetlen támaszszerepét.

jónak látszott az előadás alapján a mű is
- mindenképpen kiváló lehetőség két jó
színésznőnek. Itt pedig két nagyon jó,
egymással egyenrangú színész-egyéniség
volt a színpadon: az Edinburghban már
közismert, népszerű Miriam Margolyes és
a szerephez beugrás útján jutott - Natasha
Morgan.

*

A gáttalanul áradó élményözönben
gyorsan fakultak a rossz, lényegtelen elő-
adások emlékei. Legerősebben pedig
vendéglátóink és a szervezők szeretet-teli
segítőkészségét s a pillanatra sem szűnő
fesztiválhangulatot őrzi az emlékezet. Meg
azt az augusztus huszonvalahányadikán
rendezett hatalmas tűzijátékot Edinburgh
„budai" oldalán, a Vár felett, amelyen
piros-fehér-zöld petárdák robbantak
Berlioz Magyar indulójának kíséretében ..

RADACSY LÁSZLÓ

A bolgár dráma
és színház VII.
fesztiválja

Lehet-e a művészetben versenyezni?
Ezzel a kérdéssel ültem be a szófiai Ivan
Vazov Nemzeti Színházba. A bolgár
dráma és színház fesztiválja befejező
szakaszának első előadására.

Az ország harmincöt színháza két-két
előadással nevezhetett. A hét zónában
lezajlott első szakasz után a legjobbak a
szófiai befejező szakaszba kerültek,
amelynek végén nyolcféle szakmai díjat
osztottak ki.

Egy-egy fesztivál a legutolsó négy-öt év
drámaterméséből ad ízelítőt. Ez al-
kalommal bőséges választék állt a szín-
házak rendelkezésére, hiszen a szocialista
forradalom 40. évfordulóját a legtöbb író
új darabbal köszöntötte.

A legismertebbek - Jordan Radicskov,
Sztaniszlav Sztratiev, Koljo Georgiev,
Nikola Ruszev - művei további útke-
resésről tanúskodnak. Mellettük néhány új
szerző is színpadra került fiatalos len-
dületet és frisseséget hozva. Több mű-
vész új arcát mutatta be: Margarit Minkov
a bolgár régmúlt után most mai témát
dolgozott fel, míg Georgi Danailov a
mából a századelő történelme felé
fordította figyelmét.

Ha végignézzük a műveket, alapvetően
két fő témát különíthetünk el.

Sok műben közös az, hogy az írók az
évforduló tiszteletére a forradalmár és a
szocialista hős elemzését tekintik
elsőrendűnek.

Sztaniszlav Sztratiev a Teatar című
folyóirat 1984/1. számában így vélekedik:
„Függetlenül attól, hogy dramaturgiánk
mind itthon, mind külföldön reális,
jelentős és örömteli sikereket ér el, áll
még előtte megoldatlan feladat, el nem ért
cél. Ez pedig a mai témák világosabb és
teljesebb kidolgozása és a pozitív hős
kategorikus, művészi, meggyőző jelenléte
a színpadon. És nemcsak a jelenléte, mert
egyes művekben most is jelen van, hanem
a harc. Cselekvés. Összeütközés,
amelyben megmutathatja minden új
vonását, melyeket a szocialista életforma
sugallt neki, érvényesítheti saját
gondolkodásmódját ..."

E törekvés azonban gyakran oda vezet,
hogy az írók figyelme egy-egy alak

megformálására összpontosul, míg a dra-
maturgiai szempontok háttérbe szorul-nak.
A hősök sokszor sematikusak; általános
törekvés az, hogy egy tökéletes, hibátlan
embert mutassanak be. Ez alól ezúttal csak
Georgi Danailov volt kivé-tel, aki egyike a
legjobb mai bolgár drámaíróknak.

Dramaturgiájában új gondolkodás-mód
jelenik meg: a jellemek részrehajlás
nélküli, tudományos igényű ábrázolása,
több oldalról közelítve meg őket.
Legújabb darabja, a Szolunszkite
s z a z akljatnici (Szaloniki összeesküvők)
4 legjobb példa erre.

A századunk első éveiben játszódó
történet alapja valóság - egyik részt-vevője
emlékirataiban ír róla. Bulgária már
szabad, Macedónia azonban még török
rabságban szenved. Négy tehetséges
fiatalember azt a célt tűzi maga elé, hogy
merényletekkel meggyőzzék a nyugati
hatalmakat, a török állam nem képes
szavatolni kereskedelmük biztonságát, és
így akarják rákényszeríteni őket a
beavatkozásra. Hogy bebizonyítsák: hősök
és nem kalandorok, aminek a törökök
próbálják beállítani őket, elhatározzák, a
sikeres akció után meghalnak. „Aki kész
mások életét kioltani, késznek kell lennie
meghalni is" - vélik. És még egy nyomos
okuk van: ez az egyetlen mód, hogy a
török állam ne indíthasson pert, soha ne
derüljön ki, kik követték el a
robbantásokat.

Az előkészület éveket vesz igénybe, ez
alatt egy föld alatti folyosót ásnak. Étel,
levegő nélkül, méterről méterre haladnak
előre a gyertya gyenge fénye mellett.
Éjszaka a fáradtságtól aludni sem tudnak.
Emberfeletti erővel készítik elő ... ha-
lálukat.

Az akció politikai jelentősége elenyés ző .

A mondanivaló lényege: erkölcsi háttere:
ritkán látott a világ nagyobb hőstettet,
tisztább önfeláldozást.

A fesztiválon a szliveni színház egy igen
sötét tónusú előadást produkált, kitűnő
színészi alakításokkal. Az előadás
rendezője a huszonhét éves Plamen Mar-
kov, aki tavaly Örkény István Tóték jának
színreviteléért az év legjobb rendezésének
díját kapta.

Nikolaj Hajtov elsősorban prózaíró,
novelláiban a bolgár - főleg a rodopei -
falvak életét írja le. A fesztivál során
Praznikat (Az ünnep) című regényadap-
tációját öt színház is bemutatta, és két
előadás bekerült a befejező szakaszba.

A történet egyszerű: május van, az
emberek a cseresznyéskert virágbabo-



rulását ünneplik. Közben megemlékeznek
arról, aki ezt a kertet létrehozta, de egy
baleset folytán már nem gyönyörködhet
benne. Az emberek elbeszéléséből tudjuk
meg, hogy Markov megszállottan szerette
a faluját, és nem tudta elviselni, hogy
sokan -- akár csalással is
csak saját előmenetelüket egyengetik.
Sógora. számára például a falu ugródeszka
egy jó városi pozíció megszerzéséhez.
Leleplezve a visszaéléseket, sok ellenséget
szerez magának. Végül győz a gán-
csoskodók ellen, s a cseresznyéskert meg-
valósul.

A két: szálon futó cselekmény (az ün-
nep és a múlt) egyetlen célja, hogy be-
mutassa Alekszandar Markovot, a da-rab
főhősét, akiben egyesül mindaz a tu-
lajdonság, ami a szocialista hős típusát
jellemzi. A dramatizálás nem sikerült
igazán, a színpadi változat is inkább
epikus, drámai feszültség nélkül. Míg a
szófiai Nemzeti Színház előadása jól
sikerült, főként Velko Kancsi (Alekszan-
dar Markov) kiemelkedő játékának kö-
szönhetően, a sumeni produkció nem si-
került. Egyetlen színész nem akadt, aki
meggyőzőerővel játszotta volna szerepét.

;A másik témakör általánosabb síkon
mozog, filozófiája főként az általános
emberi értékekre és hibákra összpontosul.
E művek dramaturgiája sokkal jobb. A
történetek változatosabbak, és a sze
replők, a problémák sokkal közelebb
állnak hozzánk, hisz napról napra szem-
bekerülünk velük. Ugyanakkor a hősök
nem oszlanak egyértelműen pozitív és
negatív pólusra, jellemük sokkal
metaforikusabb. Legjobb példa erre
Sztaniszlav Sztratiev Autóbusza, melyben
bevallottan nem jellemek, hanem jel-
lemtípusok utaznak.

A fesztiválon ennek a darabnak a
perniki előadása volt az egyik legnagyobb
meglepetés és - legalábbis számomra - a
legszebb élmény. Az anyag nem könnyű,
Sztratiev művei általában csak a
színpadon, értő kezek munkája során
válnak valóban drámává. A színház fiatal
rendezője, Zdravko Mitkov, ezt az
átalakulást maradéktalanul véghez tudta
vinni. Koncepciójában az első pillanatban
egy könnyed, komikus helyzettel találjuk
szemben magunkat. Miközben azonban a
busz halad ismeretlen célja felé, a kép
egyre sötétebb, s a komikus helyzetek
mögött feltárul az egyre komolyabb és
egyre kritikusabb háttér. Mikor a Virtuóz
kijön a sofőrtől, a néző nem tud-ja, sírjon-
e vagy nevessen, mikor pe

dig hamarosan a Szerelmes lány megy be
és jön ki, már eszünkbe se jut nevetni. Ez
a most már egyértelműen tragikus jelenet
a darab igazi drámai csúcspontja. A\ több
mint egy órán át csak asszisztáló lány
főszereplővé lép elő, erkölcsileg messze
kiemelkedik társai közül. Mitkov a
darabban rendkívüli mélységeket tár fel,
igaz, ebben kitűnő színészekre
támaszkodhatott. Ötletes volt a díszlet
megoldása is. A debreceni színház elő-
adásában ugyanis a buszt hátulról mu-
tatták. Igy a színészek rendkívül szűk
helyre. szorultak, hiszen a busz csak a
színpad körülbelül harmadát foglalta el,
míg a tér nagyobb része teljesen kimaradt
a játékból. Mivel pedig ma a buszban az
ülőhelyek nagyrészt előrenéznek, a
színészeknek igen természetellenes pó-
zokat kellett felvenniök, hogy ne jársz-
szanak végig háttal a nézővérnek. A per-
nikiek oldalról mutatják a buszt, s az így
kialakult játéktér bőven elég mind-arra,
amit ez a mozgalmas darab igényel.

Sztratiev legújabb darabját, a
Makszimalisztatot (Maximalista) a
burgaszi szín-ház mutatta be, Griska
Osztrovszki ki-váló művész, a szófiai
Színművészeti Főiskola tanára
rendezésében.

\ mű kiindulópontja egy ifjú házas-pár
és egy Ruhásszekrény együttélésé-nek
konfliktusa. E hármas legutolsó tagja
ugyanolyan teljes jogú szereplő, mint
másik két társa. Emberi bűnöket és
társadalmi viszonyokat jelenít meg,
melyek ellen a főszereplő Szlavcso az
egyetlen, aki kész felvenni a harcot,

Hagyományos jellemfejlődést csak
Szlavcsónál és negatív irányba -- fele-
ségénél, Vanyánál találunk. Az asszony
fokozatosan elfogadja a Ruhásszekrény
által diktált körülményeket. A darab
szerint a Ruhásszekrény emberré változik,
Osztrcvszki rendezésében ez nem történik
meg, reális alak helyett metaforával él, és
ez igen szerencsés megoldás.

A fiatal színészek játéka kellemes él-
ményt nyújtott, Violeta Djulgerova -
Vanya megszemélyesítője - megérdemel-
ten kapott első díjat színészi játékáért.

Sztratievnek két lelke van: egy költői és
egy szatirikus; prózájában az előbbi,
dramaturgiájában az utóbbi van túlsúly-
ban. Forradalmasította a múlt századi
klasszikusok példáját követő bolgár ko-
médiaírást,. Egy paradox ötletből indul ki,
majd ennek alapján bontja ki a témát, sok
nehézséget okozva a rendezők-nek.
Beckett és lonesco kissé laborato

rikus, kizárólag metaforákra, asszociáci-
ókra épülő abszurdjával szemben Sztra-
tiev inkább a kelet-európai talán leg-
inkább abszurd realizmusnak nevezhető

színház képviselője, Mrozekhez, Vam-
pilovhoz, Örkényhez áll közel. Darab-
jaiban az elidegenedés, eltárgyiasulás
nem kész tényként jelenik meg, hanem
mint valami veszély, amely ellen fel kell
venni a harcot. Ilyen lvan Antonov harca
a Docenssel (Rámai fürdő), illetve a
Hivatallal (Velúrzakó), és így küzd
Szlavcso a Ruhásszekrénnyel
(Maximalista).

Sztratiev igazi mai író: művei arról
beszélnek, ami korunkban és társadalmi
rendünkben a legidőszerűbb probléma.

Jordan Radicskov szintén ismert már
nálunk. Több darabját (Zűrzavar, Január,
Repülési kísérlet) váltakozó sikerrel
mutatták be' a magyar színházak.

\ fesztiválon a Januárt Radicskov
„földijei", a. mihajlovgradi színház tár-

sulata adta elő. Emlékszem még a két
évvel ezelőtti szófiai előadásra, ahol Kri-
kor Azarjan egy sötét, sejtelmes világot
mutatott be. Az ember megremegett,
mikor nagy nyikorgással nyílt az ajtó, és
ludvércek közlekedtek mindenfelé.

Most Petar Alekszandrov megoldása
teljesen más. Életvidám, nem hiányoznak
a komikus élemek sem, és maradéktalanul
élvezhetjük a színészek jókedvű,
felszabadult játékát. Ebben az előadásban
a ludvércek sem sejtelmesek, meg-
jelenésük teljesen természetes.

A két előadás között nem lehet ér-
tékrendet felállítani. Radicskov legna-
gyobb érdeme éppen az, hogy művei igen
széles skálán értelmezhetők.

Legújabb darabját, a Kosnicit (Kosa-rak)
a kitűnő russzei színház előadásában
láttuk. 'Ez az egyetlen vidéki társulat,
amely mindkét előadásával bejutott a
befejező szakaszba. A darab főtémája az
ember élete, felgyülemlett történelmi
tapasztalata. Az író részben vígjátéki,
részben filozofikusan költői formában
tárja elénk az ember és a nagy folyó - az
emberi élet„ az idő, a múlt és a jövő
Szimbólumának kölcsönhatását.
Radicskov, hűen önmagához, tréfásan
kétértelmű és kihívó. De ez a darab
vitathatatlan szellemi értékei ellenére sem
éri cl az író eddigi műveinek színvonalát.

Margarit Minkov eddig történelmi té-
mákat dolgozott fel. Legújabb művé-nek,
a Golemijat rodnak a cselekménye ma
játszódik. Ezt a darabot az országban
először a Sztara Zagora-i színház



mutatta be a Kulturális Bizottság szín-
házi osztálya vezetőjének, Dimitar Szto-
janovnak rendezésében, és ezt az elő-
adást láttuk a fesztivál befejező szaka-
szában is.

Az író művét színműnek nevezi, nem ad
szűkebb műfaji behatárolást. Nehéz is
lenne. Ha a szövegből és a jól fel-épített
dialógusból indulunk ki, amit látunk,
leginkább vígjáték. Ha azonban sikerül
elmerülnünk a komolytalannak tűnő
nyelvi fordulatokban, igen komoly
mondanivalót fedezünk fel, és megérez-
zük, a darab valójában szomorú. Ugyan-
akkor Minkov tanújelét adja, hogy nem
idegen tőle a folklór, a mese, a mítosz
sem.

Lazar a falu legbefolyásosabb embere.
Mindenütt vannak kapcsolatai. Még az is
hatalmában áll, hogy leállítsa a buszt,
amely a villája előtt elhaladva zavarja őt.
Pedig a megállóban többen is vár-nak
falubeli parasztok. Ellentétüket növeli az
is, hogy Lazar igen lenézően viselkedik
velük. A háború alatt ezen a helyen halt
meg egy falubeli partizán, vélhetőleg
Lazar gondatlansága miatt. Ot is
lelkiismeret-furdalás gyötri, éjszaka nem
tud aludni. Egyszerre megjelenik Cveta,
aki még abban az időben nyomtalanul
eltűnt, és a nép úgy tartja, hogy
tündérként él a hegyekben, és gyógy-
füvekkel gyógyítja a rászorulókat. Az el-
múlt évek semmilyen nyomot nem hagy-
tak rajta, ugyanolyan fiatal, mint volt.
Visszaemlékezve a háborús időkre, ki-
deríti, hogy Lazar nem hibás, nem se-
gíthetett volna a partizánon. Az emberek
most már megjavítanák Lazar udvarának
kerítését, amit dühükben romboltak le, de
a gazda nem tartja szükségesnek.

Dimitar Sztojanov abból indul ki, hogy
a darab fő mondanivalója az elidegenedés.
Az ember anyagi jólétét egyrészt
üdvözölnünk kell, másrészt viszont, ha
ennek megszerzése az élet legfőbb céljává
válik, elítélendő, mert lelki elzülléshez
vezet. Ezt érzi meg Lazar lánya, aki
férjével együtt elköltözik apjától, mert
látja, hogy ez az élet személyiségük ro-
vására megy.

Lazar villája gyönyörű szép, de a kerí-
tése megbontja az emberek egymás közti
kapcsolatának harmóniáját, és a benne
lakók nem boldogok. Hiszen lehet, hogy
valakinek még többje van! Hiszen
elvehetik tőlük azt, amit az életben si-
került megkaparintaniok! Ez a darab az
emberek közötti elveszett jóságról szól. A
történelem kitörülhetetlenül be-

vésődött a bolgár nép tudatába. Az egész
nép egy testvérekből álló nagy család.
Ezért maradhatott meg ötszáz év török
rabság után is bolgárnak és nép-nek. Ezt a
családot, ezt az egységet fél-ti Margarit
Minkov, ezt a családot gyógyítja fűveivel
Cveta, a mű legallegorikusabb figurája,
őket tartja védőszárnyai alatt az örök anya,
Petra anyó.

A június 22-i előadáson Margarit Min-
kov eddigi kiemelkedően legjobb darab-ját
láttuk.

Nagy érdeklődést váltott ki egy újság-író
darabja.

Kalin Donkov költőnek indult. Egy
napon új kötetet készült összeállítani,
mikor valaki felhívta telefonon, és elmon-
dott egy szörnyű történetet. Megírta. Majd
jöttek a történetek egymás után, és 1979-
ben megjelent a Csaszten szlucsaj (Sajátos
eset) című riportgyűjtemény, amelynek
egyik legmegrázóbb esetét dolgozta át
színpadra az író Predposzledno szbogom
(Utolsó előtti búcsú) címen.

A történet talán banálisnak hatna, ha
nem tudnánk, hogy valóban megtörtént
esetről van szó.

Trajanovék és Rajkovék szomszédok és
jó barátok. Trajanovék élete példa lehetne.
Pénzük nem sok, mégis sokkal pezsgőbb,
vidámabb életet élnek, mint barátaik. És itt
kezdődik minden. Szonya Rajkova nem
bírja ezt elviselni. Mikor a szomszédok
elmennek és - mint eddig mindig - beadják
neki lakásuk kulcsát, az asszony átmegy
hozzájuk. Eleinte csak egy-egy szappant
lop, fogkrémet, kölnit, később kis, majd
legvégül nagyobb összegű pénzeket. Nem
mintha szüksége lenne rá, nem is költi el,
félre-teszi. És célhoz ér. A házastársakban
felébred a gyanú, hogy a másik szeretőt
tart, és arra költi az eltűnt pénzt. Felmerül
még a válás gondolata is. Mire mindenre
fény derül, Elka Trajanova már k6:-házba
kerül az átélt viszontagságok kö-
vetkeztében. Szent a béke a házastársak
között, de lelkiismeret-furdalásuk van.
Mindenkinek, Szonyát kivéve.

A színpadi változat önálló jelenetekből
áll, a Mesélő hallgatja a történet
szereplőinek elbeszélését, amelyek egy-
mást kiegészítve ismertetik meg velünk az
eseményeket. A Mesélő időnként lírai
kitérőket tesz, mintegy feldolgozza a
hallottakat, és néhány alapvető emberi
értéket és bűnt vizsgál. A filozofikusság
nem hiányzik a szereplőkből sem.

Az író célja, hogy felhívja figyelmünket
azokra a kis árulásokra, amelyekkel szinte
naponta különböző formában talál

kozunk. Szükségét érzi, hogy szembehe-
lyezkedjék a rosszal, a mindennapos
rutinnal, a bennünk rejlő hibákkal. Nincs
jogunk nem észrevenni ezt a rosszat.

Trifon Trajanov ilyen szavakkal tesz
szemrehányást a Mesélőnek és talán ne-
künk is: „... Te magad nem vagy felelős?
Nem azok közül vagy, akik nem ismerik el
a szerencsétlenséget, ha az
jelentéktelenebb, mint az atombomba?
Nem azok közül vagy, akik nem látják a
katasztrófát, ha az csendesebb, mint
Hirosima? Nem vagy-e bűnös a
hallgatásban, mely körülöleli az egy-, két-,
háromszemélyes Hirosimákat? Mert mi a
különbség, hogy Elka egy atom-felhőben
hal-e meg vagy a pantaleevó, kórházban?
Mi a különbség számomrai az ő szám ára,
mi a különbség, mondd ?"

A várnai színház előadása nagyon ér-
dekes, megrázó volt. Szimeon Dimitrov
rendezése megvalósította mindazt, ami
ebből a műből megvalósítható. Ez az
anyag azonban nem színpadra való,
monológokból áll, és minden „szín-házi
látvány" erőltetett benne. Ugyan-ebben a
formában az ideális megvalósításra a rádió
nyújtana lehetőséget.

Befejezésül hadd szóljak két olyan da-
rabról, amelyek ugyan nem kerültek be a
befejező szakaszba, mégis említés-re
méltók.

Valentin Plamenov a bolgár olvasók előtt
prózaíróként ismert. A szófiai Ifjúsági
Színház mutatta be első drámai művét,
melynek címe: I utre ste szi hubara ! (Hol
nap is szép leszel).

A darab története ma játszódik. Fiatal
szereplői: Tanya, Eli, Radoszlav, Kiril
vitatko znak, szenvednek, szeret-nek, s
eközben feltárják előttünk vágyaikat,
gondolataikat. Egyhangú és unalmas-e az
élet? Jelentéktelen apróságokkal mennyire
tehető jobbá, érdekesebbé? Eti fiatal, szép
lány. De elég-e a szépség ahhoz, hogy
boldog legyen? És mi a boldogság?

,,Áldott legyen a boldogság minden
pillanata" - mondja az Öreg. De miért épp
ez az idős ember nem érzi a közönyt, az
értelmetlenséget, reménytelenséget?

A sok felvetett kérdésre a mű során nem
kapunk egyértelmű választ. Az író csak
némi segítséget ad, hogy mi magunk
feleljünk rájuk.

Plamenov művészi ereje a prózaíró
könnyed egyszerűségében rejlik. A cse-
lekmény gyorsan, könnyedén halad, akár



a filmszalagon. Hősei reálisak, nem ki-
találtak. Elein te úgy érezhetjük, hogy a
helyzetek, amelyekbe kerülnek, mesterkél
ten erőltetettek, de ez az érzés azonnal
megszűnik, ha sikerül rátapintanunk a
szerzői koncepciót-a. Ez pedig annyi,
hogy a hőst választás elé vagy más
stressz-helyzetbe állítja, ahol annak át kell
értékelnie eddigi életét; az így kialakult
ellentétes állapotokon keresztül jut el az
ember legbensőbb lényegéhez. Hiszen
ezek a szélsőséges állapotok viszik elő-re
az életet. Plamenov nem közvetlenül élezi
ki az ellentmondásokat, hanem arra a
pillanatra összpontosítja figyelmét,
amikor ezek a legelemibb erővel kitör-
nek.

Valeri Petrov az idősebb költőnemze-
dékhez tartozik. 1936 óta publikál ver-

seket, Enyhe ősz címen 1982-ben ma-

gyarul is megjelent egy válogatás köl-
teményeiből.

A hatvanas évek elejétől érdeklődése a
dráma felé forduL Nem formamű-vész,
drámát is a lírikus érzékenységével ír,
műveiben egy-egy gondolatot gyakran
versben mond el.

A r ó z s ák tánca című darabja nem ért el
sikert Magyarországon. Ennek oka
alighanem az, hogy a petrovi formavilág
számunkra idegen. Másik darabját
(Szerelmem, színház!) a Békés megyei
Jókai Színház mutatta he 1983 elején.

En most Petrov másik arcát szeretném
bemutatni, amely nálunk teljességgel
ismeretlen. Sok művet szentel a gye-
rekeknek, négy darabja állandó része a
Bábszínház repertoárjának, s némelyik
közülük a drámai színpadra is eljutott.

Ilyen a Vl u n n a t a s z t a j a (holdfényes
szobában) című darab, amely az év egyik
legnagyobb színházi szenzációja lett.

Szerkezete talán leginkább a Dió t ö r ő r e

hasonlít.
Üres, sötét szoba. Este van. A tízéves

Roszicának zongorán kellene gyakorolnia,
de elege van, inkább üti és rugdossa az
öreg hangszert. Egyszer csak előlép egy
Furcsa emberke és négy holdsugár, és a
zongora segítségével zenében, dalban
mutatja meg Roszicának a négy évszakot
és a világ más szépségeit. A varázslat
megtörténik, Roszica, aki egy ideig csak
kívülről nézi a játékot, szinte
észrevétlenül szereplővé válik, megérti a
zene nagy csodáját.

Valeri Petrov virtuózként játszik a
szavakkal, rímekkel, ritmussal.

Örömteli eredmény az, hogy a fesztivál
során sok új névvel ismerkedhettünk meg.
A befejező szakaszba öt fiatal rendező
előadása került be, közülük hárman díjat
is kaptak. A középkorú és idősebb
rendezők is művészi gondolkodásuk új
oldalát mutatták be. A rendezésben
vitathatatlanul komoly előrelépésnek
lehettünk tanúi. Több kitűnő szintetikus
próbálkozással találkoztunk, mint például
Grisa Osztrovszki Maximalista-rendezése,
amelyben alapvető szerepet játszott a zene
és a tánc.

A díszlet és a rendezés közt nagyobb
egység volt felfedezhető, a díszlettervezők
értékesen egészítették ki a rendezők
elképzeléseit.

A színészi játékban is jelentős fejlő-dés
tapasztalható. Külön öröm, hogy a fiatal,
frissen végzett színészek nagyon jól
beilleszkedtek a színházi kollektívákba, és
játékukkal felhívták magukra a figyelmet.
Elmosódóban van a fővárosi és vidéki
színházak közti szakadék. Né-hány vidéki
társulat rendkívül magas színvonalú
előadást mutatott be.

Es most hadd térjek vissza a kezdet-ben
feltett kérdésre. Újból kiéleződött a vita
arról, vajon jó-e, kell-e a verseny-jelleg
ezeken a fesztiválokon. A vélemények
megoszlanak. Inkább a kritikusok állnak
mellette, mert úgy vélik, az egészséges
versenyszellem emeli a produkciók
színvonalát. Ezzel ellenkező véleményt
hallottam azonban sok rendezőtől és
színésztől, akik úgy érzik, a verseny
okozta feszültség inkább gátolja, fékezi
őket.

Az értékelés nem lehet teljesen objektív,
hiszen hiányoznak a konkrét, egy-értelmű
támpontok, amelyek alapján el-dönthető
volna, melyik előadás, melyik rendezés,
melyik díszlet jobb. Ezért elkerülhetetlen
a szubjektivitás. A zsüri bizonyos
elvárásokkal ül be az előadások-ra, s míg
arra figyel, ezek hogy valósulnak meg,
más alapvető értékeket esetleg figyelmen
kívül hagy.

A fesztivál után megjelent értékelé-
sekből, beszélgetésekből a versenyjel-
legről szóló vita mellett a szakembereknek
az a közös véleménye fogalmazódik meg.,
hogy két fesztivál között az ötéves
periódus rendkívül hosszú. I la egy- vagy
kétéves időközönként tekintenénk át az ez
idő alatt elért eredményeket, sokkal
pontosabb képet kapnánk a dramaturgia, a
rendezés, a színészi játék fejlődésének
irányáról.

ROSS WETZSTON

Főszerepben a rendezők

Az amerikai színház új törekvéseiről

„Egy jó rendezőt sokkal nehezebb fel-
lelni, mint egy jó színpadi szerzőt"

jelentette ki Joe Papp, a híres rendező és
producer. Mi több, az amerikai szín-
házban betöltött funkciójukat tulajdon-
képpen köd borítja. I la jól dolgoznak,
akkor sem kapnak dicséretet: már az is
szép, ha a kritikusok ennyit mondanak: „A
rendezőnek sikerült szerencsésen a
háttérben maradnia." Persze, ő a bűnbak,
ha a szerző' vagy a színész megbukik. Az
amerikai kritikában erről azt szokták írni,
hogy a rendező „nem tudott mit kezdeni
velük". Magától értetődik, hogy mindkét
esetben teljességgel félreértik a rendezői
munka lényegét. Az ötvenes években a
„színészek színházáról" beszéltek; a rá
következő évtizedekben az „együttesekre"

esett a hangsúly; a hetvenes években
pedig a Times vasárnapi számában mindig
találhattunk egy cikket az „ifjú drámaíró-
nemzedékről". És a rendezők? Ok
filmeznek.

„Tudja, mit gondolnak rólunk a szí-
nészek és a szerzők ?" tette fel a szónoki
kérdést egyszer egy rendező. „Mi vagyunk
azok, akik ölbe tett kézzel ülünk, és
hagyjuk az ő képességeiket érvénye-sülni"
- adta meg ő maga a választ. De miért van
ez így? A következő há-
rom alapjaiban téves - koncepció
kárhoztatható ezért:

A rendező mint sámán. Sok színház-
látogató azt hiszi, hogy a rendező
megbúvik a háttérben: részint guru, ré-
szint varázsló, részint pszichiáter - aki
valahogy „motiválja" a színészeket, és
„ráncba szedi" a szöveget. Ez az attitűd
inkább a tartalmatlan csodálatot tükrözi,
mint a szakszerű elemzést - s végül is
olyan személyiségek kultuszához vezet,
mint Elia Kazan és Lee Strasberg, anélkül
azonban, hogy valójában igyekeznének
megérteni az ő tevékenységüket.

A rendező mint kivitelező. Vannak, akik
azt hiszik, hogy a rendező egyszerűen
csak engedelmesen követi a szerzői
utasításokat, félig közlekedési rend-őr,
félig beszédtanár. Elvégre az irodalmi
szöveg utal rá, hogy hol álljanak a
szereplők, hogyan mondják a dialógust,
milyen mozdulatokat tegyenek stb.


