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MAJOROS JÓZSEF

Rómeó, Júlia és a rendező i

lelemény

Ivan Radoev két játékában (Rómeó, Júlia és az
autóstop) rokonszenves fiatalok arra vállalkoznak,
hogy bemutassák a nemzedéküket. Joggal tehetik,
hiteles amit csinálnak, minden szavukat elhisszük
- úgy általában. S ennek oka elsősorban az, hogy
egyénileg, karakterisztikusan meglehetősen kevés
színnel árnyalják azt a képet, amely a fiatalságot -
úgy általában - ábrázolja. A konvencióktól való
elrugaszkodás, az örökségből való kirekesztettség,
a tervek és álmok megkapóan gyors és kedvesen
szertelen madárröptéje elmaradhatatlan és állandó
színei ennek a képnek. Csakúgy, mint az érzelmek
pőre kiélése, a sokoldalú tájékozódás igénye,
párosulva az azonnali állásfoglalásokkal, formára
nem tekintő reakciókkal.

Az első játék címszereplői (Rómeó és Júlia)
játékosan tudósítanak minderről; élményskálájuk
széles, mindenféle hangra asszociatív módon
érzékeny. A shake és a rock and roll önfeledt
ritmusa nem feledteti velük a század tragédiáinak
mind gyorsuló ritmusát; viszonyaik külszíni
zsargonjai alatt valóban Rómeó és Júlia naiv,
légies romantikája rejlik . . . Mindezeken túl
azonban nem élnek önálló életet a színpadon:
mondataikban, mozdulataikban inkább követei,
„transzparensei" ennek a fiatalságnak, semmint -
valamilyen formában - tipikus képviselői.
Következésképpen aligha beszélhetünk jelen
esetben tiszta műfajú drámai élményről - amit
kapunk, az egy sajátos elemekkel komplex módon
dolgozó színpadi látványosság: egy nemzedék
magatartásának külszíni, formai megnyilatkozása.
A másik játék (Az autóstop) már konkrétabb

szituációkkal dolgozik, közelebb kerül helyhez,
időhöz, karakterhez. Legalább a Fiú esetében.. Ez
a Fiú is szentimentális, romantikus érzelmeket
hordoz a munkaruhája alatt, csak róla mind-
ezeken felül kiderül még az is, hogy tudja: a
benzinkút, a 9-es kilométerkő, ahol az életét éli,
valahol félúton van, s legalább a Lánynak adott
tanács erejéig azt is, hogy nem szabad megállni a
Tengerig. Ezúttal tehát a nemzedék magatar-
tásformáját egy konkrét típus, karakter közvetíti. S
még tovább: a korrupt Vadőr, az érzelmei-ben
felszínes Cicus, a naivan őszinte Lány, ha csak
vázlatos szituációk erejéig is, de valós színekkel
árnyalják, húzzák alá a Fiú felismerését. Ezért
hiteles ez a játék.

A két játékot Aszen Sopov, bolgár vendégren-
dező állította színpadra. Művészetét főleg akkor
érhetjük tetten igazán, ha megismerkedünk a
nyersanyaggal is - ha tehát elolvassuk a darabot.
Említettem már, hogy Az autóstop című játék a
típusok, jellemek felől is megfogható; a Rómeó és
Júliához viszont csupán egy magatartásforma
általános elemei felől közelíthetünk. Az
autóstophoz, hogy valós színházi élményt
nyújtson, elegendő a rendező beleérző fantáziája is
- a Rómeó és Júliához ugyanakkor alakító, teremtő
fantáziára van szükség. Sopov rendezői
munkájának legfőbb érdemeként elmondhatjuk,
hogy képes volt a didaktikus, szárazan illusztratív
első részt is eleven, pergő ritmusú élménnyé
alakítani.

A két fiatal dialógusai a szövegkönyvben - a
körülhatárolt szubjektum fedezete és így meg-
felelő költői ihlet nélkül - „üresen" futnak,
mindvégig megmaradnak a tucatfordulatokat
produkáló tényközlés szintjén. A hosszabb mo-
nológoknak sincs kötött funkciójuk - általánosan
jellemző, meghatározó érvényűek.

Sopov a színészek mozgásának pontos, precíz
kimunkálásával oldja fel a szöveg ellenállását. A
rendezés olyan játékstílust szuggerál itt, amely



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




