
dekvédelmi szervnek teljesen igaza van.
Egy már kivívott, kétségtelenül jelentős
eredményről nem akar lemondani.
Ugyanakkor a felsőbb hatóság véleménye
az, hogy a tízéves védettség nem egyezik a
jelenlegi viszonyokkal, túlzott kötöttséget
jelent egy olyan időszakban, amikor
mindenki a régi, túlhaladott kötöttségek
ellen küzd. Akkor, amikor a színházak
gazdálkodásában a költségvetési
rovatkötöttségek feloldása megtörtént,
megtörtént továbbá az alapbérkeretek
széthúzása is, tehát elméletileg jelentősen
lehetne a színészek jelenlegi kétségtelenül
alacsony alapbérén javítani, bár ezt pénz
nélkül megoldani le-hetetlen. Ehhez a
rovatok majdani teljes feloldása lenne
szükséges, ez azonban távoli, nehezen
elérhető célnak látszik jelen pillanatban.

Miből lehetne akkor mégis záros ha-
táridőn belül az évi négy-öt százaléknál
nagyobb mértékben emelni a színészek
béreit?

Minden színházban vannak művészek,
akiket nem foglalkoztatnak, vagy nem
foglalkoztatnak kellőképpen. De akadnak
olyanok is, akik csak a havi fizetésüket
veszik fel. Ez a helyzet pedig joggal
irritálja azokat a színészeket, akik sokat
játszanak ugyanazért, esetleg kevesebb
bérért. Es ezeknek a művészek-nek a
bérrendezése éppen az ilyen nem
foglalkoztatott, de védett korban lévő
kollégák miatt nem oldható meg.

Felmerül a kérdés, miért nem foglal-
koztatják ezeket a színészeket a színhá-
zakban? Ez két okból lehetséges : vagy
nem adódik az egyébként tehetséges mű-
vésznek megfelelő művészi feladat, vagy
az illető nem tehetséges, nem jó színész, de
már több évet, esetleg évtizedet töltött el
ezen a pályán. Ki a hibás az utóbbi
esetekben, az többnyire titok marad, de
tény, hogy ezt a problémát megoldani a
színész előrehaladott korában már szinte
lehetetlen. Előbb, sokkal előbb kellene
ilyen esetekben „kegyet-lennek" lennie
valakinek vagy valakik-nek. A színészet
ugyanis kegyetlen szakma: ha felmegy a
függöny, minden kiderül, a tehetség is, de
az alkalmatlanság is. Ezért kellene a
„kegyetlenséget" (ami tulajdonképpen nem
az) már a főiskolán elkezdeni. De ha már
ott ezért-azért elmulasztják, akkor később,
de mindenki érdekében minél előbb meg
kellene oldani ezt a kérdést, még mielőtt az
illető színészi diplomával rendelkező
személy teljesen beleélné magát abba a
téves gondolatba, hogy ő színész, netán

művész, csak hát a körülmények ... De
mivel - tudtommal - országosan színész-
hiány van, sok esetben olyanok is gyöke-
ret eresztenek a pályán, akik valójában
nem ütik meg a mértéket, és ezekből
lesznek idősebb korukra - akaratukon
kívül részben a problémák okozói.

Nehéz kérdés ez nagyon, tudom. A fő-
iskolának el kell látnia az egyre szaporodó
társulatokat színészekkel, de annyi
egetverő tehetség nem jelentkezik évente,
ahány fiatal tehetségre a magyar színhá-
zaknak szükségük lenne. Ezért gondolom -
kénytelenek a mércét a kívánatosnál
lejjebb szállítani, és így minden megy
tovább a maga útján.

A megoldást egyelőre nem látom, de a
védettség ügyét napirenden kell tar-tani,
valami emberséges, hosszabb idő alatt
végbemenő megoldást kellene találni,
mely mindkét fél, de főleg az ér-
dekvédelmi szerv számára elfogadható.
Azt még megjegyzem, hogy nem olyan
nagy azoknak a száma, akiket ez a kér-dés
közelről érint.

Addig is, amíg ezt a megoldást az arra
illetékesek megtalálják, amiben előbb-
utóbb bizonyos vagyok, minél kevesebbre
kellene csökkenteni a színházakban a nem
foglalkoztatottak számát, hogy a sokat
dolgozó, húzó művészek anyagi helyzetén
az így felszabaduló összegekből érezhető
mértékben javítani lehessen.

E számunk szerzői:

BÖJTE JÓZSEF dramaturg
CSÁKI JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa CS.
SZABÓ ISTVÁN színész,

a Budapesti Gyermekszínház tagja
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétikai Tanszékének tanár-
segédje

KŐHATI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

RADÁCSY LÁSZLÓ egyetemi hallgató
SIVÓ EMIL

a Thália Színház nyugalmazott ügyvezető
igazgatója

SOMLYAI JÁNOS lektor
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa
WETZSTON, ROSS kritikus

CSÁKI JUDIT

Színház --
reggeltől reggelig

Fiatal színikritikusok az Edinburgh-i
Nemzetközi Fesztiválon

A Színikritikusok Nemzetközi Szövetsége
(IATC) ebben az évben Edinburghban,
Skócia fővárosában rendezte meg a fiatal
színi kritikusok nemzetközi
szemináríumát. Húsz országból huszonkét
színi-kritikust hívtak meg az egyhetes
rendez-vénysorozatra; végül tizennyolcan
- tizenhat országból - érkeztünk meg a ha-
gyományos Edinburgh-i Nemzetközi
Fesztivál második, középső hetére. (Két-
két szovjet és amerikai, egy-egy francia,
brazil, olasz, kanadai, finn, lengyel, NDK-
beli, román, svéd, norvég, holland, belga
és magyar résztvevője volta sze-
mináriumnak.)

A kritikustalálkozó - bár természete-sen
önálló programja is volt -- döntően a
művészeti fesztiválhoz kapcsolódott.
Hagyományosan a résztvevők a vendég-
látó ország reprezentatívnak ítélt színi-
előadásait nézik és vitatják meg -- itt
viszont egy nemzetközi, hihetetlen méretű
fesztivál nézői lehettünk.

Nem véletlen tehát, hogy az egymás
iránti kölcsönös érdeklődés egybefonódott
a fesztivál eseményei közti vándorlással;
jártunk színházról színházra egyenként és
csoportosan; egymásnak javasoltunk --
vagy éppen nem javasoltunk bizonyos
produkciókat, s ezen keresztül
ismerkedtünk egymás szakmai ízlésével s
a különböző országok színi-kritikai
gyakorlatával, elveivel.

Délelőtti beszélgetéseinken - tulaj-
donképpen ezek képezték a szeminárium
„hivatalos" programját -- több vendégünk
is volt; találkozhattunk a helyi lap
szerkesztőjével, a fesztivál rendező-
ségének néhány tagjával, egyes színházak
vezetőivel valamint Martin Esslinnel, a
BBC drámai osztályának - egyébként
magyar származású - vezetőjével. Ven-
déglátóink sokat tettek azért, hogy ezek a
beszélgetések - túl a formális bemutat
kozásokon és tájékoztatókon - valóban
hasznos ismeretségekké váljanak.

A harmincnvolcadik edinburgh-i fesztivál
már alig-alig hasonlít a legelsőre, amikor a
szervezők elsősorban a komoly-
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ene nyári otthonává szerették volna
nni a skót fővárost. Ma minden mű-fajt

s műnemet felvonultató, színes és
azdag, az egész várost önnön képére
ormáló fesztivál zajlik itt, a háttérben
ibátlanul dolgozó szervezőgárda irá-
yításával. A program mindig egy hiva-
los részből és egy angolul fringe-nek
evezett (a szó magyarul peremet, szélt
lent) eseménysorozatból áll. Az évek

orán úgy alakult, hogy a hivatalos
rogram mennyiségileg mindenképpen,
inőségi szempontból pedig nagy való-

zínűséggel eltörpül az elképesztő mére-
re duzzadt „fringe" mellett.
Számunkra persze alig-alig különült el a

ettő. Kedvünk, lehetőségünk szerint
álogattunk mind a hivatalos, mind a
ringe-programból. (Az előbbi legalább
tven-hatvan, az utóbbi több száz ese-
ényt kínált naponta.) A hivatalos prog-

amra természetesen jó előre meghívják a
zereplőket; több együttes hosszú időn át
észül arra az előadásra, amelyet itt mutat
e. Legtöbbjük igyekszik olyan
rodukcióval előállni, amely -- tartalmá-
an, stílusában, nemzeti karakterében
ppen c fesztivál rangjához igazodik, azt
ívánja tovább emelni.

A Fringe-re viszont nincsenek meg-
ívott együttesek, produkciók. A Fringere
z jön, aki akar. Bármelyik csoport,
űvész kibérelhet egy színházat - a

endező szervek még segítenek is az
gyeztetésben s a technikai dolgok meg-
zervezésében , és tetszőleges programot
ínálhat, tetszőleges áron. És persze olyan
zínvonalon, amilyen van neki - a Fringe-
rodukciókban nincs művészeti garancia.
érce: a siker. S a kialakult gyakorlat

zerint évről évre nem csupán a kitűnni
ágyó amatőrök, tehetős magánzók
nnek fel a Fringe-színházak színpadain,

anem megannyi jónevű színház és
zínész, rendező és csoport óhajt jelen
nni a rangosnak számító kavalkádon.
A menedzserek, tehetségkutató produ-

erek, sikerprodukcióra vadászó színház-
lajdonosok, televíziósok persze szor-

almasan látogatják a Fringe-
rogramokat; s a szereplők túlnyomó
észe - az ismertek kivételével - végül is
nnak reményében zarándokol ide, hogy
nen, éppen innen röpíti őket szárnyra a

ilág-hír. Turné, televíziós fellépés
árhatja őket - ha tehetségük mellé
zerencséjük is akad. Szemük. előtt
éldaként a néhány ismert csoport, a
osztalgiázni, népszerűséget learatni
isszatért - s egykor éppen innen indult -
gyüttes példája lebeg.

Éppen ezért a propagandára senki sem

sajnálja a pénzt. Nem is teheti, hiszen
elsősorban közönségre van szüksége;
nincs gyorsabb és hatásosabb propaganda
a teltháznál. Még mielőtt a napi negyven-
ötven színibírálatot tartalmazó helyi lap
megjelenik, mindenki tudja: hol esett
tegnap szenzáció. A résztvevők tehát -
amikor épp nincs előadásuk szorgalmasan
róják az utcákat, és szórólapokat
nyomnak a járókelők kezébe; be-besétál-
nak más - „befutott" színházak zsúfolt
előcsarnokába; trükkökkel, új fogásokkal
igyekeznek magukra terelni a
figyelmet fellépni a sikerhez vezető
lépcső első fokára.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy az
újságíró különösen a külföldi - szívesen
látott vendég volt mindenütt. Nem
lehetett olyan nehéz jegyet szerezni, hogy
nekünk egyébként minden iga-
zolvány, karton nélkül ne sikerült volna
egészen simán. S nemcsak az induló,
publicitásra vágyó amatőr együttesek
esetében (akiknek egyébként ugyan miféle
publicitást jelenthet egy magyar újság?),
hanem a keresettek, híresek-nevesek
esetében is. Mindenki természetesen vette
tudomásul, hogy a kritikának,
kritikusoknak dolga (s nem kegye avagy
szeszélye) megnézni az adott elő-adást.

Mindenhová bejutottunk tehát, amit
meg akartunk nézni. Egyetlen - de át-
hághatatlan - korlátnak az idő bizonyult; a
naponta kiadott lepedőnyi terjedelmű,
apróbetűs (és pontos!) programnak csak a
töredékére jutottunk el; s mivel a Fringe-
produkciók esetében néhány ki-vételtől
eltekintve sem a névre, sem a címre nem
hízhattuk magunkat, az ötlet-szerű
választásokba sok silány, említés-re nem
méltó előadás is becsúszott. Primitív,
rossz műkedvelő szinten össze-tákolt
feminista propagandától kezdve demagóg
politizálásig sok minden.

A hivatalos fesztivál egyik reprezentatív
eseménye volt Sír David Lindsay három

rend szatírája című verses moralitás-
játékának bemutatója, a város egyik
legimpozánsabb épületében, hatalmas
nézőtér előtt.

A tizenhatodik században született mű
a skót nemzeti irodalom egyik büsz-
kesége; s az előadás külön érdekessége,
hogy - 1948 óta először -- eredeti nyelven
adták elő. Ez ugyan még a benn-
szülötteknek is okozott némi nehézséget

a megértésben, de kétségtelenül fokozta
a nemzeti büszkeséget..

A moralitásjátékban a kor- és stilushű
képekben, a több mint másfél órás
expozícióban főleg a látványosságra
koncentráltak' az alkotók; a több mint
négy évszázaddal ezelőtti nyíltság, szó-
kimondás mára kétségtelen történeti ér-
tékké szelídült. A rendező Tom Fleming
főként a Skót Színházi Társaságból
válogatta a közreműködőket, akik látható
lendülettel, a közönség forró
tetszésnyilvánításaitól kísérve tettek
eleget. bonyolult (énekes-táncos-prózai)
fel-adatuknak.

.A hivatalos program másik közép-
ponti része egy Beckett-sorozat volt.
Főképp Beckett rövidebb színpadi mű-
veit adták elő: az Ohio Impromtut, a
Katasztrófát, a Monológtöredéket, az Akkort,
az Elejélől a végéig címűt, Az elő-
adásokkal és vetítésekkel kibővített prog-
ramsorozat legtöbb produkcióját Alan
Schneider rendezte, akit egyébként Lon-
donban, egy újabb Beckett-rendezés köz-.

ben ért a tragikus kimenetelű baleset. Az
ő nevéhez fűződik az összes Edin-
burghban is bemutatott színházi elő-adás
- az egyetlen Monológtöredék kivé-telével,
amelynek rendezője is, előadója is az a
David Warrilow, akinek a dara-bot
Beckett írta.

Schneider rendezte a Filmet is, amely-
ben Buster Keaton, s a Godot-ra várva

címü műből ;készült filmet is, amelyben
Zero Mostel volt a főszereplő.

A „Beckett-session" előadója a New
York-i Harold Clurman Színház volt; s a
nem túl nagy létszámú, ám annál lelke-
sebb, visszatérő közönség „tiszta", a
szerző írott színpadi instrukcióit mara-
déktalanul érvényesítő Beckett-interpre-
tációkat láthatott.

A végletes kísérletek, megannyi avant-
garde törekvés közepette békésen és nagy
sikerrel játszották John Murrel Sarah avagy
a languszta sikolya című nálunk az elmúlt
évadban bemutatott két-személyes
darabot. Az előadást az a tény tette az
edinburgh-i fesztivál első hetének
szenzációjává, hogy rendezője Georges
Wilson volt; ő játszotta Pitou, a titkár
szerepét is. míg Sarah Bernhardt-t
Delphine Seyrig alakította. A két kiváló
színész egyetlen lendülettel, mégis vissza-
fogottan, érzelgősség nélkül játszotta
végig a nagy drámai feszültségről itt sem
tanúskodó darabot; legalább a színészi
játékon volt mit figyelni, az biztos .. .



Delphine Seyrig és Georges Wilson a Sarah avagy a languszta sikolya című előadásban (Alex Wilson felvétele)

A szeminárium tagjai számára a nyi-
tány, érkezésünk napján az úgynevezett
Fringe-vasárnap volt; amolyan szabad-téri
színházi kavalkád egy hatalmas, Vá-
rosliget-méretű parkban. Számos együttes
azért volt itt jelen, hogy nézőket to-
borozzon leendő előadásaira; mások ép-
pen azért, mert - nem lévén bérelt szín-
házuk - csak itt léphettek a közönség elé.
Hol itt, hol ott szólalt meg vagy egy
kolomp vagy egy harsona; hol itt, hol ott
formált engedelmesen tágas kört az
alkalmi nézősereg, és elkezdődött a
produkció, rendszerint rövidebb számok,
sok pantomim, több kabarérészlet, né-
hány akrobatacsoport, néhány bűvész. És
rengeteg muzsikus, ki komoly fel-
szereléssel, erősítővel, mások egy szál
gitárral.

A rendezvény hangulata sodró, magá-
valragadó volt. Nem elsősorban művészi
élmény, de a több tízezer ember nem is
ezt kereste azon a vasárnap délután a
Holyrood Parkban.

*

Talán csak az én - természetesen esetleges
-- választásomnak köszönhető a látszat: a
politikai kabaré, társadalmi kabaré
intenzíven volt jelen Edinburgh-

ban. Igaz, az általam látott együttesek
közül épp azok voltak egyértelműen+ jók,
amelyek ebben a műfajban tevé-
kenykedtek; s igaz az is, hogy ez a tár-
sadalmi kabaré egy kicsit különbözik attól,
amit itthon - például a Mikroszkóp
Színpadon láthat a közönség.

Tartalmát tekintve például bizonyosan
sekélyesebb. A monológok, jelenetek,
magánszámok jobbára külsőségeket
tűznek pellengérre, hétköznapi, felszínes
visszásságokon ironizálnak, vagy épp egy
hagyományosan kerekre írt novella-
szerűséget adnak elő, amely egy magán-
életből vett helyzet fonákságára épül.

Az ilyen típusú együttesek közül is ki-
emelkedett - előző években szerzett
népszerűsége folytán is - a Hall Truck
Theatre Company, akiknek Kidobólegények
(The Bouncers) című produkciója méltán
aratott fergeteges sikert.

A kidobólegények öten vannak, s egy
diszkó ajtajában állva beszélgetnek első-
sorban a diszkó közönségéről, saját éle-
tükről; korosztályuk magánügyeiről. Az
intenzív amerikai hatást mutató előadás
tempója fergeteges, az öt színész pedig
egyformán kitűnő: énekelnek, táncol-nak,
s emellett színes, megannyi parodisztikus
képességről tanúskodó előadók is. Amit
mondtak, jobbára közhely; aho

gyan csinálták - ez a típusú színjátszás
egyelőre nemigen honos nálunk. A rög-
tönzés látszatát keltő, ám ugyanakkor
tökéletesen kidolgozott váltások, a laza,
folyamatos és hatásos színpadi jelenlét
arra utal: a szakmai profizmus ennek a
társaságnak az első számú jellemzője.

Hasonló jellegű és színvonalában is
hozzájuk mérhető volt a Joeys nevű
együttes produkciója, melynek önálló címe
nem is volt, csak a társulat nevével
hirdették mindenütt. Három színész és egy
- színészként sem utolsó - zongorista
váltották egymást a színpadon, hol
egyenként, hol többen; jeleneteket, tör-
téneteket adtak elő a katonaságról, ba-
rátaikról, önmagukról. Ismét csak nem-
igen dicsérhető az írói munka - ha volt
egyáltalán ---, de annál inkább a sokolda-
lúság és a magas színvonal, amelyről
mindannyian tanúbizonyságot tettek.

Tulajdonképpen sajnálatos, hogy a szín-
játszás hagyományos útjain járó együtte-
sek jobbára közepes színvonalú és éppen
ezért meglehetősen érdektelen elő-
adásokkal álltak elő. A megannyi kísérlet,
új törekvés közepette a realisztikus - vagy
ahhoz közelítő - stílus ezen a



fesztiválon nem a színjátszásban nemzet-
közileg is elfoglalt helyén, hanem minden
bizonnyal alatta szerepelt.

Hiába volt első bemutatója idején máig
zajos bukás például Synge darabja, a
Nyugati világ bajnoka; a századforduló táján
merésznek ható népi ábrázolásmód, nyelvi
szabadosság mára önmagában erőtlen
történeti motívum. A korrekt interpretáción
túl pedig nemigen jutott az az előadás sem,
amit itt láthattam.

A Black Theatre Co- perative nevű - és
persze csak feketékből álló társulat öt éve
alakult, éppen azzal a céllal, hogy állandó
munkalehetőséget adjon a fekete
színészeknek, s ezzel együtt megőrizze
(netán megteremtse?) a fekete színjátszás
speciális vonásait Angliában.

Darabjuk (Edgar White műve, címe:
Redemption Song, magyarul talán
Megváltásének lehetne, de jelentéstartalmát
bővíti, hogy a színhelyül szolgáló fa-
lucskát nevezik Redemptionnek) hely-
színe egzotikus, ősi fekete falu, amelybe
hazatér a civilizációtól megcsömörlött
fiatalember, hogy nagyanyjától örökölt
birtokán gazdálkodjon. A birtokot azonban
részeges apja eladta, árát elitta, s a
visszaszerzésért folytatott harcba előbb
lelkileg, majd fizikailag pusztul bele a
végső illúzióitól is megfosztott főhős.
Holtteste felett aztán békejobbot nyújtanak
egymásnak az ellenfelek .. .

Szenvedélyes, túlfűtött színpadi érzel-
mek, a konfliktus - nézők számára is ér-
zékelhető - mértékén, jelentőségén felüli,
ettől némiképp motiválatlannak látszó
elhatározások, fordulatok, tisztességes,
noha szegényes formai megvalósítás - ez
jellemezte a Black Theatre Cooperative
előadását.

Cocteau monológja - A emberi hang (The
I luman Voice) szenzációnak számított a
Fringe-programban. Elsősorban az előadó
személye miatt: ugyanis Susannah York, a
nálunk is közismert színésznő játszotta a
monodráma felé közelítő darabot, sőt a
saját fordításában tette mindezt.

A klasszikus panelekből építkező Az
emberi hang nemcsak a hírveréshez képest:
abszolút értelemben okozott hatalmas
csalódást. Egy telefonbeszélgetés egyik
felét halljuk, s egyik résztvevőjét látjuk.
Aki szemmel láthatóan lelki és fizikai ereje
végén próbálja meg kapcsolatuk
megjavítására rávenni a vonal másik végén
inkább csak hallgató - feltehetően - férfit.
Hétköznapi semmiségekről és
létfontosságú elhatározásokról egyforma
súllyal és egyforma gesztusrendszer-

rel kiegészítve - könnyek, kiabálások,
összeomlások - esik szó. A nézőnek öt
perc elég ahhoz, hogy úgy érezze: akara-
tán kívül egy magánbeszélgetés tanúja
lett, s a csak két emberre tartozó inti-
mitások hallatán egyre kényelmetlenebbül
érzi magát. E magánszférából egyet-len
pillanatra sem képes színházi élménnvé
válni a produkció - a fiatal, s más
alakításaiból tehetségesnek megismert
színésznő megannyi civil erőfeszítése
ellenére sem.

A Fringe-fesztivál egyik középponti
helye a tradicionálisan magas színvonalú
programmal jelentkező Traverse Szín-ház.
Állandó tömeg, nagy érdeklődés kíséri
minden előadását - itt mutatták be
egyébként a fentebbi Susannah York-
produkciót.

A Traverse saját társulata adta elő
Martyn Hobbs A gép története (The Historv
of the Machine) című drámáját, Peter
Lichtenfels rendezésében. A drámaíró egy
skót fiatalember, akinek ez az első
színpadi műve, s a szórólap szerinti
legfontosabb információ róla, hogy egy
híres krikettjátékos, bizonyos Sir jack
Hobbs unokája.

Maga a mű egyébként érzelmes-érzelgős
történet egy tudósról, aki egy gép-embert
alkot; majd a konfliktusról, ami az alkotás
örömteli állapota és tökéletes,

ám lélektelen produktuma között feszül. A
tizennyolcadik legjobb esetben is kora
tizenkilencedik századi modorban írott
történet elsősorban alapos iro-
dalomtörténeti és színitörténeti felké-
szültségről árulkodik, utalásokkal, át-
hallásokkal teli fordulataiban. Gyakor-
latilag majdnem hiába a sokszor élvezetes
színészi játék mindkét főszereplő, a tudóst
játszó Stephen MacDonald és a gépembert
lenyűgöző technikai szinten alakító
Dikran Tulaine emlékezeteset tudott
nyújtani -, a történet ódivatú, s manapság -
a számítógépek idején
meglehetősen érdektelen maradt.

A Fringe-fesztivál másik „divatos" hely--
színe a Richard Demarco Színház volt.
Több előadást láttunk itt; a város egy
másik pontján egy ugyanilyen nevű
érdekes és ötletes - kiállításra bukkantunk;
s miután együtt és külön-külön is törtük a
fejünket azon, ki is lehet Richard
Demarco, az utolsó napok egyikén
sajtótájékoztatót rendezett számunkra.
Richard Demarco amolyan régi vágású
mecénásnak, a kultúra megszállott
üzletemberének látszott, s tagadhatatlanul
heves érzelmű skót lokálpatrióta, aki
persze - mint neve is mutatja - olasz.

Stephen Persaud és Victor Romero Evans a Black Theatre Co-operative Megváltásének című produkc ió j ába n
( Ra y Abbot t fe l vé te l e )



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-


