
világszínház
A színházművészet fejlődésének egyik fontos tényezője más országok színjátszásának
megismerése. A baráti Bulgária színházművészetéről keveset tudunk. Testvérlapunk, a
Szófiában megjelenő Teatar kezdeményezésére kölcsönösen arra vállalkoztunk, hogy
bemutatjuk olvasóinknak országaink színházművészetének eredményeit, drámairodalmának
fejlődését. A Teatar decemberi számában közölte az általunk összeállított anyagot, mi pedig az
alábbiakban látjuk vendégül hasábjainkon a bolgár színházat. A z általános áttekintés szerzője
Julian Vucskov, a Teatar főszerkesztője.

Nehéz feladat a bolgár színház fejlődé-
sének utolsó három esztendejét össze-
foglalni. Igaz, viszonylag rövid időszakról
van szó, de egy ország színházművészete
igen-igen bonyolult, gazdag, sokoldalú, és
lehetetlen csupán néhány oldalon
áttekinteni. Mégis megkíséreljük
fölvázolni legalább azokat a jelenségeket,
amelyek színházi gyakorlatunkban az
utóbbi időben a legfontosabbak, a
legjellemzőbbek.

Azzal az egyre táguló érdeklődéssel kel-
lene kezdenünk, mely a mai témák iránt
mutatkozik, vagyis az iránt, ami körül-
vesz bennünket és ami a művész gyors
állásfoglalására vár, hogy okosan és
felkavaróan szóljon bele a közönség
életébe. Országunkban minden ötödik
évben megrendezik a bolgár dráma és
színház országos seregszemléjét. Ezek a
rendszeres találkozók kivételes lehetőséget
teremtenek, hogy mérleget készítsünk a
dramaturgia és a drámaművészet területén
elért eredményeinkről és gyen-
geségeinkről. Az országos méretű kez-
deményezés alkalmával a színházak a
legjobb rendezőket, színészeket, terve-
zőket foglalkoztatják.

Mai bolgár drámák
A legutóbbi seregszemle, mely 1974.
május-júniusban zajlott le, ismét bebi-
zonyította, hogy a bolgár színház szoros
kapcsolatban van az élettel, a jelenkor
problémáival és hőseivel. Jeles dráma-írók
képviseltették magukat ezen a ren-
dezvényen, érdekes, változatos, mai
témájú alkotásokkal, így Georgi Dzsa-
garov Ez a kis föld, Dragomir Aszenov Az
aranyfedezet, Lozan Sztrelkov Utazás az
igazsághoz című drámáit említhetjük.
Figyelemre méltó sikert ért el Rangel
Ignatov első színdarabja, a Becsületbíróság.
A dráma az egyén és a modern szocialista
valóság bonyolult kölcsönhatását
vizsgálja. A szerző kiemeli a mai ember
optimizmusát és magas fokú morális
felelősségét, de nem becsüli alá
nehézségeit sem, amelyek a cselekvő;

nyugtalan, szüntelen újat kereső, alkotó
ember előtt állnak. Új vígjátékírót avat-
tunk Sztaniszlav Sztratiev személyében,

Római fürdő című műve a párbeszédek
improvizatív könnyedségével, a mögöttes
jelentések ereje iránti hangsúlyozott
érzékenységével, a kispolgár szellemes és
megalkuvás nélküli kigúnyolásával,
hatásos és találékonyan szerkesztett szi-
tuációival, a valósághű és a képzelt mo-
mentumok ügyes egybejátszásával tűnik
ki. A komédiát első ízben a Szatíra
Színházban mutatták be. Rendezője,
Nejcso Popov a színészek jobb adottságait
hozta felszínre, s eredeti, magával ragadó
előadás született.

A ma emberének sorsába okosan,
koncentráltan, felelősségteljesen bete-
kinteni - így jellemezhető Georgi Dzsa-
garov: Ez a kis földjének lényege. A
drámát az Ivan Vazov nevét viselő
Nemzeti Színház állította színpadra. A
plasztikus cselekmény egyszerűsége és
lakonikussága mögül Encso Halacsev
rendezői irányítása alatt előizzik a szí-
nészek belső aktivitása. Az előadás költői
emelkedettséggel és publicisztikai
élességgel tárja fel az emberi jelenlét
fontosságát és igazi nagyságát társadal-
munkban. Az érett színészi játék hite-
lessége a romantikus tűz szép ihletéből
születik. A játszó együttes belső össze-
forrottsága kiemelkedő, ugyanígy né-hány
egyéni alkotás eredetisége. Magas-rendű
publicisztikus pátoszt és az ábrázolt
események epikus lendületét figyelhetjük
meg Lozan Sztrelkov Utazás az igazsághoz
című drámájában, melyet Dimitrina
Gjurova és Nikolaj Szavov rendezésében
ugyancsak a szófiai Nemzeti Színházban
mutattak be.

Az aranyfedezet című dráma a Nép-
hadsereg Színház tolmácsolásában aratott
sikert. Az előadás rendezője Krasztjo
Mirszki professzor. Mind a rendező, mind
a színészek megérezték Dragomir
Aszenov írói eredetiségét, s egy dinami-
kus, friss, pszichológiailag sokszínű elő-
adást hoztak létre. Benne érvényre jutott a
szereplők árnyalt, színes jellem-világa. A
különböző emberi karakterek
pszichológiája egészen finom részletei-
ben bomlik ki, anélkül azonban, hogy a
színpadi élet lendületessége, forrósága
elveszne. Ebben a rendezésben nemcsak

a teljes értékű színészi szerepmegformá-
lások a szembetűnőek, de a színház
viszonyulása is a dráma különböző hő-
seihez.

A bolgár színház soha nem lankadó ér-
deklődést tanúsít Georgi Dimitrov hal-
hatatlan munkássága iránt. Az ötödik or-
szágos szemle alkalmából két színmű is
Georgi Dimitrov életének szentelte témá-
ját: a Vörös és barna Ivan Radoevtól és a
Befejezetlen monológ Todor Genovtól. Az
1933-as lipcsei per dokumentumai
alapján mindkét szerző tényekből és
emberi magatartásokból összetevődő bo-
nyolult kompozíciót teremtett. Mind a két
dráma bevezet bennünket Georgi
Dimitrov gazdag lelki és szellemi vilá-
gába. Ugyanakkor azt a kapcsolatot is
sugalmazzák, amely az akkori hitlerizmus
és az elvadult revansizmus képében
annak mai örökösei között található. A
Vörös és barna legjobban sikerült szín-
padra állításával a Szófia Színház dicse-
kedhet. Az előadást Vaszil Lukanov
rendezte. Az ő darabértelmezésében
Georgi Dimitrov hősi tette gazdag és
bonyolult színpadi atmoszférából bon-
takozik ki - dinamikus színészi párbeszé-
dekből, éles beállításokból, a ritmus, a
világítás, a szereplőtárssal és a közön-
séggel való kontaktus hirtelen váltásaiból
tevődik össze.

Változatlan a bolgár színház érdeklő-
dése az antifasiszta ellenállás témája iránt
is. Több, más-más generációhoz tartozó,
kiváló író műfajilag is sokszínű,
nagyszerű alkotását kell itt említeni,
melyek közül néhány szocialista dráma-
irodalmunk csúcsát jelenti. A fasizmus
elleni harcnak szentelte Mindenki anyja
című pszichológiai drámáját Georgi
Karaszlavov, a nagy bolgár író is. Rusze
városának színháza vállalkozott e dráma
egy érdekes színre vitelére. Szlavi Skarov
rendező arra ösztönözte a színészeket,
hogy reliefszerűen vázolják az egyes
jellemeket, rendezése aláhúzza a
konfliktus sorsdöntő fontossá-gát. (A
konfliktust egy család szívbe-markoló
tragédiája jelenti: lehetetlen, hogy boldog
légy más boldogtalansága árán.)

JULIAN VUCSKOV

Pillantás a bolgár
színházra



A fasizmussal szemben folytatott harc
témájában az egyik legérdekesebb mű az
utóbbi időben a Megmagyarázhatatlan
szerelem. Írója Nedjalko Jordanov. Egy
rendőrségi ügynök-provokátor illegális
kommunista csoport nyomára bukkan,
kiirtja őket, de kiderül, hogy a nép nevében
vállalt önfeláldozásuk magasztossága őt
győzi le, a „győztest". Nedjalko
Jordanovnak több verskötete is meg-jelent.
Ezért egy csöppet sem lep meg bennünket
a Megmagyarázhatatlan szerelem pozitív
hőseinek romantikus lángolása. Amennyire
akarat hajtotta, nyers, erkölcsileg
megvesztegethetetlen emberek ők, annyira
álmodozó, lírai természetűek is. A
legmegoldottabb előadás a burgaszi
színházé. Rendezője maga az író, Nedjalko
Jordanov. Sikerült úgy összekovácsolnia az
együttest, hogy az ihletett, poétikus előadás
végig izgalomban tartja a közönséget, s
kegyelettel adózik a fasizmus ellen
harcolók emlékének. Az antifasiszta harc a
témája a Satroveci muzsika című
Konsztantyin Iliev-drámának is. A Ljuben
Grojsz rendezte blagoevgrádi előadás
nemcsak festői, plasztikusan sokszínű,
hanem a hősök belső világában,
konfliktusaiban is elmélyed.

A pazardzsiki színházban Krikor Azarjan
rendező vitte színre Jordan Radicskov
alkotását, a Januárt. Író, rendező és a
színészek egyöntetűen határozott elő-
szeretettel fordulnak a metaforikus nyelv,

Shakespeare: Lóvátett lovagok (Néphadsereg Színház)

lárdak osztály- és pártkritériumai, hogy a
legokosabb témák és problémák kapnak
helyet benne. A legjobb előadások a
lelkesült ihlet és a mesterségbeli tudás
egységét teremtették meg. A szocialista
mindennapok egyszerű hőseit vonultatták
fel. A pártunk XI. Kongresszusának
tiszteletére rendezett színházi dekád ke-
retében elmélyült eszmecserékre is sor
került. Ezeken az ankétokon értékes
vélemények hangzottak el a korszerű témák
feldolgozásáról, és arról, hogyan
születhetnének újabb és még gazdagabb
színművek és előadások a szocialista
építésről.

Íróink és színházaink szoros és állandó
kapcsolatot tartanak egymással. Egyre
nagyobb az érdeklődés a fejlődő és a
visszamaradó, az alkotó ember és a kis-
polgár közötti konfliktus kifejezésére. A jó
és a rossz összeütközése messze nem
elégíti ki drámaíróink művészi ér-
deklődését. Az egyén belső konfliktusa felé
fordulnak. Arra törekednek, hogy
bemutassák, mennyire összetett folyamat
az ember lelki és szellemi formálódása. A
legjobb drámák középpontjában cselekvő,
fejlődő, határozott kortárshős áll. Mint
tevékeny, gondolkodó, érzékeny és kereső-
kutató ember bontakozik ki előttünk, akitől
a romantikus tűz sem idegen. Egyesíti
magában a lelke-sültséget a bölcsességgel.

Kétségtelenül naivak lennénk, ha
idealizálnánk jelenkori drámaművészetünk
fejlődését. Hibái nem tűnnek el, ha
elhallgatjuk őket. A gyarapodásnak már' a
mértéke is, ahogy az eredmények
rendszeresen jelentkeznek, emeli napról
napra magasabbra a kívánalmak szintjét,
ami azért fontos, mert találkozhatunk
gyenge alkotásokkal is. Alapvető hibájuk a
sematikusság, az élet ábrázolási módjának
illusztratív jellege, a dinamikus valóság
igazi, mély, a szépség törvényei szerinti
megragadásának hiánya. Sok esetben az élő
embereket klisék helyettesítik, és az élet
bonyolultsága helyett leegyszerűsítésekkel
találkozunk. Ám e cikk célja az, hogy
drámaíróink jobbik arcát mutassa be,
mindenekelőtt java eredményeiről adjon
képet. Mert ezek semmiképp sem
mondhatók keveseknek, sem mennyiségi,
sem minőségi vonatkozásban. Ellenkezőleg
- jó dráma-íróink művészi útkeresései
nemcsak hogy sikeresek, de sokrétűek is -
mind tematikailag, mind műfajilag, mind
stilárisan.

Modern drámairodalmunk eredményei
elkerülhetetlenül tükröződnek a

a színházművészet komédiázó hajlama,
rögtönzésen alapuló elemei felé. A szín-
darab és az előadás érdekes, folklorisztikus
motívumokban, intonációkban gazdag,
tarka látványosság.

A történelmi múltunkkal foglalkozó
drámairodalom területén hosszú évek óta
alkotja remekeit a kiváló bolgár drámaíró,
Kamen Zidarov. Legutóbbi történelmi
témájú színművének, a Káin és a
varázslónak egyik legérdekesebb be-
mutatója a Könny és Nevetés Színháznak
köszönhető. Dimitrina Gjurova tapasztalt
rendezői munkája nyomán a főszerepek
alakítói a hősök egyéni drámáját az éles
szociális és politikai konfliktusok tükrében
mutatják meg. Gjurovát az emberi
szenvedélyek hatalma és motivációja
érdekli, és egyéni meghatározottsága. A
rendezőt erősen vonzzák a teátrális
hatások, de a színpadi sorsok lélek-tani
elemzését is fontosnak tartja.

Ünnepi seregszemle
Az 1975-76-os szezonban a Bolgár Kom-
munista Párt XI. Kongresszusát színházi
dekáddal köszöntöttük. A dekádon az
ország minden színháza részt vett. E
sorozat öt városban területi sereg-
szemlével kezdődött. Ezt követte a be-
fejező szakasz, már Szófiában. A szín-házi
kollektívák sora, a művészek százai
kinyilvánították szeretetüket a szocialista
elkötelezettség nagy témája iránt. Még
egyszer bebizonyították, mennyire szi-



rendezői, a színészi, a tervezői munka
fejlődésében is. A szöveg a színházi elő-
adás alapja: ezt vallják a legkiforrottabb és
a legígéretesebb bolgár rendezők és
színészek. A bolgár dráma színházaink
repertoárjának felét teszi ki, és komoly
sikernek örvend a nézők körében. Keresett
és kedvelt még akkor is, ha szak-mai,
mesterségbeli szempontból néha
gyengének bizonyul. A közönségnek a
drámai hősök természetessége tetszik
leginkább. A néző nem kimódolt, papír-ízű
hősöket, hanem eleven embereket akar
látni ezekben a művekben: ez jellemzi a
közönség viszonyát a színházhoz. Művészi
kidolgozottság, a színészi játék
életszerűsége tekintetében színházaink
vitathatatlan eredményekkel
büszkélkedhetnek. Drámai alkotómű-
helyeink a ma emberének lelki és szellemi
fejlődését igyekeznek elemezni.
Színpadjainkon értelmes, aktív és érze-
lemgazdag embereket sorakoztatnak föl.
Színházi embereink szeretik a romantikát,
a lelkesedést, az őszinte pátoszt a színpadi
hősök életében. Kétségtelen, hogy az
emberi szenvedélyek hatalma iránti
érdeklődés egyáltalán nem pótol-hatja a
logikát, az érvek és gondolatok
gazdagságát, az emberi élet rejtelmeibe
való szigorú betekintést. Rendezőink,
színészeink, tervezőink egyre jobban
keresik a lehetőséget, hogy a közönséget a
színpadi hatás különféle elemeivel
fokozottan bevonják az előadásba. A leg-
érettebb, legtehetségesebb színházi alko-
tók számára a színpad koncepcióból és
technikából, szövegből és színészi meg-
formálásból összetevődő bonyolult ki-
fejezési rendszer. A színház állandó fej-
lődésben van. Egészen magától értetődő,
hogy olyan egyenetlen, nem kielégítő ér-
tékű előadások is születnek, melyek a
drámaszerkesztés, az életábrázolás egy-
oldalúságáról és fantáziátlanságáról árul-
kodnak. Az ilyen színpadi alkotások
szegényebbé teszik a valóságról alkotható
fogalmunkat, az élet dinamikáját
megmerevedett, kész eredményekkel
helyettesítik. Színházaink gyakorlatát
egészében véve mégis a művészeti meg-
nyilvánulások tisztasága, mélysége és
sokszínűsége jellemzi. A legszebb elő-
adások, a legbravúrosabb alakítások
bizonyítják, hogy a szocialista realizmus
kipróbált, egészséges eszméinek birto-
kában mennyire megnőtt az alkotó egyé-
niségek száma.

Tavaly áprilisban ünnepeltük a török
rabság elleni áprilisi felkelés századik
évfordulóját. Ezt a nevezetes dátumot

az egész országban egy sor bemutató
köszöntötte. Háromról teszünk itt em-
lítést: Ivan Vazov drámáját, a Hontalanokat
Krâsztjo Mirszki rendezésében a Nemzeti
Színház vitte színre, Nikola Ruszev A

földtől az égig című művét a Néphadsereg
Színházban Krikor Azarjan rendezte, s
végül Ivan Dobcsev volt a rendezője a
plovdivi színház előadásának, mely az
évfordulóra Ivan Vazov Nagybácsik című
drámáját tűzte műsorára. A Hontalanok a
nagy bolgár író, Ivan Vazov egyik
legnépszerűbb és legkedveltebb alkotása.
Ez a színdarab nem kerül ki és soha nem
fog kikerülni színházaink repertoárjából.
Minden rendező és színész arra törekszik,
hogy magából adjon hozzá valamit ehhez
a nagyszerű drámához, hogy ne ismételje
korábbi és híressé vált színpadi
megvalósulásait. Ez történt legutóbbi
nemzeti színházbeli színre vitelekor is.
Krâsztjo Mirszki vezetése alatt a
színészegyüttes messzebb jutott a dráma
romantikus tolmácsolásánál. A rendező
és a színészek mind az emelkedett
hazafias pátoszt, mind a szereplők lelki
gazdagságát, jellemük egyszeriségét,
ragyogását érvényre tudták juttatni.
Mirszki és a színészek bemutatták, hogy
milyen nemes szívük van a nemzet
fölszabadításáért küzdő bolgár
harcosoknak, hogy milyen szerepet ját-
szik életükben a környörtelen drámaiság,
a humor, az érzelmek költői kitörése, a
forradalmi hév, a nosztalgikus fájdalom,
amikor hazájuktól búcsút vesznek. A föld-
től az égig előadása az 1876-os áprilisi
eseményeknek mind a fájdalmas hősies-
ségét, mind a magas fokú drámaiságát
érzékeltetni tudja. Az író, a rendező és a
színészek nemcsak a történelmi tények
jelentőségét emelik ki, de az ábrázolt
viharos időszak pszichológiai légkörét is.

A plovdivi Nagybácsik-előadás a bolgár
ember életszeretetét, adakozó humorát,
vitalitását bontja ki, és ugyanígy rend-
kívüli kötődését a hazához. Ivari Dobcsev
irányítása alatt a színészek a dráma
szerepeinek megszólaltatása során nem-
csak meggyőző, hanem színes jellemeket
is formáltak.

Szovjet drámák
Igazságtalanok lennénk, ha azt állítanánk,
hogy a modern bolgár dráma kielégíti
színházaink igényeit. Ellenkezőleg!
Műsoraikat hirdető plakátjaikon igen sok
szovjet és más szocialista országbeli író
műve szerepel. A haladó nyugati szerzők
darabjait is szívesen játsszák. Igen jelentős
hely illeti meg repertoárjainkban a szovjet
drámairodalmat. Az SZKP XXV. és a
BKP XI. Kongresszusa tiszteletére
megrendezésre került a szovjet dráma hete.
Ezt jól sikerült szimpozium követte, ki-
váló bolgár és szovjet színházi szakembe-
rek részvételével. A Néphadsereg Szín-
ház egyik legérdekesebb előadását Borisz
Vasziljev Halálnak a halál az orvossága
című drámája jelentette. A dramatizálás
és a rendezés Aszen Sopov munkája. A
szovjet népnek a fasizmus ellen folytatott
honvédő háborúja, az események nagyívű
tablója bontakozik ki előttünk. Ez az
előadás nemcsak epikus, de ezzel stiláris
egységbe fogja az egyéni sorsok
pszichológiai elemzését. Több bolgár
színház bemutatta a Csendesek a hajnalok
című másik Borisz Vasziljev-drámát is. A
háborúban életüket áldozó szovjet kato-
nalányok e mélyen humánus és tragikus
történetének egyik legerősebb és legbiz-
tosabb, legteljesebb előadása a burgaszi
színházat dicséri. A rendezés munkáját
Kraszimir Szpaszov végezte. Melegséggel
és megnyerő közvetlenséggel teli T. Edlis

Jelenet a plovdivi N. Maszalitinov Drámai Színház előadásából. Ivari Vazov: Nagybácsik
című drámájából



Június, nyárelő című színművének előadása.
A mai emberek hétköznapjairól szóló
darabot Mladen Kiszelov rendezésében a
„199" Színház vitte színre, az a színház,
ahol rendezők és színészek az egész or-
szágból kamarajellegű alkotásokat visz-
nek színre. Alekszandr Gelman Egy ülés
jegyzőkönyve című drámája az egyik leg-
játszottabb szovjet színmű volt az 1975-
76-os szezonban. Legmegoldottabb szín-
padra állításával a Nemzeti Színházban

találkoztunk, Filip Filipov rendezői
irányításában. A különböző magatartá-
soknak mind társadalmi vetületét, mind
bonyolult egyéni összetevőit fel tudja
tárni. Az előadás igazi mélységekig jut:
sokoldalúan világítja meg a drámai hősök
összecsapásait. Az Egy ülés jegyzőkönyvé-
nek bemutatója összeforrott színészi cso-
portmunkával emelkedik ki.

A Szatíra Színház egyik legfigyelemre-
méltóbb előadása lengyel szerző, Jerzy

Stawinski műve, a Csúcsforgalom. E darab
bemutatója a Szatíra Színház gyakorlatá-
ban egy érdekes, újszerű, sikeresnek ne-
vezhető színfoltot jelent. A rendező,
Nikolaj Ljuckanov hű maradt a sajátosan
eredeti dráma szerkezetéhez, s a kispolgári
életmód romboló hatását nemcsak ér-
zékletesen, hanem figyelmeztető élesség-
gel, kíméletlen iróniával leplezi le.

Egy-két évvel ezelőtt színházaink nagy
sikerrel játszották Mesterházi Lajos Pesti
emberek című művét. Az utóbbi esztendők-
ben más magyar színdarabokat is bemu-
tattunk. Igen nagy népszerűségnek örvend
Örkény István: Macskajátéka több
előadásban is. A Könny és Nevetés Szín-
ház Macskajátékát Petár Csernev rendezte,
a ruszei bemutatót pedig Szlavi Skarov.
Örkény másik darabja, a Tóték a pleveni
színház műsorán szerepel, ennek az elő-
adásnak a rendezője Mincso Szâbev. A
közönség érdeklődéssel látogatja Szako-
nyi darabját, a Vaszil Lukanov rendezte
Adáshibát is a Szófia Színházban. (A mű
bolgár címe: A hiba nem az ön készülékében
van, a ford. megj.) A Krâsztjo Szarafov
Színházművészeti Főiskola növendékei
pedig saját színházukban bemutatták
Kertész Ákos Névnapját.

Klasszikusok

Változatlan színházaink érdeklődése a
bolgár és a külföldi klasszikusok iránt is.
Egyre szembetűnőbb törekvés a klasszikus
drámaalkotások újító szándékú ér-
telmezése. A színház nem azért fordul a
régebbi korokhoz, hogy azokat illusztrálja,
hanem azért, hogy érvényes tanulságokat
merítsen belőlük. E klasszikus remekek
ragyogása ihletet és ösztönzést ad a
színházaknak. Gorkij A nap fiai és
Osztrovszkij Erdő című drámájának elő-
adásai a közelmúlt legsikeresebb klasszi-
kus előadásai voltak. Mindkét nagy sikerű
bemutató a Nemzeti Színház érdeme. Filip
Filipov A nap fiaihoz megfelelően összetett
megoldást talált. Rendezésében Gorkij e
műve a bátor szatíra és a pszichológiai
dráma mezsgyéjén mozog. A darabban
szereplő passzív orosz értelmiségiek
Filipovban és színészeiben rokonszenvet
és könyörtelen iróniát ébresztenek. Teljes
joggal zúdul az irónia e dühözöne az
egocentrikusság, a nép életétől való
elítélendő elszakadás, az intelligencia
önelégültsége és önzése, magába
zárkózása ellen. A nap fiai ebben az elő-
adásban a rendezői-színészi megoldások
gazdagságával, a színházi hatás felfoko-
zottságával kerít bennünket hatalmába. A
rendezés lendületességével és maga-

Miteva és Mavrodiev Brecht: Egy fő az egy fő című darabjának előadásán (Ifjúsági Színház)



biztosságával hívja fel magára a figyelmet:
azzal, ahogy a drámát mai szemmel
interpretálja. A színészek tudásuk legjavát
nyújtják, ihletetten és elragadóan
játszanak. Krâsztjo Mirszki meglelte a
modernség kulcsát Osztrovszkij Erdő című
színművének a realizálásához. Le-
mezteleníti a kiváltságos gazdagok és
fegyvertáruk minden cinizmusát, mo-
solygós kegyetlenségét, egész demagógi-
áját. Ugyanakkor Mirszki és színészi erős
hangsúllyal ábrázolják a szegények
nemeslelkűségét, emberségét és áldozat-
készségét. Az Erdő e színpadi megfogal-
mazása a rendezői komponálás szépségé-
vel és sokszínűségével tűnik ki, s nem
kevésbé a színészi alakítások frisseségével
és mélységével.

Brecht művei közül az egyik legérde-
kesebb előadást láthattuk az utóbbi időben:
Egy f ő , az egy f ő című darabját az Ifjúsági
Színház mutatta be. Mladen Kiszelov
rendező elveti a brechti alkotások szokásos
hideg megközelítését, helyette a darab
szenvedélyes, temperamentumos, mélyen
elkötelezett színpadi meg-formálására
törekedett. A színészek cselekvő, hű
segítői ebben a vállalkozásban. Ez az
előadás egyesíti a publicisztikus élességet
és a jelenségek filozófiai meg-ítélését. A
ruszei Színház Margarita Mladenova
rendezésében vitte sikerre Alfred de
Musset A szerelem nem tréfa című
alkotását. Ez legalább annyira tanulságos,
mint életvidám, tarka, mulattató musical.
Feltartóztathatatlan ritmusa van az
előadásnak, igen jellemző az a hallatlanul
finom érzékenység, amellyel a művészet
gazdag parodizáló intonációjának üde
szépségét keresi.

Új sikerek felé

Néhány év óta a bolgár színházak a fel-
növekvő nemzedék esztétikai igényei
iránti érdeklődése mind rendszeresebb és
módszeresebb. E figyelem eredménye-ként
született meg a gyermek- és ifjúsági dráma
és színház országos seregszemléje, melyet
háromévenként rendeznek meg.
Nemrégiben fejeződött be a második
szemle Târgovistében. Ezen a legjobb
darabok rendezését, színészi, tervezői és
zeneszerzői teljesítményét díjazták. A
târgovistei színházi találkozó ideje alatt
minden egyes előadást heves vita köve-
tett, s elvi kérdéseket érintő szemináriu-
mokat is tartottak.

Nem lehet a bolgár színház sikereit em-
líteni az egyébként különböző generáci-
ókhoz tartozó színészek méltatása nélkül.
Feltétlen szólni kell Andrej Csaprazov-

Vancsa Dolcseva és L. Kiszelicski Gorkij: A Nap fiai című drámájában
(Ivan Vazov Nemzeti Színház)

művészetben drámai dialógus és gazdag
látnivaló sajátosan ötvöződik. Nem csupán
a szófiai Központi Bábszínház, de más
városok legjobb bábelőadásai is a képi
asszociációk és a gondolati általánosítások
beszédes nyelvén a valóság tükörképét
vetítik elénk. Nem véletlen, hogy
bábegyütteseink a világ legkülönbözőbb
részein vendégszerepeltek, s hogy
mindenütt elnyerik a közönség és a
szakértők tetszését. Sok-sok bábelőadás
tanúsítja az alkotók fantáziagazdagságát, az
árnyalt, képszerű, metaforikus fogalmazás
tisztaságát. Az utóbbi időszak
legnevezetesebb bábelőadásai közé tar-
tozott a szófiai Központi Bábszínházban R.
Moszkova alkotása, a Szervusztok ! Hogy
vagytok? Jó napot!, melyet Liljana Docseva
rendezett, a bábokat Liljana Peeva
készítette; Makszim Aszenov Aranymadár
című műve a Várnai Báb-színházban, Zlati
Zlatev rendezésében, a bábtervező és az
építész Ivan, Conev volt; Pancso Macsev
bábjátéka, a Nyu sziiskola, melyet a
Sztarazagorai Báb-színházban Atanasz
Ilkov rendezett; Saint-Exupary K is h e r c e g
Szliveni Báb-színház előadásában, Zlati
Zlatev rendezésében, Ivan Conev
bábjaival.

Pártunk nagy gondot fordít a bolgár
színház egyenletes és sokoldalú fejlesz-
tésére. A szocialista forradalom győzelme
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ól, Ljubomir Kabakcsievről, Sztefan
ecovról, Ruzsa Dalcseváról, Georgi
eorgiev-Gecről, Aszen Milanovról,
acsko Jabandzsievről, Georgi Kalojan-
sevről, Dimitár Panovról, Koszta
onevról, Violeta Bancsevanováról, Sztoj-
so Mozgalovról, Ljubomir Dimitrovról,
ikolaj Binevről, Janka Dineváról,
jubomir Kiszelicskiről és llija Dobrevről,
etár Gjurovról, Sztefan Mavrodievről. Az
mlített előadások egész sorának sikerében
ontos részük volt az olyan
íszlettervezőknek, mint Aszen Mitev,
iril Nedelcsev, Ivan Jordanov, Angel
hrjanov, Georgi Nozsarov, Mihail Mi-
ajlov, Mladen Mladenov, Aszen Sztoj-
sev, Georgi Ivanov, Todor Sztanilov.

A bolgár színház fejlődésében méltó
ely illeti meg a bábművészetet is. A
zínházművészetnek ez az ága egyre kere-
ettebb, népszerűbb, kedveltebb lesz a
özönség körében. Nemcsak a gyerekek
zámára készült bábelőadások szaporod-
ak fokozatosan, hanem a felnőttek ré-
zére is egyre több eredeti bemutatót tar-
anak. Csak a dicséret hangján szólhatunk
ábszínházainknak arról az esztendők óta
artó szenvedélyéről, amellyel kísér-
eteznek, amellyel keresik a lehetőségeket,
ogy utat találjanak a nézők értelméhez és
zívéhez. A bábművészet régen maga
ögött hagyta azt a korszakot, amikor a
után a néphatalom azonnal nagy ér-rámai színházat utánozta. A mai báb-



deklődéssel fordult a színház felé. Köz-
vetlenül a szocialista forradalom győzelme
után megalapítottuk a Krâsztjo Szarafov
Színházművészeti Főiskolát. Esztendők
során készítette és készíti föl ez az intézet
a színészeket, rendezőket, a színházi
szakembereket, bizonyos idő óta pedig
külön szakon a film- és bábművészet mű-
velőit.

A színház ügye nálunk igen nagy sike-
reket mondhat magáénak, viharos ütemű
fejlődése különösen a párt 195 6-os áprilisi
plénuma óta szembetűnő, amióta mű-
vészeti kultúránk mindenoldalú kibon-
takozásához az összes előfeltétel biztosítva
van. Jelentősen megnövekedett a színházi
hálózat. Jelenleg országunkban 49 állami
színház működik - 35 drámai és 14
bábszínház. Legtöbbjük szép épületben
dolgozik, kényelmesen berendezett
társalgóval, termekkel, próbahelyiségek-
kel, öltözőkkel rendelkezik. Nemrégiben
fejeződött be az Ivan Vazov Nemzeti
Színház teljes rekonstrukciója. Most az
épület az egész ország egyik legimpo-
zánsabb, legragyogóbb, legszebb építészeti
emlékének számít.

Színházi életünk gazdag, színes és di-
namikus. Minden évben színházi talál-
kozókat rendezünk. Így lehetőség adódik
az esztétikai követelmények és az eszté-
tikai véleménynyilvánítás színvonalának
egyenletes, országos jellegű emelésére.

Színházaink több külföldi vendégsze-
repléssel dicsekedhetnek. Nehéz lenne
ezekre mind emlékezni, elegendő, ha
csupán a Nemzeti Színház legutóbbi fel-
lépéseit említjük az NDK-ban, a Szov-
jetunióban, Jugoszláviában, Romániában,
Lengyelországban, vagy ha a Szatíra
Színház magyarországi útjáról ejtünk szót.
Bulgária és a Szovjetunió testvér-
városainak színházai kölcsönös vendég-
szerepléseik alkalmából ízelítőt adtak
egymásnak tudásukból, bolgár és szovjet
rendezők, színészek, díszlettervezők sora
mutatta be művészetét.

A maga módján folyóiratunk, a Tea-tar
arra törekedik, hogy a modern bolgár
színház megbízható és viszonylag teljes
történetét adja. Pontosabban szólva, a
folyóirat a múlt örökségét sem veszti el
szeme elől, de figyelmének középpontjá-
ban kétségkívül a színházművészet mai
problémái állnak. 1976 januárjában ünne-
pelte a Teatar fennállásának harmincadik
évfordulóját. A folyóirat a bolgár színház
és dráma kérdéseinek ma is egyetlen
szaklapja. A színház különböző területein
működő neves alkotók és szakembe-

rek - írók, rendezők, kritikusok, színé-
szek, tervezők írásait publikáljuk ha-
sábjainkon. Fennállása alatt a folyóirat
körülbelül száznyolcvan színdarabot pub-
likált. Közülük százötven bolgár, A többi
szovjet és más szocialista országbeli
szerző alkotása. A legutóbbi három év-
ben a szovjet Tyeatr című folyóirattal és
az NDK Theater der Zeit című folyóira-
tával cseréltünk anyagot, s jelentettünk
meg egy szovjet és egy NDK számot,
most a magyar SZÍNHÁZ című folyó-
irattal folytatjuk a sort. A Teatar és a
SZÍNHÁZ e kölcsönszáma újabb lépést
jelent abban az irányban, hogy a bolgár
és a magyar színházi szakemberek jobban
megismerjék egymás munkáját, hogy kö-
zelebb kerüljenek egymáshoz, és szoro-
sabb együttműködés alakulhasson ki kö-
zöttük. Reméljük, hogy a bolgár színház-
ról szóló cikkeket, ismertetéseket a
magyar szakemberek és a SZÍNHÁZ ol-
vasói érdeklődéssel fogadják majd. A
magunk részéről nagy érdeklődéssel vár-
juk a SZÍNHÁZ összeállítását, mely a
magyar színháznak az utóbbi időben el-
ért eredményeiről számol be. Szeretnénk
folytatni és elmélyíteni e hasznos kap-
csolatokat folyóirataink között, hisz a
kezdeményezés nagyszerű lehetőség a
baráti szocialista országok színházművé-
szetének eredményes népszerűsítésére.

Következő számaink tartalmából :

Földényi László-Hermann István:

Debreceni disputa

Száraz György:
Mit nékünk Hekuba ... !

Tarján Tamás:
Bernarda: „én" és „nem én"

Fodor Géza:
Az Erdő Kaposvárott

Mészáros Tamás:
Antik drámák - mai színpadon

Mihályi Gábor:
Shakespeare halála a Vígszínházban

Huszár Klára :
Oláh Gusztáv emlékezete

Kerényi Grácia:

Műfajok között

Mai bolgár drámaírók

Dimitár Dimov

Dimitâr Dimov a bolgár szépirodalom is-
mert nevű írója volt már, amikor 1959-ben
első ízben jelent meg a drámaköltészet
színpadán. Venc főhadnagy és Elkárhozott
lelkek című regényei igen nagy nép-
szerűségnek örvendtek. Amikor pedig
megírta a Dohány című regényét, melyet
csaknem minden európai nyelvre lefor-
dítottak, híre-neve túlszárnyalta szülő-
hazája határait, s nem telt bele egy évti-
zed, és meghozta számára a világhírt.
Éppen ezért, amikor a bolgár dráma és
színház II. seregszemléjén a Szófiai Ifjú-
sági Színház bemutatta Dimov Nők,
akiknek múljuk van című első drámai al-
kotását, nyilvánvalóvá vált, hogy a bolgár
színház égboltján olyan új drámaíró-
tehetség tűnt föl, aki sajátos stílussal és
egyéni mondanivalóval rendelkezik. A
Nők, akiknek múltjuk van dialógusai para-
dox töltetűek, aforisztikusak, intellektu-
álisan kihegyezettek, és finomsággal, bő-
séges humorral telítettek. Néhány esz-
tendővel később Dimov újabb színda-
rabbal jelentkezik, A bűnössel, amelyben
az elméncségek párbajában villámok
csapkodtak, és a finom paródia, a hűvös
gúny, a visszafogott irónia egymással
versengtek. A műfajiságot illetően má-
sodik színdarabja megerősítette azt a
meggyőződést, hogy Dimov a szatirikus
dráma mestere lesz.

A Nők, akiknek múltjuk van című drá-
májában a szerző három nőtípus erkölcsi-
pszichológiai és társadalmi lényegét fejti
ki, elemzi. A három nő közül a leg-
tevékenyebb Meri. Kíméletlen zsaroló,
okos, az élet fortélyait alaposan ismeri,
igen jól tudja, hogy akciói, melyek a for-
radalom előtt a társadalmi tőzsdén nagy-
szerűeknek és igényeseknek számítottak,
most már értéküket vesztve nem érik el azt
az árfolyamot, mely fényes társadalmi
helyzetet biztosíthatna számára. Meri ál-
dozata Nina, a színésznő. Kettőjük konf-
liktusában azonban Katja, a kommunista
aktív szerepet tölt be, és ő az, aki föl-tárja
az új idő, a mi új időnk erejét.

Az eszközök, amelyekkel az író a hősök
közötti összeütközéseket kibontja, a
szatíra leleplező eszközei. D. Dimov a
pszichológiailag hiteles és a szociálisan


