
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.
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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



kiélezett drámaszerkezet sakktábláján lo-
gikusan és következetesen mozgatja-
irányítja hősei sorsát. Szenvedélyes hangon
leplezi. le a múlt mai életünkben is még
fel-feltűnő betegségeit.

Második színdarabjában, A bűnösben D.
Dimov a kispolgáriság és a vele való
szükségszerű harc témáját állítja a közép-
pontba.

Harmadik, legutolsó színművében- Pi -
henő Arco Irisben - D. Dimov már elhagyja
az aforisztikusság hűvös fényeivel, a pa-
radoxon fordulataival, maró kifejezéseivel
színezett szalonbeszélgetések szféráját,
hogy a drámai cselekménynek olyan
hátteret adjon, melyet a spanyol polgár-
háború súlyos politikai összecsapásai, a
sorsdöntő társadalmi harcok nyújtanak. A
Pihenő Arco Irisben cselekményének fő
mozgatója Estanislao Bravo, a bolgár
kommunista, aki a köztársaságiak oldalán
harcol. Összeütközésbe kerül a fallangisták
alattomos kémeivel, a felelőtlenségükben
vakmerő anarchistákkal, a parazita
arisztokratákkal, a szegény parasztokkal
éppúgy, mint az ibériai tájkép
nélkülözhetetlen katolikus papjával. Sőt,
olykor a köztársasági csapatok katonáival
is.

A Pihenő Arco Irisben című dráma meg-
győzően bizonyítja a szerzőnek azt a né-
zetet, hogy a kommunistának már a je-
lenléte is aktívan hat az eseményekre:
megváltoztatja, előrelendíti a cselekmény
fejlődését. Ezért válik Dimovnak ez a
színműve a kommunista ideálok, az in-
ternacionalista kötelesség nevében ma-gát
föláldozni képes pozitív hős apoteózisává.

Dimitâr Dimov jelenléte igen mély
hatást gyakorolt a mai bolgár drámairo-
dalom további fejlődésére. Ezt az új drá-
maművészetet Dimov a választékossággal,
a reflexek intellektuális fürgeségével, az
éles szatirikus hangnemmel, a ragyogó
dialógusformával, a finom mosollyal és az
aforisztikus irónia magas fokával
ajándékozta meg. A Pihenő Arca Irisben
című drámájával pedig nemcsak mint a
párbeszéd mestere, a mélyrelátó pszicho-
lógus, az összetett, hús-vér jellemek meg-
teremtője tűnik ki, hanem az olyan tág
epikus tablók alkotójaként is, amelyekben
a szocialista forradalmak pozitív hőse
határozott-meggyőző alakban emelkedik a
többi szereplő fölé. Ana
I vanova

Kamen Zidarov
A mai bolgár drámairodalomban Kamen
Zidarov munkásságával kezdődik a nép
sorsának elmélyült tanulmányozása.

K. lliev: Satroveci muzsika (Blagoevgradi N. Vapcarov Drámai Színház). A jelenet szereplői: M.
Maldenov és J. Szpirov

Az alapvetően új, amivel Kamen Zidarov
drámaművészete a szocialista iroda-lom
lényegbevágó problémáira reagál, nem az
ember és társadalom szembeállítása, hanem
a személyiségnek a kor hősi pátoszához
történő felemelése. A konfliktus éles,
sűrített, de nem a hős és kora között
jelentkezik, hanem azokkal a társadalmi
erőkkel szemben, amelyek a progresszív
társadalmi fejlődést akadályozzák. Különös
művészi szépséget nyújtanak azok a hősök,
akik gyötrelmekkel teli és összetett belső
fejlődés eredményeképpen az időben való
előre-látásig jutnak el. A véres háború
tűzvészei, a katonalázadások drámaisága és
feszültsége, a nép nagy tömegének éhezése
és nélkülözése közepette Irina Radionova , a
Cári kegyelem hősnője tovább már nem képes
megőrizni naiv illúzióit és hitét az
egyeduralkodóban. Zidarov még egyszer
visszatér majd erre az időre A tiszti becsület
című drámájával, amelyben hősét a
kötelesség és a szerelem, a becsületes ember
és a nagy szerelem parancsa közé állítja,
hogy bebizonyítsa: még a
legbensőségesebb, legféltettebben őrzött
világot is átfogja a korszak nagy
osztálypárharca.

Á személyes érzelmeknek olyan nagy-
ságra való felfokozása, mely már képes a
kor dilemmáit és ellentmondásait is be-
fogadni - ez Kamen Zidarov drámaíró
művészetének a jellegzetes vonása. A

Az 1948-as esztendő végén a Szófiai
Nemzeti Színház színpadán előadták a
Cári kegyelem című drámáját, mely az-után
több más színházat is meghódított, majd
túljutott Bulgária határain is, hogy végül
1969-ben elérjen a Moszkvai Mű-vész
Színház hírneves színpadára.

Kamen Zidarov, aki 1920-ban versek-
kel kezdte irodalmi tevékenységét, már
elismert költő, publicista és fordító,
amikor megírja Cári kegyelem című első
színpadi művét. Ez a nagy fontosságú al-
kotás a bolgár történelem legdrámaibb
eseményeinek egyikét meséli el: az I. vi-
lágháborút és az azt követő súlyos nem-
zeti katasztrófát. Zidarov már első szín-
padi jelentkezéseivel olyan szerző eré-
nyeivel tűnik ki, aki a drámairodalmat a
színházművészet több évszázados törté-
nelme által megerősített klasszikus érték-
kel gazdagítja -- az alakok erőteljes
drámaiságával, a szolid építkezésű, de fe-
szes, éles cselekményvezetéssel - elő-
adásmóddal. Az embereket, akik reálisan
felépített világát benépesítik, világos po-
litikai szenvedélyek hevítik. Ezek a szen-
vedélyek irányítják egész viselkedésüket,
határozzák meg arculatukat. Kamen Zi-
darovnál a kor nem az események hátte-
réül szolgál, hanem cselekvően részt vesz
a konkrét emberi sorsban. A hősök kap-
csolatai az adott korszak politikai kérdé-
seivel és egész bonyolultságával, igen-
csak közvetlenek.



Blokád című Zidarov-dráma politikai el-
lenfelei: Dejan Karadimov és Aszen
Sztanulov ellenlábasok egy asszony iránti
szerelmükben is. Az emberek közötti
intim kapcsolatok a társadalmi viszonyok
szolgáltatta széles háttérre épülnek. Ily
módon a köztük levő drámai feszültség-
hez még bizonyos hazafiúi és szociális
pátosz is járul.

Zidarov drámaművészete a lehetséges
témák csaknem minden fajtáját birtokba
veszi - a távoli történelmet, a 20-as évek
drámai eseményeit, az antifasiszta harcot,
a jelenkort. Műfajilag is sokszínű -
tragédiát, drámát, komédiát egyaránt ír.
Tolla alól egyforma biztonsággal kerül-
nek ki a városi intelligencia képviselői és
a különböző szociális és osztálykategó-
riához tartozó paraszti figurák. A fiatal-
ság problémájával foglalkozó Po fon és
Adriana Orlova szerelme című színdarabok
mellé Zidarov olyan drámáját állíthatjuk
példának, mint a Súlyo s esztendők, mely-
ben a problémát az új, átalakuló bolgár
falu adja.

Zidarov a modern bolgár történelmi
drámának is jeles képviselője. Folytatja a
bolgár irodalom klasszikusa, Ivan Vazov
által ránk hagyományozott tradíciókat;
eljut a történelmi folyamatok alapos-
oknyomozó tanulmányozásához, és e fo-
lyamatok olyan mai interpretálásához,
hogy a történelmiség érzését sem töri
meg. Bebizonyítja, hogy a történelmi
események kopírozása nem elegendő
feltétel, hogy egy művészi alkotás érték-

kel bírjon. Az igazi értéket a problémák
filozófiai és társadalmi mélységével, a
lehetséges történelmi összevetések kínál-
ta világosan fogalmazott mai állásfogla-
lással lehet lemérni. Így az Ivan Sisman, a
Kalojan és a Káin és a varázsló című drá-
mákban a történelem a politikai eszmék
sorsdöntő konfliktusaként, a haladó erők-
nek a pusztítás erőivel szembeni harca-
ként van jelen. Zidarov megszabadítja a
történelmi drámát a romantika naiv mű-
fogásaitól, s mint az eszmék és a magas
izzású, nagy szenvedélyek harcát mutatja
be.

Színdarabjaiban a figurákat állandóan
mozgásukban, fejlődésükben láthatjuk.
Nála alig-alig találunk eleve tökéletes,
kész jellemet. Hőseinek arculatát két
alapvető drámaírói eljárás határozza meg :
a cselekvés és a szó. Zidarov a monológ-
nak aktív szerepet, egyfajta kerek befe-
jezettséget és nagy kifejező erőt kölcsö-
nöz. De fő erőit a dialógus fölépítésére
összpontosítja - a dialógusban ütköznek
össze mindig az eltérő nézetek, benne
mérik le erejüket a meggyőződések és a
különböző pozíciók.

Zidarov drámái, függetlenül attól, hogy
milyen időben játszódnak, a ma iz-
galmával telítettek. Bennük művészi ki-
fejezést nyer a nép életének epikus tel-
jessége, föltárulnak az emberi sorsokra
kiható társadalmi változások. Ez az áb-
rázolás azonban nem szenvtelen, hideg,
szemlélődő, de pátosszal teli, és azoknak
a hősöknek nemes eszméit és gondolata-

it pártfogolja, akik egyéni érzelmi rob-
banásaikat a kor mozgásával tudják egye-

síteni. Szevelina Gjorova

Lozan Sztrelkov
A publicista és a közéleti személyiség
gazdag tapasztalataival fölvértezve érke-
zett a drámához, olyan emberként, aki
életét teljes egészében a Bolgár Kommu-
nista Pártnak a fasizmus ellen folytatott
harcával, majd később szocialista társa-
dalmunk építésével kötötte össze.

Sztrelkov színműveiben csillapíthatat-
lan szenvedély és hazafiúi hév lobog.
Drámái határozott publicisztikai intoná-
ciójukkal emelkednek ki.

A szerző drámai alkotásai két téma-kör
az antifasiszta harc és a ma problémái
között mozognak. Csaknem valamennyi
színdarabjára jellemző a megjelenítésnek
az az epikus gazdagsága, amelyben a hő-
sök igazi lényüket elénk állítják - e hősök
különböző osztálytudattal, reflexszel és
pozícióval bíró emberek. A kronológia
konokságával a szerző a társadalmi szi-

tuációk egy igen-igen teljes metszetét kí-
vánja elkészíteni. Műveiben az ember és
a társadalmi környezet viszonya olyan
oszthatatlan egységként van jelen, amely-
ben a szerző szüntelenül kérdéseket tesz
föl arra vonatkozóan, hogy az egyén hogy
áll helyt erkölcsileg a különböző tár-
sadalmi események és harcok közepette.

L. Sztrelkov színdarabjainak közép-
pontjában mindig az ember áll, de a har-
cos ember, a kommunista. Es a szerző
tekintete nem a főhős személyesen meg-
élt élményeinek keskeny résén át mutatja
be az embert, hanem társadalmi hivatásá-
nak tág keretében.

Soha „nem siet" drámáit befejezni, attól
tartván, hogy a cselekmény drámaisága
„fölhígulna". Hősei a cselekményben
saját, személyes drámájukkal szerepelnek.
Ez kölcsönöz egyéni színeket az egyes
hősöknek, a drámai összeütközéseknek
okot, az éles, problémaelemző dialógu-
sokra alkalmat is ez ad, s végeredményben
az új gondolkodású egyéniség megszüle-
tését is ez indokolja. Darabjainak éppen a
befejezései tükrözik a történelmileg
megváltozott társadalmi feltételek között
felnőtt és megizmosodott személyiség
valódi lényegét. De e befejezések a
közösség jövőjét, lehetőségeit is sejtetik:
a közösség az egyes hősök sorsát át-fogó
művészi gyűjtőforma. L. Sztrelkov e
magas minőségű alkotói jegyei jellem-
zőek minden színművére - a Találkozóra, a
Felderítésre, a Felejthetetlen napokra, vala-

Aszenov: Aranyfedezet (Néphadsereg Színház). P. Gjurov és L. Dimitrov jelenete az előadásból



mint két trilógiájára, az Utazás az igaz-
sághoz és a Lángoló szén című alkotásaira.

A társadalmi jelentőségű tartalom miatt,
mely L. Sztrelkov drámáinak annyira
sajátja, darabjait egyformán szívesen látják
mind a színházak, mind a televízió.
Csaknem valamennyi színművét a Nemzeti
Színházban mutatták be. De az ország sok
más színpadán is gyakran játsszák őket.
Bennük egy sor színész talált olyan
szerepre, amelyben adottságait ér-vényre
juttathatta.

Lozan Sztrelkov jelenkori drámairo-
dalmunk eredeti alkotója. A bolgár
színházak magasra értékelik és szeretik
színdarabjait. Nadezsda Atanaszova

Orlin Vaszilev

A nyugtalan, temperamentumos, mindig
újat kereső alkotó, Orlin Vaszilev még a
felszabadulást követő első évtizedben tűnt
fel, akkor, amikor a megújult
színházművészet annyira várta a mai
témájú drámákat, melyek élő figurákban
testesítenék meg, értelmeznék a frissen
kivívott szabadságot.

1944. szeptember kilencedikét, a győ-
zelmet követő romantikus lelkesültség, az
egész nemzetet átfogó hevület forró
napjaiban mindenütt felhangzott Orlin
Vaszilev hívó hangja: a hevenyészett pó-
diumokon és színpadokon, a szófiai Rá-dió
irodalmi adásaiban, a párt lapjainak
hasábjain.

Orlin Vaszilev ért hozzá, hogy a min-
dennapok legégetőbb kérdéseihez nyúljon.
Az író tehetségének éppen ez a figyelemre
méltó értéke, ez a vitára való le-
küzdhetetlen hajlam - mely egész alkotó-
művészetének legfőbb sajátossága - kap-
csolja őt örökre össze a színházzal. Ihletett
erővel védelmezi a mai élet sok-sok
jelenségét, és belsejéből fakadóan gyűlöli a
múlt fogyatékosságait: ezek a tulajdonságai
méltó helyet találtak a színpad
harcmezején.

A mai bolgár dráma megteremtésének
folyamatában Orlin Vaszilev színpadi
művei rászolgáltak arra az általános ér-
deklődésre, mely a publikum és a színházi
alkotók körében egyaránt jelentős volt. A
Riadó (1948), a Szerelem (1952) és a
Boldogság (1953) a színházrajongók népes
táborának közkincsévé váltak. Orlin
Vaszilev drámáinak problémaérzékenysége
igen nagy érdeklődést keltett mindig;
ugyanúgy az emberek gondolatainak,
érzéseinek, álmainak világos meg-
fogalmazása, az a mód, ahogyan a szerző
finom érzékenységgel nyúlt az emberek
aggodalmaihoz, kétségeihez. Az így al

kotott összegező képek társadalmi éle-
tünk legfontosabb kérdéseit, fejlődésé-
nek tendenciáit tükrözték. Drámáinak
legmegkülönböztetőbb jegyei: az új ih-
letett támogatása, a nemes izgatottsággal
párosult felhívó-serkentő erő.

Már maguk a címek határozottan el-
árulják Orlin Vaszilev állásfoglalását. A
Riadó a bolgár antifasiszta ellenállás drá-
mája. Ebben a színdarabban a szerző
aggodalma azoknak az egykedvűsége,
apatikussága miatt lüktet, növekedik egyre
jobban, akik a nagy társadalmi küz-
delemből kiszakadva élnek, akik nem
óhajtják megbontani nyugalmukat azzal,
hogy a nép sorsáról gondolkodjanak. Az
életkörülmények könyörtelen logikájával a
drámaíró kíméletlenül megcáfolja a főhős,
Vitan Lazarov filozófiáját, leleplezi
illuzórikus elképzeléseit az általa ki-
gondolt kis „földi paradicsomról". Nincs
egyéni boldogság, szélcsendben éldegélés,
amíg odakinn, a kényelmes otthon falain
túl lövöldöznek, házakat gyújtanak föl,
emberek halnak meg.

Á Szerelem és a Boldogság című alkotá-
saiban, jóllehet drámaszerkezetileg, té-
mában és a probléma földolgozásában
lényegesek a különbségek, a szerző
ugyanígy a szerelem fogalmának két elté-
rő értelmezését, a boldogság két külön-
böző magyarázatát állítja egymással szem-
be. A Szerelemben, mely szocialista építé-
sünk első lépéseiről szól, a jelentéktelen,
csak véletlen vonzalmakra és személyes
számításokra épülő kis szerelem megsem-
misíti a közösségi embert, megtöri tehet-
ségét, önelégült kispolgárrá alakítja. A
Boldogságban az egocentrikusság életkép-
telenné teszi az egykor lelkes kommunista
költőt, megrendíti erkölcsi alapelveit -
nevetségessé és sajnálatra méltóvá válik.
Vele szemben az elvtársiasság, az emberi-
esség, a kommunista segítségnyújtó keze,
az ember sorsáról való gondoskodás áll. A
boldogság nem személyes ügy. Fontos
társadalmi jelentése van. Ez Orlin
Vaszilev színdarabjának legfontosabb
mondanivalója. Négy sorsot ütköztet
össze, s bennük a boldogságról alkotott
különböző elképzelések öltenek testet.
Ebben a vetélkedésben-vitában az erkölcsi
győzelem azoké, akik a boldogságot abban
a harcban keresték, melyet népüknek a
fasiszta elnyomatás alól történő
felszabadításáért vívtak.

Ezekben az olyannyira konfliktus-teli
drámai alkotásokban nehéz lenne felfe-
dezni az előre eltervelt mesterkéltséget, a
témák és a problémák sablonos feldol-
gozását. Politikai irányzatosságuk az élet

tényeinek teljes mélységében való, hoz-
záértéssel párosuló átfogó elemzéséből és
ihletett művészi megformálásából adódik.
Nem hiányoznak e drámákból az össze
nem téveszthető valóságos jellemek sem.
Vitan a Riadóból, Dimo Najdenov a
Szerelemből, Gavrilov a Boldogságból mind-
mind eleven, tökéletes drámai figurák,
akiknek saját sorsuk, logikus
cselekvésvitelük van; a sematikus, ele-
mentáris szociológiai alapú tipizálás ide-
gen tőlük. Ezek a szerepek színészeinknek
gazdag lehetőséget kínálnak. Ezért térnek
vissza színházi társulataink újra és újra
Orlin Vaszilev drámai alkotásaihoz.

Krisztina Toseva

Ivan Radoev

Ivan Radoev, a költő lírai világa teljesen
őszintén van jelen drámai alkotásaiban.
Bármelyik színművét nézzük is, legyen az
a Kicsi a világ, A nagy hazatérés, a Rómeó,
Júlia és az autóstop, a Vörös és barna -
mindenütt előrajzolódnak költői ihle-
tettségének körvonalai. Stílusának hang-
vételét tekintve határozottan kamarajel-
legű, intim. Ha azonban alkotói összképét
tekintjük, akkor keményen kategorikus,
egyenes. Témaválasztását vizsgálva Ivan
Radoev sokarcúnak mondható, ugyanígy a
mondanivaló művészi meg-formálásában
is. Míg a Rómeó, Júlia és az autóstopban
meggyőződéssel lép a szatíra világába, és
az ábrázolás hangsúlyozott realisztikus
jelege mellett a dramaturgiai kánon
megtörésére irányuló kísérleteit is
felfedezzük, a Kicsi a világban a szerző a
szigorúan vett klasszikus szabályokat kö-
veti. Érdeklődése az elmélyült pszicho-
lógiai portré, az emberi életkörülmények
elemző jellemzése és a történelmi atmosz-
féra felé irányul, a hősök társadalmi és
osztály-hovatartozását érintő szokatlan
érzékenységgel párosulva. Ivan Radoev
egy-egy színműve a tárgy megeleveníté-
sének művészi képszerűségével kelt ben-
nünk érdeklődést. Színpadi alkotásai
érzelmi emelkedettségükkel szereznek iz-
galmat. A patriotizmus, a haza és a nép
sorsa iránti magas fokú felelősségérzet - ez
a radoevi dráma legigazibb értéke. A Kicsi
a világban Radoev a cselekményszálak
polifonikus át- meg átszövésének elvével
él, ily módon az alakok hús-vér,
valóságosan érzékelhető formát öltenek. A
szereplők magatartását a körülmények
pontosan megszerkesztett rendszere dik-
tálja. A Vörös és barnában már a líra és a
publicisztika, a művészi szimbólum és a
dokumentarizmus olyan magas fokú
szimbiózisára törekszik a szerző, mely an-



nak a kimeríthetetlen témának rendelődik
alá, amelyet Georgi Dimitrovnak, a bolgár
nép vezérének élete és munkássága kínál.
A történelem analízise, a dokumentum
konkrétsága lakonikus lírai refrének-be
csap át, miközben mindezen elemek a
realista szimbolika jegye alatt egyesülve
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A
Radoev által választott cselekményépít-
kezés a főhős szerepkörét összetettebbé
teszi. A valósághű történelmi tények között
kitárul a népvezér, az ember sokoldalú,
szilárd egyénisége.

Á Vörös és barna kompozíciója, dráma-
szerkezete eredeti. A kamarajellegű szi-
tuációkat, melyeket az elbeszélés meneté-
be épít bele a szerző, minduntalan föl-
váltják-megszakítják a per csúcspillana-
tainak képei. A korszak koloritja a doku-
mentumrészek ritmikájából, a gondolat-
menet publicisztikusságából, az akkori idő
világosan érthető kommentálásából
születik meg. A cselekmény megszerkesz-
tésével Radoev eléri a kívánt egyensúlyt.
Így sikerül neki meggyőző erővel érzé-
keltetni Dimitrov lelki nagyságát, intel-
lektusát és kiváló politikai bölcsességét. A
két világ, a két gyökeresen ellentétes
ideológia összebékíthetetlen konfliktusa
bebizonyítja a hitlerizmus történelmi
tarthatatlanságát, aktivizálja a ma em-
berének öntudatát. A Radoev által használt
monológvallomás szabad formája pedig a
nélkülözhetetlen asszociációs pillanatokat
teremti meg.

Ivan Radoev színművei a bolgár szín-
pad mindenkor szívesen látott vendégei.

Maja Baszmadzsieva

Georgi Dzsagarov
Georgi Dzsagarov szocialista drámairo-
dalmunk úgynevezett költői hullámát
képviseli. Igaz, mindössze négy drámát írt:
Az ajtók becsukódnak, a Holnap is nap van,
Az ügyész és az Ez a kis föld, de ezek
valamennyien a mai társadalom, a mai
ember égető problémáit hordozzák.

Drámaírói módszere összeegyeztethe-
tetlen az analízis nyugodtságával, a meg-
oldásra váró problémákat illetően a „ki-
várásos hozzáállással". Izzás, kiélezettség,
szenvedélyesség, temperamentum - ezek a
legjellemzőbb jegyek, melyek
drámaművészetét mindenki másétól meg-
különböztetik.

Nem hagyja, hogy hősei önkényesen
cselekedjenek: életüknek csupán azokat az
oldalait emeli ki, amelyek közvetlen
kapcsolatban állnak a konfliktussal. Dzsa-
garov konfliktusai és hősei filozófiai ál-
talánosításúak. A konfliktushelyzet alap-

ja nála mindig az ember és a társadalom
viszonya. Az embert és szerepét-helyét a
bonyolult társadalmi organizmuson belül
vizsgálja. Drámáiban minden felfokozott,
anélkül azonban, hogy hipertrofizált lenne;
az aprólékoskodástól költőileg
megtisztított, de a földi léptéktől el nem
rugaszkodott. A hősök bonyolult
dilemmák előtt állnak. A pozitív hősöknek
választaniok kell, s választanak is : az előz-
ményekből szervesen következően, lelki
valójuk logikája szerint. Anélkül, hogy
törést szenvednének, hogy hűtlenné vál-
nának önmagukhoz, belső természetükhöz.
És a társadalmi felelősség érzésével.

Mint már említettük: a konfliktus-
helyzetek Dzsagarovnál mindenkor előre
felizzítottak. Nem fokozatos cselek-
ményfejlődéssel jönnek létre, s nem
hosszadalmas expozíció árán. Eleve
adottak.

Első tekintetre Dzsagarov drámáinak
kompozíciós szerkezete szabadabbnak
látszik, annak ellenére, hogy mint cselek-
ményépítkezési forma zárt. Figyelme-
sebben végignézve azonban rögtön föl-
tűnik, hogy a szerző a végsőkig tisztelet-
ben tartja a dráma törvényeit. Az ügyész
például politikai valóság a hős gondolati
feszültségén átszűrve. Az ügyész és a
vizsgálóbíró küzdelme a hős, tehát a
szerző és a néző tudatában, belül játszódik
le. Sűrített költői valóság ez, amelyben
több komponálási szabadságra nyílik
lehetőség. Legkedveltebb drámaszerkezeti
elve a mozaikszerű kompozíció - az egyes
jelenetek nagyobb költői egységekké
állnak össze: mindegyiknek saját logikája,
saját költői érvénye-ereje van. Ez a
harmónia nemcsak a konfliktusokból és az
eszmékből, de a szerző szenvedélyes
elkötelezettségéből is fakad. Éppen azért,
mert az összeütközés, a konfliktushelyzet
már elért magas fokából engedni nem
akar. Jobban szereti, ha a szemben álló
felek egyenes párviadalban csapnak össze.
Ez a legnagyobb mértékben áll legújabb
színművére is - címe: Ez a kis föld -,
amelyben az ember és az ember szellemi
klímájának problémái különös élességgel
merülnek föl, nyernek ábrázolást.

Georgi Dzsagarov drámái a párt áprilisi
szellemének szülöttei - annak szülöttei és
annak szózatai. Az utóbbi esztendőkben,
amióta már nemcsak nálunk, de külföldön
is játsszák, különösen nagy aktualitást
nyertek. Ez az ember és a társadalom
közötti viszony morális kategóriái felé
irányuló fokozottabb érdeklődéssel
magyarázható. Hogy tiszteljük és óvjuk az
ember természetét, s azt a

természetet, mely őt körülveszi - ez
Dzsagarov drámáinak egyik legfontosabb
problémája. Ennek az eszmének a nevében
mindenekelőtt a lelkiismeret törvényei
szerint kell küzdenünk. Az erkölcs és az
etika követelményei szerint, melyek
közvetlen kapcsolatban vannak az új
szocialista ember humanizmusával.

Nikolaj Pravdev

Georgi Karaszlavov
Meghódítván a szocialista próza csúcsait,
Georgi Karaszlavov viszonylag későn
találta magát szembe a rivalda „csábító
fényeivel", ahol az egyszer már megte-
remtett irodalmi alakok és emberi
összeütközések a színház mágiájában kezd-
tek új életet. Minden A meny című regé-
nyének dramatizálásával kezdődött, Kr.
Mirszki kiváló rendezésében a Nemzeti
Színházban. (G. Karaszlavov e regényé-
nek első része magyarra ültetése során A
Jurtalan család címet kapta - a ford. megj.) Az
előadás sikere mintha szárnyakat adott
volna a tapasztalt prózaírónak, s arra
biztatta, hogy kipróbálja erőit a dráma
műfajában is. A nézők 1955-ben
találkoztak első eredeti színművével, A
Gaberov családdal. Megvolt hát a kezdet. A
vonzalmat semmiképpen sem lehet
múlónak mondani, minthogy a következő
alkotások a forma birtokbavételének, a
szocialista Bulgária életéből merített
aktuális témák fölfedezésének és színpadi
megvalósításának egyre emelkedő
színvonaláról tanúskodnak.

G. Karaszlavov művészetének uralkodó
témája a nép, elsősorban a parasztság.
Hősei életerejüket a gyümölcshozó fekete
föld nedveiből merítik, s azoknak a
nincstelen parasztoknak az izzadsága és
szenvedései éltetik őket, akik a szépség és
az igazság fölvirradását vágyják, nehéz
életük közepette. Karaszlavov nem fél a
szociális jellemzés erőteljes színeitől. Mi
több, nála törvény, hogy a szereplők
politikai orientációja kiemelkedő hang-
súlyt kapjon, hogy a cselekmény magán
viselje a kor légkörét. Így sikerül élet-szerű
és komoly konfliktusokat teremtenie. Még
amikor a kapzsiság, a magán-tulajdonosi
ösztön és a nagygazdai mentalitás negatív
alakjaival ismertet is meg bennünket (ilyen
figura például Jurtalan A meny című
drámában), a drámai cselekménybe akkor
is egy erős, hús-vér, vakmerőségből és
tettvágyból gyúrt jellemet vezet be.
Jurtalan portréja szobor-szerűen
megmintázott: szereti a földet, de ez a
szeretet vak és fukar. Jurtalan megvetést
érez az egyszerű emberek, fa-



lubelijeinek gyötrődései, fájdalmai iránt.
Ezért magányosság és szellemi meddőség
keríti hatalmába. Szívós gyökerei az
elkövetett bűnök és igazságtalanságok
nyomása alatt kezdenek kiszáradni. Osz-
tályával együtt pusztul el ő is. Amíg A
menyben az osztályharc motívumai jobbá-ra
csak utalásszerűek és csak perspektivi-
kusan vannak jelen a drámában, addig A
nép szava című alkotásában a társadalmi
ellenpólusok kontrasztja már tökéletes. A
Geberov családdal pedig a mai téma
birtokbavételéhez jut el az író.

Karaszlavov első komédiája a Mocsárba
dobott kő. A szerző önmagához hűen most
is a bolgár falu átalakulásával foglalkozik.
Az a tény aggasztja és dühíti, hogy a
faluban egykor újnak számító szocialista
emberi viszonyokat hogyan csúfítják el az
olyan gyomok, mint a bürokrácia, az
egyéni haszon kergetése, az
elpolgáriasodás. Ezért alakul át fokról
fokra a komédia leleplező szatírává. Evvel
a már idejétmúlt erkölccsel szembesíti
Karaszlavov igen szerencsésen a minden
szempontból becsületes emberek bá-
torságát, energiáját és cselekvő közösségi
gondolkodását.

Igazságtalan lenne azt állítanunk, hogy
drámáiban Georgi Karaszlavov csupán a
termékeny bolgár föld megéneklője, hogy
nagy szeretete csak a falut illetné. Más
irányú kitérése nem sok, mégis az író
alkotói útját példázza. Egyébként
témájukban ezek a színdarabok is szerve-
sen kapcsolódnak a nép törekvéseihez,
jóllehet az „események színtere" már a
városba helyeződött át. Példának álljon itt
az író Tangó című regényének saját maga
által készített dramatizációja és a Lenin, aki
otthonunkhoz tartozik című dráma. Hogyan
jutnak el a forradalmi eszmék a bolgár
családba, ez a probléma áll az utóbbi
színmű középpontjában.

Georgi Karaszlavov akadémikusnak a
színházzal kialakult kapcsolata tartós-nak
és szükségszerűnek bizonyult. Hősei az új
horizontok felé törő emberek friss
levegőjét hozták a színpadra. Drámái be-
mutatták azt a harcot, amelyet a párt a
falusi tömegek megnyeréséért és beszer-
vezéséért folytatott. Képet festettek a
magántulajdonhoz való ragaszkodás al-
konyáról. Nevetségessé tették a megvál-
tozott-megszépült föld új ruhájának di-
vatjamúlt-vedlő foltjait.

Dimitar Colov
Dragomir Aszenov

Dragomir Aszenov nyolc színdarabot írt,
valamennyi témáját a mai valóságból
merítette. Érdekes nyomon követni, mi-

ként nyúl Aszenov a társadalmi tevékeny-
ség annyi sok és oly különböző szférájá-
hoz. Valóban, drámáiban soha nem talál-
kozunk olyan emberrel, akit egyedül kép-
zettsége vagy állása szerint ismernénk
meg. Aszenov hőseit családi, intimebb
szálakkal is egymáshoz kapcsolja.

Debütálását jelentő első darabjában, a
Születésnapban olyan embereket állít elénk,
akiknek erkölcsössége tiszteletet
parancsoló, olyan egyéniségeket, akiket a
forradalmi harc próbált ki, edzett meg.

Színműveit nagyon gyakran játsszák a
bolgár színpadokon, néhányuk pedig a
szovjet színházak repertoárján is szerepel.
A közönség szíves-örömest nézi, miként
kerülhet az elővigyázatos örök
alkalmazkodó kínos helyzetbe, ha túl-
zásba vitte buzgólkodását, és megfeled-
kezett néhány elemi dologról (ez történik
Vezenkov doktorral a Rózsák Somov
doktornak című darabban és Kucarovval az
Angyalok foglalkozása című drámában),
vagy hogy egyesek bátorsága és becsüle-
tessége hogyan diadalmaskodhat azok
felett, akik haszonlesésből makacsul fi-
gyelmen kívül hagyják az igazságot.

Tíz évvel első jelentkezése után a bolgár
dráma és színház V. Országos Szem-
léjén, 1974-ben mutatták be Dragomir
Aszenov Az aranyfedezet című alkotását. A
konfliktus, amely Szpaszov, a régi ve-
zetési módszerrel dolgozó volt igazgató és
az újonnan kinevezett új direktor, Pet-
runov között robban ki, rávilágít a ter-
melés fejlődésének alapvető tendenciáira,

ugyanakkor azonban arra a felmerülő
problémára is figyelmeztet, amely a ve-
zetés helyes módszerére keres választ.
Hallatlanul nagy jelentőséget kap e mű-
ben az ifjúság energikusságának és élet-
revalóságának, valamint a morális együtt-
érzésnek és a józan önvizsgálatnak az
összekapcsolása. A hősök belső küzdel-
me, az a bizonyos tettekben megnyilvá-
nuló „újjászületés" lebilincseli figyel-
münket, mély értelmet kölcsönöz e drá-
mának. Az aranyfedezet sikeréhez a pergő
dialógusok és azok az éles replikák is
hozzájárulnak, amelyeken keresztül az
élet jelenségeinek e nagyszerű megfigye-
léseit az író közölni tudja velünk.

Legutóbbi drámája, A nap vége katonai
témát dolgoz fel. A cselekmény egy ha-tár
menti helyőrségen játszódik. A szerzőnek
sikerült a szigorú katonaélet nehéz
témáján keresztül a modern ember
szellemi életének fontos morális prob-
lémáiról szólnia.

Dragomir Aszenov nyolc drámája azért
népszerű, mert nem kinyilatkoztat, hanem
érvel és bizonyít. Anélkül, hogy a
színpadi események folyamatosságát
visszatekintéssel törné meg, Aszenov
mindig megidézi hőseinek múltját, utal
fejlődésükre, vagy magyarázatot keres
viselkedésükre. Ebben is az a szándéka
nyilvánul meg, hogy a jellemek felrajzo-
lásában teljesértékűt és meggyőzőt adjon, a
konfliktusok drámai megfogalmazásában
pedig egyértelmű legyen.

Orlin Sztefanov

Jordanov: Megmagyarázhatatlan szerelem (Burgaszi Adr. Budevszka Drámai Színház)


