világszínház
Fesztiválok Bulgáriában
Az elmúlt években határozott megújulás tapasztalható a bulgáriai színházi életben. Ez
a jelenség természetesen nem független az ország gazdasági, társadalmi, politikai és
kulturális szféráiban egyaránt megnyilvánuló reformfolyamatoktól. A színházak
repertoárja tartalmilag és stilárisan kiszélesedett, az előadások formavilága sokszínűbbé, korszerűbbé vált. A hagyományos témák mellé újabbak sorakoznak, a történelmi drámák s a közelmúlt és a jelen társadalmi eredményeit és gondjait bemutató
színművek mellett a mélyebb és elemzőbb kritikus művek, illetve az egyéni létproblémákat feldolgozó drámák is egyre nagyobb számban kerülnek színpadra. A színházi
érdeklődés középpontjában változatlanul a hazai drámák állnak, de megnőtt a külföldi darabok választéka is; a klasszikusok ugyanúgy jelen vannak a színházak műsorán, mint eddig, míg a korábbiakhoz képest több a kortársi - keleti és nyugati dráma-bemutató. Stiláris és műfaji szempontokból is sokkal változatosabbak az
előadások.
Az alkalmi bepillantás csak benyomásokra szűkülő képet adhat egy ország színházi
életéről; ha viszont többször van mód az ismerkedésre, már érvényesebb állapotrajz
születhet. Összeállításunkban három különböző időben lezajlott, eltérő tematikájú
fesztiválról készült beszámolóval igyekszünk az egyszeri impresszióknál általánosabb képet adni a bolgár színház jelenlegi helyzetéről.
N. I.

Fél-élmények
Országos színházi találkozó Bulgáriában

1988 júniusában Bulgária egyik legjelentősebb városában, Blagoevgradban rendezték meg azt a fesztivált, amely - némileg a mi országos színházi találkozónkhoz hasonlóan - egy évad kiemelkedőnek ítélt produkcióit gyűjti egybe.
A város elsősorban ipari centrum, de a
környező hegyvidék idegenforgalmi-turisztikai kapuja is (néhány kilométerre
olyan kiemelkedő látnivalók találhatók,
mint Rila). A hatalmas területen szétterülő városnak olyan vadonatúj centrumot terveztek és építettek, amely minden szempontból magán viseli korunk
szocialista építészetének jellegzetességeit, de a modernet a hagyományos építészeti formákkal, stílusokkal ötvözi. A
városban színház, kis operaház és több
más színházi előadásra alkalmas terem
található, így gond nélkül lehet(ne) egy
nagyobb fesztivált is lebonyolítani.
A szervezés azonban nem erős oldala a
bolgár színházi illetékeseknek. Ezt nemcsak az előadások helyszínének kiválasztásából és az események lebonyolításából adódó döccenők jelezték, hanem az
is, ahogy a meghívott külföldiek programját intézték. A magyar delegációt (dr.
Csabai Tiborné, Meczner János és jómagam) például három nappal a fesztivál

kezdete előttre hívták meg, így két napot
Szófiában, egyet Blagoevgradban kényszerű várakozással töltöttünk. Az elvesztegetett idő, a különböző kényelmetlenségek is elegendő bosszúságot jelenthettek volna, de az igazi bosszúság az volt,
hogy értelemszerűen haza is három nappal hamarább kellett jönnünk, így nem
kaphattunk átfogó képet a találkozóról, s
olyan feltehetően jelentős előadásokat
nem láthattunk, mint Radicskov Mi, verebekjét vagy Erdman Az öngyilkosát.
Szófiában két előadást láttunk, de a
szervezés „jóvoltából" közülük az egyik
a fesztivál programján is szerepelt. A
népszerű befogadó színház, a Teatr 199.
Sztefan Canev Szókratész utolsó éjszakája című drámáját játszotta. (A darab
olvasható a SZÍNHÁZ 1987/9. számában,
s a műről, illetve annak vracai előadásáról összeállításunk következő cikkében
részletesen szólunk.) A szófiai előadás a
nemzeti komédia műfajmegjelölésű darab komikus rétegét erősítette fel. Vaszil
Mihajlov és Naum Sopov nem áttételes,
filozofikus, parabolisztikus drámának játszotta a darabot, hanem olyan kabaréstílusban, amelyben minden aktuális tartalmakat is hordozó mondatot direkt kiszólásként, poénra kihegyezve közvetítenek. A siker óriási volt, ami Nyikolaj
Poljakov rendezői engedékenységéből,
a két komikus ismeretségéből, közkedveltségéből éppen úgy adódott, mint abból
a
közönséglélektani,
illetve
művészet-szociológiai
helyzetből,
amelyben minden társadalmi-politikai
aktualitással bíró utalás felszabadító
erejű bombaként robban.

Magán a találkozón tizennégy előadás
szerepelt, ezek közül Satrov A breszti békéje betegség miatt elmaradt. A fesztivál
nyitó produkciója Sztefan Canev történelmi drámája, a Lenszki diakónus utolsó estéje volt, a blagoevgradi Vapcarov
Drámai Színház előadásában. A modern
Bulgária megszületéséért harcoló múlt
századi törekvések élére álló főhős halála estéjén tekint vissza életére, s felidéződik a széthúzások, ellenségeskedések,
egyénieskedések következtében válságba került forradalmi mozgalom története. Az előadás leginkább szépen kiállított irodalmi színpadi estnek tűnt, a drámának alig van cselekménye, s egyáltalán nincs átfogó drámai konfliktusa, monológok sorára redukálódik a mű.
A bolgár drámaírás egy másik vonulatából adott ízelítőt A bolondok menete
című előadásával a rodopei Drámai Színház: a folklór színházi alkalmazásáról. A
mű nem dráma a szó hagyományos értelmében, inkább irodalmi alapú népi esztrádnak lehetne tekinteni, ami az adott
esetben ízléses és lendületes produkciót
eredményezett.
A bolgár dráma harmadik jellegzetes
megjelenési formáját, a parasztdrámák
világát Petr Anasztaszov Ígérj nekem édes
múltat című drámája képviselte a vracai
Drámai Színház előadásában. A darab főszereplője egy elveihez konokul ragaszkodó idősödő férfi, aki nem hajlandó
tudomásul venni a kor, a környezete változásait. Gyűlöli a protekciót, összeköttetéseit, hatalmi pozícióját még a saját
családtagjainak megsegítésére sem használja fel. Hajthatatlansága tragédiák sorát indítja el, ő maga egyedül marad, mindenki elfordul tőle. A darab számos esetleges, sematikus, kimódolt érzelgős részlettel van feldúsítva, ettől a főkonfliktus
is hiteltelenné válik. Nyikolaj Kolov szobaszínházi előadást rendezett, minden
bútor, kellék naturalista hűségű, az idősebb színészek játéka ennek s az intim
térnek megfelelően visszafogott, a fiataloké viszont bántóan hamis volt.
Az előadás utáni szakmai vitából lehetett leginkább megtudni, milyen élesen konfrontálódnak a művészi-ideológiai múlt képviselői és a gondolati-formai megújulás követelői A kritikusok
igen élesen és egyértelműen elmarasztalták a darabot is, meg az előadást is,
miközben mások arra emlékeztettek: néhány évvel ezelőtt díjesővel ismerték el
a művet mint az év legjobb drámáját s a
szófiai Nemzeti Színház legjobb előadását. Nyilvánvaló, hogy a darab akkor sem

volt igaz és jó, most sem az, de időközben megváltozott a színházművészet közege, ettől vált mára disszonánssá a mű s
az előadás. De ennek kimondása, egyértelművé tétele még most is csak hosszú
viták során lehetséges.
Á fesztivál előadásainak többsége külföldi szerző műve volt. A karadzsali Dimov Drámai Színház előadása, Anouilh
Antigonéja korrekt, ízléses színrevitelnek
bizonyult, ám nem derült ki, miért éppen
most és ott kellett e drámát bemutatni.
A korrektség, a szakmai biztonság és
ízlés sem jellemezte viszont a tolbuhini
Jovkov Drámai Színház bemutatóját,
Oldrich Danek Oidipusz-játékát. A cseh
szerző egy színész karriertörténetét, tündöklését és bukását mutatja be századunk
harmincas-ötvenes éveiben, azt, hogy ez
az életpálya hogyan torzult minduntalan

Veszelin Kalanovszki a Lenszki diakónus utolsó estéje című Canev-dráma főszereplője

a történelmi-politikai fordulatok következtében. A darab szerkezete meglehetősen kimódolt, többszörös időbontás
tördeli mozaikokra a történetet, a fősze-

Radomir Antonov és Vaszil Binev Az Oidipusz-játék című Danek-darabban

replő hol a cselekményen belül él, holt
kilép belőle, és kommentálja saját életét.
De ez utóbbi funkciót a színész három
hölgyhódolója is betölti. Az életpályát
néhány figura - barát, szerető, szerelmes
stb. - kíséri végig, s ez a cselekmény folyamatosságát erősítené, viszont a sztorit
minduntalan darabrészletek előadása
szakítja meg, ettől végleg felszínes és
töredékes lesz a mű. A rendező, Ljubomir Malinov kísérletet sem tesz arra,
hogy rendet teremtsen a darabban, a külsődleges színészi alakítások, a következetlen rendezés végképp élvezhetetlenné tette a produkciót.
Nagy várakozás előzte meg a gabrovái
Kísérleti Szatirikus-varieté Színház elő-adását: Ionesco Mesék című könnyed ujjgyakorlatát adták elő. A darabot alkotó
négy abszurd-szürreális történet egyet-len témát variál: a kommunikációképtelenségét, a szavak értékének devalválódásáét - mindezt az apa, lánya, az anya és
a nörsz közötti társalgás segítségével. A
rendező, Vili Cankov csak jó revüalapot
látott a darabban, ennek megfelelően a
történetek szürrealista elemeit felerősítette, esztrádhangzású zenével, táncbetétekkel, revüjelenetekkel tűzdelte meg a
produkciót, amelyből szinte teljesen
elveszett Ionesco.
Nem járt sokkal jobban Bulgakov sem,
akinek Az álszentek összeesküvése című
drámáját a szliveni Drámai Színház adta
elő. Szlavi Skarov rendezése alig hasonlított az eredeti műhöz. Nem a cselekmény, a szöveg torzult, hanem a szemlélet. A szliveniek előadásában Moliére
jellegtelen, kisszerű, köpönyegforgató ripacs, akivel egy percre sem lehet azonosulni, ezáltal sorsának, történetének nincs
tétje. Maga a produkció totális színházi
eszközökkel operált, a színpad Moliére
és társulata terrénuma volt, a hatalom
képviselői a páholyokban foglaltak helyet,

sőt a szünetekben az előcsarnokban folytatódott a játék, a királyi udvar epizódjait
ott (is) jelenítették meg.
Irigykedve néztük a Zsivkováról elnevezett szófiai gyerek- és ifjúsági színház János király-előadását. Dürrenmatt
Shakespeare-átdolgozását Nyikolaj Poljakov tisztán értelmezett, egységes stílusú, lendületes produkcióvá formálta. A
színpad közepén lévő süllyesztett terület
és egy nagy asztal tagolta csupán a teret,
amelynek kétoldalt elöl két nagyon hangsúlyos járása volt: két csapóajtó. Ezeken
közlekedett a játékot szinte szótlanul
celebráló két figura - mintha Ruszt korai
előadásaiból léptek volna ki -, akik végrehajtották a két szemben álló tábor parancsait, legyenek bármilyenek ezek az
utasítások: felszolgáltak, szórakoztattak,
öltek, s eltávolították a szemetet, a hullákat. Sok tekintetben hasonlított az előadás, a rendezői felfogás Kerényi Imre
várszínházi János királyához. Kitűnő színészek alakították a főbb szerepeket, idősebbek és fiatalok egyaránt kitűnően mozogtak, értőn beszélték azt a színházi nyelvet, amelyben változó arányban ötvöződött a shakespeare-i és dürrenmatti szemlélet, stílus. Irigykedni pedig azért irigykedtünk, mert a honi gyerek- és ifjúsági
színjátszás állapotára gondoltunk: vajh
mikor lesz nálunk ilyen erős színháza e
műfajnak?
A látott előadások közül kiemelkedett
Petrusevszkaja két egyfelvonásosának bemutatója, amelyet Margarita Mladenova
vitt színre a szófiai Kultúra Palotájában egy
erre a feladatra szerveződött alkalmi társulattal (Mladenova rendezésében a szófiai
Szatíra Színház vendégjátékát, illetve a
győri A tenger kékje című előadást láthatta
már a magyar közönség is).
A két darab - Cinzano (amely egyben
az egész előadás címe is) és Szmirnova
születésnapja - egymástól teljesen független, de közös bennük a megfogalmazódó életérzés. A Cinzanóban három harmincas éveiben járó férfi péntek esti iszogatása zajlik, a Szmirnova születésnapjában három, a férfiakkal azonos korú nő
találkozása. Egyik darabban sem történik
semmi különös, nincsenek kiélezett
konfliktusok, sorscsapások, csak a mindennapok apró bosszúságairól, a hétköznapok taposómalmáról, a levegőnélküliségről, az ellehetetlenülésről, a kilátástalanságról beszélnek a szereplők. De korántsem világfájdalmasan, inkább humorba ágyazva. Ez a humor azonban egyáltalán nem vált ki felszabadult nevetést. A
figurák szomorkás, keserű komikum

mögé rejtik kudarcaik élményét. Az egymást diákosan ugrató Pása, Válja és Kosztya a rövid idő alatt elfogyasztott nyolc
üveg cinzano hatása alatt - éppen ezt az
italt kapni a közeli boltban - először kamaszos önfeledtséggel igyekeznek megszabadulni a munkanapok benyomásaitól,
aztán fokozatosan kiderül róluk, hogy
mindegyikőjük életét kisebb-nagyobb
traumák teszik keservessé. Nincs pénzük,
rossza házasságuk, munkahelyükön sincs
sikerélményük. Egyedüli vigaszuk a
péntek esténkénti baráti összejövetelük.
A nők helyzete sem könnyebb, akár
férjnél vannak, akár nem. Szomorú születésnapi buli az, amelyen Polina és Rita
társaságában Ela ünnepli magát. Ugyanannak az életténynek két oldalát, két
nézőpontját mutatja be az írónő: a fér-fiak
és az asszonyok ugyanazoktól a dolgoktól
szenvednek, de alapvetően más-ként élik
meg ugyanazt.
A két darab minden erőszakos beavatkozás nélkül rímel egymásra, de ezt a
rendezőnő még azzal is megerősítette,
hogy a második darab végére az első
darab egyik szereplőjét hozza be mint
Szmirnova férjét. A házaspár rutinszerű
esti ceremóniája, ágyba bújása mindennél pontosabban és erősebben sugallja az
emberi kapcsolatokban bekövetkezett
tragikus törést.
Parányi térben, szobaszínházi körülmények között, minimális díszletjelzésekkel, bútorokkal-kellékekkel játszatja a
darabokat a rendezőnő. Mindenekelőtt a
szituációk lélektani-realista hitelét teremti
meg. Ebben tökéletes partnerei a
színészek: Valentin Ganyev, Sztefan
Sztefanov és Dimitr Marin, illetve Zsoreta Nikolova, Eli Szkorcseva és Jordanka Sztefanova egészen kiváló alakítást
nyújtanak. Pedig kényes helyzetben
vannak, hiszen mindkét darabban - főleg
a Cinzanóban - az ittasság különböző
fokozatait kell megmutatniuk - a nézőktől
karnyújtásnyira. Egy pillanatra sem
váltak külsődlegessé az alakítások, a fizikai cselekvések teljes összhangban voltak
a belső állapottal. A rendezőnő és a
színészek végig megtartották azt a kényes
egyensúlyt, ami a komikum és a
tragikum, a naturalista cselekvések és a
megemelt játékosság között alakult ki.
Elkerülték a didakszist, éppen ezért szól
oly ellenállhatatlan erővel a sivár élethelyzet miatti fájdalom és tiltakozás belső
kiáltása az előadásból.
Szívesen látnám magyar szánpadon is a
Cinzanót, s Mladenova egy (vagy több)
vendégrendezését.

RADÁCSY LÁSZLÓ

A bolgár kamaraszínház
útjai

Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján Ivan
Radoev drámai miniatűrjeit nem fogadta
megértéssel a közönség és a szakma.
Olyan művek voltak ezek, amelyekben
külsődleges cselekmény szinte nincsen,
elvek, felfogások, magatartások ütköznek, s az igazi események a jellemekben
mennek végbe.
Eltelt néhány év, s a hatvanas évek
közepére a kamaraszínházi műfajok bebizonyították létjogosultságukat. A társadalmi problémák mellé felzárkóztak, az
érdeklődés középpontjába kerültek az
egyéni problémák is. A kamaraszínház
legbensőbb világunkat, legintimebb érzéseinket tárja fel. A nagy színház hozzánk
szól, a kamaraszínház hozzám, hozzád,
mindenkihez külön-külön. Ez népszerűségének titka, és ennek köszönhető, hogy
ma már szinte minden színháznak van
kamaraszínpada, s több szállodában és
klubban is rendeznek előadásokat.
A kamaraszínházi művészet fejlődéséről az ötévenként megrendezett fesztiválok adnak képet, melyek közül a harmadikat két éve Hriszto Botev városában,
a Balkán-hegység lábánál fekvő Vracában
rendezték, festői környezetben. Egy hét
alatt tizennégy előadást láttunk. A
válogatást dicséri, hogy „helyhiány miatt"
egyetlen jó előadás sem maradt ki, s a
közönségnek valódi színházi élményben,
kitűnő szórakozásban volt része.
Meg kell említeni azonban azt is, hogy
a színház jócskán megelőzte az írókat; a
rendezők jóval nagyobb érdeklődést
mutatnak a műfaj iránt, mint a szerzők.
Ezt jelzi az is, hogy mindössze öt előadás
készült bolgár műből, olyan szerzőktől,
akiknek nevét egyébként is gyakran láthatjuk kamaradarabok plakátjain.
Ami az előadásokat illeti, felbukkant
néhány kísérletező próbálkozás, melyek
vitát és elemzést provokáltak, de túlsúlyban van a tradicionális látásmód, a „negyedik fal" tiszteletben tartása, megakadályozva a közvetlen kapcsolatot a színpad és a nézőtér között.
Szinte természetes, hogy a műsorban
jelen volt Ivan Radoev is. Legújabb darabjában, a Gömbvillámban (Kalbovidna
malnija) a miniatűrök stílusjegyei születnek újjá. Nincs külső esemény, amely a

