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

cselekményt alakítaná, a belső önfejlődés
a motor. A mű felépítése szokatlan. Az
első felvonás egy férj „monodrámája".
Egy kisember felébred letargikus álmából,
fellázad elszemélytelenedése ellen, s
emberi értékek után kutat. Radoev hőse
nem a Hivatal mint intézmény ellen kel
fel, hanem a maga talpnyaló, hajlongó hivatalnoki mentalitása ellen. Mindez attól
lesz tragikomikus, hogy a lázadó hős gyenge ember. Biztosan érezzük, hogy kemény szavai sosem fognak eljutni a cselekvésig, félelme erősebb, mint akarata.
A második felvonás a feleség monológjával kezdődik, aki ösztönösen ki szeretne lépni a megszokások irányította
unalmas életből, a mozdulatlanságból, s
változatosságra, kalandra vágyik. Ám végül az a jelenet, amikor a házaspár a darab befejezésekor az asszony szobájában
összetalálkozik, igazi, mélységesen lírai
egymásra találás. A gömbvillám okozta
megrázó élmény felszínre juttatja azt az
egymás iránti szeretetet, amely - noha rég
elfeledkeztek a létezéséről - mégis ott élt
a szívükben.
Radoev műve költői, tragikomikus játék, amelyben az ellenfél nem jelenik meg,
de jelenléte érezhető. Az önmagában is
kitűnő darab sokat nyert Todor Kolev alakításával, aki a mai bolgár színház méltán
legnépszerűbb komikusa. Hálátlanabb szerepében kiváló IlkaLafirova alakítása is.
Stefan Canev számára a tizenhármas
szám szerencsét hozott, hiszen a Szókra-

megoldás a szerepcsere, majd a két szereplő, a „két Szókratész" együttes halála.
A sikerben az író mellett jelentős szerepe van az egységes alkotógárdának,
amely nagy nevekből áll. Nemcsak a színészek, Vaszil Mihajlov, Naum Sopov,
Doroteja Toncseva és a rendező, Nikolaj
Poljakov, hanem a zeneszerző Juri Sztupel és a díszlettervező Ekaterina Eneva is
a maguk szakmájában a legkiemelkedőbbek közé tartoznak.
Sztaniszlav Sztratiev nevét a magyar
közönség jól ismeri. A z élet, bár rövid...
(Zsivotat, makar i k r a t a k . . . ) című darabja, 1982-ben íródott, tehát a Velúrzakó
és a z Autóbusz között.
A színhely egy modern lakótelep. Az
építész elhatározza, hogy új életet kezd,
és mától csak a tökéletesen kész és jó állapotban levő házakat veszi át. Ám ekkor
jön a konfliktus: a nadrágjáról leesik egy
gomb. Csak nem lehet átvenni egy házat
úgy, hogy az ember egyik kezével a nadrágját tartja! A hős végigjárja a házakat
egy biztosítótűért, s miközben mindenütt
más módon utasítják el, vele együtt a
néző is betekinthet néhány elidegenedett
család életébe.
A téma hasonlít Sztratiev korábbi műveiéhez, de egyáltalán nincs kidolgozva, s
így az egész darab primitívnek és unalmasnak hat. A szerző ismert alak- és
helyzetteremtő képessége és friss dialógustechnikája csak nyomokban fedezhető
fel. Az, hogy a darabból végül mégis
élvezhető előadás kerekedett, csak a Szatíra Színház kitűnő színészeinek és Zdravtész utolsó éjszakája (Poszlednata nost na ko Mitkov rendezőnek köszőnhető.
Szokrat) című, népi komédiaként megKiril Topalov A szerelemhez idegek kelhatározott darabja, az író tizenharmadik lenek (Nervi za Ijubov) című komédiája
műve, a fesztivál egyik legnagyobb sikere sok érdekes gondolatot vet fel, de legfőbb
hibája, hogy egyikről sem szól igazán; jó
lett.
A cselekmény börtönben játszódik, ötletek gyenge megvalósítása. Igazán
hajnalban. Szókratész a harmadik kakas- kellemes élményt csak a két fiatal főszót várja, hogy kiigya a mérget, halálos iskolás szereplő érett alakítása nyújtott.
Konsztantin Iliev is főleg kamaradaraítéletének megfelelően. Ámde addig sok
bokat
ír. A Nirvána (Nirwana) Pejo Jaidő van még hátra. Ez alatt a rács két oldavorov, a tragikus sorsú bolgár klasszikus
lán Szókratész és az Őr számtalan prob- költő és felesége, Lora Karavelovo levelémát megvitat, amelyek már az ókori lezése alapján vált Iliev keze alatt drámai
Athénban időszerűek voltak, de máig sem szöveggé. A szerző azt vizsgálja, miért
vesztették érvényüket. Itt a szerző rész- torkollik tragédiába két egymást szerető
ben irodalmi művekre (Platón: Szókratész ember sorsa a század eleji Bulgáriában.
védőbeszéde, Arisztophanész: Felhők),
A perniki Bojan Danovszki Színház
részben pedig anekdotákra támaszkodik.
előadása nem tudta kihasználni a szőveg
E beszélgetések során kiderül, hogy az adta lehetőségeket. A feszültségeket külŐr, noha a hatalom kiszolgálója, éppúgy sődleges eszközökkel érzékeltették, s így
vágyik rá, hogy valami maradandót alkos- nem tudtak meggyőzni arról, hogy ami
son és szabad egyéniség legyen, mint a történik, az törvényszerű.
Nem meglepő, ha Őrkény István nevét
filozófus. Rengeteg ember megfordult már
a zárkában, rengeteg embernek nyújtotta a külföldi színházi plakáton látjuk, annál
mérget, s a velük folytatott beszélgetések
hatására hasonló képet alkotott a társadalomról, mint Szókratész. Ezért találó

meglepőbb viszont, amit Tóték címen a
vracai színház előadásán láttunk. Az a
forma és felfogás, amelyet Dimitor Gocsev rendező alkalmazott, a darab 1985.
decemberi bemutatója óta komoly vitákat és indulatokat ébresztett a bolgár
színházi társadalomban, s újra felveti a
sokszor vitatott kérdést, vajon milyen
mértékben tartozik hűséggel a rendező
az írónak. Gocsev keze alatt ugyanis
Őrkény jórészt eltűnt. A legjellemzőbb
jelenetek maradtak ki, mert nem fértek
be a rendező koncepciójába. Gocsev.,
érzésem szerint, nemegyszer belezavarodott saját, különben nem érdektelen
ötleteibe. A szimbólumok egymás sarkára hágtak, s ezért többször is perceken
át követhetetlenek voltak az események.
Magam Dimitar Gocsevnek nem azt rovom fel hibájául, hogy kifordította Őrkény
világát, hanem azt, hogy ezzel nem tudott
többletet nyújtani.
Vitathatatlanul értéket képviselt viszont
a fiatal színészek odaadó, lelkes játéka.
Az Őrnagy szerepében Kraszimir Marjanov alakítása kiváló; egyszerre érezzük
benne a kegyetlenséget, amit saját jelentéktelensége szül és az emberfeletti
félelmet, amit a háború kitörölhetetlenül
benne hagyott. Jordan Bikov Tótja
valaha szebb időket megélt ember, aki
„régi dicsőségét" már csak családja körében őrizte meg. Az egész előadás talán
legjobb ötlete a Postás és Cipriani professzor alakjának egyesítése, ami hang-.
súlyozza az értékrendek teljes felfordulását. Nikolaj Parlev ezt a gondolatot kiemelkedő alakítással teljesíti ki.
Dario Fo három egyfelvonásos monodrámáját (A z ébredés, A csöves anya, A
magányos asszony) A nő - a ház, a templom és az ágy címen a Szófia Színház

mutatta be, Vili Cankov rendezésében.
Bella Caneva minden erőltetettség nélkül teremtett kapcsolatot a közönséggel,
elragadó bája mindenkit elvarázsolt. Bensőséges estében volt részünk, melyen
egy (illetve három) asszony mintegy bizalmas kettesben vallott mindannyiunknak életéről, problémáiról, gondjairól.
Jean Anouilh az Antigonét a német
megszállás idején írta. Ez a tény magyarázza a mű pátoszát, de ha csak ebből
indulunk ki, torz képet kapunk filozófiájáról.
Antigoné fiatal, védtelen lány, aki
ismeri tetteinek árát. Nem akar mást,
mint szabadon élvezni az életet és a szerelmet, de mivel az önkényuralom ezzel
összeférhetetlen,
kénytelen
ellene
szegülni.

Tragikus Kreón sorsa is. Az igazi zsarnok ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy
meghatározza a feltételeket, amelyeken
belül alattvalói kielégíthetik vágyaikat,
hanem igyekszik ezeket a vágyakat is
befolyásolni, irányítani, hiszen éppen ez
az elnyomó rendszer alapja. Ezért az elnyomónak sincs szabad akarata.
A cselekmény tehát két egyenrangú
ellenfél harca, melyben bármelyikük győzelme megsemmisíti a másikat. Ezért harcol mindkettő olyan szenvedéllyel saját
ideáljáért, a szabadságért, illetve a hatalomért. Anouilh végső soron nem az elnyomó, hanem az elnyomás ellen szólít
fegyverbe.
A két főszereplő, Cvetana Maneva és
Vaszil Dimitrov rendkívüli erővel érzékelteti ezt az elszánt küzdelmet. Amikor
egyszerre vannak színen, egyetlen szó
nélkül is szikrázik a levegő.
A rendező, Dimitar Sztojanov alapeszméje az, hogy senki sem születik hősnek, de bizonyos körülmények között
azzá válhat.
Az Út Mekka felé című darabot sokan a
dél-afrikai Athol Fugard legjobb művének tartják.
Egy vidéki látogatás alkalmával Fugard
megismerkedett egy idős asszonnyal, akit
a falubeliek bolondnak vagy boszorkánynak tartottak. Az asszony csalódott a holland reformista egyházban, kilépett belőle, s ezzel önkéntes magányba kényszerült. Akár meg is őrülhetett volna, de
életszeretete és élénk fantáziája jóvoltából külön kis világot alkotott maga köré.
Természetes alkotóvágyát szobrok formálásában élte ki, s közben végképp eltávolodott az emberektől, akik sehogy sem
akarták megérteni.
A drámaíró sikeresen tárja fel e furcsának tűnő, de valójában rendkívüli ember
belső szépségét és lelki nagyságát. A dráma a minden megpróbáltatást legyőző
emberi szellem himnuszává emelkedik.
Krikor Azarján kitűnő előadással lepett
meg bennünket, s ebben méltó partnerei
voltak a várnai Sztojan Bacsvorov
Színház művésznői, Katya Dineva és
Dafinka Danailova.

SZŰCS KATALIN

M i van a kofferban?

Az alábbiakban - a cím esetleges sugallata ellenére - nem krimiről szóló beszámoló következik, hanem egy nemzetközi
színházi találkozóról szóló, amelyet egy
éve rendeztek első ízben Szófiában, s
amely e találó címet viselte: Színház a kofferban. A repertoárba az egyszemélyes
színháztól a szinte kellék nélküli pantomimen keresztül a többszereplős, „komplett" kis színházi előadásig sok minden
belefért. A válogatás legfőbb szempontja
láthatóan - és az erre az alkalomra kiadott programfüzetben olvashatóan - az
volt, hogy a meghívott előadások - akár
hajókofferban, akár kézipoggyászként, de
- könnyen utaztathatók legyenek. E
beköszöntő kiáltványban persze egyéb
kritériumok is megfogalmaztattak, miszerint olyan könnyen mozdítható produkciókról van szó, amelyek sajátos,
bensőséges kapcsolatot tudnak teremteni
előadók és befogadók között; amelyek
képesek magukban egyesíteni merészséget és rutint, hagyományt és kísérletet; amelyek tehát új elképzelésekkel és
formákkal gazdagíthatják a jelenkori
színházművészetet. De mert e meglehetősen meghatározatlan meghatározásba
még mindig igen sok minden belefér, és
mert a rendezők az első ilyen jellegű
nemzetközi találkozó sikere érdekében
feltehetően nem akarták senkinek kedvét
szegni, e további kritériumok gyakorlati
tartalma nemigen volt érzékelhető a
válogatásban. Így aztán a kínaiak európai
színjátszást
ízlelgető,
naivitásával,
kedvességével mindenképpen megnyerő,
de jól-rosszul megoldott főiskolai
helyzetgyakorlatoknál nem nívósabb
előadása éppúgy belefért a mezőnybe,
mint a Cinoherní klub nálunk is látható
volt O'Casey-bravúrja Jiri Menzellel; az
olaszok egyetemi színkörből fejlődött
társulatának nálunk már rég kinőtt
avantgárd stílusa és a San Francisco-i
Fred Kurchac lenyűgöző magamutogatása, egyszemélyes színpadtechnikai leckéje vagy a leningrádi „Komédiások"
társulatának szinte utánozhatatlan clowniádája s nem utolsósorban a kaposváriak
félelmetes atmoszférájú Lorca-előadása,
a Bernarda Alba háza, amely méltán
aratott nagy sikert, és tartozott egyértelműen az élmezőnybe. E kínálat sok-

féleségének s az említett fogalmi tisztázatlanság áthidalására Szófiában is (újra)felfedeztetett a - jobb híján - már
nálunk is Jolly Jokernek bizonyult „kis
színházi formák" megjelölés, amely tehát nem kamaraszínházakat, nem stúdiószínházakat, nem egyszemélyes színházakat takar, hanem mindezt együtt. Es
adott esetben, azt hiszem, így volt ez
rendjén, annyiféle stílus, iskola - és
iskolázatlanság - találkozott itt (hogy
mekkora és milyen színvonalú kínálatból
válogatva, azt nem tudom), hogy aligha
lehetett volna másként közös nevezőre
hozni e sokszínű teátrumi kavalkádot,
amely három földrész képviseletében
mégiscsak egy adott szándék jegyében
gyűlt egybe.
Éppen e sokféle kultúra, nyelv találkozása vetette fel számomra mosta gyakorlatban - lévén debütáns efféle rendezvényen - a már nemzetközi konferencián is
vitatott kérdést, hogy tudniillik mennyiben lehet a színház mint kifejezési forma
nemzetközi, illetve mennyiben működik
szükségképpen csak adott nemzeti keretek között. A szélsőségesen egynemű
színházi formák, illetve műfajok esetében kézenfekvőnek tetszik a válasz - nem
véletlen, hogy oly jelentős volt a mozgás, a táncszínházak és a pantomim aránya a
találkozón -, s az is nyilvánvaló, hogy a
főként verbalizmusra épülő elő-adások
hatása jobbára megmarad nemzeti keretek
között. A már említett olasz együttes, a
Quarta Espressione Lunaria
című
előadása ezért is volt ebben a közegben
bukásra ítélve - persze udvarias bukásra -,
Vincenzo Consolo egyéb-ként Pirandellodíjas szövege ugyanis oly mértékben lírai
s olyannyira akció-mentes, hogy az már
antiszínház, s így megkérdőjelezi a
színrevitel
értelmét.
Csupán
eredménytelen kísérlet arra, hogy elvont
dolgokat,
minden
konkrétságtól
megfosztott összefüggéseket, gondolati
konstrukciókat, költészetet illusztráljon;
hogy lefordítsa ezeket egy másik
„nyelvre", mert éppen eredeti közegének
lényegéből, a verbalizmusból nem enged,
matériáját nem igazítja e más tör-vények
irányította közeg kívánalmaihoz, új
színpadi törvényeket teremteni pedig nem
képes.
Efféle elvonatkoztatással, a fogalmi
gondolkodás közvetítők nélküli színpadi
megelevenítésével kísérletezett a japán
mimes, Kazue Őmori az Idő problémáját
közelítő produkciójában, a dolog természetéből adódóan az előbbinél lényegesen
több sikerrel, ám nemegyszer köz-

