
világszínház
NÁNAY ISTVÁN

Szófia színházaiban

Aki a kortárs bolgár drámairodalomban és
színházművészetben el szeretne igazodni,
annak mindenekelőtt a bolgár történelem
eseményeivel kell megismerkednie. A
bolgár államiság 1300 éves, de az ország
csak 1878-tól független és ön-álló; a
bolgárok évszázadokon át bizánci, majd
török fennhatóság alatt éltek; a vallás, az
írásbeliség felvételétől máig mindig
erősebb volt a keleti, az orosz szellemi-
ideológiai hatás, mint a nyugat-európai; az
elmúlt száz év minden lényeges történelmi
fordulatát a bolgárok - orosz, illetve
szovjet segítséggel - ön-maguk harcolták
ki - ezek határozzák meg az ország mai
gazdasági, társadalmi és nem utolsósorban
kulturális életét.

A bolgár művészet a nyugat-európai, sőt
a közép-európai kulturális fejlődéshez
képest is - megkésett. A bolgár szín-
házművészet gyökerei például csupán a
múlt század közepe tájáig vezethetők
vissza. Az 184o-es években már bemu-
tattak drámai dialógusokat iskolákban, de
az első bolgár nyelvű színházi előadások
csak 1850 után születtek azokban az
olvasókörökben, a „csitalistékben",
amelyek hosszú évtizedeken át a kultu-
rálódás és a politikai szervezkedés legfőbb
központjai voltak. Ezek hálózata -
megváltozott tartalommal - ma is mű-
ködik. A műkedvelő előadások - a csi-
talisték általános feladataival összhangban
- népnevelői célúak voltak.

Hivatásos színjátszásról csak 1883-tól
beszélhetünk, s a prózai színjátszás meg-
erősödése után nem sokkal alakult meg az
első operatársulat, megteremtve a máig
tartó operakultusz alapjait. A bolgár prózai
és zenés színházra egyaránt jellemző volt a
történelmi témák túlsúlya s e témák
romantikus, pátosszal teli megközelítése.
Ezt a műfaji és stiláris jellegzetességet az
magyarázza, hogy a színháznak - a többi
művészeti ág alkotóihoz hasonlóan -
elsődleges célja az volt, hogy - a
különböző korszakokban eltérő
intenzitással és politikai színezet-tel - a
nemzeti tudat kialakítását, erősítését,
esetenként túlhangsúlyozását szolgálja.

A történelmi előzmények ismeretében

különösen figyelemreméltó, hogy ma a
Magyarországnál alig nagyobb, ám meg-
közelítően csupán kilencmillió lakosú
Bulgáriában harminchat prózai, öt ön-álló
gyerekszínház, hét opera, egy musi-
calszínház és tizenkét bábszínház mű-
ködik. A repertoáron levő darabok több
mint a fele bolgár szerző műve, s a ma is
jelentős számú történelmi drámával
szemben túlsúlyban vannak a mai tárgyú-
ak. A színház - akárcsak más művészeti
ágak - fokozatosan ismerteti meg a nyu-
gati kultúrkör művészeti értékeit. Most
készítik elő például Shakespeare összes
drámáinak fordíttatását és kiadását, vagy
egy másik példa: azokban a napokban,
amikor Szófiában voltam, az egyik nagy
könyvsiker, amiért sorban álltak a boltok
előtt, Goethe műveinek négykötetes
válogatása volt.

A színházak - gyakran a napi aktuali-
tásokhoz vagy a különböző politikai
események (pártkongresszus) és törté-
nelmi évfordulók (az ország felszabadu-
lása, az államiság kialakulása) megünnep-
léséhez kapcsolódó darabok segítségével -
azokról a gondokról és sikerekről
igyekeznek beszélni, amelyek az embere-
ket nap mint nap foglalkoztatják. Ahhoz,
hogy a színház valóban aktuális gondo-
latokat fogalmazzon meg, szinkronban
kell lennie a valóság mozgásaival, s ez
tudjuk - a művészetek történetében ál-
talában, a színházénál különösen ritkán
szokott bekövetkezni. Azok a bolgár
darabok, amelyeket vendéglátóm, a szó-
fiai Teatr szerkesztőségének reprezentatív
válogatásra törekvő ajánlása alapján
láthattam, az élet és a művészet összhang-
jára való igyekezetet tükrözték.

Tíz előadás alapján nem lehet Szófia
színházi életéről átfogó képet adni. Pél-
dául két olyan színházban nem jártam,
mint a Nemzeti Színház (amelyben a
belgrádi Nemzeti Színház vendégszerepelt
éppen) és a nagy hírű Szófia Színház
(amelyben sorozatos megbetegedések
miatt teljesen felborult a műsor). A nem-
régiben magyarul megjelent bolgár drá-
maantológia (ónmagunk bírái) egy többé-
kevésbé lezárult drámaírói korszakot és
sokféleségében is egységes stílust rep-
rezentál. Az általam látott művek viszont
sok szempontból nyitottabb, pole-
mizálóbb, polifonikusabb látásmódot
képviselnek. S ez a mai és a történelmi
témájú darabokra egyaránt érvényes.

Máról a mának

Az ország egyik legjobb színházának
tartott Néphadsereg Színház mutatta be

Dragomir Aszenov A díj című színmű vét
(rendező Dimitrina Gyurova). Ennek a
termelési drámába oltott lelkiismereti
drámának az az alapkonfliktusa, hogy a
főszereplőnek, a tehetséges fiatal
tervezőmérnöknek választania kell: kar-
rierje és anyagi érvényesülése érdekében
átengedje-e egy pályázaton díjazott tervét
a főnökeinek, vagy harcolja meg ki-
látástalan küzdelmét azokkal, akik csupán
régi érdemeikre való tekintettel, ám a kor
színvonalához, tudományos-technikai
követelményeihez elégtelen felké-
szültséggel ülnek a vezető posztokon.
Pontosan megfogalmazott fontos társa-
dalmi kérdést kiélezett dramaturgiai
helyzetben exponál a szerző. Am a natu-
ralista társadalmi színmű szabályai és for-
dulatai szerint zajló történet kibontása és
főleg megoldása már korántsem olyan éles
és drámai. A generációs és vezetői
konfliktus az ellenfelek megbékélésébe, a
kölcsönös kiegyezésbe torkollik.

Á darab és az előadás a ráismerés örömét
adja a nézőnek: valóban ilyen az élet, így
szoktak az ilyen esetek a környezetünkben
is megtörténni - ezt szolgálja a „tipikus"
irodát, „tipikus" értelmiségi lakást
ábrázoló díszlet, a „tipikusan" divatos
öltözék, a „tipikusan" mai szó-használat és
így tovább - s egyben a konfliktusok
igazságos megoldhatóságának délibábjával
kecsegtet. Bár a főszerepet játszó színész
nem egyértelműen pozitív hőssé formálja a
mérnököt, s né-mi távolságtartással
szemléli figuráját, a vele szemben
fellépők, illetve a mellette állók jellemzése
meglehetősen egysíkú. A darabból, s főleg
a befejezésből hiányzik az az ironikus
felhang, amely lehetővé tenné, hogy a
néző önmagát és a bemutatott társadalmi
szituációt kritikusan szemlélje.

A Szatíra Színház Busz című előadása
viszont a színház nevéhez illően szatíra.
Írója a hazánkban is jól ismert, Sztaniszlav
Sztratijev. A színpadot egy hátulról látható
óriási autóbusz karosszériájának váza tölti
be. Valahol a színpad mélyén van a
vezetőfülke. A buszba különböző
foglalkozású és társadalmi státusú
emberek szállnak fel, egy szerelmespár,
egy veszekedő házaspár, zenész, paraszt,
értelmiségi és így tovább. A busz elindul,
ám a láthatatlan sofőr önkényesen
megváltoztatja az útvonalat, és faluról
falura robog a jármű, míg végül visszatér
kiindulási pontjára.

Az emberek a furcsa veszélyhelyzet-ben
formálódó közösség tagjaiként élik



át a szituációt és próbálják jobb belátás-ra
bírni a vezetőt, aki testi mivoltában nem
jelenik meg, még a hangja sem hall-ható.
Az utasok különbözőképpen viszonyulnak
a történtekhez, és közben ki-adják
magukat a többiek előtt. Az egyéni
megnyilvánulások a társadalmi közöny és
az egymásrautaltság, az önzés és a se-
gítőkészség, a szeretetéhség, a kommu-
nikációvágy és a magányhoz való ragasz-
kodás kölcsönös és együttes megnyilvá-
nulásairól adnak groteszk képet.

A sok részletében szórakoztató, csip-
kelődő darab egésze kissé erőtlen és túl-írt,
néhány epizód befejezetlen, a szerző
hosszú időre elfelejtkezik egyik vagy
másik figurájáról, s időnként a szenti-
mentalizmus csábításainak is enged. A
darab hibáit a rendező (Mladen Kiszelov)
sem igyekezett enyhíteni. Így aztán az
előadás adós marad a darabban rejlő le-
hetőség kibontásával, a személytelen ve-
zetés és a hétköznapi emberek konfliktu-
sának rajzával.

A Könny és Mosoly Színháza játszotta
Georgi Danailov Egy visgálóbírá ősze című
drámáját, amely a közélet tisztaságának
problémáit vizsgálja. Egy pályája kezdetén
álló, tehát a munkáját befolyásoló
társadalmi kapcsolatokkal még nem
rendelkező fiatalember kerül a
vizsgálóbírói székbe. A köztiszteletben
álló és igen befolyásos elődjének elinté-
zetlenül hagyott aktái közül egynek a
dossziéja üres. Ez felkelti a fiatalember
érdeklődését, és kollégáinak jóakaratú
figyelmeztetése, hivatali fölötteseinek ha-
tározott rosszallása ellenére kezdi fel-
göngyölíteni az ügyet. Kiderül, hogy az
előző vizsgálóbíró ugyanolyan lelkesen és
megvesztegethetetlenül indult pályáján,
mint ő, de a körülmények, az érdekek
összefonódása, a társadalmi igazságosság
hamis és önkényes értelmezése elleni harc
-- meg az ehhez járuló magánéleti
konfliktusok (családi bonyodalmak, a
szerető, a barátok szerepe) - fáradttá,
kiábrándulttá tették. S ő, akinek nemcsak
emberi, de bírói kötelessége is, hogy
döntsön, mire mondhat igent és mire
nemet, ebben az egy nyitva hagyott
ügyben nem bírói, csupán magán-emberi
választ adott.

A darab üres színpadon játszódik,
amelynek elején kétoldalt néhány bútor-
darab jelzi a vizsgálóbírói hivatalt;
középen egy kör alakú nagy dobogó egy-
két kellékkel és bútorral szolgál a múlt
megidézésének és a nyomozás egyes fá-
zisainak helyszínéül. A jelen idejű és az
emlékként megelevenített jelenetek

ugyanabban a térben, minden különösebb
szcenikai vagy egyéb effektus segítsége
nélkül követik egymást, s ez a nyomozás
dramaturgiáján belül sajátos belső
feszültséget hoz létre. Az előadás több
szólamú: lehet, hogy az idősödő
vizsgálóbíró véletlenül hagyta üresen a
dossziét, bízva az ügy széles körű hatásá-
tól tartó kollégái „diszkréciójában", de az
is lehet, hogy felkínálta a lehetőséget
utódjának: amire neki nem volt ereje -
hogy ugyanis kimondja, miben mennyire
volt vétkes -, azt a fiatal, elfogulatlan
ember tegye meg. Ugyanakkor a maga-
biztos, tettvágytól hajtott fiatal bíró is
leckét kap emberségből éppen úgy, mint a
mindenen átgázoló gátlástalanságból, s
erkölcsileg megedzve, a döntés követ-
kezményeit átélve, érettebben kerül ki a
nyomozásból. Visszafogott, mégis feszült
előadást rendezett Kraszimir Szpaszov.

Felnőttek a Gyerekszínházban

A Gyermek és Ifjúsági Színház nem ki-
zárólag a nevében jelzett korosztályok-

nak játszik. A hat-kilenc, a kilenc-tizen-
egy és a tizenegy-tizenöt éveseknek - az
életkori sajátosságok figyelembevételével
- hagyományos mesedarabokat,
közkedvelt gyerek és ifjúsági regények
adaptációit és speciális, kísérleti jellegű
stúdióprodukciókat egyaránt bemutat a
színház. Esténként viszont a felnőtteké a
nézőtér. Ez a színház ad otthont a há-
romévenként az ASSITÉJ közreműkö-
désével megrendezett nemzetközi gye-
rekszínházi fesztiválnak is.

Ottlétemkor, mivel tanítási szünet volt,
csak felnőtteknek játszottak. Így Peter
Scháffeú Equusát láttam, illetve Doncso
Concsev Ellentmondásos egyéniség című
drámáját.

Az Equust a'! szófiai kritikusok az évad
egyik legformabontóbb előadásának ítél-
ték, s valóban a látott produkcióhoz ké-
pest ez szakadt el leginkább a naturalista
színházi hagyományoktól. A darab me-
séjét az alkotók leegyszerűsítették, és nem
a fiú és a lovak közötti rituális kapcsolatot
hangsúlyozták, hanem a lovak
szimbolikus jelentőségét. Az előadás

Dragomir Aszenov: A díj (Néphadsereg Színház)



Georgi Danailov: Egy vizsgálóbíró ősze (Könny és Mosoly Színház)

Krszto Drenszki: Az anya legendája (199 színház)

középpontjába sem a fiú került, inkább az
orvos. A rendező (Grisa Osztrovszki) nem
követte a darab előadáshagyományait, de
számos, önmagában kitűnő, bár nem
mindig következetesen használt szcenikai
megoldás segítségével terem-tette meg az
előadás fojtott légkörét.

A generációk összeütközése, az idősek
és a fiatalok összefogása a középnemzedék
ellen - ez a fő konfliktusa az Ellentmondásos
egyéniség című darabnak. Sajátosan
kapcsolódik ez a darab a közel-múlt
történelmi eseményeihez fűződő politikai-
érzelmi viszony kikerülhetetlen
újraértékelési folyamatához. Mivel a német
megszállás ellen felkelő bolgár
partizáncsapatoknak döntő szerepük volt az
ország felszabadításában, a partizán-
háborúban részt vett veteránok hallatlanul
nagy megbecsülésben részesülnek, és igen
nagy szavuk volt és van az ország
dolgainak irányításában is. Ám őket az élet
rendjének megfelelően felváltotta egy
másik, a megváltozott történelmi-gazdasági
viszonyokhoz jobban igazodó generáció, s
nyomukba lépett az újabb, a rohamos
tudományos-technikai-gazdasági fejlődés
követelményeinek megfelelő felkészültségű
nemzedék. A középső generáció tagjai az
idősebbek és a fiatalok szemében egyaránt
a helyi viszonyok szerint értelmezett
polgári, fogyasztói életmód megtestesítői,
akik még akkor is foggal-körömmel
ragaszkodnak meg-szerzett előjogaikhoz és
pozícióikhoz, ha már bebizonyosodott
róluk, hogy alkalmatlanok a feladataik
ellátására, és elődeiktől, utódaiktól más-
más módon, de egyként eltérnek a
forradalomról vallott nézeteik.

Égy családon belül rajzolja meg a szerző
ezt a generációs ellentétet. A veterán
nagyapával és a beatzenész unokával
szemben a munkahelyi kicsinyes gondok-
kal, a család és a szerető közötti idő-
egyeztetéssel elfoglalt apa meg a divattal, a
lakáscsinosítással, a státusszimbólumok
szerzésével és megtartásával foglalkozó
anya áll. Egyre kényelmetlenebb számukra
a második gyerekkorát élni látszó nagyapa,
ezért a szülők mindenáron bolondokházába
akarják utaltatni az öreget. De akciójukat a
fiú megakadályozza.

Az előadásban a naturalista és a groteszk
elemek keverednek, helyenként az író és a
rendező (Gertruda Lukanova) az
abszurditásig fokozott bohózatot játszat. A
reális játék azonban a befejező
pillanatokban irreálissá válik: a félho-



mályos színpadon egy fejlámpával meg-
világított fiú kezébe kaparintja nagyapja
partizánharcokból megmaradt fegyverét és
mindenkit lekaszabol. A játékosok lassú
mozdulatokkal elesnek. Olyan ez a jelenet,
mintha westernparódia lenne, ugyanakkor
valami félelmetesen keserű tehetetlenség is
kifejeződik abban, hogy ezt az abszurdan
reális helyzetet csak ilyen abszurdan
irreális cselekedettel lehet megoldani.

Ébben az előadásban lehetett legkevésbé
azt tapasztalni, hogy dramaturgiailag
indokolatlanul oldódnak meg az el-
lentmondások, azaz a darabok feléig-két-
harmadáig a kezdeti szituációhól követke-
zik a cselekmény menete, de ez aztán
egyszer csak megváltozik, és az előzmé-
nyek logikájától függetlenül fejeződik be.

A történelemről gondolkodva

A partizánetika késői érvényesüléséről szól
Krszto Drenszkinek Az anya legendája című
darabja, amelyet a I99 Szín-ház mutatott
be. Ez a 199 székkel rendelkező színház
funkciójában leginkább a mi
Játékszínünkhöz hasonlít: kísérleti jellegű
produkcióknak ad helyet, csak néhány tagú
állandó társulata van, a produkciókat más
színházakból verbuvált társulat hozza létre.

Az anya legendája csak részben tekinthető
kísérleti műnek. A darab egy árulás
története. A megszállás idején egy fiú
feladja egyik bátyját a németeknek. A
partizán eltűnését sokáig titok és homály
fedi. Ám a másik bátyja, amikor hosszú idő
után visszatér a harcokból, a felszabadulás
utáni állomashelyéről, kideríti az igazságot.
Az áruló testvér tettének súlya alatt
összeroppan, és öngyilkos lesz, az
igazságot osztó fiút pedig visszaszólítja a
szolgálat. A történet igazi veszte-se az
anya, aki mindhárom gyerekét el-veszti.

A történet tragikumát és pátoszát bal-
ladai tömörség és lírai egyszerűség ellen-
pontozza. A rendező, Sztefka Prohaszkova
egy csupasz dobogón játszatja a darabot. A
dobogó egyik oldalán foglalnak helyet a
nézők, a velük szembeni oldalon, a
tulajdonképpeni színpadon üres székek
sorakoznak. A játékot úgy szervezik,
mintha az üres székeken is ülnének, mintha
azoknak is játszanának, akiknek ott kellene
ülniök, akik ugyan-úgy jártak, mint az
elárult testvér, akik életüket adták a
partizánharcokban, akik hiányukkal is
vádolnak, a darabot szemlélő nézőkkel is
farkasszemet néznek.

Ruszi Bozsanov: A boldogító eszme (Néphadsereg Színház)

Emilia Radeva és Petar Dimov a Néphadsereg Színház Bovaryné-előadásában



A térszervezés és a darab balladai
hangvétele teszi a sokszor megírt törté-
netet kísérleti-rendhagyó produkcióvá.

A Néphadsereg Színház két történelmi
játéka - bár különböző kort jelenítenek
meg - történelemszemléletében közös.
Ruszi Bozsanov a XIX. század második
felének, a felszabadulás utáni éveknek
egyik legjelentősebb bolgár írójáról, a
harmincnégy évet élt Aleko Konsztan-
tinovról írt drámát. A boldogító eszme című
darab nem megelevenített életrajz, a főhős
sorsa csak ürügy ahhoz, hogy az író a
szabadság kivívásának nehézségeiről, a
parlagiságról, az alkotói felelősségről
beszéljen.

Az 188o-as évek második fele Bulgária
történelmének egyik zavaros korszaka. Az
önálló állam saját erejéből nem képes
talpra állni, a cári hadsereg magas-rangú
tisztjei ülnek a legfőbb hatalmi
posztokon. Az orosz befolyás ellensú-
lyozására erősödik az osztrák-német bi-
rodalmak felé való orientálódás. A feje-
delem - I. Ferdinánd néven - egy volt
magyar huszárfőhadnagy. Győztes há-
borúskodás Szerbia ellen, Kelet-Ruméfia
bekebelezése orosz-osztrák szomszédok
közötti hintapolitika, lassú polgárosodás,
gazdasági elmaradottság - ezek
határozzák meg az ország politikai hely-
zetét.

A darab tulajdonképpen egy furcsa bí-
rósági tárgyalás, a vádlott az író, Aleko
Konsztantinov, a vádlók a kor jellegzetes
figurái, élükön Konsztantinov híres
regényének címadó hősével, a kímélet-
lenül törtető, eszközeiben nem válogató
kupeccal, Baj Ganyóval. A vita arról
folyik, kinek a módszere hasznosabb a
nép felemelkedése szempontjából, az íróé,
aki a szellem és az eszme igazságával
akarja jobbítani az embereket, vagy a
paraszt-kereskedőé, aki enni ad, mun-
kaalkalmakat teremt, az emberek anyagi
gyarapodását ígéri.

A színpadot derékban elfűrészelt stilizált
fák erdeje keretezi (utalva Konsztantin
természetvédő, erdőtelepítő te-
vékenységére), középen a bíróság emel-
vénye, fölötte egy konflis, többnyire eb-
ben trónol huszártiszti uniformisában I.
Ferdinánd, és szundikál vagy a hatalom
cinikus módszereiről, a történelem
kerekének forgásáról elmélkedik.

A darab és az előadás nem dönti el
egyértelműen, kinek van igaza. Mindkét
fél érveiben van igazság is, meg túlzás is.
A végső döntést a nézőnek kell meghoz-
nia. (A rendező - Aszen Sopov - azért
segít: az utolsó nagy összecsapás után a
Baj Ganyót játszó színészről leveszi a
fényt, így végül is csak az író marad
hangsúlyos helyzetben a színen!)

A másik mű a bolgár történelem messzi
múltjából veszi tárgyát. Margarit Minkov
Cárok könyve című parabolája a XII.
század elején játszódik. Á gyenge
kezűnek ismert Péter cár elveszi a bizánci
császár lányát, Máriát, azt remélve, hogy
így országa függetlenségét meg tud-ja
tartani. Ám éppen ellenkezőleg, Mária
révén terjeszti ki hatalmát a császár a
bolgár birodalomra is. Ugyanakkor a nép
körében erősödik a földi egyenlőséget
hirdető vallási mozgalom, az ország
nagyurai pedig, Péter testvéreivel az élen,
összeesküvéseket szőnek a cár ellen. Péter
megpróbál úrrá lenni e szövevényes
helyzeten, de erőfeszítése hiábavaló, a
bizánci császár a magyarok segítségével
Bulgária ellen indul.

Péter tragikus hős. Szívén viseli népe
sorsát, de egyedül képtelen szembe-szállni
az őt és az országot fenyegető külső és
belső veszélyekkel. Színlel, szerepet
játszik, ármánykodik, hogy sorra le-
szerelje ellenfeleit, s ne kelljen harccal,
gyilkolással, háborúskodással kikény-
szerítenie akaratát. Társa ebben a harcban
Péter II., a parasztok képviselője, a
furfangos pásztor, akinek agyafúrt taná-

csal segítik praktikáiban, s ő az, aki mint a
cár alteregója, Bizáncba megy tárgyal-ni.
A csel nem sikerül, s a darabban végül is
ez váltja ki az idegen hatalom támadását.

Péter cár rendkívül összetett figura.
Céljai tisztességesek, eszközeinek tiszta-
sága azonban megkérdőjelezhető. A pa-
raszt Péterrel való jeleneteiből kiderül,
legszívesebben gazdálkodna, de tudja,
még gyengeségében is jobb uralkodó, s
ebből a pozíciójából többet tehet orszá-
gáért, mint azok, akik körülötte egymással
acsarkodnak ellene, akiknek eszme,
testvériség, vallás, barátság csak arra jó,
hogy eszközül szolgáljon a hatalom meg-
szerzéséhez. Végül rá kell döbbennie,
hogy hiába az alakoskodás, hiába minden
ügyeskedés, hiába játssza ki egymás el-len
támadóit, a nyílt harcot nem kerülheti el.
Egy olyan világban, amelyet az ármány, a
nyílt vagy leplezett háborúskodás igazgat,
nem maradhat tiszta és erő-szaktól ment
senki sem.

A több szintes, kitűnően világított szín-
padon sok mozgásos, mégis alapvetően
gondolati színházat teremtett a rendező,
Aszen Sopov, s Péter ellentmondásos,
sokszínű figuráját tökéletesen jelenítette
meg Joszif Szrcsadzsiev, a színház egyik
legtöbbet foglalkoztatott színésze.

Bulgáriában is sokasodnak a stúdió-
előadások, a kísérleti próbálkozások. A
Néphadsereg Színház művésztársalgó-
jában - ami egy intim kávéház! - Bo-
varyné-adaptációt, a Szatíra Színház fo-
yer-fában pedig egy századelő éveiben
játszódó kávéházkabarét láttam, amely-
nek címe: Igen, kisasszony, ön rossz útra

tért! Az előbbi egy jeles színésznő ju-
talomjátéka volt, ami azonban az adap-
táció, illetve a rendezés hibái miatt ke-
véssé sikerült. Az utóbbi viszont nem-
csak remek szórakozás, hanem csípős
nyelvű, a régmúlttal is a mához szóló
politikai kabaré. A prózai színészek hi-
bátlanul végrehajtott akrobatamutat-
ványokat, zeneparódiákat, bűvészszámo-
kat, revüjeleneteket mutattak be, mi-
közben a közönség körében ülő szereplők
között folyt az éles hangú keretjáték, vagy
ha úgy tetszik, a tulajdonképpeni játék.

E tíz előadás alapján állíthatom: érde-
mes az eddiginél jobban figyelni a ko-
ránsem egységes színvonalú, de érezhe-
tően sokszínűbbé váló bolgár színház-
művészetre l

A Szatíra Színház kabaréja: Igen, kisasszony, ön rossz útra tért!


