Az emlé kezet fonala...
Yallomások a bolgdr Malko Teatrór I
Hadzslkosztova Gabi: Akárhogyan szaggattam az

szálakat, amelyek a szül földemhez kötnek,
összeköt
ú gy é rzem, mé g mindig van egy különleges, vé kony
szál, ami megmaradt, é s ami azt hiszem sohasem fog
elszakadni, Ez az emlé kezet fonala,
C. Nagy lstván: Volt egy köZös ötletú nk, hogy hozzunk lé tre egy bolgár kisebbsé gi szí nházat, Mind a
ketten kapcsolódtunk a bolgár kultú rához, é s - meg
kelJ hogy mondjam - nekem olyan é rzé semvolt, hogy
a magyar kulturális é letben ez valami szí nt, valami
többletet je]enthet. Csak ké s bb következett be az,
hogy szé p lassan felfedeztem magamnak az itteni bo]gár közössé get,
H. Gabi: Kisebbsé gi szí nházat lé trehozni nagyon
kü]önleges fe]adat, Nem olyan, mintha azt h,atáí oznánk el, hogy fogunk egy Shakespeare drámát, é s eljátsszuk, akármilyen nyelven- Itt valamivel közelebb
kel1 kerülni az emberekhez, meg kell tudnunk, hogy
nekik mi a fontos. Mivel a bolgár lé lekhez nagyon kö,
zel áll a zene, a bolgárok rengeteget é nekelnek, ú gy
gondoltam, hogy ez lehet a,,kulcs", ami nyitla zárat,
C. Nagy: AZ, hogy Magyarországon bolgár szí nházat
m ködtetünk egyré Szt lehet sé get teremt arra, hogy aZ
állandó standard magyar szí nházból az ember valahogy
kiszakadjon - mert ez azé rt teljesen más -, másré szt pedig, nekem az egé sz bolgár szí nházi kultú ra egy csodaI
Biztosan nagyon sokan nem tudják, hogy az els bolgár
szí ndarab ú gy száz é wel ezel tt í Iódott. El tte aZ ötSzáZ

é ves török elnyomásból adódóan egyszer en nem volt
bolgár szí nház. Az, amit mostanában lát az ember pé ldául egy szófiai szí nházban, az tehát az elmú lt száz é vben jótt lé tre, Meg kell mondjam: a bolgár szí nházi el adások nem rosszabbak, mint a magyarok, Tehát, ha a
szófiaí el adásokat né zi az ember - persze, né hány vi

dé ki városban is csodákat lehet látni - akkor ráiön,
hogy amit mi több száz, az európai kultú ra több ezer é v
alatt hozott lé tre, azt k egy é vszázad alatt elé g |ól behozták, Ez számomra a csoda. ,.
Itt vannak ezek a gyerekek, akik már három,né gy
é ve táncolnak ebben a közössé gben, Van, aki már öt
é ve is, Szelintem ez alappé ldája annak, hogy a kultú ra
összetartó er lehet, Egyszer en elké peszt , hogy három-né gy é vi tapasztalat után, ha azt mondom a gyerekeknek, hogy most egy verset mondlál el, vagy egy
jelenetet iátszunk el, aZ iS megy.
H. Gabi: Ré gi áimom volt, hogy csináljunk, mutassunk be egy feln tt bábel adást, Úgy kezdtem ei a pá,
lyafutásomat, hogy Bulgáriában el ször bábszí né sz
szakra jártam, Ott találkoztam egy nagyon é rdekes
technikával, Bármilyen tárgyból lehetett bábokat ké figurákat Csinálni. Eszembe jutott,
Szí teni, rögtönzött
hogy vannak nagyon küJönleges bolgár né pm vé szeti
tárgyak é s, hogy ezekkel a tárgyakkal lehetne egy é rdekes bábel adást bemutatni az id sebbeknek,
Most futó darabunk a ,,Tí ,lzvaú zs", (bolgárul:
,,Carnama1ia" ) Radirsí ov novellái alapján ké szüit, Gyer-
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meteg naivitáS é S tisztaság jellemzi.
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gondoltam,

]emben - gátlástalanok. Nagyon sok mindent, amire
egy feln tt embert nem lehet rábeszé lni, vagy nehezebb, a gyerekek játé kos formában igen gyolsan
megcsinálják. Ezek a gyerekek nagyon fegyelmezettek,
van szí nházi é s szí npadi tapasztalatuk, hiszen é vek
óta táncolnak, Az é n feladatom tuJajdonké ppen
közönsé ggel, hogy meg tudiuk ket szólí tani,
könny volt, Szalaján Anna alapiait használtam, nem
C. Nagy: Radicskov nagyon id s ember, olyan ke]]ett nekik magyarázni, hogy miké nt kell a szí npanyolcvan-kilencven é ves lehet, Egy pici balkáni faludon viselkedni, k nem fé lnek a fellé pé st l, nem tarban é lte le az é lete nagy ré szé t-El is mondta, hogy tanak a közönsé gt l. Hozzá vannak szokva, hogy próneki az egé sz é lmé nyvilága err l a pár né gyzetkilomé - bákra járnak, hogy fegyelem van, hogy id ben kell
terr l származik, Ebb i a kicsiny faluból é s a környé megielenni, hogy felel sek a salát munkáiuké rt.
ké r l származnak ezek az í rások. Nem tudunk öreg tárNagyon fontos a bolgár gyerekeknek valami olyan
gyakat keresni, hogy azok ne iJleszkedjenek a darab
szí nházi é lmé nytnyú ltani, ami megé rinti ket, ahol
hangulatához, hiszen amiket az gyerekkorában haszmáské ppen é rzik a nyelvi köt dé st,
náltak, azok mé g öregebbek voltakA szí nház vé gül is ezekb l a ré gi rí tusokból alakult,
H. Gabi: É nMagyarországon l98ó-ban, a Szí nm - é s talán oda ké ne visszakanyarodni, hogy a gyökereinket
vé szeti F isko]a operett-musical szakán vé geztem, jobban megistnerjüh A mai világban ezek a rí tusok elt nutána pedig hazamentem Szófiába. Ké t é ven keresztül
nek, é s a mai gyerekek nem tudnak (de mi Sem tutaní tottam az ottani szí nm vé szetiF iskolán, de va- dunk) ezekr l a dolgokról_ A közös Európában pedig
lahogy a szí vem mindig visszahozott ide, é s nem tudSzerintem csak ú gy lehet lé tezni, ha aZ ember a saját
tam már megszokni Szófiát, Vé gül is é n itt váltam kultú ráiát iól ismeri, Ané lkül nem lehet köZös kultú rát
szí nházi emberré , ebben a magyar kultú rában nevellé trehozni,
kedtem é s lettem önálló m vé sz. Ez számomra meg,
C. Nagy: Számomra a legnagyobb dolog a né pzene
határozónak bizonyult, A fé riem, C. Nagy IstVán támoé s né ptánc, amivel itt szinte kötelez foglaikozni, mert
gatta Visszaté ré Semet, ezé rt ú gy gondoltam, hogy a bo)gár szí nház Magyarországon mindig nagyon köt té nyleg Magyarországon kellene dolgozni, Egy é ven dött ezekhez, Mindig a fotklórból indultunk el, é s nekeresztül a Rock Szí nház tagja voltam, é s l990-ben
kem ez mer ben ú j dolog volt. Soha el tte nem foglalszerz dtem át a szekszárdi Né met szí nházhoz. Mivel né - koztam sem né pzené vel,sem né ptánccal, pedig tizenöt
met nevelé sben ré szesültem - a nagyanyám osztrák
é ve koreográfuské nt is dolgozom, Tehát é n táncoltam,
hogy ezt gyerekkel el adva a legtisztább szí nházi formát
valósí tjuk meg, A bolgár közönsé g nag,yon szereti a gyerekeket, Van egy gyerektánc-csopoft a ,,R)ska" Tán egaüties, meJynek vezet je Szalaián Anna, tehát arra gondoltam, hogy általuk ú j kapcso]atot kell é s ]ehet keresni a

Volt, é S otthon csak né metül beszé lgettünk é desapámmal meg nagyanyámmal, é s né met gimnáZiumot vé geztem Szófiában -, í gy nagyon logikus volt,

hogy oda szerz djek, Most már tizenké t é ve dolgozom
ott, Több mint hú sz szerepem van ebben a szí nházban, A Málko Teatro tula|donké ppen a lelkem szí nháza, a Né met Szí nház pedig a munkahelyem.
Kozmopolita vagyok. Ember a mai viláqban, Mé lyen a lelkemben tulajdonké ppen bolgár vagyok, minden ami
nagyon el sen megé rint é zelmileg, az áItalában ezzel

kapcsolatos, de nagyon furcsa mert a Né met Szí nház is
nagyon közll áll hozzim_ A né met kisebbsé g is elfogadott
saiát szí né szn ié nek,Most iátszom a Kainthq Szí nházban
a ..Ma6akaiitik"-h,an az tgé rké t. ami nagyon nagy megtisztelteté S Számomra, mert el ttem Törfr,sih Mari é s Halász |utka játszották ezt a szeí epet, EZ nagyon nagy megmé retteté s nyelvileg é s m vé szileg, de párhuzamosan
né metül is játszom ugyanezt a szerepet a Né met Szí nházban. Ez nagyon é rdekes dolog. Goethé nek van egy
gondolata, hogy az ember annyiszor ember, ahány nyeJ,
ven beszé L É nhárom nyelven é Iem az é letemet, í gy talán egy picivel gazdagabb is vagyok,
C. Nagy: Kiderült, hogy van utánpótlás, melt ezek a
gyeí ekek tudnak magyarul é s bolgárul, Táncolnak é s

é nekelnek. Az itteni bolgár közössé gnek borzasztóan
sokat ielent, hogy valóban együtt tartia ket a Malko
Teatro. Amit pedig mi í gy szí npadra á]lí tunk az a magyar kultú Iának is é rdekes, fontos szí nfolt|a_
H. Gabl: Könny a gyerekekkel dolgozni. Meglep ,
hogy milyen is a gyerekfantázia, Szerencsé re - jó é rte-
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koreografáltam, rendeztem is, de va|ahogy a né pzene, a
né ptánc mindig kimaradt az é letemb l. Most, negyven
é ven felül kezdtem el velú k ismerkedni, é s olyan forrásra leltem bennük, ami megragadott, é s azt hiszem ez
talán a hátralé v né hány é vemet be is fogia tölteni, Valamifé ie sisé get lehet bennük megta]álni.
H. Gabl: A bolgár szí nház mindmáig na€yon nagy
é lmé nyaz é letemben. Ha haza megyek, megné zek
mindent, amit a volt kollé gáim ajánlanak. Nagyon

er sen tartom a kapcsolatot a kinti kollé gákkal, a volt
oSZtáIytáí saimmal. Amit itt csinálok, ahhoz segí tsé gre
számí tok onnan, A ré gi tanáraim is mindig ajánlanak
darabokat, é s közben a Malko Teatró lett a Magyar
Kortárs Dráma_fesztiváJ egyik társszervez le. Ezt az
egé sz bolgár kapcsolatot tulajdonké ppen mi ápoliuk.
Í gy segí tettünk abban is, hogy ké t é V alatt né gy bolgár
dí ámát fordí tottak magyarra, EZek taián láthatóak
lesznek a közeljöv ben né hány magyar szí npadon is,
amit é n nagyon fontosnak tartok.
Akárhogyan is szaggattam az összeköt
szálakat,
amelyek a szül földemhez kötnek, ú gy é rzem, mé g
mindig van egy különleges, vé kony szál, ami megmaradt, é s ami sohasem fog szé tszakadni, Ez az emlé kezet fonala. Ezt a fonalat gombolyí tom egé sz é letemben. Ez ad támaszt, Segí tsé getminden lé pé semné l.

Ha az ember emlé kszik az ú tra, amin visszaté rhet,

mé g a |árása is könnyebb, magabiztosabb,.,
(A ,,Rondd' cí m

nemzetisé gi té vé magazinban
vetí tett ftIm aomán)

