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Hadzsikosztova Gabriella

A piros b�rönd 
és a csökönyösség*

Bulgáriában születtem, mondhatni 

színészcsaládban, és németül nevel-

kedtem, mert az egyik nagymamám 

osztrák volt, németül beszélgettünk 

az apámmal és a nagymamámmal. 

A  nagymamámnak volt hat lánytestvé-

re, a testvérek egymás között németül 

beszéltek, de ha valami titkosat kellett 

megbeszélni, franciára váltottak.

Franciául, németül és angolul beszél-

tek, így már kiskoromban nagyon izgal-

masnak tartottam ezt a többnyelv�séget.

Édesanyám Honty Hanna kaliber� színészn� volt Bulgáriában. Amikor ki-

csi voltam, imádtam a színpadon azokban a nagy ruhákban, krinolinokban, és 

nagyon büszke voltam rá. De úgy n�ttem föl, hogy nagyon hiányzott az édes-

anyám. Nagyon keveset találkoztam vele, mert rengeteget dolgozott és csak a 

színháznak élt… Viszont óriási szerepe van az életemben a két nagyanyámnak. 

Rájuk mindig számíthattam.

Apám zenész volt, volt egy privát együttese is, amelyik humorral foglalkozott és 

paródiákat készített. Hihetetlenül népszer�ek voltak �k is. � volt a vezet�jük, a ren-

dez�jük, de otthon semmi humorérzéke nem volt. Rendkívül száraz ember volt, so-

ha nem mutatta ki az érzelmeit. Igen-igen szigorú volt. De nagyon sokat köszönhe-

tek neki, ezt most értettem meg, így, közel ötvenévesen, mert megtanított dolgozni.

Szerettem énekelni, de err�l senki nem tudott a családban, mert csak akkor 

énekeltem, ha egyedül voltam otthon. Édesanyám egyszer meglepetésszer�en 

hazajött, s éppen énekeltem valamit. Kézen fogott, és az mondta, hogy most 

bevisz az énektanárhoz az operettszínházba, nézzük meg, hogy mit lehet ebb�l 

kihozni… Koloratúrszopránnak indultam, úgy kezdtem el az énektanulást. Édes-

apám azt mondta, csak akkor engedi, hogy színm�vészetire felvételizzek, ha ki-

találok valami teljesen szokatlant. Hogy ne az 5878. színész legyek Bulgáriában, 

tehát találjam ki, mit fogok tanulni, hogy kuriózum lehessek. Akkoriban nagy 

divat volt a musical… modernebb m�vészetnek számított. Épp akkor jött ven-

dégségbe Bulgáriába Simon Zsuzsa osztálya, színészosztály, de musicalrészle-

teket adtak el�. Édesanyám megismerkedett Simon Zsuzsával. Kikérdezte, hol, 

hogyan lehet ilyen fajta színészképzésre járni. Németül tudtam, angolul tudtam, 

bolgárul és oroszul tudtam, de hát a magyar?! Kinti szemmel kínainak t�nt.

* Szerkesztett vallomás Filippinyi Éva és Szvetla Kjoszeva kérdései nyomán
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Megtudtuk, hogy Bécsben van musicalosztály, Moszkvában van egy esztrád-

osztály, ami nem egészen ezt takarja, de mégis a zenével kapcsolatos – és Bu-

dapest. Kiderült, hogy Bécsr�l álmodni sem álmodhatok, mert kapitalista ország, 

Moszkvába nem akartam menni. És akkor azt mondtuk, hogy jó, marad Buda-

pest. Elindult a levelezés. A magyar f�iskola kikötötte, hogy rendben, de csak ha 

a jelölt tudja a nyelvet, és úgy felvételezik, mint az összes többi magyar jelent-

kez�. Három napig sírtam megállás nélkül, mert tudtam, hogy ez képtelenség, 

de utána megmakacsoltam magam, és azt mondtam, jó, akkor megpróbálom.

Odahaza felvételiztem, hogy ide jöhessek… Átjöttem Budapestre, egy évig 

tanultam a nemzetközi el�készít� intézetben, pár hónapom volt rá, hogy meg-

tanuljak magyarul. Tudtam, hogy beszélnem kell, de nem volt kivel, hiszen 

mindenki külföldi volt az intézetben. Napokon keresztül álltam az ablak mellett, 

és meséltem magamnak: autó, piros autó, piros autó megy az úton, a piros 

autó gyorsan megy az úton. De utána rájöttem, hogy nincs visszajelzés, tehát 

nem tudhatom, lehet, hogy hibázom, lehet, hogy nem jól mondom a szót, az 

ablak nem beszél vissza.

Láttam, hogy van egy taxiállomás az intézet el�tt, akkor mindennap beszáll-

tam egy taxiba, mondtam valami címet: H�sök tere. És elkezdtem beszélgetni 

a sof�rrel. Én mondtam a magamét, � mondott rá valamit. Szóltam, hogy ez 

nincs a mai leckében. Elmutogatta. Egy id� után felt�nt nekik, hogy minden-

nap így utazgatok céltalanul. Egyikük megkérdezte, miért csinálom? Mondtam, 

hogy színm�vészeti f�iskolára készülök, és beszélnem, beszélgetnem kell.

Mire �: hát ezért nem kell fi zetni, mindennap ott ülnek, unatkoznak, tessék 

lejönni, elbeszélgetünk. S akkor ez így folyt pár hónapon keresztül. Közben be-

mentem az operettszínházba, és mivel a két operettszínház kapcsolatban állt, 

megkértem, hogy ajánljanak egy énektanárt. Nagy szerencsémre Tukacs Viola 

lett az énektanárn�m, az � fi a pedig Szabadi Vilmos, úgyhogy teljesen más kö-

zegbe kerültem. Nagyon sokat tanultam mindkettejükt�l. Vilit�l megtanultam, 

mi az, áldozatot hozni a m�vészetért.

�k lettek a pótcsaládom, nagyon sok szeretetet kaptam t�lük, és így ké-

szültem föl a vizsgákra. Felvettek a musical osztályra, és amikor az els� félévi 

vizsga volt, nyilvános vizsga, megjelentek a taxisok egy szál rózsával az els� 

sorban. Nagyon meghatódtam. �k voltak az els� tanáraim…

Mindenhez nagy csökönyösség kellett. Nem szabad feladni. Amikor végez-

tem, tudtam, hogy sikerült kiharcolnom diáktársaim és tanáraim megbecsülé-

sét. A f�iskolán én voltam az egyedüli külföldi, az a furcsa szerzet, aki nulláról 

kezdett el magyarul tanulni, hogy aztán elvégezze a színész szakot. Tiszteltek 

a konokságomért és a munkaszeretetemért.

A  f�iskola után visszatértem Bulgáriába, és musicalt oktattam az akkori 

színm�vészetin. Velem volt a férjem is, Nagy István, el�adónak hívták a panto-

mim és improvizációs technika szakra a színm�vészetibe. Commedia dell’ artét 

tanított, sok el�adást állított színpadra Bulgáriában. Párhuzamosan ezzel meg-

hallgatásra jelentkeztem a Nyomorultak cím� musical bulgáriai bemutatójára, 

de hamar kiderült, hogy ebb�l nem lesz semmi, mert az el�adás technikai 

paramétereit nem tudták biztosítani, így a producerek nem egyeztek bele az 

el�adás megtartásába. Néhány hasonló kísérlet után rájöttem, hogy a színház 

olyan m�vészet, amely korhoz is van kötve. Egy fest� öregkorában is festhet, 
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de teljesen más a helyzet az énekkel és a tánccal. Amíg megvárom, hogy a fent 

említett el�adáshoz Bulgária technikát vásároljon, már rég nyugdíjas leszek. Az 

ember addig próbálkozzon, amíg fi atal. Szerettem tanítani, de éreztem, hogy a 

helyem a színpadon van. Játszani akartam.

Amikor végeztem, felajánlották, hogy maradjak Magyarországon. De ak-

kor még haza akartam térni. Bulgáriában viszont m�vészileg kielégületlennek 

éreztem magam, és elég magányosnak is, mert a kollégáimat és az egész m�-

vészeti közösséget Magyarországon hagytam. Anyám révén ismertem a bolgár 

színész szakmát, de addig nem dolgoztam velük. Szakmailag nem ismertek 

engem. Istvánnal mindketten számot vetettünk azzal, hogy neki érdekes lenne 

Bulgáriában maradnia, de nekem nem.

Annak ellenére, hogy már férjnél voltam és magyar volt a férjem, évente 

egyszer jöhettem át, és ez felfoghatatlan volt. Nem tudtam feldolgozni, nagyon 

nehéz volt, és ’89 ráadásul keserves év volt Bulgáriában. Semmi nem volt, se 

áram, se víz, se ennivaló, semmi. Akkor mondta az István, hogy hát ez így na-

gyon romantikus, és biztos ki kell tartani, � viszont egy olyan országot ismer, 

ahol ezt mind nem élik át az emberek. Azt mondta, dönthetek, hogy Bulgáriá-

ban maradok, de � úgy gondolja, ha lenne egy gyerekünk, akkor annak itt kell 

születnie, ha van lehet�ség választani, hogy hol jobb, már a gyerek számára, 

akkor ez biztos hogy Magyarország. Ott is gondolkodtam fél évig, mert vissza-

jönni is nehéz. A végén úgy döntöttem, hogy átjövök. Februárban települtem 

át. És itt jön be a piros b�rönd. Minden, ami az enyém, a sajátom volt, egy 

nagyon csúnya, m�anyag, szocialista világból való piros b�röndbe befért. Azt 

hoztam át. A  hozomány hat kanál, hat villa és hat kés volt, mert édesapám 

szerintem soha nem tudott nekem megbocsátani, amiért úgy döntöttem, hogy 

nem ott, hanem itt folytatom.

Bulgáriai tartózkodásunknak azonban nagy jelent�sége van mindkett�nk 

életében. Megfert�ztem Istvánt a hazám iránti szeretettel, nagyon sok barátot 

szereztünk, sok szakmai kapcsolatot alakítottunk ki. A mai napig folytatjuk ott 

a munkánkat – � ebben az évben és tavaly is el�adásokat rendezett Szmol-

janban és Sztara Zagorában, sok meghívásunk van, soha nem veszítettük el 

a kapcsolatot Bulgáriával. Már egyenrangúnak érzem magam a kollégáimmal, 

mert magamra találtam, felépítettem magamat, bebizonyítottam, mit tudok a 

színpadon, és a kapcsolatok már más szinten valósulnak meg. Az utóbbi id�-

ben sok meghívásom van. Részt veszek sok színházi fesztiválon. Az Elada Pinyo 

és az id� cím� el�adásom rendszeresen látható szófi ai színpadon. Teljes jogú 

m�vésznek érzem magam, és nem anyám lányának. Korábban zavarba jöttem, 

amikor úgy mutattak be, hogy � Liliana Kiszjova lánya, vagy pedig összehason-

lítottak vele, pedig nagyon különböz�ek vagyunk mind a színpadi jelenlétben, 

mind az életben, de most már ez nem feszélyez, ellenkez�leg. Úgy gondolom, 

mindketten büszkék vagyunk a másikra. Most nyáron viccesen mondta: „Tu-

dod, Gabi, lehagytál, én nemzeti színész voltam, te nemzetközi…” Azt hiszem, 

id�vel kiharcoltam apám elismerését is, büszke volt rám, a sikereimre…

Budapesten lakást béreltünk, mert ragaszkodtam hozzá, hogy a saját lá-

bunkra álljunk, nem akartam, hogy bárki feszélyezzen minket, és azt sem, 

hogy mi feszélyezzünk bárkit is, de a lakás teljesen üresen állt, még egy szék 

sem volt benne, galéria, rajta matrac, az volt az ágyunk, a lépcs� a székünk 
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– ennyi volt a bútorzat. Ott, a lépcs�n ülve kezdtem el pulóvereket kötni. Eze-

ket Budapest egyik jó nev� butikjában árulták. Elkezdtem ruhatervezéssel 

is foglalkozni, csaknem 15 éven át folytattam a színházzal párhuzamosan… 

Még most is látok embereket az utcán az általam tervezett ruhákban, még 

 Bulgáriában is.

Valamib�l meg kellett élni, szezon közben felvételizni sem lehet, elmentem 

a Vígszínházba a büfébe kávét árulni, utána három irodát takarítottam és egy 

lépcs�házat, és nagyon büszke voltam, amikor az els� hét után az irodavezet� 

azt mondta: „Hmmm, eddig soha senki nem takarított ilyen jól.” Ez olyan elis-

merés volt, mintha elénekeltem volna a Toscát. Ezt, azt hiszem, az édesapám-

tól hoztam, hogy mindenben, amit csinálok, az a lényeg, hogy jól csináljam, és 

ne hozzak szégyent se a családra, se magamra, hogy büszkén lehessen vállalni, 

hogy igen, ezt én csináltam.

Akkor adódott egy lehet�ség, jelentkeztem a Rock Színházhoz. Mondtam, 

hogy én el�énekeltem Bulgáriában, úgy volt, hogy el�adjuk a Nyomorultakat, 

és megkaptam az Eponinét, ha valami van, netántán valaki beteg lesz, akkor én 

itt vagyok. Mondták, jó, itt a magyar szövegkönyv, itt van Gebora Gyuri, énekel-

jem át vele magyarul, énekeljem át Cosette-et is, mert Cosette-b�l éppen hiány 

volt, ha ott épp valami történik, nincs beugró.

Jöjjek el�énekelni. Az egyik órán énekeltem Gebora Gyurival, jött Várkonyi 

Matyi – a rockszínház akkori igazgatója –, hogy ezt a folyosóról hallotta, jó, ak-

kor augusztustól szerz�dést kapok. Van egy üres státusa egy évre.

Ez olyan volt, mint egy mese. Továbbra is árultam a kávét a büfében, de 

már tudtam, hogy augusztustól játszani fogok. Ez tényleg varázslatos volt, mert 

a Vígszínházban a Cosette-et elénekelni élmény. Volt nagy krinolinos ruhám, 

mint az édesanyámnak, és az édesanyám ott ült a páholyban, valahogy meg-

fordult velünk a világ. De akkoriban kezdett szétesni a Rock Színház.

Kaptam viszont egy telefont egy régi osztálytársamtól, hogy Szekszárdon 

van egy német nyelv� színház, emlékszik rá, hogy anyanyelvi szinten beszélek 

németül, nem lenne-e kedvem oda menni? Mondtam, jó, és kaptam egy szer-

z�dést a következ� szezonra. Nagyon sokat köszönhetek ennek a színháznak.

A német színházban úgy éreztem, hogy adósa vagyok a bolgár kultúrának. 

Szerintem ez így természetes: ha az ember három nyelvben n�tt fel, akkor 

kihasználja azt a lehet�séget, hogy ha egy értéket felfedezek a magyar kultú-

rában, akkor azt kiviszem Bulgáriába, onnan hozok valamit ide, azt a kett�t 

átviszem Németországba, ha ott veszek észre valamit, azt itt akarom tovább-

adni, mert hiszen egy európai kultúráról beszélünk. És ha bárhol a világon 

felfedezünk valamit, ami érték, azt, úgy gondolom, kötelességünk továbbadni. 

Itt kapcsolódik ez az egész a második nagyanyámhoz, aki vidéken élt, a Balkán- 

hegységben, egy Trojan nev� városkában. Ott voltam egész nyáron, t�le örö-

költem a végtelen szeretetet a bolgár dal iránt, de erre csak kés�n eszméltem 

rá. Amikor már itt éltem és a bolgár színházban játszottam, akkor kezdtem 

nagyon sok bolgár dalt énekelni. A Malko Teatróban. Kés�bb a Wertetics zene-

karban, a Pravo zenekarban és a Road Six Saxben.

No, akkor a Malko Teatro.

Férjemnek, Istvánnak köszönhet�en született meg a színház, mert én ma-

gamban nem találtam volna akkoriban annyi bátorságot, hogy színházat ala-



ÉVGYŰRŰK

77

pítsak, neki volt már egy saját színháza, az Utolsó Vonal, abban én is szerepel-

tem, de a felel�sséget nem én vittem. Viszont mellette megtanultam, mit jelent 

m�vészileg szabadnak lenni. Függetlennek. Közben az évek során rájöttem, 

hogy az operettszínház nem az én világom. De a musical sem. Szerintem, ha 

az operettszínházban maradok, egy bolgár interjúban is mondtam, az az intel-

lektuális halálomat jelentette volna.

Képtelen lennék naivan ötezerszer kimondani, hogy „Báró Zsupán, szere-

tem magát”. Úgy érzem, nagyobb terhelésre van szükségem, tehát engem meg 

kell gyúrni, meg kell törni, meg kell küszködni mindenért. Hiányzik bel�lem ez 

a naivitás. Abban a m�fajban szórakoztatni kell az embereket, és én ezt nem 

nagyon szeretem csinálni, már a vizsgáimon is lesz�rtem, hogy ez nem az én 

világom.

Én nem szeretem sem a piros sz�nyegeket, sem a bundákat, mindig mene-

kültem t�lük. Nyilvánvalóan azért, mert gyerekkoromban is negatív élményként 

maradt bennem, hogy ez a világ elvette az édesanyámat, lehet, hogy ez van a 

tudatalattimban, nem szeretek bankettekre járni, nem szeretem a nagy zajt.

Egy olyan színházat szeretek, ahol látom a néz�t, érzem a néz�t, minden 

egyes pillanatában, és én szeretek a szemébe nézni.

Az összes el�adásunkban tulajdonképpen arra törekszünk Istvánnal, hogy 

érzelmeket ébresszünk, mert nekem ez a mániám, fájlalom, hogy egy abszolút 

érzelemmentes világban kezdünk élni. Gondolkodásra kell késztetni az em-

bereket, mindig olyan anyagot választunk. Bután szórakoztatni nem szeretek, 

kommersz színházat semmiképpen nem szeretnénk csinálni, mindenképpen 

valamir�l szólnak az el�adások, és értékeket képviselnek.

Nyilvánvaló, hogy bolgár kultúrát kezdtünk formálni, mert abból nagyon 

nagy hiány volt. Nagyon sokat közvetítek a két ország között, de mi alternatív 

színházat alkotunk, ez mind szellemiségében, mind stílusában meghatározó, 

tehát nem a bolgárságunk a meghatározó, hanem hogy milyen fajta színház a 

miénk, és arra rárakódnak a nyelvek meg a témák.

Hogy hogyan született és fejl�dik a szintetikus színházi nyelvünk? A  de-

fektustól az effektusig. Más bolgár származású profi  színész nincs Magyaror-

szágon, én pedig semmiképpen nem akartam olvasóköri színházat létrehozni. 

A színház olyan hely, ahol az embereket nevelni kell, arra kell késztetni �ket, 

hogy kérdéseket tegyenek fel, gondolkodjanak, tanulják meg befogadni a 

szépet, mindazt, ami annyira hiányzik a mai világban. István hosszú éveken 

keresztül foglalkozott mozgásszínházzal, Magyarországon ez a fajta színház 

eléggé fejlett. Sok embert ismertem a mozgásszínház világából, akikkel együtt 

tudtam dolgozni. Profi  zenészeink is voltak, akik bolgár zenét is játszanak. Vé-

gül ott voltam én mint vezet� hang. Jött a multimédia is mint kifejez�eszköz, 

mert ez a trend, és az embernek lépést kell tartania saját korával. (Most, ami-

kor a multimédia túlságosan eluralkodott a színházban, mi tudatosan kezdtük 

hanyagolni.) Így épült fel a szintetikus színház nyelve, amelyben sokfajta m�-

vészet él egymás mellett.

A  bolgár folklór hihetetlenül er�s, egyszerre csapás és menedék. Igazi 

mágia, amit én csak Magyarországon fogtam föl és kezdtem értékelni. Anyai 

nagymamám énekelt népdalokat, m�kedvel� módon, de állandóan. Gyakran 

csatlakoztam hozzá, de sohasem vettem komolyan ezt az éneklést. Amikor az 
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ember húszéves, valami modernet akar követni, csak id� múltán bizonyosodik 

be, hogy vannak �sibb, igazibb, er�sebb, szervesebben hozzád tartozó dolgok. 

Mert számunkra a bolgár folklór ugyanaz, mint Amerikának a jazz. Nem szük-

séges azt másolnunk és utánoznunk. A folklór szüntelen improvizáció. A pirini 

zurnások például nem ismerik a hangjegyeket – ha meghallanak egy dallamot, 

elkezdik játszani. Nincsenek hangjegyek, semmi sincsen, improvizálnak, és 

mindenki hozzátesz valamit saját magából. A zene ünnep számukra, belülr�l 

fakad, a lelkükb�l.

Amikor megéreztem a bolgár zene mágiáját, elkezdtem dalokat gy�jteni – a 

terepet jártam, bolgár hagyományokat kerestem, és dalokat, amelyek hozzájuk 

köt�dnek.

Arra törekszem, hogy azt a keveset, amit gy�jtök, megóvjam. A szépet, a 

tipikusan bolgárt, ami tanúsítja a bolgár ember veleszületett érzékét a szép-

séghez. Gy�jtök autentikus kézi varrású népviseleteket, sz�röket, kötényeket, 

köntösöket, zoknikat, ónozott fazekat, fed�ket, tepsiket, serpeny�ket, „pala-

markákat”, vízhordó rudakat, rézedényeket, amelyek bolgár atmoszférát terem-

tenek és mély benyomást tesznek a közönségre az el�adásainkon. Ugyanígy 

van a dalokkal is. A folklór Bulgária legragyogóbb névjegykártyája. Mágikusak 

a dalaink.

A  Malko Teatro kezdett�l fogva együtt dolgozik a Jantra tánccsoporttal, 

a fi atal táncosok részt vesznek az el�adásainkban. A gyerekek szeretetét Bulgá-

ria iránt a bolgár irodalmon keresztül kell elérni – oly módon bemutatva, hogy 

érdekelje �ket. Érezzék a szépséget és az er�t, a szavak mágiáját. Szeretnénk 

minél több gyerek érdekl�dését felkelteni a színház, a m�vészet iránt. Hogy 

tudják, többféle m�vészet van, legyenek nyitottak. Mert ma nagyon lélektelen 

korban élünk… Évekkel ezel�tt leny�gözött egy fi nn el�adás itt, Magyarorszá-

gon, amelyben a következ� hangzott el: „Ha az ember a széppel nem esztétikai 

kategóriaként találkozik, nem tudja, mi hiányzik az életéb�l.” A színház pedig: 

szépség és szerelem. Nagyon boldog embernek érzem magam, mert szerelem-

b�l csinálom ezt a színházat.

Lelki beteg vagyok, ha nem látom legalább évente egyszer a bolgár hegye-

ket és a tengert. A tenger a mindenem, valahogy onnan kapom az energiámat.

Igyekszem így szervezni az életemet, mert muszáj feltölt�dni. Volt egy 

aranyszabályom, amíg a gyerek kicsi volt: nyáron sohasem vállaltam munkát, 

mert nem akartam olyan sérülést okozni neki, amilyet én elszenvedtem. Azt 

gondolom, ha m�vész az ember, akkor is anyának kell lennie. Az egész nyár a 

gyereké volt, mindenhova vittük magunkkal. Nem követtem el olyat, hogy ami-

kor külföldre utazunk, a nagymama vigyáz rá, mert azért szültem ezt a gyere-

ket, hogy én neveljem fel.

A m�vész az életb�l tölt�dik föl, és csak úgy tudja hitelesen visszaadni. És 

fordítva: az élethez is sok er�t kap, ha a színpadon átél egy eufóriát, és ha � is 

katarzist tud kiváltani a néz�b�l, akkor ez nagyon nagy dolog. A piros b�rön-

döt pedig megtartottam, mert tudni kell, honnan indult az ember. Amit a leg-

nagyobb értéknek tartok, az az, hogy az ember a saját gondolatait fogalmaz-

za meg, hogy a saját ízlésének és erkölcsi normáinak megfelel�en csináljon 

színházat. Adni az embereknek valamit. Igen, nemcsak kapni, hanem adni is 

kell. Amikor az ember ad, akkor rendkívül sokat kap, de ez nagyon hosszú út.


