
TELEVÍZIÓ 

Mérnökök,  cárok,  
házmesterek 

A  Boldogságban  a  jö-
vőbe,  az  Iván  Vaszilje-
vicslben  a  múltba  röpíti  
a  játék  szereplőit  az  
időgép.  A  két  darabban  
a  hasonló  alaphelyzeten  
és  az  azonos  szereplőkön  
kívül  közös,  hogy  a  je-
lenben  játszódnak.  Az  
akkori  jelenben  termé-
szetesen,  Bulgakov  korá-
ban,  a  húszas-harmincas  
évek  tájékán.  Amikor  
természetes  dolog  volt,  
hogy  miközben  a  felta-
láló  a  legfantasztikusabb  
utópián  töri  a  fejét,  át  
akarván  hatolni  a  téren  
és  az  időn,  a  szomszéd-
asszony  lelkendezve  ront  

be  a  szobájába  az  öröm-
hírrel,  miszerint  a  szö-
vetkezeti  boltban  herin-
get  osztanak  jegyre.  A  
valóság  és  a  fantaszti-
kum,  a  korabeli  szovjet  
élet  és  az  egekig  rugasz-
kodó  képzelet  ötvöződik  
ezekben  a  játékokban  a  
legtermészetesebb  mó-
don. 

Ha  meg  akarjuk  érte-
ni,  hogy  milyen  világba  
ágyazódnak  be  a  Bulga-
kov-művek,  akkor  A  
Mester  és  Margaritához  
kell  fordulnunk.  Aki  ma  
Moszkvában  jár,  annak  
az  ismerősei  bizonyára  
szívesen  megmutatják  

az  Arbaton  azt  a  teret,  
ahol  a  regény  első  feje-
zete  játszódik,  kissé  föl-
jebb  a  házat,  ahol  Mar-
garita  lakott  a  férjével,  
s  az  ablakot  is,  ahonnan  
kirepült;  sőt:  az  irányt,  
amerre  repült,  hiszen  az  
a  vadonatúj,  hétemele-
tes,  fényűző  bérház,  
ameilyben  Latunszkij,  a  
Mester  mellőzése  miatt  
megbosszulandó  kritikus  
lakott,  s  amelynek  hom-
lokzatán  a  DRAMIR  fel-
irat  díszelgett  (mutat-
vány,  hogy  a  Drámaírók  
és  Irodalmárok  Háza),  
egykor  valóban  ott  állt,  
meghatározott  he lyen . . .  
A  végtelenségig  lehetne  
sorolni  a  példákat,  ame-
lyekből  kiderülne,  hogy  
a  Moszkva  fölött  röpdö-
ső,  a  rettegett  kritikus  
szobáját  szétromboló,  a  
sátánnal  bálozó  Marga-
rita  a  szó  szoros  értel-
mében  a  korabeli  való-
ság  talajáról  röppent  
föl. 

A  két  paralel-drámá-
ban,  ha  nem  is  ennyire  
mély,  de  legalább  ilyen  
nyilvánvaló  az  összefüg-
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gés  realitás  és  fikció  kö-
zött.  A  főszereplők  a  kor  
jellegzetes  típusai.  A  
házfelügyelő,  aki  „bizal-
mi  állásnak"  tekinti  
munkakörét,  és  mint  hi-
vatalos  ember  kötelessé-
gének  tartja,  hogy  bele-
szóljon  a  lakók  magán-
életébe,  kicsinyes  okve-
tetlenkedéseivel  tökéle-
tesen  tönkretéve  nyugal-
mukat.  A  besurranó  tol-
vaj,  aki  egyben  Osztap  
Bender-típusú  szélhá-
mos  is.  És  végül  a  naiv  
értelmiségi,  aki  tudat  
alatt  egy  másik  életbe  
vágyódik,  noha  munká-
jával  valójában  az  itte-
ni  életet  szeretné  jobbá  
tenni.  A  jövő  és  a  múlt,  
ahová  az  időgép  segítsé-
gével  elröpülnek,  tulaj-
donképpen  ennek  a  je-
lennek  a  tükre.  A  
XXIII.  század  emberei  a  
Boldogságban  éppúgy  
nem  értik,  hogyan  lop-
hat  valaki,  mint  az  Iván  
Vasziljevics  című  darab  
íródeákja  Rettegett  Iván  
cár  tróntermében.  A  je-
len  viszonyai  tűnnek  fel  
képtelennek  akkor  is,  
amikor  Bunsa  házfel-
ügyelő  a  hivatali  appa-
rátus  rendetlenségét  ró-
ja  föl  a  három  évszázad-
dal  későbbi,  boldogság-
ban  úszó  utókornak,  és  
akkor  is,  amikor  a  rette-
gett.  uralkodó,  minden  
oroszok  cárja  szelíd  és  
igazságos  bölcsnek  lát-
szik  a  bornirtan  és  erő-
szakosan  kiskirályosko-
dó  házmesterhez  képest.  

Mindez  persze  bohó-
zat,  nem  szabad  túlságo-
san  komolyan  venni,  ha  
érezzük  is,  hogy  ami  
mögötte  van,  az  nagyon  
komoly  és  egyáltalán  
nem  mulatságos.  De  
azért  ez  a  két  darab  
aligha  mérhető  A  Mes-
ter  és  Margarétához.  
Kettőjük  közül  az  Iván  
Vasziljevics  a  jobbik  

(nálunk  a  Katona  József  
Színházban  Iván,  a  Ret-
tentő  címmel  játszot-
ták),  nemcsak  szelleme-
sebb  dramaturgiai  szer-
kezete  miatt,  hanem  
azért  is,  mert  a  cár  és  a  
házmester  alakja  kiváló  
komédiái  alkalmat  te-
remt  a  kettős  szerepet  
játszó  színésznek.  Hozzá  
képest  a  Boldogság  (Sze-
geden  Rein  mérnök  ál-
ma  címmel  mutatták  be)  
inkább  csak  előtanul-
mánynak,  első  kidolgo-
zásnak  tetszik.  

A  televízió  két  külön  
estén  tűzte  műsorára  a  
két  darabot,  és  főként  
arról  nem  tudott  meg-
győzni,  hogy  mind  a  
kettőt  be  kellett  mutat-
nia.  Egyenként  jobb  volt  
mindkét  előadás,  mint  
együtt,  mert  ebben  a  
párhuzamos  formában  
olyan  gondolati  össze-
függést  sugalmazott,  
amit  a  legkevésbé  sem  
tudott  igazolni.  Paradox  
módon  a  szereplők  azo-
nossága  még  tovább  fo-
kozta  ezt  az  érzést.  Leg-
szívesebben  Karinthyval  
kérdeztük  volna:  „Ma-
ga  bolond,  maga  bolond,  
hogy  mindent  kétszer  
mond,  kétszer  mond?"  
(Két  különböző  szerep-
osztás  legalább  az  ösz-
szehasonlftás,  a  rivalizá-
lás  élményét  adta  vol-
na.) 

Várkonyi  Gábor  ren-
dező  a  legkézenfekvőbb  
megoldást  választotta,  
amikor  „általános  vígjá-
tékot",  majdnem-bohó-
zatot  rendezett  mindkét  
darabból.  Ennél  többel  
egyedül  Garas  Dezső  
próbálkozott  az  Iván  
Vasziljevics  kettős  sze-
repében :  kétségtelenül  
neki  volt  rá  a  legtöbb  
lehetősége.  A  házmeste-
ri  fontoskodást  helyen-
ként  félelmetessé  tudta  
növelni,  az  álombeli  

cárnak  pedig  a  komikus  
helyzetben  is  méltóságot  
adott.  Egyébként  ez  
utóbbi  darab  előadása  
sikerült  mulatságosabb-
ra;  a  Boldogság  utópiá-
jából  nagyon  hiányzott  
az  irónia.  Az  Iván  Va-
sziljevicshen  a  szerepek  
is  jobbak;  Haumann  Pé-
ter  a  szélhámos  Zsorzs  
Miloszlavszkijként  fölé-
nyesebben  tudta  eladni  
elegáns  gegjeit,  mint  
Boldogság-béli  „iker-
testvéreként";  a  feltalá-
ló  mindkét  darabban  
passzív  szerepével  Kol-
tai  Róbert  valamivel  
többet  kezdhetett  Tyi-
mofejevként,  mint  Rein  
mérnökként,  és  Hámori  
Ildikónak  is  sikkesebben  
állt  a  moziszínésznőcske  
affektálása,  mint  a  tö-
kéletes  nő  unalmas  sze-
repe  a  jövőből.  Csak  va-
lahogy  az nem  derült  ki.  
hogy  ezek  az  emberek  
mikor  és  hol  élnek.  
Meglehet,  a  húszas-har-
mincas  évek  szovjet  vi-
szonyai  számunkra  nem  
olyan  ismerősek,  hogy  
hivatkozni  lehessen  rá-
juk.  Természetesen  el  
lehet  rugaszkodni  a  
konkrét  helytől  és  idő-
től,  ha  a  játék  konzek-
venciája  valami  mással  
helyettesíti.  (Az  Iván  
Vasziljevicsből  készült  
szovjet  film  például  a  
mai  valóságba  helyezte  
át  a  cselekményt.)  A  té-
véjáték  azonban  —  ép-
pen  egy  'hangsúlyos  pon-
ton  —  azt  akarta  érzé-
keltetni,  hogy  megma-
rad  Bulgakov  korában.  
Sajnos,  nem  túl  szeren-
csés,  (harsány  ötlettel.  
Az  álombeli  mozisztár  
kontrasztjaként  a  való-
di  színésznő  pufajkába  
öltöztetése  jelmezterve-
zői  félresiklásnak  bizo-
nyult. 
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