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Bulgakov é s a színház

Bulgakov tősgyökeres kijevi. Kijevben
született, ott töltötte fiatalságát. Abban az
időben Kijev az éles ellentmondások
városa volt. A haladó tudományos és
művészeti értelmiség mellett Kijevben lé-
tezett és jól élt a rosszindulatú és alat-
tomos nyárspolgár. A „kijevi kispolgár"
kifejezés széles körben elterjedt és fo-
galommá vált. Még Csehov Sirály című
drámájába is belekerült.

Bulgakov ismerte ezt a „kijevi kispol-
gárt", ez a magyarázata annak, hogy ő, a
haladó értelmiség képviselője egész éle-
tében heves és engesztelhetetlen gyűlöle-
tet táplált minden ellen, ami a nyárs-
polgáriasságnak, az ostobaságnak és a
képmutatásnak akár csak legkisebb jelét
mutatta is.

Kijev „helyi" nyárspolgársága ellenére
mindenekelőtt nagy kulturális hagyomá-
nyokat őrzött. Bulgakov a hagyományok
légkörében nőtt fel. Megvoltak ezek a
családjában is, nem hiányoztak a gim-
náziumban és a kijevi egyetemen sem.
Nem feledkezhetünk meg a város külső
szépségéről sem, amely sajátos bájt adott
a kijevi életnek.

Együtt jártam Bulgakovval az Első
Kijevi Gimnáziumba. Ennek a gimná-
ziumnak oktatási és nevelési elveit Piro

gov, a híres sebész és pedagógus alakította
ki. Talán emiatt tűnt ki tanári karával az
Első Kijevi Gimnázium Orosz-ország
többi klasszikus gimnáziumának szürke
tömegéből. Sokan kerültek ki ebből a
gimnáziumból, akik aztán a tudományban,
az irodalomban és különösen a színházi
életben tevékenykedtek.

Turbinék napjai* című színműve cse-
lekményét Bulgakov ennek a gimnázium-
nak falai közé helyezte. Az egyik legjobb
jelenete az Első Gimnázium elő-
csarnokában játszódik. A gimnázium öreg
pedellusa, aki ebben a jelenetben morogva
ott téblábol Alekszej Turbin körül,
Makszim a pedellus, akit Kijev-szerte a
„Hidegvíz" gúnynéven ismertek.

Ennek a gúnynévnek eredete jellemző a
korabeli gimnáziumi életre. A gim-
nazistáknak tilos volt a Dnyeperen csó-
nakázniuk. Makszim, a pedellus kém-
kedett utánuk a folyónál. Abban az idő-
ben még keménykötésű volt, furfangos,
leleményes. Dohánnyal, egy kis ezzel-
azzal megvesztegette a csónakkikötők
őreit, és „komáinak" tartotta őket. De a
gimnazisták ravaszabbak, találékonyabbak
voltak Makszimnál; ritkán kerültek
horogra. Többször ajánlották neki, hagy-ja
abba a leskelődést. De Makszim nem állt
kötélnek. Így hát egyszer a felsős
gimnazisták a néptelen parton megrohan-
ták, és egyenruhásan, bronzérmeivel
együtt a hideg vízbe mártották. Tavasszal
történt az eset, a Dnyeper éppen áradt.
Makszim felhagyott a spicliskedéssel, de a
„Hidegvíz" gúnynév rajta ragadt egész
életére.

Mi pedig attól fogva - áradás ide,
áradás oda - büntetlenül csónakáztunk a
Dnyeperen. Különösen szerettük az
elöntött Szlobodka cölöpökre épített
kocsmáit és teázóit. Csónakunkat köz-
vetlenül a deszkatornáchoz kötöttük ki, és
elüldögéltünk a viaszosvászonnal le-
terített kis asztaloknál. A szürkületben, a
korai lámpafényben, a kertek zsenge
lombjai között, az alkonyat ki-kihunyó
ragyogásában ott meredtek fölöttünk a
kijevi magas partok. Lámpások fénye
ömlött szét a vízen. Velencében képzeltük
magunkat, hangoskodtunk, vitatkoztunk,
és nagyokat nevettünk. Ezeken a „vízi
estéken" Bulgakov volt köztünk a
hangadó. Fantasztikus históriákat mesélt
nekünk. Történeteiben a valóság olyan
szorosan ölelkezett a kiagyalttal,

* A József Attila Színház Fehér karácsony
címmel 1964 decemberében mutatta be.

hogy teljesen eltűnt közöttük a határ-
vonal.

Bulgakov elbeszéléseiben már akkor sok
volt a csípős humor, sőt, kissé hunyorgó,
csillogó szemében is - ahogyan mi láttuk -
valamiféle csúfondáros gogoli láng
vibrált.

Bulgakov csupa tréfa volt, csupa ötlet és
ugratás. Mindez szabadon, könnyedén
áradt belőle, bármilyen alkalom életre
hívta. Csodálatos bőség, képzelőerő, rög-
tönzőképesség jellemezte. Ugyanakkor
pedig Bulgakovnak ebben az adottságában
nem volt semmi, ami eltávolította volna a
való élettől. Létezett a világ és ebben a
világban létezett - mint alkotó-elemeinek
egyike - Bulgakov fiatalos, teremtő
fantáziája.

Jóval később mindabban, amit Bulgakov
írt, teljes világossággal feltárult ez az ifjúi
vonás: a valóság és a fantasztikum
legváratlanabb, de belső törvény-
szerűségeknek engedelmeskedő alakzatai
nála egybeolvadtak. Ez éppen úgy vo-
natkozik prózájára, mint némely színmű-
vére.

Bulgakov nem véletlenül lett egyik
legnagyobb drámaírónk. Bizonyos fokig
ez is Kijevnek köszönhető, amely szen-
vedélyesen szerette a színházat.

Kijevnek kitűnő operája volt, ukrán
nyelvű színháza, a kiváló Zanykovecka-
jával és az orosz nyelvű Szolovcov Drá-
mai Színház, amelyet igen kedvelt a fia-
talság.

A gimnazisták csak az igazgatóhelyettes
írásbeli engedélyével járhattak szín-házba.
Az előtte ismeretlen darabokra az
igazgatóhelyettes - Bogyanszkij, a tör-
ténész - nem engedett el minket. Nem
engedett el azokba a darabokba sem,
amelyek neki nem tetszettek. Egyébként is
időfecsérlésnek tartotta a színházat, és ha
említette, ezt a megvető kifejezést
használta: „lári-fári".

Hamisítottuk az engedélyeket, aláírtuk
Bogyanszkij nevét, néha még át is öltöz-
ködtünk otthoni ruhába, nehogy Pöcök
karmai közé kerüljünk, aki a színház fo-
lyosóin kószált csüggedten, s a javítha-
tatlan színházrajongókra vadászott - „a mi
híres gimnáziumunk neveltjeire" (így hívta
Pöcök a gimnazistákat).

A Szolovcov Színházban egy alkalom-
mal Pöcök rajtaütött néhány civil ruhás
gimnazistán, közöttük Bulgakovon. Je-
lentette az esetet az igazgatóhelyettesnek,
és úgy fejezte ki magát, hogy a gimna-
zisták „egyenruhátlan minőségben" vol-



tak. Ebből természetesen kellemetlenségek
támadtak, és hosszú igazgatóhelyettesi
prédikáció arról, hogy „a mi eleink,
istennek hála, még csak nem is sejtették, mi
a színház, mégis kiűzték orosz földről a
tatárokat".

Akkortájt olyan színészek játszottak a
Szolovcov Színházban, mint Kuznyecov,
Polovickaja, Ragyin, Jurenyeva. Tág volt a
repertoár. Az ész bajjal jártól Arcübasev
Féltékenységéig, a Nemesi fészektől a
Szókimondó asszonyságig terjedt. Dráma
után feltétlenül bohózatot játszottak, hogy
eloszlassák a nézők nyomott hangulatát. A
szünetekben zenekar játszott.

A Szolovcov Színházban gyakran ta-
lálkoztam Bulgakovval. A nézőtéren
szürkés pára lebegett, átcsillogtak rajta az
aranyozott ornamensek, kéklett a zsöllyék
bársonya. Ezt a párázatot a szokásos
színházi por szülte, ám mi úgy láttuk,
mintha a színház varázslatos művészetének
titokzatosan csillogó kisugárzása lett volna.

Az ódon színház arcvonásaira ismertem
rá Bulgakov egyik színművében, rögtön az
első instrukciójából, amikor föl-megy az
öreg francia színház függönye, és a rivaldán
égő gyertyák lángját egy irányba fújja a
léghuzat. Ebben a szűk-szavú, pontos
képben benne van a régi színház. Ilyen
sorokat csak az írhat, aki kitűnően ismeri,
és érzi is a színházat.

Bulgakov találkozása a színházzal ter-
mészetes és törvényszerű volt. Nem is
történhetett másként, mivel Bulgakov
nemcsak nagy író volt, hanem nagy színész
is.

„Keserű érzés fogott el - írja egyik
regényében -, amikor befejeződött az
előadás, és ki kellett lépni az utcára. Na-
gyon szerettem volna ugyanolyan köntöst
ölteni, amilyent a színészek, s szerettem
volna részt venni a játékban. Úgy éreztem
például, hogy igen jó lenne, ha egy-szer
csak oldalt bemennék, óriási pisze orrot
ragasztanék, s dohányszínű köntösben,
sétapálcával és burnótos szelencével a
kezemben valami nagyon mulatságosat
mondanék. Még ezt a mulatságos dolgot is
kifundáltam, ott szorongva a nézők sorai
között. De mások adtak elő mások megírta
mulatságos dolgokat, s a nézőtér időnként
fölnevetett. Sem addig, sem azután, soha az
életben semmi sem szerzett nekem ennél
nagyobb gyönyörűséget."

Bulgakovról az a benyomásom maradt,
hogy kezdetben a prózát is „meg-

játszotta". Hihetetlen kifejezőkészséggel
tudta megeleveníteni elbeszélései és re-
gényei bármelyik szereplőjét. Látta, hal-
lotta, a velejükig ismerte őket. Mintha
velük együtt élte volna le az egész életet.

Ez az átlényegülési képesség és a láttató
erő; jellemző vonásai voltak Bulgakovnak.
Láttatni tudta a maga csinálta világot, ez
vezette el Bulgakovot a drámaíráshoz, a
színházhoz.

Mind ez ideig kevés ismeretünk van az
alkotás folyamatának pszichológiájáról.

Annál értékesebb az a néhány betekintés
az alkotás folyamatának lényegébe,
amelyet ismerünk. Ezek között a
megnyilatkozások között jellemző Bul-
gakov írása arról, hogyan „pillantotta
meg" először színdarabját, a Turbinék
napjait.

A darabot megelőzte a Fehér gárda
című regény; ez szolgált a színmű alap-
jául. Hogyan született meg a színdarab?

Egyszer éjszaka Bulgakov fölébredt.
Nemrég adták ki a regényét, közöny fo-
gadta. Bulgakov bezárta könyvét író-
asztala fiókjába, és elhatározta, hogy az
életben soha többé nem olvassa el, nem tér
vissza hozzá. Ám a regény figurái már
élték a maguk életét; nem űzhette ki őket a
tudatából.

„Egyszer hóviharra ébredtem - írja
Bulgakov. Az a március roppantul viharos
volt, egyik förgeteg a másikat érte, noha a
hónap már vége felé járt. És ez-úttal is...
könnyes szemmel ébredtem. Micsoda
gyengeség, istenem, micsoda gyengeség!
És megint ugyanazokat az embereket
láttam álmomban, azt a távoli várost, a
zongora fénylő oldalát, aztán lövések
dördültek, és valaki elterült a hóban."

„Ezek az emberek álmaimban születtek,
de aztán kiléptek az álomból, és bevették
magukat cellámba. Felismertem: nem
szabadulok tőlük egykönnyen."

„Eleinte csak társalogtam velük, minek
következtében regényemet mégis-csak elő
kellett vennem az asztalfiából. Esténként
néha úgy rémlett, hogy a fehér lapról
valami színes villan elibém. Hunyorogva,
alaposabban szemügyre vettem, és úgy
láttam, az a színes valami: kép. Mégpedig
nem is sík, hanem három-dimenziós.
Olyasféle, mint egy kis doboz, és a
sorokon át is látszik, hogy ég a lámpa, és a
skatulyában ugyanazok a figurák
mozognak, amelyek a regényemben le
vannak írva."

"... Az idők folyamán a könyvbeli
szobácska megtelt hangokkal. Tisztán

hallottam a zongora hangját. Persze, ha
valakinek ezt megvallom, bizonyára azt
tanácsolja, forduljak sürgősen orvoshoz.
Vagy megmagyarázták volna, hogy az
alattam levő lakásban zongoráznak, talán
még azt is megállapították volna, hogy mit
játszanak. De én bizony ügyet sem
vetettem volna a magyarázatokra, nem én!
A zongora itt, énnálam szól, az
asztalomon, a billentyűk itt felelgetnek
egymásnak. De, ez még semmi. Amikor
elcsendesedik a ház, és alattam igazán
semmiféle hangszeren nem játszanak, a
szél zúgásán át harmonika epedő, szen-
vedélyes melódiáit hallom, a harmonika
mellett pedig hetyke vagy bánatos hangok
szólalnak meg, és sírnak, sírnak. Ó nem,
ez nem a lenti lakásból szól! Vajon miért
alszik el a fény a szobácskában, miért
terjed a lapokról téli éjszaka a Dnyeper
partjain, miért bukkannak elő lovak pofái

és a lovak fölött sisakos férfiak?"
" . . . É l t e m fogytáig tudnám játszani

ezt a játékot, merengve nézni a kézirat
lapjait. De hogyan rögzítsem ezeket a kis
alakokat? Úgy, hogy ne szökjenek meg
soha többé?"

„Egyik éjjel aztán elhatároztam, leírom
ezt a mágikus szobácskát. De hogyan írjam
le? Mi sem egyszerűbb. Amit látok, azt
leírom, amit nem látok, azt nem írom le.
Így aztán a kép kigyullad, megszínesedik.
Tetszik nekem a kép? Nagyon tetszik.
Mindjárt oda is írom: Első kép. Látom,
hogy este van, ég a lámpa. Magam előtt
látom a lámpaernyő rojtját. A Faustot
játsszák. De egyszer csak elhallgat a
Faust, és megszólal a gitár. Ki játszik?
Tessék, ott jön ki az ajtón, gitár a kezében.
Hallom, hogy dúdolgat magában. Leírom
tehát: dúdolgat magában."

„Nini, hiszen ez nagyszerű játék! Két-
három éjszakán át vacakoltam az első
képpel, és a harmadik éjszaka hajna-

lán rádöbbentem, hogy színdarabot

írok."

Szándékosan választottam ezt a hosszú
részletet. Lám csak, játékból, elképzelt, de
világosan látott világból hogyan születik a
színdarab.

Bulgakovnak ez a finom és az elvont-
ságnak még az árnyékát is nélkülöző
vallomása föltárja az írói alkotó folyamat
lényegét és fejlődését; azt az utat, amelyen
az író elérkezett a színházhoz.

* Részlet a Színházi regény című Bulgakov-
regényből. (Szőllősy Klára fordítása.)



Egyszer télen eljött hozzám Puskinóba.
A beszögezett nyaralók mellett, a széles
erdei irtásokon kószáltunk. Bulgakov
megállt és hosszan elnézte a rönkök,
kerítések, fenyőágak hókucsmáit.
„Szükségem van erre - mondotta - a
regényemhez." Megrázta az ágakat, és
figyelte, hogyan hull a hó a földre, mint-
ha hosszú fehér fonalak foszlottak volna
szét zizegve.

Nézte a pilinkélő havat, s arról be-szélt,
hogy délen most tavasz van; hogy
gondolatban hatalmas térségeket tud át-
fogni a tekintetünk, hogy az irodalom
időben és térben hivatott ezt tenni, és hogy
nincs a világon lenyűgözőbb az iro-
dalomnál.

Fél óra múlva pedig hallatlan ugratást
vitt véghez a dácsámban: az őt nem is-
merő emberek előtt félnótás német ha-
difogolynak játszotta meg magát, aki a
háború után Oroszországban maradt.
Akkor döbbentem rá először Bulgakov
átlényegülő-képességére. Egy ostobán vi-
hogó lenszőke német ült az asztalnál, a
tekintete üres, fénytelen. Még a keze is
izzadt. Mindenki oroszul beszélt, de ő
persze egyetlen szót sem tudott ezen a
nyelven. Ám szemmel láthatóan szeretett
volna részt venni az élénk társalgásban,
összeráncolta a homlokát, és kínlódva
igyekezett fölidézni legalább egyetlen
orosz szót, amelyet ismer.

Végül is földerült az ábrázata: meglelte
a szót! Egy tálban sonkát tettek az
asztalra. Bulgakov beleszúrta villáját a
sonkába, és lelkesen fölrikkantott:
„Disznó! Disznó!", és rikácsolva, dia-
dalmasan röhögni kezdett. Mivel nem
ismerték Bulgakovot, a vendégek közül a
leghalványabb kétely sem merült föl
senkiben aziránt, hogy előttük egy fiatal
német ül, aki ráadásul teljesen félke-
gyelmű. Néhány órán át tartott ez a ko-
média, mígnem Bulgakov ráunt, és hir-
telen a legtisztább oroszsággal elkezdte
szavalni: „Nagybátyám, elvek jámbor
őre...

Emlékszem Bulgakov egyetlen szere-
pére, amelyet a Művész Színházban ját-
szott, A Pickwick Klub bírájára. Ebben a
kis szerepben sziporkázóan groteszk volt.

Bulgakov írói pályája részben ugyan-
úgy alakult, mint Csehové: néhány éven át
zemsztvo-orvosként működött a szmo-
lenszki terület Szicsovka nevű kisváro-
sában. Ezt követték a barangolás állo-
másai: Kijev a hetmanuralom idejében és a
polgárháború alatt, a Kaukázus, Batum,
Moszkva.

A hetmanuralom időszaka zűrzavaros
volt és némiképp anekdotikus. Mintha
maga az élet összekeverte volna azt, ami
Bulgakovra jellemző volt: a tragédiát meg
a groteszket, az emberi hősiességet meg a
kisszerűséget.

Ukrajna heves belső tűzben izzott.
Lángoltak a birtokok, folyt a harc a német
büntető különítményekkel. Kijevben
székelt Szkoropadszkij hetman, akit olyan
pontosan ábrázol a Turbinék napjaiban.
Viccbe illő hetman volt, furnér-emberke,
fehér cserkesz kaftános „paprikajancsi"; a
német generálisok dróton rángatták.

Szkoropadszkij néhanapján díszszemlét
rendezett a csapataival. Fehér lován ült,
úgy fogadta őket. A hetman körül német
tábornokok nyüzsögtek. A hetman gárda-
ezredei, amelyeket úgy hívtak, hogy
„őkegyelmessége, a hetman úr szergyuk-
gárdaezredei", hetykén vonultak el a fehér
ló előtt. A szergyukokat a kijevi al-
janépből verbuválták, az úgynevezett
„suljavkai" meg a „szolomenkai" vagá-
nyokból. Zavaros huligán söpredék volt,
ám lelkük mélyén ők is tudták, mennyit ér
a hetmanjuk. A szergyukok a hetman előtt
vonulva ezt énekelték:

Köldöke kilátszik,
Hetmanosdit játszik,
Pavlo Szkoropadszkij,
Se hücski, se hajki!
Szkoropadszkij kényszeredetten mo-

solygott, integetett, és úgy tett, mintha
nem hallaná ezt a csúfolódó nótát. A
német tábornokok leereszkedően moso-
lyogtak.

Bulgakov pontosan emlékezetébe véste
az akkori valóságnak ezt a groteszk ár-
nyalatát. Felhasználta Turbinék napjai
című színművének néhány jelenetében. Az
ukrajnai hetmanuralom és a polgár-háború
élményeiből született a Fehér gárda című
regény, a regényből pedig a darab.

Bulgakov a Művész Színház tagjainak
javaslatára írta, akik nyomban fölismerték
a regény írójában a vérbeli dráma-írót. A
Művész Színház nem tévedett: tehetséges
és kérlelhetetlen drámaírót kapott a
színpad - a gúnyos kedvű, színházhoz
hűséges, nehezen kezelhető, bölcs
Bulgakovot. Méltán hívták Bulgakovot a
színházban a „művészet lovagjának". Az
is volt: a színház félelem és gáncs nélküli,
igazi lovagja.

Megérkezett a Művész Színházba, s attól
a pillanattól az egész élete, az utol-só
napig ehhez a színházhoz volt kötve. A
Művész Színházhoz való ragaszkodá

sáról Bulgakov ezeket mondotta: „Oda
vagyok szögezve hozzá, mint féreg a ho-
rogra."

Nehéz út a drámaíró útja, nincs tele-
szórva babérral. De Bulgakov óriási bá-
torsággal haladt rajta végig.

Nem kívánom Bulgakov darabjait
részletesen elemezni. Színművei változa-
tosak; mind kiválóak, függetlenül egy
vagy más vitatható pontjuktól.

Bulgakov drámai öröksége igen tekin-
télyes. Hiszen darabjainak csak egy részét
mutatták be: a Turbinék napjait, a Holt

lelkeket, a Puskint, a Zojkin otthonát, a
Bíborvörös szigetet. Ezeken kívül a
következő befejezett színművek maradtak
Bulgakov után: Moliére, Menekülés, Ivan

Vasziljevics, Don Quijote, a Háború és

béke dramatizálása és operaszöveg-
könyvek: Minyin és Pozsarszkij, Nagy
Péter, Fekete-tenger és Rarchel (Mau-
passant Fifi kisasszony című elbeszélése
nyomán).

Drámai művein kívül néhány befejezett
prózai alkotást is hagyott maga után.
Közülük a legjelentősebb - amelyben
Bulgakov tehetsége a legerőteljesebben
mutatkozik meg - A Mester és Margarita
című regény.

Nagy drámai erő és pompa jellemzi
Turbinék napjai című színművét, amely az
erős és okos ellenségről szól. Több, mint
kilencszázszor játszották a Művész
Színházban. A Művész Színház második
nemzedékének nagyszerű művészi kvali-
tásai jellemzik ezt az előadást. A darab
sikere közismert.

Kiválóan sikerült Bulgakov kedvelt
regényének, a Holt lelkeknek a dramati-
zálása. Gogolba már gyermekfővel bele-
szeretett. Jellemző az az út, amelyet Go-
gol Bulgakov tudatában bejárt. Gyer-
mekkorában kalandregénynek tekintette a
Holt lelkeket. Csak később, Bulgakov
éveinek múlásával változott meg foko-
zatosan ez a szemlélet, s Gogol a derűs és
csaknem kalandregényíróból átalakult
azzá a lángelmévé, aki keserű nevetéssel
tekint az emberi társadalom és az emberi
kapcsolatok gyarlóságára.

Puskin című drámájában a költő végső
napjainak súlyos körülményeit ábrázolta,
de Puskint magát nem vitte színpadra.

Pedig olyan könnyű volna annak a csá-
bításnak engedni, hogy a költőt hatásosan
színpadra vigyük. Bulgakov nyilván előre
látta, hogy Puskin színpadi távol-léte nagy
kiábrándulást jelent a közönségnek, amely
érdekességre és szenzáció-ra vár. De nem
törődött vele. Ebben is szigorú
igényessége nyilatkozott meg.



Mindössze egy rövid jelenetet illesz-tett
a darabba: a halálos sebtől vérző Puskint a
színpad mélyén dolgozószobájába viszik át.
A néző nem látja a költőt, csupán a
mindenkinek ismert, kedves fej hátrahulló
árnyékát, amint átsuhan a falon. Ennyi az
egész. De ebben a jelenetben ott van a
költő halála okozta mélységes megrendülés
és Bulgakov szeretete Puskin, a költő és az
ember iránt.

Azt hiszem, Bulgakov Puskin-drámá-
jához jeligéül Tjutcsev szavai illenek:
„Mint első szerelme tüzét őriz szívében
Oroszország!"*

A darab szereplőinek rajza szűkszavú,
kifejező. És szimbolikus értelmet kap a
dráma kínzó, tragikus refrénje: „Felhő
felhőt gyúrva jajgat, szélörvény és hó-
vihar. . . "**

1962.
Dalos László fordítása

KONSZTANTYIN PAUSZTOVSZKIJ (1892-
1968) a szovjet prózaírás egyik legnagyobb alakja.
Írásművészetében Turgenyev, Bunyin és Cschov
irányát folytatta. Kara Bugaz című regényével tűnt
fel a harmincas évek elején. Legnagyobb szabású
vállalkozása a hat kötetből álló, befejezetlen
Életem regénye című önélet-rajzi regényciklus.
Pausztovszkij Moszkvában született, de gyermek-
és ifjúkorát Kijevben töltötte, egy gimnáziumba
járt Mihail Bulgakovval; haláláig jó barátja maradt.
Önéletrajzi regényében is többször felvillantja
Bulgakov alakját. Bulgakov és a színház című
esszéje 1962-ben jelent meg.

MIHAIL BULGAKOV (1891-940) a szovjet
próza- és drámaírás egyik legizgalmasabb újítója.
Kijevben született, orvos lett, de már fiatal fejjel
feltűnt írásaival a húszas évek lapjai-hall. Fehér

gárda című regénye nagy feltűnést keltett, de cl is
indította Bulgakov körül az oktalan gyanúsítások
áradatát. A regényből írta Turbinék napjai című
drámáját, a színművet azonban - felsőbb utasításra
- csak a Művész Színház játszhatta. A Művész
Színházzal való találkozása ihlette Színházi regény

című rend-kívül eredeti hangú, szatirikus művét.
Későbbi drámái már a bemutatóig sem jutottak el;
egy negyed századig kéziratban hevert A Mester és

Margarita című regénye is. Mihail Bulgakov évekig
segédrendezője volt a Művész Színház-nak,
miután minden publikálási lehetőségtől
megfosztották. Az utóbbi években indult meg a
kiváló író teljes rehabilitálása. Ivan Vasziljevics

című komédiáját Iván, a Rettentő címmel nemrég
mutatta be a budapesti Katona József Színház.

Dalos László

* ** Szabó Lőrinc fordításai.

könyvszemle

Tragédia és komédia

Walter Kerr: Tragedy and Comedy.

New York, 1967.

A drámai műfajok sorában Arisztotelész
megállapításai óta fejedelmi rangja van az
elsőszülöttnek, a tragédiának. A francia
romantikusok forradalmi lendülettel
detronizálták ugyan, de az újabb literátorok
már inkább azon boronganak, hogy vajon
miért veszett ki ez a hatalmas, óvilági
csodalény. Nálunk először a fiatal Lukács
György mutatott rá vagy ötven éve arra,
hogy a legnagyobb modern drámaírók mind
a tragédia újjáteremtésére pályáztak, ez
azonban nem sikerülhetett nekik. Vágy,
kísérletezés, kudarc - a kép az utóbbi fél
évszázad alatt sem változott lényegesen,
inkább csak a baj diagnózisa. Végletes
álláspontot hirdet az angol Steiner
professzor néhány éve megjelent könyve,
amely már címében is utal arra, hogy a
tragédia meg-halt. A másik végletet
közelíti meg Walter Kerr könyve, amely
megcsillantja a feltámadás lehetőségét.
Steiner főként a pozitívumokat vizsgálta:
miféle körülmények tették lehetővé a
tragédia vitalitását Pericles, Erzsébet és
XIV. Lajos korában; Kerr műve a
negatívumok elemzésében a legérdekesebb:
miért nincs modern tragédia.

Kerr másfél évtizeden át a New York
Herald Tribune színikritikusa volt, s ma

a New York Times színházi rovatának
vezetője, szakmájának legnagyobb tekin-
télye hazájában. Apróbb cikkeit, nagyobb
tanulmányait egyaránt jellemzi a megfi-
gyelés és a kifejezés élessége s a széles
körű tájékozottság. Új könyve szemléle-
tének alapjait körvonalazza.

Miért nincs ma tragédia? Hogyan lehetne
mégis újjáteremteni? - ezek a kérdések
mozgatják Kerr fantáziáját, s ez azért is
izgalmas, mert az ő felfogása szerint igazi
komédia csak a tragédia árnyékában élhet.
Erre az összefüggésre különben már
Lukács György is rámutatott. Kerr
mindenekelőtt felülvizsgálja a tragédia
közszájon forgó, iskolás ismérveit.
Valójában igen kevés remekműre áll, hogy
a tragikus hősnek valami vétséget kellett
elkövetnie, az pedig tévhit, hogy a
tragédiának szükséges követelménye a
lehangoló, zord befejezés. Ennek
ellentmond az Oreszteián kezdve számos
ó- és újkori remekmű, amely a hős meg-
dicsőülésével zárul. Inkább a vígjátékra
jellemző, hogy a hős problémája meg-
oldatlan marad, mert megoldhatatlan, s a
happy end rögtönzésszerűen odacsapott
toldalék, össze nem illő emberek össze-
boronálása az állítólagos boldogság ígé-
retével, hogy a közönség békén hazame-
hessen. Shakespeare és Moliére legtöbb
vígjátéka ilyen; ami pedig a tragikus vét-
séget és a zord befejezést illeti, ezekre
ugyan jó mintapélda az Oidipusz király és
a Macbeth, de a többi tragédia csak ravasz
mesterkedésekkel fér be a szűkre szabott
kategóriákba.

A tragédia kategóriáját, ha pregnánsan is,
de tágabban kell meghatározni, hogy
nehézség nélkül beférhessen minden érté-
kes mű. Kerr szerint a tragédia lényege az
emberi szabadság lehetőségeinek kutatása,
az a küzdelem, amelyet egy ki-magasló
egyéniség - a gyakran isteni vagy
istenekkel egyenrangú tragikus hős - a
haladás ügyében az emberi szabadságért
vív. A cél többnyire jó és nemes, az
eszközök kevésbé. Csakhogy a hős nem
tudhatja előre, hogy választott esz-köze
végül jónak vagy rossznak bizonyul-e.
Saját belátása szerint kell cselekednie, s a
hős nagyságát épp önállósága adja meg: őt
a küzdelemben nem korlátozhatja senki és
semmi. Végül akár győz (megdicsőül) a
hős, akár elbukik, a néző előtt világossá
válik, hogy az emberi szabadságnak ez az
útja járható-e vagy sem, s ez a végső
fölvilágosodás mindenképpen az emberi
haladást szolgálja.

Az igazi komédia hőse - Arisztophanész
óta - szintén az emberi szabadság


