
valószínűtlen és értelmetlen" (Nguyen tinh
Ughi: Tanulmányok). Azt követeli a
színésztől, hogy ne másolja a valóságot,
hogy az élet igazi szellemét adja vissza. A
valóság lényegéről beszéljen.

Hogy megelevenítse a gondolatot, hogy
lefesse a „természet" emelkedettebb
oldalát, ehhez a kelet-ázsiai színésznek
sosincs szüksége díszletre, de még
kellékekre sem. Egyes-egyedül a verses
dialógussal él, ezt párosítja az
interpretáció művészetének tökélyével, és
ezzel kifejezi a teret, az időt és a
helyzetet. Játékával egy egyszerű
zsámolyt át tud változtatni heggyé, házzá,
folyóvá, csata-térré. Néhány tucat gyertya
sűrű fényének segítségével meg tud
jeleníteni egy éjszakai járást, meg tudja
különböztetni

a nappalitól, az erdőben való menést a
szabadtéritől.

Ez az ábrázolási mód létrehozza a maga
konvencionális és stilizált gesztusait,
ezzel tökéletes lehetőséget nyújtva olyan
életjelenségek ábrázolására, amelyek
ábrázolása a naturalista iskolában teljesen
lehetetlen, például a gyermekszülésé. Ez
az ábrázolásmód felszítja a nézők
képzelőerejét, gondolkodásra készteti
őket, és arra, hogy szerzővel és színésszel
együtt vegyenek részt a közösség
problémáinak megoldásában.

Az elidegenítő hatás a mi
színházainkban már évszázadok óta
megvolt, de Brechtre kellett várni, hogy
tudatosodjék. Ezt az elidegenítő hatást az
ázsiai színházakban nagyobb méretekben
kel-lene megvizsgálni, de egy ilyen
kollokviumon az idő korlátozott, ezért
csak néhány megjegyzésre szorítkoztunk.
Mi, őseink tevékenységét folytatva, egy
modern vietnami epikus színház
kiépítésén fáradozunk.

Folytatjuk a kutatómunkát is, amelyet
ugyancsak Brecht módszertana irányít.
Különösen amit a színház funkciójáról
mond: átplántálni a közönségbe az igaz-
ság szeretetét, az igazságtalanság
gyűlöletét, a hitet a társadalom és az
emberiség végtelen haladásában. Ebben a
szellemben lehet átalakítani a színházat
az élvezet ismert eszközéből a nevelés
eszközévé.

Brecht hozzájárulása a modern vietnami
epikus színház kiépítéséhez - hasonlóan a
szovjet Sztanyiszlavszkij-rendszerhez -
számunkra a népek testvéri barátságának
és kölcsönös megértésének kifejezése.

(Czímer József fordítása)

MOLNÁR GÁL PÉTER

Bulgakov Bulgakov
valamint:
a „termelési dráma"

A Mester és Margarita
Jobboldalt, a színpadkereten kívül a
Tartuffe aranyozott ablak kerete látható:
XIV. Lajos bábumása helyén a Bulgakov-
előadásban Pilátus tanyázik.

Középen: a Csúcsforgalom roppant
színpadi ingaórája leng; gót számjegyeivel
emlékeztetve a szűkre méretezett Időre s a
közeledő változásra.

A színen ott grasszál a Hamlet füg-
gönyrendszere; gyászfeketébe öltözött,
keservesen jeremiádázó asszonyok feszül-
nek majd neki textíliafalának, hogy meg-
feszített akaratukkal elmozdítsák a pilátusi
határozatot, nem is a Megváltó jus-
tizmordjának megsemmisítéséért, mint
inkább tiltakozásként önmaguk tartha-
tatlan állapota miatt.

Balra, elöl időnként fölcsapódik egy
deszkalap - rajta az IN 16-06-os szám

Borovszkij ismert teherautóhátsója a
Csendesek a hajnalokból.

Akként kezdődik a Bulgakov-drama-
tizálás, hogy a nézőtéren bizonyossá vá-
lunk benne: ez az előadás Ljubimov-
„összest" ad.

Ljubimov-antológiát.
Ljubimov válogatott és kibővített

díszkiadást.
Ljubimov-jutalomjátékot.
Ljubimov-végkiárusítást eddigi szín-

házi eszközeiből. Legalábbis: előszám-
lálását tagankai formai elemeknek, szín-
padi találatoknak, rendezői ötleteknek.

A szín fenekén a háttér - a színház le-
meszelt téglafala, benne a Hamlet-elő-
adásból már ismert deszkacsík - ugyan-
csak ezt a hatást erősíti.

Mindazt, ami megjelenik a színpadon:
már láttuk a Tagankán.

Mindez ismétlés.
Mindez idézet.
Összefoglalás és újrakezdés.
Olyannyira, hogy egyik jelenetében még

a színpadról eltanácsolt produkciók
jegyzékét is fölolvassák, és a regénybeli
varieté levélpapírjának élén a „Dráma és
Komédia Színház a Tagankán" jellegzetes
grafikájú emblémája látható.

Amikor Steinrajh Kajafásként meg-
jelenik Polonius magas nyakú pulóveré-
ben, időszerűtlen szemüvegében: a sze

reposztás visszaidézi a Taganka törzs-
nézői számára mindazt, amit a Hamletben
megtestesített, megszilárdítja nézetünket,
hogy a Ljubimov-mitológia utalásrend-
szerével van dolgunk. Itt idézettechnikával
szerveződik meg a Bulgakov-mű színpadi
változata. Nemcsak a szcenikai találatok
idéződnek be az új színpadi műbe, hogy
más kapcsolatba, összefüggésrendszerbe
kerülten új értékeket kapjanak, hanem a
szereposztás - mint jellegzetes alkotói
mozzanat - is segítse a már volt előadások
képzettársítását A Mester és Margarita
rendszerét gazdagítandó. A Pilátust játszó
Sapovalov valamikor a Csendesek a
hajnalok őrmesterét alakította: Pontius
Pilatus végső össze-omlása egybecseng a
Vasziljev-mű befejezésével.

Mindez a fontos formai elem a színház
eltelt tizenhárom évének tartalmi össze-
gezésévé válik.

Mintha Ljubimov mindazt, amit eddig
kitalált és megvalósított, most együtt
akarná megmutatni közönségének, és
szintézisbe hozni eddigi működését.

Hamarosan elfelejtjük, hogy Ljubimov-
összessel van dolgunk.

Belefeledkezünk a színpadi műbe.
Még arra se teszünk kísérletet, hogy a

Bulgakov-mű music hall-elemeit egy-
bevessük a színház kezdeti lépéseivel, a
Tíz nap... esztrádszerűségével, a húszas-
harmincas évek hajlékony zenés-színpadi
találataival.

Nemes tartású, de félelmet gerjesztő
vadászkutya fut végig a színpadról a
nézőtér közepén végighúzódó, keskeny
ösvényen. Most még pórázon vezetik. A
második rész elején azonban a nézők háta
mögül már egyedül szalad föl a szín-
padra, szabadon, fenyegetően. S majd a
harmadik részben (mert három részre ta-
golt, héttől tizenegyig tartó, a Tagankán
szokatlanul terjedelmes előadás ez) ismét
pórázon látjuk, amint Pilátus gyöngéd és
emberi - az állathoz. (Egyben, talán, A
Szabadságszobor árnyékában Jevtusenko-
montázsának rendőrkutyája is vissza-
idéződik a kutya fölléptetésével.)

Ha a varietéjelenetekben - különösen a
második részben -, továbbá Volland fekete
mágiájú csodáiban a Reed-montázs
anyagkezelése sejlik föl, mégsem a Tíz
nap ...-ban megkezdett könnyű mű-fajú
tanulságok megismétlésével van dolgunk,
inkább elmélyült tanulmányozását
láthatjuk a két háború közötti music hall
megemelt, hangos, poénra hegyezetten
egyenes hangú dikciójának, a mozgások
éles és pontos, artistaian testi humorának,



a kellemkedő varietétáncnak, a konferan-
sziémagatartásnak. De a színpadi szín-
padról átsugárzik ez a varietéfogalmazás a
pittoreszk figurákra, a színházigazgatóra, a
felettes szervre, a kényeskedően külföldi
hangsúllyal beszélő revüszak-emberre
vagy Vollandra és társaira is. Amikor a
music hall-elemek tanulmányozásáról
beszélünk, nem azt a fölszínes megoldást
értjük ezen, amikor a mi színpadjainkon
megjelenik egy-egy pepita zakó, szegfű a
gomblyukban, esetleg egy Girardi-kalap
vagy neccharisnyás görlök hada, esetleg a
mifelénk elmarad-hatatlan kánkán obligát
alkalmazása. A Bulgakov-dramatizálásban
a music hallnak nem néhány emlékezetben
meg-tapadt közhelye üreskedik. Nem is a
formai elemek paródiáját kapjuk. Itt a
színház komolyan vett és tisztelgően ta-
nulmányozott egy könnyed és elegáns,
friss és lendületes teátrális formát. Kibá-
nyászott belőle annyi ízt és tartalmat,
kedves gamin-szemtelenséget és az ötven
évvel ezelőtti kalapdivat ormótlan bájára
emlékeztető, camp-szerű, gunyoros lehe-
tőséget, hogy új frisseséget és új színpadi
írásmódot állítson belőle elő. Vonzónak
mutatkozik számunkra ez a híg orfeum-
világ. Kedvességet találunk benne még
akkor is, amikor szürrealisztikusan véres
iszonyat csap ki a fejekből.

Mert Ljubimov Bulgakovjában bizony
fejek gurulnak a földön. Az ostoba
varietéigazgatónak még le is tépik a fejét.
Csak hosszas huzavona után ragasztják
vissza frakk feletti nyakára. Máskor pedig
a nézőkhöz egészen közel, kopasz
fejebúbján egy fehéregér sétafikál, eleven
és fürge fehéregér, ami-nek fejét azután -
nincsen csalás és ámítás - karnyújtásnyira
a nézőtől leharapják, és elfogyasztják a
ficánkoló farkú állatot. A szereplők
lebegve úsznak a moszkvai éjszakában a
felhők fölött. Borovszkij Hamlet-
függönyére kapaszkodottan. Nagy
illuzionista csudák kerekednek elő, és még
élesebben húzzák alá ezek a mágusi
tünemények a köznapiságot, az életnek
földhöztapadt kisszerűségét.

Ebben a Faust-történetben az értel-
miségiek egy ideggyógyintézet kórter-
mében ábrándoznak, leltári hálóköntö-
sökben, miközben kispárnájukat gyö-
möszkölik gyermekien álmodozó arcuk
alá, és valahová a messzi múltba vagy egy
elképzelt jövőbe függesztik tekintetüket.
Az ideggyógyintézet kék köpenyét viselő
Mester - aki regényt ír Jézusról -
fokozatosan összemosódik

regényalakjával és sorsa annak kálváriá-
jával. Ha fölcserélhetővé nem is válik,
hiszen a regényben megírt krisztusi lehe-
tőség túlontúl romantikus, az előadás
végére mégiscsak a Golgota keresztjének
helyére áll Mester is, Margarita is:
vállalva a mindennapok mártíriumát, a
továbbélés keresztre feszítettségét és a
munka kálváriáját.

Igaz: a befejező, megkettőzött krisztusi
képen sárgás, meleg fény ömlik szét. A
szereplőket és a krucifixot lágy, apo-
logetikus fény veszi körül. Szétoldódik a
fináléra az a sejtelmes, tárgyakat és em-
bereket csupán súroló élfény, ami oly
borzongatóvá teszi a szín mélyében idő-
ről időre földerengő alakokat, akiknek
megjelenésében nem is lehetünk egészen
biztosak, és kétségben maradunk afelől,
vajon nem véletlenül lestünk-e meg egy
pózt vagy gesztust a háttérben. Sőt: az
sem egészen bizonyos, hogy valóban
láttuk-e azt, amit láttunk. Mintha csak affé-
le lett volna a színpadon, nem pedig a7.

A fény - ez alkalommal - nem a Lju-
bimovtól megszokott kemény és geo-
metrikus rendet teremtő, a teret hasábokra
szelő, éles nyalábrendszer. Lágy
testsúrolások. Ellenfények. Derengések.
Clair-obscurök rendszere. Nem poétizált
sötétet és költőies éjszakát akar még-sem
a fénymester a színpadi térre varázsolni.
De mintha a lélek - a társadalom? -
mélyén elmosódó körvonalú, olvatag
figurákat hordozna a sötétség. Csak
valahonnan távolról szivárgó piciny
fények igazítanak el abban, hol végződik
egy tárgy, és hol kezdődik az élő-lény.

Mintha Ljubimov mindeddig metafo-
rákkal dolgozott volna. Gazdag, sok ér-
telmezhetőségű metaforákkal, vagy la-
posan zsurnalisztikus, egy-megfejtésű
metaforákkal, de metaforákkal.

Most az egyszerűvé fogalmazott, re-
dukált színpad valósága kitágul. Mély-
séget kap és plaszticitást.

Mindaz testet ölt, ami eddig jel volt.
Életszerűen több rétegződésű, titokzatos
és vad, bánatos és keserű látomás jelenik
meg a jelek helyén.

Ennek megfelelően a tér fölhasználása
is módosul, akárcsak a vígszínházi Bűn és
bűnhődés előadásán. Polifónabb lesz a
színpad. Többszólamú látványok jelen-
nek meg. Térben és időben távollevő
dolgok egyszerre léteznek a játék terében
egymás mellett, alatt és fölött. Anélkül,
hogy párbeszédes viszonyba lépnének
egymással, vagy az anakronizmus kaba-
részerűsége áthallásokat és átbeszéléseket

teremtene helyzeteik között: mégis
összehangzanak az egymástól csupán lát-
szólag független párhuzamos jelenetek.
Egymásba áradnak természetes képte-
lenséggel. Egymást erősítik. Értelmezve
és megkérdőjelezve.

Egyazon színpadi „beállításban" látható
a jobboldali ablakkeretben Pilátus; a feje
fölött a párkányon kuporog Azazello;
Pilátus előtt az írnoka kucorog; hátul
Jézus Krisztus; oldalt a Mester, át-ölelve
Margaritát.

Vagy:
Pilátus a helyén . . . színpadközép

fénykvadrátok rácsai fölött Volland má-
giatársai . . . balra a Mester Margaritával .
. . középen, hátul Volland . . . balra a
portálkereten kívül szónoki pulpitusnál
maga az író . . . fölötte, a gyógyintézet
ablakkivágásban társa ábrándozik. Kinek-
kinek csupán súrolja a fény az arcát. A
sötétből kiszakított részletek elevenen
élnek mégis. Elszigetelten, de
kölcsönhatásban a másik fényfoltba
bezárt emberí lénnyel, sorssal.

Molière
A Szergej Jurszkij rendezte leningrádi
előadásban Kocsergin díszlete talán a
legfontosabb: ólomcsöveken egymás
főlött öt karos gyertyatartó a díszlet.
Szabatosabban: tíz ólomoszlopon ötven
gyertyatartó, egyenként hat-hat gyertyá-
val. A gyertyák azonban nem a színpa-
don szokásos villanyégők, hanem ugráló,
vibráló izzások. Úgy tesznek a speciális
körtécskék, mintha lobogó lánggal égné-
nek. Az előadás bizonyos pillanataiban
azzal a káprázattal csalnak meg, hogy a
fények lobbanásai a szív dobogását
köve- tik. A begyertyázott tér
pompázatos, kort sugalló. Továbbá
metaforikus szerepe van. Mintha ez a
Bulgakov-dráma Jur- szkij rendezői és
színészi interpretálásá- ban a fényről, a
fény emberi szükségletei- ről és a fény
hatalmi úton való elvonásá- ról szólna.

A gyertyatartók ölelésébe még álfalat
is kerülnek a színre. Ezeket a kulisszákat
egykorúan öltöztetett színpadmunkások
forgatják, tolják, mozgatják, kiviszik.
Anélkül, hogy észrevennénk, mennyire
funkcionális az előadás lebonyolításához
a díszletváltozások nyíltszíni megoldása
- egy olyan túlságosan visszateatralizált
színházi korszakban, amikor a hatásele-
mek és trükkök szakadatlan leleplezésé-
be, a nyíltszíni átdíszítésekbe teljesen
belefásultunk már -, most ez a sokszor
látott effektus (miután helyén van) él és
hatni képes.



Akként kezdődik az előadás, hogy Jur-
szkij a függöny elé lépve, alázatos
tartásban görnyed a közönség előtt.
Mozdulatai és tartása jóindulatért és
elnézésért
esedeznek. Tekintete is a nagyérdemű
kegyeit keresi. Jóllehet: ebben a tekin-
tetben bujkál valamiféle gúny is, ami két-
ségessé teszi alázatoskodását. Hiszen mit
látunk: egy zsenit látunk, akinek dolgai
célhoz juttatásához meg kell alázkodnia,
szolgálnia kell ostoba erőket, és földön
szükséges csúsznia, nem különös
kiváltságokért, csupán, hogy
dolgozhassék.

Jurszkij Molière-je megüti dorongjával
a francia színházi hagyomány szerint a
padlót. Visszabúvik a függöny mögé. s
megkezdődik A repülő patikus előadása.
Jurszkij rendezésének egyik fontos ele-
me, hogy kiegészíti Bulgakov drámáját
Molière-rel. Megoldja azt a hiányosságot
(vagy vélt hiányosságot), amit
Gorcsakov feljegyzése szerint
Sztanyiszlavszkij ismétlődően kifogásolt
az 1936-os MHAT-beli bemutató idején.
Sztanyiszlavszkij szerint ugyanis
Bulgakov nem ábrázolta elég
meggyőzően Molière zsenijét. Nem
derül ki a darabból, hogy kivételes tehet-
ségű íróval-színházi emberrel találkoznak
a nézők. Sztanyiszlavszkij kifogása csak
részben hajánál fogva előrángatott, és a
várható betiltás ellen védekező, hiszen
Bulgakov Molière-je azzal tűnik ki a
zseniábrázolásokból, hogy a lángelmét
mint nyárspolgárt mutatja föl, aki
minden tudásával együtt nyárspolgári
szerepbe kényszerül, hogy átmenthesse
működését, megvalósíthassa önmagát.
Bulgakovnál egy zseni bújócskáját
láthatjuk. Megkísérel hasonulni a rárótt
szereppel, Olyanná lakkozza önmagât,
amilyennek látni óhajtja a társadalom.
A zseniség azonban jószerével
ábrázolhatatlan.
Többen belebuktak már abba, hogy
munkájuk főszereplőjéül zsenit válasz-
tottak. Még azok jártak el a
legtapintatosabban és
legkörültekintőbben - mint péIdául
Iwaszkiewicz a Nyár Nohantban vagy
éppen Bulgakov a Puskin utolsó éj-

szakája esetében -, akik a dráma
hátterében sejttették csupán a
főszereplőt,
de óvakodtak behozni a színre. Beérték
azzal, hogy a zseninek csak árnyéka
vetüljék a többi szereplőre, s rájuk tett
hatásából kerekedjék ki a Nagy Ember
arcképe.
Jurszkij megtoldotta Molière-jét Mo-
lière-rel: a darabot kibővítette Molière
íveivel.
Eljárásában nem az a legfontosabb,
hogy bizonyító eljárásként mellékelte a

Bulgakov-műhöz a nagy teljesítmények
részleteit, hanem az, hogy megidézte ma-
gát a teremtő szellemet. Mégpedig nem
annyira Moliére-nek, az írónak, hanem
Molière-nek, a színésznek és színházi
embernek teremtő szellemét.

Molière-Sganarelle-ként a testi tréfák, a
Tabarintől tanult komikus fogások,
pofozkodások, virtuóz ülepenrúgások,
agyabugyálások, Marcel Marceau-i át-
változások (a Dávid és Góliát-etűd bele-
illesztése egy olaszos komédiajelenetbe),
vagy a játékos fondorlat megjelenítése az
előadás elején, mielőtt még bármit tud-
nánk magáról a Bulgakov láttatta szerző-
ről, vagyis, mielőtt még beindulna a drá-
ma gépezete és cselszövényrendszere:
megismerjük Molière-t alkotás közben.
Egy szellemi fölényben levő, játékos nagy
elmét látunk. Olyant, aki komolyságát
tréfákban testesíti meg. Átfogó társadalmi
ismereteit szórakoztatássá párolja le. Az
egyes jelenetek beállításában

rendezőként - a valóságnak és a társa-
dalmi viszonyoknak szabatos ismerője-
ként mutatkozik meg.

Előbb tehát az életművel ismerkedünk
meg. Mindazzal, aminek oltalmában a
bulgakovi darab főszereplőjének, Molière-
nek a megalkuvásai és ügyeskedései létre
szerveződnek.

1973-ban mutatták be a leningrádi
Gorkij Színházban Szergej Jurszkij ren-
dezésében a darabot. Amikor múlt má-
jusban láthattuk (1977. május 22.),
kiIencvenkilencedszer ment. Egyben ez
volt az utolsó előadás is. Jurszkij meg-vált
a szereptől és a színháztól.

Ha másnap Tovsztonogov színházában
nem Gelman darabját játsszák, talán nem
jutott volna eszembe Jurszkij Bulgakov-
rendezéséről a „termelési dráma".
Mindenképpen összekapcsolódna azon-
ban a Molière előadása Ljubimov A Mester
és Margaritájával.

Nemcsak Bulgakov miatt.
Összerímel a két előadás befejezése is.
Ljubimov kódaként Bulgakov-

hommage-t illeszt előadásához. Nem
tisztelgésként - tetemrehívásként.

Jurszkij előadásbefejezése a tapsrend-
nél csattan. Molière-i vonalban sorakoz-
nak föl a tapsot megköszönő szereplők.
Négyen-négyen. Középen azonban
hiányzik egy szereplő. Maga Molière.
Molière, a mártírhalált halt. A környezete
legyilkolta Molière. Molière, aki hiányzik a
táncból. Molière, aki után hiába-valóan
markol a levegőbe az Armande Béjart-t
játszó Tvenyjákova (Jurszkij felesége) és a
Buttont alakító Pankov.

Molière helye üres. Valakit kiütöttek a
sorból. A legtehetségesebbet.

A közönség örül. Megköszöni hálásan az
előadást. De aki legméltóbb volna fogadni
a tapsokat, az nem állhat ott.

Itt érzem - némi túlzással talán - "ter-
melési drámának" a Molière-t is, A Mester
és Margaritát is. Ha ezen azt értjük, hogy
nem kizárólagosan a Nagy Művész alkotói
lehetőségeiről szól ez a két elő-adás,
nemcsak az író és a hatalom viszonyáról,
nemcsak a szellem emberének és az
erőszakszervezetnek a szembesítéséről,
hanem mélyebbre tárja az értelmezés le-
hetőségeit. Általánosabb érvényességet
nyer mindkét mű a színházi előadásban: a
dolgozó, teremteni képes ember sza-
badságáról és lehetőségeiről beszél. Arról,
hogy az érdem jutalmazandó, nem pedig
büntetendő; hogy integrálandó a
messzebbre látó, önmagából többet adó
tehetség a társadalom életébe, nem pedig
kivetni való.

Jean-Baptiste Molière, mint egy „ter-
melési dráma" hőse? S miért ne?

Diderot és Lessing előtt a drámák fő-
szereplői királyok, fejedelmek, félistenek
voltak. Annak kényszere nélkül, hogy e
kimagasló személyiségekről szólt volna a
mű jóllehet, a dramaturgiai szerkezet
példásan tükrözte a társadalom hierarchi-
kus szerkezetét -, de valamennyi színházi
előadás királyi szereplőinek sorsából,
morális vagy létproblémájukból a nézők a
maguk válaszait hallhatták ki.

Hamlet királyfi minden időben a néző-
téren ülők tükörképe volt. Nem pedig a
dán, az angol vagy a magyar királyfiaké.

Diderot és Lessing után, amikor a pol-
gári dráma elméletileg is vezető helyet
foglalt el, és ideológiailag is megtámogatta
a polgári szereplők színre lépésének
jogosultságát, életük drámájának földol-
gozását: az írók kerültek első helyre a
színművek foglalkozási listáján. Lassan
fölváltották a királyi hősök elsőbbségét.

Írók és művészek mint a kor kiemelkedő
problémáinak megtestesítői szerepeltek.
Mindjárt Goethénél a Torquato Tasso és a
Beaumarchais-ról szóló Clavigo kitünteti
ezt a helyzetet, hogy azután a XIX.
századtól kezdődően művészhősök
regnáljanak a színpadon. S még a natu-
ralizmus is, amikor az emberi helyzetet
teszi vizsgálata tárgyává, például a Cramp-
ton mesterben, művészt választ főhősül.

Az íródráma csak annyiban érdekes a
színpadon, amennyiben a „termelési drá-
ma" vagy a munkás tárgyú dráma: ha nem
a foglalkozási sajátosságokat ragadja meg,
hanem az emberieket.


