
koreografálatlanul, lomhán, folyton me-
nekülésre készen mozog. A magyar
színpadok egyik legkitűnőbb clownja sokat
épít az esetlegességre, a rögtönzésre is. A
rendező hálás játéklehetőséget biztosít
számára azzal, hogy - természetesen
pénzért - bélyeget árulhat a közönség azon
szerencsés tagjainak, akik a sorok szélén
ülnek. Kézdy virtuóz ebben a szavak
nélküli játékban. Tekintete, mimikája
mindent elmond a forintos bélyegért csak
forintot vagy kétszeresét-többszörösét
fizető nézőkről. Az ő fekete öltözete:
színgazdagság - a filozofikusan bölcs
ember ruhája, amire - éppen mert filozófus
- nem sokat ad. Kézdy nem csupán a
világról, Illyriáról, hanem általában a
színházról való fanyar véleményét is képes
ebben a szerepben eljátszani.

A további szerepformálás általában jó, de
egyetlen esetben sem teljes értékű. Trokán
Péter (Orsino) hitelesen jellemzi és
finoman ironizálja is ezt a hol enervált,
hol föllobbanó herceget, de már kissé
korán előlegezi játéka azt a fölismerést,
aminek pedig csak a beteljesülő boldogság
pillanatában szabadna elkövetkeznie: hogy
ez a boldogság nem is oly bizonyos. Tordai
Terit -- mint Madame-ot - két nő szerette
gyűlölve a Cselédekben; a szezon másik
bemutatóján (Hasfelmetsző Jack) férfit
játszhatott, dr. Watsont; most egy férfinak
hitt nőbe lehet szerelmes (érdekes, hogy
Kott egyik tanulmányában egymás mellett
említi Jean Genet darabját és a
Vízkeresztet!). A nemeknek e furcsa
viszonya között az egyik legszebb magyar
színésznő kissé elfelejt nő lenni: esze és
erélye dominál.

Zala Márk pár évvel ezelőtt, az Örkény-
féle Zsugori uram kocsis-szakács
szerepében föltalálta a szavak és szótagok
szövegkörnyezettől független, ön-álló
hangsúlyozását, ezzel akkor pompás
figurát teremtve. Ez azonban - és a színész
strandruhába bújtatott falstaffi termete -
nem egészen elegendő Nemes Böffen
Tóbiás eljátszásához. Zala Márk-ra nem
mondhatni, hogy nem lenne jó
szerepében; de azt igen, hogy ezúttal
hagyott elmenni maga mellett egy nagy
szereplehetőséget. Jordán Tamás Keszeg
Andrása meggyőzőbb alakítás, de az ő
figyelmét túlságosan leköti, hogy - a
hátizsák pántjait fogva - a figura egyetIen
színét, boldog ostobaságát eljátssz a.

Farády István azt a Sebastiant játszhatja,
akit számos rendezés cl szokott

hagyni, kettős szerepet bízva Violára.
Farády tud mit kezdeni a nem túl hálás
lehetőséggel: mulatságosan viseli Tarján
Györgyis-parókáját, s véletlenül
cseppenve a számára nemigen érthető
helyzetekbe, folytonosan azt szimatolja,
hogyan húzhatna valami hasznot ebből a
felfordulásból.

Tarján Györgyi egyéniségét, külsejét
tekintve ideális választás Violának. Mű-
vészi eszközei egyelőre éretlenek ahhoz,
hogy az e szerepben szokásos nagy, ma-
radandó alakítást nyújtsa; viszont éppen
ezzel van nagy hasznára Iglódi koncep-
ciójának, ennek az előadásnak. Fiú vagy
lány? - látszólag az ő esetében a legel-
dönthetetlenebb a kérdés; ő maga azonban
folyamatosan dönt, szinte a döntéssel
(„Orsinót szeretem, csakazértis egymáséi
leszünk") érleli magát felnőtté. O a
legkétértelműbb figura; és őbenne minden
egyértelmű.

Mihály Pál és Gyulai Károly jóságos
hajóskapitányai, Bősze György gonddal
formált Fábiánja, Bor Adrienne Tóbiás-
párti komornája, a Vándorfy László,
Tardy Balázs, Gieler Ferenc teremtette
karikírozott epizódfigurák vesznek még
részt a játékban.

A várszínházi Vízkeresztben az avagy-ra
esik a hangsúly. Iglódi István azt mondja
el, hogy minden az, ami - avagy más; s
hogy általában semmi nem úgy történik,
ahogy akarjuk. Ezt mondja el - avagy
mást, mást is: mert sokszor talányosan
mondja el. Rezignáltan, de nem
rosszkedvűen. Az avaggyal mint-ha
fölmérni is akarta volna egy rövidebb
pályaszakaszát - s talán kezdeni egy újat:
talán a vagy-nagyét.

Shakespeare: Amit akartok, avagy Vízkereszt
(Népszínház - Várszínház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Rendező: Iglódi István. A rendező
asszisztensei: Kutschera Éva és Gyarmati
István. Dramaturg: Lakos Anna, Márai Eni-
kő. Díszlet: Stefanovits Péter. Jelmez: Justin
Júlia. Koreográfus: Móger Ildikó. Zene:
Omega együttes.

Szereplők: Trokán Péter, Farády István,
Mihály Pál, Gyulai Károly, Vándorfy
László, Tardy Balázs, Zala Márk, Jordán
Tamás, Andorai Péter, Bősze György,
Kézdy György, Tordai Teri, Tarján
Györgyi m.v., Bor Adrienne, Papadimitriu
Athina, Gieler Ferenc.

MIHÁLYI GÁBOR

Bulgakov-szatíra
Kaposvárott

Kétszeres öröm Bulgakov .Bíborszigetének
szép előadása a kaposvári Csiky Gergely
Színházban. Először is remek záróakkord
egy rendkívüli akadályokkal indult és
végül is kitűnően sikerült évad végén.
Micsoda erőket, tartalékokat halmozott fel
tíz év következetes, kitartó munkája, hogy
a színház kiheverte három vezető
rendezőjének és jó néhány
színészcsillagának távozását. Sem a
társulat műsorában, sem az előadások
színvonalában nem észlelhetett a néző
törést, megalkuvást, kényszerű enged-
ményeket. A színház ebben az évadban is
megőrizte kivívott tekintélyét, rangját. A
társulat évad végi vendégszereplése a
Nemzeti Színházban tanúsította, hogy a
jegyre áhítozók tömege a bejárat előtt, a
dugig megtelt nézőtér lelkes tapsvihara az
idén sem volt kisebb, mint tavaly vagy
tavalyelőtt.

Másodszor örülhetünk annak, hogy egy
újabb, fontos Bulgakov-művel is-
merkedhettünk meg a kaposváriak jóvol-
tából. Gombrowicz Esküvője után még egy
olyan bemutatóra vállalkoztak, amely a
könyvkiadást megelőzve évtizedek mu-
lasztását pótolja. A színvonalas tájékoz-
tatást nyújtó műsorfüzetből - ez is
megszokott jelenség Kaposvárott - egy
önmagáért beszélő bibliográfiából meg-
tudhatjuk, hogy a Bíborszigetet szerzője
1928-ban írta, és még ugyanabban az év-
ben be is mutatta a komédiát a moszkvai
Kamara Színház, Tairov színháza. A nagy
siker ellenére a darabot mind-össze
néhányszor játszották; a korabeli Szavva
Lukicsok fülében disszonánsan csengtek a
Bíborsziget szatirikus hangjai. A komédiát -
ha megbízható a Színházi Intézet
dokumentációja - 1 967-ben fedez-te fel a
világszínház. Először Prágában mutatták
be az ottani Városi Színház-ban, ezt
követte egy évvel később a milanói előadás
a (Strehler nélküli) Piccolo Teatróban. A
német nyelvű Svájcban, Luzernben 1972-
ben, Párizsban pedig 1973-ban került
színre a Bíborsziget a Théátre de la Ville-
ben.

A svájci és a francia előadás kritikáiból
úgy tűnik, e színházakat a darab politikai
pikantériája ragadta meg, első-



sorban a keretjátékban közvetlenül ábrá-
zolt kultúrpolitikai szatíra. A darabon
belüli darabbal - valójában a színmű há-
romnegyed részével - alig tudtak mit kez-
deni. Operettparódiának játszották -
kétségtelenül jogosan -, ez azonban csak
egyik, nem is a leglényegesebb rétege a
komédiának. Nyugaton nem élték át a
sematizmus művészetgyötrő évtizedeit,
így feltehetően nem is hallhatták meg a
vörösbőrű „pozitív" benn-szülöttek
felszabadító harcát megjelenítő

bárgyúcska történetben rejtőző ironikus
felhangokat sem.

Kaposvárott viszont, Elbert János rész-
letes méltatást érdemlő, kitűnő fordításá-
ban, Babarczy László ötletgazdag rende-
zésében, a némileg döcögve induló előjá-
ték után a betétdarab kezdetével kap
szárnyra az előadás. Babarczy helyesen is-
merte fel, hogy a betétdarab tartalmazza
az előadás mondanivalójának lényegét,
ezt a szatírán belüli szatírát kell minde-
nekelőtt jól érteni, értelmezni, eljátszani.

De azt is pontosan érzékelte a rendező,
hogy egy mai előadás már nem hagyhatja
figyelmen kívül sem a megkésett bemutató
időpontját, sem a mi hazai, történelmi
tapasztalatainkat. A Bíborsziget kétségte-
lenül keserűbb, szívszorongatóbb műnek
íródott, mint amilyennek azt a mai kapos-
vári előadás láttatja. Ismeretes a marxi
mondás, az emberiség kétszer búcsúzik
múltjától, először sírva, másodszor nevet-
ve. Babarczy rendezésében a Bíborsziget
tiszta komédiává, a mi mai látásmó-
dunknak megfelelő, évad végi zenés,
táncos musicallé alakult át. Csábít az al-
kalom, hogy belebocsátkozzunk nem-
zedékek eltérő történelemszemléletét
elemző fejtegetésekbe, s elgondolkozzunk
azon, hogy ezek az eltérések milyen
művészi következményekkel jár-nak. De
ez túlságosan messze vezet-ne. Beérjük
annak megállapításával, hogy a
Bíborszigetnek ez az egyértelműen derűs
láttatása végül is meggyőzi a nézőt,
legalábbis itt, nálunk Magyarországon,
1979-ben. Annál is inkább elfogadható ez
a szemléletmód, mert csak stílusváltozást,
hangváltozást eredményez, a derű kedvéért
a rendezés nem mond le a mű egymást
fedő jelentésrétegeinek a feltárásáról, sőt a
komédiázó hangnem, a musicalforma még
inkább kiemeli a Bíborsziget politikai
pamflet jellegét. A színes krétákkal rajzolt
karikatúrák, a remekül összeválogatott és
komponált dal- és táncbetétek, a pontos
idézetek és pastiche-ok, tovább magya-
rázzák, értelmezik, szituálják Bulgakov
szövegét. Nem tagadható, az utalások
bőségét az élvezi igazán, aki fel tudja is-
merni a karikatúrák mögötti eredetit, bár
megvallom, a zenei és táncidézetek egy
részének lelőhelyét magam sem ismertem
fel, holott egykor buzgó olvasója voltam a
sematizmus klasszikusának. Mivel
azonban az operettkultúrát nem szerettem,
e téren máig is hiányos maradt a
műveltségem. Ez azonban nem zavart az
előadás élvezetében, ahogy a nézőtéri
fiatalokat sem zavarta, hogy Kaposvárott a
felét sem értik az utalásoknak.
Gyerekkoromban én is remekül
szórakoztam Karinthy Így írtoktiján, Gör-
betükrén, pedig legfeljebb csak a nevét is-
mertem a karikírozott szerzőknek.

A vájtfülű néző persze sok mindent
meghall, észrevesz. Mindenekelőtt érti, mi
az, ami szerencsénkre történelemmé vált, s
mi az, ami a karikatúra túlzásait leszámítva
ma is érvényes a darab világából.

Szegő György világos, éles színek-

Kiss Jenő, Sára Bernadette és Kiss István Bulgakov Bíborsziget című szatírájának kaposvári
előadásában



ben pompázó díszletei (és jelmezei) a
korabeli szocialista realista festészet stí-
lusában a forradalmi romantika optimiz-
musát, derűjét sugározzák. A színpad kö-
zepén emelkedik a magasba a színházban a
színház építménye, ide tolják be, eresztik le
a zsinórpadlásról a realistának szánt, de
kiabálóan kulissza jellegű díszletelemeket:
a délszigeti pálmafákat, a füstölgő vulkánt,
Lord Glenervan elegáns szalonját, a
tengerjáró vitorlás-gőzöst. A háttérben
viszont kopott, csúf, hajdanában fehér
öltözőasztalok sorakoznak karéjban. Ezek
előtt készül-nek, sminkelnek a fellépésükre
váró színészek. Az igazi valóság az
álvalóság hátterében.

A keretjáték Moličre V e r sa i l l e s - i

rög tönzését juttatja eszünkbe. Bulgakov ko-
médiájában is egy új darab bemutatására
készülnek, és a felsőbbség képviselőjét
várják, akinek a jóváhagyásától, támoga-
tásától függ a színház léte. Bepillantást
nyerhetünk a kulisszák mögé, hallunk a
kisszerű anyagi gondokról, a telefonálók
szabadjegyostromáról, a szerző késle-
kedéséről, az engedélyezés nehézségeiről, a
szereposztás problémáiról, különös
tekintettel a színigazgató kikapós
feleségére, aki nemcsak magának köve-teli
minden új darab primadonnaszerepét, de a
szóba jöhető férfiakra is kiveti hálóját.

Gennagyij Panfilovics színháza azonban
a Moličre-ével ellentétben lerobbant
színház. Már csak puszta szólam a
színigazgató szájában, hogy „a szín-ház
olyan, mint a templom". Kiss Jenő alakítása
egy pillanatnyi kételyt sem hagy afelől,
hogy a színigazgató tudja, neki se
tehetsége, se módja nincs arra, hogy
színházát a művészet templomává tegye. A
mindennapi rutin magától értetődővé vált.
Ez az igazgató az ügyeskedők fajtájából
való. Szép felesé-gén kívül már csak két
dolog érdekli, hogy megfeleljen a
felsőbbség ideológiai követelményeinek és
lehetőleg a be-vételi tervet is teljesítse.

Nehezebben eldönthető kérdés, hogy a
színmű szerzője, a Verne Gyula álnéven író
Vaszilij Dimogackij mennyire hisz a saját
művében. Bulgakov szövege szerint
elképzelhető, hogy egy olyan sikertelen,
nyomorgó íróval van dolgunk, aki
elhatározta, hogy az érvénye-sülés
érdekében eladja a lelkét, tollát, és megírja
azt, amit Gennagyij Panfilovics színháza
vár tőle. De értelmezhető ez a figura úgy is,
amint a kaposvári előadásban, Kiss István
szerepformálá-

rázzák a nyakukra telepedett idegen ber-
berek igáját, sőt még a nyugati tőkések
neokolonialista kísérleteit is meghiúsítják,
akik a sziget lakói által halászott
óriásgyöngyöket bagó pénzért óhajtják
megvásárolni. Ez a betétdarab - minden
sematikussága ellenére vagy éppen se-
matikussága következtében - valójában a
közelmúlt világtörténelmét illusztrálja
modellszerű pontossággal. Ha jobban
odafigyelünk a paródia mögötti modell-
történetre, észre kell vennünk, hogy ez a
hatalmi harc mechanizmusának, igaz,
némileg leegyszerűsített, de valójában a
lényegre redukált képletét rejti magában.
A szatíra itt is kettős, a modellszerű
tömörítés egyrészt közvetlenül parodizálja
a valóságos történelmi folyamatokat a
gyarmati elnyomástól a győzelmes
szabadságharcig: az újgyarmatosítás pró-
bálkozásait, a különféle hatalmi manipu-
lációkat, az új rend balfogásait. Egész
odáig, hogy végül a derék forradalmárok
feltehetően a biztos anyagi romlásba
kormányozzák majd országukat, amikor a
meghirdetett új jelmondat értelmében, „a
gyöngy azé, aki kihalássza", elhatározzák,
nemzeti kincsüket többé nem adják el,
hanem megtartják maguknak.
Megfeledkezve arról, hogy a bennszü-
löttek számára a gyöngy teljesen érték-
telen. A szatíra ezen túlmenően a világ-
politikai folyamatok leegyszerűsített, se-
matizált ideológiai ábrázolását is célba
veszi, azt a még tegnap is érvényben

Jelenet a Bíborsziget kaposvári előadásából (Fábián József felvételei)

sában látjuk, hogy Dimogackij remek-
műnek hiszi a maga giccses, sematikus
művét.

Különös iróniája a darabnak, hogy a
komédián belül fel sem vetődik az a
kérdés, hogy vajon a szereplők mit gon-
dolnak a darabon belüli darabról. Amíg
a Versailles-i rögtönzésben teljesen egyér-
telmű, hogy amit a színészek próbálnak,
és a királyi udvar előtt játszani fognak,
az moličre-i remekmű lesz. Úgy itt az
első pillanattól kezdve világos, hogy
Gennagyij Panfilovics gárdája egy
sematikus, bugyuta drámát fog színre
vinni. A ki-alakult helyzet azonban
olyan - a szín-háznak nincs más darabja,
ezt kell jóvá-hagyatni a minisztérium
képviselőjével - hogy nincs is lehetőség
a darab valódi meritumán elmélkedni.
Az egyetlen eldöntendő szempont
amúgy is csak az, mennyiben felel meg
a mű az ideológiai követelményeknek,
erre pedig egyedül a meghívott cenzor,
Szavva Lukics hivatott.

Bulgakov nem éri be azzal, hogy a
be-tétdarabban a forradalmi romantika
szellemében írt sematikus színművek
paródiáját kottázza le számunkra. Ha
csak ennyiről lenne szó, akkor a betét
valóban túlságosan rátelepedne a darab-
ra, ahogy azt a Bíborsziget francia kriti-
kusai szóvá is tették. A betétdarab tár-
gya a gyarmati uralom felszámolása.
Egy sziget vörösbőrű bennszülöttei egy
váratlan vulkánkitörés nyomán le-



levő szemléletet, amely a gyarmati népek
felszabadító harcát csak fekete-fehérben
engedte látni, csak jókat és rosszakat
ismert. (Elhallgatva azt, hogy a jogos harc
sem mentes tévutaktól, bonyolult
ellentmondásoktól.)

Mit érzékel a Bulgakov-komédia e
mélyebb rétegeiből a szélesebb közönség?
Kétségtelen, hogy a politikai, kul-
túrpolitikai szatírára elsősorban a köz-életi
érdeklődésű értelmiségi közönség rezonál.
A kaposvári színház hosszabb ideje
próbálkozik azzal, hogy olyan, a szélesebb
közönséghez szóló operetteket, zenés
vígjátékokat, musicaleket is bemutasson,
amelyek valamilyen módon mégiscsak
összeegyeztethetők a színház szín-
vonaligényével. E próbálkozás egyik
példája, lehetősége volt annak idején az
Állami áruház színre vitele, ahol a ren-
dezés a darab operettjellegét megtartva, de
egyes hangsúlyok eltolásával, a darabban
ábrázolt ötvenes évek némileg ironikus
megjelenítésével olyan politikai szatírát
kerekített a színpadra, hogy az operett a
vájtfülű közönség számára is élvezhetővé
vált. A Bíborsziget esetében Babarczy a
fordított megoldást választotta: az
intellektueleknek szóló világ-politikai és
kultúrpolitikai szatíra eleve adva volt
Bulgakov szövegében. A szerzői
utasítások adtak ugyan némi lehetőséget
zenei betétekre, táncokra, de musicallé a
darab a kaposvári előadásban vált. Az
általam látott előadásban az ifjúsági
publikum kétségtelenül remekül
szórakozott, és viharos tapssal köszönte
meg az előadást. A felnőtt nézők gyér
jelenléte azonban arra enged következ-
tetni, hogy a szélesebb közönség nem-igen
fogható meg ilyenfajta cselekkel, a keserű
pirula becukrozásával.

Hogy valójában sikerült-e vagy nem
sikerült megnyerni a szélesebb közönség
tetszését, ezen fölösleges most me-
ditálnunk, ezt egy előadás közönsége
alapján amúgy sem tudnánk eldönteni,
meg el is kanyarodnánk a témánktól. A
lényeg az, hogy az előadás, mint már
említettük, művészi értékben csak nyert,
gazdagodott a zenésítés révén. A zene és
tánc nem vált öncélúvá, nemcsak a puszta
szórakozást, mulattatást szolgálta, hanem
minden esetben a szatirikus mondanivaló
kifejezését, kiemelését segítette, fontos
dramaturgiai funkciót kapott.

Egy musical bemutatása nem csekély
nehézség elé állítja a lényegében prózai
előadásokra koncentráló vidéki, sőt még a
fővárosi színházakat is. Gyakran ta

pasztalni, hogy kiváló prózai színészek
ének- és tánctudása bizony elég gyatra, a
zenés műfaj harmad-negyedrangú
képviselőivel sem veszik fel a versenyt.
Ezúttal ugyan a paródia játékszabályai
eleve megengedtek némi csetlés-botlást,
ügyefogyott alakítást. Valójában persze a
színpadon az ügyefogyottság eljátszása is
nagyfokú mesterségbeli biztonságot
igényel. Tapasztalhattuk, hogy a
kaposváriak ének- és tánctudása megfelel
a követelményeknek, remekül éne-keltek,
táncoltak, mozogtak a színpadon. A
groteszk csatajeleneteket is sikerült
hibátlan koreográfiával megoldani. Ez is
sok évi kemény munka gyümölcse.

A színház a színházban játék során a
színészek egy része két szerepet is alakít-
hatott, egyet a keretjátékban, a másikat
pedig a társulat színészeként a betétda-
rabban. A két szerep összefüggése, az
időnkénti váltás az egyik szerepből a má-
sikba, további komédiázásra adott al-
kalmat. Hibátlanul élt ezekkel a
lehetőségekkel Kiss Jenő, a keretdarab
felfelé megalázkodó, lefelé kis tirannust
játszó, sürgő-forgó, ügyeskedő
színigazgatója. A betétdarabban egy ezzel
teljesen ellentétes jellegű figurát alakított,
a kimért, előkelő Verne-regényhőst, Lord
Glenervant.

Sára Bernadette az igazgatóné, a szí-
nésznő és a Lady szerepében egyaránt
szép és ellenállhatatlan. Nem is érthető
egészen, miért akarja Kuku-Rikú (Kiss
István) megcsalni őt a Lady szobalányá-
val, Betsyvel (Nagy Anikóval), aki előny-
telen öltözetében inkább csúnyácskának
tűnik, legalábbis Sára Bernadette-hez
képest. Sára Bernadette-et eddig kemény,
királynői szerepekben láttam, ezúttal hol
férfifaló bestiát alakít, hol ártatlan naivát,
aki háromig sem tud számolni. Lady
Glenervanként eljátssza a szívtelen, a
cselédséggel komiszul bánó előkelő angol
úrinőt, akinek azonban nincsenek gátlásai,
amikor szerelmi szenvedélyeit kívánja
kielégíteni. Sára Bernadette is karikírozza
szerepét, bőven él a túlzás eszközeivel, de
anélkül, hogy egyetlen percre is
kétségessé tenné alakítása hitelét.

Kiss István aknázza ki legkevésbé kettős
szerepének komédiázólehetőségeit.
Leginkább a keretjáték befejező részében
tetszett, amikor szívbemarkoló
keserűséggel panaszolja el a pénz nélküli,
sikertelen író gyötrődéseit, keserveit. Kiss
szerepe szerint itt kiléphet a komédiázó
hangnemből, a felhangzó, őszin

tén csengő jajszó mintha csak egy újabb
ellenpontot teremtő betétdarab lenne a
keretjátékon belül. Az egyik színész meg
is jegyzi, bárcsak a darabjában tudna az
író ilyen erőteljes, hiteles monológokat
írni. Mintha Bulgakov azt akarná jelezni,
milyen mű kerülne ki a tolla alól, ha
realista drámát írt volna.

A nagy létszámú szereplőgárdából még
Kátay Endrét emelném ki. Az ő Szavva
Lukicsa derék, jóindulatú tisztviselő, aki
nem tehet róla, hogy olyan irodalom-
cenzori feladattal bízták meg, amihez nem
ért. Ezt a hozzá nem értését valószínűleg
már önmagának sem meri bevallani, sőt
már mérvadó szakértőnek hiszi magát. A
cenzor belső bizonytalanságát jelzi, hogy
ítéleteiben rendkívül bizonytalan. Ezért is
tiltja be a biztonság kedvéért Dimogackij
bemutatott színművét, de végül is, a
befejezés átírása után, hagyja magát
meggyőzni. Kiss Istvánhoz hasonlóan
Kátay sem karikírozza szerepét. Elég
groteszk az úgy, ahogy Bulgakov megírta.
Így éri el, hogy Szavva Lukicsa egyszerre
válik nevetségessé és félelmetessé.

A többiekről azért nem szólok külön-
külön, mert végül is csak azt tudnám
mondani mindegyikükről, hogy a rájuk
bízott részfeladatokat hibátlanul oldották
meg, pompásan illeszkedtek be az
együttes játékba. Legfeljebb Koltai Ju-
ditról jegyezném meg, hogy fölöslegesen
igyekszik Pogány Juditot utánozni. Inkább
a maga színészi egyéniségét kellene
megtalálnia.

A magyar színház az elmúlt években
sokat tett Bulgakov darabjainak bemu-
tatása, népszerűsítése érdekében. Itt az
ideje, hogy könyvkiadásunk is pótolja a
mulasztottakat, és kezünkbe adja Bul-
gakov összes Drámáinak magyar nyelvű
kiadását.

Bulgakov: Bíborsziget (kaposvári Csiky Gergely
Szánház)

Fordította: Elbert János. Rendező: Babar-
czy László. A rendező munkatársa: Kardos
Ti-bor. Zeneszerző: Hevesi András.
Dalszövegek: Várady Szabolcs. Díszlet- és
jelmeztervező: Szegő György. Szcenikus: É.
Kiss Piroska. Koreográfus: Széky József.

Szereplők: Kiss Jenő, Kiss István, Sára
Bernadette, Simon Zoltán, Csernák Árpád,
Galkó Bence, Mucsi Sándor, Spindler Béla,
Tóth Béla, Gőz István, Komlós István,
Nagy Anikó, Stettner Ottó, Koltai Judit,
Papp István, Hevesi András, Tihanyi Ferenc,
Kaskó Erzsébet, Tóth Nóra, Kátay Endre,
Cselényi Nóra, Czakó Klára, Kókai Mária,
Kristóf Kati, Dani Lajos, Karácsony Tamás,
Kéméndy Zoltán, Stella Attila.


