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A Mester és Margarita
Kaposváron

Nem tudom, mi nehezebb: a Sátánnak a
moszkvai Szadovaja 302/B. 50-es számú
lakásában megrendezni soros évi bál-ját,
amely a tavaszi telihold, esetleg a szász
királyok bálja nevet viseli, vagy Bulgakov
A Mester és Margarita című regényét
beszorítani egy színpadi elő-adás
keservesen szűk keretei közé. Ha jól
meggondolom, azért az utóbbi a re-
ménytelenebb feladat. A Sátánnak - mint
famulusa, Korovjov lovag elmagyarázza -
mégiscsak rendelkezésére áll az ötödik
dimenzió, amellyel bármely helyiséget ki
lehet tágítani a kívánt méretekre. De
milyen eszközei vannak a regény
dramatizálójának és rendezőjének? Ok
mindössze három dimenzióban
gondolkodhatnak, ami nemcsak a Sátán
lehetőségeihez, hanem az olvasó korlátlan
fantáziájához képest is szegényes dolog.

A másik lényeges kérdés, hogy mit ér
akár a leghűségesebb dramatizálás és a
legsikeresebb színpadi rendezés. Bulgakov
utolérhetetlen regényéből elvenni
lehetetlen - de hozzátenni minek ? Mi az a
színházi többlet, amelyet a műfaji át-
operálás adni tud? A megjelenítés le-
szűkített konkrétságát a képzelet végte-
lenségével szemben? A Mester és Marga-
ritát nem lehet a változó világnak meg-
felelően „újraolvasni" vagy újraértel-
mezni, a korhoz igazítani vagy aktuali-
zálni. Még a megírás és az előadás idő-
beli távolságából sem csiholható szín-padi
feszültség, mint a klasszikus drámák
esetében, mert Bulgakov megvál-
toztathatatlan időkoordináták - a har-
mincas évek Moszkvája és a krisztusi
szenvedéstörténet kora - közé feszíti ki a
regény cselekményét, harmadikként
melléjük társítva a Woland képében
megjelenő Sátán végtelen idődimenzió-ját.
Ez az időháromszög már csak azért sem
bontható föl vagy bővíthető ki, mert
három gondolati-filozófiai réteget, három
realitássíkot is jelent, amelyek szorosan
összetartoznak, kölcsönösen átfonják
egymást, és éppen örökös groteszk
keveredésük adja a regény fantasztikus
iróniáját.

Hogy csak az ominózus ötödik dimen-

zióra utaljak: Korovjov, miután ecsetel-te
a Sátán hatalmának végtelenségét a
helyiségek kívánt méretűvé tágítását il-
letően, kiselőadást tart Margaritának arról,
hogy egyes moszkvai lakosok mindenféle
ötödik dimenzió nélkül, csupán
fondorlatos csereügyletekkel csodákat
tudnak művelni a lakásbővítés terén. A
történet elmesélése után azonnal bál-
királynőnek hívja Margaritát a Sátán
Walpurgis-éjére, amelyet - mint tudjuk - a
szükség szerint kitágított Szadovaja
sugárúti lakás termeiben, oszlopcsarno-
kaiban tartanak. Meg lehet ezt jeleníteni
színpadon? Bizonyára igen. De a
fantasztikum és realitás egymásra kopíro-
zódásából származó irónia már nem lehet
olyan, mintha a képzelet színpadára ve-
títenénk ki a jelenetet. A valódi színpadon
a két világ, bármilyen ügyes technikai
trükkökkel teremti meg vagy választja
szét a rendező, túlságosan közel kerül,
azonos minőségűvé stilizálódik,
egybemosódik, ahelyett, hogy finoman
összecsúszna, mint Bulgakovnál.

Mindez, persze, csak szubjektív elmélet,
ami nem akadályozza meg az adaptálókat
és a rendezőket Ljubimovtól Kazimir
Károlyig - abban, hogy felelje-nek a
század egyik legnagyobb regényé-nek
kihívására. Némileg meglepő azonban,
hogy a drámai műveket rendszerint
szuverén módon színpadon értelmező
kaposvári Csiky Gergely Színház
vállalkozott regényillusztrációra. A Ba-
barczy László által adaptált, Ascher
Tamás rendezte előadás ugyanis lényegé-
ben drámai regényillusztráció; ebben a
nemben a legjobb, a legszakszerűbb és a

leghűségesebb, amit valaha színházban
láttam.

Jeles dolgozat, mindenekelőtt dra-
maturgiailag. Babarczynak sikerült a re-
gény valamennyi lényeges motívumát
átmentenie a színpadi változatba, még-
hozzá formailag arányos, gördülékenv
szerkezetben. Ez annál nagyobb ered-
mény, mert A Mester és Margarita három
rétege a dramatizálhatóság szempontjából
nem egyenrangú. A Woland-motívum
bizarr fantasztikumát a legnehezebb, a
Poncius Pilátus-konfliktus viszonylag
zárt, hagyományos jelenetekké
dialogizálható anyagát a legkönnyebb
színpadra vinni. A közbülső - moszkvai

alaptörténet kínálja a leghálásabb le-
hetőséget (gondoljunk a varietészínházi
epizódokra), de itt a legcsábítóbb csap-da
is, tudniillik a játékos-cselekményes
részek könnyen háttérbe szoríthatják a
Mester szomorkás-elégikus, színpadon
alig elmesélhető drámáját. Ami mégis-
csak a regény gondolati bázisa. A külön-
böző rétegek megteremtett egyensúlya
már önmagában is nagy eredmény, az
pedig végképp nem lehet közömbös, hogy
a regény szövevényes cselekménye
áttekinthető, epikus fonalként vezeti a
néző figyelmét. (Szerencsére Bulgakov
maga is lazán, jelenetszerűen egymás
mellé helyezett szituációkban pergeti a
történetet.)

A három réteg Ascher rendezésében
homogénné szerveződik, ami, ha jól meg-
gondoljuk, a technikai nehézségek miatt
sem képzelhető el másként. Arról nem
beszélve, hogy a színpad nehezen visel cl
háromféle stilizációt. Az előadás

Máté Gábor (Afranius) és Kol tai Róbert (Poncius Pi látus) A Mester és Margari tában



voltaképp expresszív képek sorozata,
amelyek a hivalkodás nélküli szépség
igézetében fogantak. Talán furcsán
hangzik - éppen Kaposváron -, hogy egy
hagyományos előadás láttán csak azt
kívánjuk: legyen szép. A kaposvári elő-
adások szürke tónusa ezúttal is különleges
minőségűvé teszi ezt a visszafogott
szépséget. Mindenekelőtt Pauer Gyula
díszletének és jelmezeinek köszönhető-en.
Pauer a jelek szerint jobban tud nagy
térben dolgozni, mint kicsiben. Ez alig-ha
meglepő, ha arra gondolunk, hogy
számára a tér mindig flexibilis, tetszőle-
gesen tágítható és szűkíthető, ha nem is az
„ötödik dimenzió" segítségével. Pauer
színpadát most teljes magasságban
futballkapu alakú, szürkés építészeti
elemek keretezik, amelyek hol nagysza-
bású architektúrává tágulnak, hol oszlopok
besiklatásával lakássá szűkülnek. Az üres
térbe teljes színpadszélességben
akadálytalanul gördül be Poncius Pilátus
„antik" lépcsősora vagy a „Koponyahegy"

a három kereszttel. Ez a szín-pad mintegy
utal a realitásra, és egyneművé teszi a
stilizációt. Például könynyen megoldja,
hogy a Sátán bálterme beférjen a moszkvai
lakásba, bárha azon az áron, hogy eleve
lemond a Walpurgiséjszerű fantasztikus
látomásról.

Ez már rendezői kérdés. Ascher ez-úttal
a szolid, funkcionális látványosság
hívének mutatkozik. Az említett bál-
jelenetben például nem érdekli más, mint
hogy pontosan megfogalmazza Margarita
paradox szituációját: a meztelen bál-
királynő szabad elhatározásból vállalt,
büszke kiszolgáltatottságát. Ez a szigorú,
puritán funkcionalizmus jellemző az elő-
adás egészére. Pontos gesztusok, lako

nikus tömegjelenetek, egy-egy hangulati
tömörségével belénk ivódó színpadi kép.
A Patriarsie Prudin sétáló moszkvaiak és a
Berlioz polgártárs fejét levágó villamos
reflektora. A lámpafény alatt be-rendezett
kórházi sarok. A keresztre feszítés
képzőművészeti kompozíciója. A
varietészínházi jelenetek a szolidan be-
játszatott nézőtérrel és páhollyal. A Sátán
segítségével a földi valóságból ki-
menekülők „bronzlovas" szoborcso-
portozata az előadás végén.

A színésztől nem drámai alakot, inkább
a regényeredetinek megfelelő markáns
figurát vár el a dramaturgi-rendezői
koncepció. Az előadás ebből a szem-
pontból is szinte az optimumot nyújtja.
Koltai Róbert okos-cinikus Poncius
Pilátusa maliciózusan érzékelteti, hogyan
örökítí nevét az utókorra egy hiú
hivatalnok; Máté Gáborral való közös
jelenete, amelyben a római titkosszolgálat
vezetőjének előre a szájába rágja, hogy
általa elvégzendő tettét miként jegyzi
majd föl a történelem, a legérvényesebb
bulgakovi gondolatok egyikét emeli át
messzehangzóan. (Kaján ötlet, hogy Máté
egy szovjet nyomozókvartett főnökeként,
kollégáival együtt mulatságos blüettet
énekel egy moszkvai lakásban.)

A judeai jelenetekben találkozunk az
este kiemelkedő szereplőjével, Hunyad-
kürti Györggyel, aki megrázó erővel
közvetíti Lévi Máté elszánt fanatizmusát;
a keresztre feszítést lekésve a tehetetlen
csalódottságot hátborzongatóan érzékelteti
(az epizód komor fensége a viharral, a
keresztről való levétellel az előadás
képileg-hangulatilag legmarkánsabb
részeinek egyike, amihez Hevesi

András zenei irányítása is hozzájárul)
A moszkvai jelenetekben egy-egy ér-

zékeny portré hozza be a kor levegőjét.
Spindler Béla Hontalan Iván ijedt naivi-
tását, a történtek fölötti amatőr csodál-
kozását ábrázolja meggyőzően, ami azért
is fontos, mert lényegében vele. indul és
vele végződik az előadás, az ő civil
értetlensége keretezi be az egész játékot.
Csákányi Eszter viszont Natasa-ként
könnyen lendül át a valóságból a
fantasztikumba; a viháncoló háztartási
alkalmazott meglepetés nélkül változik
csiklandós kedvű „boszorkánnyá". Lázár
Kati ápolónője, Papp István vezérigaz-
gatója, Komlós István konferansziéja,
Rózsa Tibor megszégyenített páholybeli
funkcionáriusa, Tóth Béla büfése néhány
gesztussal - és Pauer Gyula korra szabott
ruháival - tud megfelelni a regény-beli
figurának.

A Mester és Margarita-előadásokban a

nagy „ziccer" Woland és udvartartása.
Ascher ízlésének bizonyítéka, hogy nem
engedi eluralkodni, magánszólamokká
betétesíteni jeleneteiket, hanem finom
érzékkel simítja be a produkció egészé-be.
Garas Dezső minden sátánkodástól, ördögi
klisétől mentes marad. Fanyar,
intellektuális, maliciózus. Lukáts Andor
Korovjovjával és Bezerédy Zoltán Be-
hemótjával együtt külön kis koreográfiai
tercettjük van; elegáns, könnyed, össze-
hangolt. Garas nagy tudománya, a szere-
pében érzékeltetett rezonőrség ezúttal is
kitüntetett pillanatokat teremt: a rivalda
szélén, a közönség felé küldött cinkos
pillantások, a számonkérően kí-
váncsiskodó tekintet az erőszakosság
legcsekélyebb jele nélkül vonja be a néző-
teret a játékba. Az adaptálást voltaképp

A „repülés" A Mester és Margaritából (Margarita: Kari Györgyi) (Fábián József felvételei)
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Garasnak ez a kapcsolatteremtő képessége
igazolja a regényillusztráció mesterségbeli
erényein túl. Anélkül hogy kilépne a
darabból - ezáltal fölfeslene a regény
szövete -, pusztán színészi erejével köti be
a nézőteret a jelen idő áram-körébe; aztán
rezignáltan visszavonul szerepébe.
Wolandjában nincs kajánság, inkább a
nagy mágusok szkepszise. Ahogy a bál
után, hálóingben, házi-kabátban a lábát
fájlalja, és szelíd türelemmel próbálja
kicsikarni Margaritából bálkirálynői
szereplésének jutalmát, személyes
kívánságát, abban már-már filozofikusan
ábrázolt világbölcselet rejlik.

Lukáts és Bezerédy szintén kerül min-
den hatásvadászó külsőséget, ami külö-
nösen utóbbinál jelent önmegtartóztatást,
tekintettel a kandúrszerep csábító
lehetőségeire. Mindketten lazán-puhán
mozognak, fölényük belső magatartásból
fakad. Jól eltalált figura Lugosi György
kamaszosan sértődékeny Azazellója.
HeIla pikáns meztelenségét dévaj
elfogulatlansággal viseli Kristóf Kata.

Szép és megható Kari Györgyi nyúlánk
meztelensége is Margarita szerepé-ben.
Ez kihagyhatatlan alapmotívum a
regényben, de azért színpadon még
mindig bátorság kell hozzá, kivált, ha
nem nézőcsalogató heccnek használják.
Margarita Nyikolajev na meztelensége a
szabadság jelképe, a nyárspolgári kö-
töttségektől való megszabadulásé egy-
szerre kihívó és természetes gesztus.
Magában foglalja a szépségére büszke nő
kacérságát is, ami egyetlen pillanatra sem
veszélyezteti a Mester iránti földöntúli
szerelmét. Ezért nehéz színpadon el-

látszani: Margarita kacéran szemez pél-
dául Azazellóval - a. jelenetet Bulgakov
írja le -, de a Mester iránti szerelme le-
pároltan erotikátlan, transzcendens, tes-
tetlen. (Mint ahogy maga a Mester is
szinte testetlen, szellemi lény.) Kari
Györgyi hajviseletével, finom lényével,
egész tartásával a harmincas évek polgári
nőfiguráját idézi. Inkább lírai, finom, ki-
szolgáltatottságát szépen, egyszerűen,
nemes befelé fordulással és belső szen-
vedéllyel vállaló nőt játszik; a kihívást, a
szabadságvágy szemérmetlenségét, pajzán
boszorkányosságát kevésbé érzékelteti.
„Repülése", ha nem is tud bosszú-álló,
kaján, mámoros szabadságünneppé válni,
költői lágyságában fölemelő pillanat.

Sem a Mester által megteremtett re-

gényhős, Jesua, sem maga a Mester nem

látványos színpadi szerep. Jordán Ta-más

mindkettőben a halk, befelé égő és

belülről vezérelt archetípust játssza el.

Jesuája a bibliai, Mestere a történelmi

image-nak felel meg. Két szelíd e ntellek-

tüel, akit a meggyőződéséért keresztre

feszítenek. Egyikük sem tiltakozik,

mindkettő életidegen csodálkozással tö-

rődik bele sorsába. Előbbit az Istene,

utóbbit a Sátán menekíti ki a földi való-

ságból. De van egy jelenet, ami nem sze-

repel a regényben, csak az előadásban. Az

utolsó. A transzcendencia nyugalmába

menekített hős kórházi haláláról

értesülünk. Hogy földi sorsát illetően ne

tévedjünk

kaposváriak szép vállalkozása meg-

ismerteti, de nem helyettesíti a regényt.

Szerencsére a kézirat nem ég cl. Sem a

Mesteré, sem Bulgakové.

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

(kaposvári Csiky Gerge ly Színház)

Fordította: Szőllősy Klára. Színpadra

alkalmazta: Babarczy László. Díszlet-jelmez:

Pauer Gyula m, v. Zeneszerző: Hevesi
András. MasZkok, bábok: Szabó Mária.
Rendező: Ascher Tamás.

Szereplők: Spindler Béla, Jordán Tamás,
Kari Györgyi, Garas Dezső m. v., Lukáts
Andor, Bezerédy Zoltán, Lugosi György,
Kristóf Kata, ifj. Somló Ferenc, Koltai
Róbert, Krum Ádám, Hunyadkürti György,
Máté Gábor, Dunai Károly, Karácsony
Tamás, Guttin András, Tóth Géza, Csá-
kányi Eszter, Lázár Kati, Papp István,
Dánffy Sándor, Rózsa Tibor, Komlós Ist-
ván. Tóth Béla.

CSÁKI JUDIT

Mindenki ébren

A Szentivánéji á lom Győrben

Aki rendezi, játssza, nézi - tudja: a
Szentivánéji álom különleges dráma.

A nézők -- ki mióta jár színházba --
őriznek sajáttá lett Szentivánéji-
pillanatokat. Sokan Peter Brook
előadásáról nem tudnak nem is akarnak -
elszakadni, mások régi hazai
előadásokhoz, vagy a nem. túl régi
kaposvári, a még újabb pesti színházi
változat egy-egy jelenetéhez, néhány
pillanatához kötőd-nek. Bárki bárhol
rendezi meg ezt a Shakespeare-darabot -
természetesen maga is őrizget ilyesfajta
emlékeket, vonzódásokat -, számolnia kell
ezzel a lenyugodott, de ismét látva
újraéledő be-nyomáshalmazzal.

Természetes az is, hogy minden rendező
és színész számára rendkívüli anyag a
Szentivánéji álom; egyrészt óriási lehetőség,
másrészt kötelezettség is arra, hogy általa
a színházról, az élet valóban alapvető
kérdéseiről, önmagukról szóló
gondolataikat kifejtsék. A Szentivánéjit nem
lehet úgy rendezni, játszani, hogy a
létrehozók semmit ne akarjanak vele; ha
mégis, akkor ez a semmi válik közvetetten
árulkodóvá egy kor színházi s egyéb
minőségeiről.

A győri Kisfaludy Színházban Emőd
György rendező akart valamit, és nem is
keveset a Szentivánéji álommal. Figyelemre
méltó pályakezdése után ez várható is volt
- az azonban meglepetés, hogy az
ambiciózus rendező koncepciója meg-
valósításához első lépésként újrafordította
a drámát. Egyszerűen hangzik: elő-vette
az eredeti angol szöveget, s minden
bizonnyal Arany János fordítását is - és
lefordította a művet. Ha tekintet-be
vesszük, hogy még alig nyugodott le a
vihar Eörsi István modernizálása körül,
akkor ez istenkísértés. Mindenképpen az.

Emőd György fordítása - ami az egészet,
a szöveget, s benne a drámát illeti -
sikerült. Az alapos összehasonlító olvasás
során kitűnik, hogy szinte egyet-len sor se
egyezik a korábbi fordítással, s ha igen,
ott nyomós oka van. A tiszteleten és a
tapintaton kívül nyilván a józan ész is azt
diktálhatta, hogy az „Ide nekem az
oroszlánt is!" ne változ-


