
 KRITIKAI TÜKÖR 

hettünk meg szintén Zsámbékon. Többen közülük az
Andrei Şerban-féle világklasszis produkcióban, az
Antik trilógiában is felléptek, s maga a rendezőnő, aki
tíz éven keresztül a bukaresti Operaház
szólótáncosnőjeként volt kedvelt, Kreuzát játszotta a
Medeiában. A Zsámbékon ezúttal indokolatlanul
statisztáló Ana Ciontea az Elektra egyik
szereposztásában a címszerepet alakította, míg a
népszerű Claudiu Bleonţ - Woland mostani
interpretálója. - Oresztész volt, a Hellát
megszemélyesítő Carmen lonescu pedig Heléna a
Trójai nőkben. Nekik valamivel „könnyebb" lehetett
magyarul megtanulni a hosszú szövegrészeket,
hiszen előgyakorlatuk volt ógörög és latin drámák
eredeti nyelvű interpretálásában.

A Mester és Margarita külföldi szereplői számára
tizennyolc nap elégnek bizonyult ahhoz, hogy -
dramaturgiai funkcióval rendelkező idegen
akcentussal - ne csak meg tanulják a magyar
szöveget, de helyesen értelmezzék és

Derzsi János (Mester) és Dégi János
(Hontalan Iván)

hangsúlyozzák is azt. (Sajnos, az mára mi színé-
szeink beszédtechnikájának katasztrofális hely-
zetét tükrözi, hogy a bukaresti színészek magyar
szövegmondása jószerivel sokkal érthetőbb volt,
mint több magyar szereplő anyanyelven el-
nyökögött mondatai.) Ugyanakkor nemhogy rövid
két hét, hanem több hónap is kevés lett volna,
hogy a pszichológiai hitelességen, belülről faka-
dó szerepépítésen, rossz műszóval „realizmu-
son" nevelkedett magyar színészek elsajátítsák
a mi verbális színpadi hagyományainktól eltérő,
stilizált, mimikus román játékstílust.

Zsámbékon tehát csak színházi kísérletezés
folyhatott, egyfajta nyári workshop, amelynek
eredménye eleve viszonylagos. Ráadásul a kö-
rülményekből adódó hátrányokat csak fokozta a
női címszereplő, Létay Dóra kartörése, ami
újabb, nem várt esetlegességekkel, átrendezé-
sek szükségességével járt.

Ezek után joggal merülhet fel a kérdés, hogyan
merészelhetek bírálat-félét írni egy olyan
szakmai randevúról, amely a résztvevőknek
nagy örömet okozott ugyan, de a vázolt körülmé-
nyek között jött létre, és eredménye eleve csak
vázlat maradhatott. Megmondom: tiszteletből.
Ugyanis az eddig általam látott munkái alapján
sokkal többre, tartom Beatrice Bleonţ máris önál-
lónak és eredetinek tűnő rendezői stílusát ahhoz,
semhogy vállveregetéssel és színházon kívüli
szempontok szem előtt tartásával dicsérjem a
jelen vállalkozás nagyszabású voltát, és
elhallgassam kétségeimet A Mester és
Margaritával kapcsolatban. Másrészt egy
szkeccsből is következtetni lehet a kész mű
lényegére, ráadásul ez a nemzetközi
műhelymunka nem maradt meg

urcsa paradoxonként a távoli népek kultú-
rája sokkal jobban vonzza a hasonló sor-
sú, de eltérő hagyományokkal rendelke-
ző, egymással vagy közvetlenül egymás
mellett élő etnikumok művészetkedvelőit,

mint a szomszéd alkotásai, eredményei, sőt
gyakran még szakmai körökben is inkább gya-
nakvás észlelhető egymás iránt, semmint
természetes érdeklődés. A román együttesek,
amelyek színpadi látásmódja és játékstílusa
igen alkalmas rá, hogy merőben eltérő
tradíciókkal és ízléssel rendelkező befogadók
számára (például Japánban) is érthető,
élvezhető legyen, főként 1989 óta kedvelt
vendégei a világ színpadainak; ám még a
romániai szakemberek körében is meglepetést
kelt, hogy Magyarországon milyen sokat tudnak
az ő színházi életükről, annak jeles képviselőiről,
és mennyire érzékenyen s pontosan reagálnak
az itthoni nézők a mi szigorúan szövegcentrikus
hagyományainktól eltérő, a drámai alapanyagot
lazábban kezelő, a metaforikus látványvilágot
előnyben részesítő előadásokra.

A vendégjátékokon kívül több román rendező
(Dan Micu, Victor loan Frunză, Vlad Mugur) is
dolgozott már nálunk magyar színészekkel, de
olyan kísérletre eddig még nem került sor, mint
az idei, amikor is egy bukaresti végzős
rendező-hallgató, Beatrice Bleonţ (ejtsd: Beatrisz
Bleonc) vállalkozott arra, hogy román és
magyar művészekkel állítson színpadra egy
művet Zsámbékon. Tizennyolc nap alatt akkor
sem lehet kész előadást létrehozni, ha ezt
egymás nyelvét beszélő, egy kultúrához, sőt egy
társulathoz tartozó művészek kísérelnék meg
egy lényegesen könnyebb darabbal. Így főleg az
a bátorság dicsérendő, amellyel az ifjú rendező
nemcsak adaptálni merte Bulgakov nehéz,
sokrétegű regényét, A Mester és Margarítát,
hanem - az idő rövidsége és az adott
körülmények ellenére - szünet nélküli több mint
két és fél órában, teljes egészé-ben be is
mutatta, méghozzá nagyközönség előtt. (Sőt,
mint rebesgetik, a produkció ősszel
kőszínházban is látható lesz.)

A produkcióban résztvevő hét román színész
egyike sem kis formátumú művész, s ezt már a
magyar közönség előtt is bizonyították, hiszen
valamennyien játszottak az ugyancsak Beatrice
Bleont által Bukarestben rendezett Romeo és
Júliában, amelyet egy hónappal korábban néz-
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szűk szakmai keretek között; „Nyári Színház" cí-
men, szabadtéri bemutatóként hirdették.

Kétségtelen, hogy a zsámbéki helyszín igen
vonzó környezet egy többszintes misztériumjá-
ték színre viteléhez. A gótikus templomrom előtti
térség szakrális hatású; ezt használták ki kitűnő-
en a bukaresti vendégek a Romeo és Júlia itteni
bemutatásakor. A Shakespeare-előadás emlé-
ke azonban nemcsak az állandó háttér és a
szer-tartás-jelleg miatt idéződik fel szüntelen
azokban, akik mindkét bemutatót látták.
Bulgakov művében a rendező ugyancsak
elsősorban a Jó és a Rossz harcát és határát
keresi, és a szerelem relatív győzelmét
hangsúlyozza. Az ironikus-szatírikus Bulgakov-
játékkal Beatrice Bleonţ mintha tovább szőné a
Romeo és Júliával ki-fejezett érzelmeket,
pontosabban megkeseríti azok ízét: a szerelem
apoteózisát és az áldozat-vállalás fenségét a
gyakorlatiasság kisszerűsé

ge, a tragikus látásmódot némi cinizmus váltja fel
vagy kíséri.

Az előző produkcióra vezethetők vissza Ka-
tinka Roman fehér kosztümjei is; s bár kétségte-
lenül ez az a szín, amely látensen az egész szín-
skálát magában hordozza, szeretném azt hinni,
hogy Wolandék ruházatának színe csak álca, a
szertartás-jelleg kifejezésére szolgál, és nem a
Romeo és Júlia ártatlanságot, tisztaságot
kifejező színszimbolikájára utal. Mindenesetre
engem zavart a ruhák túlzott hasonlósága.

A színpadi adaptáció eleje pontosan követi a
regényt, ugyanakkor az epizódok füzéréből álló
dramaturgiai megoldás a tavaly látott Beatrice
Bleonţ-rendezést, lonesco: Gyilkos játékok című
művét idézi fel bennem; s egyszersmind emlé-
keztet a játék az ifjú rendező más vizsgaelőadá-
sain is megfigyelt indításokra (például Csehov
Lakodalom jóban), valamint a szélsőségekig
stilizált játékstílusra, amely a kisszerűséget, a
báb-szerűséget, a banalitás abszurditását
hivatott tolmácsolni, illetve arra a lírai hatásra,
amely a paroxizmusig fokozott szélsőséges
játék és a hirtelen lecsapódó realizmus
ellentétéből fakad.

Zsámbékon is, akár Bulgakov regényében, in
medias res, pontosabban itt „in medias spectato-
res" kezdődik az előadás. Berlioz (Puskás Tiva-
dar) és Hontalan Iván (Dégi János) ugyanis a kö-
zönségen átgázolva érkezik a játéktérre. A két
férfi beállítása, játékmódja bohóctréfát sugall. A
burleszk-jelleget fokozza, hogy egy nagy gö-
rögdinnye van náluk, miáltal még mókásabban
hat az a jelenet, ahogy valami italhoz próbálnak
jutni. A dialógus és a bódé-etüd alapozza meg
azt a szituációt, amelyben Berlioz mint fehér
bohóc, Iván mint Dummer August viselkedik.
Kettejük stupid „valláselméleti" vitájába toppan
be Woland, a furcsa külföldi professzor, akit
Claudiu Bleonţ alakít. A két író mimusjátéka miatt
a Sátán perszonifikációja lesz a „reálisabb"
figura; s ami-kor megjósolja Berlioz halálát, az
alak - minden humor ellenére -
hátborzongatóvá válik. Kísérteties, nem evilági
kegyetlenségét fokozza az a komikus pillanat,
ahogy a dinnyével a koponya szétloccsanását
demonstrálja.

A játék első részének főszereplője a normális
őrületbe vagy őrülten normális magatartásba
kergetett tehetségtelen közéleti költő, Hontalan
Iván, aki Dégi János tolmácsolásában csupán
egysíkúan egzaltált alak. Dégi nemcsak a mimi-
kusabb játékstílust nem tudta a magáévá tenni,
amiért talán nem hibáztatható, ám a szövegét
sem értettük, ami viszont szakmai probléma.
Eképpen Berlioz Woland-jövendölte halálának
cseppet sem érzékletes előadása alig elvisel-
hető.

Woland körének, különösen Korovjovnak
(Gabriel Costea) a tréfái, amelyeket a társada-
lom néhány jellegzetes képviselőjének - a szí-
vekkel díszített rövidnadrágban pompázó varie-
té-igazgató, Lihogyejev (Albert Péter) és a va-
lutázó lakóbizottsági elnök, Boszov (Rékai Nán-
dor) - a kontójára követ el, nincsenek túlzottan
részletezve, inkább magyarázó epizódok ma-
radnak. Nem kell gondolkodnunk azon, vajon
valóságosak avagy a fantasztikus katetóriájába
tartoznak-e a velük megesett csínyek, hisz a ki-
pécézetteket egyből a bolondok házába utalják,
ahol egy idő óta Iván is tartózkodik, és ahol Sztra-
vinszkij professzora főorvos. Tóth József kitűnő
(és a magyar színészek között a legjobb) alakítá-
sában az ideggyógyász - a „legfőbb őrült az
őrültek házában" közhelyén túlmenően - olyan
stilizált marionett-báb, Vitéz László-szerű figura,
aki a sztereotípiával súlyosbított szélsőségekből
egyszerre, egy tizedmásodperc alatt teljesen
normális, rettegő, hétköznapi kisemberré válik;
térdre hull, felnéz az égre és megnyugszik.

Ettől a döbbenetes váltástól megváltozik, ér-
telmet kap az addigi előadás mondandója, már
csak azért is, mert a misztériumjáték szintjeit is
érzékeltetni képes játéktérben csak két hely van
fixen kijelölve: az egyik a ráccsal ellátott idegosz-
tály, amely előtt - a vallomások és hipnózisok

Létay Dóra (Margarita) és George Calin
(Azazello) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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helyszínén - egy szimbolikus értelmű kis fa áll, a
másik pedig ezzel átlósan szemben, a közön-
ségtől távolabb, egy síkkal feljebb, a júdeai jele-
netek helyszíne. A Mester, a teremtő művész el-
pusztított, de mégis elpusztíthatatlan alkotásá-
nak jelenetei nem elsősorban Pilátus (Armand
Calota) és Jesua Ha-Nocri (Szegesdi Róbert) fi-
lozófiai disputáinak tartalma miatt kapnak ki-
emelt szerepet az előadásban, hanem Isten fia,
az idealista ártatlan szenvedésének apoteózisa,
a Jó felmagasztosítása érdekében.

A szám szakrális értelmének megfelelően há-
romszor kerül reflektorfénybe a bibliai helyszín:
Nissan havának tizennegyedik napján, amikor
Jézus Pilátus elé áll; a kereszten szenvedő
Krisztus és a tehetetlen Lévi Máté jeleneténél; il-
letve akkor, amikor - az immár feltámadott Meg-
váltó nélkül - a kétségek között vergődő Pilátus
találkozik Lévi Mátéval. A jelenetek felépítésé-
nek hármas tagolódása egyébként végig jellemzi
az adaptációt, amely a háromhajós gótikus
templomok szerkezetét követi. Ennek alapján a
csúcsot nem a Sátán bálja jelenti, hanem a Mes-
ter megjelenése Iván előtt és a Golgota-jelenet.
Ez a keresztény filozófiát hangsúlyozó drama-
turgiai felépítés azonban az előadásban inkább
modorosságnak tűnt- ha egyáltalán feltűnt-, a
játék és a hatás nem tükrözte. A szimbolikus je-
lentőségű címszereplő, a Mester Derzsi János
interpretálásában hiába érkezik és távozik szinte
nem is evilági módon, a kegyelem állapotát érzé-
keltetve, ha a műről, szerelemről, szenvedésről
szóló, túlságosan hosszú és epikus történetével
nem képes felcsigázni a szünet nélküli játék miatt
amúgyis ellankadt közönség figyelmét. A szen-
vedés-motívum egyébként rokonítja a hőst Iván-
nal, de Jézussal is. A szenvedő Krisztus és az Is-
tennel perlekedő evangélista (Kanda Pál) iko-
nográfiailag szép és felemelő, de elég közhelyes
jelenete már megráz ugyan, de igazán a Mester
meséje alatt egy másodpercre felvillanó Azazel-
lónak (George Calin) Margaritánál tett látogatá-
sa ébreszti fel a közönséget - és tereli át egy
újabb vágányra a koncepciót.

Létay Dóra Margaritája nem ártatlanul szen-
vedő szűz, nem is szabad, hogy az legyen, de
nem is „úgy általában" vágyakozik elveszettnek
hitt kedvese után; igencsak hatalmába kerítette a
nemi vágy. Érthető módon ekkor kísérti meg
közvetítői minőségében a látszólag lányosan
lágy Azazello (a színész korábban Romeót ját-
szotta), akinek mára megjelenése is megtévesz-
tő: az érzékeny külső ugyanis szellemesen cini-
kus bunkót takar. Az eddig elsősorban gregorián
dallamokat tartalmazó zenei összeállítás ezúttal
román kolindára változik. Margarita kéjesen be-
keni testét az ördögi kozmetikummal, vagyis az
alvilági kenőccsel, amitől félvilági boszorkánnyá
változik. A regényből úgy tudjuk, Margarita szá-
mára a bálkirálynői szerep nem kis megpróbálta

tás, és egy-két érdekes mozzanata ellenére
mégiscsak áldozatvállalást jelent, miközben az
asszonyból a többi szerencsétlen iránti szánako-
zás sem vész ki. A zsámbéki produkciónak a Be-
atrice Bleonţ előadásaira annyira jellemző tán-
cos betéttel megoldott sátáni bálján azonban -
az első pantomimikus pillanat metaforáját leszá-
mítva - szó sincs áldozatról. Igaz, bálról sem,
csak szűkkörű, elfajzott házibuliról, ahol Wolan-
dék eléggé magukban vannak. Létay Dóra bal-
esete miatt az általam is látott második előadá-
son Beatrice Bleonţ táncolt a női címszereplő
helyett, aki meztelenül figyelte. Ez az alkalmi
meg-oldás akár használható is lehetne olyan
értelmezésben, hogy a bál és a Sátán kísértése
csak az asszony képzeletében jelenik meg,
ahogy Iván-nak is a Mester... persze akkor ez
egy másik elő-adás volna. A rendező viszont a
bevezetőjében elvetette a kettősség lehetőségét,
így a zsámbéki koreográfia csak erotikus.
Egyetlen profán üzenete van: lehet, hogy az Úr
nagyon megpróbálja, akit szeret, a Sátán
próbálkozásai viszont igen kellemesek. És
ezután még nagy büszkén elnyerhetjük
,,megpróbáltatásaink" jutalmát is - a régi
szerelmesünket, aki nagyon megfáradt már, s
bizonyos, hogy partnerként nem ér fel az
ördöggel, de sebaj! Még elpusztított kézirata
sem kell már neki, olyan jó a memóriája. És ép-
pen akkor, amikor a színpadi adaptáció régvárt
szituációja elkezdődik, már vége is van az
egésznek... mégpedig nem is egyszer. Össze-
sen négyszer fejeződik be az előadás, s a négy
zárás közül három jó is volna, a negyedik, a tény-
leges előadásvég viszont a legkevésbé szeren-
csés.

Az első befejezés: Jézus üzenete Lévi Mátén
keresztül a Sátánnak, amit nagy pirotechnikai
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látványosság húz alá, s szinte irigyelni kezdjük a
Mestert meg Margaritát, amiért a nyugalmat
szánják nekik, és nem a fényt.

A második;: Azazello újra meglátogatja Marga-
ritáékat, Margarita pedig már előre örül a vizitnek,
hisz az előző sem sült el rosszul. A mostani sem,
hisz a borban lévő méreg megszabadítja a párt a
földi szenvedésektől (igaz, a gyönyöröktől is).

A harmadik: a Mester elbúcsúzik a klinikán fe-
lejtett Ivántól, akinek e búcsú feltehetően a
Kasszandra-lázálma, mert a távozó és
szerelmese nemcsak Iván előtt, de előttünk sem
jelenik meg, pedig szövegük is van rá.

A negyedik befejezés vagy inkább félbeha-
gyás: a fény funkciójában - akár a Romeo és
Júlia vége felé, csak itt indokolatlanul - a
kivilágított gótikus templom tárul elénk, egy
kékesen foszforeszkáló kis koboldpár pedig
feltehetően azt fejezi ki, hogy a Mester és
szerelmese immár békén nyugszik.

Köznapiasan szólva: jó és rossz lakik tehát
együtt, eggyéforrva a zsámbéki előadásban. A
jóban lévő rossz, mi tagadás, gyötrő; a rosszban
lévő jó viszont... hát, az nagyon jó!

A Mester és Margarita (Zsámbéki Szombatok Nyári
Színház)

Mihail Bulgakov regényéből a színpadi adaptációt ké-
szítette, zenéjét összeállította és rendezte: Beatrice

Bleonţ. Jelmez: Katinka Roman. Fény: Ana Vasilescu
és Tóth Sándor. Pirotechnika: Várhegyi Attila. Hang:

Nicu Basov. Technikai rendező: Vlad Stanescu.
Szereplők: Claudiu Bleonţ, Armand Calota, Gabriel
Costea, George Calin, Andrei Duban, Ana Ciontea,
Carmen lonesCu, Derzsi János, Létay Dóra, Szegesdi
Róbert, Kanda Pál, Dégi János, Puskás Tivadar, Tóth
József, Albert Péter, Rékai Nándor, Szabados Mihály,
Andai Kati, Szabó Győző, Egyed Attila.
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forradalom szerteszét szóródott kóborlóiról), de
még nem sejtik azt sem, mivé kénytelenek
vál(toz)ni. Még reménykednek benne, hogy
újra-kezdhetik, folytathatják azt, ami elmúlt. A
politikus terveket sző a magyarság
újjászületéséről, a költő verseket ír a nemzetnek,
a magányos férj az óhazában rekedt feleségét
várja. Maguk is hiszik, Amerikában valósággá
válhat minden álmuk. Ehelyett észrevétlenül
álommá foszlik a va-
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