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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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Hunyadi László (Madarász) és Hatházi András
(Vilmos) (Hosszú János felvétele)

lóságuk. Az idegen földrész kíméletlen realitásai
új címkét ragasztanak minden emlékre, tervre.
Még csak három év telt el a 48-as forradalom óta,
s máris csupán messzi, fájdalmas emlék. Ami
néhány éve még a szereplők közös küzdelmé-
nek reális célkitűzése volt, ezen a távoli konti-
nensen egyre inkább hihetetlen, beválthatatlan
illúziónak tetszik.

Békés Pál darabjának minden egyes szerep-
lője menthetetlen álmodozó: terveik vannak a
valósággal, a vágyaik, reményeik tartják őket
életben. Eltérő hőfokon és különböző kitartással,
de őriznek valamit egy anakronisztikussá vált vi-
lág eszményeiből. A valóságból valamennyien
egy szebb világba vágynak. Álom és álom között
azonban értelmetlen igazságot tenni, még ha a
valóság némelyiket reális tervnek, másokat re-
ménytelen illúziónak minősít is. Hisz ki bizonyít-
hatná, hogy Kossuth (Medgyesfalvy Sándor), il-
letve Pulszky (Lohinszky Loránd) terve reáli-
sabb, mint Újházyé (Nagy Dezső)? Az egykori
kormányzó s titkára a szabadsághős látványos
pózait közszemlére bocsátva igyekszik Ameri-
kában összekilincselni a forradalom újrakezdé-
séhez szükséges anyagiakat. A volt komáromi
kormánybiztos viszont az új kontinensen akar új
Magyarországot alapítani, hogy az amerikai Bu-

portját, a darab szereplőit. Remek drámai alap-
anyagot foglal hát magába a New Buda, megírása
azonban hiányérzeteket kelt. Fölöslegesnek
tűnik benne a Kossuth-szál, amely egyrészt ki-
dolgozatlan: történet helyett csak külső törté-
nésekre való hivatkozásokat tartalmaz, más-
részt funkciótlan: sem viszonyítási lehetőséget,
sem ellenpontot nem jelent a másik, Újházyékat
középpontba állító cselekményszálhoz képest. A
sátorlakók történetében viszont kidolgozatlanok
a fordulópontok: nem kellően motíváltak a
kapcsolatok, csak jelzésszerű a széthullás folya-
mata. A drámai indítás utána darab egyre inkább
epikus jelenetek laza füzérévé esik szét.

A kisvárdai előadás, bár több dramaturgiai
változtatással is élt (megrövidült a Kossuth-szál,
áthelyeződtek egyes jelenetek), lényegét tekint-
ve nem korrigálta a darab hiányosságait. Az elő-
adás is a mű irányait követi: érdeklődést keltő
kezdés után, sok irányba tartó, némileg rende-
zetlennek ható folyamatokat ábrázol. A Horváth
Z. Gergely által választott játéktér csak részben
képes feloldani ezeket az ellentmondásokat. A
vár melletti parkba helyezett előadáson középen
ülnek a nézők, körülöttük pedig több irányban
zajlanak az események. Mindennapi életüket
élik a sátorlakók; lovasok érkeznek, kocsik hajta-
nak el, a lehajló lombok alatt temetnek, később a
sírból koporsót emelnek ki. A természeti környe-
zet természetszerűleg felerősíti a természeti tör-
ténések erejét, a prérin hányódók alig artikulált
belső folyamatait, ugyanakkor természetesebbé
teszi a történések epikus jellegét is. (A „panorá-
ma" játéktér lehetőségeit kihasználva a rende-
zés több filmszerű megoldással is élt.) A Kos-
suth-szál történései ugyanakkor belső tereket és
szónoki erkélyeket imitáló emelvényen zajlanak.
Ezek a természeti környezetben idegen jelzéses
terek önkéntelenül is a stilizáció irányába tolják el
az itteni történéseket, Kossuth személyében a
maszkszerűséget, szerepében a pózokat erősí-
tik fel. Ez egyrészt fontos utalása az előadásnak,
ugyanakkor óhatatlanul is súlytalanabbá fokozza
le a darab tétjét: a realitását vesztett szerep
foglyaként vergődő vezér megnyerése sem je-
lenthetné Újházy számára a sikert, terveinek
visszaigazolását, másfelől a visszautasítás sem
több a régi barátban való csalódásnál. A két szál
találkozása így csupán egy elodázott nagyjele-
net: Kossuth a nagyratörő tervekért cserébe
csak néhány hazafias pózát testálja Újházyra.
Mindkettőjükben ott bujkál ugyan a keserűség,
hogy már semmi közük egymás álmaihoz, de
nem ébresztik rá a másikat semmilyen új felis-
merésre. Pedig végkicsengésében nem az ál-
mok hiábavalóságáról, hanem az ébredés kese-
rűségéről szól a darab. A hiábavaló és a reális
álom konfrontációjáról. És némely pillanatában
erre utal az előadás is, elsősorban néhány remek
színészi alakításnak köszönhetően.

dán felnőtt új nemzedék, amely anyanyelveként
sajátítja el a szabadságot, új honfoglalóként tér-
hessen majd vissza az elvesztett hazába.

Lehetne akár mindkét elképzelés messzelátó
terv is, de az idő rostáján kihullva menthetetlen il-
lúziónak bizonyul mindkettő. Az új nemzedék
ugyanis nem a múltról álmodik, hanem az élet új
realitásaihoz igazodik. Őket nem a haza illúziója,
hanem az érvényesülés kényszere tartja fogva.
Realistának tűnnek, pedig csak az álmaik kéz-
zelfoghatóbbak. Hisz ugyanúgy reménytelen
álom elindulni Kaliforniába aranyat mosni, mint
magyar költőnek maradni Amerikában is. Éppoly
valószerűtlen feleségül menni egy jenkihez, aki
még leánykérés közben sem száll le a lováról,
mint elszántan ragaszkodni a szétfoszló
szerelem illúziójához. Kerényi Frigyes (Bogdán
Zsolt) és Újházi Klára (Molnár Júlia) számára
mégis az előbbi lehetőség a valóságosabb.
Éppúgy árulás odahagyni New Buda délibábos
tervét, mint az élet újrakezdéséhez ellopni a
szülők megtakarított pénzét. Újházy kisebbik
lánya (Diószegi Imola) és Madarász fia (Hatházi
András) mégis erre kényszerül. Majthényi
(Nemes Levente) sem lesz boldogabb akkor, ha
többé már nem a feleségét várja, hanem egy
vegyesbolt apró sem-miségeibe öli az álmait.

Ragaszkodás az álommá foszlott valóság-
hoz, illetve a realitásokhoz igazodva új álmok
kergetése - erről szól Békés Pál darabja. Ez a
kettős folyamat tartja össze és űzi sokfelé az
Amerikába szakadt magyarok maroknyi cso-
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Újházy, a merész álmodozó Nagy Dezső alakí-
tásában egy nekikeseredett szenvedély alázatos
foglya. Szolgálni akarja hazáját, a szabadságot, a
nemzet lelki újjászületését, s ezenközben elve-
szít mindent, ami a realitáshoz köti: a földjét, csa-
ládját, feleségét. (Újházyné: Farkas Ibolya) Újabb
és újabb illúziókba menekül hát, hogy görcsösen
megóvja magát az ébredéstől. Ellenpárja, Mada-
rász Hunyadi László játékában minden illúzióját
elvesztett álmodozó, keserű cinizmusra kény-
szerült utópista. Szimbolikusan végrehajtott ott-
honi kivégzésének híre rádöbbenti, hogy régi énje
végképp halott. De annak sem látja értelmét,
hogy új életet kezdjen. Megfogalmazatlanul is
tudja: élni csak az ébrenlétben lehet, de az élet-
nek értelmet az álom adhatna. Sejti, hogy már
nincs mire várnia, de ez a hiábavalóságtudat
majd csak fél évszázad múltán űzi őt a halálba.
Addig életben tartja a lélek mélyére zárt álom: a
megokolhatatlan reménykedés. Madarász örök
kártyapartnere, tükörképre és ellenpontja, Keo-

ehet, hogy megcsalnak az érzékeim. Lát-
tam nyáron Gyulán egy színészileg erőtel-
jesen, összeszedetten megfogalmazott
előadást, csak éppen a darabbal szem-
ben voltak több mint súlyos fenntartásaim.
És láttam egy remek dráma halvány, a

színészek egy részétől alulfogalmazott, más
részétől félre-értelmezett megvalósítását. Az
okokat csak találgathatom, majd arra is
kísérletet teszek.

Kezdjük azzal, hogy mi is a bajom Hubay Mik-
lós negyedszázad múltán újra elővett, kicsit
megigazgatott művével, amely most A cethal há-

tán címen ment. A szerző két irodalmi mű felidé-
zésével szeretné egyszerre megfogalmazni a ti-
zenhatodik századi, egyszersmind az örök ma-
gyar sors tragédiáját, a Mohács után széthullott
és azóta is vergődő ország hányattatásait. A cím-
adó képet Adytól veszi, s föl kívánja támasztani
a tetszhalálból a drámai remeknek érzett névte-
len művet, a Balassi Menyhárt árultatásáról szó-
ló párbeszédes politikai pamfletet. Ezzel ráadá-
sul pótlólag, utólag meg szeretné teremteni a
magyar Erzsébet-kort, legalábbis a drámairoda-
lomban. Mondhatni, ahogyan Arany János a ti-
zenkilencedik században az elveszettnek vélt

kuk, az indián törzsfőnök Czintos József vissza-
fogott eszközökkel is sokértelmű alakításában a
bölcsek rendíthetetlenségével néz szembe a re-
ménytelenséggel. Illúziótlanul látja a jövőt, még-
sem tartja hiábavalónak az álmokat: egyetemi ta-
nulmányai után visszatért kihalásra ítélt népéhez,
a fizikai megmaradásért gyermekeket nemz, a
lelki túlélés érdekében egy néhány száz ember
által beszélt nyelv költőjévé válik. Aztán nyelvet
cserél, hogy nyom maradjon utána. Megteszi,
amit tehet, de nem vár a valóságtól igazolást,
hogy mindez reális álom-e vagy csupán illúzió?

Békás Pál: New Buda (Kisvárdai Várszínház)

Rendezte s a játékteret tervezte: Horváth Z. Gergely.
Jelmez: Labancz Klára. Zene: Incze Katalin. Szceni-

kus: Deák Barna.
Szereplők: Nagy Dezső, Hunyadi László, Medgyes-
falvy Sándor, Lohinszky Loránd, Czintos József, Far-
kas Ibolya, Molnár Júlia, Diószegi Imola, Hatházi And-
rás, Kardos Róbert, Bogdán Zsolt, Nemes Levente,
Bocsárdi László, Bocsárdi Gabriella, Demeter András.

őseposzt, úgy Hubay az ismeretes történelmi kö-
rülmények folytán meg sem születhetett nagy
magyar reneszánsz-korabarokk drámát gondol-
ná megalkotni (újraalkotni?) a huszadik század
harmadik harmadában.

A vállalkozás természetesen abszurd, mind-
azonáltal, ahogyan Arany János szándékából ti-
zenkilencedik századi remekművek születtek,
Hubay lelkesedéséből, műveltségéből, alapjá-
ban tragikus, de a szarkazmust sem nélkülöző
történelemlátásából talán kijöhetett volna egy
szellemes huszadik századi történelmi parabola,
persziflázs. Ez elé talán az sem állított volna
leküzdhetetlen akadályt - legföljebb nagyon bo-
nyolult technikai-dramaturgiai feladatot jelentett
volna -, hogy a szerző a történelmet egyúttal a
dráma genezisének, születésének történeteként
is kívánta bemutatni. A Balassi-komédiát oda-
ajándékozta - nem minden alap nélkül - az első
valódi magyar drámaírónak, Bomemisza Pé-
ternek, aki mintegy korának hatalmasaival, ma-
gával Balassival, János királlyal, Oláh Miklós ér-
sekkel küszködve, azokat a nemzet ellen elköve-
tett bűneikre rádöbbentendő, szenvedi ki magá-
ból a színpadi művet.

Hubay azonban valójában nem darabot ír, ha-
nem esszét az általa elképzelt darabról. Megjele-
níthetetlen szerzői utalásai sokszor többet árul-
nak el szándékairól, mintadialógusok, hogy filoló-
giai közbevetéseiről ne is szóljak. Azt például hon-
nan fogja megtudni a néző, hogy egyik alkalom-
mal eredeti Bomemisza-szöveget hall? De persze
lehet, hogy ez nem is olyan fontos. Az viszont
igen, hogy az elhangzó szövegekből, a megjele-
níthető akciókból sokkal kevesebb derül ki a sze-
replők jelleméről, mint a szerző közbevetéseiből,
azaz a színpadon nem jelennek meg egységes,
erőteljes, világos karakterek. Következésképpen
a történet is meglehetősen nehezen követhető,
gyakran tetszik önkényesnek egy-egy fordulat,
nem érthető, ki, mikor, miért van éppen ott, ahol,
miért azt teszi és mondja, amit éppen. A nagy drá-
mai csúcspontoknak szánt jelenetek pedig hol za-
varosak, hol szájbarágón egyértelműek, hol meg
hatásuk éppen az ellenkezőjére fordul, megrázó,
megrendítő helyett inkább komikusnak érezzük
őket. A méltányosság kedvéért nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy ez a szerző egyik
legnagyralátóbb szándékából is fakad: szeretné
hatalmas groteszk képekben felmutatni az ország
helyzetét, az erkölcsök állapotát, azt a rettentő
szituációt, amikor minden az ellenkezőjére fordul,
amikor az állandó árulás az egyetlen állhatatos-
ság, hiszen csak a különféle erők közötti folytonos
ingajáratban lehet egyáltalán megmaradni.

Vélhetnénk úgyis, hogy Hubay reménytelenül
tévelyeg a két darab - Balassi drámája és a drá-
ma drámája -- között, az a gyanúm azonban,
hogy Hubaynak mégis igen nagy szüksége volt
arra, hogy egyetlen drámába két darabot próbál-
jon beleírni, külön-külön ugyanis nyilván egyiket
sem érezte volna eléggé erősnek, eléggé teljes-
nek. Azaz külön-külön egyikkel sem boldogulna.

Talán azért sem, mert makacsul ragaszkodik
egy alighanem félreértett költői képhez, amely a
darab címéül is szolgál. Az 1908-ban íródott Ady-
vers ugyanis nem az ország állapotáról szól,
hanem - ha úgy tetszik - sokkal általánosabb
emberi létérzékelésről, vagy éppen kifejezetten
individuális, személyes életérzésről. Ettől persze
még nyugodtan átértelmezhető- szűkíthető vagy
bővíthető - lenne e kép az ország helyzetére;
Hubay azonban hozzákapcsolja az elsüllyedt
sziget, a tengerbe merült világ képét, mintegy a
süllyedés, az alámerülés képzetével hozva
kapcsolatba az ország, a nemzet hanyatlását.
Ady nagy Cethala azonban nem süllyed, nem
merül le a mélybe. Síkos, undorító a háta, félő,
ha megmoccan, leesünk róla. A természet
közönye, a világmindenség rideg iszonyata mel-
lett a végpusztulás állandó fenyegetése is benne
van természetesen a versben. De nem a ténye.
Vacogó haláltánc a lét-nemlét határán - ez még
dráma. A nagy Cethallal tengerbe merülő ország
képe nem az. Az már legfeljebb apokaliptikus
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