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itt bánik fukarul a szereplőkkel. A furcsa maszkok
sztriptízt mutatnak be, groteszk műgenitáliáikkal
illetlenkednek. Margarita nem hódolatot fogadó
bálkirálynő, hanem szabad préda, rendelkezésre
bocsátja a testét mindenkinek. Ettől merül ki,
magától undorodva ébred fel. A bulgakovi törté-
nelmi rémseregszemle helyett igazi sátánista
szertartást akar a rendezés megvalósítani, de
meglehetősen idétlenre sikerül. Nem ijesztő, nem
is undorító igazán, viszont borzasztóan művi.
Woland maga celebrálja a szertartást, saját
kezűleg végzi a hentesmunkát. Egyébként csak
utasítani szokta beosztottjait. Fáradt, sánta öreg-
ember. Kulka János nem sátánkodik. Metsző
okossággal, intenzív jelenléttel igyekszik maga
körül nyugtalanító légkört teremteni. A széles tér,
illetve a jelmeze nehezíti ezt. Apróság, de a figu-
rához szerintem hozzátartozik az ördögi jólöltö-
zöttség. Márkás kölni nyomja el a kénkőszagot. A
szegedi Woland rosszul szabott kabátjában hiába
próbál félelmetességet sugározni.

Blaskó Péter tétova értelmiségi Mesterében
viszont egy éppen megfelelő magatartásbeli
rosszulöltözöttség jelenik meg. Szétesett, meg-
tört ember. Nincs hite a saját tudásában. Lehet,
hogy jó regényt tud írni, de az életben annyira
sebezhető, hogy mindenképpen Létay Dóra szlá-
vosan telt szépségű, határozott Margaritájára van
szüksége. Azonban nem mindenütt érezhető
meggyőzően a fiatalasszonyból áradó elszántság,
a mindent megmozgató „még az ördöggel" is
szerelmes lendülete. Nemcsak Létay Dóra, de a
többi színész dolgát is megnehezíti, hogy az
egyébként gazdaságos és jól megszerkesztett
adaptáció mintha túlságosan szeretné a regényt.
Sokat akar feldolgozni belőle, emiatt terjedelmi
okokból tömöríteni kényszerül az egyes jelenete-
ket. Mind a nézőknek, mind a szereplőknek ko-
moly iramot kell futniuk az előadás teljes hosszán,
és erre nincs mindig szusz. Sokszor nem tudják
kifutni magukat bizonyos folyamatok, jel-
zésszerűek maradnak.

Nem segít ezen a tömérdek kiváló szcenikai
ötlet sem, dekorativitással nem váltható meg a
színészi teljesítmény. Nem lehet látvánnyal meg-
úszni azt, hogy két színész között akár egy csu-
pasz színpadon valódi kapcsolat jöjjön létre, bár
egy-egy teátrális lelemény jó alapot szolgáltat a
játéknak is. Ezek az előadás igazi erősségei. Egy
nagy korongon makettek forognak körbe, ennek
segítségével kiválóan megjeleníthető, hogy vala-
ki keresztülrohan a városon, vagy éppen átrepül
fölötte. Hatásos ötlet, ahogy a Mester egyszerre
meséli fiatal barátjának és közben játssza is
Margaritával szerelmük történetét. Érvényesülé-
séhez elengedhetetlen Blaskó Péter pontos és
átgondolt játéka. Amikor Margarita kenni kezdi
magát a varázskrémmel, a színpadon félhomály
van, ultraibolya megvilágítás. A színésznő keze
nyomán jelenik meg a saját teste, a zöldesen

foszforeszkáló krémnek köszönhetően a
semmiből rajzolódik ki. Az egyházi kórus mint az
utolsó vacsorát ábrázoló ikon jelenik meg, kere-
kekre szerelve. Egyszer-egyszer komikus, ahogy
a kétfelől lendületből érkező két szent kézilabda-
csapat összekoccan középen. Szándékoltan hu-
moros viszont, mikor Máté (a Mester regénye
szerint az egyetlen tanítvány) az egyik gurulj-gu-
rulj-asztalkámon érkezik követségbe Wolandhoz.
A sátán leül mellé, és a beszélgetés alatt
unottan csipeget az utolsó vacsora maradványa-
iból, nassol egy kis „ez azén testem, mely tiéret-
tetek megtöretik"-et.

Szikora János nagy érdeme, hogy sajátos,
merész húzásokkal élő, mégis közérthető, a
szélesebb közönség számára is befogadható
színházi nyelvet tudott kialakítani. Esetleges
aránytévesztései ellenére is érvényes A Mester és
Margarita-előadás született. A jóról és a rosszról.
Összekutyult mítoszokon keresztül láttatva az
embert, ahogy belegabalyodik önnön
viszonyrendszereibe. Minket is meglegyint, amin
kétezer éve töpreng Poncius Pilátus lovag, Júdea
ötödik helytartója.

A pécsi Bulgakov-előadás számos erénye
mellett adós maradt annak felmutatásával, hogy
ma mit jelent, s jelent-e valamit ez a mű. A
minden oldalról szorongatott színészkirály
összeomlásából kirajzolódhat-e
a közhelyeken túlmutató igazság, avagy
Hatalom és művész kapcsolatának untig ismert
képletét illusztrálja-e csak a darab, és erről szól-e
valójában az előadás?

Bulgakov-szakírók óva intenek attól a méltány-
talanságtól, hogy a szerzőt - tudatosan vagy ön-
kéntelenül - remekbe sikerült nagyregényén át
vallassuk. Temékenyebbnek tűnhet az a
megközelítés, amely az életmű egyes darabjaiban
változatokat láttat az állandó bulgakovi témákra és
problémákra az egymásba át-átszűrődő
motívumok mentén. (Igaz, a színházi néző is
nehezen vonatkoztat el A Mester és Margaritától.
Gyakrabban találkozhat mostanában annak
feldolgozásaival, mint magukkal a bulgakovi
drámákkal...) Bulgakov a húszas évek végén írta
a Képmutatók cselszövését, mi-közben már
dolgozott a nagyregényen. De míg a Moliére-
darab legvégső szövege is elkészül a harmincas
évtized elejére, A Mester és Margaritát élete
végéig változtatja.
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A darab bemutatása - Sztanyiszlavszkijnak és
Sztálinnak „köszönhetően" - sokat késik. A vég-
re-valahára létrejött bemutatót pedig hamar be-
tiltják.

Borisz Gaszparov fedi fel legmarkánsabban a
Bulgakov-életmű egyik alapsajátságát: az Isten, a
Pártfogó, az Uralkodó, a Zsarnok, a Teremtő, a
Művész, az Áruló, a Lázadó, a Mártír alakjának
egymásra montírozását, egymásba való átmene-
teit. A regényben nagyszabású átváltozásokkal is
találkozunk. Éppen Pilátus, a hatalom meg-
személyesítője teszi meg a legnagyobb utat a
megérzéstől a felismerésig, amelyet a megbánás
és vezeklés kétezer éve követ. Részben ő okozza
Jesua halálát, de belőle lesz a megtérés nagy
hőse, ami az ember általi megszólítottság válla-
lását jelenti: a hivatalnokszerep hátrahagyását és
a beszélgetőtárs iránti vágy lankadatlan megélé-
sét, majd e vágy beteljesülését. XIV. Lajossal őt
csak a kedvelt alattvaló elutasításának motívuma
köti össze; mindketten elfordulnak kegyeltjüktől,
amikor az korlátaikat sérti. A legfőbb földi-égi
tekintély mindenhatóságának kétségbe vonását
nem tűrhetik. Másfelől ők is függő helyzetben
vannak. Lajosnak hatásosan fejére is olvassák
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tanácsadói, hogy őt a vallás legitimálja. (A füg-
gés, felfüggesztettség jelentését a darab számos
magyar fordítása közül egyik sem érzékelteti, a
francia-orosz eredeti kabalája viszont magában
hordja. E motívum keresztül-kasul szövi a drá-
mát, testet is ölt a pécsi díszlet több megoldásá-
ban.)

A király egyensúlyozó játéka, amellyel tehet-
séges művészét védelmezi, egy ponton véget ér.
A vérfertőző házasság ténye az utolsó csepp a
pohárban. Lajosnak ettől kezdve nem éri meg
továbbra is pártfogolni komédiását. A király
abszolút hatalma kérdőjeleződnék meg, ha a
szörnyű gyanú felmerülte után is védelmezné
Moliére-t. Szerepe ezután megmerevedik,
visszabálványozódik. (Nem így Pilátusé, akinek
története ekkor kezdődik!)

A rettentő titok napfényre kerülése végleg
meggátolja a királyt a művészet titkainak kíván-
csi, örömteli szemlélésében, pedig ez mozgatta,
amíg volt mozgástere. A hamiskártyás trükkje is
izgatja, ahogyan Moliére-t a táv-clavicemba-
listáé. Sorra lepleződnek le a résztitkok - de
vajon Moliére-é, az emberé és művészé is kide-
rül-e?

Moliére művészete e drámában társadalmi és
magánéleti támadások kereszttüzében áll, me-
lyek a vallás megszentségtelenítésének vádjában
találják meg közös nevezőjüket. Magánéletének
tisztázása végett Madeleine-ért kiált, aki, mint
Moliére hiszi, megcáfolhatná a szörnyű feltétele-
zést. Madeleine azonban ekkor már nem él, egé-
szen biztosat pedig ő sem mondhatott volna
Moliére apa voltáról - a néző tudja ezt. Moliére
apai szerencsétlenségéről is értesültünk már:
éppen a király előtt beszél arról a nagy komédiás,
hogy gyermekei eddig mind életképtelenek vol-
tak. Ez árnyékot vet Armande terhességére is...
Belőle, aktuális szerelméből éppen „legnagyobb
színésznőt" készül kreálni. Reménybeli teremt-
ményei azonban, mint ezt a darab megmutatja,
kicsúsznak a keze közül. Színdarabjai, amelyek-
ben kiteljesülhetne, kivételt képezhetnének, ám
Bulgakov elsősorban a szerző ellen fordítható
éles fegyvert mutatja meg bennük, s azt a kibo-
gozhatatlan folyondárt, amelyet alkotója élete köré
szőnek. A darabbeli Moliére öngerjesztő folya-
matot indít meg a maga veszélyes és kibogozha-
tatlan értékű teremtményeivel, a vázolt tisztázat-
lan (tisztátalan?) aktusokkal, miközben bűnbá-
natra, fordított oidipuszi bűnének felismerésére
nincs igazi lehetősége, hiszen bűnének státusa
bizonytalan. A bizonytalansági tényezőn jelentős
értelmi nyomaték van: talán ez a dráma XX.
századi eleme.

Moliére kicsiben Lajost alakítja: elzárja, kita-
gadja azt, aki megsértette, aztán mérsékeli a
büntetést. Engedékenysége, visszakozásai azon-
ban vagy későn jönnek, vagy meghatóak és a
felmentettre nézve termékenyek ugyan, őt magát

azonban nem menthetik meg. A kiengeszteltek,
de a megbántottak is mellette állnak. Van kiknek
elsiratniuk őt a fináléban.

A darab nem hangsúlyozza, inkább csak jelzi
Moliére műveinek jelentőségét (kisebb mérték-
ben az előadott részleteken át, nagyobbrészt ha-
tásuk révén), és azokat mindenekelőtt mint az
ellene folyó hajsza kiváltó okainak illusztrációit
tálalja. Előtérbe kerül viszont Moliére maga: a
megbocsátás, megszelídülés gesztusai teszik
egyénivé, vonzóvá, megjegyezhetővé az arcát.
Féktelen természetének visszavonásai ezek az
atyáskodó, gondoskodó gesztusok, amelyekkel
a legváratlanabb, legesendőbb pillanatban jutal-
mazza környezetét, színtársulatának tagjait. Míg
Moliére a kiengesztelődés, a király a végső meg-
keményedés irányába tart.

Talán ebben is rejlik a főhős darabbéli titka?
Ezeket a mozdulatokat Jordán Tamás benső-
ségesen közvetíti. Az űzött művész emberi
nagysága, szeretnivalósága, váratlansága,
zsenialitása ezekből a helyzetekből tűnik elő.
Ugyan a darab kezdettől a beteg és
megalázkodó, kompromisszumokat kötő, a
királyi kegytől függő Moliére-t mutatja, a
meggyötört művész alakjába mégis kívánatos lett
volna az előadás során több ellenpontozást
bevinni. Jordán Tamás Moliére-je űzött áldozat;
nem lát ki élete szövevényeiből. Túlontúl
nyilvánvaló a beavatott néző és a hamar
beavatódó szereplők előtt az, hogy vesztett
helyzetből indul. Armande kacérsága, könnyű
elcsábíthatósága az előadásban jóval hangsúlyo-
zottabb, mint a darabban, Moliére hányódása
pedig karikírozott. Gyengesége, kiszolgáltatott-
sága, a körülményektől való függése egyértel-
műen védtelenné teszik. Helyzetének alapvető

Jordán Tamás (Moliére) és Kiss Jenő (XIV.
Lajos)

megoldhatatlanságához önsorsrontó hajlandó-
ság járul. A néző levegőért kapkod, és sokadszor
is végignézi a szerencsétlen kis-nagyember
vergődését. Szánja csupasz hősét, de ebben a
mechanizmusban sok az ismert elem.

A harmincas évek analóg történelmi és emberi
helyzetében valóban erős hatása lehetett a drá-
mának és az előadásnak. Ma nem jelent revelá-
ciót sem a hatalom játszmáinak leleplezése, sem
az egyházkritika, amelyet a díszlet nagy fekete
keresztjei is hangsúlyoznak, sem pedig az Oltá-
riszentség Társaság kegyetlen, keresztényinek
aligha nevezhető eszközei. A színházban játszó-
dó színház lehetőségei, a szerepjátszás, a
teatralitás-természetesség, a kívül-belül
egyszerre tartózkodás, a fikció és valóság
egymásba tűnései szerencsés esetben azonban
még hathatnak. Az utóbb említett-fogások is a
modernitás közhelyei, korunk azonban újra és
újra felfedezi őket. Füsti Molnár Éva Madeleine-
je hangsúlyozottan színésznőként szavalja
fájdalmának mondatait, amikor a férfi bejelenti:
elhagyja őt. A nézőtér mintha megérezné, hogy
ez új, ez a modalitás az övé, az övék, ez a
hangszerelés nincs benne a Bulgakov-
szövegben, és hálásan reagál rá. Az előadás
követi és gyakran továbbviszi a szerzői
utasításokat, illetve a darab szellemében teremt
új elemeket. Monumentális, többszörösen ta-
golt, lenyűgözően hatásos színpadteret épít, ki-
válóan érzékeltetve az áttételeket. Veszélyesen
meredező óriáslépcsőivel pedig nyomatékosítja



▼ BULGAKOV ▼

Beer György (Moirron) és Tamás Éva (Armande
Béjart) (Simarafotó)

a templompincében ülésező titkos társaság, a
jámborság képmutatóinak alvilágiságát. A hatal-
mas lépcső fontos szereplője az előadásnak, be-
kötött szemmel, sötétben is járnak rajta. Az ud-
varoncok suttogása látványos, kifinomultan ko-
reografált, hatásos klasszicista állóképeket hív
életre, amelyekben jól érvényesülnek Szakács
Györgyi szép jelmezei.

A körülmények és az önmaga által font háló
befonja és megfojtja Moliére-t. Komor történé-
sekbe és egyszersmind kínos paródiába torkollik a
folyamat, ahogy szorul a hurok a nyaka körül.
Csőstül zúdulnak rá az események, már semmi
sem segíthet rajta. Beismerő megbocsátása a
második felvonás szép gesztusa.

A véghez vezető út fázisait pontosan eleveníti
fel az előadás: szöveghű színpadképek követ-
keznek. Most már a komorság ver tanyát a
színpadon, profi cselszövések váltakoznak a
vergődés jeleneteivel. Túlzottan kiszámított min-
den. Egyszerűsödik a kép. Amíg kezdetben ötle-
tek sziporkáznak, a szünettől egyre monotonab-
bá válik a színház. Az első rész kiaknázza a szö-
vegben rejlő lehetőségeket, a második inkább
szó szerint fordít. (A szó szerinti követés miatt
sikerül például túlontúl parodisztikusra Moliére
kegyvesztettség utáni tépelődése: bukfencet vet

előttünk, csúszik-mászik a mindezek átvitt értel-
mére szóban is reflektáló, megalázott komédiás.

Ha nem is nagyon látható, mi a Titka ma
ennek a drámának, titkai azért lehetnek: kelle-
mes színekre, foltokra rá is bukkanunk a Csiszár
Imre rendezte előadásban - ami nem len-ne
kevés, ha azok végig kitartanának. Része-sülünk
Az igazságos varga mesterkéletlenségében
(Bajomi Nagy György), az írnok hűvös, darabos,
nyers segítőkészségében (Moravetz Levente),
Madeleine fantasztikus alakváltásában, Moirron
ingerlő és megnyerő pimaszságában (Beer
György), s nem utolsósorban élvezhetjük a király
(Kiss Jenő) humorát, iróniáját, szembe-sülésre
késztető igazságos kegyetlenségét, emberségét,
szeszélyességét, majd regisztrálhatjuk végső
bezárulását.

Kérdés marad azért, hogy e korlátozott színe-
ken, hangulatokon, karaktereken, helyzeteken túl
miről szólhat még ez a ma oly klasszikusan zárt-
nak ható darab. Az első felvonás kitűnő hangolt-
sága, forgácsokat egységben tartó ritmusa egé-
szen jó benyomást tett. A második felvonás
vesszőfutása azonban egyhangúbb, egysíkúbb.
Ezt az alaphangot már a nyitó kép megadja. Az
említett kihallgatási jelenetben méltányolhatóak
a nagyszabású látványmegoldások, azok ránk
tett félelmetes hatása azonban mégis egysíkú.
Kevés benne a meglepő, megindító elem. A ko-
mikus és tragikus fogásokkal egy ideig jól egyen-
súlyozó művészdráma bulgakovi alapszövege is

rendelkezik már e sajátsággal, a
rendezés pedig nem tesz eleget
ellensúlyozására.

A Mester és Margarita Mestere
elzárkózásba menekülő figura, aki
nem kíván közvetlenül részt venni a
világban. Az ő attitűdje sem írható
le oly egyszerűen, ahogy Csiszár
Imre a műsorlapon teszi.
„Tisztasága" tekinthető
megfutamodásnak. Tudjuk,
megtagadja regényét, lemond
szerelméről és az életről, ha még-
oly ellentmondásosan is, és ha
nem ő lép kapcsolatba a külvilág-
gal, az kopogtat be hozzá. Szerel-
mi kapcsolata Margaritával pedig -

házasságtörés. Moliére nyakig
benne van a világban, ő színházi
ember, függ a bemutatás
lehetőségétől. Ő másként sározódik
be, az ő drámaisága a folytonos
ütésváltás-sorozatban van, az
egyensúlyozás, a teremtés,
pusztítás, kompromiszszumkeresés
gyakorlatában. A
Bulgakov-drámahős Moliére-

hez azonban mára
más hang-súlyok szükségeltetnek,

hiszen típusa teljességgel átment a köztudatba.
A Mester és Margaritaból más-más szereplők,
össze-függések, mechanizmusok kerülnek
újabban fókuszba; a Moliére-darab előadása is
valószínűleg új megoldásokat, új látószögeket és
ki-tartott lendületet kíván. Csiszár lmréék nehéz
feladatra vállalkoztak, amikor kipróbálták, ho-
gyan hat ma Bulgakovnak ez a drámája. A Pécsi
Nemzeti Színház köré gyűlt kis vendég-csapat
(Csiszár Imre, Márta István, Szakács Györgyi s a
színészek közül például a rendszeresen szereplő
Andorai Péter) közreműködésével több figyelemre
méltó előadás született itt az elmúlt időszakban. A
Képmutatók cselszövése problematikus
alapanyag, amelynek színreviteléhez jó rész-
megoldásokat találtak, s a darabot helyenként sike-
rült mai hangsúlyokkal felruházniok.

Bulgakov: Képmutatók cselszövése (Pécsi Nemzeti
Színház)
Fordította: Karig Sára. Jelmeztervező: Szakács Györ-
gyi. Zene: Márta István. Koreográfus: Tóth Sándor.
Asszisztens: Steiner Zsolt, Bagossy Laura. Rendezte
ésadíszletet tervezte: Csiszár Imre.
Szereplők: Jordán Tamás, Füsti Molnár Éva, Tamás
Éva, Bacskó Tünde, Moravetz Levente, Beer György,
Németh János, Stenczer Béla, Kiss Jenő, Rázga Mik-
lós, Andorai Péter, Pilinczes József, Bajomi Nagy
György, Újláb Tamás, Bódis Zsuzsa, Kovács Dénes,
Krum Ádám, Rubind Péter, Monori Ica, Varga Erika,
Tóth József.


