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NE HISZTERIZÁLJUK MOSZKVÁT!
BULGAKOV: RETTEGETT IVÁN VASZILJEVICS

ulgakov, ha élne, bizonyára némi derűvel
szemlélné Mohácsi Jánosnak és
alkotótársainak munkálkodását az Iván, a
Rettentő szövegével. Talán még
csettintene is az (át)szabászati

műveletekhez, és azt mondaná: „mologyec".
Mohácsi és színészei kitűnően beszélik Bulgakov
nyelvét. Tudnak „bulgakovul" jelenetet írni,
olyannyira, hogy a kaposvári Rettegett Iván
Vasziljevics előadásának szöveg-könyvét
nyugodtan lehetne forgalmazni ismeret-len
Bulgakov-kéziratként vagy apokrif szövegva-
riánsként. A Kaposvárott játszott változat nyelvi-
leg is harmonikusan simul Elbert János ma is
eleven fordításának textusához.

A klasszikus és kevésbé klasszikus szövege-
ket profimód átíró-átdolgozó rendező - némi
eufemizmussal szólva - ezúttal sem ragaszko-
dott rigorózusan a megrendezett mű betűihez.
Ám annál jobban Bulgakov szelleméhez. Élesre
hegyezte az eredeti mű dialógusait. Kortársi ér-
zékenységűre hangolta a játékot szabadszájúan
szellemes és viharzóan nyers szövegek beülteté-
sével. Elbert János fordítását, úgy vélem, nem-
igen kezdte ki az idő, ám Mohácsi úgy fordította
„tovább" Bulgakovot, hogy a mű nyelvi rétegeibe
beemelte a mai ifjabb értelmiségi (yuppie?
MaNcs-os? Parti Nagy Lajoson edzett?) réteg-
nyelvét, szlengjének laza szófordulatait. Mindez

egyáltalán nem idegen a bulgakovi dráma gro-
teszk-ironikus hangvételétől, különös tekintettel
az Iván, a Rettentő egynémely figurájára, például
a dörzsölt tolvaj Miloszlavszkijra. De Mohácsi
némiképp átszabta a jelenetek sorrendjét, sőt
vadonatúj jeleneteket írt a darabba, amelyek -
nem győzöm hangsúlyozni - szervesen illesz-
kednek a bulgakovi dramaturgiába és világkép-
be. (A rendezői változatot - jóval a bemutató
után, amikor már többé-kevésbé kialakul a „vég-
leges" szövegkönyv - természetesen ki kellene
adni, és nemcsak a Szinházi Intézet archívumá-
nak meg az utókornak, hanem mindazoknak,
akiket érdekel a Bulgakov-művek színházi sorsa, a
kaposvári színház, Mohácsi János rendezői
működése stb. Egyáltalán: kellenének szövegki-
adások meg nyomtatott rendezői műhelytanul-
mányok és kommentárok, bár ez most nem tar-
tozik szorosan a tárgyhoz.)

Bulgakovnál azzal kezdődik a dráma, hogy
Tyimofejev polgártárs az időgépét bütyköli egy
moszkvai bérház valahányadik emeletének vala-
hányas lakrészében; Zinocska, a felesége éppen
hazajön, hogy elmesélje, megcsalta egy filmren-
dezővel, akivel a Kaukázusba utazik forgatni, s
aki majd lakást kap a filmgyártól, ha ugyan nem
hazudik. Mohácsinál először egy moszkvai bér-
ház elevenedik meg a színpadon, a maga totális
zűrzavarával, kiabáló, feleselő szomszédokkal,
NKVD-szimpatizáns házmesterrel, vallásos ré-
vületbe zuhant csendes őrültekkel, cincogó-nye-
kergő zenészekkel, akkurátus gázóra-leolvasó-
val, lepusztult és kikapós elvtársnőkkel, akik cek-
keres, loncsos hajú proletárasszonyok helyett
mozicsillagok szeretnének lenni, amilyen Zinaida
Mihajlovna. A vezetékes közrádióból szüntelenül
recseg az ukáz: azonnal folytatják a Rettegett
Iván című nagyopera közvetítését a Nagy Szín-
házból, a házmesterné az urát keresi, miként a
házmesterre van szüksége Spak polgártársnak
is, akinek a lakását kipakolták éppen, a szomszé-
dok kifejezett gyönyörűségére.

A feltaláló időgépe csak a gazdagon megmin-
tázott háttér és környezet megjelenítése után lép
működésbe, hogy csattogva, zakatolva, füstölve
és szikrázva átröpítse Rettegett Iván cárt a Ban-
naja ulica 10-be, s a derék moszkvai házmestert
és ezermester betörő útitársát, Miloszlavszkijt
pedig 1581-be, a cári palotába. Mohácsi szak-
szerű precizitással mozgatja a tömeget: vihán-
colva élés hullámzik, zajong és civódik az újság-
papírral kitapétázott század eleji bérkaszárnya
moszkvai sokadalma, mindenki a helyén, az
asszonyok hangosan pletykálkodnak, a lányok
kurválkodnak, a gyerekek sivalkodnak, jöhet az
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Szarvas József (Bunsa) és Kocsis Pál (Simara-
fotók)

áramszünet, a gázóra-leolvasó zseblámpával jár
körbe leolvasni, zubogni kezd a rég elzárt víz-
csapból a víz, gyerekek papírrepülőket hajigálnak
az emeletről, a zsöllyében ülő iskolások nagy
örömére.

Mohácsi mindvégig csúfondáros groteszk-ben
tartja a játékot, a bulgakovi szarkasztikus iróniát
a végletekig fokozza, feszes tempót diktál a
hallatlanul mulatságos előadásnak, s jó érzék-kel
aknázza ki a darab időutazásos játékaiban rejlő,
duplafenekűen groteszk szituációkat. Bul-
gakovnál a sztálini Moszkvába csöppent, meg-
szeppent és felbőszült cár groteszk csetlése-bot-
lása, randalírozása, az „új világ" egynémely sa-
játosságára való rácsodálkozása szolgált mély-
ségesen történetfilozófiai fogantatású irónia for-
rásául. Mohácsi a totális hatalom bornírt helyi
reprezentánsának, a házmesternek a szerepját-
szásában mutatja meg a cári önkény ragadós és
kiirthatatlan továbbélését a sztálini kurzusban. A
házmester és a korabeli Moszkvába varázsolt cár
Bulgakovnál is és Mohácsinál is egy és ugyan-
azon személy: Iván Vasziljevics Bunsa, a derék
besúgó házmester. Mohácsi azonban fölerősíti a
házmesteri jellemvonásokat: a cár ormótlan
csetlés-botlására rávetül Bunsa sunyi akkurátus-
sága, míg a cári Moszkvába röpített házmester a
trónteremben is megmarad ügyefogyott, pitiáner
kishivatalnoknak, szüntelenül érzékeltetve, hogy
szerepet játszik. A komédiai alaphelyzet persze
tovább bonyolódik, mikor a valódi cárt, rejtegetni
próbálván, átöltöztetik civilbe, Bunsa slampos
öltözékébe, s immár a cári kellékek nélkül kell
megmaradnia istentől felkent uralkodónak.
Ugyanez a „kifordított" komédiai szituáció zajlik
le akkor is, amikor a cári Moszkvába röptetett
valóságos házmester próbálja meg el-játszani
cári palástba csomagolva, hogy ő minden
oroszok cárja, Rettegett Ivánja. Útitársa, a
minden hájjal megkent Miloszlavszkij nem vélet-
lenül ugratja, hogy mégse nevezhetik már „Be-
szari Ivánnak".

Az előadásban persze mindez nem „direkt-
ben" játszódik le, hanem a játék és az irónia
sokszoros tükörrendszerében: „Térdre, főbérlő,
térdre, Isten akaratából házmestereddel be-
szélsz" - mennydörgi a középkori cári trónon
vacogó gügye házmester az írnokká vedlett
Miloszlavszkijnak, amikor zavaros agyában kör-
nyezete inspirációjára földereng a „cár atyuska"
isteni eredetű hatalmának méltósága. Egy hatal-
mi gőgtől megrészegült vice, egy fölkapaszkodott
pojáca próbálja meg a maga szintjén imitálni -
miközben retteg a váratlan szerepben -, hogy
milyen is lehet cárként uralkodni, alattvalóknak

parancsolni. Amikor magas egyházi küldöttség
érkezik látogatóba, a pátriárka megkéri a cárt,
fordítaná már felé fényességes orcáját. Szarvas
József házmestere éppen magába zuhanva gub-
baszt a trónon - ám ekkor lassan föleszmél, s
óvatosan megfordul, megtekintendő, kik is jöttek
hozzá tisztelegni.

Mohácsi virgonc blődlit, áltörténelmi kabarét
és némi didaxist is engedélyez színészeinek, kü-
lönösen a cári Moszkvában játszódó jelenetek-
ben. „Gyorsan húzzál ki innen a francba" - ha-
darja Kelemen József Miloszlavszkija Fegyának,
a hajlongó cári írnoknak, miközben éppen lera-
bolja a cár atyuskának hódoló küldöttségek ék-
szereit. A középkori várfalak között a házmester-
cár és a tolvaj-udvaronc dévaj és vad játékba fog:
a derék házmester, Bunsa a lakókönyv után kap-
kod, miközben toporzékolva haza akar menni,
ám mivel a környezete igazi cárnak nézi, megku-
kultan is végig kell játszania szerepét. A kópé
Miloszlavszkij nem győzi rugdosni, terrorizálni,
csak hogy valami életet leheljen belé. Ordít vele,
és hülyét csinál belőle, ugráltatja, ráncigálja,
mint egy bábut. „ül a cár!", rikkantja neki, ahogy
jól nevelt házikutyának szokás. Ám a „mű"-cár
sem marad adósa: uralkodhatnékja támad, mó-
resre tanítja a fejére nőtt, pattogó szolgát. A
hosszú és gyöngyöző kacajokat fakasztó jelenet-
sor egy pontján Fegya, a cári írnok nem találja
írószerszámát, mire Miloszlavszkij gyorsan a ke-
zébe nyomja csillogó golyóstollát, a megdöbbent
szolga száján pedig kiszalad az önkéntelen sóhaj:
„Mely ördögi lúd az, mely bévül hordja tollában a
téntát!" De ugyanilyen vérbően humoros és
harsányan groteszk példának okáért azaz epizód
is, amikor a moszkvai lakásba csöppent „valódi"

cárt Jakin, a gigerli filmrendező szerepet próbáló
színésznek véli, s nyomban szerződtetni akarja,
mígnem az álcárnak nézett Rettegett Iván majd-
nem ledöfi nagyon is valóságos tőrével.

Mohácsi és színészei lubickolnak az efféle
szituációkban, kitartják, a végletekig fokozzák,
dupla fenekű komédiává és történetfilozófiai fin-
torokkal tűzdelt vad bohózattá tágítják a groteszk
alaphelyzeteket: azonosulnak figurájukkal, és el-
távolodnak tőle, boldogan belebújnak az (ál)tör-
ténelmi gúnyába, de szüntelenül elővillogtatják a
palást alól civil ruhájukat. A címszereplő Szarvas
József eszményi házmesternek és ideális cárnak
bizonyul a mackós járású, akkurátus Bunsa, il-
letve a megszeppenten hadonászó Iván Vaszil-
jevics szerepében. Ügybuzgón bigott spicli és
felkapaszkodott, gőgös despota: az elnyomó
rendszer alapköve és szimbóluma, az új világ
hiteles leképezője és leghűségesebb önkéntese.
A cári Moszkvába csöppenve Szarvas finom esz-
közökkel játssza el, ahogy rárakódott szerepének
sztereotípiái brutálisan szétfoszlanak, s mario-
nettbábbá fokozzák le személyiségét. Semmiben
nem marad el tőle Kelemen József kópéságában
is vadul komédiázó Miloszlavszkija. Gyors be-
szédű, fürge észjárású zsebmetsző: intellektuális
fölénye birtokában úgy hadar, mintha csak azért
lenne oly sietős a dolga, hogy ellenfeleit minél
jobban megkopaszthassa. Tiszteletre méltó, ön-
tudatos polgártárs, aki idejekorán fölismerte, mitől
döglik a légy a proletárdiktatúrában. Megvédi a
dolgozó nép vagyonát a dolgozó néptől, de
retrográd történelmi környezetben is feltalálja
magát, és talpára esik, mint a macska. Kelemen
az előadás ceremóniamestereként vezényli a já-
tékot, humora, gyilkosan szarkasztikus iróniája
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adja meg az előadás alaphangját. Tyimofejev fel-
találó kikapós hitveseként Varga Zsuzsa rikító
ruhában, sárga svájcisapkával a fején maga a
megtestesült szocialista mozisztár; naiv és heb-
rencs, aki a lelke mélyén megmaradt lestrapált
moszkvai főbérlőnek. Jakin filmrendező polgár-
társ szerepében Znamenák István visszafogott
iróniával adja a kissé ütődött, hepciásan fontos-
kodó funkcit, Tóth Géza cári írnoka ritmusos
gimnasztikáival, Spak szomszéd (Lugosi György)
jól szabott stréberségével, Bodor Erzsébet
házmesternéja kofálkodó vehemenciájával kelt
figyelmet.

Khell Zsolt főként az emeletes bérkaszárnya
miliőjének megteremtésében, valamint a csattogó-
zakatoló időgép megkomponálásában remekelt:
nemcsak a színpadon füstöl és villog az ördögi
masina, hanem körbe a karzatokról az egész
színházteret bejátssza, villogó fényeffektusok,
szembe vágó vakító reflektorcsóvák (világítás:
Bányai Tamás) figyelmeztetnek bennünket, hogy
mi is „utazunk", előre s vissza az időben. A játék
végén kiszáll az NKVD (KGB?), és mindenkit
letartóztat, aki csak ott lézeng a Bannaja utca 10-
ben. A biztonság kedvéért néhányszor elforgatják
az ellenséges szerkezet karját, őrült száguldozás
kezdődik az időben, az ókori szfinxektől a Jurassic
park őslényeiig megjelennek és riogatnak az
egyes korok rekvizítumai, mígnem a végképp
elszédülő időutazók a zsöllyében helyet foglaló
közönséget kezdik vizsgálgatni a színpad
előteréből, Bunsa házmester pedig kinyögi: „Lehet,
hogy nem tudom, mi van, de valahol: vagyunk."

Mohácsi és csapata ezúttal is remekelt az
összjáték profi megszervezésével, a produkció
dinamizmusával, a színészi játék kidolgozott ala-
posságával. Csak az előadás arányai billentek
meg kissé ezúttal: a villogó-csattogó masinéria
újra meg újra gerjesztett működése néha már
magáról a játékról terelte el a figyelmet. Bár ezt
meg - a premier utáni második előadáson leg-
alábbis - rettentően élvezték a nézőtér nagy részét
megtöltő visongó iskolások. Így ők aztán biztosan
ott utaztak Tyimofejev mérnök időgépén.

Mihail Bulgakov. Rettegett Iván Vasziljevics (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Időutazás két bánatos felvonásban. Elbert János fordí-
tása és történelmi tények alapján.
Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Szűcs Edit. Világítás: Bá-
nyai Tamás. Zene: Faragó Béla. Rendező: Mohácsi
János.
Szereplők: Szarvas József, Bodor Erzsébet, Kelemen
József, Kocsis Pál, Varga Zsuzsa, Lugosi György,
Znamenák István, Tóth Géza, Lecső Péter, Serf Egyed.
Valamint: Antal Tamás, Baksa Imre, Ébl Helga, Fábián
Zsolt, Hatvani Mónika, Horváth Zita, Kiss István, Ko-
lompár Margit, Lestyán Luca, Marosi István, Megyes
Melinda, Némedi Árpád, Szentgyörgyi István, Szigethy
Brigitta, Szula László, Szvath Tamás, Tóth Ildikó, Tóth
Richárd, Végh Zsolt.
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JÁTÉK HÍJÁN A SZÍN
DEÁK FERENC: FOJTÁS

z „Éc, péc, kapuléc"- meg az „Antanté-
nusz"-féle kiszámolók nyelvi leleményes-
sége és humora pezsdítően hat a játék
izgalmára, a virtuóz viccesség azonban
le-hetetlenné teszi, hogy túlságosan

nekibőszüljön a fogó, a hunyó, a bújó vagy a
menekülő; ezek a kis prológusok úgy adják meg
a hangot, hogy egyből létrejön a beleélés meg a
distancia, a komolyság meg a humor
kettősségének izgalmas játékhangulata. A
gyerekjátékok többnyire nem válnak le- vagy
elszámolássá; a szerepek cserélődnek,
percenként kibuggyan a nevetés, a gyerek
mesterien keveri a képzelet- és a valóság-
szférákat, átjár (átszaladgál) egyikből a másikba,
és ha netán elbizonytalanodva igazi könnyekre
fakad, vagy valóban odavág, néhány pillanat
múlva visszatalál a megfelelő „ontikus szintre",
és a kényes epizód a játék sava-borsává válik -
mert máskülönben vége a játéknak.

Azért jutottak eszembe a kiszámolók, mert
Deák Ferenc történelmi színjátékában azt „szá-
molják ki" a szereplők, hogy ki a forradalmár, és
ki a spicli, ki az áldozat, és ki a gyilkos, ki a bűnös,
és ki a bűntelen, ki a megmentő, és ki az áruló.
Mindenkire sor kerül szinte minden szerepben. A
színjáték azonban, amely a műsorfüzet szerint
„történelmi groteszk" - felnőttjáték -, a színpadon
ízetlen elszámolássá és leszámolássá fajul.
Műveli ezt mindenki mindenkivel, akaratlanul és
szántszándékkal, teljesen humortalanul, legföl-
jebb cinikusan. A játék nemhogy kialszik - be
sem indul. Prológus helyett puskalövés adja meg
a startjelet, de a darab nehezen áll a lábára, s
később is nélkülözi a kellő ritmust, dinamikát.
Nyelve vagy üresen kong, vagy hanyagul trágár.
Összezavarodik benne, hogy ki a fogó, és ki a
hunyó, ki menekül, ki bújik, és ki üldöz; minden-
kire minden rosszat ráfognak, és rá is bizonyíta-
nak, mindent fölhánytorgatnak, mindenkit lelep-
leznek- de vicc nélkül. Végül rosszkedvű tanács-
talansággal ér véget a „cirkusz", „operett", „ka-
baré", ahogy a színmű, nagyvonalú közhelyekkel,
önmagát jellemzi. Világosan annyi derül ki, hogy
a közönség unja a leszámolós történelmi szem-
léletet, és unja az ilyen erkölcsi elszámolósdit.

Deák Ferenc (1938) sokoldalú újvidéki értel-
miségi-művész, „folyóiratok, lapok műszaki
szerkesztője, illusztrátora, újságíró, grafikus, ke-
ramikus, dramaturg és diplomata", aki, mint a

A
műsorfüzetben olvasható: „bár ír verset, elbe-
szélést és regényt - igazi műfajának a drámát és
a filmforgatókönyvet tekinti." Fojtás című szín-
műve 1996-ban második díjat nyert a kaposvári
Csiky Gergely Színház 1956-os drámapályáza-
tán. Mint Gerold László kritikája (SZÍNHÁZ,
1997.7.) hírül adta, 1995-ös keltezésű,
Határtalanul című drámája is történelmi témájú,
mégpedig a történelem friss hajtásával, a szerb
nacionalizmussal foglalkozik - azzal számol el
publicisztikus éllel.

A Fojtás 1956 őszén játszódik a Bácskában,
Bácsszőlős faluban. Az egész első felvonás, sőt
még a második első fele is azzal telik el, hogy az
író csikorgó dramaturgiai fortélyokkal összehozza
egy bácskai módosparaszti tisztaszobába a
magyarországi és jugoszláviai (magyar, szerb,
bunyevác) szereplőket, parasztot, katonát, tanárt,
hivatalnokot, tudóst, művészt, csendőrt-rendőrt,
menyecskét és kurvát... Ez a folyamat igen
hosszadalmas, kellemetlen, és sok valószerűtlen
magyarázkodással jár. Azon túl, hogy a nézőknek
el kell magyarázni a rokoni és baráti összekötő
szálakat, a helybéliek számára ráadásul olyan
információkat is be kell csempészni a
drámaszövegbe, amelyeket a vajdaságiak ma-
guktól is tudnának: hogy mi az a bunyevác (bács-
kai és vajdasági horvát), milyen volt a politikai
helyzet Jugoszláviában az ötvenes években
(antisztálinizmus, „emberarcú" szocializmus etc.),
mit jelent az, hogy udbás, kos-os (jugoszláv
állambiztonsági „munkatárs"), milyen volt a vidék
nemzetiségi összetétele, és hogyan alakultak a
nemzetiségi viszonyok, mi az, hogy „Goli otok"
(Titóék által sztálinisták és hithű kommunisták
„átnevelésére" kialakított büntetőtábor egy adriai
szigeten) stb. Az efféle tájékoztató jellegű és
dramaturgiai magyarázkodások, melyek nélkül a
szüzsé nem lenne érthető, végigvonulnak az
egész drámaszövegen. Mondani sem kell, hogy a
néző fejében, ha nagyon figyel, feléből-
harmadából összeáll talán a történet, e feuilleton-
silabizálás miatt azonban nem tud be-kapcsolódni
a voltaképpeni drámába, ha pedig a drámaiságra
összpontosít, akkor nem érti, hogy mi történik.

Dramaturgia és drámaiság üti egymást, ideo-
lógiai és pszichikai közlendők igyekeznek min-
denáron összekapaszkodni, a szegény színészek


