
csendjei árulkodnak a figura belső életé-
ről, a fegyelmezett közhivatalnok csele-
kedetei mögött megbújó kétségekről, a
magányról. Az utolsó jelenetben, ami-kor
Marija Kelin halálhírét hozza, és az
asszony a levegőtlenségre panaszkodva
kérdi, hogy nem lehet-e kinyitni az ab-
lakot, Koncz oldalvást felnéz a fehér falra
magasan fölvetített sok szárnyú,
osztott táblás, gömbölyített tetejű, pompás
ablakképre, és nagy sokára válaszol:
„Nem." S aztán kiegészítésül, magyará-
zatul még hozzáteszi, hogy légkondicio-
náló berendezésnek kellene friss levegőt
szolgáltatnia. Ez az a pillanat, ez az a
banális hétköznapi semmiség, ami vég-
érvényessé teszi előtte is, hogy abban a
teremben, a mögött a díszes íróasztal
mögött - hiszen a trónnak beillő karos-
szék a semleges dobozasztalt is díszessé
teszi-nincs több keresnivalója. Az utolsó
keretjáték-epizódban, amikor Szandu
társaságában Mihaj megy fel a Kárpá-
tokba, Koncz hátára vetett felöltőjét
összefogva, fáradt mozdulattal fekszik
föl a fenyőfák közt hagyott dobozasztalra.
Mihaj még a Kárpátokban is ravatalra
fekszik, azaz ahogyan minden belső
rokonság ellenére sem azonos módon
éltek Kelinnel, életüket sem fejezhetik be
azonos módon. Szép színészi és rendezői
megoldás.

Egyedül marad a színen Szandu, a
gyerek, akibe Kelin annyi mindent plán-
tált elveiből. De ki tudja, mi ragadt
meg benne? Csupán játék maradt számára
a katonásdi, vagy valami mást is jelent az
együttélés? A kérdés nyitott.. .

Jan Druce: Ami a legszentebb... (Pesti Szín-
ház)

Fordította: Maráz László. Rendezte: Hor-
vai István. Díszlet: Drégely László. Jel-
mez: Witz Éva m. v.

Szereplők: Madaras József m. v., Koncz
Gábor, Geszti Péter, Pap Éva, Dobos Ka-
talin f. h., Ambrus András, Almási József.

BALASSA PÉTER

A függés szomorújátéka

Az Álszentek összeesküvése Szolnokon

Kétségek Bulgakovról
Szabad-e bírálni vagy éppen csak átér-
telmezni a tegnap még elhallgatottat?
Méghozzá Mihail Bulgakovot, a halála
után huszonöt évvel késői sikerrel meg-
vert-megáldott nagy tehetségű szovjet
írót? Egy kétségtelenül nagyszabású
regény, A Mester és Margarita alkotóját? A
Sztálintól felkapott, majd üldöztetett
értelmiségit? E kérdések mögött az a
zavar és részben tanácstalanság rejtőzik,
amit politikai sors és művészi-esztétikai
érték egészségtelen, leggyakrabban kelet-
európai összemosódása ébreszt a
vizsgálódóban. Történelmi és társada-
lomlélektani konfliktusról van szó: szét-
választható-e, és ha igen, milyen módon,
milyen stílusban, illetve milyen mértékben
egy közép-kelet-európai művész sorsában
a történelmi-politikai jelenség és a
művészi érték? A hatalomhoz való
viszony egyben művészi viszony-e a
világhoz? Elég-e, ha ezt a konfliktust áb-
rázoljuk? A megélés garanciája-e a for-
málásnak? Iménti kérdőjeleink általá-
nosságban viszonylag könnyen fölold-
hatók, de itt, körülöttünk, egyáltalán nem
tűnnek el egy csapásra. Hiszen a fő kérdés
itt ekként hangzik: lehetséges-e a világnak
ezeken a tájain ilyen szétválasztás?

Bulgakov késői nagy sikerében meny-
nyire homályosult el józanabb értékíté-
letünk, a jelenség hatása alatt? Bonyolítja
továbbá a helyzetet, hogy életművének
nagy része is éppen erről, hatalom és ér-
telmiség, politika és művészet konflik-
tusáról szól. Nem lehet véletlen tehát,
hogy benne az utókor saját magát üdvözli
olyan lelkesen, de ebben a dicséretes és
hajszolt buzgalomban csak önmaga
problematikusságát fejezi ki. Magára is-
mer, de egyben elhárítja, éppen a fölma-
gasztalt segítségével, az igazi önismeret és
a föloldás lehetőségét. Kétségeink
konkrétan így határozhatók meg: egyen-
értékű-e az életmű színvonala, érdeme a
Bulgakov-jelenséggel, azzal, amit tár-
sadalomlélektani, kultúrtörténeti érte-
lemben szimbolizál ez a név? És éppen a
főmű, A Mester és Margarita évtizedes
(nálunk 69-ben jelent meg) diadala után,
újraolvasva, most arra indítja a kriti-

kust, hogy megkockáztassa: a jelenség
szimbolikus értéke sokszor összemosódott
a teljesítmény értékével, noha nem
azonosak.

A bulgakovi jelenség kulcsa valóban az,
amit egyik korabeli recenzense mondott
egyik darabjáról: „A függés tragédiája."
Bulgakov sorsa a függés tragédiája. A sors,
ezúttal bármilyen jelzővel látjuk el, éppen
a neki kiszolgáltatottat minősíti, és nem
közvetlenül - önmagát. Mert a függés
személyes tragédiája nem lesz
világábrázolássá addig, amíg csupán egy
szenvedéstörténetet, krisztológiát író
művészt tart össze. A hatalomhoz való
viszony ugyanis Bulgakov sze-
mélyiségének alapjait érintette, reakcióiból
(levelek, nyilatkozatok, Sztálin-
komplexusa) egy a függő viszonytól joggal
szenvedő, de attól szabadulni eleve
képtelen, üldözési mániás képe bontakozik
ki. És az életmű ennek a mániának (mely
természetesen valóságosan is
megalapozott!) szuggesztív-fantasztikus
megoldási kísérlete: a Mester üldözte-
téseitől Molière és Puskin maffiaélmé-
nyéig. A rossz akusztikák korában van
helye a gondolatismétlésnek: mindezek a
paranoid vonások kétségtelenül egy ob-
jektív adottságból is születnek, az el-
nyomás, a terror, a megfélemlítés, az
összeesküvés, a titokzatosság stb. lég-
köréből. Bulgakov ezt a korabeli társa-
dalmi jelenséget azonban személyiség-
vonásaként teszi életműve alapjává.
Méghozzá úgy, hogy közvetlenül azonosul
tematikájával. Nyilvánvaló, hogy attitűdjét
döntően meghatározhatná egy ilyen
személyiségzavar, anélkül, hogy
önmagában befolyásolná a művészi meg-
valósítást, de az már kérdésessé teszi a
vállalkozást, hogy világhoz való írói-
művészi (tehát nem egyszerűen szemé-
lyes) viszonya a hatalom és a művész-
értelmiségi, a politikai maffia és a kiszol-
gáltatott szellem pólusaira csupaszodik.
Ha, amint ezt a közép-kelet-európai ér-
telmiség oly sokszor és oly önfelmentően
meg lelkesen tette, csak ebben a
viszonylatban határozza meg és méri föl
művészként, gondolkodóként önmagát, ha
egy politikai vagy társadalmi szituáció
ábrázolását döntően az üldözéses sze-
mélyiség motiválja, ha emberképünk nem
tágítható és nem feszíti szét hatalom és
szellem börtönkonfliktusát, akkor ember,
emberközösség és világ viszonyának igazi
mélységeiig nem jut-hatunk el a
művészetben, továbbá leszűkítjük
emberfogalmunkat. A „paranoid"
művészet révén nem fogunk



soha túllépni ezen a viszonylaton, mert
saját reakciónkkal megerősítjük a való-
ságot. Tiltakozó fatalistává, önlefegyverző
rebellissé fokozza le magát a szellem,
maga is azt sugallja, hogy megszüntethető
és megszüntetendő.

Bulgakovból teljesen hiányzik a dis-
tancia saját illetve értelmiségi alapprob-
lémájától. A Mester és Margarita című
hatalmas regényfantázia - minden gro-
teszk, szatirikus vonása ellenére - mélyen
vérző, azonosító-azonosuló műnek
szándékolt, és ilyen tragizálónak is si-
kerül. Egészében attól, hogy a Szenve-
déstörténetet (pontosabban: Jézus kál-
váriájának „titkosszolgálati" hátterét)
elegyíti a húszas évek Moszkvájának vi-
lágával - distancia és irónia nélküli marad.
Tragikusságában pedig, részben a sovány
alaptörténet túlírtsága, részben a Mester
igen vértelen figurája miatt, részben a
„mennyekben játszódó" metafizikai dráma
miatt, nem igazán hitelesen tragikus,
profán szenvedéstörténet helyett fölnagyított
sérelemtörténetté lesz. A sérelem metafizikai
fölnagyítása, és a világ ebből következő
lecsupaszítása révén az áldozat-
értelmiséggel való személyes azonosulás
könyve jön létre, mely sokszor
lehetetlenné teszi az igazi művészi
energiák fölszabadulását. És éppen itt
mosódik össze Bulgakov számára, meg
olvasói, üdvözlői számára egyaránt
társadalmi-politikai jelenség és művészi
érték. Sokszor elég csupán didaktikusan
mondani valamit, ahelyett, hogy művészi
kifejezésre törnénk, és éppen így
képviselnénk mélyebb és valóságosabb
ellenállást, hatásosabb átütő-erőt. Ezért
oly meglepő néha annak, aki kivonja
magát a Bulgakov-jelenség szuggesztiója
alól, hogy stílusa sokszor milyen
szegényes, formakészsége, ábrázolási
mélysége hányszor marad meg a nagy
tehetség ígéretének szintjén. Mind-ezekért
kockáztatjuk meg azt a kijelentést, hogy
Bulgakovban a rendkívül fontos kelet-
európai értelmiségi jelenséget és nem
föltétlenül a világirodalmi rangú művészt
látjuk.

Drámái egy részében is fenti alapprob-
lémáját inszcenírozta, az erős, a legyőz-
hetetlen, a paranoid zsarnok és a ha-
sonlóan paranoid, de gyenge, szenvedő,
legyőzhető áldozat konfliktusát, így a
Puskin utolsó napjaiban, az Álszentek
összeesküvésében (melynek regénybeli párja
a Molière úr élete) és az Iván, a rettentőben.
Drámáinak fölépítésében, nyelvében,
alakjaiban egyébként inkább az elsőrangú
dramaturg, a kitűnő színházi

ember munkáját élvezhetjük, mint a nagy
drámaíróét. Méghozzá egy szolidan ha-
gyományos színházban gondolkodó dra-
maturgét, aki azonban ezt a tradiciona-
lizmust magas szinten ismeri és műveli.
Bulgakov drámaírói munkásságának ha-
gyományosságát semmiképpen sem érté-
kelően, hanem tényközlően állapítjuk
meg., Mint hagyományos dramaturg --
egészen elsőrangú. Csak az a kérdés, hogy
mekkora és milyen drámai-művészi érté-
keket hordoznak ezek a darabok? Illetve:
mennyiben határozza meg drámáit is az a
problematika, amit érintettünk? A
szolnoki Szigligeti Színház előadása jó
alkalom arra, hogy e kérdésekre az Ál-
szentek összeesküvése kapcsán keressük a
feleletet.

Molière, XIV. Lajos meg a „maffia"

Az Álszentek összeesküvése című drámában
két zsarnokot és két zsarnokságot
láthatunk: Molière-ét, a maga színházi és
privát zsarnokságával, és Lajosét, a maga
állami zsarnokságával. Az első a lélek, a
második a fennálló rend despotizmusa. A
darab ellentmondása, hogy Molière
alakjának, tetteinek zsarnoki voltát mi
látjuk ilyennek, Bulgakov viszont nem
tart távolságot hősétől.. Molière-t
szenvedő, kiszolgáltatott, csak-áldozat
embernek mutatja. Holott az egész mű-
ben is ott lappang az a talán még félel-

metesebb despotizmus, ami a lélekben
lakozik. Az elnyomás és a szolgaság vi-
lágában az emberi bensőség is könnyen
szolgai vagy elnyomó lehet. De a lélek
terrorja - és itt téved folyton Bulgakov -
nem írható egyenesen a valóságos terror
számlájára, vagy ha igen, akkor a
szuverén, szabad ember lehetőségét, a
terrort meghazudtoló emberét akarva-
akaratlanul tagadjuk. Molière mindjárt az
első felvonásban lehordja Boutont, a
lámpaoltogató szolgáját, mert azt hiszi, „a
király szeme láttán" ledöntött egy
gyertyatartót, holott valójában (ahogyan a
praktikus, egészséges látású Rival szí-
nésznő figyelmezteti is) ő maga lökte meg
a kardjával. Bouton nagyon tompítva, így
válaszol a dührohamra: „Ön foglalkozása
szerint - nagy színész, a természete szerint
viszont - goromba fráter." Molière a
darabban végig (lásd például utolsó előtti
jelenet) így, elnyomóan, eszközként kezeli
embereit, társulatát. A Krónikás (La
Grange színész) a következő jelenetben
nem véletlenül óvja a házasságtól
Armande Béjart-t: „Bocsásson meg, csak
önt akartam meg-menteni." Molière
zsarnoki magatartásának egyenes
következménye a másik, a valóságos
zsarnok előtti hajbókolás, a remegő alázat,
mely ugyanolyan kiszolgáltatott és
hisztérikus, amikor kegyben részesül,
mint amikor kegyvesztett.

Andai Kati (Armande Béjárt) és Iványi József (Moliére) Bulgakov: Álszentek összeesküvése című
színművében (Szolnoki Szigligeti Színház)



Amint Lajos kegyet oszt komédiásának,
Molière ujjongva, görcsösen, egyszer-
smind bosszúállóan kiált föl: „Molière
(különös elragadtatással) : Szeretlek, király!
(Izgatottan) Hol van Charron érsek? Hallja
ön? Hallja ön? ... (Felfelé megy a lépcsőn és
a semmibe kiállja) Amint látja, érsek úr,
nem bánthat! Utat a királynak! Előadjuk a
Tartuffe-öt." Molière-t, Bulgakov
darabjában nem egyedül az üldözések, a
valóságos maffia teszi mániássá, hanem
saját belső zsarnoksága által a külsőnek
könnyen ki-szolgáltatott jelleme. Ő
üldöztetett és üldöző egyszerre. A
Molière-be oltott bulgakovi nem képzelt
betegségnek persze igen szuggesztív
pillanatokat és remekül fölépített
jeleneteket köszönhetünk. Így például az
Oltáriszentség Tár-saság harmadik
felvonásbeli összejövetelét, mellyel az
igazi, a földalatti hatalom mechanizmusát
tárja föl vagy D'Orsigny márki, a
gátlástalan provokátor-párbajhős
(Imádkozz! gúnynévre hallgat)
hátborzongató alakját, illetve a második
felvonásbeli udvari jelenetet, mely-ben a
szemünk láttára működik a Nagy Gépezet
süllyesztője (a hamiskártyás

márki is enyhe büntetést kap a kártya-
megjelölésért, hiszen még talán fölhasz-
nálható, hazardírozása révén korrum-
pálható, de a hatalmat radikálisan támadó
fanatikus szerzetes is csak névlegesen
tűnik cl a süllyesztőben, hogy azután
majd másféleképpen újra bevethető le-
gyen, ha a keményebb stílus „tartalé-
kosaira" lesz szükség). Egyáltalán, a
színdarab erényei akkor mutatkoznak
meg, amikor a Lajos-rendszer kettős
hatalmi mechanizmusát ábrázolja: szük-
ség szerint a finom (gesztusok, célzások,
rejtekajtók stb.) és a durva (bérgyilkolás,
nyílt erőszak, háttérből irányított
merénylet stb.) manipuláció bravúros
váltogatását. A szálak persze a renyhe,
enervált, de párnái között, ravaszságába
süppedő király kezei között vannak. E
kettősséghez tartozik, hogy - a kétféle
zsarnoksághoz és hatalmi stílushoz ha-
sonlóan - kétféle alakoskodás, dupla
színház játszódik le a szemünk előtt. Az
egyik: a hatalom játéka, ahogyan Bulga-
kov a rendszer működését jelenetezi,
megrendezi, a másik: Molière színháza, a
társulat belső élete. Ez utóbbi azonban
elválaszthatatlan a Nagy Gépezet szín-

házától, ahogyan a vígjátékíró lelki zsar-
noksága is reménytelenül másolja
uralkodójáét. Molière elveszejtésének,
tönkretételének finom és durva
módozataival ugyanis a hatalom nyíltan az
ő belső zsarnokságára, mindenekelőtt
féltékenységére (vagyis: hatalomvágyára,
mely persze ennek kiszolgáltatottabb,
szerencsétlenebb változata), nem szuverén
jellemére játszik. A külső a belsővel teszi
tönkre áldozatát (Madeleine és Armande
Béjart, illetve Moirron csalásai, árulásai).
A világ saját kelepcéjében lepi meg és ejti el
őt. Ide tartozik, hogy a második
felvonásban Armande a férjét, a Psyché
című Molière-darab gyakorlása,
„végszavazása" közben szarvazza föl, a
színész Moirronnal, akit mellesleg az író
emelt ki a teljes nincstelenségből. Még-
hozzá mindez szinte Molière szeme lát-
tára történik, tehát a látvány szcénájától sem
kímélik meg, saját, színházi ösztöneivel, az
érzéki látvány hatáseszközeivel teszik
tönkre. Mert hiszen mi más lehetne
alkalmasabb arra, hogy a szerelmi árulás,
ölelés háttere, illetve függönye legyen,
mint magának a megcsaltnak a szövege?
Bulgakov ebben a jelenetben tényleg az
üldöző és az üldözött egyszemélyes
drámájának a közepébe talál.

Így tehát a mű rejtett alapproblémája ez:
melyik az alakoskodás világa igazán, a
hatalmi mechanizmusé, forgószínpadé-e
vagy a tulajdonképpeni színházé? Ősi
művészi motívum - melyik a valódi, me-
lyik a hazug, melyik melyikből ered?
Melyik melyiknek a "bűne"? Az úgy-
nevezett valóság vagy annak eljátszása?
Melyik titokzatosabb, fátyolosabb, ki-
ismerhetetlenebb és - hamisabb? Az Ol-
táriszentség Társaság megrendezett föld-
alatti összeesküvése, az érsek szemforgató
pátosza, vagy a Képzelt beteg, a Tartuffe
„talmi" színpada ? Ez az a pont, ahol a
darabból kiindulva az előadás válaszokat
sugallhatna.

Az előadás
Az előadást rendező Paál István legfőbb
gondja (és ez mutatja, hogy mint máskor
is, jó szemmel olvasta a darabot), éppen
ezzel a problémával megküzdeni. Mind-
járt szögezzük le: a kitűnő rendezői el-
gondolás a színpadon nem valósult meg.
Éppen azt nem valósították meg a szol-
nokiak, amire az értelmes rendezői terv
épült, hogy tudniillik a két világ közül
melyikük mi? Kik alakoskodnak, kik a
zsarnokok, kik játszanak színházat, és
milyen világot játszanak ? Az előadás
alap-vető baja tehát az a különbség, ami a

A Krónikás: Papp Zol tán



koncepció és a megvalósítás között fenn-
áll.

A színpadkép egységét egy nylonfüg-
göny teremti meg, amely hol a háttérben,
hol takarásként jelenik meg. A dísz-
lettervező Najmányi László, nyilván
Paállal egyetértésben, így a koncepció
alapját tudja kifejezni egy átlátszó, de
mégis eltakaró, önmagában kétféle funk-
ciót is betöltő anyaggal. A függöny hol
mutat és láttatni enged, hol pedig be-csap
és elfed. Úgy tetszik, mintha látnánk, mi
történik mögötte, valójában
összemosódnak alakok és akciók. Így
például a darab elején és végén az elő-
adásjelenetek esetében, vagy a házasság-
törés-jelenetben, melyben látjuk is, mi esik
meg, de akár megmaradhatnánk a puszta
gyanú még elviselhetetlenebb fátyla
mögött. A látás és a pontatlan látás, a
szétválasztandók összekeverése, a kopár
látvány és a zűrzavar - mindezt a szín-pad
vizuális egyneműsítésével teremti meg ez
a különös függöny. Sajnos, ami ezentúl, e
függöny mögött v a g y előtt zajlik a
színpadon, az már nem ilyen örvendetesen
harmonikus megvalósítása a rendezői
elképzelésnek. Ezzel a mindent egységes
gondolatba foglaló, szuggesztív
függönymegoldással szemben mind-járt
zavaró, hogy a kosztümök (jelmez-
tervező: Mialkovszky Erzsébet) lénye-
gében semmitmondóan korabeliek, hol-ott
a két világ, az udvari és a színházi-társulati
maskarádé megkülönböztetésére vagy
esetleges hasonlóságára jól utalhatott
volna egy ötletesebb, cselesebb, a függöny
kettős funkciójára rímelő jelmezterv. Az
egyetlen, elég suta játék, amit itt a
kosztüm megenged, az, hogy Molière
(Iványi József) hol fölteszi, hol meg
leveszi a színpadi parókáját, attól függően,
hogy a valóságos vagy a komédiás arcát
mutatja.

A végiggondoltság erejét és jelenlétét,
éppen mert az egyéni, színészi munka
általában sikerületlen, a rendezői „alakí-
tások" pillanataiban érezzük: az ensemble-
jelenetekben, a félreérthetetlenül rendezői
rímekben, párhuzamteremtésekben, a
finoman kidolgozott instrukciók
érvényesülésében.

Az ensemble-ok közül kiemelkednek az
udvari jelenetek. Az Igazságos vargának, a
király bolondjának (Fenyő Ervin) a
belépője (második felvonás eleje) azonnal
fölüti a jelenet kettős hatalmi manipulációt
kifejező karakterét. Fenyő
introdukciószerű, narrációs játékával
(fölfelé, a magas trón felé mutogató, fin-
torgó, hunyászkodó, pimaszkodó arcá

val és tojástáncot imitáló koreográfiá-
jával) előre lejátssza, elénk tárja az
atmoszféra jelentésszintjén, a Nagy Gé-
pezet csupasz szerkezetét, ezt a pilla-
natonként változó, de valójában merev
építményt. Ugyanez a kettősség, az al-
kalomnak megfelelően hol visszatartott,
hol hirtelen kiengedett durva erőszak,
meg a váratlan (valójában kiszámított)
kegyosztás vibrálása játszódik le XIV.
Lajos (Piróth Gyula), D'Orsigny (Kört-
vélyessy Zsolt), Bartholomé atya (Simon
Péter és De Lessaque (Áron László)
kettőseiből, illetve jeleneteiből. Az ál-
szent., az erkölcsbajnok királyt., aki ta-
lonban tartja igazi eszközeit, sőt vissza-
fogja olykor (például az érseket és a fana-
tikus szerzetest) Piróth kitűnően formálja
meg, különösen Ill. felvonásbeli
jelenetében Moirronnal (Farády István),
az áruló színésszel, akinek fülbesúgását:
ekképp jutalmazza: „Nagy Lajos: Kel-
lemes hírt közlök önnel. Feljelentését a
nyomozás alátámasztotta. Milyen jutalmat
kíván kapni a királytól? Pénzt akar?
Moirron: Felség, rendelje el, hogy fel-
vegyenek az Hôtel de Bourgogne-ba,
színésznek. Nagy Lajos: Nem tehetem.
Arról tájékoztattak, hogy ön rossz
színész. Moirron: Én... rossz színész? És a
Du Marais Színházba? Nagy Lajos: Oda
sem. Moirron: Hát akkor mit csináljak?
Nagy Lajos: Minek folytatná ezt a
bizonytalan foglalkozást? Az ön be-
csületén nem esett folt. Ha kívánja, fel-
veszik önt a király szolgálatába, a titkos-
rendőrséghez. Adjon be egy kérvényt. A
királynak címezve. Kérését meghall-
gatják. Elmehet." Moirron (Farády)
besúgását megalázkodó mozdulatokkal
kíséri, de amikor az iménti hiúságát érintő
sérelem (és nem más!) visszakergeti
Molière-hez, amikor Moirron a másik
zsarnoknak könyörög, akkor Paál nagyon
okosan, ugyanazokat az alázatos
mozdulatokat állítja he. A finom-durva
manipulációt érzékelteti Charron érsek
(Peczkay Endre), amikor - előzetes biz-
tatására, felbujtására - D'Orsigny pár-
bajjal provokálja az éppen kegyvesztett és
beteg Molière-t. A kezdődő és azután
szánalmasan elakadó duellum alatt a
lépcsőn mint afféle szenteskedő szertar-
tásmester, mérsékletre inti az ölre menő
Feleket, majd amikor La Grange segít-
ségével az író kitámolyog, rátámad a
kalandorra, amiért nem végzett ellenfe-
lével. Itt az arcjáték a párbajtól, a fizikai
erőszaktól rettegő, születetten gyáva,
viszont minden aljasságra fölbujtani ké-
pes erőszakmenedzser szellemét nyitja

meg előttünk. A finommunka valósul meg
az első királyi kihallgatás végén is,
amikor Lajos szavára: „Ma ön fog nekem
ágyat vetni!" - Molière győzelem-ittasan,
hisztériázva kivonulna, de rossz irányba
indul el, és a két fekete gárdista azonnali,
ismerős mozdulattal, kezüket hátukra
kulcsolva szétvetett lábbal útját állják a
friss kegyencnek, s így a sikertől
megszédült színész egy másodpercre
megretten. A siker szédülete a kegyvesz-
tés szorongására rímel, annak a párja.

Párhuzamokat mutatnak (a lélek és a ha-
talom, az ember és a szisztéma összeszö-
vődéséét) azok az első felvonásbeli párje-
lenetek, amelyekben a nők (Armande Bé-
jart és anyja, Madeleine, Andai Kati és
Temessy Hédi) körüli konfliktus ki-
bontakozik. A Krónikás-La Grange (Papp
Zoltán) és Armande, a márki és Armande,
a Molière és Armande illetve a Molière és
Madeleine közötti párosok beállításaiban
az a közös vonás (a meg-

Madeleine Béjart: Temessy Hédi ( MT I fo tók)



valósulás igen jelentős színvonalkülönb-
ségei ellenére), hogy Armande meghó-
dítása (Molière és a márki által) illetve
visszatartása (La Grange által), végül
Madeleine elhagyása (Molière) azonos
módon mutatja az emberi viszonyok ha-
talmi-érzelmi aszimmetriáját. A birtoklás
és a kiszolgáltatottság, a megfélemlítés és
a megalázás, a legyűrés és a kegyvesztés
vagy a kegyosztás rossz körében mozog
ezeknek az embereknek a szerelmi visel-
kedése; az első felvonás bevezető, ma-
gánéletre világító jelenetei ilyen módon az
udvari szcénák általános zsarnokságához
előlegezik a magyarázatot.

A rendezői finommunka, a rímek és a
párhuzamok érvényesítése azonban nem
hatja át az egész előadás ritmusát. Az
előadás rendezői problémája szerintünk az
egységes ritmus végigvitelének, alkal-
mazásának hiánya. Ritmusproblémákkal
találkozunk az első felvonásban, mely
sűrűségben és intenzitásban - az expozíció
erejéhez képest - egyenetlen. Ezzel biztató
ellentétben áll a második felvonás
egységes, erős lüktetése, amelyből
kiemelkednek jól időzített akcentusai. De
az előadás mégiscsak ritmuspillanatokból
áll, amelyek nem elegendőek ahhoz, hogy
a tempószerkezet egészének, - szerintünk a
színházlátás számára általában középponti
- élményét nyújtsa. Hogy lehetséges lett
volna, és Paál mindenképpen képes egy
ilyen egységes élmény megalkotására, azt
nemcsak eddigi munkáiból tudhatjuk,
hanem a mostani végjátékból is, amely az
egész előadás ritmikai poénja, megoldása,
egységesítő pillanata lehetett volna, ha az
egész addigi folyamat erre tartott volna. A
Krónikás, Molière halála után, az
elsötétedő színpadon, ugyanúgy, mint az
első fel-vonás végefelé, bejegyzi a napi
eseményt: „Este tíz órakor Molière úr, aki
Argan szerepét alakította, a színpadon el-
ájult, és a könyörtelen halál késedelem
nélkül elragadta őt. (Szünet) Ennek jeléül a
legnagyobb fekete keresztet rajzolom ide. .
. stb." Majd lassan föláll, és fáklyával a
kezében a színpad jobb oldaláról átmegy,
lassan, vontatottan a másikra, magasra
tartja a lobogó fényforrást, miközben
mélyen, jelentősen, de természetes
egyszerűséggel, „krónikásan" a szemünkbe
néz. A szem, a kéz, a fény - üzen. Lassan
elfogy a fény, a színész eltűnik a takaró
nylonfüggöny mögött. Sötétség.

Az egyes alakítások, a színészi munka
súlytalansága és fogyatékossága rányomja
bélyegét az előadásnak és a darabnak

arra az említett rétegére, hogy itt sz ínészek
játsszák a saját színházukban egy-más
életét és a repertoárt egyszerre, továbbá a
színészek és a hatalom emberei játsszák
egymással az üldözés és az üldöztetés, a
kétféle, kegyelt és kegyvesztett függés
játékát. Az individuális megoldások
túlnyomóan rosszak, és így magának a
mesterségnek a drámája, a mesterség-ről
is szóló színdarab sem valósulhat meg
igazán.

A főszereplő Iványi József képtelen volt
a nem-képzelt beteg bulgakovi, akaratlan
önarcképét megformálni. Ő Molière
rosszulléteire, nem pedig mélyebb,
társadalmilag motivált üldözéses
betegségére összpontosított. Ily módon
többnyire egy halálfélelemmel küzdő, a
semmibe meredő, rémült tekintetű, sérült
komédiást tárt elénk, aki panaszkodva,
kilincselve, szeretteitől-kegyenceitől
megrugdalva elöregszik, és végül
hajszoltan elhull. Mivel Iványi a színpa-
don nem tudott szerepének illetve prob-
lémájának formátumot adni, egyáltalán a
formátum lehetőségét fölismerni, ezért az
ő szerepével egyébként vetekedő partner,
Madeleine-Temessy Hédi csak pil-
lanatokra (például Charron érsekkel való
jelenetében) tudta fölmutatni igaz és pu-
ritán művészetét; nem volt valóságos
helye a színpadon, mert ezt a helyet - a
partnerének kellett volna meghatároznia.

Farády István Moirron szerepében nem
tudatosította, hogy az egész figurát az
alantasság, a mocsok, a hiúság káosza
tologatja ide-oda, az erkölcsi kosz vezérli.
Farády ehelyett egy üdítően, néha
kedvesen jellemtelen szépfiút és társulati
bonvivánt próbált alakítani; ez külsőleg
hiteles volt ugyan, csupán a szerephez
nincs sok köze. Még csak kíméletlenül
komisz sem mert lenni, legföljebb
súlytalanul álnok, meg kisstílűen
hisztériás. Körtvélyessy Zsolt a provo-
kátor-párbajhős Félszemű szerepében
szintén a tudatosság és az odafigyelés hiá-
nyáról győzött meg, hiszen nem jött rá,
vagy nem dolgozta ki azt, hogy nemcsak
egy pribéket, hanem egy okos pribéket
kéne játszania, aki végül minden helyzet-
ből elegánsan kisétál, noha vérrel dolgozni
neki mindennapi foglalatosság.
Körtvélyessyt mintha ez a véreskezűség
zavarta volna meg egészen, pedig tudnia
kellett volna, hogy akit alakít, az - élet-
művész, asszonyok kedvence, és nem
egyszerűen a hatalom előre tolt mumusa.
Peczkay Endre, érsekként, egyetlen, már
említett jelenetben játszott, a párbajnál;
egyébként nagy , a darabban meglevő

lehetőséget szalasztott el, hiszen az ő
figurája központi fontosságú, és egyike
azoknak, akiken múlik az előadás minő-
sége. Bulgakov ugyanis minden kétséget
kizáróan Tartuffe életbeli mását viszi
színpadra Charron érsekben. Peczkay
egyszerűen nem tudta vagy nem tudta
megvalósítani azt, hogy sugallja: ő az a
Tartuffe, akiről Molière darabot írt, és
amit ő ezért mindenáron be fog tiltatni.
Magyarán: Molière tönkretételének sze-
mélyes motivációja nála, és éppen nála,
aki a hálót kiveti - a homályba vész.

Végül négy alakításról beszélhetünk,
amely a rendezői koncepció színvonalán
mozgott. Az egyik Piróth Gyuláé, aki-nek
szerepformálásáról már szóltunk. A másik
Andai Katié, aki Armande szerepében a
léha megalázás, az érzelmi árulás a hideg,
szeretetlen csábítás, a vonzóan kettős:
férfiutáló-férfifaló arcát, a szendén
számítás fiatalasszonyát tudta teljesen
hitelesen, egyenletesen végig-játszani. A
harmadik Hollósi Frigyes (Bouton),
akinek szerepe már a szöveg-ben is igazi
telitalálat, és aki a Molière-és Lajos-világ
valódi komikai ellenpont-ját tudta
képviselni (a pillanatra fellépő udvari
bolond mellett), miközben mélyen érző,
hűséges, a maga naiv módján mindent látó
ép embert is tudott játszani, az egyetlen
szuverén alattvalót ebben a világban. Nem
utolsósorban pedig ő volt a vérbeli színész
abban a Molière-társulatban, amelyben
elsősorban a színész-direktor alakítójának
kellett volna ezt a „terhet" viselnie. Ő
tényleg szín-házat csinált a színházban. Az
előadás általános színvonalából messze
kiemelkedő, egyszemélyes, kitűnő
színházat azonban csak Papp Zoltán (La
Grange) teremtett. Szerepe a Bulgakov-
szövegben kissé a molière-i „bizalmasra"

emlékeztet, de Papp éppen ennek a szinte
néma jelenlétnek a súlyát érezte meg, és
formátumot vitt a formátum nélküli elő-
adásba. Az előadás szerinti II. rész beve-
zetéseként csoportosan, a függöny előtt
elhangzik egy dal a Képzelt beteg közjá-
tékából való szövegre, amelyben a Lajost
istenítő sorok és a fásult ujjongás, a fáradt
dicsőítés feszültségét, a kimondatlan
mindentudást, a megfélemlítettség egyre
félelmesebb bensővé válását Papp Zoltán
egyetlen ötlettel, állandó, ijesztő
szemforgatásával bűvöletes színházi
pillanattá tudta varázsolni. Vállalt
agresszivitással hű alattvalót játszott, és
éppen ezzel képes volt egy pillanatra
kommentálni a dicshimnuszt, illetve je-
lezni a zsarnokság végét, éppen az alatt-



valói hűség fogcsikorgatásával - egy távoli
népharag lehetséges árnyékát a függönyre
vetíteni. Más dolog, hogy a szöveghez
zenét író Cseh Tamás súlyos hibát követett
el, amikor a Marseillaise dallamára
komponált parafrázissal jelzi igen durván
és szimplifikálva a Lajos-korszak végét.
Nem a stílustörést rójuk föl, hanem a
gondolatot, amit kifejez a százegynéhány
évvel későbbi forradalmi dal megidézése.
A Marseillaise itt, ebben a világban még
nem lehet az újrakezdés ígérete.
Mindössze indokolatlanul, hamisan biztató
ez a második részt bevezető rekviem
(eltekintve Papp jelzett ellen-
pontjátékától, melyet az egész éneklő
csoportból egyedül ő talált meg). Amit
hallunk, rekviem, egy nemsokára a szo-
kásos-ismerős módon - szívrohamban
megszakadó, üldözött-üldöző, kiszol-
gáltatott, magához láncoló értelmiségi
lélek fölött. A produkció alkotói látha-
tóan ezt a Marseillaise-parafrázist tartot-
ták az előadás „nagy" ötletének, de gyak-
ran előfordul, hogy nem az „jön be", amit
igen furfangosan kifundáltak. Hiszen ezzel
szemben az említett végjáték során írásba
foglalt kenet (Papp remek magánjelenete)
és a fölötte ellobbanó fáklya valóban
méltó, okos és csöndes
intelem a függésről szóló szomorújáték
nézőinek.

Mihail Bulgakov: Álszentek összeesküvése
(Szigligeti Színház, Szolnok)

Fordította: Elbert János. Díszlettervező:
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SZÁNTÓ ERIKA

A vihar kapujában

Egy színházi előadás lényege, törekvé-
seinek iránya sokszor egy mozdulatban,
egy hangsúlyban, egy villanásnyi epi-
zódban érzékelhető a legjobban. Az egész
gyakran magán viseli még a félmegoldá-
soknál való megtorpanás jeleit, a szük-
ségből elfogadott kompromisszumok
nyomait, a másfajta stílusokon iskolázott
színészek öntudatlan ellenállásából adódó
bizonytalanságokat. A részleteket mindez
nem terheli.

A Madách Kamara színpadán minden-
képpen merész vállalkozás megkísérelni
i g az i színházi élménnyé tenni a japán
próza remekét, Akutagava A vihar
kapujában című művét. S nem első-sorban
Kuroszava zseniális filmje miatt - hiszen
az élő színház mássága lehetővé teszi és
megköveteli, hogy ne hasonlítsuk össze
vele. Valójában sokkal nagyobb
„istenkísértésről" van szó: Müller Péter
színpadi átdolgozása és Szirtes Tamás
rendező láthatóan egymással igazán
szövetkezve a színpadjainkon meg-szokott
- színvonalasan vagy rosszul használt -
eszközök helyébe kívánt más-fajta
eszközöket bevonni. A megszokottól
lényegében különböző színházi hatás
létrehozására tettek kísérletet.

Magyar színpadon mindenképpen új,
amivel az előadás megpróbálkozik, és
eredményeket ér cl. Magyar színpadon új,
de nem előzmények nélkül való, amivel
találkozunk. Mégis alig él, alig hasz-
nálható ez az előzmény. Mindig félbe-
maradt, mindig felemás módon jelent
meg, s létjogosultságának el- és felis-
merése valójában nem zajlott le.

Kérdések

Miről van végül is szó? Mi az , am i a
Madách Kamara színpadán új is, meg nem
is? Jó előadást láttunk vagy nem?
Egyáltalán - mit láttunk? Mit írt Müller
Péter Akutagava nyomán, mit rendezett a
rendező, mit játszottak a színészek?
Színdarabot? Az önellentmondások és
nyitva hagyott kérdések tételes felsorolása
talán bizonyítja, hogy nem kívánok
kibújni a véleményformálás kötelezettség
alól. Csak ehhez a véleményhez nem túl
egyszerű eljutni.

Mert nem színdarabbal van dolgunk A
színészek feladata nem egyénített hősök
megszólaltatása, sokkal inkább típusok
vagy pontosabban - alaptípusok fel-
mutatása. A színpadi játék - vagy ne-
vezzük színházi ritusnak - lényege nem
elsősorban a szavakban, briliáns szín-padi
monológokban vagy dialógusokban
fogalmazódik meg, hanem mozdulatok-
ban, a mozdulatok mozgássá szerveződő
folyamatában.

Azonnal közbe lehet vetni a jogos el-
lenérvet: a színpadon túl sok a szó, a
monológ, a színpadi akciót megállító nar-
ráció. Igaz. Rendező és átdolgozó nem
egészen jogtalan óvatossággal bánt saját
elképzelése érvényesítésével, s ennek
következtében sok minden elhangzik a
színpadról, amelynek kifejeződése felől az
alkotóknak kétségei voltak. A szöveg
helyenként elfedi magát a lényeget is. Tán
ezért érezhette az előadás egyik kritikusa,
hogy „mind a négy főszereplő hazudik, s a
filozofikus magasságok helyett a krimik
alantas légkörét kapjuk..." Persze, nemcsak
a kritikus tulajdonított a szükségesnél
feltehetően nagyobb jelentőséget a
kimondott szónak, hanem a színészek is. S
itt jutunk vissza az előzmények vagy
előzmény nélküliség kérdéséhez. Brecht-
játszásunk - minden el-
lentmondásosságával egyetemben - nem
engedte, hogy színész, rendező és kö-
zönség teljesen érintetlen maradjon attól a
néha elszántságot követelő hittől és tu-
dástól, hogy színpadi mű nemcsak és nem
kizárólag szavakban szólaltatható meg a
színpadról. Magyarán: a néző nemcsak
arról szerezhet tudomást, amit a színpadon
elmondanak. A színpad mindenek-előtt
élő látvány, a színész és a tárgyi világ
érzékelhető együttese. S ez a látvány - ha
létrejön, ha színész és rendező, díszlet- és
jelmeztervező s szcenikus létrehozza,
éppúgy rendelkezik közlendővel, mint az
elhangzott szó. Sőt, ez a közlendő, ez a
jelentéstartalom erősebb lehet a szavaknál,
ellene is dolgozhat, s egy többsíkú igazság
jelenlétét eredményezheti a színpadon.

A Madách Kamarában négy főhős ha-
zudik. Szavakban. De láthatóan színész,
rendező s a nemcsak a szavak, hanem a
mozdulatok színpadi helyét is elképzelő
átdolgozó arra törekedett, hogy az igazság
legyen jelen A vihar kapujában elő-adásán.
Egymásnak ellentmondó, több-féle, de
átélt, szavakban akár be sem vallható, meg
se fogalmazódó igazság. A színész teste,
mozdulatai, elrejtett, be nem fejezett,
lefojtott rezzenései hordoz-


