
centivel még magasabbra húzza ki ma-gát,
merev, pattogó beszédmódjával szinte
belénk vési a doktor mindenki számára
elviselhetetlen lényét. Amikor például a
második felvonás végén Ivanov és Szása
szerelmes kettőse Lvov jelenlétében
lelepleződik a feleség előtt, Helyeyn gyors
öröm sugárzik át, hogy aztán ez is átadja
helyét a komor „quod erat
demonstrandum"-nak. Ez a bravúr annál is
feledhetetlenebb, mert előzőleg, Anna
Petrovnával beszélve, őszintén aggódónak
és gyöngédnek láttuk; az asszony iránti
csodálata ugyanis az egyet-len olyan
érzés, mely ideig-óráig lecsalogatta az
erkölcsi pulpitusról; végül azonban a
felfújt erény legyőzi gyöngédségét.
Káröröme a „legyen igazság, ha bele-
pusztul is a világ" undorító érzületéből
táplálkozik, tudja, hogy Ivanov lebukása
sietteti feleségének pusztulását, mégis
örül, mert igaza lett: bebizonyosodott,
hogy a férj valóban méltatlan nejéhez.
Helyeyben megvan az a ritka képesség,
hogy lényét, mihelyt megjelenik a színen,
ráerőltesse a közönségre. Ha oldalt áll,
vagy csak sétál a háttérben, akkor is rend-
kívül intenzíven érezzük, hogy Lvov
doktor, lesújtó igazságainak birtokában,
nem ért egyet, és készül a leszámolásra.

Csákányi Eszter mint Babakina és
Vajda László mint Borkin szintén lenyű-
göző formában van. Csákányi alakítása
parodisztikusabb: Babakinája ordítóan
közönséges, kéjsóvárságát csak pénz- és
rangsóvársága múlja felül (ha ugyan fe-
lülmúlja). Egy pillanatig sem lanyhul
koncentrált ordinárésága, és alakításának
humorát tovább fokozza, hogy szerep-
játszó asszonyt elevenít meg, de olyat, aki
állandóan kiesik társasági szerepköréből;
ennek bemutatása kettős csavarintást
kíván, olyan játékot, mely a szerep-
játszást és az erről való megfeledkezést
egyformán mulatságosnak mutatja. - A
kaposvári Borkin nem Ivanov távoli
rokona, ahogy Csehov szerepjegyzékében
áll, inkább egy volt muzsik - agya-
fúrtsága, harsánysága, ereje, járásának
elfogulatlan ügyefogyottsága egyaránt
plebejust idéz elénk. Vérbő, jókedvű
alakítás ez, a hálás szerep szinte ellenállás
nélkül csalta ki Vajda László legvonzóbb -
igaz: már kipróbált - erényeit. - Kun
Vilmos Sabelszkij gróf szerepében kellően
elkeseredett, cinikus, torz, olyasvalaki,
akiben filozófiává züllött az élet
perspektívátlansága. Az ő játékát befo-
lyásolja leginkább a színpadi környezet:
turistaként, nehezen tapossa a fakérget,

botjával az altalajba szúr - mintha még az
is erőfeszítést kívánna tőle, hogy a szó
szoros értelmében megálljon a lábán. Az
Ivanovban megismétli apemantusi
remeklését, és ez nem technikai és formai
trükkök átvételének eredménye, hanem a
szerep légköréből fakad: a gróf valóban az
athéni Timon vitapartnerének szellemi
leszármazottja. Nehéz színészi feladat
lehetett olyan változatot találni, amely
nem hat a korábbi szerep másolatának.
Azt hiszem, Kun Vilmos figyelme nem
kis mértékben azért összpontosult a külső
környezet okozta lehetőségekre, mert
igazi művészként önmagát sem akarta
másolni, és ezért olyan pontot keresett,
ahonnan elrugaszkodhat a már kész
megoldásoktól. - A Lebegyev-házaspár -
Dánffy Sándor és Olsavszky Éva -
magabiztosan és hibátlanul oldja meg
feladatát. Dánffy olyan természetesen
mozog a színen, mintha ott lakna; Ol-
savszky pedig fukar eszközökkel is pél-
dásan emeli ki a szatirikus egyoldalúság-
gal megírt figura egyetlen oldalát. Az
embernek mégis az az érzése, hogy a két
kitűnő színész - az atlétika nyelvén szólva
- nem futotta ki a formáját, mintha nem
adták volna át teljesen személyiségüket az
ábrázolandó figuráknak, és ezért
alakításuk csak élvezetes és pontos -
ismétlem: hibátlan -, de nem eléggé
emlékezetes.

A kaposvári Ivanovban a keserű Csehov
támadt életre, a könyörtelen ítélkező, a
ridegen vizsgálódó orvos, aki tudja, hogy
még senki sem gyógyult meg egy
kellemesen kedvező diagnózistól. Az
előadás a semmire tekintettel nem levő
tisztánlátás igényét fejezi ki, és nem hi-
szem, hogy akadhat igény, mely inkább
megérdemelné, hogy eljusson a világot
jelentő deszkákra.

Csehov: Ivanov (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Fordította: Elbert János. Zene: Székely
Iván. Díszlet jelmez: Pauer Gyula. A rendező

munkatársa: Saád Katalin és Gazdag
Gyula. Rendezte: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Rajhona Ádám, Pogány Judit,
Kun Vilmos, Dánffy Sándor, Olsavszky Éva,
Tóth Éva f. h., Helyey László, Csákányi
Eszter, Csernák Árpád, Vajda László,
Farkas Rózsa, Lukács Andor, ifj. Mucsi
Sándor, Stella Attila, Jeney István, ifj. Somló
Ferenc, Kari Györgyi, Simány Andrea,
Kaskó Erzsébet, Csernella Ágnes, Jancsik
Ferenc, Galkó Bence.

ISZLAI ZOLTÁN

Színházi regény

Bulgakov-adaptáció a Tháliában

„ ... ha meg akarunk győződni arról, hogy
Dosztojevszkij író, vajon az igazolványát
kell-e kérnünk ? Nem, vegyük elő
bármelyik regényének bármelyik lapját, és
igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk,
hogy íróval van dolgunk. Egyébként azt
hiszem, hogy nem volt semmiféle iga-
zolványa."

Mihail Afanaszjevics Bulgakov írta
ezeket a sorokat (1928-tól 1940-ig ké-
szülő) világraszóló művében, A Mester és
Margaritában. Feltehetően akkor, ami-kor
neki se nagyon lehetett igazolványa. Ha
volt is, nemigen járt vele írószövetségi
rendezvényekre vagy intézmények-be.
Tarthatott tőle, hogy nem látják szívesen.
1934-ben a szovjet írószövetség első
kongresszusára sem engedték be. A
karzatra sem, noha színdarabja a Művész
Színházban akkor már túljutott a
félezredik előadáson. Annak a színház-
nak műsorán aratott sikerre sikert,
amelynek harmadik, forradalom utáni
korszakában éppúgy mérföldkő a Turbinék
napjai (1926. október 5-től), mint ahogy
1896-ban Nyemirovics-Dancsenko és
Sztanyiszlavszkij számára mérföld-kő volt
- ugyanott - Csehovnak (az
Alekszandrijszkij Színházban még meg-
bukott) darabja, a Sirály.

A bulgakovi mű korszakos jelentőségét
a korabeli kritika s az irodalmi köz-
vélemény nem ismerte fel. „A fehérgár-
dista mozgalom apológiáját" látták (Nyi-
kolka Turbin darabbeli szavaival) az „új
történelmi színmű nagy prológus"-ában.
Bulgakov „ügye" 1929-ben Sztálin elé
került. Ő (Bill-Belocerkovszkijnak február
másodikán küldött levelében) egy-részt
azt írta, hogy a Turbinék napjai a
bolsevizmus mindent legyőző erejét de-
monstrálja", hiszen „ha még olyan em-
berek is, mint Turbinék kénytelenek le-
tenni a fegyvert, és meghódolni a nép
akarata előtt, beismerve, hogy ügyük
végleges vereséget szenvedett - ez azt
jelenti, hogy a bolsevikok legyőzhetet-
lenek, nem lehet tenni ellenük semmit".
Ugyanakkor azonban elítélte a következő
darabot, a Menekülést. És erre már rá-
sütötte a fehérgárdisták iránti rokonszenv
bélyegét. Ezzel mégiscsak teret



engedett a sajtóhajszának és hercehurcá-
nak a szerző személye ellen és körül.

Nem csoda, hogy kevés olyan megnyil-
vánulását ismerjük Bulgakovnak, amely az
írókortársak s az irodalmárok iránti
szeretetéről árulkodna. Leleplező kettős-
portrét is fest Likoszpasztovról, a tehet-
ségtelen, de ügyeskedő íróról a Színházi
regényben, amikor kétszínűségét nemcsak a
konkrét szituációkban, de általánosabb
érvénnyel is bemutatja. Likoszpasztov
először alig leplezett irigységgel gratulál a
Színházi regény író-főhősének, Szergej
Leontyevics Makszudovnak ahhoz, hogy
regényéből átdolgozott színdarabját olyan
nagy szerzők társaságában plakátolták ki a
Független Színháziak (mutatis mutandis: a
Művész Színházbeliek), mint Aiszkhülosz,
Szophoklész, Shakespeare, Osztrovszkij.

„- Aiszkhülosz, Szophoklész és te! Hogy
csináltad, ezt nem érem föl ésszel, de
zseniális, annyit mondhatok! Most aztán
már meg sem ismered a régi barátaidat!
Hogy is barátkozhatnánk mi egy ilyen
sekszpírrel!" ... „Adja isten. Hát-ha sikered
lesz. A regénynek nem volt sikere, hátha a
darabnak lesz. Csak vigyázz, el ne bízd
magad. Nincs nagyobb komiszság, mint
hogyha az ember megfeledkezik a
barátairól."

Mennyire más, mennyire kárörvendően
diadalmas ugyanez a Likoszpasztov vagy
száz oldallal később, mikor az írót a
„Rangján felül" című karcolatban a kon-
kurrensek (még elő sem adott) darabja
miatt már kegyetlenül kifigurázzák.

Az a plakát, mondanom se kell, kínos
föltűnést keltett az irodalmi világban. . . .
Rossz vért szül ez a dolog ... No, de nem
azért jöttem, hogy vitatkozzam, hanem
hogy megvigasztaljalak, mint jó barátod,
mivel hallom, hogy még ennél is nagyobb
baj ért ... hogy Ivan Vasziljevicsnek nem
tetszett a darabod." „És azt is mondják,
hogy szemtelenkedtél Ivan Vasziljeviccsel,
fölidegesítetted. Ellát téged jótanáccsal, te
meg fölfortyantál, mint hallom! Már
bocsáss meg, de ez túlzás! Ehhez nincs
jogod! Nem olyan nagy érték a darabod ...
mármint Ivan Vasziljevics szemében . . .
hogy szabad volna felfortyannod!"

És Makszudov nem is fortyan fel. Nem
üti pofon az „álnok kígyót", ha-nem
magával viszi a Nápoly-étterembe, hogy
alaposan berúgjanak. Mert Bulgakov, az
író, tudja, hogy Makszudov az ember,
szelíd, mint a minden megaláztatás mögött
készülődő nagy regény hősei; az elgyötört,
borostás szakállú Mes-

ter - akinek „nem fény kell, hanem nyu-
galom" -, és megbocsátó is, akárcsak
Jeshua, aki alig győzi nyugtatgatni a
szenvelgő Poncius Pilátust, hogy soha
nem történt meg a „kivégzés", amit el-
rendelt.

De érlelődött Bulgakovban, az íróban a
másik, bosszúálló énje is, akit a kérlel-
hetetlen jóság minden apró és nagy aljas-
ság leleplezésével foglalkozó démonai
képviselnek majd A Mester és Margaritá-
ban; a felfuvalkodott író-bürokraták fejét a
villamos alá gurító, vesékbelátó-
aranyszemű Woland, az „igazolványos"

írók étkezőhelyét vígan porig égető sátáni
kandúr, Behemót, és maga Margarita, ki
szerelme mindenható seprűnyelén
száguldozva kalapáccsal veri ki a
DRAMIR-lakóház zárkózott ablakait .. .

A színházat azonban - minden rossz
tapasztalata ellenére - valószínűleg soha-
sem tudta meggyűlölni Bulgakov-
Makszudov, aki még kijevi gimnazista-
ként is „egvenruhátlan minőségben" járt
orosz nyelvű drámai színházba. Még
akkor sem tántorodott el tőle, amikor
1930-ban - Sztálin kegyéből - rendező-
asszisztens lehetett a Művész Színházban,
s rájött; rögtön olyan darabot osztottak rá -
a Holt lelkeket -, ami „nem létezett", amit
magának kellett átírnia. Talán még akkor
sem rendült meg a színházban a hite,
amikor Boldogság című darabjának
jövendő rendezője egy órán belül
lelkendezve dicsérte a művet, majd
(visszatérve valamely rejtelmes helyről)
meggondolta magát: „eszi a vacsorát, a
darabról nem ejt egyetlen szót sem, és
egyszer csak elnyeli a föld, többé elő nem
kerül".

A színház iránti olthatatlan szerelmé-

ről tanúskodnak a harmincas évek közepén
kezdett és (sokak szerint szándékosan)
töredék-egészben hagyott Színházi regény
legszebb, leglíraibb lapjai, noha a mű nem
éppen apológiája (és nem is prototípusa)
író és színház kölcsönösen ki-elégítő
egymásra találásának, konfliktusmentes
viszonyának. A kimeríthetetlen
változatosság, az állandó mozgás, a lé-
legzés, átalakulás, a színpadi valóság
álomszerűsége is a minden álmok valóra
válásának fájdalmas örömű, mert múlé-
kony, mégis újrakezdhető hullámjátéka
lebilincselte, mágnesként fogva tartotta az
írót (ahogy Bulgakov a tőle megszokott,
majdhogynem brutális érzékletességgel
kifejezi), „horgára akasztotta" egyik
legnagyobb drámaszerző tehetségét
századunknak. Talán életben is tartotta.
Pedig ez a nagyszerű író a Színházi regény
alkotása idején (már túl a Turbinék körüli
hercehurcán, az 1926-os Zojka la-kása, az
1927-es Menekülés meg az 1928-as
Bíborsziget letiltásain) nem egyszer s nem
kétszer ülhetett „cifra jégvirággal bevont
padlásszobája ablaka elé", hogy belássa:
„nem lehet úgy élni, hogy az ember
darabokat ír, és nem adják elő őket".

Mégis kitartott. A nagy "kiábrándulás"
zseniális darabjai, a Meličre s az élet-
műzáró Puskin-dráma mellett volt ereje és
leleménye megírni az Ivan Vasziljevicset,
ezt a nagyszerű komédiát a ház-mesterek -
és házmesterlelkű irodalmárok -
nyomasztó hatalmasságáról.

Kitartott, mert eredendő drámaírói te-
hetsége kötötte a színház próteuszi lé-
nyegéhez, és ennek megfelelően nem-csak
írta, hanem élte is, valamiféle „ébren
ájulatban" művei életét, amely ki-

Bul ga ko v : Színházi regény (Thál ia Színház) . Makszudov fe l o l vassa darab já t a Függet l en Színház ülésén
(Bi tskey Tibor , Kozák András, Mi k ó István, Rátonyi Róbert , Sütő I rén és György László) ( lk lá d y Lá s z ló
f e l v . )



szakította az unott köznapokból s ugyan-
ezekben a megunhatatlan hétköznapokban
örök tragédiákat és komédiákat forgatott
az élményeket nyughatatlan látványokká
őrlő s belőlük az igazinál valódibb
műveket konstruáló elméje elé.

„Nem tudnám megmondani, jó darab
volt-e A kegyenc vagy sem - írja a Szín-
házi regény egyik helyén. - De engem nem
is az érdekelt, hogy jó-e a darab vagy
sem. Az előadás bája nyűgözött le.
Mihelyt a csöpp teremben kialudt a vil-
lany, a színpad mögött megszólalt a zene,
és a dobozba tizennyolcadik századi kosz-
tümökbe öltözött alakok léptek ki. Az
arany ló oldalvást állt, a szereplők néha
leültek a patái közé, vagy szenvedélyes
párbeszédeket folytattak a pofája alatt, és
én majd elolvadtam a gyönyörűségtől.
Keserű csalódás fogott el, mikor az
előadás véget ért, és ki kellett lépnem az
utcára. Szerettem volna ugyanolyan
köntöst magamra ölteni, mint a színészek,
és részt venni a cselekményben. Úgy
képzeltem például, nagyszerű volna, ha
óriási borvirágos trombitaorrot
ragasztanék magamnak, tubákszínű kan-
tusban, nádpálcával, burnótszelencével a
kezemben oldalról kilépnék a színfalak
mögül, és valami roppantul nevettetőt
mondanék; tüstént nekiálltam, hogy ki-
spekuláljam azt a nevetséges mondókát,
ott szorongva a nézők soraiban. De a
komikus dolgokat mások mondták, mások
is találták ki, és a termen olykor vé-
gigzúgott a nevetés. Sem azelőtt, sem
azóta nem éltem át semmit, ami nagyobb
gyönyörűségemre szolgált volna."

Pausztovszkij, aki együtt járt Bulga-
kovval az Első Kijevi Gimnáziumba
(ugyanoda, ahol a Fehér gárdában, illetve a
Turbinékban a bulgakovi művek leg-
drámaibb fordulatai játszódnak), emlék-
irataiban elmondja, hogy a mássá lénye-
gülés, a „cselekményben való részvétel"

vágya és képessége korán megnyilatko-

zott a fiatal gimnazistában (no meg ké-
sőbb, „Joszif Visszarionovics és Misa"
kitalált - de a valóságosnál ijesztőbb
„találkozásaiban").

Sztanyiszlavszkij is elismerte színészi
képességeit. Egyszer, az általa dramatizált
Pickwick-klubban Bulgakov el is játszott
egy kisebb szerepet. Az empátia, a
beleélés mestere volt tehát. Ezért is olyan
élők megszámlálhatatlan férfi-alteregói a
drámákban és a regényekben. Többszörös
fénytörés nélkül, alig-álcázottan,
tűnődései-szenvedései hálójába gabalyo-
dottan, közvetlen megragadhatóságban
mégis csak a Színházi regényben jelenik
meg előttünk.

Íróember és színházi ember számára
ezért elgondolni sem lehet vonzóbb és
élvezetesebb feladatot, mint hogy szó
szerint „cselekmény részévé tegye" a
huszadik századi irodalomtörténet egyik
legszínházibb íróját és legíróibb színházi
emberét. Hogy saját sűrített életdrámájá-
ban léptesse föl, kibontva legerősebben
önéletrajzi regényéből a drámaíró Bulga-
kovot.

*

Erre vállalkozott Elbert János és Kazimir
Károly, amikor a Színházi regény
dramatizált változatát közösen elkészí-
tették a Thália Színház számára, hogy itt -
1977. október végén, évfordulós
előadásnak is szánva - megrendezhesse
ugyancsak Kazimir Károly az adaptációt.

Mindkét szerzőtárs - még az előadás
előtt - írt, illetőleg nyilatkozatot adott
művészi szándékáról. (Kiemelések tőlem
- I. Z.)

Elbert János (a Pesti Műsorban): „Sok
minden vonzott, sok minden riasztott - s
ugyanúgy Kazimir Károlyt is - az életünk
legszebb hónapjai közé sorolható munka
közben. Hogy a szövegben ott rejtőzik
figuráival, helyzeteivel, körvonalaival a
majdnem dráma, a szinte kész

tragikus komédia - ezt nemcsak a színházi
világot keresztül-kasul ábrázoló könyv
témája sugallta, hanem az egész szemlé-
let, az ábrázolásmód. Ugyanekkor Bulga-
kov írói nagyszerűsége nemcsak sarkallt, el is

bátortalanított: ilyen nemes anyagon csak
rontani lehet. Ráadásul első pillanattól
világosan tudtuk: semmit »bele nem fan-

táziálhatunk « ebbe a kitűnő műbe. Egyetlen
jogunk, hogy kikerekítsük, befejezzük itt-
ott a megkezdett mondatot."

Elbertet tehát az izgatja, hogy „át-éli-e"
a műfaji transzpozíció tortúráját az írói
üzenet? Megmarad-e a regényből
készíthető dráma a saját keretei között?
Közvetíti-e majd az originális szemléletet
és az író szellemét a másodlagos szín-
darab ?

Kazimir Károly megközelítése, felfo-
gása, értelmezése más színezetű. Gon-
dolatmenete is - nyilván az Esti Hírlap-
interjú kurtára fogottsága miatt - szagga-
tottabb.

„Író és színház szerelme súlyos konf-
liktusokat rejteget. Főleg, ha - mint a fő-
hős esetében - színházi idegenről van szó.
A k i t a művészek világa épp annyira vonz,
mint amennyire taszít.

" „Szerencsére az író
figurái plasztikusak. Telítve tűzzel,
szenvedéllyel. Még meg sem szólalnak,
máris igazuk van." „Különben nem hinne
nekünk a közönség. Sőt, ami rosszabb,
nem értené, hogy miért gyilkoljuk itt
magunkat? Miért nem kíméljük a szí-
vünket, az idegrendszerünket, életünket?"
„Az írás fordulataira vigyáztunk.
Indulatait, gyűlölködéseit, szerelmeit és
szenvedélyeit fölcseréltük a magunkéval."

Kazimir korábbi bemutatóiból sem
ismeretlen művészi szándékát az utolsó
mondat tükrözi legpregnánsabban. Az író
mondanivalójának tolmácsolásán túl, és
ennek ürügyén aktuális önvallomást akar
tenni nemcsak a színház olthatatlan és
kíméletlen szeretetéről általában, de a mai
magyar színházról, sőt a saját szín-házi
törekvéseiről is önvallani akar. (Hiszen ki
másra vonatkozna az a mondata, hogy
„miért gyilkoljuk itt magunkat?")

Az anyag „szerencsére" keményen el-
lenállt a kazimiri szándékoknak; a Szín-
házi regény színpadi változata jobban ha-
sonlít Elbert - kissé talán ideális - elgon-
dolásaihoz, mint a rendező pragmatikus
elképzeléseire. Nem lett belőle minde-
nekelőtt egy „színházi idegen"-ről szóló
tanpéldázat. Nem lett belőle az „önma-
gukat gyilkoló" színészeket sajnáltató
színházi apológia sem. Igaz: kimaradt
belőle a „kész tragikus komédia". Nyo-

Ivan Vasziljevics (Inke László) és az ápolónő (Gáti Vilma) a Színházi regényben



mokban lelhető csak fel benne annak a
vérbeli drámaírónak a küszködése, aki a
hatalmasok felé sandító színházi levegő-
ben valósággal fuldoklik, noha e nélkül az
atmoszféra nélkül rögtön elpusztulna. A
művészi személyiség és a korközeg
klasszikus érvényű, mégis jellegzetesen
huszadik századi attitűdben mutatkozó,
ironikusan és fájdalmasan ábrázolt ambi-
valenciáját a darab a regényhez képest
egysíkúbban adja vissza. Az előadás ezt a
kétgyökerű konfliktust a dramatizálás
szövegétől is idegen mutatványokkal és
mellékmozzanatokkal gyakran félreviszi,
megkuszálja, szaggatottabbá, töre-
dezettebbé teszi annál, mintsem ezt az
egységesebb, homogénabb drámává is
meghosszabbítható regénylogika diktálná.

Nagyon hiányos például a drámában
annak a középszerű íróvilágnak bemuta-
tása, amelyet oly engesztelhetetlen gyű-
lölettel és megsemmisítő gúnnyal figuráz
ki Bulgakov a Színházi regény első nagy
csoportos jelenetében. Ettől már rögtön
„fölbillen a félpálya", és indokolatlanná
válik a Likoszpasztovból és más regény-
beli írókból gyúrt Szerkesztő színpadi
sertepertélése. (Akik nem ismerik a re-
gényt, azok ezt a - fontos ellenpontot
képviselő - mellékszereplőt nemigen ve-
szik észre.)

Az írók díszes „társulatának" eltűnése
következtében viszonyítási lehetőségének
híján Makszudov, az írófőhős alakja is
elhalványul. Alaposan meg kell erőltetni
magunkat ahhoz, hogy elhiggyük
igazságát a művét megkérdőjelezőkkel
vagy szétcincálókkal szemben. Még na-
gyobb fantázia kell ahhoz, hogy veleér-
zően tudjunk az ügyével azonosulni.

Holott a játék első percétől fogva és
egyre fokozottabban kellene drukkolnunk
a színházi gépezetbe került darabjáért.
Azért, ami őt egyedül és kizárólagosan
izgatja. A műért, melynek sikerén vagy
bukásán múlik - dramaturgiailag is -
„minden". Azaz : a színpadi hős győzelme
éppúgy, mint a (gyönyörű élőképekben
felvillantott) „Fekete hó" című dráma
diadala.

Izgalmunk azonban szordínósabb a
kelleténél. Ez a Makszudov ugyanis nem
elég nagyszabású személyiség. Nem tudja
elérni, hogy az ő szemszögéből szemléljük
a kitáruló színházi világot. Az átdolgozás
során elveszítette annak a (végtelen
tapintattal kinyilvánított) ironikus
magasabbrendűségnek a distanciáló
képességét, amivel a regény legkavargóbb
és legzűrösebb fejezetei fölött is uralko-

A Független Színház irodájában: Kozák András, György László, Rátonyi Róbert és
Esztergályos Cecília

Az ápolónő meghajolt Ivan Vasziljevics
előtt, régies, oroszos, mély meghajlással, és
peckesen kivonult a szobából."

Miféle epizodista tudja nálunk össze-
hozni és kicsendíteni a nesztelen belépést a

peckes kivonulással meg a régies, oroszos

meghajlással? S ki törődik azzal igazában,
hogy az átmeneti megkönnyebbülés kifejezése
kettős vagy hármas értelmű lehet?

Pedig ezektől a tévedhetetlen jelzőktől,
minden más megfigyeléstől elhatároló,
könyörtelenül szubjektív észrevételektől
lesz Makszudov tapasztalása, és csakis és
egyedül az övé a Színházi regény. Ha
Bulgakov kisebb író, mint amilyen, Elbert
János - rokonszenves - „elbátortalanodása"

kevésbé lett volna indokolt. Így azonban -
az eredményben - némiképp beigazolódott:
az átdolgozók nem tudták „teatralizálni", a
regény stílusából színpadra állítani az
abszolút főszereplő Makszudovot. Az a
„bátortalanság", ami megmentette az
adaptálópárost a „belefantáziálástól", a
többi szereplőnek jót tett. Ők (inkább többé,
mint kevésbé) átmenekítették a bulgakovi
világot jelző deszkákra a karakterüket
meghatározó, rájuk aggatott sallangokon és
külsőségeken átütő alapvető írói
jellemzéseket. A színpadi titkárnők szerepét
ezért játszhatta egy színésznő. És ezért volt
elfogadható a tehetségtelen színésznő alakja
a színpadon is. (Holott az őt játszó magyar
színésznő nem tudta eljátszani, hogy
Prjahina mennyire tehetségtelen.)

A Kazimir Károly rendezte előadás
Rajkay György sokat „munkában levő"

díszletei között zajlik. (Talán csak a mű-
vészeti tanács ülésterme nem eléggé
nyomasztóan díszes.)

Az első részbe került Makszudov sze-
gényes környezetének találó bemutatása (az
árnyjátékfiguraként szitkozódó és később
hasznos „átkötő" elemként alkalmazott
lakásadónővel),

dott; amivel elérte, hogy a „színészség-
nek" ne a többé-kevésbé nyers efemer
„valósága" táruljon az olvasó-néző szeme
elé, hanem az a szuverén személyiségen
átszűrt művészi kép, amely célirányosan
egyensúlyozza (illetve műarányosan
torzítja) a szabálytalanul, kevésbé
intenzíven ható írói tapasztalásokat.

Röviden: degradált főhőssel igyekszik
meggyőzni ugyanennek nagyságáról az
adaptáció.

A lefokozás persze bizonyos vonatko-
zásban elkerülhetetlen, mert éppen Bul-
gakov írói magasabbrendűségéből kö-
vetkezik.

Nem lehet ugyanis átmenteni éppen
azokat a szemszögmeghatározó mozza-
natokat, amelyek a savát-borsát adják a
regénynek.

Hogy lehetne színpadon ábrázolni
például azt a duplacsavaros közbevetést
Knyazsevics „darabok elfogadásával
megbízott igazgatóról" (aki a darabban
egy szimplán ostoba fatuskó) : "Minél
jobban megvidámodott Knyazsevics,
annál inkább elkomorultam én - bár ezen
magam is meg voltam lepve." Van olyan
színész (Magyarországon), aki arra képes,
hogy - némán - megjelenítse a kitűnő
előjelek nyomán törvényszerűen jelent-
kező rossz előérzetet?

Vagy: miként lehetne az írói szó felidé-
ző erejével legalább adekvát módon
megcsinálni a következő intermezzót a
darab Szivcev Vrazsek-i felolvasásának
nagyjelenetében a színpadon: „Némi át-
meneti megkönnyebbülést hozott a fe-
hérruhás ápolónő váratlan megjelenése.
Nesztelenül lépett be; Ivan Vasziljevics az
órájára pillantott. A nő likőrös pohárkát
nyújtott oda Ivan Vasziljevicsnek, Ivan
Vasziljevics felhajtotta az orvosságot,
utána vizet ivott az asztalon álló pohárból,
és újra letakarta papírfödőjével, Aztán
megint az órájára nézett.



Makszudov (Kozák András) álma a Független Színház próbáján (Bitskey Tibor, Rátonyi Róbert, Inke
László) (Szebeni András felvételei)

Jó ötlet Bombardov előrehozatala is
regénybeli helyéről. Így válik ciceroné-
jává, advocatus diabolijává és megértő
kenyerespajtásává Makszudovnak té-
velygéseiben, majd eg yre szaporodó kol-
lapszusaiban.

Szépen szolgálja a darab keretbe fogla-
lását a Fehér gárdából átemelt élőképszö-
veg (mialatt Makszudov elmondja, a kék
háttérben megjelennek a szóban forgó
vörös csillagok). Van valami jelképszerű
abban is, amilyen lelkesen fogadják a
színházba lépőt a stúdiófiatalok.

Ljubimov Csendesek a hajnalokjából
kerültek elő az ezután következő díszlet-
falak a Sirály részleteinek előadásához,
amit érezhető zökkenővel követ a szer-
ződés aláírásának (kissé túl részletesen
kidolgozott) jelenete. (Különösen azért,
mert a „gazdasági igazgató" figurája
ezután elsüllyed a jelentéktelenségben.)

Kitűnő beosztású az „előfürdő"-rész,
bár a ritmusa mindvégig lassú, és már itt
kezdjük elveszítgetni figyelmünk közép-
pontjából Szergej Leontyevicset, vagyis
Makszudovot, akit (a mulatságosan ak-
tualizált) foyer-jelenet és Arisztarh Pla-
tonovics indiai üzengetései után a máso-
dik részben sorozatos névtévesztésekkel
sérteget (darabja felolvasása közben) a
zseniális, hipochonder és zsarnoki ter-
mészetű művészeti vezető, Ivan Vaszilje-
vics. (Vonásait Sztanyiszlavszkijról is
mintázta Bulgakov.)

A halott tűzoltó temetésének beiktatása
felesleges, ám (utólag visszatekintve)
egyben jele a második rész második har-
madától kezdve egyre jobban eluralkodó
fejetlenségnek. A zűrzavar teljesen ön-
célú. Ahogy nem járul hozzá a bulgakovi
tartalom kiteljesedéséhez, nem teszi le-
hetővé az aktualizálások felfogását sem a
(melléjátszásoktól szétszabdalt figyelmű)
nézők számára.

Az etűdökben mindazonáltal sok a
kedves és játékos ötlet. Ivan Vasziljevics
is ekkor válik középponti hőssé, min-
denki mást egyre inkább elnyomva maga
körül. (Még az etűdök cselekvően-szen-

lyan veszi a baracklekvárevést, mint az
öngyilkossági jelenetet vagy a bohózati
(Carmen-taktusra előadott) csokorátnyújtó
etűdöt. Ez a műgond - ahogy jeleztük -
megteszi a magáét. Inke-Ivan Vasziljevics
lesz a vitathatatlan főhőse az előadásnak.

Bombardov: Bitskey Tibor. Helyén van
ebben a félig kidolgozott szerepben.
Energiája húzóerő (a magát vonató) Kozák
számára is. Ahol jelen tud lenni, diktálja
az iramot. Tempójának átvétele sokat
segítene az egész (helyenként álldogáló,
majd időzavarban kapkodó) elő-adáson.

Esztergályos Cecíliát fölösleges volt
kitömni Polixena szerepére. Meg tudta
volna csinálni ő a temperamentumos és
anyáskodó titkárnőt a ráaggatott előnyök
és hátrányok nélkül. (Még talán jobban is
ügyelt volna a - persze önironikus - ma-
gakelletésnél az alakításra: Arisztarh
Platonovics modorát egyebek közt oda-
adóbban utánozhatta volna, már előre
gondolva arra, hogy imádattal körülvett
főnöke (Szabó Gyula alakításában) sze-
mélyesen is méltóztatik mutatkozni az
utolsó előtti jelenetben.

Rátonyi Róbert és Gálvölgyi János íz-
léssel komédiázik. Rátonyi (ásványvizes)
monológja jó karikatúra-diagnózisa az
önérdekű műinterpretálás időszerűsítés
nélkül is időszerű nyavalyájának.

Sütő Irén és György László külsődleges
megoldásokkal operál két fontos sze-
repben. Zsurzs Kati fiatal színésznője
egyelőre csak „ígéret". S. Tóth József mint
szerkesztő, Tándor Lajos mint hi-
vatalszolga sikerült maszkjával hívja fel
magára a figyelmet. A jelmezeket Márk
Tivadar tervezte.

A Színházi regény előadása nem reveláció.
Arra azonban nagyon is alkalmas, hogy a
nézők felcsigázott - mert kielégítetlen -
érdeklődéssel nyúljanak a regényért.
Színház után.

Bulgakov: Színházi regény (Thália Színház)
Szöllősy Klára fordításának ,felhasználásával
színpadra írta: Elbert János és Kazimir
Károly. Rendezte: Kazimir Károly. Díszlet:
Rajkay György. Jelmez: Márk Tivadar m. v.
Zenei vezető: Prokópius Imre. Irodalmi
munkatárs: dr. Jósfay György. A rendező
munkatársa: Romhányi László.

Szereplők: Kozák András, Inke László,
Lengyel Erzsi, Esztergályos Cecília, Bitskey
Tibor, Rátonyi Róbert, György László,
Gálvölgyi János, Sütő Irén, Mikó István,
Tándor Lajos, S. Tóth József, Dimulász
Miklós, Zsurzs Kati, Gáti Vilma, Szabó
Gyula, Gyimesi Tivadar, Kalocsai Ferenc,
Vidó János,

vedő alanyát, az érdemes és minden hájjal
megkent színészt - a több regényalakból
ügyesen „összevont" - Hyppolit Pavlovicsot
is.)

Makszudov közben szinte mindvégig
statisztál. Narrátorszövegei inkább szer-
kezeti elemek. Még Bombardov az, aki
időnként fel-felvillan - aztán megint el-
tűnik a betétszámok rései között.

A második rész „aranymetszésénél" - a
nadrágtalan álomkép merészen komikus
bevágásával - ismét emelkedik a darab. A
fiatalok meggyőzően játsszák el a
mindvégig vita tárgyát képező öngyil-
kossági jelenetet. Aztán megjelenik az
Indiából érkező Arisztarh Platonovics,
akiről annyi mindent hallottunk - és enyhe
kifejezés rá az, hogy idétlenül és
funkciótlanul viselkedik.

A befejezés liturgikus „ecce homo"-ból
és cirkuszi „hep"-ből eszkábált de-
monstrációs pillanata már nem elég fel-
emelő ahhoz, hogy valamiféle katarzis
élményével hagyjuk el a Thália Színházat,
ahol kevesebb kapkodással, szigorúbb
fegyelemmel, a közönséghatás rutinosabb
felmérésével ugyanezeken az új nyomokon,
de a régi rendezői beidegződések
levetkőzésével akár jó előadás is
születhetett volna.

A. színészek közül Kozák András
szenvtelen passzivitása, indokolatlanul
tompított humora, egyre fakóbb mimikája,
hanghordozásának - talán már nem is
szándékolt - színtelensége, beszéd-
tempójának modorossága és megjelené-
sének légkör nélkülisége nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy elfeledkezzünk egy át-
ütő erejű személyiségről, akinek nagysága a
legnyomorultabb állapotában is
nyomasztóan hat környezetére. Első-sorban
ezért nem válik elismerően bíráló
partnerévé és megfoghatatlanul idege-sítő
ellenfelévé Ivan Vasziljevics-Inke
Lászlónak, akit viszont (színházi szerepben)
régen láttunk ilyen színesnek,
szellemesnek, önironikusnak, magabiz-
tosnak - egyszóval: tehetségesnek -, mint
ebben a szerepében. Éppoly komo-


