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Egy színjáték
három szála

A Mester és Margarita a
Thália Színházban

Egy regényből készülhet dráma is,
színjátékszöveg is. Ha az átformálást a
regény írója végzi el, föltehetően drámát
akar írni. Ha másvalaki teszi meg, s egy
színház számára készíti a szöveget, célja
rendszerint nem irodalmi, vagyis nem az
irodalom számára akarja a szöveget
létrehozni. Az előző mondatban az irodalom
szó nem a szöveg értékét, ha-nem
természetét jelöli. A dráma ugyanis
irodalmi műalkotás, amely önmagában is
teljes, totális és hiteles világot állít elénk,
míg a színjátékszöveg ezt csak a teljes
színjátékkal együtt éri el. Ez továbbá
annyit is jelent, hogy a szín-játék számára
elkészült szöveget nem önmagában és az
eredeti regényhez való viszonyában kell és
lehet vizsgálnunk; vagyis itt az elemzés
tárgya csak a teljes színjáték lehet. A
regényt csak akkor kérhetjük számon az
átdolgozóktól, ha világ-kepe,
mondanivalója alaposan megsérül.

Elbert János és Kazimir Károly A
Mester és Margarita című Bulgakov-re-
gényből készített színpadi szöveget,
amellyel kapcsolatban ez egyáltalán nem
merül fel. Ennek következtében, össz-
hangban a fenti jól ismert, de nem mindig
érvényesített ténnyel, nem a regényről és
annak egy lehetséges változatáról kell
szólnunk, hanem a teljes színjátékról,
amelynek mindig csak egy része a szöveg.

A színjáték három eseményszálból
fonódik össze. Az egyik a Mester tör-
ténete, aki regényt írt, amit a kritikusok
egy része rossznak, eszmeileg hibásnak
minősített. A Mester találkozott egy férjes
asszonnyal, Margaritával, s egy-másba
szerettek. Az írót a kritika alapján valaki
feljelentette, hogy lakását meg-szerezze.
Elmegyógyintézetbe került, s így eltűnt
Margarita szemei elől. Az asszony ezután
az ördöggel is szövetkezne, hogy a
Mestert újra megtalálja.

A második szál a Mester Pilátusról írott
regényének megelevenedő jelenetei; míg a
harmadik Woland bűvész-nek, vagyis a
Sátánnak megjelenése Moszkvában -
illetve „ebben a városban" -, találkozása
az ottani emberek-kel, s az általa és három
kísérője által elkövetett „csínytevések".

E három szál az események szintjén és
konkrétan csak lazán kapcsolódik. Woland-
Sátán minden évben bált rendez, ahová
mindig egy odavalósi és Margit-nak
nevezett asszonyt hívnak meg házi-
asszonynak. Most Margaritát hívják s
teszik boszorkánnyá. Mivel ő a Mesterrel
való találkozás kedvéért az ördöggel is
szövetkezne, a találkozás természetesen
megtörténik. Wolandék a Pilátus-
regénybeli Jésua kérésére nyugalomba
helyezik a két címadó szereplőt.

A színjáték elején a Mestert kereső

Margaritát látjuk, és Woland ígéretét
halljuk, miszerint „jövök már hozzád". Így
az első pillanattól valószínű, hogy a
színjáték eseményei, bármily szélesen és
szerteágazóan, de a Mester és Margarita
végső és örök egymásratalálása felé
haladnak. Egymást kereső útjaik, majd
találkozásuk így végig viszonylagos egy-
ségben tartják az eseményeket.

Nyilvánvaló, hogy e három esemény-
szálra nem ezért a vékony, a színjátékban
eléggé későn bekövetkező konkrét
összekapcsolódásért van szükség. Ösz-

Bulgakov: A Mester és Margarita (Thália Színház). Kautzky József (Afranius) és Inke László (Pilátus)



szehasonlíthatatlanul fontosabb ennél a
jelentések szintjén megvalósuló össze-
kapcsolódás.

A Pilátus-regényben a címszereplőn kí-
vül természetesen szerepel Jésua-Jézus,
valamint Júdás és Kajafás, illetve Lévi
Máté, Jésua legjobb tanítványa. A másik
szálon ott található maga a Mester,
valamint irodalmi és egzisztenciális tönk-
retevői, egy kritikus és egy feljelentő,
továbbá a Mester tanítványává váló költő,
Hontalan Iván. A színjáték legalapvetőbb
jelentésrétege metakommunikációs
szinten bomlik ki abból és azáltal, hogy a
megfelelő alakokat azonos színészek
játsszák. Így a Mester és Jésua története
olyan mozzanatok révén kerül egy-mással
viszonyba, amelyek bármilyen írott
szövegben megoldhatatlanok. Azonos
színész alakítja a Mestert és Jésuát, Júdást
és a feljelentőt, Lévi Mátét és Ivánt, il-
letve Kajafást és egy irodalmi szerkesz-
tőt, amelyeknek következtében Jésua
története értelmezi a Mester történetét.

A színjáték két szálában természetesen
mások is szerepelnek. Világos, ha min-
den pontjukon ilyen eszközökkel kö-
tődnének össze, a két történet azonossá
válna, vagyis egyfelől erőltetetté, más-
felől allegóriává. A Wolandékkal érint-
kező világban is vannak olyan alakok,
akik közül ugyancsak többet játszik
egyetlen színész. A logikus az lenne, ha
csak a Mester és Jésua történetének
lennének azonos színészekkel eljátszott
alakjai. Azonban mindazok, akikkel
Woland találkozik - egy-két kivételtől
eltekintve -, noha nem találkoznak a
Mesterrel, mégis olyan környezetet kép-
viselnek és jelenítenek meg, amely a
Mester körül élt és él. Ezért nem zavaró
és nem is okoz ellentmondásokat, hogy a
harmadik szálban is találunk egy szí--

nész-több szerep megoldást. Itt Rátonyi
Róbert játszik több alakot.

Buss Gyula játssza Berliozt, az irodalmi
szerkesztőt és Kajafást, a Jésua ki-
végzését kierőszakoló főpapot. Kajafás-
nak a Jésua-történetben betöltött szerepe
értelmezi Berliozt. Berlioznak a Mesterrel
semmi konkrét kapcsolata nincs, s a
szöveg sem utal arra, hogy régebben lett
volna. Berlioz azonban nagy hatalmú
irodalmi szerkesztő, aki a színjáték elején
Hontalan Ivánnak magyarázza, milyen
költeményt rendelt tőle. A meg-írt
költemény ugyanis Jézusról szól, aki
abban „hús-vér" alakként értelmeződik, s
ez természetesen nem felel meg Berlioz
igényeinek. Kioktatja az ifjú költőt, mi-
lyet kellett volna írnia. Voltaképp tehát
ugyanannak a magatartásnak egy másik
oldalát látjuk, mint amilyet Kajafás
Jésuával szemben megtestesít. Kajafás
azért ragaszkodik Jésua kivégzéséhez,
mert olyan tanokat hirdet, amelyek ve-
szélyeztetik a régi vallást vagyis minden
régi nézetet. Berlioz ugyanilyen nézeteket
hangoztat az ifjú költőnek. A két alak
azonos jelentése az azonos színésszel
történő eljátszás révén derül ki,
metakommunikációs jelentéssíkon. S ezt
csak elismerni lehet, remek megoldás-
ként lehet értelmezni.

A metakommunikációs szintről elinduló
összekapcsolódást és az allegória
elkerülését egyaránt kiválóan szolgálja
Buss Gyula kitűnő alakítása. A két alakot
ugyanis különböző benső maga-tartással
és - tágan értelmezve - különböző
gesztusrendszerrel állítja elénk.
Berliozként fölényes és nagyképű, s bár-
mennyire művelt, csak kisstílű hatalmas-
kodó, Kajafásként pedig rendíthetetlenül
régimódi, ravaszkodó és kimérten dip-
lomatikus. A Berliozban meglevő fölé-
nyes és „jópofáskodón" előadott kívá

nalom a költemény átdolgozását illetően
Kajafásban a régi nézetekkel szem-ben
fellépő Jésua elleni elpusztító erővé
változik. Buss Gyula így pontosan, mély
jelentésszinten mutatja meg, hogy a
Mester történetében hiába nem volt
konkrét szerepe Berlioznak, mégis alap-
vetően járult hozzá sorsához.

Ezt a csak a jelentések szintjén történő
összekapcsolást nem sikerült egé- szen
megvalósítania Benkő Péternek. O Ivánt
és Lévi Mátét játssza, akik tanítványai a
Mesternek, illetve Jésuának. Mind-kettőt
lényegében azonos benső magatartással
formálja meg, Lévi Mátét talán iz-
gatottabb, erősebben felfokozott érzelmi
állapotban. Ezért, különösen a színjáték
vége felé, a két alak összemosódik, ami
által a „tanítvány"-jelentés elhalványul.

Több okból nem sikerült a kellő je-
lentéseket érvényre juttatni a feljelentő-
alakokat illetően. Júdás jelentése és „je-
lentősége" Jésua történetében a szín-
játékban is egyértelmű és világos.
Elsikkad azonban, hogy ki a Mester tör-
ténetének Júdása. Ugyanis lényegében
jelentéktelen mozzanat az az előzőekbe és
a következőkbe teljesen beleolvadó
jelenet, amikor Latunszkij elmondja vé-
leményét a Mester Pilátus-regényéről.
Pedig nyilvánvalónak kellene lennie, hogy
a Mester életében Latunszkij is Júdás-
szerepet tölt be, nemcsak az a feljelentő
alak, Mogarics, aki lakásából kiűzte. Júdás
mellett nemcsak e két figurát játssza
Konrád Antal, hanem még egy feljelentőt,
Meigel bárót is, aki a Mester sorsába
sehogyan sem szólt bele, mert ő a
külföldiekre „specializálta" magát. A
nézők jelentős része minden valószínűség
szerint nem is veszi észre, hogy ezeket az
alakokat mind egy színész játssza,
legföljebb csak akkor, ha bepillant a
szereposztásba. Eb-ben hibás a
színjátékszöveg is, mert kevés és kicsi
jelenetet adott Latunszkijnak, de hibás a
rendezés is: még ez a kicsiny jelenet sem
kap kellő hangsúlyt, össze-mosódik a
környezetével. Konrád Antal maszkjai is
túlságosan különbözőek, a kritikust
szemüveggel játssza, s voltaképp
felismerhetetlen, hogy ő játssza Júdást is.
A feljelentőkről kialakulható jelentést így
alig juttatja érvényre. Latunszkij
jelentősége a színjátékban azáltal is
erősödhetne, ha lakásának szétrombolása
hangsúlyt kapna. Margarita ugyanis tudja,
hogy a Mester tönkretevésének ő az
elindítója, s mikor boszorkányként
Wolandék báljára megy, bosszúból szét-
dúlja lakását. Ez a jelenet is elsikkad.

Jésua (Kozák András) keresztre feszítése



A Pilátus-regény nem szokványos
Pilátus-képet tár elénk. A római hely-tartó
egyfelől gyanakodva fogadja a ki-
hallgatáson Jésuát, másrészt teljesen je-
lentéktelennek képzeli. Inke László
pontról pontra mutatja meg Pilátus ebbéli
magatartásának és véleményének
változását. Jésua tanítása, miszerint min-
den ember jó, megdöbbenti, de Inke
László remekül tudja érzékeltetni az
emögött levő újabb megdöbbenést, hogy
tudniillik feltámad benne a gyanú jésua
jelentőségét illetően, ami aztán később
határozott meggyőződéssé szilárdul. Pi-
látus általános magatartásának megfor-
málásával egyértelműen közli velünk azt
is, hogy szívesen megmentené a haláltól
Jésuát, de politikai vagy helyzet-beli
szükségszerűségből nem teheti. Kajafás
ugyanis mindenképpen ragaszkodik
kivégzéséhez. A helytartó annyit tehet,
hogy Jésua érdekében hiábavaló-nak
bizonyult közbenjárása miatt a jövő-ben
bosszút áll Kajafáson, illetve hogy
leszúratja a feljelentőt, Júdást, s kleszeli,
hogy ezt öngyilkosságként kell
elhíresztelni. Egy nagyon lényeges vonás
azonban hiányzik az alakításból, talán épp
erőteljessége miatt: Pilátus gyávasága.
Pedig nyilvánvaló, hogy Jésua utolsó
szavai - „A legnagyobb bűn a gyávaság" -
reá vonatkoznak. Igaz, szavakban
elhangzik, hogy Pilátus karrierjét is félti,
de az ebből eredő gyávaság
megmutatásával Inke László adós maradt.
Pedig ezt nagyon kellene látnunk, hiszen
jésua utolsó szavai a Mester körüli
alakokra is vonatkoznak. A színjátékban
nem azt látjuk, hogy a Mestert erkölcsi
gyávaság tette tönkre, Berliozban,
Latunszkijban és a lakásából kiűző
Mogaricsban más negatívumok
dominálnak. Ha azt érzékelnénk és
látnánk, hogy Jésuát Pilátus erkölcsi
gyávaságból juttatta keresztre, mód nyílna
arra is, hogy érzékeljük: a Mester körüli
világ alakjainak általános tulajdonsága az
erkölcsi gyávaság.

Önmagában szemlélve kitűnő az a jele-
net, amelyben Pilátus tudtára adja Afra-
niusnak, a titkosszolgálat főnökének, hogy
Júdást meg kell ölni. Inke László és az
Afraniust játszó Kautzky József kitűnően
oldják meg, hogy egyfelől az egyik
kimondatlanul adja tudtára a másiknak a
szándékot, másfelől, hogy szavak nélkül is
hogyan érti meg a másik ezt a szándékot.
Sajnos azonban ez az ön-magában pompás
jelenet nem kapcsolódik eléggé a Mester
sorsához, még a legabsztraktabb
jelentésszinteken sem.

Pilátus jóvátételi szándéka ugyanis nem
kapcsolható össze a másik szál esemé-
nyeivel vagy azok jelentéseivel. Az pedig,
hogy itt sem Pilátus, sem az említett
szándék nincs m e g , vagyis hogy a hiány
legyen jelentésteli, csak elvi lehetőség
marad.

A Mester körüli világban olyanok élnek,
akik saját hasznukat, önző érdeküket
szolgálják. (Margarita persze kivé-tel.)
Hadd mondjuk meg azonban, hogy
véleményünk szerint ahhoz, hogy egy
színjátékban a megfelelő jelentések erő-
teljesen jussanak érvényre, nagyon kevés
az a szál, amellyel a Mester a világ-hoz
kapcsolódik. A regényét ért támadásokról
csak hallunk, ő maga csak az ifjú költővel
találkozik az elmegyógyintézetben, illetve
Margaritával, senki mással. Így csupán
két emberrel vannak egy színjátékban
erőteljesen megjelenő kapcsolatai, vagyis
mindkettejükből ki-induló
„viszonyvektorai". A Mester helyzeteinek
kevés száma és Kozák András gyengébb
alakítása következtében nem ennek, a

Mesternek a sorsára kerül a nyomaték,
hogy ezáltal legyen ez a sors
általánosítható, hanem egyből a mesterek
általános sorsértelmezését kapjuk; vagyis
ezen a ponton kissé az allegória jut
érvényre. Kozák András
összehasonlíthatatlanul erőteljesebb és
meggyőzőbb Jésuaként. Pedig épp az
előbb említettek miatt kellett volna
markánsabban - és nemcsak szokványos
egyszerűségével -- elénk állítania a
Mestert is. Zseniális embert eljátszani a
lehető legnagyobb és legnehezebb szí-
nészi feladat; a Mester zseniális regény-
író. Kozák Andrásnak alig hisszük el,
hogy ez a Mester írta ezt a nagyszerű
Pilátus-regényt. Hadd tegyük hozzá
azonban - nem másért, mint a teljes
igazság kedvéért --, hogy a Mester-ala

kítás gyengesége a színjáték folyamata
során kapott benyomásokban - épp a
Jésua-alakítás erőteljessége miatt - nem
tűnik fel. Azonban mégis tény marad,
hogy a benyomások és így az emlékek
határozottabbak Kozák András jésua-
alakításáról, mint a Mesteréről.

Mindezek következtében és mind-ezek
ellenére a Mester sorsa voltaképp
példázat, parabola maradna, ha a szín-
játéknak csak ez a két szála lenne. Na-
gyon fontosak és hangsúlyosak Woland
és az általa történők. Kétségtelen, ettől a
száltól az egész történet újabb jelentésré-
teget kap, meghozzá ismét a színházmű-
vészet pompásan alkalmazott eszközeivel.

Kezdjük azzal, hogy a történet számos
ponton Faust történetét idézi. A „Faust-
helyzet" azonban itt többféleképpen is
megfordul. Először is a Sátánnal nem
Faust, hanem Margarita-Margit
szövetkezik. Ennek jelentése pedig a
következő: nem a nagy mű, a Pilátus-
regény megírásához kell a Sátánnal szö-
vetkezni, hanem ahhoz, hogy Margarita
megtalálhassa a Mestert, hogy a Mester
visszakapja a keserűségében elégetett
kéziratot, és hogy ezek után örök nyu-
galomba kerüljenek. Mefisztó-Woland
mindezért nem kér cserébe senkitől
semmit. Hiába lép vele Margarita szö-
vetségre, sem lelkére, sem testére nincs
szüksége Wolandnak. Mindezek követ-
keztében a Mester nem is az a Faust, aki
vagy egy nagy művet akarna létrehozni,
vagy a mindentudást akarná megszerez-
ni. A Sátán-Woland nem is a benső erők
és energiák felfokozását segíti, hanem a
külső világban, a társadalomban tevé-
kenykedik.

A „Faust-helyzet" másodszor ilyképpen
fordul meg: Woland és kísérete nem a
Mester és nem Margarita miatt jött „ebbe
a városba", vagyis a kezdeti

Woland (Szabó Gyula) és Margarita (Drahota Andrea) (lklády László felvételei)



szavak - „Hol vagy, Faust (...) jövök már
hozzád" - nem igazolódnak. Jövetelének
okát az egyik jelenetben el-mondja. Azért
jött, hogy lássa ezt a várost és lakóit, s az
utóbbiakkal kapcsolatban, hogy mennyit
változtak kívül és belül. A lakókkal és a
várossal össze-függésben semmiféle
értelemben nincs elragadtatva: sőt ezt el is
utasítja. (A varietében.) Először trükköket
bemutató bűvészként kerül velük
kapcsolatba. Kísérői láthatatlanul kiveszik
Berlioz kezéből a barackszörpös poharat,
kiisszák, majd újra töltik; Woland
cigarettát varázsol Iván kezébe; pénzt és
új, szép ruhákat oszt, amelyek aztán
elfoszlanak stb. Ugyanakkor mindent tud:
neveket, foglalkozásokat, titkos
cselekedeteket és gondolatokat egyaránt.

Sok olyan emberrel kerül kapcsolatba,
akik semmiféle közvetlen viszonyban nem
álltak és nem állnak a Mesterrel. Egy-
értelmű azonban, hogy bennük olyan
dinamizmusok és mozgatóerők élnek, mint
azokban, akik a Mester sorsába
közvetlenül beleszóltak. Vagyis ők a
Mester tágabb környezetét képviselik. A
színjáték elején elhangzik kétszer is egy
mondat, miszerint Woland-Sátán „Az erő
része, mely / Örökké rosszra tör, s örökké
jót művel". Ezen az egyetlen ponton kell
utalnunk Bulgakov regényére. Ez a
mondat ugyanis nem hangzik el a
regényben, ez a regénynek Goethétől vett
mottója, amely a mű egész világát áthatja.
A világ és a Sátán viszonya, s ennek
következtében Faust és a Sátán viszonya a
szokásos értelmezésnek ezért is a
fordítottja lesz, ami a Mester sorsának
újabb jelentést ad. Ugyanis nem hogy nem
a Mű jön létre, vagy a mindentudás
szerződik meg a Sátán segítségével, ha-
nem a Művet teszi tönkre az „ördöggé"
vált világ, a Sátán pedig nem a jót rom-
bolja, nem a hitet, a bizalmat mossa el.
Mivel a világ vált ördöggé, gonosszá,
Woland-Sátán működése, beavatkozása a
gonoszok sorsába, a negatív alakok
megbüntetésévé s így a jó szolgálatává
módosul. Ezáltal bűvésztrükkjein túl úgy
jelenik meg, mint az igazságosztó
hatalmasság. Ő szállíttatja segédeivel a
pozíciójával visszaélő, foglalkozásához
mit sem értő színházigazgatót pizsamában
a Krím félszigetre, hogy ott a rend-őrség
letartóztassa; börtönbe juttatja a korrupt
lakóbizottsági elnököt; kétség-beesésbe
kergeti a locsogó konferansziét azáltal,
hogy testétől „elvarázsolja" fejét; leleplezi
felesége előtt az okvetetlenkedő színházi
hatalmasságot, az Akusz

tikai Bizottság elnökét, és megjósolja
közeli halálát a harácsoló büfésnek; ő
rakatja ki a lakásból a Mester feljelentőjét,
Mogaricsot, s lelöveti a külföldieket
feljelentő Meigel bárót. Ezeket a negatív,
a környezet erkölcstelenségét különböző
módon megtestesítő alakokat Mogarics és
Meigel kivételével mind Rátonyi Róbert
játssza. Alakjai furcsa-mód extrémek,
jobbára csak külsőségekkel - testtartás,
maszk, hanghordozás - elénk állított
figurák, akiknek különböző benső
magatartása nem derül ki. Ez azért
sajnálatos, mert bennük a Mester körüli
világ ördögi mivolta, erkölcstelensége
jelenik meg, s az alakítások
külsődlegessége miatt ezek az erkölcs-
telen magatartások csak érdekességként
jelennek meg. Ezáltal Woland akciói-nak
pozitív mivolta a színjáték keltette
közvetlen benyomásokban, a megérzé-
sekben gyengül, és elsődlegesen az érte-
lem, a megértés síkján fogjuk ezt fel.
Következésképp a közvetlen benyomá-
sokban halványodik a világ ördögi
mivolta, s extrém furcsasággá lesz.

Persze Woland nem teljesen a Sátán.
Noha ura a természeti és a „csodákat"
lehetővé tevő másféle törvényeknek,
alakját minden síkon valami szélhámos-
ság, egy bizonyos „trükkös bóvli" jelleg
veszi körül. Szabó Gyula maszkja, szem-
és arcfestése egyszerre idézi a bűvész-
mesterségben járatos „mindentudó va-
rázslót" és a régi, „daliszínházbeli"
táncoskomikusokat, akik annak idején
sztaniolpapírba burkolták fogsorukat,
hogy csillogjon. Wolandjának ugyan-ilyen
a belső magatartása is: fenyegető,
borzongást keltő trükkösség, akinek ve-
szélyességét Szabó Gyula kitűnő iróniával
vegyíti. Ezzel az iróniával a „sátán" kicsit
blöffölő, link alakká válik, akinek blöffjeit
azonban komolyan kell venni.

A színjátékban kétségkívül hatásos az a
jelenet, amikor a Thália Színház azzá a
színházzá válik, ahol Woland mester és
kísérete fellép. Ez a jelenet két nagy
veszélyt rejt magában. Az egyik, hogy
Szabó Gyula nem Rodolfo, aki maga
tudna tökéletes bűvészmutatványokat
előadni. A veszély éppen ezek suta és nem
igazán sikerülő mivoltában rejlene. Ezt
azonban elkerülte az elő-adás azáltal,
hogy zömmel nem ilyen produkciókra
került sor. A másik veszélyt kevésbé
sikerült kiküszöbölni. Woland mesterék
előadása amúgy is lazán kapcsolódik a
színjáték másik két eseményszálához, itt
azonban még hosszú és önmagáért való
mutatványokkal tele-

tűzdelt lesz. Az elején látható - karikí-
rozott - „bűvészmutatványok", majd a
végén a „ruhaosztás" és az ezt követő
meztelenség lényegében fölöslegesek,
hiszen semmi következményük, semmi
jelentésük nincs. Színházi jelenetnek
persze nagyon hatásos. Ezért nem esett
kellő hangsúly azokra a „mutatványokra",
amelyek valahogyan a Mester körüli
világot leplezik le, noha ezek sem
túlságosan jelentésteliek. Az Akusztikai
Bizottság elnökét csak felesége előtt
leplezik le: kiderítik, hogy szeretőt tart. A
konferanszié fejét sem azért véteti le
Woland, mert szövege ostoba, értelmetlen
és humor nélküli locsogás, hanem mert
„hazudik". Ez a „hazugság" azonban
pusztán annyi, hogy bűvész-nek nevezi és
ekként mutatja be Wolandot, aki épp azért
érzi sértő hazugság-nak, mert hiszen ő a
minden törvények felett uralkodó Sátán.
Úgy érezzük, csak revüszínházi mozzanat
Woland és három kísérőjének énekszáma
is.

Wolandnak három szolgája van. A
színjáték elején Vörösmarty Csongor és
Tündéjének ördögfiókáit idézik, föltehe-
tően azért, hogy a néző a saját kulturális
hagyományai alapján tudja őket
értelmezni.

Ha a szöveget drámai szövegként
vizsgálnánk, bizonyára drámai tautológia
lenne, hogy ők hárman vannak. Funkció-
juk ugyanis teljesen azonos: ők hajtják
végre Woland utasításait. A végrehajtás
módjában sem különböznek, csak egyszer
az egyik, máskor a másik teszi meg, amit
kell. A három színésznő azonban három
különböző magatartású figurát formált
meg. Az egyik közülük természetesen fe-
kete macska. Esztergályos Cecília kitűnő
mozgáskultúrával rendelkezik, amit eb-
ben az alakításban is érvényesített. Telje-
sen érthetetlen azonban, hogy miért be-
szél „clown-hanghordozással", amikor a
fekete macska alakjának semmiféle clown-
jellege nincsen. Kánya Kata Azazellója
„kültelki", fölényes vagány, míg Gór Nagy
Mária Fagótja pimasz csibész.

A színjáték egy másik, fontos része
Woland említett bálja. Ez a jelenet hatá-
sos, de nem eléggé. Mindaz, ami itt tör-
ténik, Meigel lelövésén és Margarita ké-
résén kívül - szeretné visszakapni a
Mestert - csak látvány, s az alapproble-
matikát illetően jelentés nélküli.

Pedig fontos lenne. Woland - és a
háziasszony Margarita - ebben a jelenet-
ben a Mester körüli világhoz viszonyítva
másféle világgal, másféle „környezettel"

találkozik. Akik itt megjelennek, más-



képp bűnösök és bűnözők : Caligula,
Nero, csecsemőgyilkos anya és egy a
voyeuröket kiszolgáló szabónő jelenik
meg, sok meg nem nevezett bűnös között.
A Mester körüli alakok pedig
„pszichológiai bűnösök", akik „csak" a
környezetet, a légkört mérgezik, nem
konkrét embereket. A varietébeli elő-
adáson a konferanszié úgy értelmezi
Woland szavait, hogy ő el van ragadtatva
a várostól és lakóitól, ám ezt Woland a
leghatározottabban vissza-utasítja. Most, a
bálon viszont Woland kísérői minden alak
bejövetelénél ezt mondják: A királynő el
van ragadtatva. Margarétának tehát
nagyon kell örülnie ezeknek a bűnözőknek.
Sajnos e két jelenet, illetve mondat
egymásra játszása nem következik be,
elsikkadnak a hang-súlyok.

Persze Drahota Andrea alakítása sem
elég jó ahhoz, hogy mindez kiderüljön.
Nem érződik a Mester iránt érzett nagy
szerelme, nyoma sincs annak a segítőkész,
női áldozatnak, hogy életét a Mester műve
szolgálatára akarja szentelni, noha erre
vonatkozóan több szövege is van. Nem
elég felszabadult és varázslatos mint
boszorkány, és nem elég „királynői" a
bálon. Pedig itt az „uralkodói fogadásnak"
és az „uralkodói világnak" a fordítottja, a
visszája jelenik meg. Így a jelenetnek
groteszk hatást is kellene kiváltania.

Sem a Pilátus-regényben, sem a Mester
történetében nincs feltámadás, csak ke-
resztrefeszítés. A színjáték jésua kereszt-
halálát -- a személyek azonosságán túl -
egy látványbeli jelentéssel is összeköti a
Mester „megfeszíttetésével". A kereszt
előtt feltűnik a kályha, amiben elégette
regényét. Í g y ez jelentésében voltaképp a
kereszthalállal azonosul, ami kitűnő
rendezői megoldással érvényre juttatott
igaz, mély jelentés. Ugyanis hiába kapja
vissza később a Mester az elégetett mű-
vet, meghalt mint író, amikor elégette, s ez
az ő kínhalálát jelenti.

A Mester a bál után már együtt marad
az asszonnyal, s Wolandék visszaszerzik
előbbi lakásukat. Következhetne egy
boldog, de hozzájuk méltatlan, mert írás
nélküli lét. Megjelenik hát Lévi Máté
Wolandnak Jésuától hozott üzenettel. Ő
kéri: Woland helyezze a Mesteréket örök
nyugalomba.

Örök nyugalom azonban csak a halál-
ban van. Woland méreggel megitatja őket,
mire valóban abba az örök nyugalomba
szenderülnek, amelyben mintha

mégis élnének, s amelyben Margarita
örökké őrzi a Mester álmát.

Kazimir Károly rendezésének a jelen-
tésszintjeiről szóltunk elsősorban. Lát-
hattuk, alapjaiban pontosan végiggondolt
jelentésvonulatokat kaptunk, melyből
egyértelművé váltak a Mester és Jésua
történetének, valamint Woland
működésének részletjelentései is. Mind-
ezek egynémely színészi alakítás gyen-
gébb mivolta ellenére lényegében ér-
vényre jutottak. Ez azért lehet így, mert az
alakítások egyike sem eltérő a jelen-
tésszintekről áradó közlésektől, csak
legfeljebb nem eléggé erősen hordozzák
és nyilvánítják ki azokat.

Van azonban ennek, mint minden
színházi előadásnak egy másik „rétege",
amely éppoly fontos, mint a jelentéseké.
Ez pedig a színházművészet eszközeivel -
ritmus, általános mozgás és „mozgás-
kép", zene, zörej, fény stb. - megjelenő
„érdekességréteg", vagyis a közvetlen
hatás. Az az előadás, amely nem eléggé
érdekes, vagy amely - más szó-
val - unalmas, bármennyire is pontosan
értelmezett és bármily gazdagon jelen-
tésteli, nem sokat ér. És jól tudjuk, a jó
értelmű érdekességet sem kizárólag az
értelmezés teremtheti meg, annak elle-
nére, hogy a rosszul, hamisan értelmezett
előadás semmiképp nem lehet érdekes.
Nos, ez az előadás nemcsak hogy nem
unalmas, hanem jó értelemben ér-
dekes és izgalmas. Igaz, némely pontján
túlságosan is, például a Latunszkij-kri-
tika körüli pillanatokban, ami miatt ez el
is sikkad. S ha máshol ez az érdekesség
nem is súlyos jelentésekkel teli - a
varietészínházbeli előadás és a bál --, el-
lensúlyozzák ezeket a mély jelentéseket
hordozó alakítások, mint Buss Gyuláé és
Szabó Gyuláé, valamint a nagyjelenetek,
mint a megkorbácsolás és keresztre fe-
szítés.
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Übüvölet Szolnokon

A Szigligeti Színház tarka műsorfüzete
szerint „Jarry és Übü elég sokára kapott
beutazási engedélyt Magyarországra". Ez
így igaz, mert az Übü király nyomtatásban
az eredeti után hetven évvel jelent meg,
„rendes" színházban pedig az ősbemutató
után nyolcvan évvel került színre. Most
azonban, úgy látszik, a Jarry-behatolás,
hála Paál István bősz übüvöletének,
felgyorsult, mert A láncra vert Übü könyv
alakban ugyan szintén nagy késéssel
(hetven év!), de színpadon aránylag
sebesebben (negyvenkét esztendő ...)
érkezett ide.

Az eredeti mű pályafutása

A darabot a szegény szerző sohasem látta
színen, hiszen - bár az Übü király
botrányos 1896-os bemutatója után már
három évvel megírta - csak 1937-ben, a
párizsi Világkiállítás alkalmával, játszotta
el az orosz származású Sylvain Itkine
nevű ifjú rendező, kit szürrealista
cimborái, Bretonnal az élen, bujtottak föl
erre a merész vállalkozásra. A Bíbor
Függöny nevű társulat a Comédie des
Champs-Élysées sok vihart látott deszkáin
mutatta be, szeptember z2-én. A királyból
önkéntes rabbá lett Übü rémbohózata
„hosszabb" szériát ért meg, mint az i 896-
os alapmű, melyet csak kétszer adtak elő:
az Übüász Itkine rendezte új fejezetét
ötször játszották! Nagy fájdalma ifjúkori
vakságomnak, hogy - habár sokszor
jártam újságíró-szabadjegyemmel a
Világkiállításon - nem tekintettem meg.
Tudtam-e egyáltalán róla? Minden
bizonnyal, hiszen beszámolt róla mind a
l'Humanité, melyet minden nap buzgón
böngésztem, mind pedig a' Népfront
értelmiségi heti-lapja, a Vendredi (ebben
maga a nagy Benjamin Crémieux,
Pirandello francia fordítója, a PEN elnöke
- később Buchenwaldban pusztult el --
méltatta). A lapok bírálatai azonban akkor
jelentek meg, amikor a darab már lefutott.
Sok filmben láttam az Übü papát alakító
puffadt képű, vastag ajkú Jean Temersont;
nem kevésbé jól ismertem a moziból azt a
Roger Blint, aki az Első szabad embert
alakította, s aki később világ-


