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Még az előadás szünetében hallottam,
amint valaki megjegyezte: „Lám, milyen
eleven ma is a commedia dell'arte, ha jó
színészek játsszák!" És később is többen
úgy emlegették a Két úr szolgájának
sikerét, mint ami egyben a vásári nép-
színház feltámasztásának diadala.

Nem tudom, él-e még manapság bár-hol
is az eredeti commedia dell'arte - a magam
részéről csak annyit mondhatok, hogy bár
sok hasonló jellegű próbálkozást láttam
(főként hazai amatőr és kül-földi „nyitott"
társulatoktól), az együttesek mindegyike
csak e színjátéktípus karakterisztikájának,
külsőségeinek néhány sajátosságát vette,
illetve alakította át egyéni szájaíze
szerint. A vásári komédiázást pedig
végképp nem helyes nagy-vonalúan
azonosítani a commediával; a fogalom
túlságosan is tág, mondhatnánk parttalan
ahhoz, hogy egy történetileg is, stilárisan
is viszonylag jól meghatározható
előadásmód szinonimájaként használjuk.

Mindezt pedig azért bocsátom előre,
mert szeretném kijelenteni: Majos Tamás
legújabb rendezését csakúgy nem tartom
commedia dell'arténak, mint ahogy vásári
színjátéknak sem. Noha természetesen
számos motívuma, megoldása illenék ama
keretekbe. Mégis úgy vélem, hogy a Két
úr szolgája ezúttal szomorú-játékként
jelenik meg a Fővárosi Művelődési Ház
színpadán.

Ami nem zárja ki azt a tényt, hogy igen
mulatságos előadást látunk. Hogy remek
bohócériákat (vagy áriákat?) élvezhetünk
benne, s hogy az egésznek van bizonyos
„csinnadrattás" jellege. Ám alapvetőbbnek
érzem a fáradt szomorúság jelenlétét,
vagy másként -- vállalva a paradoxont -, a
rezignált clownbölcsesség sziporkázó
megfogalmazását.

Azt is sietek leszögezni, hogy e tekin-
tetben korántsem a keretjáték számomra
meglehetősen direkt sugallatát fogadom
el. Mert abban végül is némi kimódolt-
ságot vélek felfedezni. Belépünk a néző-
térre, és még világosban szemügyre ve-
hetjük a színésztrupp tagjait, amint bá-
natos tekintettel merednek a semmibe,
miközben néhány artista, mintegy be-

vezetőként, egy tekintélyes úr - a későbbi
Pantalone - pálcás vezényletére zsonglőr
és gimnasztikai mutatványokkal szóra-
koztatja a nagyérdeműt. És már ez az
invokáció is hangsúlyozottan rutinszerű és
elgyötört.

Nyilvánvalóan Watteau-tól, sőt, Dau-
mier-től és Picassótól ihletett a kép.
Melankolikus bohócok, kizsigerelt mu-
tatványosok. Az image-utalás világos, a
hangütés egyértelmű. Felesleges rájátszást
akkor érzek, amikor az egyik tor-násznak
egyébként eléggé alapfokú - gyakorlata
közben hirtelen kibicsaklik a csuklója. A
fiatalember rémült tekintetet vet a
publikumra, és észrevesszük, hogy
ugyanakkor a háttérben, egy rúdon pörgő
tányér is leesik. A kép kimerevedik -
drámai pillanat esete forog fenn, jelzi
finoman ordítva, mintegy szimbolikusan a
beállítás.

Hát nem, ez a mozzanat nem valami
meggyőző. És mint a továbbiakból ki-
tűnik, Majornak és a színészeknek nincs
szükségük az ilyesféle, cselekményen kí-
vüli, túlmagyarázásra. Hiszen a Két úr
szolgájának ebben az előadásában egyéb-
ként pontosan és hitelesen jelenítik meg az
alakoskodás, a létért folytatott nagy mu-
tatvány drámáját.

Székely László színpadképe azért teli-
találat, mert a szükségből elegánsan csinál
erényt. A Fővárosi Művelődési Ház
színpada elrettentően tökéletesen: se
szélessége, se mélysége igazán; zsinór-
padlás helyett mindössze néhány tréger
mutatóba, a díszleteket tehát le kell fúrni,
amitől viszont szó sem lehet gyors
átrendezésekről. A világítóberendezés
még a részleges átalakítás ellenére is
elégtelen, mert a színészek arcát a nézőtér
méreteihez képest nem lehet kellően
deríteni.

A tervező ponyvából és forrasztott
vasidomokból szerkesztett egy olyan para-
vánrendszert, amely a mutatványosbódét,
a bábszínházat, az alkalmi piaci játékot
egyaránt idézi, és két lépcsőfoknyi
dobogóval még lehetőséget ad némi sze-
rény perspektívalátszatra is. Azonfelül
elhelyezhető rajta két lengőajtó, egy-két
ablaknyílás, oldalt pedig reflektorok.
összességében az egész üdvösen sem-
leges, lényegében nem több egyszerű
játéktérnél.

Itt a hely, az idő és a cselekmény
egysége (amelyre Goldoni, mint Emlé-
kezéseiben panaszolja, bírálóinak árgus
tekintete előtt mindig is kénytelen volt

ügyelni), magától értetődő. Az apróbb
színhelyváltások szellemes könnyedséggel
megoldhatók; egy hidacskát vagy egy
kerítést a szereplők maguk is beállít-
hatnak, Pantalone háza előtt szempillantás
alatt teleszurkálhatják a deszkát
csodálatosan ronda zöld műnövények-kel.
Vagyis a mechanizmus korhű nyíltsággal
működik, és éppen ez a stílusos
póztalanság stilizálja fel a cselekmény-
környezetet arra a szintre, amelyen a
színészek is játszanak.

Major bizonyos formai vonatkozások-
ban aggályosan tartja magát G oldonihoz.
Maszkokat, pontosabban félálarcokat,
festett és natúr arcokat vegyesen alkal-
maz. De ebben aligha a klasszikus iránti
tisztelet vezeti, kivált ha meggondoljuk,
hogy maga a szerző mindent elkövetett a
színpadi maszkok száműzése érdeké-ben.
„ A maszk minden esetben a színész kárára
van, akár örömet, akár nyomorúságot akar
játékával kifejezni. A néző örökké ugyanazt az
álarcot látja, függetlenül attól, hogy a színész
szerelmes, feldúlt vagy jókedvű. Hasztalan a
hadonászás és hangváltás, ha mimikával - a
szívben végbemenő ő érzések tolmácsolásával --
nem lehet a háborgó lélek, változatos
szenvedéseit a közönség tudtára adni . . . Ezért

szántam hát rá magam, hogy megreformálom a
maszkos olasz komédiát, és a vásári bohózat
helyébe a vígjátékot állítom. De egyre többen
emeltek kifogást tevékenységem ellen, és én
egyre jobban meg-utáltam a két tábor
viszálykodását, ezért hát megpróbáltam mind a
két fél kívánságainak eleget tenni . . . Egyrészt
tehát szerepeket írtam a maszkok, számára,
másrészt érvényt szereztem a nemes, érdekelt
komikumnak ..." Goldoni feljegyzéseiből
más helyütt is világosan kiderül, hogy
számára a commedia dell'arte-hagyomány
korlátot jelent, de az erőszakos tradíciót
még jó ideig nem mellőzheti. Egy XV.
század-beli gyűjteményből, amely
százhúsz canavacciót tartalmaz, ő maga
szűri ki azt a négy alaptípust, amelyet
kényszerűen bár, de szerephez juttat.
Pantalone, Dottore, Brighella és
Arlecchino (utóbbit nevezik még
Tracagninónak, Gradellinónak,
Mezettinónak és Truffaldinónak is),
maszkjaikkal egyetemben fellépnek tehát
Goldoni színpadára.

És Major produkciójában is így, „ere-
detiben" jelennek meg; úgy tűnik, a
rendező nem tartott attól, hogy „a maszk
minden esetben kárára van a színésznek".
De miért nem tartott? El tudom képzelni
ugyanis, hogy az érintett szereplők maguk
sem rajongtak a mindenképp zavaró,
izzasztó és főként



eszközeik jó részét szó szerint elfedő
álarcokért. Úgy gondolom, Majornak
kettős oka volt, hogy erőltesse ezt a
megoldást. Az egyik valóban „formális": a
maszkos színészek látványa a nézőt kissé
eltávolítja a cselekménytől, a történettől,
azaz brechtiesen működve, a típust
hangsúlyozza az egyénivel-egyszerivel
szemben. Es a Ké t ú r szo l gá j ának ma
kétségkívül szüksége van arra, hogy
közönsége elvonatkoztatottabban, idéző-
jelesen, mondhatni intellektuálisan fogja
fel. Majornak tehát természetesen nem
azért kell a színjátéki hagyomány meg-
idézése, nehogy nézői szentségtörést ki-
áltsanak. Ezek a maszkok a mi szemünk-
ben üres formát képviselnek ugyan, még-
is, épp ezért képesek stilizálni.

A másik ok dramaturgiai természetű.
Goldoni volt annyira tudatos szerző, hogy
számot vetett a vállalt konvenció
elkerülhetetlen következményeivel: ha
maszk, akkor típus. Ha nincs saját arca a
színésznek, akkor nem írhat számára
túlságosan sajátos, egyedi szituációkat,
jellemet. Akkora panellekből kell épít-
kezni. Ezért a maszkákat játszó színé-
szeknek csak helyzet- és szövegsémákat
ad. Úgy, hogy az alakítások ne is kíván-
janak többet az álarcnál.

Ám tanulságos, hogy a tehetség még az
önmagának állított sorompók között sem
tud megmaradni. Goldoninak sem sikerült
a saját vállalása, tudniillik az, hogy
miközben a maszkok maszkok maradnak,
a többiek egyéniségek legyenek.
Óhatatlanul összekeveredtek a dolgok,
mert az újítás igénye mégiscsak erőseb-
ben munkált benne a tradíció kelletlen
respektálásánál. Úgyhogy végül is egy
maszkos figura, képletesen szólva ledobta
magáról a maszkot, a „többiek" pedig -- a
két szerelmespár - olyannyira tipikussá
lettek, hogy akár álarcot is kaphattak
volna.

A maszkos Arlecchinót, aki "tévedés-
ből" személyiséggé lép elő, a Ké t ú r szo l -
gájában Truffaldinónak hívják.

Truffaldino - Márton András. Major rajta
hagyta Goldoni félálarcát, és szájának,
állának erőteljes barna-fehér festését.
Megkérdezhető, hogy a rendező miért nem
„korrigálta" legalább az ő esetében a
szerzőt, engedélyezve a színésznek saját
vonásait. Mert akárhogy is nézzük, Truf-
faldino erős egyéniség, Márton alakítá-
sában pedig kiváltképp az.

Feltehető, hogy Major Truffaldino
viszontagságait érzi csak igazán tipikus-
nak. Es úgy akarja felmutatni, mint a
„kétfelé szakított ember" ősi jelképét.
Vagyis nem szeretné, ha Márton András
túlontúl jellegzetes maradna mint Márton
András.

Értelmetlen dolog elméleti vitát foly-
tatni egy színpadi megoldásról a megva-
lósult előadástól függetlenül. A kérdés
mármost csak az lehet, hogy a színész
képes-e igazolni rendezője elképzelését,
vagy sem. Márton teljesítménye azért
különleges, mert tökéletesen vállalja a
szerep formakoncepcióját; megérti, hogy
van egy nagy esélye: egyéninek lenni
nem, nem a maszk ellenére! -, a maszk
segítségével. A maszk ugyanis kétség-
kívül ösztönző lehet, rászoríthatja a
színészt, hogy amit mimikájával nem
fejezhet ki, azt mozdulataival és hangja-

val pótolja. Amiből persze egyenesen
következik, hogy határozottan érvényre
jut az alakításban a megmatat ás gesztusa.

Ortodox (vagy éppenséggel neofita)
brechtiánusok úgy tartják, hogy a pszi-
chologizálás és a megmutatás két merő-
ben különböző, egymást kizáró színészi
módszer. Nos, Márton játéka fölényesen
rácáfol erre a merev elméleti szembe-
állításra. Mert rendkívül precízen kidol-
gozott gesztusrendszerével, tudatosan
árnyalt hangjával elébb megteremt egy
figurát, egy típust nagyon pontosan a
„bergamói" Trutfaldinót, a kissé kele-
kótya paraszt-golyhót, s nem azt a kifi-
nomultabb változatot, akit először a híres
színész, Tristano Martinelli dolgoz ki
Medici Mária udvarában, majd az
ugyancsak Franciaországban
vendégszereplő Domenico Biancolelli
csiszol olyan intellektuális bohóccá,
amilyennek Wat-

Truffaldino: Márton András Goldoni Két úr szolgájában



Szacsvay László ( Silvio) és Benedek Miklós ( Lombardi ) a Nemzeti Színház Goldoni-bemutatóján
(Iklády László felvételei)

teau képeiről ismerjük. Ennyiben Major
felfogása kétségtelenül mégiscsak „né-
piesnek" nevezhető.

És amikor a cselekmény motorja bein-
dul, Márton mozdulatvilága egyre diffe-
renciáltabb, árnyalatosabb lesz; már nem
csak a figurát viszi át szituációról szituá-
cióra, hanem igenis a lelkiállapotát, a
pszichéjét éli meg - a testével. Legalábbis
elsősorban azzal. Mert a csillogó szemek
sugárzását azért tompítja az álarc szűk
szemvágása, a dús festék pedig jobbára
csak fintorokat enged érvényesülni.

Márton zsebre vágott kézzel jelenik
meg az első képben, mintha könyékig
nyúlna stilizált „folt hátán folt" ruhájának
bő nadrágjába. Ahogyan beillegeti magát
Pantalone házába, tele felelős küldetés-
tudattal, abból rögtön látható, hogy nagyon
szeretné, ha fontos embernek vélnék. S
amikor azt hiszi, hogy gazdája hamis
halálhírével őt akarják kigúnyolni,
felpaprikázott sértettségében, eltúlzott
kivagyiságában az önigazolás roppant
igyekezete munkál: legalább magamagát
akarja számottevőnek tudni.

Ezt a fontoskodó, buzgalommal szol-
gáló - mert mint meg is vallja: semmi
egyébhez nem értő - alakot az viszi bele a
kalamajkába, hogy első számú gazdája,
bokros ügyei intézése közben nem ér rá
megebédelni. Így hát a korgó gyomrú
Truffaldino nem állhat ellen a kísértés-nek,
hogy el ne fogadja egy másik úr ajánlatát -
hátha annak a kontójára jól-lakhat. De
azért a szituáció nem ennyire egyszerű.
Hiszen Truffaldino nem csupán egyszeri
szolgálatra vállalkozik - csomaghordásra
például -, aminek a fizetségéből azonmód
megtölthetné a hasát. Nem. Ő leszerződik
Florindo mellé.

Sikeresen vett akadályainak lendülete
átsegíti még a nagy attrakción, a két úr
ebédjének egyidejű felszolgálásán. A me-
resztett fenekű, inkább tenyeres-talpas,
mintsem „gracieux" figurát szinte megihleti
„centrális helyzete"; ott áll a színpad
közepén, a pincérek valamennyi fogást az ő
kezébe hordják, és neki kell eldöntenie, mit
melyik szobába szervíroz. Itt Truffaldino
felnő a próbához. Es Márton ágy száguldja-
pörgi-csússza végig ezt a hosszú Iazz i t ,
mint kötéltáncos az áhított gyakorlat
cirkuszi premierjét. Voltaképp ebben a
jelenetben is egy lélekállapot
többdimenziós képe jelenik meg.

És ezután következik a fokozatos
lefáradás. Amikor a feszültség már nem
felpörget, hanem bénítani kezd. Márton
mozdulatai mind kapkodóbbak, lihegőbbek
- és egyszer csak furcsa érzésünk támad.
Truffaldino versenyt szélhámoskodik a
cselekménnyel. Még ki-kivágja magát
egynémely melléfogásból, de látni való,
hogy már nem sokáig bírja idegek-kel; ha
Beatrice és Florindo, valamint Clarice és
Silvio nem találnak gyorsan egymásra, idő
előtt tör ki a botrány, Mert a lelepleződő
Truffaldinónak elégedetlen, rosszkedvű
gazdáitól nem lehet esélye a kíméletre.

Fontos eleme Major rendezésének, hogy
Truffaldinót végül nem a saját leleményei,
képességei mentik ki a csávából, hanem a
véletlen. A szerencse, hogy Beatrice és
Florindo egymásra ismernek. S hogy aztán
tisztázódhat a félreértés Silvio és Clarice
között. Mert amikor a gazdák mind
megkapják, amit akartak, amikor az urak
mind beeveznek a boldogság révébe, akkor
a holtra fáradt Truffaldino végre
bedobhatja a törülközőt. Leleplezi magát,
hogy megkaphassa Smeraldina kezét, de
azért leplezheti le magát, mert a dolgok
tőle független, véletlenszerű elrendeződése
kedvező talajt teremt a vallomáshoz.

Hogy ez az éppen hogy összejött happy
end nem nyeri el a koncepción belül kí-
vánatos értelmét, s nem minősíti vissza-
menőleg is eléggé csúfondárosan Truffal-
dino fáradozásait - mint például a ke-
nyérbélviasz előállításának, a felbontott
levél takaros összehajtogatásának pompás
pillanatait -, arról legkevésbé sem Márton
tehet. Tőle nem telhet több, mint ami
jelleméből, alakjából, egész
beállítottságából következik: úgy lép elő
megszerzett arájával, mint akinek ismét
sikerült elhinnie, hogy megérdemelten
győzött. Hogy nemhiába talpra-

Márton olyan fickót játszik, aki nem tud
nemet mondani egy ajánlatra. Szövegében
kétszer is elhangzik, hogy nem
utolsósorban a j á t ék izgatja ebben a kettős
szolgaságban. Ennyiben volna ő inkább a
könnyed-bohókás Arlecchino, sőt
Harlekin, mint Truffaldino. Major ugyan
nem húzza ki ezeket a mondatokat a játék
izgalmáról, de átértelmezteti Mártonnal. Ő
ugyanis éppenséggel nem úgy beszél a
várható fejleményekről, mintha azok
csábítanák játszi kedélyét. Ez a
Truffaldino inkább szuggerálja magának a
várható pajkos eseményeket, de feszült,
szinte görcsös tartásán látjuk, hogy
egyáltalán nem az a tréfás viveur, akinek
hinni szeretné magát.

Truffaldino tehát először is önmaga
előtt alakoskodik. Mert szegény flótás,
akinek semmije nincs, tehát semmiről nem
akar lemondani. Mintha mindig azt
mondaná neki egy belső hang: ragadd meg
az alkalmat! ne szalaszd el a lehetőséget!
Ekként aztán előbb ugrik bele a
helyzetekbe, s csak azután kapkodja a
fejét, hogy mihez is kezdjen. Es akkor már
nem marad más hátra, mint az
izzadságszagú vakmerőség: előre, tovább,
majd csak lesz valahogy!

Márton ezt a kétségbeesett hazardőrt
játssza. Nem a bravúros technikájú va-
gányt, a kedves linket, hanem az elefántot
a porcelánboltban. S mert hallja háta
mögött a csörömpölést, mindig előbbre
csörtet. Szerencséjére úgy meglepik a saját
hazugságai, hogy nincs ideje el-játszani
őket, és ezért azok természetesen, hihetően
hangzanak. „Úgy mondom, ahogy jön"

hajtogatja megnyúlt nyakkal, kifelé
fordított, álmélkodó tenyereivel.



esett, furfangos legény. Melldüllesztő
vigyorából nekünk kell rádöbbennünk,
milyen fájdalmasan esélytelen lett volna
hosszabb távon.

Truffaldinóhoz képest a többiek ter-
mészetesen csak mellékalak ok a darabban.
Olyan kerekded, önálló drámája, mint
neki, senki másnak nincsen. És minden-
kit egyedül a hozzá való kapcsolat jogosít
fel arra, hogy a cselekmény részese
legyen. Ám ezek a szereplők sokat van-
nak színen, mert Truffaldino végül is az ő
életüket kavarja össze, Úgy is
mondhatnánk, hogy a Két úr szolgájának
valamennyi figurája fontos
rezonőrszerepet játszik az abszolút
főszereplő körül, hiszen. jószerével más
dolguk sincs, mint reagálni az ő
viselkedésére. Ez pedig nem is olyan hálás
feladat, ha tekintetbe vesszük, hogy nem
jellemek-ként, hanem típusok ként kell ezt
tenniök.

A maszkosoknak könnyebb a dolguk;
Pantalonénak Csurka László odakölcsönzi
nagydarab alakját, komótos mozgását, s a
pirospozsgás félálarchoz még egyfajta
nyugodt, kissé vontatott beszédmódot
társítva, készen áll a mértékletes, jómódú
polgáratya. Megjegyzendő, hogy Csurka
higgadtsága, pontos mozdulatai mind
érettebb játékkultúrára vallanak. Horkai
Jánosnak a darab leghálátlanabb alakja,
Brighella jutott; Goldoni a commedia
dell'arte hajdani sztárját már csak nevében
idézi meg, nem szellemében: ez a fogadós
megíratlan szerep, akiről ezúttal a
rendezőinek. sem jutott az eszébe semmi.
Maradt tehát a színész számára az áldo-
zatos részvétel egy hosszú orrú maszkkal,
meg egy jellegzetes főpincéri testtartással.
Igazi lehetőséget a Dottorénak ad a.
szerző, és Benedek Miklós meg is ragadja,
igaz, némileg másolva az Úrhatnám

polgárban játszott Filozófiatanárját, amire
ugyan a két figura kétségtelen hasonlósága
magyarázat, de nem feltétlen mentség.
Ettől eltekintve Benedek min-. den
porcikájával éli ezt a karikatúrát:
ágaskodó, szüntelen lecsapni -- beavat-
kozni kész fekete felkiáltójelként mere-
dezik a színpadon, szemei majd kiugra-
nak, hangja süvölt és rikácsol. Es mégis,
csodák csodája, ezt a csupa túlzás alakí-
tást valami olyan hiteles, groteszk szen-
vedély fűti, hogy egyetlen pillanatra sem
érezzük ripacsériának.

Az ő szerepformálásával egyenrangú
élmény Szacsvay László bugyután sze-
relmes Silviója. Ez a pipiskedő, távolba
dülledt szemű úrficska is ismerős patent,

de meg kell adni, még mindig lefegyver-
zően hat, mert nem színészi modorosság,
hanem valódi modor. Szacsvay arca
például - bocsánat a szóért úgy pofa,
ahogyan mondjuk a Buster Keatoné volt.
Változatlan magánvéleményét plakátozza
rajta a világról. Mellette a fő-iskolás Tóth
Enikő Claricéje korrekten üde.

Komoly fogyatékosságai. vannak vi-
szont a gazdaalakításoknak. Ez a két
szerep bizonyos szempontból hangsú-
lyosabb a többinél, ha másért nem, mert a
végkifejlet értelmezhetősége rajtuk múlik,
Florindo és a nadrágos Beatrice viszonya
Truffaldinóhoz mindvégig meg-határozó,
s az utolsó képben jószerével a rendezői
koncepció egészét érvényesítiheti. Ám fáj
látni Csomós Mari kelletlenkedő,
mindvégig „nemszeretem" játékát. (Nem a
premieren, hanem jóval később, már érett
állapotában néztem meg az előadást.)
Amikor egyáltalán oda-figyel arra, amit
csinál, akkor is egy tökéletesen idegen,
szalonvígjátéki stílusban, unott rutinnal, a
rendelkezőpróba szint-jén járja le a
beállításokat. Munkája oly-annyira íztelen
és lekoncentrált, hogy hovatovább az
egyébként igyekvő Dörner Györgyöt is
falhoz állítja. Dörner a második részben
már egyáltalán nem tud-ja felépíteni,
kifuttatni egyetlen közös dialógjukat,
helyzetüket sem, mert Csomós nem
hajlandó a partner iránti kötelező
figyelemre sem. És így a zárókép
általános vidámsága kedvesen szimpla
marad. Holott azokban a percekben a két
úr markáns játékának kellene értelmeznie a
szolga sorsát.

Igaz, Major az előadást nem ott fejezi
be. Szereplői a boldog egymásra találás
után kilépnek figuráikból, levetik álar-
cukat, és végre felengedve, leülnek a
színpadi dobogó szélén. Meg kell adni,
ebben a fáradtságban már több az igaz-
ság, mint az előadás elején, mert hitelesíti
a létrehozott, megküzdött mutatvány. A
színészek még egyszer szembe-néznek a
közönséggel, mielőtt eltűnnek a ponyvák
mögött.

Ez a keretjátékban való megoldása a Két
úr s szolgájának kétségkívül egy lehetőség.
De formálisabb, hogy azt ne mondjam,
formoralistább, mintha a darabon, vagyis a
cselekményen, a magányos rövidtávfutó
Truffaldino szomorú-víg történetén belül
találtunk volna rá.

BALOGH TIBOR

Egy napkirály szeszélye

Bulgakov-bemutató a Vígszínházban

Mihail Bulgakov. Moliere-drámája a
gyűjteményes (fordításkötetben, illetve a
színlapokon két címen szerepelt idáig
(Képmutatók (cselszövése és Álszentek

összeesküvése ), s most a Vígszínház egy
harmadik változatot talált, minden.
bizony-. nyal az elképzelhető
legszerencsésebbet a lehetséges címek
közül. Ez a cím ugyanis -- Őfelsége

komédiása -- grammatik kai
birtokviszonyában pontosan kifejezi a
főhős helyzetének lényegét, a függést,. azt
a kizárólagosan egyoldalú kapcsolatot,.
amely a művész és legfőbb kenyéradója
között fennállhat.
Az Őfelsége komédiása valóban a függés

drámája, s nem egyéb; olyan viszonyla-
toké, amelyek, a szerző más darabjaiban
vagy A Mester, és Margaritában
jelenítődnek meg. Mindezt azért
gondolom rögtön a bevezetőben
hangsúlyozandónak, mert - ha
ellenkezőképpen értelmeznénk a művel
szemben teljesen jogos dramaturgiai
kifogások merülhetnének. föl. A korabeli
szovjet kritika meg is fogalmazott ezek
közül néhányat. Sztanyiszlavszkij szerint
Moliére zsenije hiányzik Bulgakov
darabjából, a klasszikus francia kultúra
kiváló ismerője, Bojadzsijev pedig a,
művész szervilizmusának
túlhangsúlyozását tartja történetietlen-nek
és igazságtalannak. Egyik bírálat sem
egészen alaptalan, de meg is kerüli
némiképp mindkettő a bulgakovi Moli-
éreértelmezés. lényegét. AzŐfelsége ko-

médiása főhőse; csakugyan egy szituáción
kívül került művész, aki maga mögött
tudja már alkotói csúcsteljesítményeit;
tehát egyfelől géniusza nem igényel iga-
zolást, másfelől - éppen ezért -- nem is
lehet jelen, hanem egyszerűen: adott, akár
a világhírű regényben a Mesteré, aki a
cselekményi jelen idő szintjén már passzív
szemlélő Csupán, de kezébe tudja ad-ni
olvasójának a Poncius Pilátusról írott
regényét. A Mester és Moliére sorsa még-
sem teljesen azonos. Közös motívum,
hogy váratlanul és érthetetlen módon
kegyvesztetté válnak: a. Mester nem is
láthatja viszont nyomtatásban a művét,
csak a kiadatlan könyvről készült ledo-
rongoló kritikákkal találkozik az újságok
lapjain; Moliére, miközben látszólag


