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„Ezek az emberek
álmaimban születtek.. ."

Bulgakov Menekülésének
filológiai problémái

A Katona József Színház 1984. április 3o-
án mutatta be M. A. Bulgakov Menekülés
című drámáját Székely Gábor
rendezésében. Mint a produkció drama-
turgja a próbák előkészítésének kezdetén a
szokásosnál könnyebbnek véltem
föladatomat: a darab lenyűgözően meg-
komponált és színpadszerű, Hernádi
László fordítása pedig eleven és lendüle-
tes. A cselekmény világosan áttekinthető,
a szituációk tisztán értelmezhetők. A
szöveg alig igényel beavatkozást, csupán
egy-két mondatos belső húzásokra kerül
majd sor. Mennyivel kevesebb munkára
lesz szükség, mint például egy
Shakespeare-mű megfejtésénél, amikor
olyan sokat lapozgatjuk az Arden-féle
kritikai kiadást, vagy böngésszük a Quar-
terly évfolyamait.

Aztán minél jobban elmélyedtünk a
darab világában, annál inkább szaporodtak
példányunkban a kérdőjelek. Kiderült,
hogy a „nyolc álomban" kifejtett történet
minden helyzetét lebegővé, többértelművé
teszi a szubjektív írói lát-tatás, a nyers
realitást föloldó álomszerűség, a
szövegben pedig hemzsegnek a jelzett
vagy jelöletlen idézetek és utalások. Az
első négy szín cselekménye ki-
bogozhatatlan a kor történelmi, sőt
hadműveleti viszonyainak s a helyszín to-
pográfiai jellegzetességeinek beható is-
merete nélkül. A második négy kép szin-
tén nehezen értelmezhető kortörténeti
tanulmányok híján. Minden jelenet stílusa
más és más, s az egész mű dramaturgiája
sajátosan „filmes" jegyeket mutat.

Végül is a próbafolyamat elindulásáig
hosszas elemzés és búvárkodás követke-
zett, melynek során olyan adatok kerültek
napvilágra, amelyeket - úgy vélem -
érdemes közreadni. Egyrészt mert ön-
magukban is érdekesek, másrészt mert
megkönnyítheti k mindazok munkáját,
akik a továbbiakban foglalkoznak a da-
rabbal. Hiszen Bulgakov drámáiból eddig
még nem készült kritikai kiadás, s a
színműveit tartalmazó orosz nyelvű
kötetek jegyzetapparátusa meglehetősen
szegényes.

A mű keletkezése

Mint M. Csudakova, szovjet irodalom-
történész M. A. BuIgakov archívuma című
részletes tanulmányából (A Lenin
Könyvtár Kézirattárának Közleményei,
37. szám, Moszkva, Knyiga, i976.) ki-
derül, a darab eredeti gépelt kézirata 1926-
28-at tünteti föl a Menekülés születésének
dátumaként. Az első hivatalos adat róla
1927 áprilisából származik: az író ekkor
kötött megállapodást a Művész Színházzal
a Szerafima lovagja című dráma megírására.
A cím másik változata A saját társadalmi
rétegükből kiszakadt emberek volt.
(Bulgakov vállalta, hogy 1927. augusztus
20-ig mindenképpen le-ad a a darabot.)
Ekkorra tehát már kör-vonalazódott a
dráma témája, s két fő-
szereplője Szerafima és Golubkov --is
alakot öltött. Néhány hónappal később,
1927. június 14-én kelt az a levél,
amelyben egy „szóbeszédből hallott",
Perekop című darabról érdeklődtek Bul-
gakovnál. Ez valószínűleg ugyanannak a
készülő műnek újabb munkacíme lehetett.

1928. március 1-én Bulgakov már Me-
nekülés címmel kötött szerződést drámájára
a Művész Színházzal. Március 3-án egy
cédulán ezt írta nővérének: „Megígértem,
hogy hamarosan fölolvasom a Menekülést."
A darab ekkcrra már csak-nem teljesen
elkészülhetett. Március 16-án az író két
gépelt példányt leadott a Művész
Színháznak, s ezzel kezdetét vette a mű -
később tárgyalandó - kálváriája.
Mindössze ennyi, mit a Menekülés
keletkezéséről tényszerűen tudunk.

Források

Bulgakov második felesége, L. J. Belo-
zerszkaja Az emlékezés méze című me-
moárjában (Ardisz Kiadó, Ann Arbor,

Michigan, 1979.) J. A. Szlascsov A Krím
1921-ban című emlékiratát jelöli meg a
Menekülés legfontosabb forrása-ként.
Szlascsov a polgárháború végén a Krím
félsziget hírhedetten kegyetlen
hadműveleti parancsnoka volt. A bukás
után Konstantinápolyba emigrált, de az-
tán hazatért, és amnesztiában részesült.
Könyve „Részletek egy emlékezésből"

alcímmel, D. Furmanoy előszavával 1924-
ben jelent meg (Állami Kiadó, Moszkva--
Leningrád). A kitűnő stratéga húsz
fejezetre tagolt művében aprólékosan
tárgyalja a fehér hadsereg visszavo-
nulásának menetét, és tüzetesen elemzi a
végső széthullás okait. Mindemellett
természetesen bőséges teret szentel saját
szerepének mentegetésére.

Bulgakov minden kétséget kizáróan
fölhasználta ezt az emlékiratot az első
négy álom megalkotásához. Sőt -- Belo-
zerszkaja szerint - Szlascsov állításait egy
részletes térképen ellenőrizte, amelyen
bejelölte a vörös és fehér csapatok
hadmozdulatait. Ezenkívül alaposan ta-
nulmányozta A forradalom és a polgár-háború
- a h o g y a fehérgárdisták látták című
gyűjteményt (Moszkva-Leningrád, 1927.)
is. V. Obolenszkij, szovjet történész e
kötetben megjelent, A Krím Vrangel idején
című írásában idéz az „Örök Szó" című
krími fehér lap 1920. október 22-i

számából: „Vrangel tábornok be-jelentése
után a kétség minden férge, már akiben
megvolt, el kell hogy oszol-jon." Ez a
mondat az újságból csaknem szó szerint
átkerült a Menekülés negyedik álmába. Az
itt kissé egyszerűsítő magyar fordításban
így hangzik ez a Főparancsnokra
vonatkozó szöveg: „Az arcán tükröződő
jókedv láttán minden kétségünk eloszlik."

(Az eredetiben: „Az arcán tükröződő
jókedv láttán a kétség minden férge el kell
hogy oszoljon.")

A darab második felének legfontosabb
forrása nem írott mű, hanem szóbeli el-
beszélés volt. Bulgakov soha nem járt
külföldön, tehát személyes élményeire
nem támaszkodhatott. Második felesége
viszont épp a fehér emigráció éveiben
töltött néhány hónapot Konstantinápoly-
ban, s bőségesen mesélt férjének hat-hét
évvel azelőtti, ottani benyomásairól. Sza-
vai nyomán olyan érzékletes kép alakult
ki Bulgakovban az Antant-megszállás
alatt álló, soknemzetiségű, nyüzsgő vá-
rosról, hogy könnyűszerrel meg tudta
teremteni annak hiteles atmoszféráját az
ötödik, hatodik és nyolcadik képben.
Belozerszkaja annak idején - Bulgakov
unszolása ellenére - nem írta le török-
országi élményeit. Évtizedek múlva
azonban pótolta egykori mulasztását, és
Idegen küszöbön címmel papírra vetette
emlékezéseit. Munkája alcíméül azt a
műfajmegjelölést választotta, amelyet
Bulgakov még címnek javasolt: „Egy
emigránsnő följegyzései." Belozerszka-
jának e műve kéziratban hozzáférhető. Ma
már kideríthetetlen, hogy hajdani
tapasztalatainak utólagos lejegyzésekor
mennyire igazodott azokhoz a részletek-
hez, amelyeket élménybeszámolójából
Bulgakov kiragadott, s teremtő fantá-
ziájával földúsítva megörökített. Min-
denesetre megdöbbentő, hogy észrevéte-
leire, megállapításaira mennyire rímel-nek
a Menekülés ben föllelhető mozzanatok.



Az emlékezés méze című kötetében Be-
lozerszkaja azt is elárulja, hogy a sváb-
bogárfuttatás motívumát Arkagyij Aver-
csenko, orosz szatirikus író művéből
merítette Bulgakov. Avercsenko Egy
együgyű ember följegyzései című karcolat-
gyűjteménye 1921-ben jelent meg Kons-
tantinápolyban, az Új Szatirikon Kiadó-
nál. Autentikus forrásnak tekinthető te-hát,
különösen a hely szellemének, han-
gulatának és az orosz emigránsok hét-
köznapjainak, hányattatásainak megörö-
kítése révén. Még akkor is, ha a könyv-
ben két ízben szóba kerülő svábbogár-
futtatás minden bizonnyal Avercsenko
képzeletének szüleménye.

Említett tanulmányában Csudakova arra
is rámutat, hogy Korzuhin dollár-
monológja Valentyin Katajev A győze-
delmes rézpénz című, 1923-ban írt karco-
latán alapul. Ezt két körülmény támasztja
alá. Egyrészt a dollármonológ megbont-ja
a hetedik álom dramaturgiai egységét,
konzekvenciák nélkül kiemelhető és el-
hagyható. Ugyanolyan magánszám tehát,
mint amilyen Katajev írásában szerepel.
Másrészt a Katajev művét tartalmazó kötet
(Sir Henry és az ördög, Írók Könyv-kiadója,
Berlin, 1923.) Ott állt Bulgakov
könyvespolcán. A teljes bizonyosság vé-
gett - rövidségére való tekintettel - idézzük
az egész Katajev-opust (Kovács Léna
fordításában) :

„Egyszer csak csodálatos karcolatot
kanyarít a dollárról. Ez a legsikeresebb
száma.

- Fiatalember, fiatalember! (Ezt nekem
mondja. Egészen úgy, mintha ő lenne a
győzedelmes rézpénz kibocsátó-ja.) Ah,
fiatalember! Tudja-e, mi az a dollár?

- Nem, ezt a drága nénikét nincs sze-
rencsém ismerni. Mi az, hogy dollár? Soha
életemben nem találkoztam vele.

- Hát ez az! A dollár - az, bátyuska,
minden! Én leborulok a dollár előtt.
Szerelmes vagyok a dollárba. Öt dollár -
az egy fontsterling. Nahát! Ez az emberi
létezéshez való jog mértékegysége. Tud-
ja-e, hogyan élnek az emberek Ameriká-
ban? Hotel. Millió emelet. Szállodai
szobák. Minden szobában - három csap.
Az egyikből - forró víz folyik, a másikból
- jeges víz, a harmadikból - szoba-
hőmérsékletű. Minden ágy mellett -
éjjeliszekrény, és az éjjeliszekrényen .. .
No, mit gondol, mi van az éjjeliszekré-
nyen?

Tánctankönyv magántanuláshoz.
Megvetően fintorog. Amikor őfelségéről, a

dollárról szónokol, viccelődé-

sem ostoba, gunyoros és nem helyén-való.
- Nem. Az éjjeliszekrényen, bátyuska,

Bib-li-a van. Mindegyiken. Bi-zony. Je-
gyezze meg magának - Biblia. Aztán a lift
leviszi magát a metró föld alatti
állomására, öt perccel később pedig ötven
versztányival odébb, a város másik végén
megint csak lift szállítja a negyvenedik
emeletre. Úgy, hogy közben New Yorkból
nem lát semmit. Nahát, ezt hívják
dollárnak, bá-tyus-ka. Ó, én leborulok
előtte!"

Csudakova azt is megjegyzi, hogy a
darab írása során Bulgakov nemcsak a
dollárról, hanem a mauserról is tervezett
egy balladát. Ezt nyilván Csarnota mond-
ta volna el a hatodik álomban, amikor
Ljuszka arra akarja kényszeríteni, hogy
eladja a revolverét. Ez a monológ végül is
nem készült el.

Alakok
A főszereplők közül Golubkov minden
valószínűség szerint az író önarcképének
tekinthető. Nevének betűiből összeállít-
ható a „Bulgokov" szó, tehát a főszereplő
neve egyetlen magánhangzó eltéréssel a
szerző nevének anagrammája. Továbbá
éppúgy egy „híres idealista professzor
fia", mint Bulgakov, akinek édesapja a
kijevi Hittudományi Akadémia tanára
volt. Ugyanolyan „átkozott értelmiségi",
mint amilyennek az író tartotta magát.
Első megszólalásával „a dolgozószoba
zöld lámpaernyőjét" idézi föl, s 1926-ban
Bulgakov is ezt mondotta P. Sz.
Popovnak: „...Különös jelentőségű
számomra a lámpaernyő és a lámpa.
Gyermekkori benyomásaimból maradt
meg - apámra emlékeztet, aki az asztal-nál
ült és írt."

Hludovot egyértelműen Szlascsov tá-
bornokról mintázta Bulgakov, a Krím
kíméletlen védőjéről, akit kortársai csak
mint „az akasztót" és mint „a hóhért"

emlegettek. Am Bulgakov óvakodott a
figura egyoldalú megragadásától: a pusz-
tító fenevad álarca mögött föl tudta mu-
tatni a kétségbeesett és meghasonlott,
sértett és sérült embert. A Főparancsnok is
történelmi személyiség vonásait viseli -
maga Vrangel báró testesül meg benne.
Különösen érzékletesen jelenik meg
Szlascsov és Vrangel - emlékirataikból
ismert - egymás elleni acsarkodása Hlu-
dov és a Főparancsnok viszonyában.

Csarnota vezérőrnagy eredetijét már
korántsem ilyen könnyű azonosítani. Va-
lószínűleg több lovassági tábornok sze-
mélyiségjegyei keverednek benne, de az

is lehet, hogy alakjának megteremtése-kor
Bulgakov saját fantáziájára támaszkodott.
Csupán annyi bizonyos, hogy az első
álomban elmesélt kalandja (magányos
menekülése egy vörös rajtaütés után) - a
darabban tőle független személyként
említett - Kutyepov tábornokkal történt
meg. De Brisard figurája is csak azért
vezethető vissza Mezernyickij
huszárezred-parancsnokra, mert mind-
össze egyetlen huszárezred harcolt a
Krímben, s ennek vezetője - gyenge
idegzetére hivatkozva - idő előtt ott-
hagyta a szolgálatot, és tartalékba vonult.
E tény költői átlényegítése lehet De
Brisard fejsérülésből eredő meghibbanása.

A darabban egyetlen nyíltan beszélő
nevű szereplő van: a kémelhárítás veze-
tője, Tyihij, azaz a „Csendes". (Burkolt
jelentés azonban több figura nevében is
fölfedezhető. Így Golubkov nevében a
,galamb', Szerafimáéban a ,szeráf',
Mahrovéban a ,megrögzött', Baraban-
csikováéban a ,kisdob', illetve ,kisdobos' -
ez nyilván állapotosságára utal -,
Csarnotáéban a ,fekete'. Golovanéban a
,fej' szó torzult alakja rejlik.) Bulgakov
többször teszi Tyihij nevét szójáték
tárgyává a szerzői instrukciókban, például:
„Csendes csendesen áll", illetve „Csendes
csendben van". A figura eredetije,
bizonyos Sarov, a leggyűlöletesebben
beállított személy Szlascsov
emlékiratában. Sarov főként a dzsankoji
főhadiszállás területén fejtette ki könyör-
telen tevékenységét, márpedig a második
álom vasútállomása - mind topográfiai
elhelyezkedését, mind hadműveleti sze-
repét tekintve - éppen Dzsankojjal azo-
nosítható. Mindazt a negatívumot, amelyet
Szlascsovnál olvasott Sarovról, Bulgakov
mesterien szublimálta az „izzó tűvel"

dolgozó hóhér alakjában. Golovan
kozákkapitány figuráját az író fel-tehetően
Kalinyin kapitányról, Szlascsov egyik
adjutánsáról mintázta, aki - az emlékirat
tanúsága szerint - egyszer éppen Sarov
ellen védte meg a tábornok becsületét.

K. Rudnyickijnak a Menekülés első ki-
adásához készített jegyzeteiből megtud-
hatjuk, hogy Afrikan személyében az
akkori krími érsekről, Venyiaminról raj-
zolt cseppet sem hízelgő képet a szerző.
Korzuhin alakját viszont második felesége
gyakran fölelevenített kalandjából vonta el
Bulgakov. Eszerint a minta V. P. Krimov,
a dúsgazdag, spekuláns, korrupt és
élvhajhász pétervári szerkesztő volt (ne
feledjük, Korzuhin is szer-



kesztő!), akitől Belozerszkaja egyetlen
éjszaka egy vagyont nyert el kilencesen.
Állítólag ínég Antoine Griscsenko, a lakáj
is Krimov szolgájának, egy Klimenko
nevű kiszolgált katonának a vonásait
„örökölte".

Motívumok

A Menekülést a szovjet irodalomtörténé-
szek többsége, például Vera Szmirnova
(Könyvek és sorsok, Moszkva, 1968.) is A
Turbin család napjai egyenes folytatásának
tartja. Mások, többek közt Csudakova és
Belozerszkaja szerint a két darab csupán
annyiban tartozik össze, hogy ugyanannak
a témának két szélső pontját ábrázolják : A

Turbin család napjai a fehér mozgalom
kezdetét, kibontakozását, a Menekülés
pedig a végét, az összeomlást.
Belozerszkaja megjegyzi, hogy Bulgakov
sohasem tekintette összetartozónak e két
művét, bár a Menekülést azoknak a
színészeknek ajánlotta, akik A Turbin család

napjait sikerre vitték. Golubkov mégis
mintha a Turbin család egyik tagja lenne:
Turbinéknál is professzor volt a néhai
apa, s -- különösen a darab előzményében,
A fehér gárda című regényben - lakásuk
hangulatát meghatározzák a lámpák és
lámpaernyők. Csarnota ugyanolyan
rajongással beszél az ötödik álomban
Kijevről (Bulgakov szülővárosáról),
ahogyan a város Alekszej Turbin
regénybeli álmában megjelenik.
Csudakova fölhívja rá a figyelmet, hogy a

Menekülés néhány motívuma Bulgakov
korábbi novelláiban is fölbukkan. Az
akasztó tábornok alakja, akihez áldozatai
visszajárnak, megtalálható a Vörös korona

című, 1922-ben írt elbeszélésben:
„Tábornok úr ... Vagy tán cin sincs
e gy e ü l éjszakánként ? Ki tudja, nem jár-e
önhöz az a sáros, kormos arcú alak a
bergyanszki lámpavasról? Ila igen, akkor
igazságosan szenvedünk. Én küldtem oda
Kolját, hogy segítsen önnek akasztani, de
akasztani mégis ön akasztott. Szóbeli
utasítással, mely nem szerepelt a
napiparancsban." (Sándor László
fordítása.) A harmadikára virradó éjjel című,
ugyancsak 1922-es töredék főhőse,
BakaIejnyikov doktor ugyanúgy elszakad
otthonától, és tehetetlen szemlélőjévé
válik egy gyilkosságnak,, mint Golubkov.
Az 1926-ban született Éz öltem című
elbeszélésben pedig egy kegyetlen,
lelkibeteg ezredes és egy vele vakmerően
szembeszegülő asszony összecsapása
mintha már Hludov és Szerafima első
találkozását előlegezné meg.

Egyházi és bibliai idézetek

A darabban több vallási jellegű idézet
található. Ezek egyrészt a pravoszláv
liturgiából vett részletek, amelyekkel az
író az első álom helyszínet, a kolostori
tereplomot és szereplőit, az érseket és a
szerzeteselvet kívánta hitelesíteni. A da-
rab elején a kazamatából fölhangzó ének -
„Szent Nyikolaj atyánk, könyörögj
érettünk ... gyakran hallható az orosz
templomot: kórusaitól. Mint ahogy
valóságos Afrikan áldáskérő fohásza
„Tekints le ránk a mennyekből, istenünk,
és továbbra is óvd meg a szőlőtőt, melyet
szent jobboddal ültettél!" , és a
szerzeteseknek az érseket köszöntő éneke
is, amely csal: görögül hangozhat föl: „lsz
pollá eti deszpott I" Ez hivatalos üdvözlő
formula, amelynek jelentése nem „I tála
néked, urunk ...", mint azt a dráma
magyar fordításamegadja, ha. nem
„Sokáig élj, hatalmas úr!" vagy „Sokáig
éljen szentséged!''.

Másrészt a fehérek kiűzetése a Krímből
kér bibliai képet asszocialt Bulgakovban:
egy ószövetségit, a zsidók kivonulását
Egyiptomból, és egy üjszövetségit, az
apokalipszist. Ezekre vonatkoznak azok,
az idézetek, amelyek közül az elsőt az
álruhás Afrikan érsek mondja Ici az első
álomban, a vörösök távozása után :
„Nemhiába mondja az Írás: jelet viselnek
kezükön, arcukon ..." Afrikan itt a

Jelenévek könyvének 13. fejezetében sze-
replő, az Egyház ellen támadó „száraz-
földi vadállathoz" hasonlítja a szovjet-
hatalmat. A vadállat ugyanis „elrendelte,
hogy mindenkinek ... jelöljék meg a jobb
karját vagy a homlokát". ( 1 6 - 1 7 vers.) A
vöröskatonák pedig ötágú csillagot
viseltek a karjukon és a homlokukon. A
második álomban Szerafina fölindultan
Illudov arcába vágja: „Vad-állat'." E
me;=állapítást Krapilin későbbi
lejelentése tágítja bibliai értelművé:
„Ahogy a könyvekben meg van írva."

Krapilin itt valószínűleg, a Jelenések könyve

13. fejezetének másik, úgynevezett
„tengeri vadállatára" gondol. A „tengeri
vadállat" tudniillik két dologban is
hasonlít Hludovhoz: mindenek fölött
hatalommal rendelkezik, ugyanakkor
súlyos beteg. Ehhez a bibliai
szörnyeteghez társítja aztán Krapilin a

dögevő sakált Illudov jellemzésekor.
Az ószövetségi idézetek a negyedik

álorvban fordulnak elő, s Mózes második

könyvéből, az Exodasból valók. Először
Afrikan hasonlítja a fehérelt evakuálását a
zsidók kivonulasához: „Izrael fiai
elindultak Ramszeszből Szukkot felé, a

gyalogos férfiak - családjukat nem szá-
mítva - mintegy hatszázezren. Tömérdek
összeverődött népség is ment velük ..."
(12. fejezet, 37-38. vers.) Majd Illudov
idéz két verset (fordított sor-rendben)
Mózes győzelmi énekéből (15. fejezet):

„De te kifújtad leheletedet,
s a tenger elborította őket.
Ú g

y merültek el, mint az ólom,
a hatalmas hullámokban." (10. vers)

Illetve

„ .. üldözőbe veszem, utólérem őket,
szétosztom a zsákmányt, s lelkem

kielégül.
Kivonom kardomat,
s kezem elpusztítja élhet." (9. vers)

(Az utóbbi szavaltat Mózes a zsidókat
üldöző ellenség szájába adja. Valamenynyi
részletet a római katolikus Szentírás
legújabb magyar fordításából idéztem,
mivel ez az eredeti héber és görög szö-
vegekböl készült, így ez áll a legközelebb
a Bulgakov által használt orosz
Bibliáboz.)

Egy idézettet azonban nem lehet azo-
nosítani. A negyedik álomban Hludov azt
mondja a Főparancsnoknak: „És a
szüntelen harcokban örökkön ömlik a
vér, miként a víz ... ' Ennek a passzus-nak
semmilyen konkordancia segítségével sem
siketült a nyomára alvadni. Végül kiderült,
hogy ebben az esetben álidézetről van szó.

Bizonyítja ezt, hogy orosz szövege
mesterkélten régies nyelvű, páros rímű,
kétsoros versezet, amely-nek ritmusa
megegyezik a sebesült De Brisard által a
második és a negyedik álomban énekelt,
„Szép grófnő ..." kezdetű dal (ritmusával.
Bulgakov ezzel bizonyára azt akarta
elérni, hogy Illudov Biblia-citálása itt ne
keserűséget és vádat fejezzen ki, mint
Afrikannal szem-ben, amikor eredeti
szövegeket idéz. Inkább gúnyos és kihívó
legyen a viselkedése: saját - De Brisard
nótájára fabrikált - „bibliai" soraival akarja
kifejezetten földühíteni a
Főparancsnokot, aki erre válaszul
„pojácának" nevezheti őt.

További idézetelv és utalások

A darab címe a mű mottójára utal. Ez a
háromsoros részlet V. A. Zsukovszkij,
korai orosz romantikus költő A dalnok az
orosz harcosok táborában című, a napóleoni
háborúk világát idézés verséből való:



„Szép, nyugodt rév az öröklét, Ez
mindünk végső célja. Pihenj, utad
ha véget ért."

Az eredeti részlet utolsó sorának végén
a ,beg' szó áll, amelynek ,futás, menekülés'

a jelentése. A sort tehát szerencsésebb így
fordítani: „Pihenj, ha véget ért
menekülésed." Így nyilván-valóvá válik a
mottó és a cím össze-függése.

A második és negyedik álomban a
fejsebet kapott De Brisard Csajkovszkij
Pikk dáma című operájából Tomszkij gróf
balladájának (I. fölvonás, i. kép, 5. jelenet)
egy részletét énekli, amely Róna Frigyes
fordításában így hangzik:

„Szép grófnő, ha egyetlen éje enyém, Az
áhított, nagy titkot felfedem én ..."

Ezt ismétli meg Csarnota a hetedik
álom kártyacsatájában, majd újabb két
sorral toldja meg. Itt már Róna Frigyes
fordítása kissé eltávolodik az eredeti szö-
vegtől, így Hernádi Lászlóét kellett éne-
kelhetővé igazítanunk:

„Ó, készülj a végső csapásra,
Mert három, csak három a kártya!"

A negyedik álomban Hludov álbibliai
idézetére a földühödött Főparancsnok
földhöz vág egy széket, mire Hludov
gúnyosan megjegyzi: „Hős Nagy Sándor,
minek kell a székeket összetörni?" Ez
szinte szó szerinti utalás Gogol A revizor
című komédiájának első jelenetére,
amelyben a Polgármester fölhívja Luka
Lukics, a tanfelügyelő figyelmét a vérmes
természetű történelemtanárra, aki székeket
vagdos a földhöz, amikor Nagy Sándor
tetteit oktatja: „Én tudom, hogy Nagy
Sándor hős volt, de azért nem kell
összetörni a széket!" (Mészöly Dezső és
Mészöly Pál fordítása.)

Az ötödik álomban az egyik sváb-
bogarat „Nebőgjgyerek!"-nek hívják. E
név minden orosznak Lermontov ismert
költeménye, A Démon egyik sorát jut-tatja
eszébe: „Ne sírj, gyermek, ne sírj hiába!"

(I. rész, 15. szakasz - Radó György
fordítása.) Különösen azért, mert A. G.
Rubinstein 1871-ben írt hason-című
operájában így kezdődik a Démon egyik
híres áriája.

A hetedik álomban, a kártyacsata végén
Korzuhin visszaköveteli elveszített pénzét,
mire Csarnota így felel neki: „Te tréfálsz -
kiáltott az álnok fenevad! ..." Ez a sor egy
Krilov-mese, A Farkas és a Daru részlete.
A szituáció valóban asszociálhatja e
tanmesét: a mohó Far-

kasnak torkán akad egy csont, amelyet a
segítőkész Daru kihúz onnan. Am
köszönet és fizetség helyett a Farkas
elkergeti megmentőjét, mondván, örül-
jön, hogy nem harapta le a fejét. Csarno-
táék utolsó értéküket, Hludov medalionját
is kockáztatják, hogy szórakoztassák
Korzuhint, ő viszont nemcsak jogos
nyereményüket vitatja cl tőlük, hanem
rendőrkézre is juttatná őket. Az idézett sor
- Mándy Stefánia fordításában így hangzik
: „Tréfálsz talán? Hálátlan! - így üvölt a
vad." Ezt megelőzően, a Korzuhin
dollármonológjában lefestett, óceánt
hasító „szörnyeteg" kísértetiesen hasonlít
arra, ahogyan Ivan Bunyin leírja A San
Franciscó-i úr című, 1915-ös novellájában
az „Atlantisz" nevű óceánjárót.

Az utolsó álom végén Hludov és Sze-
rafima konstantinápolyi lakására „távolról
odahallatszik a harmonikaszó és a kórus
éneke a svábbogárfuttatásról". Ny. A.
Nyekraszov Ki él boldogan Orosz-országban
című poémájának híres, önmagában
népdallá vált részletét, a Két nagy bűnös
történetét éneklik. Bulgakov hat sort idéz
belőle, először a második versszakot,
majd az első versszak első két sorát,
amelyek Aprily Lajos fordításában így
hangzanak:

„Tizenkét erdei, vad zsivány S
Kugyejar, a bandavezér
Keresztényt pusztított gonoszul S
patakozva hullt a vér.

Könyörögjünk és úgy mondjuk el A
csodás históriát ..."

A dal főszereplője, a rablóvezér sokban
rokonítható Hludovval. Kugyejar atamán
is sokszor gyilkos, s őt is „meg-öltek lelke
kerülgeti". Am egy napon „lelke legyőzi
az ösztöneit", s attól kezdve "vezekelve jár,
imádkozik". Lelki-ismerete elől messzire
menekül, de végül ő is visszatér tettei
színhelyére, akárcsak Hludov.

Bulgakov minden művét átszövik a
reminiszcenciák és belső idézetek. A Me-
nekülés eredeti szövegét olvasva az orosz
irodalom ismerői további Puskin-, Ler-
montov-, Gogol- és Jeszenyin-sorokra
asszociálhatnak.

Nevek, adatok

Az első álomban Csarnota által többször is
félelemmel emlegetett Bugyonnij az Első
Lovashadsereg legendás hírű parancsnoka
volt. A Vörös Hadsereg csa-

patai a Krímet annak a Frunzénak a
vezényletével szabadították föl, akire
Hludov a második álom elején hivatko-
zik. M. V. Rodzjanko - akinek ismeret-
ségével az Állomásfőnök kérkedik - is-
mert nagybirtokos politikus volt. Az
Allami Duma elnökeként egyetértett a
polgári forradalommal, s annak 1917
februárjában bekövetkezett győzelme
után az Állami Duma Ideiglenes Bizott-
ságának vezetője lett. Ezt a lépését a
monarchista szellemű fehér tisztek nem
tudták neki megbocsátani. Nevének em-
lítésére tehát Hludov valószínűleg elko-
morul, ezért siet kijelenteni az Allomás-
főnök: „De Rodzjankóval nem rokon-
szenvezem ..."

Barbovics, Kutyepov, Fosztyikov és
Kalinyin tábornokok, akikhez a második
álomban futárrepülőket indítanak,
valóságos személyiségek, valamennyien
szerepelnek Szlascsov emlékiratában.
Még Afrikan érsek álnevének is törté-
nelmi csengése van: egy Mahrov nevű
szállásmester-tábornok volt Vrangel tör-
zsének parancsnoka. Hiteles az a helyzet
is, amikor a vasútállomáson Korzuhin a
kormány nevében azt kérdezi Hludovtól:
„Mi a helyzet a fronton?" Tatyiscsev
kormányzó valóban küldött egy Froszt
nevű századost ezzel a kérdéssel
Szlascsovhoz, s a tábornok hasonlókép-
pen válaszolt neki, mint Hludov Korzu-
hinnak.

A negyedik álomban De Brisard azt
mondja, hogy az orvostól Piramidont
kapott. Ez igen népszerű, a
Kalmopyrinnal egyenértékű, akkoriban
por, ma tabletta alakú gyógyszer, amelyet
láz- és fájdalomcsillapítóként, továbbá
meghűlés ellen használtak. Fejlövésnél
tehát vajmi keveset segíthetett. Ugyanott
De Brisard előbb összekeveri macedón
Nagy Sándort I. Sándor cárral, majd
pedig a Főparancsnokot köszönti cár-
ként: „Ha majd végleg leverjük a vörö-
söket, boldogan állok oda elsőnek felsé-
ged elé a Kremlben!" Ez konkrét utalás
Vrangel uralkodói ábrándjaira.

Az ötödik álom soknemzetiségű ka-
valkádja az egyébként is több különféle
náció által lakott Konstantinápolynak az
Antant-megszállás alatti etnikai káoszát
tükrözi. A svábbogárfuttatás kör alakú
épülete felett lengő cári lobogó vízszin-
tesen csíkozott, és - fölülről lefelé - fehér,
sötétkék, piros színű. Bal felső sarkában -
sárga négyzetben - szerepelhet a kétfejű,
fekete Romanov-sas. A hatodik álomban
emlegetett Grand Bazár - török nevén
Kapali Csarsí - Konstanti-



nápoly egyik turisztikai nevezetessége,
csakúgy mint a Pera, amely a város ilyen
nevű , legelőkelőbb negyedének követ-
ségekkel és drága szállodákkal zsjúfolt
főutcája. Mindkettőt Belozerszkaa ér-
zékletes elbeszéléséből ismerte Bulgakov.
Amikor Csarnota bejelenti, hogy a Grand
Bazárban ellopták a ládikáját, Ljuszka
gúnyosan így felel neki: „No persze egy
fekete szakállas ember lopta el, igaz?"

Ljuszka ezzel arra céloz, hogy mesének
tartja Csarnota történetét, hiszen az orosz
gyermekmesék jellegzetes szereplője a
fekete szakállas ember, aki elvisz a
kislányokat és kisfiúkat. A Sislí, ahol a
Görög Don juan bizományi üzlete
található, Konstantinápoly görög negyede.
A hetedik álomban Korzuhin és Csarnota
a chemin nevű , francia kártyával játszott
közismert játékot űzi, amelyet ők másik
nevén, kilencesként emlegetnek.

A nyolcadik álomban Hludov vissza-tér
egykori véres tettei színhelyére, hogy
megbűnhődjék, s így megnyugtassa lel-
kiismeretét. Megjegyzendő, hogy eredetije,
Szlascsov tábornok szintén haza-ment
Szovjet-Oroszországba. Am neki nem
kellett kivégző osztag elé állnia:
amnesztiában részesült, mert röpirataiban
és emlékezéseiben megbánást tanúsított
Egy katonai akadémia tanáraként érte a
vég, éppen a Menekülés elkészülésének
esztendejében: egyik hajdani áldozatának
öccse agyonlőtte.

A mű sorsa

A darabot a Művész Színház elfogadta, s
parádés szereposztásban készült bemu-
tatni. Hludovot Hmeljov játszotta volna

- B u l g a k o v neki írta a szerepet. (Hmel-
jov pisze volt, ezért került Hludov jel-
lemzésébe: „Pisze, mint Pál cár ...")
Csarnotát Kacsalov, Szerafimát Taraszo-
va, Afrikant Moszkvin, a Főparancsnokot
Zavadszkij jelenítette volna meg. Az
előadás rendezését
Nyemirovics-Dancsenko vállalta.

Szudakov, a Művész Színház rendezője
1928. április 27-én jelentette a szín-ház
igazgatáságának, hogy a Műsorpolitikai
Főbizottság szóbeli engedélyt adott a
próbál: megkezdésére. A bizottság egyik
tagja, O. Sz. Litovszkij viszont közölte
Szudakovval, hogy a dráma bemutatása
csak némi átdolgozás árán lehetséges: ,,. ..
világosan végig kell vinni a darabban azt a
gondolatot, hogy a fehér mozgalom
bukása nem jó vagy rossz embereken
múlott, hanem az egész

fehér eszme bűnösségén." Bulgakov
beleegyezett bizonyos vá l t oz tatásokba,
de Litovszkij a kért módosítások
tényleges végrehajtásától tette függővé az
engedélyezést. (L i tovszk i j t éppen ekkor
tanúsított hajthatatlansága örökítette meg
az irodalomtörténet számára: az elkesere-
dett író ugyanis később róla mintázta

A Me
ster és Margarita című regényében

szereplő Latunszkij kritikust, a Mester
legfőbb tönkretevőjét, akinek lakását a
boszorkánnyá változott Margarita kala-
páccsal összetöri.)

1928. május 18-án a Műsorpolitikai
Főbizottság közölte a Művész Színház
igazgatóságával, hogy „ebben a formá-
jában elfogadhatatlannak tartja Bulgakov
drámáját, s ellenzi, hogy a Művész Szín-
ház felvegye repertoárjába". A darabot.
ezután törölték a színház műsorából.
Bulgakovot. szörnyen lesújtotta a. döntés.
„Mintha halott lett volna a házb a n . . . " -
emlékezik Belozerszkaja.

A darab érdekében olyan jelentős sze-
mélyiségek emeltek szót, mint Gorkij,
Lunacsarszkij , Sztanviszlavszkij és Nye-
mirovics-Dancsenko, de ugyanakkor a
sajtóban megindultak a szerző és műve
ellent támadások. A lapok Bulgakovot
„reakciós utat járó, tipikus kispolgári
írónak" bélyegezték, drámája ellen pedig
így tiltakoztak: „Meneküles? - Soha

1928. október 9-én a darabot - Nye-
mirovics-Dancsenko elnökletével meg-
vitatta a Művész Színház művészeti ta-
nácsa. Mint az ülés jegyzőkönyvéből
kiderül, a Műsorpolitikai Főbizottsági há-
rom főbb módosításban egyezett meg a
szerzővel:

1. Az első képet úgy kell átalakítani,
„hogy az ne keltse a fehérek viharos
győzelmének hatását" .

2. Hludov ne „csak saját
lelkiismeretfurdalásától hajszolva" térjen
haza, ha-nem „a politikai harc
résztvevő jeként" döntsön Szovjet-
Oroszország mellett .

3. Golubkuvot és Szerafimát ne a hon-
vágy húzza vissza Oroszországba, hanem
az, hogy az új társadalmi rendben
kívánnak élni. Nyemirovics-Dancsenko
kije-lentette, hogy kezeskedik a mű ilyen
szellemű színreviteléért. Gorkij lelkesen
kiállt a dráma mellett , amelyet háromszor
is elolvasott. „Csodálatos komédiának:"

„pompás darabnak" nevezte, amely
„nagyon agyafúrtan van megírva'', s
„ördögi sikert" jósolt neki. „ J ó lenne, ha
egy ilyen művet a Művész Színház állítana
színpadra" - jelentette ki.

Két nappal később (október 11-én)
engedélyezték a Menekülés bemutatását -
de kizárólag a Művész Színház számára.
Két héttel később (október 24-én) azon-
ban a művet végleg és teljesen betiltot-
ták. 1929. február 2-án kelt, Bill-Belo-
cerkovszkijnal: címzett levelében Sztálin
már így vélekedett: „ A Menekülés úgy,
amint van, szovjetellenes jelenség."

Bulgakov kétségbeejtő helyzetbe került.
„Minden darabom be van tiltva; egyetlen
soromat sem nyomtatják ki se-hol; ...
egyetlen kopejka szerzői honoráriumot
sem kapok sehonnan ..." - panaszolta
Gorkijnak 1929. szeptember 29-én írt
levelében, Gorkij közbenjárását kérve
ahhoz hogy feleségével külföldre
távozhasson. Ám egy évtizeddel később
bekövetkezett haláláig nem hagyta cl a
Szovjetunió területét.

A Menekülés ősbemutatója 1957-ben
volt a volgográdi Gorkij Drámai Szín-
házban, N. A. Pokrovszkij rendezésé-
ben. 1958-ban a leningrádi Állami Aka-
démiai Puskin Drámai Színház is műso-
rára tűzte, Hludov szerepét Cserkaszov
játszotta. Belozerszkajának nem tetszett
ez az előadás. „Semmilyen ördögi sikere,
amit Gorkij jósolt annak idején, nem volt
a darabnak" - írja. A külföldi bemutatók
sorát a prágai Kamaraszínház nyitotta
meg 1959-ben, a rendező Miroslav
Mabacek, Hludov alakítója Rudolf
Hrusinsky volt. A magyarországi
bemutatót a pécsi Nemzeti Színház
tartotta 1976-ban, az előadást Csiszár
Imre rendezte. A neves szovjet
rendezőpáros, Alov és Naumov 1971-ben
kétrészes filmet készített a darab alapján;
ezt hazánkban is bemutatták.

A darab szövege orosz nyelven először
1962-ben jelent meg, Bulgakov Pjeszü
(Színdarabok) című , öt drámát tartalmazó
kötetében (Moszkva, Iszkussztvo Kiadó;.
A könyv jegyzetapparátusát K.
Rudnyickij készítette, a legfontosabb
adatokat ebből merítettük.

A magyar fordítás

A Színháztudományi Intézet 1959-ben
jelentette meg „Világszínház." című soro-
zatában Hernádi László nyersfordítását.
Ez orosz nyelvű gépelt példányból ké-
szült - hiszen a művet addig még nem
adták ki -, így elég sok helyütt hiányos
vagy pontatlan. Bulgakov Drámák című
kötetében viszont, amelyet 1971-ben
adott ki az Európa Könyvkiadó, már az
1962-es szovjet kiadás alapján átdolgo-
zott és kontrollszerkesztett kitűnő mű-



fordítás jelent meg. A Színházi Kalauz
1981-es, negyedik, bővített és átdolgozott
kiadása Elbert János 1970-ben készült
fordítását is föltünteti, ez azonban
nyilvánvaló tévedés. A magyar irodal-
márok közül talán Elbert János foglal-
kozott a legbehatóbban Bulgakovval, több
darabját is átültette nyelvünkre, de a

Meneküléshez nem nyúlt. Valószínűleg
azért, mert Hernádi fordítását színvona-
lasnak találta.

A Katona József Színházban kialakult
dramaturgiai gyakorlatnak megfelelően
minden fordítást lektoráltatunk. Ez a ki-
fejezetten színházi megrendelésre készült
munkák esetében természetes is, hiszen
azok még nem estek át a kiadott művek
számára kötelező kontrollszerkesztésen.
De a már megjelent szövegeket is tanácsos
összevettetni az eredetiekkel, mert a
műfordító és a kiadói szerkesztő többnyire
irodalmi és nem színpadi igénnyel végzi,
illetve ellenőrzi az átültetést. Így a
színházi lektor gyakran javasolhat a
szituációt pontosabban fedő vagy mond-
hatóbb szövegváltozatot. Tehát nem
okozott meglepetést számunkra, hogy
lektorunknak, Kovács Lénának még
Hernádi László kiváló munkájában is
sikerült apróbb kiigazítanivalókat találnia:
néhány kétségtelen elírást, egy-két
kimaradt szót vagy félmondatot. Föl-hívta
a figyelmet három olyan stilisztikai
vonulatra is, amelyek a magyar szöveg-
ben megerősítésre szorultak, mert döntően
befolyásolják a darab hangulati hatását.
Egyrészt az első négy álom instrukcióiban
a konkrét utasítások helyett Bulgakov
gyakran sejtetéssel él. Például a második
kép végén, a fehér főhadiszállás
kiürítésekor így ír: „A vezérkari tisztek
csoportjai elkezdenek fogyadozni,
olvadozni. Összegöngyölödnek a tér-
képek, fokozatosan eltűnnek a telefonok."
A szereplők nem bejönnek vagy
kimennek, hanem a „falból lépnek ki",
vagy „mintha a földből bújnának elő",
illetve „eltűnnek". Másrészt Hludovnak a
második álom utáni jeleneteiben a szín-
padképek leírása és a dialógus is a lehető
legtöbbször említ „zsákokat", amelyek
Hludovot minduntalan Krapilinra emlé-
keztetik, így táplálják üldözési mániáját.
Harmadrészt a darab szövegében pontosan
ki van dolgozva a sötétségek, homályok,
szürkületek, alkonyatok, árnyékok
rendszere, s igen jellemző, hogy mikor
milyen meghatározás szerepel. A látás
korlátozottsága, a fényviszonyok gondos
meghatározása nélkülözhetetlen eleme az
álomszerű megjelenítésnek: ne

feledjük, hogy valamennyi álom alko-
nyatkor, este vagy éjszaka játszódik!

Néhány fogalmi pontatlanság is tisz-
tázódott: az első álomban a Karpovgátat
célszerűbb Karpov-horhosnak fordítani
(ez egy kis tanya volt, ahol a fehérek
egyik legfontosabb harci állásukat
építették ki) ; az ötödik álomban a
svábbogárfuttatás épületénél nem „arany
levelű", hanem görvélykóros babérfák
állnak; a svábbogarakra pedig a kazanyi
cári egyetem entomológia-, azaz rovar-tan-
és nem etimológiaprofesszora fel-ügyel.
Hernádi László lektorunk észre-vételeinek
többségét elfogadta, s Bulgakov
drámáinak rövidesen megjelenő második
kiadásában a darab szövege már javított
változatban fog napvilágot látni.

Három bulgakovi leleményt azonban
továbbra sem sikerült magyarra átültetni.
Az első álomban a vörösök igazoltatása-
kor az álruhás Afrikan érsek vegyésznek
vallja magát, mire Bajev megjegyzi: „Túl
sok van magukból, vegyészekből itt a
frontövezetben." A mindkettejük által
használt ,himik' szónak ugyanis a
,vegyész, kémikus' jelentés mellett
tájnyelvi, ,csaló, ügyeskedő' értelme is
van. Bajev az utóbbira céloz kijelentésé-
vel. Az ötödik álom elején, amikor Ar-
cocskával beszélget, Csarnota ,farmazon'-
nak mondja magát. E francia származású
szónak eredeti értelmén (,szabadkőműves')
túl az orosz klasszikusok-nál ,nihilista'

jelentése is van. Ezeket az árnyalatokat
csak szegényesen pótolja a magyar
szövegben álló „lézengő" ki-fejezés.
Később Csarnota Artur Arturovics
„fajtájára" tesz megjegyzést, aki azt állítja
magáról, hogy „magyar". Csak-hogy az itt
szereplő ,vengerec' szó a ,magyar (férfi)'

jelentésen kívül tájnyelvi,
,vándorkereskedő' értelemmel is
rendelkezik. Így már érthető, miért mi-
nősíti Csarnota megszólalását Artur „an-
tiszemitáskodásnak".

A műhelymunka

Könyvtárközi kölcsönzéssel sikerült
meghozatnunk Moszkvából Szlascsov,
Prágából pedig Avercsenko említett,
forrásértékű kötetét. Ezekről néhány
fénymásolat is készült, így több magyar-
országi könyvtárban elérhetők. Szlascsov
emlékiratát teljes egészében lefordíttattuk
Hoppe Mariann-nal, Avercsenko írásainak
a Menekülésre vonatkozó részleteit pedig
Bratka László ültette át nyelvünkre. A
darab első részének értelmezéséhez
fölhasználtuk még Vrangel tá-

bornok Emlékiratait, illetve a Polgárháború
és háborús intervenció a Szovjetunióban című
1983-as, moszkvai kiadású, kitűnő
enciklopédiát. Az utóbbi munka nélkü-
lözhetetlen segítségnek bizonyult, mert
nemcsak a darabban szereplő események
és személyiségek pontos behatárolásához
adott támpontokat, hanem bőséges fény-
képanyagával bemutatta a kort, rajzaival
pedig a polgárháborúban használt egyen-
ruhákat és fegyvereket is. Avercsenko és
Belozerszkaja említett könyvei mellett
haszonnal forgattuk még Leonyid And-
rejev fiának, Vagyim Andrejevnek Kons-
tantinápolyban, a fehér emigráció idejé-
ben alkotott művét, az Egy utazás törté-
netét. Mindezeken kívül Kovács Léna még
számos, Bulgakovra illetve a Menekülésre
vonatkozó tanulmányt és egyéb adalékot
lefordított számunkra, amelyek-nek egy
részét - a Vrangel és Szlascsov
emlékezéseiből, továbbá Avercsenko
karcolataiból válogatott szemelvények-
kel együtt - a produkció műsorfüzeté-ben
közöltük.

A darabbeli események világosabb át-
tekintése és az előadás korhűségének
megteremtése érdekében több szakértő
segítségét is igénybe vettük. A budapesti
görögkeleti templom, illetve a pravoszláv
kápolna protoierejei, dr. Berki Feriz és
Babinyec Joakim az első kép kolostori
világában, a szerzetesek és az érsek
öltözékének, viselkedésének és a
szertartások menetének tekintetében iga-
zítottak el bennünket. A kor történel-
mének sajátos vonásait Kun Miklós
egyetemi docens vázolta számunkra,
ezenkívül könyvtárnyi dokumentumot és
értekezést bocsátott rendelkezésünk-re.
Molnár György hadtörténész részletes
tanulmányt írt nekünk a polgárháború
utolsó szakaszának a drámában is említett
hadműveleteiről. Ez az össze-foglalás a
seregek jelentősebb mozgásait rögzítő
térképpel együtt szintén helyet kapott a
műsorfüzetben. Az előadás lát-
ványvilágának kialakításához a
Hadtörténeti Múzeum egyenruha-,
fegyver- és zászlótörténészeinek a
véleményét is megkérdeztük. Dr. Szilárd
Léna, az ELTE orosz tanszékének
docense a da-rab - jelen írásban
ismertetett - szöveg-filológiai
problémáinak megoldásában volt
segítségünkre.

A szöveghez végül is alig nyúltunk,
valóban csak egy-két mondatos húzások-
ra volt szükség. A Bulgakov által előírt
zenei betétek közül a három legfontosabb
muzsika eredetijét fölkutattuk. Így a
második és a harmadik álomban a „las-



sú, lágy keringő" helyén - amelyre Csar-
nota csapatai vonulnak, s amilyenre
„hajdanában a gimnazistabálokon tán-
coltak" -- valóban egy régi cári valcer
csendül föl. Az ötödik és a hatodik
álomban az Elválás című cigányrománc, az
ötödik és a hetedik álomban pedig a
Ragyog a hold című orosz népdal hallható.
E zenék utólag igazolták, hogy az író nem
véletlenül gondolt éppen ezekre a
muzsikákra, tökéletesen tisztában volt
hangulati értékükkel, s megszólalásuk-nak
dramaturgiai szerepet szánt. Nem tudtuk
viszont fölhasználni a darab végén
távolról hallatszó karéneket. A Kugyejar
atamánról szóló ballada ugyanis csak az
orosz nézők számára közismert, tehát az
idézett néhány sor csak bennük válthatja
ki a kívánt hatást: a Hludov és Kugyejar
sorsa közötti párhuzam föl-fedezését.
Minthogy a teljes dalt nem lehetett a
jelenetbe illeszteni, olyan meg-oldás:
választottunk, amely a zene dramaturgiai
funkciójának megfelelt. Mivel a
muzsikának a svábbogárfuttatást kell
Csarnota eszébe juttatnia, itt is a cári
himnusz hangzik föl, amelyet Artur Ar-
turovics az ötödik álomban a verseny
megkezdése előtt gramofonról játszik.

Az eredmények fölhasználása

Egy drámaszöveg problémáinak és ezek
megoldásának ilyen terjedelmes részlete-
zése után szükségszerűen adódik a kér-
dés, hogy a föntebb fölsorolt, főként
filológiai értékű adatok és megfejtések
mennyire hasznosíthatók a darab színre
vitelének gyakorlatában. Tágabban értel-
mezve: a színházi dramaturg feladat-
körébe sorolható-e ténylegesen a szín-
darabszövegek aprólékos kritikai föl-
dolgozása? Az első kérdésre válaszolva
elmondhatjuk, hogy az ismertetett prob-
lémák és megoldásaik a gyakorlati föl-
használhatóság mértéke szerint négy cso-
portra oszthatók.

Az első csoportba tartozó problémák
megoldása nélkül a drámát színpadra állító
rendező és színészei nem teljesíthetik a
kellő szinten feladatukat, s fokozottan ki
vannak szolgáltatva a tévedés
lehetőségeinek. Főként a darab utalás-
rendszerének fölfejtése sorolható ide, to-
vábbá a szöveg homályos értelmű
részleteinek tisztázása, amely új
megvilágításba állíthatja a drámai
helyzeteket. Történelmi folyamatot
megjelenítő szín-mű esetében például
elengedhetetlenül szükséges az adott
korra, helyszínre, szereplőkre és
eseményekre vonatkozó adatok
összegyűjtése.

A második csoportba azok az ismere-tek
sorolhatók, amelyek hiányában létre lehet
ugyan hozni érvényes előadási, de
meglétük mind a rendező, mind a színé-
szek munkájának gondolat megerősítést,
eszmei hátteret adhat. A színész másként
tekint szerepére, ha tisztában van azzal,
hogy az író történelmi személyisegről
mintázta a figurát, s szövegében valóságos
adatok és nevek fordulnak elő. Ha ismeri
a mű forrásait továbbá tudja, hogy a darab
bizonyos motívumai más alkotásokban is
fölbukkannak, hozzáolvashat az őt érdeklő
kérdésekhez, elmélyedhet a dráma

világában. A darabban szereplő idézeteket
bizonyára akkor is kitűnően el tudja
mondani, ha eredetüket nem ismeri. De
nyilván mind jelentésüket, mind idézésük
szándékát pontosabban fogja megragadni,
ha tisztában van származásukkal és eredeti
szövegkörnyezetükkel.

A harmadik csoportba azok az
információk tartoznak, amelyek szintén
nélkülözhetők egy érvényes előadás létre-
hozásánál, de birtoklásuk érzelmi kötődést
idézhet elő a rendezőben és a színé-
szekben a darab, illetve szerepük iránt.
Elkötelező érvénnyel szólhat egy dráma
mellett például érdekes keletkezéstörté-
nete vagy főként remekmű esetében
méltatlanul szerencsétlen színpadi sorsa.
A színészt inspirálhatja szerepe
eljatszásában, ha tudja, milyen neves
színészek alakították már korábban
ugyanazt a figurát.

Végül a negyedik csoportba azok a
problémamegoldások tartoznak, amelyek a
darab gyakorlati megvalósítása
szempontjából közömbösek, s csupán az
első három csoportba sorolt ismeretek
megszerzésének „sodrásában" kerülnek
felszínre. Közlésük és tudatosításuk
azonban hozzátartozik a mű filológiai
hátterének kiteljesítéséhez.

E négyes rétegződésű rendszert szemlél.

e talán úgy tűnik, mintha a dramaturg
filológiai munkája meghatározó ér-
vénnyel hatna az előadás végső arculatá-
nak kialakulására. Ám v a l ó j á b a n a z
információk összessége nem vezérfonalul,
hanem hát terül szolgál a darab színpad-ra
állítása során. A. szöveg által fölvetett
kérdések megválaszolása, az ismeretek,
adatok megszerzése egzakt, eredményes-
ségét tekintve számszerűen értékelhető
folyamat. A próbák megkezdődésével
azonban az egész információhalmaz ér-
vényessége, fölhasználhatósága megkér-
dőjeleződik, sőt határozott kétellyel

szemlélendő. Az olvasópróbától kezdve a
színházi alkotómunka kiszámíthatatlan
folyamattá válik, mert nem a pontosság és
az alaposság, hanem az érzékenység és a
sokértelműség lesznek a legfőbb
mozgatói. Az ilyen jellegű munkában
ugyanolyan értéke lehet bizonyos tények,
ismeretek, megfejtések elhallgatásának,
mint tudatosításának. Menekülés próbáinak
tapasztalataiból véve példát, a fehér
tiszteket alakító színészek pontosabban
jelenítik meg a visszavonulás és az
evakuáció pánikhangulatát, félelemmel és
bizonytalansággal terhes légkörét, ha
topográfiai és hadműveleti ismereteik az
adott térségről és időszakról hiányosak,
mint ha kívülről, az utókor pontos és
szenvtelen rálátásával, történelemként
szemlélik a cselekményt, amelyet meg kell
testesíteniük. I la Hludov alakítója
túlságosan tudatosítja magában, hogy a
figura eredetije hazatérése után okos tak-
tikával elkerülte a büntetést, nem tudja
eljátszani a szerepet, amely éppen Hludov
csillapíthatatlan vezeklés- és bűn-
hődésvágyával teljesedik ki. Tehát bizo-
nyos tények homályban maradása ugyan-
olyan inspiratív lehet a színész számára,
mint amilyen lendületet adhat munkájának
egy-egy nehezen értelmezhető szö-
vegrészlet jelentésének, utalásainak hir-
telen megvilágosodása. Vagyis a darabra
vonatkozó ismeretek szilárd, szabatos
rendszere a színházi próbafolyamatban
szinte „lélegző", soha nem kötelező ér-
vénnyel, hanem a rendező és a színészek
gondolati, sőt pszichikus igényei szerint
kezelendő, szellemi biztonságot nyújtó
háttérré válik. Ahhoz azonban, hogy ezt a
szerepet betölthesse, a dráma eszmei és
filológiai vonatkozásrendszere fölfejtésé-
nek a lehetőség szerint teljesnek kell len-
nie. Ebből egyenesen következik a válasz
második kérdésünkre: a színházi
dramaturgnak olyan esetekben, amikor az
irodalmi filológia még adós a darab
szövegének és utalásrendszerének kritikai
földolgozásával, a filológusok munkáját is
el kell végeznie.


