
SZ. SÁNDOR ISTVÁN

HALÁLTÁNC ÉS KÁLVÁRIA
BULGAKOV: A MESTER ÉS MARGARITA

z Arvisura-társulat Somogyi István
rendezte regényfeldolgozása egy
szuverén irodalmi alkotásból kiinduló
szuverén előadás. Dramatizálásuk
lényege: az eredeti műből kiemelték

és új szerkezetbe helyezték a
legfontosabb szereplőket és
cselekménymozzanatokat. A Szkéné Szín-
házban látható produkció szinte teljes
egészében megtartja a Pilátus-regényt, a
Mester és Margarita együttes és külön
történetét, az Ivánnal kapcsolatos esemé-
nyek jelentős részét. Ugyanakkor el-
hagyja a moszkvai életképek legtöbbjét,
csökkentve ezzel Woland kísérőinek, il-
letve „csínytevéseinek" és áldozatainak
számát. Az átvett elemekből felépített új
szerkezet azonban különbözik a regény-
dramatizálások hagymányaitól, hiszen
benne a jellemek és helyzetek értelmezé-
sében nem a szónak, a dialógusnak van
elsődleges szerepe, hanem a látványnak
és a zenének.

Az egymást követő jelenetekben nem-
csak a színészek verbális és metakommu-
nikatív jelzéseire kell figyelnünk, hanem

arra a folyton változó vizuális térre es
akusztikai környezetre is, amelyben el-
hangzanak a szavak, megjelennek a gesz-
tusok. Ugyanakkor nemcsak a jelenetek
felépítésében, hanem az egész előadás
szerkezetének kialakításában is a metafo-
rikusság a meghatározó. Elszakadva a
metonimikus regényfelépítéstől, törté-
netszervezéstől, nem az ok-okozati össze-
függések uralják az előadást, hanem az
egymásra vonatkozó motívumok, a kau-
zalitás helyébe lépő asszociáció. Nem az
az elsődleges, hogy honnan hová jut el a
történet, mivé fejlődnek a jellemek, ha-
nem az, hogy a térszervezéssel, mozgás-
formákkal, táncelemekkel, képkomponá-
lási eljárásokkal, világítással, különböző
zenei elemek váltakozásával, zene és zö-
rej, artikulálatlan hang és artikulált dallam
arányaival milyen utalásos rendszer alakul
ki, és ebben a közegben hogyan jelenik
meg az eredeti történet. De nemcsak a
belső összefüggések, az ismétlések által
kialakított egymásra vonatkoztatások
fontosak, hanem a külső utalások is, az
elő-adásba bevont jelképek és mitikus
alapsémák is.

A szószínházzal szakító előadásban a
legkevésbé megoldott réteg épp az, ami
megmaradt a szóból. A színészi artikuláció
nehézségein túl kidolgozatlan a verbális
eszközökkel történő jellemzés. Leg-
többször azonban a verbális jelekhez más
típusú kifejezőeszközök társulnak, s a sza-
vaknál erőteljesebbek a színészi gesztu-
sok. De itt is érvényes az, hogy az egyes
figurákhoz többnyire csak egytípusú
gesztusok kapcsolódnak - az egyszínű-
séggel azonban az alakok archetipikus
egylényegűségét is jelzik.

A jelenetszervezések egyik fontos
összetevője a pantomim (Iván üldözi Wo-
landékat, bűvészmutatványok a Varieté
Színházban, Lihogyejev hazatérése, Bo-
szoj kicsukja a lakásért könyörgőket).
Máskor a jelenetek reális helyzetében ko-
reografált, jelképes mozgások jelennek
meg (a Boszojt üldöző lakásigénylők gro-
teszk körbeforgása, Varehuna és Rimszkij
beszélgetésük közben előre-hátra moz-
gással kerülgetik a köztük kötélen lengő
Behemótot, aki így - számukra észrevét-
lenül - irányítja őket). Máshol a stilizált
mozgások önálló jelentést hordoznak
(Berlioz elgázolásának, „lefejezésének"
megjelenítésekor a döngő léptű, össze-
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réselődött, együttmozgó embercsoport
tközik az irodalmárral, s az élen haladó
ttörőnyakkendős lány koszorút dob a
zerkesztő nyakába). Megint máskor a
tilizáltságot a víziószerűség jelenti, de a
ozgásformák reálisak, valóságosak. A

átomásszerűséget az adja, hogy a néző-
ér elé húzott tüllfüggönyön keresztül lát-
uk az eseményeket (Margarita látomása a

esterről és regényhőseiről). Megjelen-
ek lassított mozgással stilizált képek is
Pilátus álma, Jesua kálváriája). A stilizált
ozgások között részben a társastánc,

észben a koreografált tánc elemei is fel-
űnnek. Az előbbit az írószövetségi össze-
övetelek szüntelen keringői jelentik, az
tóbbira Margarita boszorkánnyá válásá-
ak, repülésének erőteljes tűztánca a pél-
a. A kettő között helyezkedik el Woland
áljának mozgásformája, a keringőbe ol-

ott stilizált tánc.
A színpadi játék csaknem egészét vé-
igkíséri a zene. A változatos zenei for-
ák, többrétegű hangeffektusok, akuszti-

ai elemek az előadás egyik legkidolgo-
ottabb, leghatásosabb rétegét jelentik. (A
eneszerző Éliás Ádám.)

zéles a skála: a hosszan kitartott hangok
elezte artikulálatlan ősdallamtól, a ke-

ény dobzenétől, a sötéten kongó gon-
októl a siratóéneken, a mozgalmi dalon,
szórakoztató zene műfajain keresztül az

gyházi himnuszig, a komolyzenei formá-
ig, kortárs zenei megoldásokig. Azonban
ehol sem zavaró az eklektikusság. A kü-

önböző zenei megoldások a játék össze-
ettségének, többrétegűségének felelnek

eg.
Az előadás hatáselemei között fontos

zerepet kap az árnyjáték. Az időnként a
ézők elé kifeszített tüllfüggönyön a mö-
ötte állóknak, a színpad mélyéről megvi-

ágított játékosoknak az árnyéka jelenik
eg. (Erre az effektusra épül a kezdő

elenet kavargó víziója. Máskor Krisztus-
ej, később a keresztre feszített Jesua keze
elé ágaskodó Pilátus-árnyék látható a
üllfüggönyön.)

Élőképszerű beállítások is megjelennek
z elölről megvilágított tüllfüggöny mögött

a sejtelmességet, álomszerűséget
angsúlyozva. (így látjuk-Iván álmaként -
esua keresztútját lassú, lebegő moz-
ásokkal megjelenítve. Így jelenik meg
argarita víziójaként megérinthetetlenül a
ester, aki körbejárja, fáklyával megvi-

ágítja regényhőseit, majd elégeti kézira-
át, mire összeomlik a szereplőit mutató
llókép. Ilyen Pilátus álma a Jesuával a

holdfényösvényen tett sétáról. (Máskor
közvetlen látványként is megjelennek élő-
képszerű elemek, illetve képi metaforák.
Az előbbit példázza Wolandék élő bábuk-
kal folytatott sakkjátszmája. Az ötlet szó
szerint olvasható Bulgakovnál, de a kidol-
gozás a társulat mély humorérzékéről ta-
núskodik. A képi metaforák közül Woland
báljának indítása a legszebb: Margarita
keresztre feszülő szenvedéssel mintegy
világra szüli az estély alvilági vendégeit.

Fontos szerepe van a világításnak. A
kereszt mögött gyúló különböző színű
ellenfény, illetve a nézők háta mögül egy
szűk folyosón beáradó világosság külön
jelentőséget kap. A sötétségből csak Ko-
rovjov elemlámpájának fénye hasít ki da-
rabokat, amikor Margaritát a bálba invitál-
ja, illetve Wolandhoz vezeti. Máskor
egyetlen fáklya adja a fényhatást (a Mes-
ter és regényhősei, Margarita tűztánca).
Ilyen módon a sötétség és világosság

ellentéte fontos metaforája az előadás-
nak. (Mindehhez kiegészítő színként a vö-
rös kapcsolódik. Ezzel a fénnyel világítják
a hasonló színhatással is összekapcso-
lódó bálokat, táncmulatságokat.)
A világításnak megfelelően a jelmezeket
is a világos és a sötét színek, illetve a
vörös uralják. Fekete jelmezben jelenik
meg Woland, Behemót és Kajafás főpap.
A Varieté Színház divatüzletének ruhái és
Woland báli vendégeinek öltözete is sötét
színű. A bálból kiválik Margarita világos
ruhája és a szülés metaforájának fehér
leple. Jesua is világos színű khitónban
jelenik meg. Pilátus palástja kívül fehér
színű, de belül vörös, akárcsak hatalmas,
bíbor trónusa, amely jelenlétekor a teret
uralja. Iván öltözéke is világos színű (külö-
nösen azután, hogy Behemót üldözés köz-
ben átöltöztette, a mindennapi ruha he-
lyett a mítoszok szereplőinek egyszerűbb,
de időtlenebb öltözékét adva rá. Ugyan-
így ruhát cserél Margarita is, amikor a
bálba indul). A moszkvai életképek sze-

Pilátus a z „élő" trónon



Jesua keresztútjának álomjelenete. (Trojkó
Ildikó felvételei)

replőinek öltözéke többszínű, de ezek is
kerülik az élénk színhatásokat. Ezek a ru-
hák stílusukban a társasági öltözet külön-
böző változatait jelzik, kerülve az egyér-
telmű korhoz kötést - a harmincas évek
ruhadarabjai éppúgy felismerhetők ben-
nük, mint a mai öltönyök. (A jelmez és a
díszlet Horgas Péter és Velich Rita közös
munkája.)

A Mester és Margarita előadásának
színpada többrétegűen tagolt. Az előadás
mitikus utalásainak megfelelően a játék-tér
alapját a misztériumjáték hármas tagolása
adja. A terem szintjén elhelyezkedő
középső terület képviseli az evilági szintet.
Ezt három oldalról az alapszinthez elöl
lépcsővel kapcsolódó, fokozatosan
magasodó emelvény veszi körbe, amely a
színpad hátsó részén, középen a legmaga-
sabb; ez képviseli az égi szintet, ami azon-
ban mindvégig szorosan kapcsolódik az
evilágisághoz is. A két szintet a krisztusi

Kálvária kapcsolja össze. Jesua kereszt-
útja lentről középről indul, majd a fokoza-
tosan emelkedő oldalsó területen halad
hátra, középre, a legmagasabbra, a ke-
reszthez. A megtett kálváriaút szimbolikus
értékűvé válik. Ugyanezt az utat járja a
Mester és Iván. Első találkozásukkor két
oldalról indulnak (a Mester halad azon az
oldalon, ahol Jesua ment), majd fent,
középen találkoznak. (Ekkor meséli el a
regényíró a Margaritával való találkozását.
A lepeljáték „az égi szint" alatt, a mélyben
játszódik.) Ugyanígy felfelé tart Pilátus
álmában Jesua kíséretével, de ez az út,
befejezetlen marad (Afranius meg-zavarja
az álmodó helytartót). Középen, a kereszt
előtt helyezkedik el Margarita Woland
báljának nyitóképében, miközben az újból
a világra szült alvilági vendégek az
emelvény alatt elhelyezkedő bejáraton tó-
dulnak a színpadra. Ez a mélybe vezető
nyílás jelzi a pokol szintjét. (Az evilági
játék szereplői sosem erről érkeznek, ha-
nem oldalról vagy kintről.) A színpad mé-

lyén lévő bejárattal szembeni nézőtéri
kijárat is szerepet kap a játékban. Ily mó-
don kapcsolódik be az előadásba a nézők
háta mögötti előtér is. Ennek a területnek
akkor van szerepe, amikor a kint és a bent
különbségét hangsúlyozza az előadás. In-
nen beszél Jesua Pilátushoz vallatása köz-
ben. Hangjával együtt erős fény árad be
kintről, az ajtónyíláson keresztül. Pilátus
ekkor még hunyorogva, zavartan néz
szembe ezzel a fénnyel, s a közelebb lépő
Jesua fejének árnyékát keresi (ahogy tőle
reméli fejfájásának, lelki gyötrelmeinek
enyhülését is). Később, az előadás
záróképében átszellemült arccal néz
Pilátus a világosság felé, s indul e fény
felé az eléje siető Jesua társaságában.
Közben kint áhítatos egyházi himnusz
csendül fel. Ily módon a játékba
bekapcsolt előtér a lát-ható világon túli
mennyei szint létét is jelzi, a megigazulás
fényét, a megvilágosodás útját.

Ha a külső lámpa nem világít, nem kap
szakrális értelmet az előtér. Egyszerűen



csak azt jelzi, hogy kívülről érkeznek a
szereplők. (Innen szól Afranius Pilátus-
hoz, erről érkezik haza Lihogyejev kompá-
niájával, erről jönnek a nyomozók.) A
színpadi játéktér is profanizálódhat. A va-
rietészínházi előadás alatt a hármas tago-
lás inkább a cirkuszt idézi. (Ezt jelzik a
zenei hatások is.) Középen fent, a cirkuszi
zenekar helyén trónol Woland, mint egy
karmester, alatta az artistakijáró és po-
rond, amelyet körbefog az emelvény s a
színházi nézőtér. A két ügyes artista (és
bohóc), Korovjov és Behemót a Varieté
Színházon túlra is kiterjeszti működését,
így a moszkvai életképek számos jeleneté-
nél szintúgy az az érzésünk, hogy cirkuszi
mutatványt, bohóctréfát látunk.

A cirkusz és a misztériumjáték elemei, a
profanizált és szakrális világértelmezés
szempontjai kapcsolódnak tehát össze,
vonatkoznak egymásra ebben az előadás-
ban. Ez lényegében a Bulgakov-regény
jellemzőiből, a menipposzi szatíra és a
mítoszregény kettősségéből következik.
Ugyanakkor összefüggésben van a társu-
lat által választott játékstílussal, az elő-
adás hangulatával is. Az evilági szintet, a
szatírikus moszkvai életképeket a groteszk
elemek, a karikatúraszerű megoldások, a
túlhangsúlyozott, karikírozott mozdulatok,
gesztusok uralják. A mitikus szintet a
stilizáltság jellemzi. Elsősorban ez érvé-
nyesül a Pilátus-regényben éppúgy, mint
Woland bálján vagy a Mester és Margarita
történetében. Ugyanakkor feltűnő, hogy
mennyire felerősödik ebben a fel-
dolgozásban a kegyetlenség, a szorongás,
a fenyegetettség érzése.

Valóban a Sátán jelenik meg Moszkvá-
ban: sötét, komor hangulatot áraszt a
nyitókép árnyjátéka. A formátlanul kavargó
ősanyagból többértelmű formákon
keresztül születik meg az ördög hatalmas
alakja és groteszkül mozgó udvartartása.
Margarita repülésének megjelenítésében
sincs nyoma annak a felszabadultságnak,
könnyedségnek, ami a regényből kiolvas-
ható. Az extázis zaklatottsága, a felszaba-
duló emberi mélység komorsága, a fe-
nyegető ősvilágiság jelenik meg túlfűtötten
vibráló tűztáncában. Jesuát először
megveretése közben látjuk. Keresztútja
során is szüntelenül botütések zúdulnak
rá. A Mester és Margarita stilizáltan meg-
jelenített kapcsolattörténetének egy sza-
kaszában - ahhoz hasonlóan, ahogy a
kötelek kínozták Jesua testét vallatása
közben - a fekete leplek ütéseket mérnek
a szerelmesekre, majd viharos kavargá-
sukkal teljesen szétválasztják, megkínoz

zák, megtörik őket. A szenvedés így vizuá-
lisan is az előadás egyik legerősebben
érzékelhető rétegévé válik. (Mindezzel
párhuzamosan gyakoriak a fenyegető,
zaklatott, komor hatásokat jelző zenei
megoldások is.)

Az egymásra vonatkozó képek azonban
azt is jelzik, hogy a mítoszregényen túl a
harmincas évek Moszkvájában játszódó
történet elemei is mitikussá mélyülnek. Ezt
az összekapcsolódást erősíti a játékban
érvényesülő szimultanizmus, a jerusalaimi
és a moszkvai történet párhuzamosan
zajló, egymást értelmező eseményei.
Pilátus fent elhangzó bejelentését Bar-
Rabant szabadon bocsátásáról az író-
szövetségi bál alant táncoló szereplői él-
jenzik meg. A keresztre feszített Jesua
megölésével párhuzamosan a varieté-
színházbeli divatüzlet látogatói a plafon-ról
leeresztett ruhákba bújva mozdulatlanul
állnak, mint kötélen függő élettelen bábuk,
miközben mozdulataik a keresztre-
feszítettéhez hasonlóak.

A moszkvai életképek háttérfigurái
mintha krisztusi és júdási attributumokat
egyaránt mutatnának. Maguk is szenvedő
lények, részben áldozatok is, de képtele-
nek arra, hogy valódi öntudatot és sorsot
teremtsenek, így érdemtelenek rá, hogy
színről színre lássanak. Önérdekek, előre
kész válaszok, előítéletek mozgatják őket, s
nem az igazság felismerésének, kimon-
dásának vezérelve. A karikírozott arckife-
jezéssel jellemzett moszkvai életképfigu-
rák egy kollektív önhipnózis résztvevői,
arcukon elégedettség, öntudat, magabiz-
tosság, számtalan változata jelenik meg.
Életszemléletük alapmetaforája a bál. Az
írószövetségi összejöveteleket ábrázoló
jelenetek állandóan táncmulatságokba
torkollanak. Mindhalálig tánc! - jelzi az
utolsó életkép. Az írószövetségi összejö-
vetel résztvevői tánctartásban, de egyedül
lépnek elő, lassú, lebegtetett mozdu-
latokkal bizonytalanságot érzékeltetve. De
végül egymáshoz érnek a párok, meg-
szólal a zene, folytatódik az érzéki keringő.

Az estélyek mulatságait haláltánccá mi-
nősíti át Woland hasonló világítású és
zenei formákkal jelzett alvilági bálja. E bál
vendégei egyértelműen Júdás utódai. Ezt
jelzi a jelenetek szimultán összekapcsolá-
sa. A Sátán báljának megmerevedett tán-
cosai között zajlik Júdásnak Niszával való
jelenete, majd megölettetése. Afranius
emberei egy göcsörtös keresztnél végez-
nek Júdással, amely szintén a mennyezet-
ről ereszkedik alá, mint ahogy a divatüzlet
ruháit is innen engedték le. Bár a leeresz

tett keresztről Júdásnak Jesua jut eszébe,
de a lenti kereszt mégis alapvetően külön-
bözik a fent elhelyezettől. Ily módon
élesen szétválik a krisztusi és júdási út.
Az utóbbi alapmotivációja az önérdek.
(Újabb szép példája a szimultán játéknak,
amikor a színpad két oldalán Kajfás és
Afranius egyszerre számolja le Jesua
elárulójának és Keriáth-béli
tőrbecsalójának a harminc júdáspénzt,
idézve a varietészínházi pénz-hullást is.) A
júdási út létformája a körbe-futó haláltánc.
Nemcsak Júdásnak és Niszának az
alvilági táncosok között zajló, körformákat
leíró kergetőzése jelzi ezt, nemcsak az,
hogy a bál résztvevői körbe-táncolják
Júdás holttestét, hanem a moszkvai
életképekben megjelenő köralakzatok és
táncformák is. (Egységes júdási vonulatot
alkotnak így az írószövetségi estélyek, a
feketemágia-szeánsznak és Woland
báljának jelenetei, valamint a moszkvai
életképek egy része.)

A mitikus júdási létforma társadalmi
történetté konkretizálva a moszkvai élet-
képekben a kollektivizmussal kapcsolódik
össze (ahogy a Woland-bálon megjelenő
Júdás-utódoknak is az összejövetel jelen-
ti a tavaszünnepet). A Mester elárulója,
tönkretevője azonban nem egyetlen sze-
mély, nem valamely kritikus, hanem az
egész irodalmi élet a maga személytelen
működésrendjével, manifesztált és sors-
csapásként érvényesülő értékeivel. Egy
olyan mitizált hatalmi gépezet képzetét
kelti ez, amellyel valóban kontaktust te-
remteni, amely ellen ténylegesen véde-
kezni képtelenség.

Vannak azonban, akik kiemelkednek eb-
ből a tömegből, akik a többségből hiányzó
értékek megvalósításával, életdimenziók
megragadásával képesek sorsként meg-
élni létüket.

Ennek a típusnak egyik változatát a
krisztusi utat vállaló, kálváriát járó hősök
képviselik. Jesua jelenti e sors mitikus
alapváltozatát, a Mester és Margarita pe-
dig társadalomtörténettel összekapcsolt
variációját. A haláltáncot járók körforgá-
sával szemben az ő útjuk előrehaladás -
látszólag a mélybe vezet, valójában a
magasba tart. A szenvedés stációi azt a
folyamatot jelzik, ahogy kirekesztettekből
kiválasztottakká válnak. A sorsukat betel-
jesítő halál csak látszólag megsemmisü-
lés, lényegében a létezés más dimenzió-
jába átlépő állandóság. Ezzel szemben a
júdási úton járók életlátszatával a halál, a
megsemmisülés képzete kapcsolódik
össze, akár a Woland-bál kísértetjárásról,
akár a világvégi hangulatot árasztó moszk-



vai örömünnepekről van szó. A kétféle bál
a szüntelen boldogtalanság kétféle, alvilági
és evilági változatát jelzi. Ezzel szem-ben
az evilágiból kiszakadó kálváriaút vé-
geredménye az örök boldogság. Az előbbi
a kollektivitásban feloldódó, eltűnő egyed
útja, lényegében az emberi és természeti
törvények tagadását jelzi, az utóbbi a tör-
vények felismerését jelenti, ez az egyéni-
séggé váló individuum útja. Ez az, ami
elvezethet az igazi kollektivitás megte-
remtéséhez. A Mester és Margarita össze-
fonódó vagy Pilátus és Jesua újból egy-
másra találó sorsa ezt jelzi.

A Mester és Margarita ketten együtt
adják ki a krisztusi sorsot. A férfi a tudó,
akit felismert és kimondott igazságai
(akárcsak Jesuát) az áldozat szerepére
predesztinálják. Az asszony az áldozatho-
zó, aki vállalt szenvedéseivel (akárcsak
Krisztus az emberiséget) megváltja a sze-
retett férfit, s Woland bálján magára veszi
a világi szenvedések összességét. (A
vendégek stilizált táncukkal mintegy újból
elkövetik Margaritán bűneiket.)

A Mesternek és Margaritának az egy-
másratalálást, az állandó boldogságot
Woland biztosítja. Ez újabb, a mítoszok-
ban megfogalmazott problémát is felvet, az
ördöggel való szövetségkötést. Az Istent
nélkülöző világban a létezés terei és
keretei nem vihetnek közelebb az isteni-
hez. A Sátánnal kötött szövetség lehető-
sége akkor jelenik meg, amikor az egyéni-
ség megrendül saját létének határai lát-
tán, amikor világossá válik számára, hogy
az élet teljessége, tökéletessége el van
zárva előle. Ezt a hamisan működő, hiá-
nyokat, torzulásokat törvénnyé emelő tár-
sadalmi értékrend éppúgy eredményez-
heti, mint az a metafizikai eredetű meg-
rendülés, amit az ember akkor érez, ha
létén és kompetenciáján túli lényegi erők
működésével szembesül.

Krisztus a világosságot jelenti, az ember
útját az önmagában megtalált fényt
teljessé növelő világossághoz. Ezt képvi-
seli Jesua, de a tanítását megértőkön túl
mindenki más a sötétség világában él.
(Apró jelek jelzik ezt: Pilátus előtt Woland
táncol el fekete lepellel, Krisztus keresztjét
Korovjovék sötét leplei takarják el; mintha
a keresztrefeszítés után a sötétség hatal-
mai vennék át az uralmat.)

Mindez azonban nem eredményezi a
sötétség erőinek diadalát. Paradox módon
az ördög segítsége mindig az istenihez,
megtalált boldogságához, megértett (és
megérett) helyzetéhez és szerepéhez
vezeti közelebb a személyiséget. A Sátán

csak azok fölött uralkodik, akik nem saját
sorsuk törvényei szerint élnek. A pokol
ugyan megjelenik a színpadon, de csak az
emberi bűnök okozta szenvedések formá-
jában. Woland csak a júdási utat járók ura,
de nekik nem szövetségesük, segítőük,
hanem megkínzójuk, elpusztítójuk.

Az előadás a fejlődésnek nemcsak a
Mester és Margarita által megjárt, krisztusi
útját jelzi. Iván sorsa a mester és tanítvány
viszonyában értelmeződik. A nyitókép
utáni első jelenet a Berliozzal folytatott
beszélgetését ábrázolja, a záró-kép előtti
utolsó jelenetben pedig a Mester úgy
búcsúzik tőle mint tanítványától. Iván
fejlődésútja tehát egyik mesterétől a
másikhoz vezet. Berlioz azt az önhitt, szó-
mágiás irodalmiságot képviseli, amely a
világot nem megérteni, hanem manipulálni
akarja. A Krisztustagadó poéma
megírására vállalkozni veszélyesen júdási
helyzet. Iván útja azonban nem erre vezet,
izgatott igazságkeresése (ahogy a gyil-
kosnak hitt Wolandék után ered) megkí-
méli ettől. A pillanathoz kötött lét hamis
ítéleteitől, hazug szólamaitól eljut az idő
tágasabb szemléletéig. Mindkét mestere
meghal. Berlioz - szemléletéből követke-
zően - a megsemmisülésbe távozik, a
Mester az öröklétbe, az élet teljességébe.

A Pilátus-regény is értelmezhető a mes-
ter és tanítvány közötti viszony alapján.
De amíg a társadalmi történetben egy
tanítványhoz két mester kapcsolódik. a
mítoszregényben egy mesternek két ta-
nítványa van. A különbséget köztük az
jelenti, hogy míg Pilátus megérti Jesua
tanításának lényegét, s azt saját létének
problémájává alakítja, Lévi Máté félreérti
mestere szavait, s a világgal, sőt Istennel
szembeni eszelős számonkéréssé változ-
tatja azokat. Az igazi tanítványok a jóság
diadalát csak belül élhetik meg, a tanítást
félreértők a külvilágban keresik. Pedig a
világosság csak a belső út eredménye
lehet, s nem külső adomány.

Helyzete, sorsa alapján Lévi Máté tűnik
alkalmasabb tanítványnak, mivel társa-
dalmilag szabaddá tette magát, szakított
adószedő hivatalával. Ezzel szemben Pilá-
tus mindvégig pozíciójának, politikai sze-
repének foglya. Ezt jelképezi önálló életet
élő hatalmas bíbor trónusa, amely hol
megnyugtatja, enyhítő simogatásokkal
körbefonja, hol fenyegetően magába zár,
s önállóan cselekedni nem engedve
visszafogja a prokurátort. A személytől
függetlenedő, elidegenedő hatalmat jelzi
ez, meg azt, hogy Pilátus feladata a júdási
tett beteljesítése lenne, ami ellen egész
sze

mélyisége tiltakozik. Más utat választ. Az-
zal, hogy Lévi Máté szemébe mondja: ő
ölette meg Júdást, ledönti a vörös trónust.
Többértelmű kép jön ezzel létre. A helytartó
úgy áll az összedöntött trónus bíbor
drapériáján, mintha vértócsa közepén állna.
Két ember gyilkosává vált. Jesuát akarata
ellenére, Júdást az ő akaratát teljesítve
ölték meg. Mindkettő kény-szerűség. Az
előbbi társadalmi, az utóbbi morális
kényszerpálya következménye. Bár a
koherens személyiség értékei függetlenek
a világban érvényesülő törvényektől, mégis
behatárolják sorsát, érvényesülési
lehetőségeit. A szabadság - úgy tűnik -
csak a létezés más dimenziójában válhat
teljessé. A Mester és Pilátus története
egyaránt erről szól. A prokurátor kétezer év
néma vezeklése után csak a záróképben
válhat szabaddá, és indulhat el Jesua
társaságában a világosság felé. Tisztán
felcsendülő hármashangzatok jelentik be
az ünnepet, amit az előtérben megszólaló
egyházi himnusz áhítata mélyít el. Pilátus
sorsa így válhat az előadás egyik
legérvényesebb példázatává, ami -
akárcsak a Mester és Margarita össze-
fonódó sorsa - az emberi összetartozásról
is szól.

Az ember csak akkor talál igazán magá-
ra, ha rátalál arra az emberre, aki azt látja
benne és azt kéri számon tőle, amivé
valójában válnia kell: jó emberré, mint
Pilátusnak, Mesterré, mint a nevét is el-
cserélő regényíró-történésznek, szerelmes,
áldozatos asszonnyá, mint Margaritának,
művet folytató tanítvánnyá, mint Ivánnak. A
haláltáncot járó júdási össze-
kapaszkodásokkal, az ostobaság világának
hazug, önkorlátozó, kényszerpályákat
teremtő kollektivitásával szemben ez jelenti
a valódi közösséget, a szabaddá váló
koherens egyéniségek egymásra találását,
szövetségük megvalósításának esélyét.

Újabb két színházban volt az elmúlt
hetekben vezetőcsere. Békéscsabán a tár-
sulat bizalmatlanságát fejezte ki az előző
igazgatóval szemben, s többszöri titkos
szavazással az együttes tagját, Gálfy Lász-
lót választották meg direktornak.

Veszprémben viszont Tordy Géza le-
mondott művészeti vezetői posztjáról, s
helyére - a társulat véleményét mellőzve -
Kapás Dezsőt nevezték ki főrendezőnek.
(Mindkét esemény hátteréről később
részletesen beszámolunk.)


