
B
g
u
n
f
m
i
m
á
b
t
e
b
á
e
t
é
z
k
g

B
(

▼ BULGAKOV ▼

ulgakov tizenkét évig gyúrta, faragta a re-
ényét. Többször újraírta az egészet. A halála
tán ránk maradt kézirat befejezett ugyan, de
em szánta véglegesnek. Tizen-hat év múltán
olyóiratban, rövidítve jelent meg először. Kicsit
isztikus sors, olyan, mint egy szent apokrif

raté. És olyan maga az írás is. Hagyományos
ítoszokhoz közelít sajátosan, és valamiképp
tfogó világképet ad. Bölcsen nyilatkozik a világ
erendezettségéről, óvatosan, még-is teljességre
örekedve; bár az ilyesmit nem lehet előre
lhatározni. Csak hosszú évekig szívósan
ütykölgetni össze a Faust-legenda meg úgy
ltalában az ördög körüli hiedelmek elemeit az
vangéliummal és az evangéliumot támadó

udományos eredményekkel, illetve a harmincas
vek moszkvai életének gúnyos és kritikus ábrá-
olásával, önéletrajzi vonatkozásokkal és nem
evés személyes sértődöttséggel. Csak szövö-
etni a visszatérő motívumok hálóját, gyarapíta-

laskó Péter (A Mester) és Mészáros Tamás
Hontalan Iván)

ni a mindenféle szintű párhuzamokat. Hogy a
végén aztán kikerekedjen belőle egy olvasmá-
nyos, szórakoztató regény, amelyen azonban a
legkomolyabb szándékkal közelítőknek is akad
több mint elég elemeznivaló. Kút, ahonnan lehet
meríteni, akár több vödörrel.

Még a színházaknak is. Sűrűn nekifutnak,
hogy színpadra tegyék Á Mester és Margaritát.
Kihívás az adaptáló számára a rengeteg, színpa-
don nehezen megvalósítható csoda, a változatos
és fantasztikus helyszínek sokasága. Nagy segít-
ség viszont, hogy a regény jeleneteit olyasvalaki
írta, aki főállásban drámaíró, ezért pontosak,
színszerűek. Kedvére válogathat özönükben Bul-
gakov alkalmi szerzőtársa, hogy kialakítsa a saját
változatát. A következő vállalkozó pedig kezdheti
elölről, és jó esélye van egy teljesen önálló, szin-
tén érvényes verzióra. Szabadon lehet alakítani,
mint régen a misztériumjátékokat. Már maga
Bulgakov is ezzel a technikával élt: átírta, magá-
évá tette a mitológiából az őt izgató részeket, és
mindezt némi aktualitással vegyítette. Mitológiát
teremtett ezzel, amelyhez úgy lehet viszonyulni,
ahogyan ő a forrásaihoz. Minden adott ahhoz,
hogy a mai színpadon misztériumjáték szülessen

ebből az apokrifből. Jóról és rosszról szól, azok
harcáról, illetve elegáns csavarral inkább egy-
másrautaltságukról. A félelmetes, misztikus ré-
szek között mindig jönnek a bohócok, humor és
komolyság finom egyensúlyban van. Rengeteg a
lehetőség a színpadi látványosságra, monumen-
talitásra. Es bár az egész tele van utalásokkal,
kedvükre bogarászhatnak benne a filológusok,
mégis közérthető, mindenkihez szól.

A szegedi közönség szemmel láthatóan igen
szereti az előadást, pedig a népszerűséget köz-
vetlenül biztosító buffó-vonal ebben a változatban
halványabb. A misztikus vonatkozás fontosabb,
ezt sugallja már a díszlet is. Horesnyi Balázs
impozáns munkája azt az élményt nyújtja a
nézőtéren ülőnek, mintha egy díszes, gyönyörű
ortodox templom padlóján feküdne hanyatt. Ha-
talmas a színpadtér, a távolodó élek összetarta-
nak. Szemben a plafon: festett éggel, időnként
ikonszerű élőképpel. A templom mind a négy
„falán" bolthajtásos kapuk és ablakok, ezek köz-
lekedésre alkalmas süllyesztők is egyben, a szí-
nészek lába alatti „falon". A játszók kissé gyámol-
talanul mozognak az erős színekkel festett, gaz-
dagon díszített, tágas-lejtős síkon. A néző szeme
is belefáradna az intenzív látványba; ezért sok
jelenet az előszínpadon zajlik, amelyet minden
oldalról csomagolópapírból feszített fal vesz kö-
rül; ennek áttörése hatásos belépőt biztosít egyes
szereplőknek az előadás bizonyos pontjain.
Viszont a szintén tágas előszínpadon is sokat
„árválkodnak" a színészek egy univerzális (az
összes zárt téri helyszín bútorzataként szereplő)
vaságy társaságában. Ritkán sikerül úgy szer-
vezni a játékot, hogy valóban megteremtse a
maga terét.

Jesua Ha-Nocri története a templombelsőben
játszódik, megjelenítése ikonszerű. Már úgy ér-
tem, jobbára dekoráció marad. Bulgakov realista,
profán evangéliumot alkotott, kiküszöbölt a
Jézus-történetből minden természetfeletti ténye-
zőt. A Mester regényének a főhőse nem is a
Messiás, jobban mondva a kicsit habókos ván-
dorfilozófus, hanem Poncius Pilátus, akinek ezzel
a zavaros vallási üggyel való kapcsolatát nagyon
kidolgozott pszichológiájú, hiteles jelenetekben
írta meg Bulgakov, a gyakorló színpadi szerző.
Ezt a pontosságot hiányolom a szegedi
előadásból. A „plafonon" az utolsó vacsorát áb-
rázoló ikon, ül a tizenkét apostol helyre kis glóri-
ával, és gyönyörű pravoszláv egyházi énekeket
énekel a jelenetek közben. Komolyan mondom:
igazi áhítat, érezni vélem a tömjénillatot. Csak
úgy tűnik, hogy a templomi szertartás számára
elég, hogy Jézus és Pilátus megjelenik, az már
mindegy, hogy mit beszélnek. Mintha a színészek
is így éreznék. Derzsi János szimplán indulatos,
sokszor teljesen érthetetlen, miért épp akkor
csattan fel, amikor. Sehol a vihar előtti fullasztó
hőség, sehol a Nyugatról jött, művelt katonaem-
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ber gyötrődése, ahogy képtelen megérteni ennek
a vallási fanatikus keleti népségnek a csavaros
észjárását. Bertók Lajos kerülni akarja a kenettel-
jes, bülbülszavú Krisztus-figurát, valami szára-
zabbal próbálkozik, de színtelenség lesz belőle.

Szikora János rendezésében Jézus tehát ke-
vésbé kibontott, a „bulgakovi triumvirátus" har-
madik tagja, Sztálin pedig teljesen háttérbe szo-
rul. Nem mintha említenék őt a regényben; csak
hát megidézik a ház előtt megálló fekete autók, a
feljelentések, a korrupció, a feketézés, a vissza-
élések, az országos méretű hozzá nem értés...
Bulgakov különösen az írói szerveződéseknek
húzza el a nótáját. Az alkotás helyett inkább
tömörülő, tehetségtelen művészek és egyéb alat-
tomos kispolgárok bosszantásában csilloghat-
nának a misztériumjáték bajkeverő bohócai. Az ő
regénybeli csínyjeik közül azonban igen kevés
került be a színpadi változatba, némiképp célta-
lanul ténfergik végig az előadást a sátán segédei.
A három különböző, nagyon karakteres figurából
három egyforma lett. Három megíratlan nadrág-
szerep, amely sokszor csak úgy van ráhímezve
az adott jelenetre. Azt még érteném, ha az ördögi
hímet hölgykoszorú venné körül, de azt nem,
hogy mivégre próbál Tímár Éva, Hőgye Zsuzsan-
na és Czifra Krisztina férfiaskodva jópofáskodni.
Azért egy jelenet módosításában fellelhető a bul

gakovi düh a színházi és irodalmi kollégák iránt. A
Walpurgis-party emberáldozatának alanya ere-
detileg egy báró lenne, akit agyonlőnek. A szegedi
előadásban Kulka-Woland akkurátusan szúr
szíven egy kritikust. Vastag sugárban spriccel a
kritikus vére. A művészek kortyolnak a vérből.
Hm. Nyugtasson a tudat, hogy a regény egyéb
részéből ide telepített kritikus a Mester Poncius
Pilátusról szóló regényével bánt keményen, nem
színházi előadással. Modellje egyébként Bulga-
kov első regényének hóhéra.

Tehát a valós alakokat gúnyoló és a korabeli
szovjet viszonyokat ostorozó bulgakovi szatíra
jórészt kimarad az előadásból. Á Mester és
Margarita kapcsán fel szokott merülni, hogy ezek
a részek aktualizálva többet adhatnának puszta
helyzetkomikumnál. Ez azonban veszélyes mű-
velet, megzavarná a mű egységes stílusát. Ebben
az előadásban is maradnak az -evicsek és -ovi-
csok, de nincs különösebb jelentőségük, az álta-
lános emberi gyarlóság képe tárul elénk. Közöm-
bös, hogy földrajzilag éppen hol pitiáner gazfickó
valaki. A „sátán Moszkvában" helyett Szikora a
„sátán Szegeden"-t rendezett. A Varietészínház-
ban tartott feketemágia-bemutatója kezdetén
Woland arról beszél, hogy sokat változott a vá-
ros, amióta utoljára itt járt, de vajon változtak-e
az emberek? Milyenek az emberek? Felhúznak a

nézőtéri fények, Kulka János előrejön a színpad
szélére, és elkezdi a nézők arcát vizsgálni.
Hosszú percekig, szó nélkül, módszeresen.
Sokan érezzük úgy, jaj, engem néz. Kínos érzés,
emlékezetes színházi élmény. Felmér az átható
tekintet. Valószínűtlenül sokáig tart, aztán
folytatódik az előadása Varietészínházban és a
szegedi szín-házban egyaránt. Bankjegyek
borítják el a nézőteret: mi magunk vagyunk a
kapzsi nézők, akik szedegetik. Az
egydollárosokon Washington feje Kulkáéval
kicserélve, haza lehet vinni emlék-be, kifelé
mindenki ezt szorongatja. Részesei voltunk az
előadásnak, kétszer is kibillentettek bennünket
különösebb hókuszpókusz vagy erőltetettség
nélkül a biztonságos szemlélődő pózából.

A szegedi előadás a Faust-variációkra kon-
centrál. Tudás, amiért bűnhődni kell. A szerelem
ereje. Cimborálni az ördöggel, részt venni a bál-
ján. Nem is bál ez, hanem feketemise. Valami
rejtélyes oknál fogva teljesen ide nem illő afrikai
zene szól. Erre ingatja magát a néhány vendég,
az ötvenhét személyt mozgató előadás egyedül

Horesnyi Balázs díszlete, előtérben: Bertók
Lajos (Jesua) és Derzsi János (Pilátus) (Katkó
Tamás felvételei)
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itt bánik fukarul a szereplőkkel. A furcsa maszkok
sztriptízt mutatnak be, groteszk műgenitáliáikkal
illetlenkednek. Margarita nem hódolatot fogadó
bálkirálynő, hanem szabad préda, rendelkezésre
bocsátja a testét mindenkinek. Ettől merül ki,
magától undorodva ébred fel. A bulgakovi törté-
nelmi rémseregszemle helyett igazi sátánista
szertartást akar a rendezés megvalósítani, de
meglehetősen idétlenre sikerül. Nem ijesztő, nem
is undorító igazán, viszont borzasztóan művi.
Woland maga celebrálja a szertartást, saját
kezűleg végzi a hentesmunkát. Egyébként csak
utasítani szokta beosztottjait. Fáradt, sánta öreg-
ember. Kulka János nem sátánkodik. Metsző
okossággal, intenzív jelenléttel igyekszik maga
körül nyugtalanító légkört teremteni. A széles tér,
illetve a jelmeze nehezíti ezt. Apróság, de a figu-
rához szerintem hozzátartozik az ördögi jólöltö-
zöttség. Márkás kölni nyomja el a kénkőszagot. A
szegedi Woland rosszul szabott kabátjában hiába
próbál félelmetességet sugározni.

Blaskó Péter tétova értelmiségi Mesterében
viszont egy éppen megfelelő magatartásbeli
rosszulöltözöttség jelenik meg. Szétesett, meg-
tört ember. Nincs hite a saját tudásában. Lehet,
hogy jó regényt tud írni, de az életben annyira
sebezhető, hogy mindenképpen Létay Dóra szlá-
vosan telt szépségű, határozott Margaritájára van
szüksége. Azonban nem mindenütt érezhető
meggyőzően a fiatalasszonyból áradó elszántság,
a mindent megmozgató „még az ördöggel" is
szerelmes lendülete. Nemcsak Létay Dóra, de a
többi színész dolgát is megnehezíti, hogy az
egyébként gazdaságos és jól megszerkesztett
adaptáció mintha túlságosan szeretné a regényt.
Sokat akar feldolgozni belőle, emiatt terjedelmi
okokból tömöríteni kényszerül az egyes jelenete-
ket. Mind a nézőknek, mind a szereplőknek ko-
moly iramot kell futniuk az előadás teljes hosszán,
és erre nincs mindig szusz. Sokszor nem tudják
kifutni magukat bizonyos folyamatok, jel-
zésszerűek maradnak.

Nem segít ezen a tömérdek kiváló szcenikai
ötlet sem, dekorativitással nem váltható meg a
színészi teljesítmény. Nem lehet látvánnyal meg-
úszni azt, hogy két színész között akár egy csu-
pasz színpadon valódi kapcsolat jöjjön létre, bár
egy-egy teátrális lelemény jó alapot szolgáltat a
játéknak is. Ezek az előadás igazi erősségei. Egy
nagy korongon makettek forognak körbe, ennek
segítségével kiválóan megjeleníthető, hogy vala-
ki keresztülrohan a városon, vagy éppen átrepül
fölötte. Hatásos ötlet, ahogy a Mester egyszerre
meséli fiatal barátjának és közben játssza is
Margaritával szerelmük történetét. Érvényesülé-
séhez elengedhetetlen Blaskó Péter pontos és
átgondolt játéka. Amikor Margarita kenni kezdi
magát a varázskrémmel, a színpadon félhomály
van, ultraibolya megvilágítás. A színésznő keze
nyomán jelenik meg a saját teste, a zöldesen

foszforeszkáló krémnek köszönhetően a
semmiből rajzolódik ki. Az egyházi kórus mint az
utolsó vacsorát ábrázoló ikon jelenik meg, kere-
kekre szerelve. Egyszer-egyszer komikus, ahogy
a kétfelől lendületből érkező két szent kézilabda-
csapat összekoccan középen. Szándékoltan hu-
moros viszont, mikor Máté (a Mester regénye
szerint az egyetlen tanítvány) az egyik gurulj-gu-
rulj-asztalkámon érkezik követségbe Wolandhoz.
A sátán leül mellé, és a beszélgetés alatt
unottan csipeget az utolsó vacsora maradványa-
iból, nassol egy kis „ez azén testem, mely tiéret-
tetek megtöretik"-et.

Szikora János nagy érdeme, hogy sajátos,
merész húzásokkal élő, mégis közérthető, a
szélesebb közönség számára is befogadható
színházi nyelvet tudott kialakítani. Esetleges
aránytévesztései ellenére is érvényes A Mester és
Margarita-előadás született. A jóról és a rosszról.
Összekutyult mítoszokon keresztül láttatva az
embert, ahogy belegabalyodik önnön
viszonyrendszereibe. Minket is meglegyint, amin
kétezer éve töpreng Poncius Pilátus lovag, Júdea
ötödik helytartója.

A pécsi Bulgakov-előadás számos erénye
mellett adós maradt annak felmutatásával, hogy
ma mit jelent, s jelent-e valamit ez a mű. A
minden oldalról szorongatott színészkirály
összeomlásából kirajzolódhat-e
a közhelyeken túlmutató igazság, avagy
Hatalom és művész kapcsolatának untig ismert
képletét illusztrálja-e csak a darab, és erről szól-e
valójában az előadás?

Bulgakov-szakírók óva intenek attól a méltány-
talanságtól, hogy a szerzőt - tudatosan vagy ön-
kéntelenül - remekbe sikerült nagyregényén át
vallassuk. Temékenyebbnek tűnhet az a
megközelítés, amely az életmű egyes darabjaiban
változatokat láttat az állandó bulgakovi témákra és
problémákra az egymásba át-átszűrődő
motívumok mentén. (Igaz, a színházi néző is
nehezen vonatkoztat el A Mester és Margaritától.
Gyakrabban találkozhat mostanában annak
feldolgozásaival, mint magukkal a bulgakovi
drámákkal...) Bulgakov a húszas évek végén írta
a Képmutatók cselszövését, mi-közben már
dolgozott a nagyregényen. De míg a Moliére-
darab legvégső szövege is elkészül a harmincas
évtized elejére, A Mester és Margaritát élete
végéig változtatja.

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita (Szegedi
Nemzeti Színház)
Fordította: Szőllősy Klára. Díszlet: Horesnyi Balázs m.
v. Jelmez: Tresz Zsuzsa m. v. Zene: Márta István m. v.
Rendezőasszisztens: Gábor Anna, Molnár Kata.
Rendező: Szikora János.

Szereplők: Blaskó Péter m. v., Létay Dóra, Kulka János
m. v., Tímár Eva, Högye Zsuzsanna, Czifra Krisztina,
Mészáros Tamás, Derzsi János, Bertók Lajos m. v.,
Vincze Gábor Péter, Radó Péter m. v., Farkas Andrea
m. v., Bognár Gyöngyvér m. v., Jakab Tamás, Szerémi
Zoltán, Rácz Tibor, Galkó Bence, Zarnóczai Gizella,
Janik László, Borovics Tamás m. v., Kocsis Judit,
Bereczky Szilvia, Lőrincz Zoltán, Csíkos Erzsébet, Sza-
bó Adrienn, Gömöri Krisztián, Gyuris Imre, Czapár
Andrea, Páli Mónika, Lakatos Béla, Rácz Imre, Terjék
Erika, Hajmássy Hella, Dombi Katalin, Bakó Antal,
Karsai Attila, Szabó György, Sebők Tibor, Kiss Tibor,
Pozsár Gábor, Csenki József, Tordai Szilárd, Farkas
Gellért, Fekete Imre, Keresztury János, Kovács Hege-
dűs István, Kovács Zoltán, Pap Sándor, Piskolti László,
Tóth Péter, Balogh Cecília, Baranya Gyöngyi, Kerner
Viktória, Lipka Péter, Pamuk Dóra, Szalai Nóra, Vígh
Melinda.

A darab bemutatása - Sztanyiszlavszkijnak és
Sztálinnak „köszönhetően" - sokat késik. A vég-
re-valahára létrejött bemutatót pedig hamar be-
tiltják.

Borisz Gaszparov fedi fel legmarkánsabban a
Bulgakov-életmű egyik alapsajátságát: az Isten, a
Pártfogó, az Uralkodó, a Zsarnok, a Teremtő, a
Művész, az Áruló, a Lázadó, a Mártír alakjának
egymásra montírozását, egymásba való átmene-
teit. A regényben nagyszabású átváltozásokkal is
találkozunk. Éppen Pilátus, a hatalom meg-
személyesítője teszi meg a legnagyobb utat a
megérzéstől a felismerésig, amelyet a megbánás
és vezeklés kétezer éve követ. Részben ő okozza
Jesua halálát, de belőle lesz a megtérés nagy
hőse, ami az ember általi megszólítottság válla-
lását jelenti: a hivatalnokszerep hátrahagyását és
a beszélgetőtárs iránti vágy lankadatlan megélé-
sét, majd e vágy beteljesülését. XIV. Lajossal őt
csak a kedvelt alattvaló elutasításának motívuma
köti össze; mindketten elfordulnak kegyeltjüktől,
amikor az korlátaikat sérti. A legfőbb földi-égi
tekintély mindenhatóságának kétségbe vonását
nem tűrhetik. Másfelől ők is függő helyzetben
vannak. Lajosnak hatásosan fejére is olvassák
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