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magához, de elveszik tôle, és a doboz alján utolsónak
maradt bábot kapja meg: a csúf miniszter figuráját,
Tartagliát. A bábok a megfelelô színész kezébe kerül-
ve életre kelnek, igazi karakterekké válnak. Egyedi
gesztusrendszerük és mozgásuk lesz, ezt leglátványo-
sabban Smeraldina (Radics Rita) trampli, csámpás já-
rása példázza. Bár a színészek mindvégig láthatóak,
egyforma téglaszínû ruhájukban szinte el is tûnnek a
kifejezô arcú, gazdagon díszített reneszánsz ruhákba
öltöztetett bábok mögött. Általában minden bábot egy
színész mozgat, de egy-egy bonyolultabb mozdulat
létrehozásában mások is segédkeznek, mint a bunra-
ku-báboknál. A segítôk ilyenkor arcuk elôtt téglaszínû
maszkot viselnek, kissé erôltetetten nyomatékosítva,
hogy ôk csak mozgatói, nem megtestesítôi a karakter-
nek. Olykor azonban a színészek kilépnek bábjaik ár-
nyékából. Amikor egy figura olyasmit fogalmaz meg,
amit nem mer vagy nem szabad kimondani, a báb
„csendben marad”, és az ôt mozgató színész beszél
helyette. A legôszintébb mondatok, a rejtett igazságok
tehát nem a bábon keresztül, hanem közvetlenül a
színész által jutnak el a közönséghez. Mintha a báb
lenne a test, a színész pedig a lélek. 

De mi történik, ha egy lélek más testbe vándorol?
A szarvaskirály rendezésének mindig kritikus pontja a
szerepcsere megoldása. Hogy lehet eljátszani a
Deramo testébe költözött Tartagliát? A Deramót alakító
színész váljon gonosszá, vagy a Tartagliát játszó színész

öltözzön Deramónak? Bábjáték esetén leegyszerûsö-
dik ez a kérdés. A báb mögé másik színész kerül, így
azonos marad a burok, a test, de más személyiséggé
formálja azt a másik színész. Ahogy a varázslatos szo-
bor kacagása elárulja, hogy a lánykérésnél Clarice
(Ruszt Judit) és Smeralda másnak mutatja magát, úgy
árulja el Tartagliát döcögô, rímtelen beszéde. Amikor
színpadra lép a megkaparintott királyi testtel és hata-
lommal, még a zene is, de ô maga is megbicsaklik.
Nem csoda, a nemes király jelmeze túl nagy a kis-
szerû lélekre. Az árulás hamar kiderül. A bábok a
megfelelô kezekbe, a lelkek a hozzájuk tartozó testek-
be kerülnek, a denevérré változott Tartaglia öngyilkos
lesz. A gyôzedelmeskedô jók pedig reneszánsz táncot
lejtve ünneplik az igazi varázslatot: a szerelmet.
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„ugye, megmondtam, hogy meg lehet halni,
ne izguljál már ez csak egy miskolci hakni”

(Lovasi András)

ulgakov pár év gyógyítás után (nem ô az elsô
orosz orvos, aki a tollat választja a szike helyett),

zsurnalisztaként szatirikus hangú írásaival hívta fel
magára a figyelmet, közben elbeszéléseket, színdara-
bokat írt. A rendszer csapdáival egyre jobban megis-
merkedve aztán 1930-ban egy levélben beszámolt
többszöri elhallgattatásáról Sztálinnak, aki intézke-
dett, hogy vegyék fel a Mûvész Színházba segédren-
dezônek. Mi ha il Afanaszjevics ezután önkritikusan
megírta a csizmához való törleszkedésrôl szóló para -
bo láját, saját történetét felrajzolva Molière és XIV.
Lajos viszonyában. 

Az 1936-ban bemutatott, bár évekkel korábban író-
dott Képmutatók cselszövése remek elôtanulmány volt
az akkor már készülô A Mester és Margaritához, amely
mára, nagy ívû értelmezésekben, színpadon is meg-
elôzi Bulgakov eredeti darabjait. Molière mester figu-
rájának dilemmája végsô soron azt vizsgálja, hogyan
lehet a kegybe, illetve a kegyvesztettségbe belehalni.
A probléma ma is adott. A miskolci színház a darab-
választással elvetette a kockát.

A színmû Molière életének utolsó idôszakáról szól,
arról, hogyan és miért lojális vele a Napkirály, aki
mindent megtesz, hogy kedvenc szerzôjét megvédje a
kissé meggyengült egyház hatalmi demonstrációjától,
és arról, hogy becsapva az egyetlen ember által, aki-
ben megbízott – a nôben, akivel együtt élt –, feleségül
veszi saját lányát. A színdarab nyilvánvaló áthallásait a
sztálini idôszakra az elôadás több pontján megszólaló,
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Az elvetett kocka
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korhû hangzásban élvezhetô Fel vörösök, proletárok kezdetû kórusmû hi-
vatott jelezni. Az alkotók a világi és egyházi hatalomra is ráküldik az in-
dulót – ilyet már akkor is láthattunk, amikor a bemutatót „megnézések”
elôzték meg. A színrevitel nem erôlteti a mai olvasatot, ami rendben is
van, nem kell infrapöttyöcskével rámutatni a napjainkban is fellelhetô
azonosságokra, de a francia barokk korára szimplán rávetített sztáliniz-
mus mégis muzeálisnak hat. Esetleg értsük úgy: már megint itt tartunk?
De akkor pontosabban hol?

A díszletet hatalmas függönyök alkotják, mértékkel játszanak is, elsô-
sorban helyszíneket jelenítenek meg vörössel, sárgával, feketével. A szí-
nek mögé sorolhatnánk ideológiákat, de ez bántó szimplifikálás lenne.
Szép gondolat, hogy az alkotók nem akarnak az anyagi kiszolgáltatottsá-
gukkal hivalkodni, tehát használják a szükséges holmikat: van trón, váll-
fatartó, barokk balettrúd stb., de semmi felesleges.

A kezdôképben a takarást látjuk, ahogy lemegy a függöny, aztán
Szatmári György mint Molière kijön a függöny elé, és a páholyban ülô
XIV. Lajosnak elszaval egy hódolatteli verset. Látjuk a „nagyszerû szí-
nészt” – ez Bulgakov utasítása –, akinek a király felé irányuló nyelvcsa-
pásai eleinte akadoznak, látjuk, hogy megfordul a fejében: föl kéne köpni,
aztán aláállni, de végül sikerül legyûrnie ezt az érzést, s ezzel a közönség
tetszését is elnyeri. Remek felütés, kis közjáték a mûvész, a gondolkodó
ember felelôsségérôl, a közönség elvárásairól. Szatmári György arca nagy-
szerûen mutatja mindezt, és Fandl Ferenc Napkirálya – bár a dizájnja
akár egy NDK-s diszkósztáré (az aranyszínû cicanadrágban elôadott ba-
lett-monológjában majd ironizál is úri önmagán) – rangjához méltó rez-
zenetlenséggel fogadja, „csak” kitüntetô figyelmével jutalmazza. Ígéretes,
ahogy itt finoman jelzik Bulgakovnak Molière-rel való azonosságát:
Sganarelle alakítása után orrot levéve hajlong – az orr orvost jelentett
Molière korában, a járványok idején használt viseletre utalva. Bár a jele-
netnek nincs apropója, élônek érezzük.

Ezután azonban elszabadul az a – szó szoros értelmében – harsány szí-
nészkedés, ami mindent tönkretesz. Az csak a baj elôszele, hogy a
Bûvészt játszó M. Szilágyi Lajos unatkozó civilsége, amikor nem „szere-
pel”, átragad Lukács Gáborra, aki pedig a késôbbiekben La Grange-ként
színészi erényeket is mutat. Nehéz elhinni, hogy Szatmári György
Molière-je egy ilyen Armande Béjart-ba beleszeretett. Nem elég csinos-
nak lenni, a  bájt egy színésznônek láthatóvá kell tennie. Ráadásul tovább
nehezíti Bodor Németi Gyöngyi helyzetét a romantikusnak szánt zenei
aláfestés, amikor bejelenti áldott állapotát. Lehetne drámai fordulat, hogy
Molière lecseréli az öregedô Madeleine Béjart-t, ha Máhr Ági igazi lelki
társat jelenítene meg, nem egy szellemileg elnehezült, unalmassá tom-
pult nôt. Pedig megvillantja képességeit abban a remek jelenetben,
amelyben Molière elôször egyedül gyakorolja, mit felel majd Made leine
kérdéseire, aztán ahogy belép a nô, ugyanazt pörgetik le ketten. 

Vannak persze rendezôileg ki-
használt alkati egybeesések, ilyen
Áron László alakítása, aki mint egy
audiotuningos pápai jármû, vere-
tes, modoros – ez éppen megfelel
egy érseknek. Ezzel szemben nem
találja meg a szerep Csapó Jánost,
aki harangszóra mókázva lengeti a
lábát, és addig ripacskodik, amíg a
földszintet meg nem nevetteti, mi-
közben az Oltáriszentség Társa sá -
gának tagjaként éppen a talpig vé-
res Moirron kihallgatásában tevé-
kenykedik. (Ráadásul ez a jelenet
Molière kiszolgáltatottságáról is
szól, ám ha a kihallgatás fizikai va-
lósága kap ekkora súlyt, akkor a
vallatottra irányul a figyelem.)
Homonai István D’Orsig nija elté-
vedt: a márki, akirôl Molière Don
Juant mintázta, nem egy külvárosi
terminátor. Hu nyadkürti Ist  ván
többé-kevésbé hoz za Bou tont.

A rosszízû színészkedés talán
védhetô, de a néhány buta kacajért
odadobott elôadás hazavágta azokat
is, akik Bulgakovot akartak játsza-
ni. Nem kétséges, hogy a rendezô
Radoslav Milenkoviç, a dra ma turg
Horváth Barbara, a dísz  lettervezô
Juray Fabri és néhány színész tud-
ta, mirôl szólhatna ez a darab, de
az ô lelkük is rajta, hogy más tör-
tént a színpadon. Vagy ne izguljak
már, ez csak egy miskolci hakni?
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Bodor Németi Gyöngyi (Armande
Béjart) és Szatmári György (Molière) 
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