
háznak talán egyebekben is jobban kel-
lene gazdálkodnia; már-már Laertesébe is
beleszüremlett az a komikusi mimika-és
mozgáskészlet, amellyel a rendezők, úgy
látszik, a biztos hatás fejében magára
hagyják. A forradalmár vezérkar hímnemű
tagjai közül csak Gyuricza István sötét,
komor, farkasmosolyú Bergolja sűrített
belső lényeget színpadi magatartássá.

Koltai Róbert mellett Pogány Juditot
(Rachel Silberschatz) és Spindler Bélát
(Pozán) azért kell kiemelni, mert
miközben a hiteles, telivér „realista"

figurát játszi könnyedséggel hozták, a
maguk eszközeivel kísérletet tettek a
stilizálásra, az irreális felé való hosz-
szabbításra is. Pogány hiszteroid gesz-
tusaival, egzaltált tipegésével, Spindler
olajos mosolya és ravasz, fürkész szem-
járása kontrasztjával, életveszélyes ke-
délyességével illesztette oda a szerep
realista rajzához a zárójelet: a zsidó
forradalmárnő, illetve a detektív, ahogy
Ghelderode képzeletében él.

Mindez fokozottan érvényes Koltai
Róbertre, akinek alakítása persze ugyan-
csak átültethető lenne számos, nem
Ghelderode tollából származó drámába is;
például nem egy elemében megegyezik
azzal a kisemberportréval, amelyet egy
igazán más anyagból szőtt író, Ödön von
Horváth Kasimir és Karolinjában nyújtott.
Az ő alakítását az esendőség és esettség
valóban chaplini ihletésű stilizálása, az
életidegenség irreális arányú sűrítése
közelíti Ghelderode világához.

A kaposvári színház igényességét,
abszolút „felnőttségét" bizonyítja, hogy
Ghelderode e leghíresebb és legprob-
lematikusabbnak kikiáltott drámáját éppen
ők vállalták fel; annál nagyobb kár, hogy
az eredmény egy tisztességes,
problémamentes - Ghelderode-hoz nem
éppen illő jelzők ezek -, de izgalmas-nak
aligha mondható előadás lett.

Michel de Ghelderode: Pantagleize (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Betlen János. A fordítást át-
dolgozta: Gazdag Gyula. Díszlet, jelmez: Do-
náth Péter. Szcenika: É. Kiss Piroska. Zene:
Mártha István. Rendező: Gazdag Gyula m. v.

Szereplők: Koltai Róbert, Pogány Judit,
Spindler Béla, Bezerédy Zoltán, Gőz István,
Gyuricza István, Serf Egyed, Tóth Eleonó-
ra, Hunyadkürti György, Cserna Csaba,
Kósa Béla, Guttin András, ifj. Somló
Ferenc, Mohácsi János, Tóth Géza, Dunai
Károly, Kisvárday Gyula, Tóth Béla,
Lugosi György, Krum Ádám.

NOVÁK MÁRIA

Jelentés
az árnyékvilágról

Jevgenyij Svarc
Az árnyék című mesejátéka Békéscsabán

Tizenévesek zsibongó hada veszi birtokba
a békéscsabai színházat a földszinttől
egészen a kakasülőig. Kísérő tanár elvétve
tűnik föl, a jegyszedők is, dolguk
végeztével, kimenekülnek a zsivajból. A
délutáni előadásra odacsöppent kritikus
enyhe aggódással tekint az el-
következendő másfél-két óra elé: hogyan
fogja majd - a véleménynyilvánításban
elementáris gyereksereg közepette - kel-lő
figyelemmel kísérni a műsorfüzet szerint
felnőtteknek szóló mesejátékot? A nézőtér
elsötétül, halk zene szólal meg, lassan
felgördül a függöny - a zaj nem csitul. Ám
ekkor három feketeköpenyes-álarcos,
titokzatos alak jelenik meg a zenekari
árokban, s a lépcsőkön fel-suhanva
belevesznek a színpad homályába. A
gyerektömeg elnémul, s egyre feszültebb
figyelemmel követi az elő-adást. Jevgenyij
Svarc „árnyékai" meg-hódították az ifjú
nézőket.

A békéscsabai színház vezetői évek óta
koncepciózusan és kitartóan törekednek
arra, hogy általános és közép-iskolásoknak
szóló előadásokkal és egyéb műsorokkal új
közönséget neveljenek föl maguknak.
Ugyanakkor műsorpolitikájuk egészéből
az a szándék is kiviláglik, hogy egyfajta
korszerű népszín-házi feladatot töltsenek
be, ezáltal fel-nőtt közönségüket is
fokozatosan részesévé tegyék egy
magasabb rendű színházi kultúrának.
Ebben a folyamatban kivé-teles
lehetőségnek mutatkozik Svarc
újrafelfedezése, akinek darabjai egyszer-re
tudnak szólni minden korosztályhoz.

Jevgenyij Svarc műveinek életútja
furcsa fordulatokban bővelkedik. Legjobb
mesejátékainak - A király meztelen, A z
árnyék és A sárkány - megírása és
bemutatása között húsz év telt el, pedig
ismert író és színházi ember volt, a
leningrádi Komédia Színháznak és az Ifjú
Nézők Színházának írta darabjait, a
legszorosabb barátság fűzte a Komédia
Színház művészeti vezetőjéhez, Nyikolaj
Akimovhoz. Ezektől a mesejátékoktól
azonban idegenkedtek a realizmust
leszűkítve értelmező kultúrpolitikusok, s
többnyire azt javasolták, hogy dolgozza át
őket. Svarc értetlenül fogadta az

ítéleteket: „eszembe se jutott, hogy mesét
mondok, mélyen meg voltam győződve,
hogy realista művet írok". (Meg-
jegyzendő, hogy Svarc ugyanakkor írta
realista mesejátékait, amikor Bulgakov A
Mester és Margaritája megszületett, mely
éppúgy negyedszázadot várt a pub-
likálásra!) A darabok megírásának idő-
pontjai (1939-40-44) pedig egyértelműen
jelzik az író közvetlen indítékait: a fa-
sizmus hatalomra jutása, eluralkodása
miatti döbbenetét és a totális háború
rémének elutasítását. Ezért aztán egyik
oldalról műveit történelmi tandrámák-nak,
tanmeséknek vagy paraboladrámák-nak
tekinthették, másik oldalról a személyi
kultusz drámai ábrázolatát láthatták bele,
vagy - mint fentebb jeleztem - a köznapi
valóságot kérték számon tőle.

A hatvanas évek szovjet bemutatói után
aztán felfedezték Európa színházai is:
Benno Besson rendezésében A sárkány
világhírű lett; Georges Soria pedig A z
árnyék párizsi bemutatója alkalmából a Les
Lettres Françaises hasábjain köszöntötte
az írót: „Jevgenyij Svarc egyike korunk
legnagyobb alkotóinak, akiket nem
fenyeget az idő múlása el-avulással."
Nálunk emlékezetes marad a Vígszínház
1963-as előadása, főszerep-ben Latinovits
Zoltánnal.

Svarc darabjainak színházi megszüle-
tését mindenütt a felfedezés ovációja és a
drámaíró „titkainak" fürkészése kísér-te.
Mesejátékai rokoníthatók akár az abszurd
drámával, akár a társadalmi szatírával;
gyökerei távolabb a romantikába nyúlnak,
közelebb pedig az expreszszionizmusba.
Műveiben ugyanis rend-hagyó módon
fonódik össze a fantasztikum és a valóság,
az abszurditás és realitás; az egész
emberiséget fenyegető pusztítástól való
félelem a humánum legyőzhetetlen erejébe
vetett hittel. Ezért lehet darabjait a
legkülönbözőbb értelmezésekkel színpadra
állítani, s az elő-adásokat csak konkrét és
adott időben megítélni.

A z árnyék című mesejáték témája az eu-
rópai irodalom nagy vándortémái közé
tartozik, s filozófiai kérdésfeltevésében a
fausti problémával is egybecseng. Irodal-
mi összehasonlító elemzésben lehetne ki-
mutatni, hogy az árnyékát (Ielkét) eladó
egyén milyen tragikus konfrontációba ke-
rül a közösséggel : Goethe Faustjától kezd-
ve Andersen meséjén át Chamisso Peter
Schlemiljéig; súlyosbítva ma már azzal,
amiről századunk irodalma tudósít: az
ember elsősorban önmagával kerül szem-
be, s a küzdelem végeredményeként



vagy nem vállalja, vagy elveszti önmagát.
Svarc darabjának hőse Christian Teodor, a
tudós, egy olyan országba vetődik, ahol a
mese mindennapos valóság. A fogadós
leánya, Annunciata fecsegi el neki, hogy
az Emberevő, foglalkozására nézve
zálogházi becsüs; Csipkerózsika a
dohánybolttól nem messze lakik; Hüvelyk
Matyi pedig egy nagydarab asszonyságot
vett feleségül. Tudósunk azonban úgy
vélekedik, hogy ez az ország éppen olyan,
mint a többi: „Gazdagság és szegénység,
előkelőség és rabság, halál és
szerencsétlenség, ész és ostobaság,
szentség és bűnözés, lelkiismeret és
lelkiismeretlenség - oly szorosan
összefonódva, hogy az már ijesztő." A
mese csodáinak és az élet ellentmondá-
sainak ilyetén természetes párhuzama
indítja el a történetet, s fogadtatja el -
racionálisan is - a nézővel valamiféle
groteszk realitásként az eseményeket.
Ennek dramaturgiai előkészítése az első
jelenet, amikor a tudós szemüveg nélkül,
vaksin és félálomban megpillantja az
álarcos figurákban a meseállam „való-
ságos" szereplőit: a királykisasszonyt,
vőlegényét és titkos tanácsosát.

Christian Teodornak a mese törvényei
szerint bele kell szeretnie a hercegkis-
asszonyba, akinek királyi atyja végren-
deletében azt hagyta meg, hogy keres-nie
kell egy rendes, becsületes, okos férjet,
aki majd jól tud uralkodni. A tudós,
vesztére, saját árnyékát küldi szerelmi
vallomásával a hercegkisasszony után. Az
azonban ügyesebbnek és életrevalóbbnak
bizonyul naiv és jó szándékú gazdájánál.
Önálló életre kel, maga hódítja meg a
hercegkisasszonyt, fölébe kerekedik az
egész korrupt, közönyös vagy éppen
gyáva udvarnak, s elfoglalva a trónt,
esküvőre készül szerelmével. Már csak
gazdája áll útjában, ezért lefejezteti. De
ekkor ő is megsemmisül. Az udvar előtt
kiderül az igazság, az árnyék kénytelen
visszasimulni gazdája lábához. A tudós
pedig kézen fogja hűséges Annunciatáját,
s eltávozik ebből az országból.

A sovány sztorival aligha lehet érzé-
keltetni azt a pontosan megkonstruált,
hierarchikus univerzumot, amelyet az író
életre kelt. Az utcai árustól a főmi-
niszterig, a koldustól a milliomosig
mindenki hallatja szavát, véleményét,
részt vesz az eseményekben. Ezt a konkrét
világot Svarc a szatíra erősen torzító
lencséjén keresztül vetíti elénk, az
elferdült kép viszont természetes közege a
mese hőseinek. -\ nagyra törő

újságíró Caesar Borgia nevét viseli, az
udvar kedvence, Julia Giuli táncdal-
énekesnő oly rövidlátó, hogy mindenbe
beleütközik, a pénzügyminiszter élő-
halott bábu, akit két lakája állít mindig a
helyzetnek megfelelően csodálkozó,
felháborodott vagy szerelmes pozitúrába;
az udvaroncok a királyi fogadáson
elképesztő ostobaságokkal mímelik a
fennkölt társalgást. Ezzel szemben az
öreg kovács képes meghalni ahelyett,
hogy az új királyt éltetné, a szabó fele-
sége pedig vajúdik, holott a koronázás
gyönyörűségeitől kellene sikoltoznia. A
szatíra torzképében a valóságos emberi
és társadalmi viszonyok jelen-nek meg, s
nem elnagyolt sémákban, hanem
humorában is karakteres formában és
alakban.

Az a bravúros dramaturgia és szöveg-
építkezés, mellyel Svarc lebegő egyen-
súlyban tartja a mesét és a szatírát, nem
kevésbé bravúros rendezői és szecenikai
megoldást és kivételes stílusérzéket kí-
ván. A drámaíró pontos utasításokat ad a
részletekre vonatkozóan, de egészében
véve a színpadra állítók képzelőerejére
hagyatkozik.

Békéscsabán Németh Zoltán díszletei
felvonásonként eltérő stílusúak voltak.
Az eklekticizmust megengedné a darab
világa, annál kevésbé a nehézkességet, az
átlátszóan egyszerű színpadi trükköket és
a visszafogott szolídságot. Az első
felvonás egyébként otthonos és célszerű -
szobabelsője megszokott dísz-
letmozgatással tárult ki a szomszéd
szobára; vagyis a csoda pillanatnyi meg-
hökkenést sem tudott kiváltani. A má-
sodik felvonás modern kerti bútora,
napernyői, rajtuk az ismert reklámszö-
vegekkel, inkább banálisnak hatottak,
semmint a maiság kifejezőjének. A ma-
gasban lebegő túlméretezett puttók sem
tudták kellően szatirizálni és ellenpon-
tozni a látványt. Az eddigi eléggé na-

turális színpadi képek után a harmadik
felvonás elegáns, jelzéses díszletei köny-
nyedén változtatták át az adott teret
utcából trónteremmé - végül egy show-
műsor fináléjává. A jelmezek hasonló
szolid eklektika jegyében születtek;
csupán Julia Giuli estélvi ruhái és a má-
sodik felvonás fürdőző hölgyeinek fan-
tasztikus öltözékei adtak vissza vala-
mennyit a meseszatíra extremitásából. Az
ifjú nézők harsány tetszésnyílvánítását
váltotta ki az az ügyes fogás, amikor a
tudós lefejezésének pillanatában legurult
az árnyék feje is, s ezt labdaként dobálták
az udvaroncok egymásnak.

Schmidt Zoltán rendező nem vállalta a
darab nagyvonalúbb, merész és fan-
táziadús transzponálását, jóllehet ezzel
elkerülte a legnagyobb buktatókat: az
allegorikus leegyszerűsítést vagy a pri-
mitív aktualizálást. Rábízta magát a me-
se kacskaringós áradására, de annak
gazdag asszociatív rendszeréből keveset
villantott föl. A játék humánumának,
optimizmusának felerősítésével ugyan az
írói gondolat és szándék lényegét ragadta
meg a rendező, ám a Jó és a Rossz
küzdelmének mélységeit, a Rossz eset-
leges felülkerekedésének beláthatatlan
következményeit kevéssé mutatta föl.
Ilytormán az előadás szórakoztató mese
gyanánt pergett le a nézők előtt; a Rossz
képviselői panoptikumi báboknak tűntek,
s inkább komikusak, mintsem
félelmetesek voltak. Nyilván ezt kívánta
hangsúlyozni egyes szereplőknek fehérre
maszkírozott arcával és a záróképpel,
amikor az 'udvar népe élén a legármá-
nyosabb figurákkal felkuporodott a
trónszékre, az egész alkotmány a szín-
pad elejére gurult, s e csoportos élőkép
kacagva, integetve elbúcsúzott az ifjú
pártól, akik végképp szakítva ezzel a
panoptikummal, boldogan távoztak im-
már a nézőtéren keresztül - egy emberibb
világba.

Jevgenyij Svarc: Az árnyék (Békés megyei Jókai Színház) Harkányi János (A tudós), Felkai Eszter
(Julia Giuli) és Egerszegi Judit (Annunciata) (Somfai István felv.)



A színészek alakítását is a visszafo-
gottság és bizonyos mértékű leegyszerű-
sítés jellemezte. Kivételként említhető
Juha Giuli énekesnő szerepében Felkai
Eszter, aki egész megjelenésével, olykor
esendően tétova, máskor démonian
nagyvilági gesztusaival sokszínű „me-
sésen" hiteles figurát teremtett. Lelkét
eladta ugyan az ördögnek, mégis tisztább
és jó szándékúbb maradt, mint társ-női. A
tudós iránt váratlanul feltámadt furcsa és
reménytelen szerelem keveredett benne a
jóra és igazra való vággyal egy olyan
helyzetben, amelyben önma-gát kellett
feláldoznia.

Várday Zoltán az Árnyék szerepében a
diabolikus vonásokkal, a Rossz félelmetes
hatalmának érzékeltetésével, ugyan-akkor
valamiféle titokzatos bűverővel, az
árnyékok mindentudásával maradt adós.
Az író olyan csodás tulajdonságokkal
ruházta fel alakját, amilyenekkel csak a
mindennapitól nagyon eltérő lények
rendelkeznek. Az Árnyék valaha jobban
ragaszkodott gazdájához, mint az őhozzá,
kitartóan szolgálta minden mozdulatát,
holott az sohasem törődött vele. Ezerszer
jobban ismerte az életet, hiszen „felkúszott
a legmagasabb házak tetejéig", és
besurrant a pincékbe is - ismerte „a dolgok
árnyékos oldalát". Belelátott mások
álmaiba - így bódítja meg a
hercegkisasszonyt -, mert „Az árnyak és
az álmok közeli rokonok". Az Arnyék
egyesíti magában azt a meg-
magyarázhatatlan és ellenállhatatlan su-
gárzást, amivel úgy vonzza magához a
körülötte lévőket, ahogy a gyertyaláng az
éjszakai bogarakat; s azt a hideglelős
taszítást, amivel a pokol kénköves lehelete
borzasztja a hivőket. A Rossz mindig
hódítóbb és izgalmasabb ál-arcban jelenik
meg, mint a jó. Várday Zoltán mindebből
az Árnyék sima diplomáciáját, szolid
ravaszságát adta viszsza, hatalmi pozíciója
csúcsán pedig a szürke - bár könyörtelen -
hivatalnokot.

Christian Teodor, a tudós Harkányi
János - szeretetre méltó naivságával
elnyerte a nézők együttérzését. Ösztönös
emberi elutasítással csodálkozott rá az
árnyékvilágra, kitartó szerelmében és
üldözöttségében nem akart hérosszá válni,
természetes megoldásként fogadta a
halálos ítéletet, majd a megdicsőülést.

Medgyessy Pál az orvos szerepében a
hatalom által megfélemlített, de meg nem
tört, a beilleszkedés és az ellenállás között
vívódó embert érzékeltette, aki

megpróbál kívül maradni az eseménye-
ken, de igazságérzete beavatkozásra
készteti.

A főminiszter és a pénzügyminiszter
szerepében Dariday Róbert és Géczi
József a szatíra túlzást és szélsőségeket is
megengedő eszközeivel túlságosan
fukarul bántak: ártatlan, bogaras öreg-
urakká szelídültek. Nemigen lehetett
elhinni róluk, hogy egymás kiirtását, a
hidegvérű maffiavezérek módjára, tisztán
üzleti vállalkozásnak tekintenék.
Összevillanó pengékként cikázó pár-
beszédük humoros fecsegéssé oldódott, a
szöveg fenyegető vonatkozásai el-
sikkadtak. Jelenetüket a mögöttük álló
lakájok Kárpáti Levente és Bicskey Zoltán
- karakteres, olykor pantomim-szerű
mozgása billentette át a szatíra síkjára.

Eldöntetlen maradt Kalapos László
Pietro, a fogadós - és Timár Zoltán -
Caesar Borgia újságíró - alakításában,
hogy hepciáskodó törtetők kel vagy kis-
szerűségükben is nagyformátumú gengsz-
terekkel állunk-e szemben. Az ő figurájuk
sem nőtt föl a félelmetes árnyak közé,
habár néhány nevetséges emberi tulaj-
donságot felvillantottak, mint a krakéler-
séget - az újságíró esetében - és a zord
külső mögötti gyávaságot - a fogadós
esetében.

A hercegkisasszony - Pálfy Margit -
szép és szeszélyes volt, mint az operettek
naivája, Annunciata, a fogadós leánya -
Egerszegi Judit - pedig hűséges és kitartó,
mint a középfajú színművek hősnője.

Aligha lehet figyelmen kívül hagyni a
műfordító, Osztovits Ágnes kitűnő
munkáját. Svarc ugyanis sajátságos
nyelvművész: dialógusai a drámai szöveg
paródiájaként működnek. A műfordító a
mese csiszolt, különböző nyelvi
rétegekből táplálkozó, képekben is gaz-
dag stílusát ötvözte össze a szatíra fanyar
humorával és a logikai ellenpontozások
poénjaival.

A békéscsabai Jókai Színház utóbbi
évadjainak sorában igényes és jelentős
vállalkozásnak tekinthető a Svarc-bemu-
tató. Az ifjúságnak és a problémamentes
harmóniára vágyó felnőtt korosztály-nak
valóban sikerült egy előadás idő-tartamára
önfeledt feloldódást nyújtani. Jogos
hiányérzetünk csupán akkor támad, ha a
filozófiai általánosítás szintjén
megfogalmazott mesejáték teljességét és
árnyaltságát s éppen bonyolult struk-
turáltságából következő többféle réteghez
szóló gondolatait kérjük számon.

NÁNAI ISTVÁN

Színházi műhelyek

Más művészeti ágaktól (festészet, zene,
irodalom stb.) eltérően a színházművé-
szetben a formanyelv, a kifejezési eszkö-
zök kimunkálását, formálását, változ-
tatását csak közösségi munka eredmé-
nyezheti. Am a mindenkori kialakult és
szükségképpen merev színházi struktúra
csak kis teret enged a kísérletező, az új
kifejezési lehetőségeket kereső, a műfajok
határait feszegető tevékenységnek. Ezt a
feladatot általában a struktúrán belül vagy
ahhoz kapcsolódva vagy annak ellenében
működő, meg-szállottan egy cél érdekében
munkálkodó alkotó csoportok, műhelyek
vállalják magukra. Ilyen csoport például
az Utcaszínház néven ismert társulat He-
gedüs Tibor irányításával, és ilyen a
Malgot István vezette kecskeméti Katona
József Színház mozgásszínház tagozata,
amely korábban a Népszínház egyik
társulataként, még korábban Orfeo
bábegyüttesként volt ismert. Mind-két
együttes több mint tíz éve járja kö-
vetkezetesen a maga kísérletező útját, de
míg az Utcaszínház megmaradt ama-tőr
státusúnak, a mozgásszínház, úgy tűnik,
talán megtalálja a helyét a hivatásos
színházi struktúrában.

Az elmúlt egy évtized az együttesek
életében nemcsak és nem elsősorban a
művészi kísérletezés időszaka volt, hanem
mindenekelőtt az állandó újra-kezdésé, a
létükért, a fennmaradásukért, a
munkalehetőségek biztosításáért folytatott,
soha nem szűnő harcok korszaka is. Az
olyan csoportok, mint amilyenek például
az Utcaszínház, nehezen sorol-hatók be a
meglévő strukturális keretek közé, mivel
tagjaik nem hivatásos mű-vészek, a
társulatok nem tartoznak valamilyen
művészeti intézmény kötelékébe, tehát
ezek nem tekinthetők hivatásos
együtteseknek, de amatőröknek sem,
hiszen munkaintenzitásuk, elhi-
vatottságuk, művészi ambícióik alapján
professzionalistáknak számítanak az el-
sősorban a maguk kedvére és gyönyö-
rűségére játszó amatőrök között. Sajátos
köztes helyzetük, méltatlanul nehéz
körülményeik is magyarázzák azt, hogy
ezek és a hozzájuk hasonló együttesek


