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arkas Ibolya (Martha) és Lohinszky Loránd
George) a vásárhelyi előadásban (Hosszú
ános felvételei)

ani. Igaz, nincs minden színházban egy Lo-
inszky Loránd - csak Marosvásárhelyen van.
ohinszky kivételes formátum, ereje teljében lé-
ő nagy művész, aki magához hasonítja és töké-
etesen kitölti a szerepet. Az a George, akit ját-
zik, a moralista tehetetlenségétől szenved;
em tudni, hogy frusztráltsága és erkölcsisége
ilyen viszonyban van egymással, s ez a titok

evgenyij Svarc Árnyék című drámájának
egyik magyar kritikusa azt hányta a szerző
szemére, hogy a darab mesének túlságo-
san valóságos, valóságnak túlságosan
meseszerű. Ez az észrevétel, ha nem el-
marasztalásként, csupán

énymegállapításként regisztráljuk, a svarci
zürrealizmus frappáns jellemzéseként is
ölfogható. Svarc olyan világot teremt, melyben

mese valóságosabb a valóságnál. Az
rnyékvilágában a hajmeresztő képtelenségek
indennaposak, egy-egy hétköz-

sajátos aurát teremt alakja köré. Finom intellek-
tusa és racionális férfiassága megfelelő
ellenfél-re talál Farkas Ibolya vad, nyers,
közönséges - és mégis „professzorlánya" -
Marthájában. Párosukban ott a strindbergi
eredet; gyűlölködésükben végig jelen van az
örökös és visszavon-hatatlan egymásra
utaltság. Fodor Piroska és Györffy András
összehangolt kettős szólama egészíti ki a
mesterkvartettet. A négytételes szonátát
láthatatlanul vezényli Cornişteanu, a kar-
mester.

Ilyen egyszerű a színház.

napi szó vagy cselekedet pedig a fantasztikum
benyomását kelti. Itt az esetlegesség a szükség-
szerű, az abszurditás a logikus.

A stílus

A részletek nem csupán valósághűek, de gyak-
ran a fotográfia precizitásával vetekszenek, a
kontextus azonban, melyben megjelennek, telje-
sen irreális. Akárcsak Salvador Dali képein. A ci-

nema verité eszközeivel rögzített mese teszi az
irreálisat valóságossá, a reálisat valószerűtlen-
né. A lélektani realizmus a paródiával, a hab-
könnyű játék a politikai szatírával, az álom a vé-
res valósággal, a mese a személyiségfilozófia és
a kulturális antropológia metafizikájával kevere-
dik. S a heterogénnek tűnő elemeket az orosz
imazsiniszta-szürrealista stílus egyik legfonto-
sabb vonása, a humor fogja egységbe.

Különös ez a mesevilág. A főhős hercegnőt
hódítani küldi árnyékát, s az nem csupán meghó-
dítja, de el is hódítja tőle a nőt, sőt önnön tulajdo-
nosát is vérpadra küldi. Nehéz ennél képtele-
nebb történetet elképzelni. És mégis az ember
szinte meg merne esküdni rá, hogy magát a
valóságot látja. Svarc meséjének ugyanis
nincsenek csak gonosz és csak jóságos, csak
tisztességes és csak tisztességtelen hősei. Illetve
aki van, az kintről, a „valóságból" érkezik (a Tudós
és árnyéka), illetve oda távozik (szobalány s
talán a Hercegnő is). Az utalás félreérthetetlen:
a valóság csupán az álmokban létezik. S az oda
való eltávozást (a csodát) ugyanúgy angyali
üdvözlet előzi meg, mint a mennybemenetelt.
(Annunciáta, így hívják a hősünkkel majdan a
valóságba távozó mesebeli szobalányt.)

A mesében minden bonyolultabb, áttekinthe-
tetlenebb, kuszább, minta valóságban. Egysze-
rű, áttekinthető és racionális történet csupán me-
seország határain túl képzelhető el.

Svarc a konfliktus ábrázolásakor a klasszikus
drámai helyzet újjáteremtésének jól bevált mo-
dernista fogását alkalmazza: a főhős személyi-
ségét ellentétes komponensekre bontja, s a fiktív
„főszereplő" belső konfliktusát objektív drámai
helyzetben bontakoztatja ki. A szituációban a
„jó" és a „rossz" kerül ily módon szembe egy-
mással. Az eljárással együttjáró leegyszerűsí-
tést, a démonizáló-angyalizáló tendenciákat
Svarc - szintén a modernista tradíció szellemé-
ben - a főszereplőpárost körülvevő mesevilág
kíméletlen, már-már abszurd realizmusával el-
lensúlyozza. E mesevilág hősei éles szemmel
megfigyelt, konkrét valóságelemekből megkom-
ponált, gyakran a fantasztikumig ellentmondá-
sos figurák.

Svarc mintegy visszájára fordítja a mesei áb-
rázolás alapmódszerét: szovjet típusú mesevilá-
gát par excellence „realista" hősökkel népesíti
be, s a kívülről, mintegy a „valóságból" érkező
hőspárost teszi meseszerűvé, egyoldalúan stili-
zált jellemmetaforává. Ennek a tudatos megfor-
dításnak a darab stílusa szempontjából megha-
tározó jelentősége van. Az a sajátos szürrealiz-
mus, amely a Svarc-drámát olyannyira újszerű-
vé és modernné teszi számunkra, éppen e meg-
fordítás logikájából fakad. A főszereplők Svarc-
nál drámai hőssé növelt mesefigurák, akiket a
szerző a sarkításra alapozott ábrázolásmódnak
ugyanazokkal az eszközeivel jelenít meg, mint
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az epizódszereplőket. Legfontosabb vonásuk
tehát a stilizáltság. Ha a rendező ezt a tényt nem
tudatosítja, ha nem törekszik a főhőspáros és a
mesevilág egységes ábrázolására, nem csupán a
stílus válhat heterogénné, hanem a svarci alap-
gondolat is veszíthet erejéből.

Van azonban egy másik veszély is, melyet a
rendezőnek el kell kerülnie, az ugyanis, hogy a
mellékszereplők ábrázolásában - legalábbis
látszatra - érvényesülő „lélektani realizmust"
(lásd: Hercegnő, Orvos, Slágerénekesnő, An-
nunciáta ) a főszereplőpárosra is kiterjessze. Ez
esetben ugyanis az utóbbiakat „az árnyék is em-
ber" realisztikus szentenciájának jegyében kell
színpadra fogalmaznia. Ehhez a törekvéshez a
szövegben bőségesen találni fogódzókat, hi-
szen azok az érvek, melyeket az Árnyék önnön
cselekedeteinek motiválására felsorakoztat,
enyhe interpretációs önkénnyel akár realista lé-
lektani motívumokká is átértelmezhetőek.

Az Árnyék ugyanis valóban reflektál önmagá-
ra, vannak bizonytalan pillanatai, cselekedeteit
igyekszik legitimálni, a Tudóshoz fűződő viszo-
nya kétértelmű: utálja, de annak is tudatában
van, hogy sorsuk rejtett szálakkal összefonódik.
Ezek a vonások azonban csupán hiteles
gonosszá, emberben megtestesült ördöggé
teszik, olyan lénnyé, aki több a rossz steril
szimbólumánál. Valódi vívódásokról, belső
konfliktusról azonban az ő esetében sem lehet
szó.

Az ilyen értelmezés szerkezeti okokból is tart-
hatatlan lenne. Ha az Árnyékot egyfajta III. Ri-
chárd-szerű figurává árnyaljuk, olyan távlatokat
nyitunk meg, melyek fölborítják a drámai egyen-
súlyt, hasonló árnyalásra ugyanis a Tudós ese-
tében nincs lehetőség. A Tudósnak ugyanis nin-
csenek negatívnak ábrázolható vonásai. Ha a
rendezés ragaszkodik a lélektani realizmushoz, a
Tudós esetében a hiányzó „árnyalatokat" csakis
látszattulajdonságokkal, egzaltáltsággal,
túlérzékenységgel, stb. pótolhatja.

Groteszk vonások persze a svarci alakra is
jellemzőek. Az író nem véletlenül választ hőséül
tudóst, hiszen a tudós társadalmilag rögzült
típus-rajzához kapcsolódó sztereotípiák -
rövidlátás, szórakozottság, valóságérzék
hiánya, jóhiszeműség, naivitás, stb. - valóban
elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a
színpadi figurává konvertált Jóságot emberileg
hitelesen jeleníthesse meg. Ha a rendező és a
színész nem érik be e sztereotípiák játékosan-
ironikusan stilizált megjelenítésével és
ragaszkodnak egy másfajta, úgymond, lélektani
hitelességhez, valóban nem marad más
választásuk, mint hogy a Tudóst is „lélektanilag
bonyolult" személyiséggé tegyék, hasonlatossá
az egzaltált, labilis idegzetű her-
cegkisasszonyhoz, akinek személyiségében az
ellentétes vonások szervetlenül keverednek
egymással. (Ezt a szervetlenséget Zborovszky
Andrea kitűnő beleérzéssel, éles hangulat-, illet-

Váta Loránd (Tudós) és Pálffy Tibor (Árnyék)

ve hangnembeli váltásokra alapozott technikai
megoldásokkal jeleníti meg, bár a próbák és az
egyik utolsó előadás közti periódusban az ő ala-
kítása is jól érezhetően a lélektani stílus felé moz-
dult el.)

A valóban mély belső válságot megélő, lélek-
tani értelemben tehát drámainak tűnő figurák, az
Orvos (Debreczy Kálmán-Szakács László) és a
Slágerénekesnő (Albu Annamária) félreérthetet-
lenül csehovi parafrázisok, Csehov bizonyos
mértékig szintén parodisztikus jellegű szenvedő
alakjainak egyértelmű paródiává átformált
változatai. Nem véletlen, hogy e figurákkal sem a
rendezőnek, sem a színészeknek nemigen van
mit kezdeniük.

Hogy a lélektani realizmus mennyire hiányzik
a darabból, arra az első felvonás szolgáltatja a
legmeggyőzőbb érveket. A főhős személyiségé-
nek elvben a teljes első felvonáson át „összetett-
nek" kéne lennie. Az Árnyék még nem vált le róla,
nem szakadt ki belőle, személyiségében tehát az
ellentétes komponenseknek együtt, egyidejűleg
kéne jelen lenniük. Csakhogy nincsenek jelen. A
Tudósnak egyetlen olyan szava, gesztusa sincs,
melyet a személyiségében lappangó Árnyéknak,
a „rossznak", a „gonosznak" tulajdoníthatnánk.
Sőt a környezet is kizárólag a „jót" látja benne,
méghozzá egészen hangsúlyosan, replikaszin-
ten is.

A „főhős" személyisége nyilvánvalóan már a
játékot megelőzően komponenseire hasadt. A
mese világába - tudósként -- a pozitív kompo-
nens érkezik meg. Az első felvonás végén tehát

nem a Tudós személyisége hasad ketté, hanem
a pozitív komponens antiszimmetrikus tükörké-
pe lép be a színpadra, egy olyan pillanatban,
amikor villanásnyi időre a Tudós is úgy érzi,
egyedül nem boldogulhat, önnön sötétebb énjét
kell segítségül hívnia. Az Árnyék, aki a Tudós
minden pozitív vonását negatív személyiség-
jegyként jeleníti meg, nem „kimegy" a világba,
ahogy azt a felületes értelmező vélhetné, hanem
mintegy „bejön" oda.

Ezt az értelmezést az előadás képileg is
meg-jeleníti. A belőle fakadó konzekvenciákat
azonban nem vonja le, ami nagymértékben
tompítja a hősök szembenállását, aláássa a
drámai konfliktust.

A rendezés az előadás konfliktusát a hiteles
és hiteltelen személyiség ellentétére alapozza,
pedig Svarcnál a Tudós semmivel sem hitele-
sebb személyiség az Árnyéknál. Még látszóla-
gos „hitelessége" is csupán antiszimmetrikus tü-
körképe a hitelesség árnyékra jellemző hiányá-
nak. A hiteles emberi személyiség az árnyék és
az antiárnyék (a Tudós) személyiségjegyeinek
egyfajta egysége lenne. De épp ennek az egy-
ségnek az eltűnése az, amiről a modern dráma,
egyebek közt, Svarc mesejátéka is szól.

Lélek és ábrázolás

Bocsárdi László a Svarc (de jobbára az előadás
színészei) által (is) briliánsan ábrázolt mellék-
szereplőkben: a Pénzügyminiszterben (Botka
László), a Fogadósban (Darvas László), a Zsur-
nalisztában (E. Szabó Lajos) pusztán az epizód-
szereplőt és nem a darab tulajdonképpeni stílu-
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Pénzügyminiszter: Botka László

sának hordozóit látja meg. Nem jön rá, hogy az Ár-

nyékot egyfajta lélektani drámaként színpadra vinni
nem kisebb képtelenség, mintha valaki a Kopasz
énekesnőt akarná szalondrámaként előadni.

A „lélektani hitelesség" így aztán magát az
előadást teszi lényeges vonatkozásaiban hitel

telenné. A két főszereplő „belső drámája" -
minthogy nem létez ik - mégoly leleményes ren-
dezői és színészi munkával sem jeleníthető meg.
Ha a rendező és a színészek komolyan töreksze-
nek erre, az ábrázolási eszközöknek fokozato-
san öncélúakká kell válniuk, a tulajdonképpeni -
abszurdba hajló - drámát maga alá kell temet-
nie a nem létező lélektant „ábrázoló" gesztus-
kavalkádnak.

Az erős jelképi tartalommal telített, telitalálat-
szerű svarci stilizálást (lásd „élvhajhász" Pénz-
ügyminiszter, aki úgy „hódítja meg" a Slágeréne-
kesnőt, hogy - mozgásképtelen lévén - pózait is
az őt hurcoló testőröknek kell beállítaniuk) hát-
térbe szorítják a folyton megtörő lendületfuta-
mok, a vízszintes és függőleges teret betöltő (a
két főhős folyton székek, asztalok, ágyak tetején
ágál), jól átgondolt és látványosan megkompo-
nált, de önmagán kívül semmit vagy majdnem
semmit nem jelentő s ezért túlbeszéltnek, túlfe-
szítettnek tűnő koreográfia.

Azokban a jelenetekben, melyekben a két fő-
hős megjelenik mindenből több van a kelleténél.
A legkirívóbb példák:

Az előadás négy órájának jelentős részét a
heverőn való hanyatt fekvések, a takarón
végzett vissza-visszatérő babramunka, a
színpad bizonyos pontjai közti menetrendszerű
ingázás műveletsorai töltik ki. A főhős alakítása
hemzseg a jól kivitelezett, de jobbára
jelentéstelen, semmit-mondó vagy túlbeszélt
„játékoktól".

Az Orvos kérdésére - hogy érzi magát - a
Tudóst alakító Váta Loránd ugrálni kezd: „ - Tel-
jesen egészséges vagyok". Ami annál
fölöslegesebb, mert ezt a jelenetet egy valóban
jelentéses, jól vizualizált jelenet követi, mikor is
az Orvos naiv-védtelen páciensével a legyintést
és a vállvonogatást gyakoroltatja.

A Tudós a palotában az Árnyékkal való talál-
kozás előtt látványosan a cipője talpán nyomja el
cigarettáját, s a csikket zsebre vágja. A jelenet,
már csak a nézőben felkeltett nyugtalanság miatt
is (hátha nem aludt el teljesen), kitűnően alkal-
mas arra, hogy jelképes jelentést vegyen magá-
ra. Igen ám, csakhogy ez a jelenetsor semmit
nem jelent, ha csak azt a közhelyet nem, hogy a
Tudósa palotában nem érzi otthon magát, nem-
igen tudja, hogyan kell viselkednie.

S az Árnyék esetében is bőven akadnak üres-
járatok.

A második felvonás elején a Főpincért alakító
Kalamár György minden ok nélkül folyton-
folyvást üti, rúgja a szerencsétlen Árnyékot.
Hogy miért? Érthető. Az adott koncepcióban ez
a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt kí-
nos epizód az Árnyék lélektanának egyik
legfontosabb motívuma, k ike l l tehát, úgymond,
domborítani.

Az Árnyékot megjelenítő Pálffy Tibor egy adott
pillanatban az abrosszal porolgatja-törülgeti a
Tudós által földre söpört 8989-es dosszié oldala-
it. Talán azért, hogy érzékeltesse a nézővel,
mennyire fontos számára e dokumentum...
Csakhogy ez a fontosság a jelenet egyik eviden-
ciája. Kiemelni merőben fölösleges, pusztán a
mélyebben fekvő lényegről terelheti el a figyel-
met.

A Hercegnő elcsábításának nagyjelenetében
az Árnyéka lány éjszakai álmait mondja el. A je-
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lenet logikája szerint valósággal behatol a lány
tudatába, szinte a bőre alá férkőzik, hipnotizálja.
Pálffy azonban a mellettük álló fémvázas bádog-
asztalra ugrik, s annak bizonytalan, remegő lap-
járól próbálja lenyűgözni a lányt. Hogy mit jelent
mindez? Nehéz lenne megmondani, mert a
jelenet lényege éppen a fokozódó
magabiztosság, a jól kalkulált, hideg fejjel
irányított csábítási manőver. A virágok
boszorkánykörébe vont lány hiába próbál
menekülni, a legintimebb titkait is ismerő Árnyék
jól érzékelhető örömmel, a magabiztos
romlottság kéjével vonja egyre szorosabbra a
hurkot áldozata köré. A jelenet elejétől, amikor is
- még a félszeget játszva - a szék karfájának
védelméből beszél a magabiztos, parancsolás-
hoz szokott hercegkisasszonnyal, a szerepek
mindinkább felcserélőnek... Ebben a jelenetsor-
ban sem a remegő asztallap, sem a szereplők
alá-fölé rendeltségét sugalló térbeli pozíció nem
játszik szerepet, tehát - az Árnyék lélektana je-
gyében - ismét a lényegről, a rontás sátáni gyö-
nyöréről tereli el a figyelmet.

Arról nem is beszélve, hogy a főszereplők és
környezetük zaklatott lelkiállapotra utaló ide-oda
rohangálási auditív effektusaikkal, a színpad újra
és újra feldübörgő deszkáival is csupán a néző fi-
gyelmét oszthatják meg, terelhetik át a jelentés
nélküli mozzanatokra. Ami annál is zavaróbb,
mert a rendezés az előadás hangzásvilágát is
kitűnő érzékkel és nagy műgonddal tervezi meg.

Tér és idő

Bocsárdi László nem mindennapi tehetséggel
megáldott alkotó. Kevés olyan előadást láthat-
tunk a sepsiszentgyörgyi színházban, melyben
ilyen erőteljesen érvényesültek volna a vizuális
és auditív effektusok, mely ennyire jól megterve-
zett és átgondolt színpadi térben és időben
bontakozott volna ki.

Bocsárdi biztos szemmel fedezi fel a dráma
legbensőbb lényegét kifejező, tökéletesen szim-
metrikus színpadkép (Dobre-Kóthay Judit kitűnő
munkája) kínálta lehetőségeket, a jobb és a bal
oldal átgondolt „szereposztásban" váltakozik,
hogy aztán a főhősöket szinte egybeolvasztó
bírkózás mesterien megoldott nagyjelenetét a
szín-padi háromszög csúcsában helyezze el,
abban a pontban, ahol a dráma erővonalai
keresztezik egymást, ahol az ellentétes
jellemkomponensek ismét egyetlen testté-
lélekké olvadnak össze.

Az első felvonásban ugyanitt pillantjuk meg a
Hercegnőt is, akinek alakjában szintén az alap-
konfliktus komponensei futnak össze, s elegyed-
nek - mint láttuk - szervetlenül, s aki a játék-
térbe lépve szintén megkettőződik, lényének
pozitív tükörképe (mintegy angyali mása)
mindinkább a cselédlány, Annunciáta alakjában
dereng fel.

Zborovszky Andrea (Hercegnő) és Pálffy Tibor
(Hosszú János felvételei)

E háromszög láthatatlan szögfelezője nem-
csak a színpadot osztja szimmetrikus oldalakra,
de a játék maga is e láthatatlan szögfelező két ol-
dalán, jól átgondolt szimmetriában szerveződik.
Az első és a harmadik felvonás legfontosabb bú-
tordarabja a heverő, melynek még a
felezővonalhoz viszonyított hajlásszöge is
szimmetrikus, attól függően, hogy a Tudós vagy
az Árnyék dominálja-e a jelenetet, a színpad
jobb, illetve bal oldalán jelenik meg.

S a szerkezet nem csupán a térben, az időben
is szimmetriákra épül. A második felvonás jobb
oldali, virágokból rajzolt boszorkánykörére a
harmadik felvonás bal oldali, gyertyákból
rajzolt gyászköre időben is rárímel. Annál is
inkább, mivel mindkét helyszín főszereplője az
Árnyék.

De az is mély és lényegi jelentést hordoz ma-
gában, ahogyan a hangsúly a két felvonás közt a
Tudós térfeléről, ahol még az Árnyék is virágok-
kal manipulál, az Árnyék térfelére tevődik át, a

fényből a félhomályba, melyben a nyoszolyát,
mint egy halotti ágyat, gyertyák veszik körül.

Az összes igazán súlyos jelenet a jobb első
sarokban zajlik. Az Árnyék javára érvényesülő
hatalmi aszimmetriát, az elöadás ily módon is
egyfajta morális-emberi aszimmetriával ellensú-
lyozza. Az Árnyék emberi megnyilatkozásai, a
Bocsárdi és a Pálffy által emberinek és bensősé-
gesnek értelmezett és ábrázolt csábítási jelenet,
illetve a Tudós megnyerésére tett kísérlet is ezen
az oldalon zajlanak. A jobb első sarokban való
(tényleges) megjelenés és a bal első sarokban
való eltűnés közt az Árnyék Bocsárdi értelmezé-
sében mintegy önmagától (?) idegenedik el.

Kár, nagyon nagy kár, hogy a színészi játék -
téves koncepcióból fakadó - üresjáratai az
előadást, főként az első felvonásban,
vontatottá, körülményeskedővé teszik, de a
következő fel-vonásokban, a mindinkább
fölpörgő cselekmény perceiben is gyakran
terelik el a figyelmet a lényegről, a kiváló
rendezői, díszlettervezői, színészi
teljesítmények egész soráról.

Úgy tűnik, a jó dramaturg kiváló rendező ese-
tében sem nélkülözhető...


