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Március 8-án zajlott le Bernard Shaw Szent

Johannájának bemutatója a veszprémi Petőfi
Színházban. Akkor, amikor Vándorfi

Lászlót már kinevezték igazgatónak, de
még nem iktatták be. A színházban bá-

gyadtan fújdogált a lezárt botrány utószele. A né-
zőtér várakozással, a színpad szorongással volt
tele. A színészek provokációtól tartottak, a nézők
színpadi demonstrációtól. Sem ez, sem az nem
történt. Az előadás két mondat erejéig utalta ha-
dihelyzetre (Kőmíves Sándor lnkvizítora ejtett
néhány nyomatékos szót a világi hatalom képvi-
selőiről, miszerint „nem tanulnak bele, nem ké-
szülnek fel a feladatra"), a közönség udvarias
tapssal köszöntötte a meghajló színészeket. A
függönyön túl búcsúhangulat lengedezett; a ti-
szavirág-életű Kapás-korszak véget ért.

A napilapokban rövidesen megjelentek az el-
ső kritikák. Az egyik a hit és a politikai racionalitás
viszonyának bonyolultságát érezte ki lglódi Ist-
ván rendezéséből, a másik az erőszak negédes
könyörtelenségét találta hangsúlyosnak, a har-
madik a világi és egyházi hatalom korrupt össze-
fonódását emelte ki. Az írások szerteágazó volta
arra utal, hogy a kritikusok lglódi koncepcióját il-
letően találgatásokra hagyatkoznak. Az alábbi-
akban újabb találgató véleménye következik.

Úgy gondolom, lglódi Shaw realista Johanna-
ábrázolását kívánta követni, amennyiben egy
ösztönösen bölcs, két lábbal a földön álló, naivan
eltökélt gyereklányt állított elénk. Hiszen annyi
szélsőségesen ábrázolt Johanna - Schilleré,
Shakespeare-é, Voltaire-é - után Shaw próbált
„embert faragni" a szűz szentből. lglódi ehhez
igazodik, amikor vallási révülettől és látnoki ké-
pességektől mentes Jeanne d'Arcot képzel a
színpadra. Az előadás azonban stílusával eltér a
történet megteremthető hétköznapiságától és
életközeliségétől, mert a műfajként megjelölt tra-
gikomédia helyett tragédiaként kívánja hatáso-
sabbá tenni a darabot. Amolyan klasszikus mo-
dorban: középre zárt rendezéssel, szimmetriku-
san elhelyezett szereplőkkel, drámai fény- és
hangeffektusokkal, nagy gesztusú színészi
megnyilvánulásokkal. E dagály(osságo)t lglódi
olykor kitereli a színpad medréből, s színészeit
egy-egy kimenetel és bejövetel erejéig leküldi a
nézőtéri területre. (Amivel, ha van is célja, nem
éri el. Az előadás konzervatív játékmódjától min-

denesetre idegen ez a megoldás.) lglódi tehát
egyszerűen megjeleníti a csodatévő parasztlány
sorsát, anélkül, hogy annak alakulásában bármi-
lyen tényezőt vagy szereplőt különösebben
hangsúlyozna. Fogalmazhatok úgy: hagyja a
művet önmagáért - és önmagában - beszélni.
(Bár Shaw talán csak az utójátékban ismerne rá.)
Avagy mondhatnám azt: nem akart közölni vele
semmi személyeset.

Az előadás szépen felépített teátralitása nem
marad hatástalan, bár egy-egy ügyetlen apró-
ság ront rajta. (Ha valamin tetten érhető, hogy az
előadás nem békeidőben született, akkor az a
műgond hiánya néhány jelenetben.) Egy-két
képben az elvárhatónál és elképzelhetőnél üre-
sebb a színpad. A harmadik és az ötödik szcéna
például elviselne néhány statisztát. (Bár, ha arra
gondolok, hogy a második képben a csoportos
szereplők milyen mesterkélten, iskolásan és sta-
tikusan formázzák az udvari népséget, inkább
nem hiányolom a tömegjeleneteket.) Szeren-
csétlen kellékek nehezítik a színészek sorsát:

Pásztor Edina (Johanna) és Rácz Géza
(Dauphin)

Borbiczki Ferencét a bot, mellyel - már-már a
nevetségesség határát súrolva - többször ke-
resztülnyargalászik a színpadon, hogy rá-rá-
csapjon a zászlórúdra. (Jelezvén, hogy Dunois
nagyon mérges, amiért a szél nem akar kedvező
irányt venni.) pásztor Edinát a kardja (pallosa?)
készteti értelmetlen tötyörgésre. Fegyvere a le-
hető legalkalmatlanabb méretű: ahhoz nem elég

kicsi, hogy normálisan viselhesse, ahhoz
pedig nem elég nagy, hogy erőt kifejtve
kelljen húznia-vonnia maga Után, gyenge női

mivoltát jelképezendő. Ez a kardszerűség csak
arra jó, hogy né-ha rá lehessen támaszkodni,
mint egy sétapálcára. Ugyancsak bajos ötlet
Johanna egyik lábára béklyót rakatni a tárgyalási
jelenetben. Ez a bilincs ugyanis a legkevésbé
sem látszik olyannak, mint ami bárkit is
visszatarthatna a szökéstől, ezzel szemben
zavaróan belecsörög-zörög Pász-tor Edina
monológjába, s egy-egy pillanatra hall-hatatlanná
teszi a szöveget.

Az előadás legizgalmasabb jelenete a tárgyalás
(üde színfoltja, hogy Nyirkó lstván köteles-
ségtudó Hóhérja ott téblábol, nem tudván eldön-
teni, szükség lesz-e rá kínzói minőségében vagy
sem), a legszebb pedig a koronázás. A reimsi
székesegyházi képben érvényesül legjobban a
Vayer Tamás tervezte puritán, szikár, komor
díszlet. (Fokozza a helyzet ünnepélyességét,
majd Johanna magára maradottságát, hogy a
szereplők szövegét visszhangosítva halljuk.)
Rátkai Erzsébet jelmezei nemigen tartanak
össze: anyagaikban, színeikben, stílusukban oly
eklektikusak, hogy az előadás képében egység-
ként nem értelmezhetőek. Ezzel szemben többé-
kevésbé egységes erőt mutat a színészi játék,
kiegyensúlyozott színészi gárda áll a színpadon.
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A címszerep Pásztor Edina vállát nyomja, s
nem nyomja le. Johanna alakítójának már az el-
ső - még nőies - megjelenésekor érzékeltetnie
kell azt, amit a szereplők mondanak róla, tudniil-
lik, hogy „van ebben a lányban valami". Úgy vé-
lem, Pásztor Edina nem marad adósunk ezzel a
sugárzással. Csillogó szemmel és kislányosan
huncut mosollyal érkezik, s a kedvesen várakozó
kifejezés nem olvad le arcáról a várkapitánnyal
folytatott szócsata során. S e bájos magabiztos-
ság megadja Johanna titkának megfejtését. Ez a
lány tudja, amit tud, s el sem tudja képzelni, hogy
ne legyen igaza. Megkapóan gyermeki vonáso-
kat mutat: kamaszzsenialitást, tinédzserdacot,
toporzékoló dühöt, naiv rácsodálkozást. „Első
szerelmet" él meg, nagyravágyó álmokkal, be-
teljesült vágyakkal, hihetetlennek tetsző csaló-
dásokkal. „Égi" hangjait a józan esze súgja,
szentekkel aligha van dolga. Megy a saját feje
után, mert tévedhetetlenül tudja az utat. Értet-
lenkedik, hogy miért kell győzködnie másokat.
De ha kell, hát kell. Magától értetődő természe-
tességgel veszi rá híveit arra, hogy kövessék.
Egy darabig. S amikor megáll Johanna tudomá-
nya az emberek befolyásolásában, gyermeki
durcássággal szakít (vélt) szövetségeseivel,

hogy azután a tárgyalási jelenetben naivitása
maradékát is elveszítse. Az utójátékban Pásztor
Edina a felnőttkor küszöbére lépteti hősét: fenn-
tartja Johanna illúzióit, de már felruházza az öni-
rónia képességével. A színésznő ezzel teljesíti
be figyelemre méltó, bár itt-ott még árnyalható,
gazdagítható alakítását.

Johannával szemben erőteljesre formált poli-
tikusok hada áll. Szoboszlay Sándor Cauchonja
bölcs és megfontolt egyházi személy, s egyálta-
lán nem érzéketlenül veszejti el a szüzet. Kőmí-
ves Sándor ugyancsak tekintélyesen adja az Ink-
vizítort, hőse meggyőző erővel és tiszteletet pa-
rancsoló higgadtsággal rendelkezik. Fülöp Zsig-
mond (Warwick) elegánsan cinikus diplomatát
játszik, e szerepkörben már módja volt imponáló
tökélyre fejleszteni magát. (Cauchon, Warwick
és a Káplán érdekegyeztető tárgyalása remek
lenne, ha Bősze György mértéket tartana a Káp-
lán korlátoltságának, indulatosságának és ne-
vetségességének ábrázolásában.) Borbiczki
Ferenc a várhatónál kevésbé súlyos Dunois, vi-
szont rendkívül pontosan érzékelteti ambivalens
érzéseit Johanna iránt. Mindenekelőtt azt a
szakmai féltékenységet, amelyet a szűz hadve-
zéri sikerei váltanak ki belőle. Rácz Géza kalács-

A tárgyalásjelenet a veszprémí Szent Johanná-
ból (llovszky Béla felvételei)

képű, infantilis, kamaszosan idétlen Dauphin, s
mint ilyen, szívesen vállal közösséget a gyer-
mekforma Johannával.

Az előadás végén a szentté avatott, ám az
emberek által vissza nem kívánt Johanna az Is-
tenhez fohászkodik. „Ez a te szép földi világod
mikor fogadja már be a te szentjeidet?" Közben a
vasfüggöny elindul lefelé, könyörtelenül rácsu-
kódni készül a kérdezőre. Pásztor-Johanna ne-
kifeszül a vasnak, próbálja visszatartani, de hiá-
ba. Az egyre kisebb résen még kikiabál: „Mikor?
Sokára, Uram, sokára?" És a kérdés kérdés ma-
rad.
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