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színjátékkultúrából is használ eszközöket. Szél-
sőségektől mentes kiegyensúlyozottság, bizo-
nyos kisugárzó erő jellemzi.

Molnár Piroska a kedélyes, nagylelkű-nagy-
szívű Aasét játssza el, népi ízzel fűszerezve az
előadást. Német Mónika Solvejget naivaszerep-
ként, az asszonyi tűrést és alázatot is
érzékeltetve kelti életre. Spindler Béla mint
Dovre apó (eb-ben a fordításban papa) mitikus
mesei alakot, groteszk uralkodókarikatúrát
formái. Gyuricza István a Gomböntőnek a
tárgyilagosság, következetesség és
határozottság hangsúlyozásával ad súlyt és
démonikus jelleget. A számtalan epizódalakítás
közül emlékezetes a szfinxjelenet-ben Kelemen
József önmagát tollnak tekintő Husszeinje. A
sok kiegyensúlyozott, egymásra figyelő és
egymással összhangban lévő szerep-formálás a
rendező irányító munkáját dicséri. Az előadásból
mégsem elsősorban ezek a karakterek őrződnek
meg az emlékezetben, hanem a
látványosságok, a képek: a trollok bizarr kaval-
kádja, a többszöri hóesés, a tengerpart - a vízen
hajóval -, a piramisok monstrumai stb., stb. A
kaposvári Peer Gynt elkápráztat, az új színpad-
képek szépsége, festőisége elgyönyörködtet, de
ahol a darab epizódjaiból hiányzik a drámaiság,
ott az előadás veszít vonzerejéből.

A norvég szerző darabjának két, ennyire el-
térő színpadi verziója felveti azt a kérdést, hogy
vajon még Ibsen Peer Gyntje-e az, ami a kecske-
méti és a kaposvári színpadon megjelenik? Igen
is, meg nemis. Igen, hiszen mindkét előadás nar-
ratív struktúráját és az egyes epizódok centru-
mát az ibseni szöveg határozza meg. De még-
sem (csak) Ibsen Peer Gyntje ez, mert az irodal-
mi alapanyag mindkét előadásban úgy jelenik
meg mint kiindulópont, mint művészi inspiráció-
forrás, amelyből eltérő színházeszményekhez,
eltérő alkotómódszerekhez vezet az út. A két
előadás feltételrendszerének különbségét sem
feledve megállapítható, hogy mindkét színház-
ban művészi érvényességű és esztétikai jelentő-
ségű produkció született.

Henrik Ibsen: Peer Gynt (a kecskeméti Katona József
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Föltétlenül meg akartam nézni a Szent
Johannát Nyíregyházán. Kedvenc darabom.
Korántsem hibátlan színpadi alkotás, de
ami Shaw-nak igazán sikerült ebben a
művében, az Jeanne d'Arc alakja. Ha sze-
rencsés a rendező, és akad társulatában olyan
színésznő, aki született Johanna - megvan az
előadás. Bár másfelől úgy tűnik, még egy Bajor
Gizi sem jelentett garanciát a sikerre. Legalábbis
Kosztolányi az 1924-es Magyar Színház-beli
magyarországi bemutató láttán - amelyben pe-
dig Törzs Jenő játszotta a dauphint és Csortos
Gyula a bölcs és kegyetlen püspököt, Cauchont
- egyáltalán nem ír lelkesen a műről. Figyelemre
méltóak az észrevételei: „Nekem egész előadás
alatt az az érzésem volt, hogy egy nagyon okos
ember társaságában vagyok... Az ész diadalát
látom, egy szikrázó agyvelő rakétázását... Ta-
núja voltam, hogy mire képes a művészetben az
értelem. Nem sokra képes. Egy pillanatra sem
melegedtem föl, egy másodpercre sem hatód-
tam meg... Furcsa kötelességet rónak az ilyen
szerepek a színészekre. Nem szabad túlságo-
san lelkieknek lenniök, be kell érniök, hogy pusz-
tán érvek és figurák... Alakjai egytől-egyig lábon
járó, sokszor elmés, sokszor torz vitatételek...
Shaw nagyon okos ember... Végül azzal az ér-
zéssel távozom a színházból, hogy nem is érde-
mes ilyen okosnak lenni."

Úgy látszik, nem csak a magyarországi kritika
fanyalgott. Shaw a műhöz írt előszavában
hosszú passzust intéz a kritikusokhoz,
melyben szinte mentegetőzik: „Néhányan már
észrevették közülük - inti őket némi pátosszal -
, hogy nem a darab időtartamának órákban mért
hosszúsága számít, hanem az, hogy milyen
sebesen telikel az idő, s így aztán rájöttek arra is,
hogy a színház, noha arisztotelészi
pillanataiban a tisztítótűz lángjával éget, nem
okvetlenül olyan unalmas hely, mint ahogy
eddig tapasztalták."

Egymás és közös dolgaink iránt közömbös
korban élünk. Ily időkben különösképp szüksé-
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günk van a megrendülésre, melyet egy jó színhá-
zi előadás képes bennünk előidézni. Egyébként
nemcsak Johannának súgtak a „hangjai" - ne-
kem is súgnak. Ezért voltam benne biztos, hogy
Nyíregyházára kell zarándokolnom Szent Jo-
hannát nézni, ha már oly nagyon vágyódom ama
bizonyos tisztító lángokra.

Amikor valaki sikeresen állít színpadra egy
olyan művet, amelyikbe korábban sok rendező-
nek beletört már a bicskája, a kritika, jogosan, ki
szokta jelenteni: „X. rendező újraolvasta a
dara-bot." Ezúttal is bátran megállapíthatjuk:
Verebes István „újraolvasta", vagyis jó alaposan
elolvasta a Szent Johannát, és anélkül hogy
erőszakot követett volna el a művön avagy
annak szellemén, azt, ami benne nem eléggé
színházszerű, szín-házivá tette, amit Shaw kicsit
nyakatekerten képzelt színpadra,
leegyszerűsítette (különös, de az egyszerű
megoldások a színpadon mindig át-ütőbbek,
mint á sziporkázó ötletek), „megkozmetikázta" a
mű befejezését, s általában arra törekedett,
hogy ne csak az értelmünkkel közelítsük meg
Jeanne d'Arcot és korát, hanem a szívünkkel is.
A szívünket viszont csakis az érinti meg, ami a
színészekkel, a színészek között történik, a
„tisztítótűznek az a bizonyos arisztotelészi
lángja".

Az előadás nagy súlyt fektet rá, hogy ponto-
san megismertesse velünk azokat az érdekeket,
amelyeknek szükségképp össze kellett
morzsolniok Johannát, ezt a nem közülük való
és nem közéjük való tizennyolc éves lotaringiai
paraszt-lányt. Az efféle érdekek, nálunk vagy
másutt, most vagy akkor, egy szóval mindigés
mindenütt összeszövetkeznek - holott
egymásnak is el-lenfelei -, hogy kiirtsák az
ellenük lázadót, azaz a bennük
intézményesedett, megcsontosodott rendszert
alapjaiban megtámadó forradalmárt.
Ugyanakkor ahhoz, hogy megértsük ezeket az
összecsapó érdekeket, nem elég, ha meghall-
gatjuk a fényesen kidolgozott érvek egymásnak
szegeződését szavalják el őket bármily éke-
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sen is a színészek. Verebes azt a sziporkázó
humort és szellemességet, mely Shaw
eszmefuttatásainak kivételes sajátossága -
átemelte, szublimálta a szereplők
karakterrajzába, s ettől minden egyes színpadi
alak élővé, hitelessé, sőt még szerethetővé is
vált. Gondoljuk csak el: Johannát egy olyan
színpadi „team" hagyja sorsára és küldi a
máglyára, amelyben minden egyes szereplőnek
a maga szempontjából igaza van. És ebből
születik az igazi dráma. Ehhez azonban ki kellett
dolgozni minden egyes szereplő belső

igazságtól átitatott karakterrajzát. A nyíregyházi
Szent Johanna-előadás Jeanne d'Arcja nem
holmi áhítatos sztár az őt körülvevő kegyetlen és
ostoba, arcnélküli középkori világban és nem is
szenvedő, birkajámborságú mártír, akit kegyet-
len bírák önelégült kéjjel löknek a máglyára.

A nyíregyházi Johanna - Varjú O l g a - írástu-
datlan, de épeszű, tisztánlátó, aki kellőképpen
megszállott ahhoz, hogy merjen hadat viselni a
középkor eszme- és intézményrendszerével. Az
a körülmény, hogy „hangokat hall", nem bizonyí-
ték a hibbantságára, de még csak szent
mivoltára sem - hiszen ő maga mondja, hogy a
hangokat bárki meghallhatja, aki odafigyel rájuk.
(Más

kérdés, hogy vallásos elragadtatottságában a
hangokat kedvenc szentjei üzenetének hiszi.)
Johanna valójában azért hall hangokat, mert hi-
vatástudata van, történelmi feladata, és semmi-
féle egyéb érdek nem köti meg lelkét és elméjét,
mint hogy teljesítse a lelkiismeretéből érkező pa-
rancsokat. És hát nemis azért kell őt megsemmi-
síteni, mert hangokat hall, hanem mert rendkívül
veszélyes. Politikai okokból kell meggyilkolni.
Veszélyes, mert a középkor homályában meg-
sejtette a nemzeti gondolatot, azt meri állítani,
hogy a francia föld a franciáké, s hogy akik azo-
nos nyelvet beszélnek, azok egy nációhoz tar-
toznak; ki meri jelenteni, hogy a hódítók igazság-
talanul járnak el, tehát nem is segíti meg őket
vállalkozásukban az Isten; tisztában van vele,
hogy az egymással osztozkodó hűbéri
arisztokrácia féken tartására erős központi
hatalomra van szükség, tehát meg kell
koronáznia a királyt; érzi, és nem is hallgatja el,
hogy az Istennel való kapcsolatához nincs
szüksége az egyház közvetítésére, ami már a
reformáció alapgondolatát vetíti előre. Mivel
kisgyermek kora óta katonai ambíciói vannak,
arra is rájön a maga józan paraszti eszével, hogy
miért veszítik el a csatákat a franciák, és miért
nyernek sorozatosan az angolok, ennélfogva
nem is tehet mást, mint hogy hozzá-fogjon és
megtanítsa a franciákat a helyes harc-modorra.

Ugyan meddig tűrhet el egy ilyen előfutárt a
saját kora?

A Móricz Zsigmond Színház színpada kismé-
retű, a Szent Johanna pedig hat különböző szín-
helyen játszódó történelmi színmű. Olyan játék-
teret kellett tehát kitalálni, amely elfér a színpa-
don, könnyen és gyorsan átdíszíthető, amellett
fantáziánknak is táplálékot nyújt. Verebes István
és meghívott tervezői - díszlet: Kis Kovács Ger-
gely, jelmez: Torday Hajnal - szemmel láthatóan
abban az alapkoncepcióban állapodtak meg,
hogy ebben az előadásban minden, színpadon
megjelenő elem fehér legyen. (Kivéve Johannát,
akinek mind a női ruhája, mind katonaviselete
halványkék, továbbá a finálé egy-két motívumát,
amelyről még szó lesz.) Fehérek a várfalak, a
kastélybelsők - a tépett anyagfoszlányokból
összeapplikált felületek tökéletesen megjelenítik
a kort. (Sajátságos: ahogyan nedves folyóparti
homokból is tudtunk gyermekkorunkban gótikus
hatású várat csöpögtetni, a fehér rongyfalak kö-
zé is odavarázsolható a reimsi székesegyház.)
Fehérek a bútorok, fehérre meszelt a dézsa is
Robert Baudricourt várkapitány lakóhelyiségé-
ben, ahogyan fehér fekhelyen heverő lotyójának
takarója is fehér, fehér Cauchon püspök hordoz-
ható gyóntatószéke valamennyi csipkéjével
egyetemben, fehér az angolok sátra is, és termé-
szetesen fehér a kínvallató emelvény a kihallga-
tás helyszínén. Ekkorra már a hónapok óta fo-
goly Johanna is fehér, elrongyolódott katonaru-
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hában jelenik meg az ugyancsak fehér csuklyák-
ba burkolózó bírák előtt. A fehér a közfelfogás-
ban az ártatlanság színe, és Verebes István,
Shaw-hoz hasonlóan, meglehetősen ironikus-
szatirikus alkat, ennélfogva talán semmivel sem
ellenpontozhatta volna jobban a Johannát körül-
vevő kegyetlen külvilágot - mely ráadásul a „sö-
tétnek" nevezett középkorban helyezkedik el -,
mint ezzel a mindent beborító fehérséggel,
amely éppoly kötelező és egyetemleges, mint
kaszárnyákban a katonaruhák színe. A fehér
szín gondolatát a domonkos rendi szerzetesek
viselete is sugallhatta, hiszen IX. Gergely pápa
épp a fehér csuhájú barátokra bízta az inkvizíci-
ót, az eretnekek üldözését. Mindenesetre az elő-
adásban a legfehérebb, a legvakítóbb Cauchon
püspök úr kesztyűje; lehetetlen levenni róla a
szemünket, miközben viselője ujjait morzsolgatva
Husz János és Johanna eretnek voltáról érte-
kezik.

A jelmezek legfőbb leleményei a fejfedők.
Shaw szerint a kor divatja megkövetelte, hogy
mindenki viseljen valamit a fején. A stilizált fejvi-
seletek kiválóan utalnak a történelmi korszakra,
viselőjük rangjára és egyben jellemére is. Éppily
sikerültek a katonák különféle horgolt ruhada-
rabjai, amelyek a középkori lovagi páncél fém-
sodronyát jelképezik. A legmulatságosabb kel-
lék pedig Károly király fehér papírfecni-koronája.

Mindent összevetve: a tér, a jelmezek, a búto-
rok és a kellékek tökéletes segítői Varjú Olgának
abban, hogy a nyíregyházi színpadon életre kelt-
se azt a szentet, akit Shaw és Verebes elképzelt.
Harangkongással kezdődik az előadás. (És ha-
rangszó választja el egymástól az egyes jelene-
teket is - hol lélekharang, hol hatalmas székes-
egyházi harangzúgás -, ez egyúttal az előadás
zenei aláfestése is. Nem hatásvadászat ez, nem
is az átdíszítésekhez szükséges kényszerzaj;
Johanna személyiségéből következik. Hiszen
Johanna imádja a harangszót, ebből hallja ki az
üzeneteket, mit kell tennie.) Varjú Olga háta kö-
zepéig leérő barna bodros hajjal, bal térdén
összecsomozótt szoknyában robban a
színpadra, hogy megnyerje első csatáját: lovat,
katonaruhát és kísérőket kér, mert át akar vágni
az ostrom-gyűrűn, hogy eljusson a dauphin elé.
Nem szép ez a lány, de nem is csúnya. Talán
nőies - hiszen bögyös -, de még az sem igazán.
Viszont lehengerlő és ellenállhatatlan a
viselkedése, pontosabban a hatása. Hevesi
Sándortól származik a mára már anekdotává
érett instrukció: „A király nem attól király a
színpadon, hogy annak van öltözve, hanem,
hogy akképp viselkednek vele szemben."
Verebes egész színészvezetésén
következetesen végigviszi ezt az elvet. Nem az a
fontos, hogy mi is rögvest átéljük-e, amit a
többiek állítanak Johannáról: „Van ebben a
lányban valami." Sokkal fontosabb, hogy az
intézőt játszó Koblicska Kálmán milyen feldúlt
mi-

Stogumber: Horváth László Attila
(Csutkai Csaba felvételei)

atta, hogy a goromba és rendíthetetlennek tűnő
Baudricourt kapitánya szemünk láttára inog meg
és adja be a derekát, s hogy már eddig is
lelkesülő híve, Puli (Petneházy Attila) olyan
ragyogó arccal és elragadtatottan beszél róla,
hogy nyomban elhisszük: biztosan át fognak
jutni együtt az ostromgyűrűn.

A következő jelenetben lép majd Johanna a
dauphin elé. De még nem ért ide. A vár trónter-
mében, baloldalt a reimsi érsek (Gazsó György)

várakozik a dauphinre. Verebes az érsek küllemé-
nek kidolgozásánál úgy járt el, ahogy a Shakes-
peare-hősök megformálásánál szokás: a dialó-
gusból olvasta ki az igazi instrukciót. Az érsek
úgy áll ott, mintegy kapubálvány - jegyzi meg a
főkamarás. Humorosabb és egyben ijesztőbb
kapubálványt aligha faragtak a régmúlt idők kő-
szobrászai, mint amilyet itt látunk. Gazsó György
hatalmasra kitömött hasán fehér prémmuff -
ebben tárolja áldást osztani hivatott kegyes ke-
zeit. Mindkét oldalról egy-egy felénk profillal álló
tonzúrás domonkos szerzetes támasztja meg,
nem mintha támogatni kellene, megáll ő a sa-
ját lábán, de így még erőteljesebbnek tűnik.
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Egyszerre ijesztő és mulatságos, amikor
Johanna, a tiszteletadás és tiszteletlenség
egészséges keverékével, sietősen a maga
katonásra nyírt feje búbjára kényszeríti az érsek
vakító fehér kesztyűs kezeit, ekképp erőszakolja
ki az áldását. (Később, a koronázás után
ugyanez a kéz egy kardél hidegségével és
merevségével utasítja vissza Johannát, és
vonja meg tőle az áldást, ott, a Szűzanya oltára
előtt. Ekkora már csak La Hire (Czikéli László)
marad rajongó, odaadó híve.)

Az előadás egyik legszebb jelenete Johanna
és a dauphin találkozása. A nyíregyházi Károly
(Bede-Fazekas Szabolcs) nem az a hitvány,
szerencsétlen figura, amilyennek a dauphint áb-
rázolni szokás. Az igaz, hogy udvartartása sem-
miféle tiszteletet nem tanúsít iránta, de ez főleg
azért van, mert mindenkinek az adósa, és nincs
valódi hatalom a kezében. Ráadásul Bölcs Ká-
roly unokája nem is érez semmiféle kedvet ah-
hoz, hogy uralkodóvá váljék, s tekintélyes ősei
nyomasztó árnyéka elől az udvari bolond sze-
repkörébe menekül. Kékszakállal (Tűzkő Sán-
dor) játékosan hátsó felen billentik, fejbe vag-
dossák egymást - e játszadozásból azonnal ki-
tetszik, kinek is tartják alattvalói a koronázatlan
királyt; a főkamarás (Tóth Károly) elől viszont ré-
mülten a pad alá bújik. Ebből az önmaga elől is
menekülő lelkibetegből kell Johannának királyt
faragnia.

Johanna legelőször is fölállítja a fölborult trón-
széket, és ráparancsol Károlyra, hogy üljön bele.
Bede-Fazekas tragikus bohócszámot ad elő:
nyüszit, kutyavonyítást hallat, összegömbölyöd-
ve gurul ide-oda, végül szánalmas öniróniával
elhelyezkedik a trónon. Talán csak testvérek kö-
zött lehetséges a testi kapcsolatnak az a testiet-
lensége, ahogyan Johanna a királyjelölt kétség-
beesett arcát két vigasztaló tenyere közé fogja,
ahogy a fiú a katonává vedlett lány mellébe fúrja
a fejét, ahogy zokogva lába elé omlik, ahogy
összeölelkezik vele és megpróbálja rávenni, hogy
varázsoljon a számára pénzt. Sír a királyfi, igen,
zokog, de nincs ebben semmi szégyenletes, hit-
vány vagy férfiatlan. Aki fél, annak oka van sírni,
és mindenkinek lehet oka félni. Legfőképp talán
egy jövendő királynak. Végül mégiscsak legyőzi
őt a lány. „Ó, csak mernék hát!" - kiáltja, elszán-
va magát a dauphin, s előrelendíti a karját, mint-
ha a Johannát övező aurába akarna beleka-
paszkodni. Behívja az udvart, s bejelenti, hogy
Johannára ruházza hadserege parancsnoksá-
gát.

Rendkívül szép a Fattyúval való találkozás is.
Dunois (Megyeri Zoltán), a vérbeli hadvezér Or-
léans-nál, a Loire partján kénytelen csapataival
vesztegelni, mert nem fordul meg a szél. Türel-
metlenül várja Johannát, de nem mint katonát,
hanem mint olyasvalakit, akinek az a híre, hogy
kedves az égieknek, s talán közbe tudna járni a

kedvező széljárás érdekében. Azt akarja, tegyen
csodát. Katonaként nem veszi komolyan, szán-
dékosan be is csapta, félreterelte a lány vezeté-
sével érkezett hadosztályt. A kimerült és felhá-
borodott lány félájultan lesiklik a földre; kiváló öt-
let, hogy Megyeri úgy segíti fel, hogy a nézőtér
felé eső kezével egyszersmind megmarkolja a
lány mellét, mintha ellenőrizni kívánná, valóban
női személy-e, ám kézmozdulatában ugyanak-
kor nincs semmiféle tiszteletlenség vagy paráz-
na szándék; másfelől azt sem akarja mímelni,
hogy csak véletlenül érintette meg ilyen illetlenül
a lányt. Johanna azonban nem vesz tudomást a
kis epizódról; legalábbis nem mutatja. Amikor
néhány perccel később Dunois kijelenti, hogy a
szentet várta és fogadta örömmel Johannában,
az előbbi deszakralizáló pillanat szétfoszlik,
vagy inkább emberivé egészül.

A negyedik képben, az angol sátrában, a drá-
madramaturgiai középpontjában lepaktál a
francia Cauchon püspök (Bárány Frigyes) és az
angol főúr, Warwick (Gados Béla). Johanna még
a győzelmei felé robog, de a sorsa itt dől el. A vita
a két hatalmasság, a világi nagyhatalom és az
egyház képviselője között lényegében mindössze
azon folyik, hogy mint boszorkányt avagy mint
eretneket küldjék-e majd máglyára. Shaw úgy
képzelte el a jelenetet, hogy a tekintélyes angol
főúr a püspökre várva egy képes breviáriumot
lapozgat, miközben a mellette ülő ideges
káplán szorgalmasan irogat. E színpadi szem-
pontból meglehetősen unalmas szituácíó helyett
Verebes hallatlanul humoros jelenetet rende-
zett. Warwick gróf finom sakkasztalkáján éksze-
reknek is beillő figurákkal sakkozik, lényegében
egyedül, bár az idegesen föl-alá rohangászó
káplán (Horváth László Attila), miközben a fran-
ciákat szidja és a Szűzre acsarog, szolgai enge-
delmességgel és udvariassággal be-bemondja
a saját lépéseit. Az angol miliőből természetesen
nem hiányozhat a kandalló sem: egy vasrácsok-
ból alkotott óriáskalicka, alján néhány fahasáb-
bal biztosítja az angol megszállók számára, hogy
francia földön is otthonosan érezzék magukat.
Végre megérkezik a püspök, Bárány Frigyes.
Azazhogy hozzák. A már korábban említett hor-
dozható gyóntatószékben. Nem száll ki, ki sem
nyitja az ajtót, csupán a befüggönyözött ablakon
keresztül csókra nyújtja főpásztori gyűrűvel éke-
sített fehér kesztyűs kezét. Gados csak úgy tud
vele kapcsolatot találni, ha körbejárja a termetes
gyóntató-, utazóládát. Amikor már nem feszíthető
tovább a húr, a püspök úr kegyesen megnyitja a
fülke ajtaját, de továbbra is csak lefelé bámul,
mint holmi személytelen gyóntató pap. Rendkí-
vül nehéz jelenet ez. Tematikájával, hosszú mo-
nológjaival, a vitadrámák stílusában írott dialó-
gusaival, mondhatni, teljesen színházidegen. De
a három remek színész, kihasználva azt a szín-
padi szituációt, melyet a főpapi gyóntatószék je-

lenléte biztosít a számukra, nagyszerű színházat
varázsolt belőle.

Az inkvizíciós képben hatalmas kereszt lebeg
a tárgyalóterem fölött. Johanna lánccsörgés kö-
zepette, rongyosan jön be. Nagyon jók a színé-
szek ebben a jelenetben is; Tóth Tibor, Avass
Attila, Bajzáth Péter és Felhőfi-Kiss László nevét
itt kell megemlítenem. Az Inkivizítor szerepében
Hetey László is kiváló, de abból a hatalmas
értekezésből, amelyet a szerző jóvoltából föl
kell mondania, érdemes lett volna húzni
valamennyit. Varjú Olga mélyen emberi. Ott áll a
vissza-fordíthatatlanság kapujában. Emberi,
ahogy a menekülést választaná, és emberi,
ahogy inkább mégis a máglyahalál mellett dönt.
Emberi, még ha szent is.

A Szent Johanna utójátékát soha nem ked-
veltem. Kissé erőltetett Károly király álma,
melyben negyedszázaddal Jeanne d'Arc meg-
égetése után megjelennek egy kis végső disku-
rálásra a darab korábbi szereplői. Azután egy
úr a huszadik századból - vagyis ötszáz évvel
később - meghozza a hírt, hogy Johannát
szentté avatták. Nyíregyházán nem ez történik.
A máglyahalál után lassan, mintegy szégyen-
kezve, tapsrendbe állnak a színészek. Felhúz-
zák a trégerre a keresztet, s bejön Johanna a
főszereplőt megillető helyre, középre. Egy ci-
linderes, frakkos úr színes virágokkal telerakott
kosárkát helyez a lába elé, majd felolvassa hi-
vatalos szentté avatásának dokumentumát. Az
egykori kortársak feszélyezettsége elpárolog;
föloldódnak és magyarázkodásba, mentegető-
zésbe kezdenek, miért is voltak kénytelenek
Johannát annak idején sorsára hagyni. Johan-
na megbocsátó, ahogy egy szenthez illik. Hirte-
len kiderül, már szobra is van, hiszen egy igazi
szentnek az is dukál. A háttér kendőzetlen, pu-
ritán fekete tűzfala előtt ott áll a fehér lovasszo-
bor, rajta reflektorfénnyel megvilágítva az Orlé-
ans-i Szűz. Mindannyian áldani kezdik és di-
csőítik a nevét. Johannát mindez annyira föllel-
kesíti, hogy kedve szottyanna csodát tenni. Ké-
pes rá, hiszen szent! Fölajánlja, hogy visszatér a
földre, az övéi közé. Mindenki megdöbben és
megrémül. Szép lassan kisomfordálnak. Csak
az a katona (Róbert Gábor) marad benn, akinek
minden évben egy szabad nap jár a pokolból,
amiért fölnyújtotta a máglyára Johannának a
két fadarabból összekötözött keresztet. Ám éj-
félt üt az óra, neki is mennie kell. Szent Johanna
magára marad. Szomorúan odaballag a színes
virágcsokorhoz, kivesz egy piros virágot, a sa-
ját szobra elé áll, és elmondja a darab utolsó
passzusát: „Istenem, Istenem, aki a mindensé-
get megteremtetted; ez a te szép földi világod
mikor fogadja már be a te szentjeidet? Mikor?
Sokára, Uram, sokára?" Szájába illeszti a virág
szárát, és játékos karmesteri mozdulattal int a
függönynek, hogy lehullhat.
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 KRITIKAI TÜKÖR 

. 8. Shaw: Szent Johanna (nyíregyházi Móricz Zsig-

ond Színház)
ordította: Ottlik Géza. Díszlet: Kis Kovács Gergely m.
. Jelmez: Torday Hajnal m. v. Asszisztens: Fülöp
ngéla. Rendezte: Verebes István.
Szereplők: Varjú Olga, Bede-Fazekas Csaba, Bárány

Beszari alak (...)! Játsszon inkább otthon a
aját micsodájával!" - kiáltotta a miskolci
lőadásban Miller városi zenész Wurrn
iniszteri magántitkárnak, elutasítván
int leánya kérőjét. [Két korábbi „szöveg-

áltozat" szerint: „er (ist) ein Hasenfuf3, (... er)
oll auf seinem Gánsekiel reiten" - Friedrich
chiiller; „anyámasszony katonája, (...) menjen,
s bújjon az anyja köténye mögé" - Vas István,
kinek fordítását a színlap szerint egyébként
iskolcon is játsszák.]
Semmiképpen sem csatlakoznék a nézők

zon táborához, akik az efféle mondatok kap-
sán gyalázatot, szentségtörést emlegetnek
ahogyan a látott előadáson a nézőtéren ülő idő-
ebb urak és hölgyek kis csoportja fennhangon
ette). Nem hagyománytiszteletből és nem a
yelvi eszmény féltése miatt, hanem a színpadra
llítás szempontjából tartom elhibázottnak Káin
éter, Hegyi Árpád Jutocsa és a dramaturg, Un-
ár Júlia szövegkezelését.
Nem vitatom, szükség volta textus megrövidí-

ésére, felfrissítésére: Schiller cizellált monda-
ainak áradása, áriaszerű, hosszadalmas mono-
ógjainak nyelvi-érzelmi felfokozottsága alkal-

asint idegenül csengene a mai fülnek. A nyelvi
tigazítás azonban - mint ezt az utóbbi évek ro-
antikus (és újromantikus) drámákon alapuló

emutatói bizonyították - akkor állja meg igazán
helyét, ha nemcsak egyes szavak és kifejezé-

ek cseréltetnek fel ma természetesebbnek ha-
ókra. Ha tehát az alkotók nemcsak a mondato-
at fordítják át, hanem a bennük feltáruló világ-
zemléletet, a beszédben és tettekben megnyil-
ánuló viselkedést is sikerül korközelbe hozniuk
ilyen volt például a Forgách András rendezte
chroffenstein család). Láttunk rá példát, hogy a

étay Dóra (Lujza) és Kuna Károly (Ferdinánd)
Strassburger Alexandra felvétele)

Frigyes, Gados Béla, Horváth László Attila, Megyeri
Zoltán, Kerekes László, Tóth Károly, Czikéli László m.
v., Gazsó György, Hetey László, Petneházy Attila,
Felhőfi-Kiss László, Bajzáth Péter, Avass Attila,
Koblicska Kálmán, Tóth Tibor, Róbert Gábor, Kocsis
Antal, Tűzkő Sándor e. k., Tucker András e. k.,
Horváth Réka e. k.

konvenciókat sutba hajítva kifordítják a teljes
eredetit: szikárrá, keménnyé, vaddá teszik a já-
tékot (mint például Zsótér Sándor A kaméliás
hölgyet, Hölgy kaméliák nélkül címmel). Máskor
az előadás stílusát fordítják vissza a nyelvhez:
poétikusra, erősen az érzékekre hatóra hangol-
ják (ahogyan például Hargitai Iván a Homburg
hercegében tette). A különböző törekvésekben

ugyanaz a szándék valósult meg: hozzáilleszte-
ni a cselekvést a szóhoz, a szót a cselekvéshez.

Hasonló szándék vezérelhette Hegyi Árpád
Jutocsát is, a létrejött előadás azonban felemás-
ra sikerekedett. A szavak nemcsak a cselekvé-
sektől, hanem gyakran egymástól is eltávolod-
nak. A maivá durvított és a patinás-poétikus
mondatok elegye kisrealista játékmóddal társul,
melyet néha mintha Schiller széles gesztusokat
előíró szerzői utasításai is megihletnének. A
„kurvázás", „pofázás" meg a nagy érzelmek ro-
mantikus világa nem ér(ik) össze, éppen csak le-
fokozódik az a ünnepélyesség, veszít hőfokából
az a szenvedélyesség, amelynek varázsáért
játszani szokták Schillert, aki - Szerb Antallal
szólva - „nem ismer hétköznapokat, nem veszi
tudomásul az élet tompaságát és kicsinyessé-
gét". A romantikát ekképpen magába ágyazni
akaró rendezői elképzelés és a díszlet kínálta tér
(erről később lesz szó) a színészi játékban a
megérzékítés helyett a megmutatásnak kedvez:
gyakran kapunk régóta kész, klisészerű gesztu-
sokat a bensőből vezérelt színészi megnyilvánu-
lások helyett. Ritkák az afféle szép, kidolgozott
részletek, mint például az, amelyben Lujza (Létay
Dóra) imazsámolyon térdepelve érzelmeiről és
félelmeiről beszél, majd mikor Ferdinánd

DÖMÖTÖR ADRIENNE

MEGSZÓLÍTTATÁS NÉLKÜL
SCHILLER: ÁRMÁNY ES SZERELEM


