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Ki tudja?*

Töprengések a kaposvári
Szent Johanna alkalmából

A csúcs után?

fogai, konok hallgatása vagy megtörtnek
látszó vallomása mögött ott fénylik az
elszánás, az összefüggéseket tán nem is
látó öntudat. Amelyre egyetlen csapást
lehet mérni, megértetni vele, hogy tette
hiábavaló volt, a császár él. De számára
még ez a tudás sem lehet végzetes, a
meglelt önbecsülés végérvényesen már
nem vonható vissza. A kis senki szabó-
segéd hite szerint mindenképpen kézzel-
fogható nyomot hagyott maga utána tör-
ténelemben - még ha kétes értékű is ez a
győzelem - s ennek hiábavalóságáról őt
meggyőzni már lehetetlen. Mátrai Tamás
olyan méltósággal játssza Libényit, oly
belülről értve e felmagasztosulást, hogy
helyenként már-már feledteti a figurában
munkáló, áldozatokat - saját magát is -
követelő hiúságot, s magányos hősként,
szabadságharcosként áll előttünk, némileg
elmosva a darab felvetette dilemmát.

Annál inkább erősíti viszont Safranek
Károly Szilágyi-alakítása, amelynek fo-
nák módon egyszerre árt és használ a drá-
mai szituáció már említett, késleltetett
kibontása. Az első felvonásban meg-
fosztja bizonyos árnyalatoktól, jobbára a
durvaság, az agresszivitás dominál, s
emögött a mardosó tudat - amelyről
később így beszél: „nekem ez az első
olyan esetem... amelyben... valakinek a
nyaka forog kockán" - ekkor még nem-
igen érzékelhető. Kíméletlenül precíz
hivatalnoknak tetszik, aki maradéktalanul
teljesíti feladatát, s talán még örömét is
leli benne, szinte élvezettel próbálgatja a
másik ember kiszolgáltatottságát.

Talányosabb viszont ezáltal a második
felvonásban, megengedve a kétséget, hogy
Szilágyi segítőkészsége esetleg csupán
csapda a monarchia szolgálatában. S jól-
lehet, a magánélet rejtelmeiben fürkésző
kérdései feltehetően valóban ellenérvet
keresnek a vádra, mely szerint Libényi
nemzete nevében, egy mozgalom képvi-
selőjeként tört volna a császár életére -
ürügyet szolgáltatva ezzel a megtorlásra -
, majd' mindvégig meg tudja őrizni az
alak e kiismerhetetlenségét. Valódi ér-
zelmei még akkor is rejtve maradnak,

amikor a megtorlások em-hítésének lehe-
tőségét pendíti meg a császárnak, mert
szinte első perctől érezteti a figura helyzet-
tudatát, amely szorongva védekezik a szár-
mazása miatti gyanakvással szemben, s ez
az állandóan működő reflex nem engedi
egyértelműsíteni, végérvényesen tisztázni
az alakot. Mindenesetre így nem bántó a -
szövegből is következő - kontraszt, amely
az első felvonás elnyomó hatalmakra jel-
lemző egyetemes kegyetlenségének ábrá-
zolata s a második felvonásban (le)leple-
zett együttérzés között van.

Ha nem is ilyen összetetten, de színlel a
triász harmadik tagja, a Vallató is.
Érdeklődése az ügy iránt többszörösen
motivált - s ezt Schlanger András kitű-
nően érzékelteti -, a politika szempontjá-
ból ürügyet akar, ugyanakkor szenvedé-
lyesen próbálja megtudni a tett valódi
indítékait, megismerni az alantasabbak -
ekkor még nem tudjuk, hogy alattvalók -
lélektanát, beleértve Szilágyi kapitányt is.
Nem tudni, szerepet játszott-e Léner Péter
rendező színészválasztásában Schlanger
András felismerhetően jellegzetes alkata,
de a Bástyasétányon - azaz a szín-padot
körülhatároló falak felső szintjébe vágott
és ritmikusan nyíló-záródó ablakok
mögött időnként - elsétáló császár
sziluettje mintha hasonlítana a Vallató
alakjára, mintha sejteni engedné, ki a
sötét szemüveget viselő, állig begom-
bolkozott „láthatatlan" ember. Ám nem
annyira, hogy ne lenne hatásos az önle-
leplezés pillanata, ami megint csak utólag
tesz sok mindent, korábbi gesztusokat,
hangsúlyokat érthetővé, s a szerep-
formálás összetettségét láthatóvá, aho-
gyan a második felvonás értelmezi az
elsőt, ám ez a visszafelé ható dramaturgia
nem feltétlenül kedvez a befogadás-nak.
Kedvez viszont a Móricz Zsigmond
Színházban immár megszokottan nívós
színházi összjáték - még ha, mint emlí-
tettem, a többi szerep alakítása nem is
igazán drámai feladat, inkább illusztrá-
ciók Libényi drámájához; s kedvez - a
sűrű jelenetváltásokat szellemesen, gör-
dülékenyen, átdíszletezések nélkül meg-
oldó színpadkép.

Ki tudja, hány előadást érne meg, ponto-
sabban hány nézőt vonzana egy Buda-
pesten folyamatosan játszott kaposvári
előadás? Vidéki színházaink közül sajnos
a kaposvári az egyetlen, amelynek rende-
ző- és színészgárdája nemcsak egy-egy
kivételesen sikerült produkciót, hanem
az évad szinte valamennyi bemutatóját a
fővárosban is műsoron tudná tartani. De
meddig? Mekkora e színház budapesti
tábora? Nem csökkent-e mostanában az
érdeklődők és rajongók száma?

A kaposvári színház mind a mai napig
nem küszöbölhette ki létezésének, mű-
vészi célkitűzéseinek azt az ellentmon-
dását, hogy értő közönsége Budapesten
van. A Csiky Gergely Színház vezetői és
színészei ugyan váltig hangoztatják, hogy
ők elsősorban a városuknak játszanak, és
ez így igaz, hiszen helyzetük is kényszeríti
őket erre. Azonban egy helybeli, szűkebb -
mindössze néhány házra való - nézőgárdá-
tól eltekintve a többség történelmi, iro-
dalmi, politikai, szociológiai műveltsége és
absztrakciós készsége pusztán arra ele-
gendő, hogy a bemutatott darabokat job-
bára csak a meseszövés szintjén kövesse, a
bonyolultabb utalások megértésére nem-
igen lehet számítani. Csak remélni lehet,
hogy tudattalanul, az érzelmek húrját
érintve, ezek az előadások mégiscsak
hatnak az iskolázatlanabb nézőre is, s
szépérzéküket, ízlésüket is fejlesztik.

Többnyire csak a budapesti vendégjá-
tékok alkalmával élheti át az ember, hogy
tökéletes kapcsolat alakul ki színpad és
nézőtér között, hogy a játék minden rez-
zenését visszajelzi a közönség.

Ki tudja, meddig tartható fenn az az
abszurditás, hogy az ország egyik legéret-
tebb együttese csak kivételes alkalmak-
kor találkozhat értő közönségével?

A kaposvári színház átépítésének két-
ségtelenül megvan az az előnye, hogy a
társulat vándorútra kényszerül, s így
gyakrabban látjuk őket Budapesten és az
ország más városaiban. A színház szel-
lemi kisugárzása is szélesebb lehet.

*A szerzőnek a kaposvári színházról szóló,
erősen vitatható koncepciójával a szerkesztő-
ség nem ért egyet.

Szigeti András (Mayer Sámuel) és Mátrai Tamás (Libényi János) (Csutkay Csaba felvételei)



A társulat tagjai minden bizonnyal jog-
gal panaszolják, hogy romlottak a munka-
körülményeik, nehezebb nyugodtan pró-
bálni, s a játszási helyek sem mindig ideá-
lisak. Átmeneti időszak ez - mondják a
színházban, s a kritika és a közönség is
hajlandó ezt a mentséget elfogadni. Majd
ha újjáépül a színház ez év végére, ígérik,
minden másképp lesz - minden úgy lesz,
mint régen.

Ki tudja azonban ma megmondani,
hogy 1988-ban nem kellene-e már mást
és másképpen játszani? Vajon az évek
múlásával csak az épület rekonstrukció-
jának jött el az ideje? Nem szorul-e reví-
zióra az a művészi-szellemi színházirá-
nyitási koncepció, amelyet még Zsám-
béki Gábor alakított ki a hetvenes évek
elején és amely Babarczy László igazga-
tása idején teljes gazdagságban és érett-
ségében bontakozhatott ki?

Időközben a világban lezárult egy nagy
művészi korszak. Beindult egy újabb
ipari-technikai forradalom, amely a jelek
szerint átformálja az emberek
mindennapi életét, gondolkodását.
Feltehetően módosítja a kultúrához,
művészethez, irodalomhoz, színházhoz
való viszonyukat is. Idehaza
elodázhatatlanná vált a magyar
nemzetgazdaság gyökeres és a jelek
szerint nem csekély áldozatokkal járó
átalakítása. A világszerte felerősödött
neokonzervatív, liberális, nacionalista,
fundamentalista eszmék hatása Magyar-
országon is mindinkább érződik; új konf-
liktusok során régi sebek tépődnek fel.

Ki tudja átlátni mind e változások kö-
vetkezményeit, kihatását? Talán egy-egy
művész földrengést előre jelző, kivétele-
sen érzékeny készüléke? De akad-e ilyen
szeizmográf a Csiky Gergely Színház-
ban?

Eddig nem mondtuk ki - és még most
is inkább csak aggódva kérdezzük, mint
határozottan állítjuk - hogy vajon a ka-
posvári színház nem jutott-e túl a maga
zenitjén?

Másodosztályból az élvonalba

Gondoljunk csak arra, hogy a kaposvá-
riak legutolsó kiemelkedő nagyszínházi
produkciója, A Mester és Margarita az
1983-84-es évadban született. Ez a ne-
gyedik éve műsoron tartott, tartható elő-
adás azonban minden kiválósága, sikere
ellenére jelentőségben és művészi kifor-
rottságban mégsem vetekedhet a kapos-
vári színház minden erényét összegező
Marat-Sade-előadás csúcsteljesítmé-
nyével.

Ez a tény azonban semmiképpen sem
jelenti azt, hogy az elmúlt három évad
mindegyikében ne alkottak volna Kapos-
várott három-négy olyan előadást, ame-
lyekkel továbbra is a magyar színház él-
mezőnyében maradhattak.

Csak emlékeztetőül:
Az 1984-85-ös évad termésére nem

lehet panasz. Ascher Tamás Cseresznyés-
kertjét a kritika elismeréssel fogadta. A
Babarczy rendezésében színre vitt A két-
fejű fenevad Weöres Sándor komédiájá-
nak legsikerültebb, gondolati tartalmát
tekintve leghűségesebb előadása volt. A
vígszínházi és a pécsi előadással ellentét-
ben itt nem sikkadt el a darab lényegi,
mához szóló mondanivalója, s az sem volt
kis érdeme az előadásnak, hogy a színé-
szek száján végre élvezni lehetett Weöres
nyelvének minden költői szépségét és
báját. Kétségtelen, hogy Babarczy sem
találta meg a darab költői értékeivel
egyenrangú színpadi megjelenítés for-
máját, s nyilván ez okozta az előadás
fanyalgó recepcióját. De az előadás így is
elnyerte a Szép Ernő-díjat.

Gothár Péter Gőzfürdője a Kaposvár-
hoz illő politikai szatíra hagyományait
folytatta, nem kis sikert aratva az érzé-
keny budapesti közönség előtt. A Ber-
narda Alba háza stúdiószínházbeli elő-
adásával a kaposvári társulat új rendezőt
avatott Lázár Kati személyében. A ki-
tűnő produkció első díjat nyert egy spa-
nyolországi Lorca-fesztiválon, majd Ke-
let-Berlinben is általános elismerést ara-
tott. Gazdag Gyula bűbájos Tom Jonesa
harmadik éve vonz telt házakat. Meggyő-
ződésem, hogy ezzel a házi készítésű
musicallel külföldön is elismerést arat-
nának. Az idei villachi Spectrumon,
amely-re Moszkvától Madridig és
Bostonig a világ minden tájáról hívtak
rangos együtteseket, a Tom Jones a
legjobbak közé sorolódott volna?

A következő évad - tagadhatatlan -
kevesebb büszkélkednivalót nyújtott. A
nevelő, a Lenz-dráma Brecht átírásában
olyan teátrális effektusok, olyan színpadi
nyelv kialakítását követelte volna, ami
messze meghaladta a rendezéssel kísér-
letező Máté Gábor lehetőségeit. Gothár
Péter egy még a saját hazájában is ke-
véssé ismert fiatal cseh író, Koenigs-
marck, Agyő, kedvesem! című komédiáját
állította színpadra. Mulatságos, látvá-
nyos, kitűnő előadás volt, de a jellegzetes
kelet-európai parabola mondanivalóját,
illúzióit, humorát igazából csak vájtfülű
kevesek érthették, élvezhették. Kornis
Mihály legújabb, Kozma című darabjá-

nak a bemutatása, Ács János rendezésé-
ben, inkább tett és gesztus volt, mint
sikerült színpadi produkció. Az előadha-
tóság érdekében erősen meghúzott darab
- amelynek mondanivalóját még a teljes
szöveg ismeretében sem könnyű
kihámozni - nem jött át a rivaldán.

Az évad eseménye a két Ionesco-re-
meklés, A kopasz énekesnő és A lecke
bemutatása volt a nagy formába lendült
Ascher Tamás „abszurd"-értő rendezésé-
ben. A budapesti vendégszereplések után
fokozatosan terjed az előadás híre. Persze
az is igaz, hogy a Ionesco-egyfelvonáso-
sok magyarországi prezentálása a maguk
idejében, az abszurd drámákkal való is-
merkedés napjaiban jelentett volna igazi
újdonságot. E két Ionesco-darabot a Pesti
Színház is műsorára tűzte Kapás Dezső
rendezésében. A kaposvári és a vígszín-
házbeli „vetélkedő" tanulságos összeve-
tésre ad alkalmat.

A most záródó évadban a színház ered-
ménygörbéje újra felfelé ívelt. Ascher
újabb bravúrja: mindössze néhány hetes
próbaidőszak után, elragadó előadásban
vitte színre a Velencei terecske című Gol-
doni-komédiát. Persze már Moliére meg-
mondta: „Az idő nem számít a dolog-
ban." Másfél évtizede Ascher Goldoni
rendezésének még csodájára járt volna az
ország. Annak idején, 1971-ben Zsám-
béki hasonló Goldoni-rendezése, A ká-
véház kaposvári előadása még nagy fel-
tűnést keltett. A kritika akkor felfedezte,
hogy a strehleri neorealista stílus követé-
sével Zsámbéki Gábor új hangot ütött
meg a hazai Goldoni-rendezések törté-
netében. A Katona József Színházban
Zsámbéki Gábor Mirandolinája a strehleri
stílust már a maga tökéletességében
valósította meg. Ascher ezúttal csak azt
igazolhatta, hogy ő is mestere ennek a
játékmódnak.

Jules Romains komédiájának, a Knock-
nak színre állításával - legalábbis a Pesti
Színházban látott előadás alapján - Máté
Gábor kiérdemelné a rendezői oklevelet,
ha a kaposvári színháznak lenne diploma-
osztó joga. E komédia főszerepét valaha
Jouvet keltette életre. Bezerédy Zoltán
ugyan még nem érte el Jouvet formátu-
mát, de a produkció gyorsan pereg, el-
lenállhatatlanul mulatságos, s jobbnál
jobb kabinetalakítások sorával örvendez-
tet meg.

A színház évad végi bemutatója, a Ka-
posvári kabaré méltán érdemelte meg a
„kaposvári" nevet, mert előadói e könnyű
műfaj talán legnehezebb válfajában is
színházuk kvintesszenciáját nyújtják, szín-



házuk gondolkodásmódjához, játékstílu-
sához és művészi igényességéhez méltón
mutatkoznak be. Kabaréjuk egyszer-re
szól vájt fülű híveikhez, akik értik, hogy
„mire jó egy telefon, ha rossz, és miért
rossz, ha már jó". s szól a be nem avatott
naiv nézők széles táborához is, akiket
elsősorban az eljátszott szituációk
esetlen, groteszk helyzet- és jellemkomi-
kuma, a finom iróniával előadott, némi-
leg érzelgős, nosztalgikus sanzonok va-
rázsa mulattat.

Az elmúlt három-négy év a világhírt is
meghozta Kaposvárnak. A BITEF nagy
sikere után sorra hívták a társulatot
Nancyba, Metzbe, Moszkvába, Berlin-be
és Varsóba. Nagy színházi lapok: a
moszkvai Tyeatr, a párizsi Théátre en
Europe érdemesnek tartották, hogy tanul-
mányt közöljenek a színház történetéről,
munkájáról, eredményeiről. Ha külföldi
bemutatkozásaik nem is arattak mindig
osztatlan tetszést - hol világnézeti, hol
művészi előítéletekbe ütköztek -, a szín-
ház rangját, jelentőségét azonban még
bírálóik sem vonták kétségbe.

Egyedülálló eredmény ez a magyar
színház eddigi történetében, amely annál
inkább méltánylandó, mivel egy, a vidéki
színházak másodosztályú státusába szo-
rított együttes érte el. Hiszen a kaposvá-
riak munkáját is nehezíti mindaz, ami a
többi vidéki színházat sújtja: a fővárosi
pályatársaikhoz képest dupla bemutató-
szám, fele próbaidő, a repertoár kötelező
„vegyeskereskedés" jellege, a kellően
érzékeny nézők viszonylag kis száma,
Budapest színészszívó hatása, hogy csak a
legkirívóbb hátrányokat említsem. Szin-te
csodaszámba ment, hogy a színház
Zsámbéki Gábor meg a társulat majd
egyharmadának távozása után is talpon
tudott maradni, és Babarczy László veze-
tésével önmagát újjászervezve, nemcsak
meg tudta őrizni legendás hírét, hanem
addig elért eredményeit is felül tudta
múlni.

A színészközpontú rendezői színház

A kaposvári társulat - legalábbis a kívül-
álló számára - ma is jól összeforrt együt-
tes képét mutatja. Egyik-másik vezető
színészének távozása a múltban sem oko-
zott gondot. A kollektíva demokratizmu-
sát jelzi, hogy Kaposvárról problémátla-
nul lehetett távozni, és ugyanilyen prob-
lémátlanul lehetett - s gondolom, lehet
ma is - visszatérni. A kialakított szellem
fennmaradása már régen nem egyes sze-
mélyeken múlik, az olajozottan működő

gépezet minden nehézség nélkül pótolja
az eltávozókat, és asszimilálja az újon-
nan érkezőket.

Változatlanul a színésznevelés a ka-
posvári színház legfőbb erőssége. Az isme-
retlenség homályából továbbra is tűnnek
fel új tehetségek. Ilyen újabb kiugrás pél-
dául Hunyadkürti Györgyé, aki a Marat-
Sade óta az együttes legjobb epizodistái-
nak sorába küzdötte föl magát. Az idei
évadban egyaránt remekelt a Szent Jo-
hannában, a Knockban, a Kaposvári ka-
baréban. Megfigyelhető, hogy a színház
néhány éve rendezői utánpótlásáról is
maga kíván gondoskodni. Vezető színé-
szei - Lázár Kati, Lukáts Andor, Máté
Gábor - ma már rendezőként is megáll-
ják a helyüket.

Nem hallgatható el azonban, hogy a
színház munkájában egy nagyon lénye-
ges ponton visszafejlődést tapasztalha-
tunk, s ez a színpadi látvány, a jó
értelem-ben vett teatralitás. Az elmúlt
három-négy év sikeres produkcióira
visszatekintve, talán csak a Tom Jones és
a Bernarda Alba háza előadása jelent
kivételt, a színre vitt darabok nem éppen
a rendezői mondanivalót okosan
megfogalmazó színpadi
látványosságukkal, újszerű dísz-
letmegoldásaikkal és nemis szembetűnő
világítási effektusaikkal hívják fel ma-
gukra a figyelmet.

Ki tudja, miért tűntek el a kaposvári
színpadról az olyan erőteljes díszletmeg-
oldások, amelyeknek nem kis része volt
abban, hogy ma is emlékezünk A kávé-
ház, az Ördögök, az Állami Áruház, a
János vitéz, az Érdő, a Mesél a bécsi erdő,
az Ivanov előadásaira, és itt nemcsak
Pauer Gyula és Keserü Ilona munkáit
dicsérnénk, hiszen Donáth Péter és Szegő
György nevéhez is fűződnek emlékeze-
tünkbe vésődött díszletek.

Egy ízben folytattunk már vitát a szín-
padi látványosság hiányosságairól. Akkor
rendezőink pénzhiánnyal, anyagbeszer-
zési nehézségekkel, a kivitelező munka
romlásával védekeztek. Ezekkel a gon-
dokkal azonban színházainknak mindig
is számolniok kellett - hajmeresztő tör-
ténetek szólnak arról, miképpen készül-
tek el a kaposvári bemutatóra éppen a
legfantáziadúsabb díszletek. E panaszok
nem magyarázzák, hogy azonos körül-
mények között miért születnek hol ócs-
ka, érdektelen, hol meg felejthetetlen,
lényegláttató díszletek.

A színpadi látvány mindenekelőtt fan-
tázia kérdése. A Tom Jones-t Gazdag
Gyula szinte díszletek nélkül rendezte
meg, az előadás teatralitása mégis lenyű-

göző. Nem az anyagiakon múlott, hogy A
kétfejű fenevad fantáziátlan mesedíszlete
inkább akadályozta, mint segítette a ko-
média költőiségének a kibontakozását.
(Feltehetően az első próbálkozó, Bucz
Hunor indult el jó úton, amikor egy üres
térben pusztán a színpadon átlényegülő
kellékekkel és világítási hatásokkal dol-
gozott.)

Energia- és időhiányra sem lehet hi-
vatkozni, arra, hogy a rendező minden
erőfeszítését leköti a színészekkel folyta-
tott munka. Hiszen a színpadi látványról
alkotott elképzelésnek még a próbafolya-
mat előtt kell kialakulnia, amikor a ren-
dező elszánja magát egy-egy darab be-
mutatására. Ha a látványelképzelés ekkor
vagy legkésőbb a díszlet- és jelmezterve-
zőkkel folytatott megbeszéléseken nem
alakul ki - némi túlzással azt is lehetne
állítani - belekezdeni sem érdemes a
munkába. Hiszen a darab többnyire el is
olvasható, s minél jelentősebb a mű,
annál inkább ad lehetőséget a többféle
értelmezésre. Olvasás közben ki is bon-
takozik a műnek ez a többértelműsége. A
velencei kalmár különféle értelmezésé-
nek a lehetősége egyszerre lehet jelen a
tudatunkban, míg a színpadra állítás
szükségszerűen leszűkít. A rendezésnek
választania kell a többféle olvasati lehe-
tőség közül. Ezért a „szegényesítésért" az
igazi teatralitásnak kell kárpótlást nyúj-
tania a választott értelmezés, a kialakí-
tott rendezői koncepció szemléletes elő-
adásával.

Kétségtelen, a teatralitásnak a színészi
játék, a testmozgás, járás, fintor, gesztus,
dikció is igen fontos, ha nem a legfonto-
sabb része. Ezen a téren nincs is mit a ka-
posvári rendezők szemére vetni.

Csak éppen, ha nem érik be hazai
babérokkal, és meg akarják őrizni hatá-
rainkon túl kivívott tekintélyüket, nem
hagyhatják figyelmen kívül, hogy a szí-
nészi játék eszközgazdagsága mellett a
produkció tárgyi megjelenítésére is akkora
gondot kell fordítaniok, mint azt legem-
lékezetesebb produkcióikban - annak
idején - megtették. Nem felejthetik el,
hogy a világszínház mezőnyében csak
rangos, a magyar provincián túl is érvé-
nyes mondanivalót hordozó, eredeti képi
eszközökkel megszólaltató produkciók-
kal lehet elismerést szerezni, olyan elő-
adásokkal, amelyeknek színpadi látvá-
nya elég expresszív ahhoz, hogy a nyel-
vet nem értő nézőt is megragadja.

Ki tudja, mi az oka annak, hogy a szín-
padi látvány tárgyi elemei újabban má-
sodrendű fontosságot kapnak a kapos-



vári rendezésekben? A „kaposvári szür-
kének" megvolt annak idején a maga
gondolati és esztétikai funkciója, mára -
és ezt sem először említjük - ez a mindent
egybemosó kopott szürkeség már inkább
gondolati restségről és fantáziátlanságról
árulkodik.

Lehetséges, hogy a rendezők attól tar-
tanak, hogy az erőteljes látvány, a gazdag
teatralitás elvonja a figyelmet a színészi
játékról? Ez a veszély kétségtelenül fenn-
áll, de mi nem az öncélú teatralitás mel-
lett voksolunk. Az igazi színházban a
díszlet, a kellék a színészi játék révén
veszti el díszlet- és kellékjellegét, és válik
valóságos színhellyé, igazi tárggyá. Ahogy
a Kaposvári kabaré egyik kis etűdjében
néhány felállított létra a színészi játék
hatására börtönrácsokká változik, ahogy
Mnouchkine üres színpadán a II. Ri-
chárdban a háttérben kifeszített, hatalmas,
színesre festett vászon a különböző
jelenetekben a változó világítás hatására
eltérő asszociációkat sugall. A látványos
környezet a színészt is ösztönözheti,
hiszen vigyáznia kell, hogy a néző végül
is az ő játékára figyeljen.

Csákányi Eszter jutalomjátéka

A megjelenített képi-tárgyi világ fantá-
ziátlansága rontja le Babarczy László
tagadhatatlanul értékes, gondolatgazdag,
szinte kizárólag csak a színészi munkára
koncentráló Szent Johanna-rendezésé-nek
összhatását. Tulajdonképpen semmi
kifogásunk sem lehet Szegő György gyors
színhelyváltozásokra képes, esztétikai igé-
nyeket is kielégítő, valósághű elemekből
építkező díszletképe ellen, amely illúziót
keltőn jelezte az éppen esedékes színhe-
lyet: Vaucouleur várának egyik szobáját,
a Dauphin tróntermét, a Loire partját
Orléans előtt és így tovább. A díszletké-
pek több-kevesebb pontossággal követték
Bernard Shaw szerzői utasításait. A
díszletek nem is avatkoznak a játékba,
pusztán a színhely jelzésére és a játéktér
körülhatárolására szolgálnak. Cselényi
Nóra korhűnek tetsző, szemet gyönyör-
ködtető, pompás, de minden eredetiséget
nélkülöző kosztümjei mintha egy
elsőosztályú jelmezkölcsönzőből kerültek
volna a színpadra.

Babarczy László a maga rendezői mon-
danivalójának a kifejtését főképpen a
Johannát alakító Csákányi Eszterre bízta.
Olyannyira, hogy az előadást Csákányi
Eszter ,jutalomjátékának" is tekinthetjük;
mintha csak az ő kedvéért tűzték volna
műsorra Shaw e klasszikus reme-

két. Valójában persze megvan az elő-
adásnak a magyar múltra és jelenre vo-
natkoztatható, némi visszafogottsággal
exponált történelemfilozófiai, általáno-
sabb érvényessége is.

Csákányi Johannája nem tenyeres-tal-
pas parasztlány, nem a transzcendens hit
légies képviselője, nem öntudatos, harcos
forradalmár, gyönge, törékeny, katona-
zubbonyban is vonzó nő, mint ezt a
korábbi szerepformálásokban már láthat-
tuk, hanem ártatlan, naiv gyermek, ponto-
sabban gyermeki lelkületű fiatal. Kétségte-
len, erre a szerepfelfogásra predesztinálja a
színésznőt kicsiny, bumfordi, gyermekes
alakja, megjelenése is. Bár valószínű, hogy
Csákányi a korábbi Johanna-változatokat
is el tudta volna játszani, azonban gyer-
mek Johannával még nem találkoztunk.

Gyermeki naivitásról vall Csákányi Jo-
hannájának az a hite és küldetéstudata,
hogy neki kell felszabadítania hazáját, neki
kell kiűznie a megszálló angol seregeket.
Felnőtt ésszel erre a reménytelen külde-
tésre nem is lehetne gondolni. Shaw szö-
vege, a Johanna indulását ábrázoló jele-
netek ezt a diszkrepanciát hangsúlyozzák.
Johannának józan számítás szerint semmi
esélye sincs arra, hogy Baudricourt
várkapitány elé kerüljön, s hogy az
katonai kísérettel, pecsétes papírral a
királyhoz küldje, a király valóban fogadja
őt, és végül rábízza hadserege főparancs-
nokságát, hogy Orléans-ba érve megfor-
dítsa a szelet, és győzelemre vezesse
Dunois katonáit. Babarczy rendezésében
ezt az esélytelenséget még csak fokozza,
hogy a hórihorgas felnőttek egy pöttöm-
nyi, az orrát a keze fejével törülgető gyer-
mekkel kerülnek szembe, akinek a kezé-
ben komikusan hat a marcona harcosok-
hoz illő hatalmas kard, aki a trónterem-
ben is gyermek módjára viselkedik, gyer-
meki közvetlenséggel beszélget a Dau-
phinnel és az udvaroncokkal, izgalmában
felugrik a trónszék karfájára, oldalával
toszogatja odébb a trónusán ülő ural-
kodót, hogy helyet szorítson magának és
így tovább.

Ez a gyermek Johanna nem érti, hogy
valójában forradalmi eszméket képvisel,
amelyek sarkaiból forgatják majd ki a
világot, és a bírósági teremben sem érti,
hogy miért vádolják őt boszorkánysággal
és főképp eretnekséggel. Johanna az
eretnekség fogalmával sincs tisztában, és
azt sem tudja felfogni, miért akarják őt a
máglyára küldeni.

Az egyes szituációk ellentmondásos-
ságát a groteszkségig élezi, hogy Csá-
kányi gyermek Johannájában nincs sem-

mi gőzösség, dikciójának alaptónusa a
.felnőttes", nyugodt, megfontolt hang,
ahogy a maga igazának biztos tudatában,
minden hangoskodás nélkül, szavait las-
san tagolva, józan észérvekkel próbálja
az értetlen felnőtteknek magyarázni, hogy
félre kell tenni minden kicsinyes, önző
meggondolást, anyagiasságot, cinizmust,
kishitűséget, és mindent alá kell rendelni
a nagy ügy szolgálatának, a haza felsza-
badításának. Ebben a tónusban magya-
rázza a hitetlen hatalmasoknak, hogy a
hazafiasságnak, a felkeltett nemzeti
érzületnek olyan mozgósító ereje van,
amely valóban csodákra képes.

Csákányi maga is csodákra képes.
A lehető legelőnytelenebb pozícióból

indítja szerepét. Lemond a női szépség,
még a gyermeki báj varázsáról is, az ő
Johannájában nincs semmi más, mint va-
lami rendkívül erős, belülről jövő szug-
gesztivitás, némi gyermeki erőszakosság
és a maga igazságának megcáfolhatatlan
evidenciatudata. Így tudja - színészileg is
- elhitetni, elfogadtatni velünk, hogy
Johannája Károly megkoronázásáig ke-
resztülviszi akaratát.

A kaposvári előadás nagy katartikus
pillanata, amikor a harmadik kép végén
Lukáts Andor Dunois-ként, mint egy ba-
bát, mint győzelmet ígérő totemjelvényt a
magasba emeli Csákányit, és így üvöltik
együtt a harcra, rohamra buzdító szava-
kat. Igy képzelhette Shaw is. Összesen
hárman vannak az üres színpadon (Du-
nois apródja a harmadik), s mégis látni,
hallani véljük a francia seregeket, amint
kibontott zászlókkal, diadalordítással,
egyetlen elszánt rohammal beveszik az
orléans-i bástyákat.

Bírái előtt eleve reménytelen Johanna
helyzete. Megtudjuk, igazolódott a szak-
avatott hadvezér, Dunois jóslata. Orléans
alatt győzni lehetett, mert a franciák
számbeli fölényben voltak, Compiégne-
nél újra bebizonyosodik, hogy a katonai
túlerővel szemben nem elég a hazafias
lelkesedés, nekibuzdulás. Hiába érvel
okosan, józanul a szűz, hiába minden
szuggesztivitása, sorsa eleve megpe-
csételtetett. Az angolok már a per meg-
kezdése előtt elhatározták, hogy Johan-
nának a máglyán kell végeznie. A bíró-
sági tárgyalás ezek után formális színjá-
téknak tűnik. Az okos egyházfők azonban
felismerik, ügyüknek hasznosabb lenne,
ha Johannát nem égetnék meg, hanem rá
tudnák bírni eretnek nézetei-nek a
beismerésére és megtagadására. Már-már
célt is érnek, Csákányi újabb nagy
színházi pillanata, amikor Johanná-



ja a kivégzéstől való félelmében bele-
egyezését adja, hogy aláírja a küldetését
megtagadó visszavonó nyilatkozatot.
Nincs a szövegben - tehát színészi trou-
vaille -, hogy Ladvenu felolvasását hall-
gatva Johannája beleegyezése jeléül előbb
egyes mondatokat ismétel el fakó, meg-
tört hangon, majd csak egyes szavakat.
Az arcán viszont látjuk, mekkora szenve-
dést, megalázást jelent számára, hogy
meg kell tagadnia mindazt, amiben hitt,
amit igaznak tudott.

A tragédia elmaradása

Babarczy rendezői koncepciója itt a tár-
gyalóteremben válik problematikussá. A
darab szövege szerint ugyanis Johanna
azzal, hogy visszavonja visszavonó nyi-
latkozatát, és a máglyahalált választja,
ebben a kiúttalan és reménytelen hely-
zetben megint csak diadalmaskodik el-
lenfelei fölött. Tragikus hősnővé, a nem-
zet mártírjává magasztosulva hagyja el a
színpadot. Mi már tudjuk, hogy - bíráival
szemben - a történelem Johannát iga-
zolja, avatja majd szentté. Johanna mág-
lyahalálával Shaw szabályos, hagyomá-
nyos tragédiaként zárja le a dráma fő
részét. A tragédiaellenes Shaw ezt meg is
engedheti magának, hiszen a folytatás-

ban, az epilógusban visszavonja, annul-
lálja a tragédiát, és azt a tragikomédia
modern tragédiájával helyettesíti. Kide-
rül, hogy Johanna máglyahalála politikai
baklövés volt, mártíromságával is segí-
tett megverni az angol seregeket. A törté-
nelmi haladás megvalósította célját, lét-
rejött a független francia nemzet, a feu-
dális urak autarkiáját és az egyház nem-
zetek fölötti hatalmát megtörő, közpon-
tosított királyság. Shaw a haladás híve-
ként nem hisz a történelem tragikus vol-
tában, csak az egyéni tragédiákat tartja
lehetségesnek, s még ezt a tragédiát is
tragikomédiaként jeleníti meg. Johanna
számára tragédia, hogy fiatalon kell meg-
halnia, és még igazabb, még nagyobb tra-
gédia, amikor fel kell ismernie, hogy bár
az évszázadok folyamán végül szentté
avatják, történelmi küldetését befejezve
a világnak semmi szüksége sincsen az
igazi Johannára, az emberiség megvál-
tására törekvő tiszta gyermekre, az igazi
szentre. A dráma mélységesen tragikus
fintora, hogy Johanna akkor bukik el,
amikor úgy tűnik, hogy végérvényesen
diadalmaskodott. Shaw még el is fogadja,
hogy a Johanna-féle fanatikus szentekre
a világnak csak ritka, kivételes alkalmak-
kor lehet szüksége, egyébként jobb, ha
nincsenek, mert az abszolútumot, a töké-

letességet hajszoló igényükkel, erősza-
kosságukkal csak bajt okozhatnak, Shaw
igenli is, tagadja is Johanna tragédiáját.
Fél szívével az etikai abszolútum híve, a
másikkal, józan polgárként viszont maga
is a félmegoldásokat hozó
kompromisszumok elfogadását ajánlja.

Ki tudja? - Warwick e kérdésével ér
véget a kaposvári Szent Johanna-előadás.
Babarczy egy huszáros vágással lemetszi
a szöveg testéről az epilógust. Kétségte-
lenül szólnak érvek e mellett. Hiszen ez
az előadás többek között arról is szól,
hogy vannak történelmi helyzetek, ami-
kor nem segít a bölcsnek tetsző óvatos
fontolgatás, a cinikus önzés pedig tönkre
is tehet egy országot. Ilyen helyzetekben
már csak a hegyeket mozgató tiszta hit,
az igaz emberség tehet csodákat. Ha
tehet! A johannai példamutatásnak ezt
az erejét gyöngítené az epilógus szkep-
szise. Bár nézetem szerint hasonló meg-
gondolások alapján az epilógus eljátszása
mellett is lehetne érvelni.

Az epilógus elhagyása azonban Jo-
hanna szerepértelmezésére is kihat. A
hagyományos tragédiaformát Babarczy
sem kívánta felvállalni, nem akarhatta,
hogy a Szent Johanna a kaposvári elő-
adásban szabályos történelmi tragédiává
váljék. A darab játékos-ironikus alap-

Shaw: Szent Johanna (kaposvári Csiky Gergely Színház).
Csákányí Eszter (Johanna) és Kulka János (Dauphin) Csákányi Eszter (Johanna) és Lukáts Andor (Fattyú)



hangjához ragaszkodva Babarczy nem
engedhette, hogy a dráma Shaw inten-
cióinak megfelelően a roueni tárgyalás
végén tragédiába torkolljon. Az epilógus
hiányában neki itt kellett megszüntetnie
a tragédiát.

Kétségtelen, a gyermek Johanna alak-
ján keresztül, aki nem is tudja pontosan,
hogy mi történik vele, hogy mi zajlik kö-
rülötte, ha nem is lehetetlen, de eleve
nem könnyű a tragikus megrendülés érze-
tét felkelteni a nézőben. De mint mon-
dottuk, a rendezés nem is törekszik erre.
A kapott instrukcióknak megfelelően Csá-
kányi Johannája úgy viselkedik a bírái
előtt, mint a gyerek, aki hiába hangoz-
tatta ártatlanságát az értetlen felnőttek-
nek, és végül már oda se nagyon figyel a
szidásra, abban reménykedve, hogy
előbb-utóbb felhagynak a leckéztetésé-
vel. Durcásan lehajtja a fejét, türelmetle-
nül topog a lábával, s már alig várja, hogy
véget érjen ez az egész hercehurca. Ez a
játék tagadhatatlanul megfelel a szerep-
felfogás koncepciójának, és az adottjele-
netet is érdekesen, eredetien színezi.
Csakhogy, amíg az előző képekben a
gyerek Johanna mindinkább nemzeti hős-
sé magasztosul, itt a nemzeti hős vissza-
vedlik gyerekké.

A visszavonás megrázó jelenete után -
itt jut el a zárókép a drámai csúcsra -,
amikor Johanna rádöbben, hogy becsap-
ták, nem engedik szabadon, hanem élet-
fogytiglani elzárásra ítélték, Csákányi
tombolni kezd, és az asztalon heverő ira-
tokat lázasan darabokra szaggatva rend-
kívül felgyorsított tempóban mondja el a
maga monológját (méghozzá hibátlan
artikulációval!). Nincs érzelgősség, ön-
sajnálat a hangjában, dühösen érvelve
indokolja meg korábbi engedékenysége
megmásítását. De a harag és gyűlölet
mellett az öröm indulatai is fűtik szavait,
hiszen kiderült számára: hangjainak,
sugallatainak volt igazuk, tehát nem kell
megtagadnia önmagát. Ellenfelei nem
érik el céljukat, hogy személyén keresz-
tül megalázzák, kompromittálják az általa
képviselt szent ügyet.

A jelenet eseményei egyre gyorsabban
peregnek. Nekem legalábbis úgy tűnt,
hogy a szerzői instrukciókkal ellentétben
Warwick katonái nem engedelmesked-
nek Cauchon megálljt kiáltó parancsának,
és azonnal kiráncigálják a teremből Jo-
hannát. Így a rendezés nem is ad lehető-
séget Csákányinak arra, hogy a papok íté-
letét hallgatva átélesse velünk, nézőkkel,
az élettől való búcsúzás tragikus fájdal-
mát, a közelgő máglyahalál rettenetét.

Tragikus megrendülés helyett inkább
Cauchon és az inkvizítor képmutató til-
takozásán derülhetünk, akik azon hábo-
rognak, hogy gazdáik, az angolok nem
tisztelve kellően a bíróságot, megsértet-
ték a perrendtartás szabályait.

Ezt a groteszk intermezzót Johanna
máglyahalálának a képe követi, amely-
nek az lenne a rendeltetése, hogy meg-
rázzon, felkavarjon bennünket. Ezt a ha-
tást azonban a színpadtechnika, illetve a
rendezői elképzelés elégtelensége miatt
nem sikerül létrehozni.

A tragédia elmaradása kielégületlenül
hagyja a nézőket, éppen az utolsó, az
összbenyomást döntőn meghatározó zá-
róakkordokban. E hiányérzetet csak rész-
ben oldja a boszorkányperben halálra
ítélt Johanna jövőbeni megítélését fir-
tató, meg nem válaszolt, előadást befe-
jező kérdő mondat.

A többiek

Csákányi Johannájának, a rendezés kon-
cepciója szerint, két ellenpólusa van, az
ugyancsak gyermek Dauphin, Kulka Já-
nos fanyar humorú megformálásában, és
az angol káplán, az ébredő nacionaliz-
mus Johannához hasonlóan megszállott
képviselője, akit Hunyadkürti György

Hunyadkürti György (Stogumber) és Jordán Tamás (Warwick)
a Szent Johannában

Johanna: Csákányi Eszter (Fábián József felvételei)



alakít olyan belső átéléssel és
szenvedéllyel, hogy az előadás végén
méltán inkasszálhatja a közönség
felerősödő tapsait.

A jó gyermek Johannával szemben a
Dauphin a rossz gyerek, aki nem teljesíti
kötelességét, aki durcásan megtagadja,
hogy komoly felnőtt módjára megfelel-
jen a rá kirótt szerepnek, s igazi király
módjára viselkedjék. Nyűgös gyermek-
ként tiltakozik az ellen, hogy udvarának
nagyjai állandóan megleckéztessék. Ilyen-
kor, ha teheti, megint csak gyermeki
félelmében a terem egyik sarkában húzza
meg magát, vagy a trónus lépcsőjére
kuporodik. Johanna gyermeki alapgesz-
tusa az izgatottságát kifejező orrtörlés, a
Dauphinnél a hasonló lelkiállapotot hang-
súlyozó cukorka majszolás. Ezt a moz-
zanatot Shaw szövege is említi, de a ren-
dezés és Kulka János alakításának érde-
me, hogy ez a jelzés az előadásban kellő
fontosságot kap. A Dauphin szerepértel-
mezésében az is benne foglaltatik, hogy
ez a fiatalember a maga módján ugyan-
olyan okos, mint a természetes eszű Jo-
hanna. Kulka játéka meggyőzően érzé-
kelteti, hogy az ő Dauphinje lényének
alaptermészetét, gyerekességét önmaga
védelmében teljes tudatossággal erősíti
fel, mert joggal érzi, hogy környezete egy
olyan ellentmondásos helyzetbe akarja őt
kényszeríteni, amelyben csak felőrlődhet.
Egyrészt elvárják tőle a királyi
magatartást, másrészt mindent elkövet-
nek, hogy ebben megakadályozzák őt. A
komolyan vett királyi szerep sorozatos
kudarcokkal és megaláztatásokkal járna.
A gyermeki felelőtlenség viszont meg-
engedi számára, hogy visszavágjon nagy-
képű udvaroncainak, kimondjon olyan
igazságokat, amelyeket a királyi szerep
foglyaként nem engedhetne meg
magának.

Johanna a leigázott nemzet nagyvonalú
patriotizmusának szentje, s ebben az
elnyomott helyzetében könnyen meg-érti,
hogy a megszálló sereg angol katonái
ugyanolyan emberek, mint a franciák, s ki
is fejti: nem szabad másért harcolni, mint
hogy az angolok vonuljanak ki
Franciaországból. Mint Shaw elmondatta
vele, ha a francia hadak támadná-nak rá
egy más ország népére, szükség-szerűen
ők is elnyomók módjára viselkednének.

Johannával ellentétben Stogumber káp-
lán az ébredő nacionalizmus korlátolt,
„begőzölt" változatát személyesíti meg.
Az ilyen hazafiak szemében csak a saját
hazájabeli tekinthető embernek, s ez jog-
címet is ad más nációk lenézésére és le-
igázására.

Johanna is, Stogumber is a maga hité-
nek fanatikus megszállottja, mindketten
öntudatlan protestánsok, belülről vezérelt
emberek. Lelkületüknek, gondolko-
dásmódjuknak ez a hasonló képlete meg-
győzően indokolja, hogy a szűz máglya-
halálát látva Stogumer emberileg, lelkileg
összeomoljon. Hunyadkürti a káplán
eszelős összeomlását is erőteljes gesztu-
sokkal állítja színpadra.

Az ír mester előszeretettel osztja da-
rabjainak szereplőgárdáját okosokra és
ostobákra. Az okosok ugyan nem sokra
mennek felismeréseikkel - véli Shaw -,
mert hiába értik a világot, a történelem
menetén úgysem tudnak változtatni. Az
ostobák viszont öntudatlanul is a törté-
nelem parancsait követik.

A Szent Johannában, az okosok sorában,
Jordán Tamás a tőle megszokott és már
elvárt szinten kelti életre a cinikusan okos
és fölényes Warwick grófot, a szép
könyvek barátját. Az ő elegáns szerepfor-
málását látva már nem lepődünk meg
azon, hogy egyforma biztonsággal mintáz
meg férfias és feminin, okos és korlátolt
alakokat. Lukáts Andor Dunois-jától
viszont többet vártunk megbízható alakí-
tásnál. Az újdonság erejével hatott, hogy
Dánffy Sándor, aki emlékezetem szerint
eleddig inkább egyszerű, derék kisembe-
reket játszott, most milyen meggyőzően
jelenítette meg a reimsi érsek bölcsessé-
gét és méltóságát. Ugyanígy meglepett
Spindler Béla idős, ravasz, tekintélyét
gondosan őrző Cauchon püspök alakítása,
eddig őt is inkább csak könnyedséget,
humort, fiatalságot követelő szerepek-ben
láttam. Csernák Árpád erőszakos la
Trémouille hercege erőltetettebb, Szalma
Tamás kékszakállú Gilles de Rais-je
halványabb a kelleténél.

A többiek, akiket külön-külön már nem
tudunk felsorolni, kisebb epizód-
szerepeikben megnyugtató módon illesz-
kednek be az előadás összképébe.

Jó lenne remélni, hogy a kaposvári
munkamódszereknek megfelelően, Ba-
barczy László sem tekinti befejezettnek
Szent Johanna-rendezését, mint ahogy
Ascher Tamás is arról beszélt, hogy az
újjáépített színház megnyitása után elké-
szíti a Velencei terecske új változatát.
Hiszen Babarczynak és színészeinek is
lenne még mit csiszolnia az egyes szere-
peken, s a mi aggályainkat megfontolva
talán még változtatni lehetne az utolsó
kép Johanna-beállításán is.

G. B. Shaw: Szent Johanna (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Ottlik Géza. Díszlet: Szegő
György. Jelmez: Cselényi Nóra. Szcenikus:
Kondákor Tamás. Segédrendező: Mohácsi
János. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: Lengyel Ferenc, Dunai Károly,
Csákányi Eszter, Krum Ádám, Dánffy Sán-
dor, Csernák Árpád, Szalma Tamás, Kósa
Béla, Gyuricza István, Kulka János,
Vizsnyiczai Erzsébet, ifj. Somló Ferenc,
Lukáts Andor, Molnár Csaba, Tóth Géza,
Hunyadkürti György, Jordán Tamás, Spindler
Béla, Lukács Zoltán, Tóth Béla, Serf
Egyed, Karácsony Tamás, Kamondy Imre,
Lugosi György, Kiss Andrea, Lakatos
László, Mihálik Hajnalka, Réfi Csaba.

Pályázati felhívás

A Magyar Írók Szövetségének József

Attila Köre, a KISZ KB Kulturális Osz-

tálya és a Kortárs Művészeti Fórum pá-

lyázatot hirdet egyfelvonásos színpadi

művek írására.

A pályázat célja, hogy elősegítse a

tehetséges és fiatal drámaírók kibonta-

kozását, hozzájáruljon a fiatal írók szín-

padi műveinek érvényesüléséhez, és len-

dületet adjon a mai magyar drámairoda-

lomnak.

A pályázatra 35 év alatti írók műveit

várjuk.

A pályázat díjazására 30 000 Ft áll ren-

delkezésünkre, amely a benyújtott pálya-

művek színvonalától függően kerül szét-

osztásra. Az arra érdemes műveket a

szakmai zsűri ajánlásával eljuttatjuk a

színházaknak.
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