
Szoboszlay Sándor számára magától
értetődő volt), és ezáltal Margit váratlan
vonzódása még valószerűtlenebbnek
tűnik. Marhás iróniája, amely intellek-
tuális értelemben fokozhatná vonzerejét,
ezt a lányt inkább csak riaszthatja. A
színész alakításának dicséretes erénye
viszont a hibátlan stílus- és arányérzék,
amelynek köszönhetően következetesen
kerüli az alkoholizmus ripacskodásra
csábító külsőleges jegyeit. Félreérthetet-
lenné teszi azt is, hogy Marhás nem alkal-
mi részeg, aki örömét leli az italban, a
bódulatban, hanem az alkoholtól való
függés betege, pálinkában szétázott jel-
lem, gyógyíthatatlan emberroncs, akinek
szelleme néha mégis felszikrázik, felizzik,
de ezzel csak szomorúbbá teszi a közele-
dő végzetet.

Marhás barátját és vitapartnerét, Vá-
mos Zoltánt Újréti Lászlónak kellene
megelevenítenie. A feltételes mód magát
a szereposztást kérdőjelezi meg. Való
igaz, hogy Újréti elegáns, jól szituált,
„majdnem amorózó" - ahogy Csurka Ist-
ván előírja. Színre lépése pillanatától
érzékelteti, hogy sikeres ember, akinek
magabiztossága indokolt fölényérzetet
tükröz; hiszen neki nyilvánvalóan jóval
nagyobbak az esélyei Margit meghódítá-
sára, mint szerencsétlen barátjának. Ám
Újrétinek Vámos Zoltán szerepében
nemcsak ezt kellene elhitetnie, hanem azt
is, hogy valaha együtt indult Marhással,
hogy tudománytörténésznek készült, és
egykor közös eszmék fűtötték őket; hogy
jellemét a körülmények kezdték ki, és a
„nézzük, uramisten, mire megyünk
ketten" elvét valló, önsorsrontó Marhás-
sal szemben igenis vannak érvei. Kétség-
telen, hogy ezek az érvek Csurka jellem-
rajza, a darab szövege következtében,
igencsak halványak. De Újréti még ezeket
is lélektelenül, súlytalanul és főként
kívülről tolmácsolja.

A Néma Dizőznek megint csak a darab
sajátos dramaturgiája, laza kompozíció-ja
következtében két, egymástól majd-nem
független szerepet kell eljátszania.
Kezdetben a játékból, trükkből, véde-
kezésül némává lett dizőz komédiáját,
majd az önmagát leleplező vallomás után a
lelke mélyén mégsem csak számító, de
valódi érzelmekre is képes fiatal lány me-
lodrámáját. Hegyi Barbara főiskolai hall-
gatót külső adottságai, bája, humora in-
kább az elsőre teszik alkalmassá. A ké-
sőbbiekben mintha feladná a játékot:
semmilyen jelét nem adja a bensejében
végbemenő változásnak, beéri a szerep
szövegének nem is mindig zökkenőmen-
tes felmondásával.

Csonka Ibolyát öröm újra tehetségpró-
báló, fontos szerepben látni. Joli je

lentéktelenségét, kiszolgáltatottságát a
szöveg mögötti tartalmak maradéktalan
kiaknázásával, rebbenő, suta és mégis
némi eredendő gráciát érzékeltető moz-
dulatokkal, közönybe süppedő, de néha
fojtogató némasággal érzékelteti. Hall-
gatását külön is érdemes lenne akár vi-
deóra venni: sok fiatal és nemis olyan fia-
tal színész tanulhatna jelenlétének a drá-
mát szolgáló intenzitásából. (Csak azt
nem értem, hogy szegénysége vagy ártat-
lansága jelzésére miért kellett ilyen idét-
len és valószínűtlen hálóinget viselnie.
Lehet, hogy Bakó Ilona jelmeztervező
ezzel a figura földöntúli sugárzását, elát-
kozott angyal szerepét hangsúlyozza?
Még ha így lenne is, a koncepció sem iga-
zolhatja a realista megjelenítést szeplő-
sítő, már-már groteszk toalettet.)

Az Öregasszony terjedelmében kis
szerepének Pártos Erzsi színészi szemé-
lyisége ad megfelelő súlyt.

Végezetül - az előadás leggazdagabb,
legárnyaltabb, a jellem és a szituáció min-
den ellentmondását merészen kiélező,
tragikomikus, alakítása Törőcsik Mari
Fügedinéje. szintén szólva nem hiszem,
hogy a darabot olvasva (látva) valaha is
rá gondoltam volna, amikor ezt a mun-
kától ódzkodó, az élet szépségéről
emlékfoszlányokat őrző, a létért való
küzdelemben kegyetlenné és gyűlölkö-
dővé züllött, végletesen ordináré te-
remtést magam elé képzeltem. Törőcsik
Mari nem is egészen Csurka Fügedinéjét
játssza: egy kicsit felemeli, átszellemíti az
alantas némbert, de olyan meggyőzően,
hogy ezzel minden ellenérvet elhallgat-
tat.

Ha összegezésül azt mondanám, magam
is azok közé tartozom, akik szerint a
Majális nem Csurka István legjobb drá-
mája, hozzá kellene tennem: a Játékszín-
ben látott felújítás nem a legjobb Csurka-
előadás, amely mostanáig, mostanában
színre került, mert egyaránt hiányzik be-
lőle az új értelmezés meggyőző ereje, a
felfedező merészség és a megvalósítás
egyenletes gondossága. Mégsem hiszem
elhibázottnak sem a vállalkozást, sem az
eredményt: az ez idáig csak szűk (szak-
mai és helyi) körben látott Majális hibá-
ival együtt is elég súlyos és elég időszerű
dráma ahhoz, hogy jelen legyen a magyar
színházi köztudatban.

Csurka István: Majális (Játékszín)
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Bakó Ilona. A
rendező munkatársa: Bodori Anna. Rendezte:
Csurka László.
Szereplők: Papp Zoltán, Újréti László, Hegyi
Barbara f. h. Csonka Ibolya, Törőcsik Mari,
Pártos Erzsi.

CSÁKI JUDIT

Hites Johanna

Shaw drámája a Radnóti Színházban

Az ír úr alaposan fölbosszankodhatott,
mielőtt megírta a Szent Johannát -1923-
ban, három évvel az orléans-i szűz
szentté avatása után. A megelőző ese-
mény, a szűz 1908-as boldoggá avatása
még nem indította arra, hogy tragédia
szülessen az apropó nyomán; ennyi
vélhetően egy groteszk fintorra lett volna
elég, s az író eddigi életműve alapján
éppen ennek volt nagymestere. Biztos
unta már.

Es a Szem Johanna - tragédia,
méghozzá majdnem arisztotelészi, azaz
klasszikus tragédia. A hármasegység
ugyan hibádzik (mint Shakespeare-nél is
többnyire), de van tragikus hős, van ha-
martia (tragikus vétség), peripeteia (tra-
gikus fordulat), anagnoriszisz (a tragikus
vétség tudatosulása), és van katasztrophé
(tragikus elbukás) is. Mindezek együtt
pedig beteljesítik céljukat: a katarzist. De
mert George Bernard Shaw írta - van
utójáték is, mely szintén betölti hivatását:
keserűen megmosolyogtatja a megelőző
események lélekemelő és fennkölt in-
terpretációját.

Bemutatták Shaw drámáját a Radnóti
Színházban - pontosabban a Szem Jo-
hannából a Johannát. Mivel e sorok a be-
mutató után hónapokkal látnak csak
napvilágot, nem fölösleges talán utalni
arra a - még nem kritikai, csak közszájon
forgó - visszhangra, mely szerint az elő-
adás rendezője, Verebes István, a közis-
mert kabarészóvívő durván megszent-
ségtelenítette annak a Shaw-nak a darab-
ját, aki egyébként a megszentségtelení-
tésnek is apostola. Eszerint Verebest
csöppet sem érdekelte a Szent Johanna
című tragédia s annak szellemisége,
mindössze arra kellett neki, hogy róla
dobbantva pamfletet gyártson belőle.
Zsurnaliszta krokit. S mint afféle ka-
barésztár, bolhapiacon, potom árért
vesztegesse saját poénjait, együtt a fanyar
ír úr klasszikussá avanzsált, veretes szem-
ráncolásaival.

Verebes István - valóban kabarésztár.
Nem áll ugyan olyan jól rajta a szmoking,
és frizurája sem oly rendezett, mint an-
nak, aki azért nevettet, mert mókás a vi-
lág. De tartok tőle, hogy ő nem is azért
nevettet, hanem mert - rosszul érzi ma-
gát itt és most. Mert: fél. Közismert értel-
miségi viselkedés és szöveg az, amelyet
Verebes különféle függönyök előtt és



mikrofonok mögött elővezet; e viselkedés
bizonyos értelemben analóg a primitív
népek színjátékszerű szokásaival, illetve
azok motivációjával. Felidéz vala-mit,
aztán kinevetteti - s ezzel legyőzni reméli
a veszélyét. Mi pedig osztozunk
reményeiben: kínunkban nevetünk. Per-
sze Verebes István mint kabarészóvivő
nem mindig súlyos és tartalmas; vannak
jobb meg rosszabb poénjai. Es így van ez-
zel Verebes István rendező is: vannak
jobb meg rosszabb ötletei. Eddigi - na-
gyon sok műfajú - megnyilatkozásai so-
rán sikerült alaposan összezavarni nem-
csak ítészeit, hanem közönségét is: kicso-
da ez a pasas? Sértődékeny és érzékeny
(néha tollat ragad, és lelke dalát írja, vagy
épp választ fabrikál olyan írásra, melyre a
rutinos és némiképp immúnis közszerep-
lő [hát még ha színész is az illető!] otthon,
a konyhában ereszt meg egy kacifántos
káromkodást). Otthonos a szélsőségek-
ben: belőlük meríti ötleteit, így aztán
semmi meglepő sincs abban, hogy ritkán
közepes vagy középszerű. Rossz vagy jó;
rossz meg jó - s még az is előfordul vele,
hogy egyszerre mindkettő.

E sorok írója nem tud válaszolni a ha-
nyag stílusú (és, kérem Verebest, ne írjon
cikket: nem bántó szándékú) kérdésre:
kicsoda ez a pasas? De legutóbbi produk-
ciója alapján - s ez a Johanna című elő-
adás rendezése - válaszolni tudok arra,
hogy kicsoda és mit gondol és miért gon-
dolja, amit gondol a Johanna című elő-
adás rendezője. Legalábbis úgy érzem. S
ha felidézem, hányszor álltam már értet-
lenül (sokszor nyilván a saját hibámból)
azzal szemben, hogy kicsoda és mit gon-
dol az adott előadás rendezője - ennyit is
eredménynek könyvelek el.

A Radnótin tehát a Johanna látható,
egyszerű megindokolás alapján bizonyá-

Shaw: Johanna (Radnóti Színház). Johanna: Egri Kati

ra azért, mert Verebes szerint Johanna
nem szent. Nem ennek az előadásnak,
hanem például a néhány évvel ezelőtti
kaposvári produkciónak - melyben Csá-
kányi Eszter játszotta Johannát - az ürü-
gyén érdemes lehetett volna eltöprengeni
azon, hogy vajon az író szerint valóban
szent-e az angolverő francia parasztlány,
vagy pedig abban is némi iróniát lássunk,
hogy Shaw az alig hároméves egyházi
mozgalmi határozatot adta drámája
címéül. Mindegy vagy sem: ez itt most
nem szent. Csak Johanna.

A dráma hat képe hibátlanul - ha nem
is egészen hiánytalanul - lepereg. Az el-
sőben Robert de Baudricourt francia vár-
kapitány holtrészegen fetreng egy kem-
pingszékben, időnként pedig a fémvázas
és köztudottan nagyon billenékeny kem-
pingasztalon támasztja meg magát. A
díszlet anakronizmusát kiegészíti a jel-
mezé: a várkapitány úr egyenruhája fur-
csán ismerős. Ismerőssége indokolt, fur-
csasága pedig abból ered, hogy - lehetne
épp stílszerű is.

Amikor Johanna, az elszánt paraszt-
lány végül mégiscsak - a várkapitány
minden eltökéltsége ellenére - Baudri-
court színe elé jut, sok minden kiderül.
Ezt a Johannát nem fogják tizenkilenc
évesen a máglyán elégetni, mert ez a Jo-
hanna már most legalább harminc. Kö-
vetkezésképp nem a hamvas naivitás hite
fűti, hanem valami másé. Hogy nem is a
katolicizmusé, azt kihívó öltözékén kívül
kihívó viselkedése is sugallja: ez a Johan-
na nő, mi több: „jó nő", s ezt a tulajdon-
ságát használni is tudja. Mélyen dekoltált
piros, falubáli ruhája, fekete tánccipője
egy ilyen mentalitás kellékei.

Johanna nem annyira a hitével, mint
inkább női erőszakosságával és női bájai-
val győzi meg a várkapitányt. Es női

eszével, mert ez a Johanna az előbbieken
kívül okos is: felcsillantja a férfihiúság
előtt a történelmi dicsfény lehetőségét.
Baudricourt-nak nincs vesztenivalója: ha
Johanna rajtaveszt, akkor sincs. De nyer-
nivalója, az lehet. Eredmény: Johanna
pénzt, paripát, fegyvert s még hadsereget
is kap. Johanna örül: megöleli a kapi-
tányt. Amúgy nőiesen.

Es mi volt Johanna akciójának lénye-
ge? A manipuláció. Célja bizonyos érte-
lemben szent, és bizonyos értelemben
szentesíti az eszközt. Mert célja Johanna
meggyőződésének és hitének érvényesí-
tése: az ország fölszabadítása. Eszköze
pedig egy „jólsvejfolt" szónoklat: Johan-
na a láda tetején hősi pózba merevedve a
fényes jövőről beszél, s a kitikkadt,
kimerült, elcsigázott katonák mint máris
kész szentre figyelnek rá. Nem eléggé.
Mert ha jobban figyelnének, látnák azt is,
hogy Johanna: játszik. S kicsit még ki is
neveti magát.

A második jelenet helyszíne egy május
elsejei felvonulás dísztribünjének hátte-
re. A jeles eseményre itt a francia udvar
színe-java. Az érsek - annak a mozga-
lomnak az országos vezetője, melynek
Johanna elkötelezte magát, s melynek
nevében küzd az ország felszabadítá-
sáért. A hadsereg magasrangú vezetői is
itt vannak, akik részint a mozgalom, te-
hát az érsek felé, részint az ország felsza-
badítása, tehát Johanna felé (a kettő itt
még összekapcsolható, ha nehézkesen is)
vannak elkötelezve; itt van egy arctalan
és meghatározhatatlan funkciójú udva-
ronc is. Es van virsli, szendvics, sör meg
üdítő is. Es beészrevétlenkedik az ország
egyelőre nem felkent uralkodója, a
Dauphin is: piros svájcisapka, piros
majdnem-mackónadrág, kinőtt, elnyűtt
fekete zakó. Infantilis és félénk ural-
kodójelölt - a többiek szigorúan bánnak
vele.

Ez az a jelenet, ahol Verebes nem is
engedi, hogy ne értsük, amit gondol: ez
bizony a közelmúlt magyar május elsejé-
je. Nem kényszerít ugyan bennünket ar-
ra, hogy nevesítsük a szereplőket - mi
több, a színlapon ő maga is eltekint a
Shaw által adott nevektől -, de a hely-
színt és a helyzetet igen. Az érsek: okos
és megfontolt főideológus (e sorok írójá-
nak ugyan nem jutott eszébe, hogy Révai
Józsefre gondoljon, de ezt a fajta névte-
lenséget mégsem érezte zavarónak); nem
csoda, inkább természetes, hogy Johanna
azonnal rájön, kit tiszteljen benne. S e
tiszteletben belső irónia még nincs; leg-
feljebb maga a forma, a nadrág hajtóká-
jának megcsókolása mosolyogtató, külö-
nösen ennyi idő távolából, visszafelé.
Johanna ekkor még szövetségest sejt az



érsekben, aki viszont máris ellenséget lát
benne, a mozgalom ellenségét. Okos érsek;
demonstratívan felkarolja a látens és
potenciális ellenzéket, berángatja a körön
belülre, hátha érvényt szerez a mozgalmi
hit fegyelmező rítusainak.

Verebes átértelmezéséhez komoly
segítség Shaw szövege Ottlik Géza mai
stílusú s helyenként még tovább maiasított
fordításában. Az érsek így határozza meg
például a csodát: „csoda az olyan esemény,
amely hitet fakaszt". S mert Johanna most
is okos, tudja, hogyan kell az érsekkel
beszélni. Megfelelő szövege természetesen
a többieket találja el igazán, az érsekre
nem hat. De mert a mozgalom - Shaw-nál
az egyház, Verebesnél a párt - stratégiája
most ezt a taktikát diktálja: az érsek
Johanna felszabadító küzdelme mellé áll.

Az előadásnak ebben a szakaszában
Verebes a maga Johanna-koncepciójával
még nem áll igazán nyerésre. Mintha túl
korán túl sokat mondott volna el, a ki-
számíthatóság vágányán halad a produk-
ció. Már tudjuk, mi az a mozgalom, s azt
is, hol s mikor vívja közismert eredmény-
nyel végződő küzdelmét. Tudjuk, miben
hisz Johanna; s ha nem ismernénk az ere-
deti drámát, akkor is kitalálhatnánk: ezért
bizony meg kell halnia.

Johanna nem egy ideológiában, még
kevésbé egy politikában és legkevésbé egy
mozgalomban hisz. Johanna ugyanis
igazat mond akkor, amikor a „hangokra"
hivatkozik; legföljebb amikor észreveszi,
hogy a „hangok" emlegetése milyen és
mennyiféle hatással van a környezetre,
kicsit túljátszatja a hangokat. De a hangok
léteznek, és valóban Johanna bensőjéből
szólnak. Johanna ugyanis önmagában hisz,
és abban, hogy igaza van. S mert igaza
van, végig kell vinnie azt, ami-ben igaza
van. Egyszerűen hangzik, nem?

Az érsek - vagy főideológus - tehát át-
menetileg beadja derekát. Johanna frakciót
organizált a mozgalmon belül, s a frakció
győzedelmeskedett. A frakció érdekei
ugyanis - szintén átmenetileg -
megegyeznek a mozgalom érdekeivel:
Franciaországot fel kell szabadítani. Nem
annyira és nem azért, amennyire és amiért
Johanna gondolja - de a jelenlegi rossz
helyzetben ezen még nem érdemes
vitatkozni.

A harmadik jelenetben tehát Johanna
elmegy Orléans-ba, ahol a Fattyú - Dunois
- régóta a szélirány megváltozására
várakozik, hogy a siker esélyével támad-
hassa hátba az angolokat. Dunois - pro-
fesszionista katona. Amikor nem tehet
semmit, elemes rádióján a Hey, Joe című
Jimi Hendrix-számot hallgatja, s meg-
nyalogatott ujját időnként a levegőbe bö
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i: fordult-e a szél? Johanna nőisége nem
agyja hidegen: eleinte bosszantja az os-
obácska női fecsegés, majd felvillanyoz-
a a fedetlen kebel, s végül győz a prakti-
um: csöppet sem árthat, ha valami -
ármi - fanatizálja a kiégett hadsereget.
ontos megjegyezni, hogy Dunois-nak
eltűnően semmi köze nincsen semmiféle
deológiához vagy mozgalomhoz: ő hiva-
ásos katona, akinek most lel kellene sza-
adítania Orléans-t.
Megfordul a szél. Pont akkor, amikor
agyon kell. Johanna - s ez Egri Kati já-
ékának egyik csúcspontja, valamint az
gész előadás egyik legszebb pillanata -
szintén meglepődik, s örömmel vegyes
sodálkozásába csöppnyi félelem vegyül.
ost érezte meg talán először, hogy a hit

rejének egyszer csak önmozgása támad, s
ogy a hit gyakorlója mindig urat emel
aga fölé, amikor hitét gyakorolja. A hit

gyanis: kötelez.
Verebes értelmezésének e néma rész-

ete érzelmileg is, racionálisan is meggyő-
ő. Es - mintegy mellesleg - mindkét
onatkozásban magával ragadja azt a
ézőt, aki hajlandó vele menni.
Verebes István rendező egyéb minősé-
eiben - kabarésztár, konferanszié, rá-
iós műsorvezető - gyorsan elszégyelli

magát, amikor érzelmes. Igaza van:
majdnem érzelgős. De mielőtt azzá vál-
na, rendszerint nagyot fordít az érzelme-
in, például akkorát, mint most a kapóra
jött negyedik jelenetben, amely egyéb-
ként új felvonást indít.

S amelyben Warwick grófja és Sto-
gumber atya egy gőzfürdőben egyeztetik
nézeteiket a most már több mint bosz-
szantó szűzről; az elegáns, civilizált és
könnyed úriember Warwick grófnak dü-
hödten ironikus ellenpontja a korlátoltan
fanatikus Stogumber. A két ember s a két
beosztás annyira nincsen „pariban", hogy
valóságos megkönnyebbülés, ami-kor
lágy hárfaszó mellett betipeg az állig
gombolkozott Cauchon francia püspök.
A két ország két valóban fontos embere
közt ekkor kezdődnek meg az „érdemi"
tárgyalások, melyek során a látszatok
kölcsönös megőrzésére törekedve (ami-
nek időnként csak a rövidlátó és szűk-
agyú Stogumber mond ellent) szépen
megegyezik a két hatalom a közös el-
lenség elpusztításáról.

A rendezői értelmezésben ettől a jele-
nettől vezető kifejezési eszközzé válik az
irónia, amely természetszerűleg felhasz-
nálja a humor eszközeit is. Tehát hosz-
szabb-rövidebb időközönként poénok

z érsek: Bálint András



következnek - Stogumber skót szoknyás
színre lépése vagy Cauchon jelenetzáró
mozdulata, mellyel (hisz fürdőben van!)
gumipapucsot és úszónadrágot vesz elő-,
a kellemes és szellemes teátrumi megol-
dások közül valók.

Az ötödik jelenet a koronázás után egy
díszteremféleségben játszódik; amolyan
mozgalmi díszterem ez, tehát elsősorban
is dísztelen. A kötelező piros drapéria, az
elnökségi asztal a szószékre emlékeztető
szónoki emelvénnyel, valamint a thonet
széksorok nemcsak közelmúltunknak,
hanem jelenünknek is obligát kellékei bi-
zonyos helyeken és helyzetekben. A gyű-
lés pedig, amely itt lezajlik, akkor teljesíti
dramaturgiai hivatását, ha tisztázza a
frontokat: Johanna egyedül marad. Itt van
ugyan mindenki - Baudricourt vár-
kapitány, Dunois, és a frissen (és avas
olajjal) felkent uralkodó is -, aki Johan-
nának sokat köszönhet; s mégis vagy tán
éppen ezért fordulnak ellene. A helyzet
irányítása a főideológus-érsek kezében
van, aki higgadt és okos manipulációval
vezényli az értekezletet. Ami az irónia
vezető szerepét s szolgálatában a poénok
sorakoztatását illeti, itt nem a részletekre
és külsőségekre, hanem az egészre és a
lényegre terjed ki, és hangoltságában
egyre keserűbbé válik. Már-már alig
poén, inkább rendezői ötlet, ahogy Du-
nois felolvassa a hozzászólást; az a Duno-
is, aki személyes ambíciójában érzi sértve
magát Johanna „címlapos" sikereitől, s
akinek ez a nagyon emberi és nagyon

A Dauphin és Johanna: Nagy Sándor Tamás és Egri Kati

gyenge pont már elég is ahhoz, hogy a
többiekével azonos vehemenciával for-
duljon a szűz ellen. Pedig - Dunois is „hi-
tes"; igaz, az ő hite a szakmája, a hadve-
zetés.

Az érsek - akárcsak az eredetiben -
felkínálja Johannának a nyilvános önkri-
tika és bűnbánat lehetőségét, afféle
„egyéni bánásmód" alapján, négyszem-
közti beszélgetés keretén belül. De mi-
közben az Internacionálé zeng, s Johanna
partnert, társat keresve katonák közt
sétál, sorsa már bevégeztetett: az övéi
eladták.

Internacionálé... Mint poén tompítottan
működik, hisz két jelenettel korábban, a
május elsejei színben az „egy a jelszónk,
a béke" részben lelőtte már. Komollyá és
tragikussá viszont nem tud emelkedni - s
ennek több oka van. Köztük olyan is,
amelyik az előadáson belül akadályozza...

Alig változik a díszlet karaktere a kö-
vetkező színben, amikor Johanna már fo-
goly; mi több, az angolok kezében. A bí-
rósági tárgyaláson hosszú asztal körül,
szintén thonet székeken ülnek mindazok,
akik statisztálnak - ezúttal nem színházi
értelemben - a tárgyalási jelenetben. A
főinkvizítor gégemikrofonnal segít hozzá
bennünket, hogy elidegenedjünk tőle; s
az előadásnak ezzel a legeslegrosszabb
poénjával-ötletével az a legnagyobb baj,,
hogy egyszerűen nem tud véget érni. Újra
és újra aktivizálja a V-effektet,
következésképp nem elidegenít,

hanem folyamatos és aktív idegenkedés-
re késztet. Mellesleg akadályoz abban,
hogy arra figyeljen az ember, ami épp a
leglényegesebb - mert mindig ez a leg-
lényegesebb. Pedig nemcsak a főinkvizí-
tor, hanem több új szereplő is ekkor lép
színre - van köztük egyébként, aki fölös-
legesen, hiszen például Zsótér Sándor
nem tudhat mit kezdeni azzal a körvona-
lazatlan alakkal és néhány mondatával,
amelyet az éles karakterek között neki
kellene megformálnia -; s a „sima" tra-
gédiát ígérő történet még egy izgalmas
fordulatot vesz, ugyebár. Ebben az
érdektelennek éppen nem nevezhető
Johanna-menekítési kísérletben a hit
személyiségformáló szerepét láthatjuk
megnyilvánulni, és nemcsak Johannában,
hanem a többiekben is. Verebes ekkor
épp indulattalan rendezésén kívül
színészi minibravúrok eredménye az a
hatás, hogy itt szinte csupa jó, s főleg hites
ember ül: elkötelezett és megállíthatatlan
Warwick, szakmája mestereként védő, jót
akaró püspök, fegyelmezett és ránézésre
profi hóhér. E csupa jó embereknek
valóban elemi érdekük, hogy Johannát
megszüntessék; s csak Warwick tudja
köztük, hogy erre a máglya az egyetlen
mód.

Megtudja Johanna is, fel is fogja. De
önmaga által emelt urának, saját hitének
nem tud ellentmondani.

Kis Kovács Gergely legsikerültebb
díszleteleme - jó ötlete több is van - eb-
ben a jelenetben szerepel: Johanna ket-
rece. A szűk színpadon, a tárgyalóterem
oxigénmentes levegőjét amúgy is jól
érzékeltető játéktérben ez az emelt pado-
zatú kuckó - majdnem menedék.

A máglyahalál következtében epilep-
sziás rohamot kapó Stogumbert ridegen,
szinte cinikusan szemlélik a többiek.
Némán is ugyanarra a konzekvenciára
jutnak: ez az ingatag ember nem való po-
litikusnak. Nem is az - hál' istennek.

Shaw utójátéka itt természetesen és
kötelező jelleggel marad el: ki lát a jövő-
be? De Johanna persze visszatér. S mi-
közben magnóról hallgatja velünk együtt
saját rehabilitálását, furcsa kis mosoly
bujkál a szája szögletében. Idegesítő ár-
tatlansággal néz a szemünkbe. Aztán
letérdel - és gyertyát gyújt. Nem is hi-
szem, hogy önmagáért; inkább értünk.

A befejezés teátrális és érzelemteli - de
hát teátrumban vagyunk, és racionális
kételyeinket, hajlandóságunkat pici
kérdőjelek biggyesztgetésére erőteljes
rendezői vezénylettel megszólaltatott
érzelmes húrok zenéje nyomja el. Rend-
ben van.

Verebesnek - vagy a választott művel,
vagy egyébbel - sokszor volt már pechje:



most szerencséje is van. A színészek
ugyanis nemcsak szaktudásukat és te-
hetségüket vitték bele az alakításokba,
hanem a hitüket is. Hittek Verebesnek,
hittek ebben a Johannában - és közös ne-
vezőt vállaltak vele.

Egri Kati minden pillanata jó, és nagyon
sok még több is ennél. Jókor jött ne-ki
Johanna szerepe - és még jobbkor nekünk
az ő Johannája. Egri Kati csöppet sem
látványos, inkább befelé, a személyiség
felé mélyülő-épülő pályáján ez az alakítás
minden bizonnyal a várható csúcspontok
egyike. Már egy fejgépnyi fényben is tud
játszani, s még megenged-heti magának a
túlmozgást, a szertelenséget is. Látszhat
eszköztelennek - ha éppen ezt választja
mint színészi eszközt; lehet félpucér, és
akkor sem civil. Johannája - mintha nem is
tehetne róla - szilárd és magabiztos;
alakítása a teret nyert tehetség ritka
kiteljesedése.

Gera Zoltán püspöke ismerős típus
egyéni színészi hangszerelésben: a jobbító
szándékú reálpolitikus. A ma-gától
értetődő, szuverenitást hazudó cinizmus itt
hitnek álcázza magát, s a legfelsőbb
ítélőszék előtt minden bizonnyal még
felmentésre is számíthat. Hiszen csendes,
kedves, higgadt, és tényleg jót akar.

Francia részről az események eszmei
fonalát az érsek huzigálja. Formátumos
gondolkodó, aki könyvek írása helyett a
valóság játékaiban merül el nyakig. Bálint
András szürke öltönye, kimért moz-
dulattal, gyógypedagógusi artikulációval
előadott gondolatai és hihetetlen önuralma
ezúttal nem a személyiséggel megtá-
mogatott szerepet formázzák, hanem egy
kitalált - lekoppintott? - alakot; itt még az
is színészi játék eredménye, ami véletlenül
Bálint Andrásra hasonlít. Hisz az érsek is -
nagyon okos, csak másként az.

A remek és hites alakítások sorába tar-
tozik Schlanger András Dunois-ja is. A
kisember, aki azt fújja a hatalmasok után,
amit éppen kell - pedig ő jó, érzékeny, és
ért a szakmájához. Schlanger alakításának
ez a legnagyobb érdeme: mindkettőt
elhiteti, s még azt is, hogy a kettő ugyanaz
az ember.

Warwick eleganciáját, kényes gyomrát
(távol marad a máglyától) és gőzfürdős
testápolását óvatos könnyedséggel for-
mázza eleven alakká Márton András. Is-
merős figurát hoz elénk, onnan a második
vonalból. Kiss Jenő hisztérikus gyil-
kosságszomja Stogumber szerepében
egészen addig túl sok, míg nem hozza
ugyanilyen erővel az irtózást, a kiborulást
is; ekkor azonban kerekké és egyszeriben
pontossá is válik az alakítás egésze. Nagy
Sándor Tamás Dauphinje ebben az elő-

adásban sem igazán hálás szerep, de a
színésznek sikerül az obligát tulajdonsá-
gok mellett még valamit megmutatnia: ez
a Dauphin az egyetlen itt, aki semmiben
nem hisz. Egy csöpp hite sincsen.

A hóhérnak alig néhány mondata van.
De egy egész ember és egy egész sors je-
lenik meg Gosztonyi János játékában.
Öntudat és szakmai büszkeség, lenézés a
többiek iránt, fensőbbséges magabiztos-
ság és korrekt munkavégzés jellemzi ezt a
hóhért, akit bizony érdemes volt a rende-
zőnek a színpad teljes (így sem túl nagy)
szélességében átsétáltatnia ahhoz, hogy
ez még a járásából is kiderüljön. S hason-
lóan hittel és emberséggel telített alakítás
a Bozóky Istváné, valamint a Csíkos Gá-
boré is. Keres Emil főinkvizítora szá-
momra a gégemikrofonnal vált azonossá,
pedig szerepe szerint fontos missziója
van: a legfőbb báb a tárgyalási ceremó-
nián.

Kis Kovács Gergely legjobb díszlet-
elemén kívül pontosan adta vissza a má-
jus elsejék külsőségeit is: lufik, hangszó-
ró, összetákolt emelvény. Szándékosan
ekletikus díszlete a rendezői értelmezés
pontos megértéséről tanúskodik, akár-
csak Torday Hajnal esetében, aki a jel-
mezekben valóságos egységgé, stílussá
emeli a szimpla zűrzavart.

Az előadás az előcsarnokban ér véget:
van tehát utójáték itt is. Lehet, hogy az
ötlet nem Verebesnek jutott eszébe elő-
ször (biztos, hogy nem); de a rendezői öt-
letek nagy többségére nincs copyright.
Az is lehet, hogy érzelmi hangoltság, sőt
tán ízlés dolga, ki hogyan fogadja azt a
tablót, amely előtt gyertyák sorakoznak
az előcsarnokban, s amelyen közelmúl-
tunk hites embereinek a fényképe látható.
Az is lehet, hogy az egész csak rádupláz
a bent már látott gyertyás-portrés

előadászárásra. Ha ízlés, ha hangoltság
dolga - ám legyen: az én ízlésem, az én
hangoltságom ezt a tablót a gyertyákkal
és a zenével el- és befogadta, és elgondol-
kodtatott a tablón látható emberek közös
nevezőjéről, a képességes és tehetséges
hitről. Vagy a hites tehetségről. S mert
mind halottak, a halálról is. S hazafelé
még azon is, hogy úgy látszik, minderről a
hit totális dekonjunktúrája idején is lehet
még színházat csinálni.

S mert a lapnak, melyben ez az írás
megjelenik, kötelező jelleggel dokumen-
tálnia is kell, álljon itt az a névsor, amely-
nek közös nevezője Verebes István ren-
dező és a Radnóti Színház társulata sze-
rint 1988-89 fordulóján az, amiről mind-
eddig szó volt: Raoul Wallenberg, Őze
Lajos, Buharin, Rajk László, John Fitz-
gerald Kennedy, Indira Gandhi, József
Attila, Che Guevara, Majakovszkij,
Radnóti Miklós, John Lennon, Nagy Im-
re, Zala Márk, Soós Imre, James Dean,
Jan Palach, Patrice Lumumba, Bódy Gá-
bor, Latinovits Zoltán, Mahatma Gandhi,
Szilágyi Domokos, Fassbinder, Sarkadi
Imre, Ságvári Endre, Pasolini, Kondor
Béla és Janice Joplin.
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