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Gáspár Tibor (Kapitány) és Fekete Gizi (Laura)
(Ilovszky Béla felvétele)

őket, akár a harci kakasokat szokás. Nincs
ben-ne semmi különös, ha egyik-másik néző
rosszul lesz ettől. Mivel a színészek meghozták
azt a - ritka - áldozatot, hogy színészkedés
helyett azt tárták fel önmagukból, ami az író és a
rendező által meghatározott helyzetekben
valóban meg-történik - megtörténhet - egy
emberrel, a néző ráismerhetett a saját
élethelyzeteire. Az előadás valamennyi
szereplője kész volt fölkutatni és föl-tárni
önmagából azt a rejtett arcot, amelyik a lát-ható
kép mögött rejtőzik.

Két különösen szép jelenetét említem meg az
előadásnak. Az egyik az, amikor a Kapitány
kapitulál. Gáspár Tibor őrjöng. Sír, nyüszít,
zokog, már nincs gátlása, nincs hiúsága, már
nem akar semmiféle látszatot fenntartani; a
végső irgalomért esdekel. „Mi az? Te sírsz?
Férfi létedre?" - kérdi a felesége. Fekete Gizi a
közöny és az undor fel-feltörő hullámai között
megcsillantja a gyöngédség, az egykor a
szívében hordott szeretet apró ráismeréseit,
kezébe veszi a férfi meg-viselt arcát, megvetést
érez iránta, elönti a gyöngédség, megsimogatja,
rátör az undor.

A másik jelenet a darab legmegrázóbb lele-
ménye: a dadának kell ráadnia a kapitányra a
kényszerzubbonyt. A dadának, aki szoptatta és
fölnevelte. Íróilag is ez a legsikerültebb jelenet.
Margret mesélő hangnemben idézi meg a Kapi-
tány gyermekkorát: ahogyan mesét mondott ne-
ki, ahogyan kivette kezéből a kést, ahogyan
felöltöztette. A múlt édes emlékű eseményeit
kegyet-len pontossággal időzíti a jelen
kényszerű pilla-

nataira, melyek során a szerencsétlen katona-
ember készséggel átnyújtja neki a pisztolyát, és
a visszaemlékezés varázshatása alatt belebújik
a kényszerzubbonyba.

Bájos, törékeny, hétköznapi és csavaros eszű
Johanna settenkedik Baudricourt várkapitány
elé a Vígszínház előadásában. Csitrimód
szotyolázik, nincs benne semmiféle drámai
emelkedettség. Modern hős: Eszenyi lefokozza
a figura drámaiságát, a hagyományos
játékkonvenció tragikus mártírja helyébe
deheroizált hús-vér nőalakot állít. Nem Jeanne
d'Arc, a szűz jelenik meg a szent inkvizíció előtt,
hanem egy fiatal lány, akinek szemébe vág a
vallatófény. Börtönlámpát eresztenek alá Taub
János rendezésében, Johanna pedig hunyorog,
el is húzódik a fénycsóva alól. Ormótlan
láncokat aggattak rá, súlyos vasakba bi-
lincselték. A vasgyűrűk kidörzsölték a bokáját,
fölsebezték a lábát. Miközben az inkvizítorok (ál-
szent) eszmékről szónokolnak, s le akarják
győzni a legyőzhetetlen szüzet, Eszenyi Johan-
nája nemigen tekinget az égre. A bilincseivel van

Az, ami itt Dénes Piroska és Gáspár Tibor
között végbemegy, Bergman Suttogások és
sikolyok című filmjének halhatatlan pietà-
képsorait juttatja eszünkbe. Amikor Anna, a
cselédlány, bebújik a haldokló Ágnes ágyába,
kigombolja fehér gyolcs hálóingét, és a
szenvedő arcot ráfekteti dús keblére. Rokona
egymásnak ez a két jelenet! Strindberg dadája
azért hajtja végre ezt a szégyenletes feladatot,
hogy legalább olyasvalaki kövesse el, aki
szereti a Kapitányt; a Bergman-filmben is a
cselédlány a szeretet letéteményese.

Íme, a svéd „családi" kör. A rokoni szeretet - a
gyűlölet bibliája. De mégis, ebben a pokolban is
földereng az emberség. Anna mozdulatában,
Margret gesztusában. És a Békés Megyei Jókai
Színház társulatának előadásában. Mert
érintésközelbe hozta a színészek belső arcát.

August Strindberg: Az apa (Békés Megyei Jókai Szín-
ház)

Fordította: Bart István. Díszlet: Székely László. Jel-
mez: Vágvölgyi Ilona. Rendezőasszisztens: Gáspár
Erzsébet. Rendező: Konter László.
Szereplők: Gáspár Tibor, Fekete Gizi, Vékony Anna f.
h., Bartus Gyula, Vajda Károly, Dénes Piroska, Boro-
vics Tamás, Széplaki Endre.

elfoglalva. Kezeivel masszírozza elgémberedett
lábait, vasaktól meggyötört bokáit, vádliját. Meg-
nyálazza mezítelen bőrét, a sérüléseit ápolgatja,
ahelyett, hogy megrendülten hallgatná a gub-
basztó, fekete csuklyás kar szólamait. Nem a le-
endő mártír áll bírái előtt, hanem egy eszes és
pergő nyelvű tinédzser, aki nehezen viseli, hogy
miközben éppen az életéről ítélkeznek, szamár-
ságokkal traktálják.

Ormótlan vallatózsámoly áll a színpad köze-
pén; Johanna csak egy pillanatra ül le rá, mikor
hellyel kínálják, majd körbeszaglássza, oldalára
fordítja az ülőalkalmatosságot, s végül mellé he-
veredik a földre, mint valami díványra. Ennek a
lánynak fontosabb, hogy elviselhetővé tegye az
alig elviselhető szituációt, minthogy ideológiai vi-
tába bonyolódjék vádlóival. Hétköznapi termé-
szetessége kihívóbb, mintha tételesen cáfolná
inkvizítorai tanait, hiszen a hatalmi struktúra
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Eszenyi Enikő (Johanna) és Borbiczki Ferenc
(Baudricourt)

mozgatói épp azt várnák el tőle, hogy tragikus
mártír legyen. Eszenyi alakformálása bravúro-
san sokszólamú: erre a lefokozott és deheroizált
mártírszerepre picit rá is játszik. A szó szoros ér-
telmében rájátszik, fölüljátssza, körbejátssza a
figurát, s közben látni engedi: alakot formál, a
Johanna-figura groteszk jellemvonásainak
fölerősítése: szerep.

Taub János rendezése majdnem pontosan
olyan, amilyen színházat ő szeret, s melyet rop-
pant fegyelmezetten és hatékonyan működtet:
szikáran teátrális. A Vígszínház öblös színpadte-
rében, a roppant nézőtér előtt ez nem kifejezett
hátrány. A díszlettervező, Kentaur monumentá-
lis és robusztus díszlete engedékenyen követi
Taub rendezői koncepcióját: lovagi páncélzatot
mintázó vasfüggönyből rakja össze a várfalat,
amely mozgatható, minta harmonikaajtó. Esze-
nyi Johannája szét is húzza, mikor színre lép.
Először csak a pici kezeit látjuk, aztán a fejét,
majd piros ruhás alakját.

Taub János értelmezésében a Jeanne d'Arc-
mitológia modern újrafogalmazása olyan játék,
amelyben időről időre kiderül, hogy a hős termé-
szetszerűleg koncepciós perben válik hőssé, az
inkvizíció ítélete csúfondáros, álszent színjáték,
amelyben a bírák pontosan tudják, hogy minden
szavuk hazugság. Ők maguk sem hisznek erköl-
csi fensőbbrendűségükben, ám megszokásból,
érdekből fenntartják az álszent látszatot. Ebben
a kiszámított drámai világban nincsenek hősök,
de nincsenek mártírokat teremtő helyzetek sem,
csak ármány van, árulás, színlelés, hazug
összekacsintások, érdekből vagy unalomból
fakadó önzés, hatalmi gőg.

Taub precízen bontja ki a shaw-i tragédia tör-
ténelmi burkából a politikai groteszket, előadása
ennyiben feltétlenül modern, s hű a darab szelle-
méhez. Ám rendezését olykor eluralják a vadul
deheroizáló, frivol mozzanatok, az infantilissá
el-rajzolt játékok. A dauphin ereiben királyi vér
folyik: Rudolf Péter szenzibilisen habókos
trónörököse többször is felrántja az inge ujját, így
tudatosítva a méla udvar előtt királyi
származását. S mikor arra terelődik a szó, hogy
Johannát egy-szer majd ki kell váltani az
angolok fogságából, ha foglyul ejtik, a dauphin
udvaroncával össze-kacsintva jelzi, nincs egy
fityingje sem, a koronázásra való pénzt is úgy
kérte kölcsön alattvaló-jától.

Könnyebb dolga volta rendezőnek a címsze-
replő kiválasztásában: Eszenyi Enikő kamasz-

Szervét Tibor (Warwick), Reviczky Gábor (Káp-
lán) és Vallai Péter (Cauchon)

lány-Johannájában iszonyú erő lakozik. Ereje
nem valamiféle földöntúli hitből származik, ha-
nem érzéki bájból, kecsességből, frivol játékos-
ságból. Azzal győz le mindenkit, hogy szüntele-
nül csicsereg. Tönkreszövegeli környezetét, s
mindenkit megsimogat. Arcon cirógatja a bamba
várkapitányt (Borbiczki Ferenc), nyakába csim-
paszkodik a dauphinnek, s ráomlik a fattyú
(Hegedűs D. Géza) vállára. Infantilis
játszótársa és

bölcs tanácsadója a trónörökösnek, Dunois-nak
pedig testi-lelki jó barátja, fegyvertársa.

A nyitó jelenetben túlméretezett, kinyúlt haris-
nyában csoszog elő, vászonstaniclit lóbálva
(Szakács Györgyi pontos és funkcionális jelme-
zei nemcsak a rendezői koncepcióról, de
olykora koncepció ellentmondásosságáról is
árulkodnak). Az inkvizíció elé nyűtt, kinyúlt
pulóverben, bilincsbe verve, mezítláb csoszog,
óvatosan,
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Johanna: Eszenyi Enikő

hogy minél kevesebb fájdalmat okozzon magá-
nak. És szüntelenül ragyog az arca, minta heil-
bronni Katicáé az ő rendezésében. Sosem ren-
dül meg, legalábbis láthatólag nem, még akkor
sem, mikor már beláttatják vele, hogy nincs más
választása: meg kell halnia, ha hű akar maradni
önmagához.

A rendező Taub s a Johannát megformáló
Eszenyi harmonikusan működnek együtt: végig
játékos groteszkben tartják az előadást.
Johanna a feje fölé emeli ormótlanul hatalmas,
súlyos kardját, amitől a dauphin hátrahőköl,
nehogy a fejére essen a méretes harci
szerszám. Később

a sisakba és terepszínű lötyögő katonaruhába
öltöztetett lány úgy szaladgál a hátára kötözött
gyilokkal, mint egy hátizsákkal, s közben úgy
fordítja meg a szélirányt, hogy teli tüdőből fújja,
fújja a lég-zsákot, mint gyerekek a lufit. A bírósági
jelenetben a fenyegetésképpen előcitált hóhér
úgy integet Johannának, mint cinkos
játszótársnak.

A rendező s a dramaturg, Upor László szikár-
rá kurtították a darabot, jótékonyan redukálva
drámai csomópontjaira a groteszk játékot,
amelyben az inkvizítorok úgy éneklik el Johanna
halálos ítéletét, mint valami áhítatos zsolozsmát.
Taub szigorú ökonómiával alkalmazza a hatás-
keltés eszközeit, színpadán nem ropog a mág-
lya, nem terjeng a füst. Hogy mi történt, azt csak
Reviczky Gábor Stogumber atyájának eszelős

tekintetéből s a hóhér lakonikus beszámolójából
tudjuk meg.

Az előadást, mint annyiszor, Eszenyi bravúros
szerepformálása viszi a vállán. Törékeny alakja
olyan a színpadon, minta természeti tüne-
mények. Johannája hunyorog, fintorog, felhúzza
a szemöldökét, sandán mosolyog. Elhúzza a
száját. Lelke mélyén „rühellé a prófétaságot".
Snassz neki a mártírszerep, de céltudatosan
véghezviszi, amit akar. A hangok isteni sugalla-
tába kapaszkodik, de tudja, hogy azok „józan
eszének visszhangjai". Olyan nőt játszik, akire
korán szakadt rá a nemzetmentő mártírium. S
mivel csupa bigott kóklerrel van körülvéve, akik
holmi megkövült eszmék nevében történetesen
meg akarják égetni, azzal él, amije van: a han-
gokkal mint „ideológiával", s lénye érzéki játé-
kosságával és természetességével. Olyan nyu-
godtan mondja a magáét, hogy jóformán a ve-
szélyérzete sem működik közben. Úgy megy
meghalni, mintha lakomára hívnák. Gyermekien
infantilis, kislányosan cserfes, rámenősen nőies.
Olykor durcás gyermek lesz, úgy tesz, mintha pi-
tyeregne, pedig csak játszik.

Van egy jelenete az előadásnak, amely pontos
tükörképét adja Eszenyi színészi leleményessé-
gének s Taub rendezői dilemmáinak. Eszenyi Jo-
hannája a koronázás után a színpad előterében
kuporogva beszél az udvarnak. Arról, hogy ő nem
dölyfös, nem rátarti, mint az általa frissen felkent
király és udvaroncai állítják, csak hát valószínűleg
neki van igaza, amikor a hangok isteni sugallatát
követve tovább akar háborúzni. Beszél, csak be-
szél maga elé, szövegel, nem néz hátra, s észre
sem veszi, hogy elszivárognak mögüle a többiek,
csöndben kisomfordálnak, magára hagyják a ré-
vületben szónoklót. Hirtelen félfordulattal hátra-
néz, és látja, hogy az üres falaknak beszél jó ide-
je. Toporzékol egy sort, összeomlik, majd a győz-
tes hadvezérből visszavedlik gyermekké. Eltörik
a mécses. Sírni kezd. Mit sírni: bőgni. Tajtékozva
zokog. Vádlón hisztériázik, mint a durcás gyer-
mek, akinek tönkretették a játékát. Frivol játékba
oldja a tragédiát. Megmutatja a tragikus magára-
hagyottság színét és fonákját.

A törékeny Eszenyi megáll a hatalmas színpa-
don. Játszik a közönséggel, mondhatni: kísérle-
tezik, hol, mely ponton tudja még bejátszani
alakjával, hangjával a teret. Ha hátramegy, mik-
roporttal fölerősítik a hangját. Később már csönd
támad, ha hátrálni kezd, s már elég, ha halkan
beszél, úgyis figyel rá mindenki.

Hajlékony, sokszólamú s roppant érzelmi hul-
lámzásokat szikráztat föl ez az alakítás. Úgy
adagolja a könnyeket, a finom, apró mozdulato-
kat, gesztusokat, a kislányos gyöngédséget és a
női rafinériát, hogy muszáj elhinnünk neki: az
életével játszik és az életéért is csak - játszik.

A darabzáró, ironikus shaw-i epilógust hófe-
hér kosztümökbe csomagolta a rendező. Esze-



 KRITIKAI TÜKÖR 

Tahi Tóth László (Érsek), Rudolf Péter (Károly)
és Balázs Péter (La Trémouille) (Koncz Zsuzsa
felvételei)

nyi Johannája akárha Molnár Ferenc mennyei
panoptikumából került volna elő. Már csak a
bárányfelhők hiányoznak. Ennek a látványos,
hatásos és duplafenekű előadásnak minden
erényét és művészi dilemmáját magán viseli
ez a jelenet. A huszadik századból érkező de-
cens úrnak (Szoboszlay Sándor) figyelmeztet-
ni sem kellene, a mártírokból szentet kreál az
ironikus történelem. S a bosszantó kitartással
szövegelő leányzót ma is elpusztítanák, legfel-

jebb Stogumber atya Apple Macintoshba ver-
né dühödten: megégetni, megégetni.

Bernard Shaw: Szent Johanna (Vígszínház)

Fordította: Ottlik Géza. Díszlet: Kentaur. Jelmez:
Szakács Györgyi. Dramaturg: Upor László. Zene:
Sáry László. Világítás: Móray Ernő. Szcenika:

Krisztiáni István. A rendezőmunkatársa: Kis Györgyi
és Simon Balázs. Rendező: Taub János.
Szereplők: Borbiczki Ferenc, Kállóy Molnár Péter,
Eszenyi Enikő, Széles Tamás f. h., Balázs Péter, Tahi
Tóth László, Szarvas József, Király Attila, Hegedűs D.
Géza, Rudolf Péter, Szervét Tibor, Reviczky Gábor,
Vallai Péter, Méhes László, Selmeczi Roland, Alföldi
Róbert, Oberfrank Pál, Bata János, Szoboszlay Sán-
dor.

tációnak. A rendező számára most is a szuverén
színpadi hatás az elsődleges. Nem a dramatur-
giai alkotóelemek (a jellemrajzok, a történetala-
kítás, a kapcsolathálózat) kibontásából építkezik
(azaz nem a darabba kódolt színjátékforma re-
konstruálására törekszik), hanem a szöveg mö-
göttes rétegeiben megsejthető színházi formá-
ból indul ki.

A Képmutatók cselszövése előadásában áb-
rázolt világ minden színterén sajátos rituálé zaj-
lik: a XIV. Lajos korában játszódó történetben az
élet eseményeit - Molière életútjának kereteit is -
szertartások szervezik. Ezek az egymásra rí-
melő, egymással is feleselő profán-groteszk
szertartások jelentik az előadás szervező elvét.
Ezekre a tartópillérekre épül a színészi játék is.
Ezekhez viszonyítva kapnak jelentést a tér kü-
lönféle elemei. Ezekből a sajátos szemantikával
rendelkező ellentmondásos aktusokból áll össze
egy sokszínűnek tűnő világ rajza, amelyet valójá-
ban azonban csak szűk mozgásteret engedő
erők uralnak. A következetesen építkező színhá-
zi formából végeredményben koherens valóság-
értelmezés születik: Bulgakov színházi drámája,
a hatalom és az ideológia csapdáiban felmor-
zsolódó művész tragédiája a kolozsvári előadás-
ban a formák uralmával és a látszatok kultuszá-
val teátrálissá tett valóság tragikomédiájává ala-
kul.

Önleleplező rítusok

Az előadás első képében hátulnézetből látjuk
Molière színházát. Fent, az emelvényen, a le-
eresztett függöny mögött épp a király jelenlétével
rendezett előadás zajlik. A színfalak mögött - az
előadás színpadán - rohangáló színészeket lá-
tunk: igazítanak ruhájukon, sminkjükön, jelené-
sükre sietnek, összeölelkeznek, biztatják egy-
mást. Az általános izgatottság gyors, clownos
mozgásban, groteszk mozdulatokban tükröző-
dik. (E z a szépen koreografált, lendületes
kezdő-kép mozgáskarakterében Tompa Kopasz
énekesnőjére emlékeztet.) A spontán életöröm
önfeledt rituáléja ez. Csúcspontja az a pillanat,
ami-kor többfelől is: a magasból, a mélyből, a
színfa-lak mögül harsány kikiáltók jelentik: a
király tapsol. Teljes a siker.

Az elismerés keltette elragadtatottság a jele-
net további részleteiben is megfigyelhető: túlfű-
töttek a mozdulatok, harsányak a gesztusok. Ez
a magabiztos lendület könnyen vezethet tévkép-
zetekhez. Molière (Csíky András) egy eldőlt
gyertyáért elégtételt véve a földre teperi vétlen
szolgáját, Boutont (Nagy Dezső). Madeleine

SÁNDOR L. ISTVÁN

MENEKÜLÉS A SZÍNPADRA
B
ULGAKOV: KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE
a színház az egész világ, mi a
színjáték? Miféle szerep jut a
színházcsinálóknak, ha minden emberi
megnyilatkozás színpadiassá vált?
Tompa Gábor - mint megannyi

korábbi munkájában - a Képmutatók
cselszövésé ben

is a színházról beszél. De ezúttal sem színházi
belügyekről, atelier-élményekről esik szó. A
színház most is kulcs a valósághoz. Tompa
elő-adása (annak ellenére, hogy szinte minden
rész-letében hűségesen követi a szöveget)
ezúttal sem tekinthető szoros értelemben vett
interpre-

(Borbáth Júlia) és Rivaille (Spolarics Andrea) le-
rohannak a lépcsőkön, és rávetik magukat a föl-
dön hempergőkre: igyekeznek szétválasztani
őket. Molière kárpótlásul egyik kabátját ajándé-


