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Johanna, az ember

Jegyzetek a Vígszínház
előadásáról

Abban a tanulmányban, mely a dráma tár-
gyául választott időszakot s a hősöket
pontosan és mélyen elemzi, s melyet 1924-
ben Bernard Shaw előszóként illesztett a
Szent Johanna kiadása elé, a kritikáról is
szó esik. Az egy évvel korábban keletke-
zett mű addigi bemutatóinak kritikai
visszhangját foglalja össze Shaw, meg-
köszönve az elismerő szavakat, és rész-
letesen taglalva azokat a javaslatokat,
amelyeket a tömörítés érdekében a kritikák
tettek. Az utójáték kihúzását javasolták
leginkább a kritikák, valamint azoknak a
részeknek a törlését, amelyekben az
egyház, a hűbéri rendszer, az eretnekség és
az inkvizíció megvilágítása, ismertetése a
dialógusok célja, értelme. Shaw nem ért
egyet a javaslatokkal, mert e részek nélkül
unalmas lenne a darab, bár - hozzáfűzi,
hogy ,,...valószínűleg szóról szóra ez is
történik majd, ha már nem lesz módomban
megvédeni szerzői jogaimat. Így talán a
közönség is okosabban teszi, ha megnézi a
darabot, amíg életben vagyok."

Shaw a kritikusokkal vitázik írásában,
de minden bizonnyal a rendezők re gondol.
Arra kell gondolnia, hisz akár a saját
kritikusi gyakorlatából is jól tudta, hogy a
színházkritika legfeljebb javaslatokat tehet
a szerzőnek vagy épp a szín-háznak, de a
törlésre alkalmatos toll nem a kritikus,
hanem a rendező kezében van. Ezért is
biztatta hát nézőit, addig nézzék meg a
darabot, amíg ő megakadályozhatja a
rombolást a műben.

Shaw nem táplált illúziókat a dráma to-
vábbi életét illetően, s mint láttuk, szinte
pontokba szedve jósolta meg a várható
változtatásokat. Hogy Shaw halála után a
világ különböző színházaiban tartott be-
mutatók során a rendezők hogyan és mit
változtattak a darabon, az kideríthetetlen.
Tényként említhetjük viszont, hogy a nem
kevés számú magyar bemutató --az első
1924-ben volt a Magyar Színház-ban - az
eredeti mű tiszteletének jegyében született.
A Vígszínház mostani be-mutatója,
Szinetár Miklós rendezése a hazai
bemutatóknak ezt a hagyományát folytatja.
Némi eltérések érződnek ugyan, hiszen
Szinetár a felvonásvégeket más

rendben szabja meg, mint Shaw, a koro-
názási jelenet megismétlése is eltér az
eredeti drámától, és néhány jelenet „ki-
merevítése", mozdulatlan élőképpé való
átváltoztatása is új elem, de ettől elte-
kintve a dráma a maga teljes eredetiségé-
ben jelenik meg a színpadon.

Szinetár rendezése, rendezői értelme-
zése a gondolatban is hűséges társa a nagy
drámaírónak. Shaw már említett ta-
nulmányában azt írja például, hogy „Eb-
ben a színdarabban nincsenek gonosz
intrikusok és gazemberek." Shaw gazdag
érveléssel, elemzéssel igazolt meg-
állapítását Szinetár rendezési elvvé emeli,
és eltérőn a mű hazai értelmezési hagyo-
mányától, igazságot ad Johanna ellenfe-
leinek. Ez az igazság nem felmentés, csu-
pán annak elismerése, hogy Johanna el-
lenfelei nem az előre megfontolt gazem-
berségből ítélik el a lányt, hanem egy
rossz politika, egy embertelen hit vak-
buzgó elfogadása és szolgálata kénysze-
rítette erre őket. A műnek ez a kitelje-
sítése a hazai Szent Johanna-értelmezés új
mozzanata, s egyben az előadás legszebb,
legdrámaibb pillanatainak egyike.

Az inkvizíció rendszere és képviselői a
mai ember szemében a középkor tudat-
lanságával, a tudatlanság erőszakos for-
májával azonosultak. Az ábrázolásban és
megjelenítésben egyaránt ez a szemlélet
érvényesül. Sötét tekintetű, az élettel
szemben a halált szolgáló figurákként is-
merhetjük meg évtizedek óta filmen és
színpadon egyaránt az inkvizíció embe-
reit. Szinetár Miklós rendezése - magáé-
nak vallva Shaw értelmezését - szakít ez-
zel a hagyománnyal. Nyílt tekintetű, a
magaigazságában hivő és bízó inkvizítort
állít Johannával szembe. Aki nem
elveszejteni, hanem megnyerni akarja. Aki
nem a

bűnt akarja mindenáron igazoltnak látni,
hanem az igazságot kívánja tisztázni, ki-
deríteni. Alaptörekvése a megmentés. Az
eltévelyedett, de még megmenthető bá-
rány iránti szeretet ülteti Johanna mellé,
karoltatja át vele a lányt, hogy így is, ez-
zel is segítse legyőzetni a bűnt, hogy
visszavezethesse az eltévedőt az igaz útra.

Az inkvizítor és az inkvizíció ilyen ér-
telmezése azonban -- s ez természetes -
jottányit sem változtat az inkvizíció jel-
legén. Az embertelenség akkor is ember-
telenség marad, ha azt meggyőződéssel
képviselik. S az igazságtalanság sem lesz
igazság pusztán attól, hogy aki képviseli,
hisz benne.

A Szinetár által kidolgozott és a pro-
dukcióban következetesen érvényesített
rendezői felfogás - Johanna ellenfeleinek
„megemelése", ami épp azáltal következik
be, hogy szubjektív belső igazságuk
ebben az előadásban elismerést nyer -
kemény, szikrázó és gazdag szövetű drá-
maiságot eredményez. Igazságok ütköz-
nek össze és győzik le egymást. Hamis
tartalmú „igazságok" aratnak percnyi
győzelmeket, és valódi tartalmú, törté-
nelmi érvényű igazságok vergődnek a
taktika és a politika útvesztői között.

Amikor rendezői értelmezésről, ren-
dezői fölfogásról szoktunk szólni, akkor
talán akaratlanul is, de úgy kezeljük a
tárgyaltakat, mintha pusztán a produkció
gondolati, szellemi szférájáról esne szó.
Ez persze jórészt igaz is, hisz a rendezői
értelmezés szabja meg a produkció gon-
dolati erőterét és a játék mélyebb jelen-
téstartalmát. De nemcsak azt. A rendezői
felfogás magát a játékot is befolyásolja.
Az értelmezés hatással, következménnyel
van az előadás művészi megoldásaira is:
szűkíti vagy tágítja a konfliktust, leegy-

Shaw: Szent Johanna (Vígszínház). Ladvenu (Vitai András f. h.) és az Inkvizítor (Lukács Sándor)
megkísérlik rávenni Johannát (Kútvölgyi Erzsébet), hogy vonja vissza vallomását



szerűsíti vagy gazdagítja a drámai küzdel-
met, sablonokra fokozza le a figurákat,
vagy épp összetettségüket követeli meg.

A Szinetár által választott út a gazda-
gítást célozza és valósítja meg. Nem min-
denben sikerrel - ezt hozzá kell tenni.
Azok a bizonyos „kimerevítések", meg-
merevedő élőképek, amelyekről már
szóltunk, csak a rendezői szándék szem-
pontjából sorolhatók ide. Megvalósultsá-
gukban inkább a szándék ellen hatnak.
Igaz, hangulatukban, szarkasztikus stílu-
sukban ezek a beállítások rokonok Shaw
ember- és világlátásával, de a megvaló-
sítás közege, a leegyszerűsítés idegen a
nagy drámaírótól. S mert az, ezek a beál-
lítások idegen testként jelennek meg az
előadásban is.

Egy produkció drámaiságának kiala-
kulásában feltétlenül szerepe van annak is,
hogy a nézőtéren ülő közönség hogyan és
mennyire részese a színpadon le-zajló
konfliktusnak. Szinetár rendezői
művészetében jelentős helyet foglal el az a
törekvés, hogy a nézőteret bevonja a
drámai történésbe, hogy a passzív szem-
lélődés állapotából a részvétel aktivitásáig
juttassa el nézőit. Az elmúlt évadban az ő
rendezésében láthattuk a Katona József
Színházban Ibsen A n é p ellensége című
drámáját, melyet Miller adaptációjában
mutatott be a színház. S mint ahogy abban
a rendezésében is erőteljesen jelentkezett a
nézőket aktivizálni kívánó törekvés -
gondoljunk Stockmann doktor
nagymonológjának rendezői
hangszerelésére - ugyanúgy érezhető ez a
rendezői elgondolás a Szent Johanna
előadásában is. Az inkvizíciós bírósági
processzust ismertető Inkvizítor felénk,
nézők felé fordulva mondja el monológ-
ját, és ez a megszemélyesítés, a nézőtér
bevonása ebbe a szituációba egyenlő
azzal, hogy Johanna ügyében nekünk is
ítéletet kell hoznunk. A közönség aktivi-
zálása mint rendezői elv, egyértelműen
helyes és jó. Megvalósítása, vagy mondjuk
így, gyakorlása természetesen azokban a
művekben a leginkább adott, amelyek
maguk is erre az elvre épülnek. A Szent
Johanna dramaturgiai rendszere ezt a nyílt,
közvetlen aktivizálást nem ismeri. S bár
természetes, hogy Johanna ügyében,
perében mindig ítéletet hoz a közönség,
más az, ha a magam nevében döntök -
akár szembeszegülve egy másik ítélettel -,
és megint más az, ha a közvetlen
aktivizálás következtében olyan látszat
alakulhat ki, mintha a nézőtér is arra az
ítéletre jutna, ami a színpadon fo-
galmazódik meg.

Tévedés ne essék, nem gondolati ér-
telmű okok miatt részletezzük a kérdést.
Johanna sorsa, története, az ellene hozott
ítélet milyensége félreérthetetlen. Törté-
nelmileg lezárt és megfellebbezhetetlen. A
gondolati félrecsúszás lehetősége fel sem
merül. A kérdésnek inkább a művészi
oldala érdemel megfontolást; az, hogy a
nem ilyen hatáseszköztárral építkező mű
képes-e sérelem nélkül befogadni és
szolgálni az ilyen szellemiségű megjele-
nítést. Általánosságban nehéz lenne sza-
bályt alkotni, de konkrétan a Szent Jo-
hanna előadására gondolva azt kell mon-
dani, hogy az aktivizálásnak ez a formája
ebben az előadásban tisztázatlanná teszi a
nézőtér és a színpad viszonyát, az ítélet
közös vagy nem közös jellegét. Ezért, bár
az aktivizálás látványosságát, hatásosságát
elismerjük, a belső tisztázatlanság miatt
szükségességét nem érezzük egyértelműen
igazoltnak.

A Szentjohanna vígszínházi előadásának,
Szinetár Miklós rendezésének egyes kér-
déseiről szóltunk eddig, s említetlen ma-
radt a produkció összhatása, a színpadi
újrateremtés általános élménye.

E témakörben elsőként azt szükséges
kiemelni, hogy Szinetár Miklósnak kü-
lönleges érzéke van a hatalmas színpadi
tér rendezői birtoklásához. Hogy a tá-
gasság és az intimitás olyan állandó egy-
másra rímelését tudja megteremteni, ami
már önmagában élményfakasztó mozza-
nattá válik. De nemcsak a tér, hanem a
tömegjelenetek látványos megszervezése
és az egy-két szereplős kamarajelenetek
gazdag variációs képessége is jellemzi
rendezői művészetét.

S mindez a látvány és gondolat szerves
egységében valósul meg Szinetár Miklós
rendezésében. Az öncélúságnak nyoma
sincs. A következetes végiggondoltság
erőt, rendet teremtő ereje uralkodik a
játékon, és emeli a produkciót az évad
legjobbjai közé.

„Ő a keresztény naptár
legnevezetesebb harcos szentje ..."

Ha van szerep, amelynek eljátszásáról
minden színésznő álmodik, úgy Johanna
szerepe az. Nagy szerep Johanna szerepe,
abszolút címszerep, érdekes, izgató,
olyan, amelyikben a színésznő a legsokol-
dalúbban, a legteljesebben valósíthatja
meg önmagát. És a siker is más itt; nem
e g y a sok közül, hanem az egyetlen, a
meghatározó, a döntő - személyes és
egyes-egyedül az övé.

Az álom mindenkié, és mindenkié a

vágy is, de a megvalósulás, a beteljesülés
már csak a keveseké. Kútvölgyi Erzsébetet
a szerencsés sors hamar megajándékozta a
nagy álom valóságával: a Víg-színház
előadásában ő alakítja Johannát. És
mindjárt tegyük is hozzá: szépen,
hatásosan, drámaian.

S ez nagy dolog. Egy a pályán épp csak
elindult, a főiskola védőköréből a művészi
küzdelem szabad mezejére kis ideje kilépő
fiatal művész egyszerre összetalálkozik a
nagy lehetőséggel - és azzal, amit a nagy
lehetőség jelent, a roppant felelősségű és
nagyon bonyolult, nagyon össze-tett
feladattal. Nem ijed meg, nem omlik
össze: áll a feladat elé. Azt mozgósítja
önmagából, ami emberi és művészi fej-
lődésének, érettségének ezen a fokán az
alakítás legteljesebb lehetőségét foglalja
magában: az emberi és művészi őszinteség
alakítást emelő hevületét, a megszerzett,
kiharcolt szakmai tudás maximumát és a
tehetség, a színészi elhivatottság összes
erejét.

Ebből a három mozzanatból épül Kút-
völgyi Erzsébet Johanna-alakítása. Ennek
szerves ötvöződése teremt egységes
figurát, egységes játékot, és ez sikerének
titka is.

Törékeny, vékonyka színésznő Kút-
völgyi Erzsébet, kislányos, ahogy mon-
dani szokás. Talán Johanna is ilyen volt,
hiszen amikor máglyára küldték, 1431-ben
még csak tizenkilenc éves. A törékenység,
a kislányosság azonban nem
meghatározója, csak jellemzője. Megha-
tározója a mély elhivatottság, a tudás,
hogy meg tudja tenni, és meg is teszi azt,
amit az erős férfiak nem bírnak: meg-
menti Franciaországot. Istenre, a hangokra
hivatkozik, de ereje nem a külső
elrendelésben, hanem benne, magában
van. Az elszántságában, az önmagába
vetett hitben, okosságában s a kort felül-
múló hadi tudásában.

Kútvölgyi Erzsébet képes megteremteni
ezt a bonyolult, összetett jellemképletet.
Naiv szépség, emberi báj és rendíthetetlen
elszántság jellemzi Johannáját.
Mértéktartó és hiteles. A vallási mánia
éppúgy idegen tőle, mint a vak szenve-
dély.

Sok színe, sok arca van Kútvölgyi Er-
zsébet Johannájának. Szava van a csend-
re, a szelíd emberségre, a megértésre, és
szava van, tiltó és parancsoló szava a
tiltakozásra, a sértettségre, a dühre is.
Magasságok és mélységek nyílnak így
meg előtte, s ő mindig ura marad a szitu-
ációnak.



Szép és hiteles alakítás Kútvölgyi Er-
zsébeté; mély, őszinte drámaiságú Jo-
hannát formál. Emberi hite, meggyőző-
dése adja erejét, és viszi győzelemre a re-
ménytelen helyzetekben is. És ez, a sze-
reppel, a figurával való azonosulása segíti
túl azokon a pontokon is, ahol színészi
érettsége, a sokszor lenézett, de nélkülöz-
hetetlenül szükséges gyakorlat még nem
segítője.

Johannát, a történelem talán első
férfiruhás nőalakját Shaw szerint úgy kell
el-játszani, hogy a nemek közötti kérdés
fel se merüljön. A katonák katonának
fogadják el, a királyi udvar harcosnak, a
barát barátnak, az ellenség ellenségnek.
Kút-völgyi Erzsébet játéka
maradéktalanul eleget tesz ennek a
kívánalomnak. Csak épp úgy, hogy
közben valóban le is mond a nőiségről.
Holott drámailag többrétűbb, összetettebb
alakformálás az, amelyik ezt a lemondást
is alakításba szövi, éreztetni és
érzékeltetni tudja.

Ezzel függ össze - bár oka feltehetőleg
máshonnan is eredeztethető - a színpadi
mozgás, a járások, a gesztusok, a taglejtés
darabossága, olykori esetlensége. A
mozgás épp olyan figurajellemző eszköze a
színésznek, mint az írónak a beszéddel
történő egyénítés. Kútvölgyi Erzsébet alig
él ezzel a lehetőséggel; feltehetőleg
eszközei hiányoznak, és nem a tudatos
lemondás magyarázza e jelenséget.

Barátok és ellenségek
Johannát barátok és ellenségek veszik
körül, franciák és angolok, győzelmét
segítők és bukását, halálát remélők.

E színes tábor elsője Károly, a Dauphin,
akit a Vígszínház előadásában Kern
András alakít. Koronázatlan, gyenge
uralkodó ő, játékszer a nagyurak kezében.
Országát az angolok hódítják, s őt magát
naponta csúfolják meg basáskodó
alattvalói. Johanna győzelmeiből épül
királysága. Ő pedig elfogadja és felhasz-

nálja Johanna buzgalmát, s amikor tenni
kellene érte, tétlen marad. Egyszer,
egyetlenegyszer áll majd ki érte. Johanna
halála után, 1456-ban, amikor parancsára
rehabilitálják Johannát. Johannát? Nem is
Johannát mossa tisztára királyi parancsra
a vizsgálat, hanem azt az embert, aki
francia királlyá koronázta őt. Elvégre
mégiscsak kényelmetlen, hogy egy
boszorkány tette az uralkodó fejére a
koronát.

Ezt a pipogyaságból és számító ravasz-
ságból gyúrt alakot Kern András játéka
élményszerű frisseséggel kelti életre. Póz
nélkül játszik, a nevetségesség határán
mozogva, de egyetlen pillanatra sem té-
vedve túlzásokba, hamis gesztusokba. Ez
az ember ilyen, őszintén ilyen. Ítélni lehet
fölötte, nevetni rajta alig.

Johanna drámáját barátok és ellenségek
nézik végig, megértőn bólogatva,
részvéttel vagy épp örömmel. Az egyet-
len ember, aki személyes drámaként éli

Ironikusan kimerevített felvonásvég a Szent Johanna előadásában (Iklády László felvételei)



meg Johanna sorsát, a Tordy Géza ala-
kította Káplán. Johanna dühödt ellensége,
a nacionalizmus elvakult híve a Káplán.
Gyűlölet, vad nacionalista gyűlölet
dolgozik benne. Igaznak tudja és érzi
gyűlöletét, és Johannát üldözve önmaga
buktatóját készíti elő. A Káplán azt hiszi
és vallja, hogy a nacionalizmus a legna-
gyobb igazság, s amikor Johanna halá-
lakor rádöbben, hogy a tiszta emberség
igazsága több, fontosabb: belerokkan a
felfedezésbe.

Tordy Géza játéka a figurateremtés, a
szerepkibontás és építkezés tudatos fe-
gyelmével teremt kitűnő alakítást. Vad
szenvedély sugárzik Káplánjából, de eb-
ben a vadságban mindig érzékeltetni tud-
ja a hős őszinte belső hitét, vagyis azt a
sajátosságot, amitől ez a figura tragikussá
válhat, és tragikussá is válik.

Egy kemény, szikrázó szellemi párvi-
adal is kíséri Johanna sorsát Warwick
(Darvas Iván) és Cauchon (Tomanek
Nándor) között. Alkudozás és taktikai
bemutató ez a beszélgetés. A támadás és
visszavonulás, a hízelgés és tőrbecsalás, a
rászedés és becsapás magasiskolája.
Darvas Iván és Tomanek Nándor a méltó
ellenfelek örömével és elismerésével
riposztoznak: mindkettejük alakításának
ez a párbeszéd a csúcsa. Tomanek Cau-
chonja a perben komorabb, tartása zár-
kózottabb, mint szükséges, Darvas játéka
pedig egy árnyalattal intrikusabbra
formálja a figurát, semhogy első igazsága
hiteles lenne. Itt azonban az álarcok színes
seregét rakják maguk elé, hogy a másikat
próbálva, győzelemre vigyék elképzelé-
süket - és közben a színházi est egyik leg-
hatásosabb jelenetét teremtik meg.

Ellenfél, Johanna ellenfele Páger Antal
Érseke is. Okos, tapasztalt ember. Johanna
csodái nem tévesztik meg, átlát rajtuk, s
míg használatára vannak, tűri is őket.
Johanna föléje kerekedő hatalmát azonban
nem viseli.

A cinizmus és okosság kettőséből for-
málja Páger Antal hősét. Érseke az Isten
nevében a földi hatalmat gyakorló egy-
házat képviseli, testesíti meg. Méltóság-
teljes okossága az udvar fölé emeli. Lassú
mozgású, mert hatalma így is parancsoló.
Egyetlen ember, de benne testesül meg a
legtöbb hatalom. És Páger Antal ezt az
elmondhatatlant formálja alakítássá, egy
kiteljesedett színészi művészet ere-jével,
meggyőző hitelességével.

Az önmaga hitében őszintén hivő em-
ber megteremtése adja Lukács Sándor
Inkvizítor-alakításának lényegét. A ren-

dezés kapcsán már szóltunk az értelmezés
sajátosságáról. Most azt tehetjük hozzá,
hogy Lukács Sándor játéka művészi
hitellel kelti életre az Inkvizítor alak-ját. A
megtévelyedett mentése a célja, ez
sugárzik minden mozdulatából, minden
szavából. De mert embertelen célt szolgál,
látszólagos embersége csak máz, könnyen
olvadó festék.

Az előadás többi szereplője közül Koncz
Gábor keménykötésű, Johanna igazának
nehezen megtérő, de aztán mindvégig
kitartó Robert kapitányát említjük még;
Oszter Sándor jó hangvételű, az érzelem
és értelem kettős kötésében arányt teremtő
Dunois-alakítását, Szatmári István kicsit
egysíkúra kerekedett Kékszakállját és
Fonyó József ön-maga kutakodását az
igazsággal összetévesztő Courcelles-jét,
valamint Farkas Antal kevés beszédű, de a
testiség jellem-
ző erejével alakot, embert formáló La
Hire-jét.

A gótika élményéből és egy apró, füg-
gönyökből rögtönzött helyiségsorból
alkotott díszletet, ami látványként és já-
téktérként egyaránt alatta marad eddigi
alkotásainak, Fehér Miklós tervezte. A
kellemes hatású, színkompozícióban
és szabásban egyaránt hangulatos jelme-
zek Wieber Marianne munkái.

A darabot Ottlik Géza 1952-es, szép
fordításában játssza a színház.

És végül még valami.

Már említett tanulmányában Bernard
Shaw kitér arra is, hogy drámaszerkesztési
elvei és gyakorlata többször vitára
ingerelte a kritikát. Nos, mondja ő, eb-ben
a darabban ,,...megtettem minden tőlem
telhetőt, hogy betartsam a klasszikus
darabok jól kiszámított három és fél órás
játékidejét".

Hogy ez valóban sikerült, azt a Víg-
színház előadása is igazolja. Az előadás-
nak fél tizenegykor van vége.

G. B. Shaw: Szent Johanna (Vígszínház)

Rendezte: Szinetár Miklós m. v. Díszlet:
Fehér Miklós. Jelmez: Wieber Marianne.

Szereplők: Koncz Gábor, Gálffi László,
Kútvölgyi Erzsébet, Kovács István, Deák
Sándor, Páger Antal, Farkas Antal, Szatmári
István, Vaskó Mária, Oszter Sándor, Kern
András, Darvas Iván, Tordy Géza, Tomanek
Nándor, Lukács Sándor, Fonyó József,
Vitai András f. h., Prókai István, Nagy Ist-
ván, Szabó Imre, Miklósy György, Málnai
Zsuzsa f. h., Daménia Csaba.

MÉSZÁROS TAMÁS

Lehet valamivel több?

A has a Huszonötödik Színházban

Tudvalevő, hogy a kritikusok egymás
között jóval egyszerűbben fogalmazzák
meg véleményüket, mint írásban, a nagy-
közönség számára. Nem kell a publiká-
cióval járó felelősség súlyát mondaton-
ként átérezniük, és számíthatnak egy
bizonyos egyezményes fogalomrend-
szerre is, amely többé-kevésbé minden
szakmában kialakul. Ha például a néző-
teret elhagyva, a ruhatárnál összetalál-
kozik két műítész, s az egyik, mialatt kabát-
ját igyekszik megszerezni a pultról, csak
ennyit mond kollégája kérdő tekintetére:
„nincs darab" - akkor ezzel a tőmondattal
néhány gépelt flekkre való fejtegetést
takarított meg.

Könnyen rászokunk az efféle lakonikus
értékelésekre, még ha tudjuk is, hogy
cikkeinkben nem hagyatkozhatunk rájuk.
S egyre kevésbé kedveljük a kifejtő, leíró,
elemző részletezést, egyre több
dramaturgiai, színészmesterségbeli vagy
éppen rendezői problémáról hisszük, hogy
széles e hazában ismert, mindenki számára
evidens; minek hát újra meg újra
magyarázni, levezetni. Az olvasó pedig
félretolja a kritikát, mert nem érti. Mert
nem a mi nagyvonalú kihagyásokkal
dolgozó jelrendszerünkre, hanem az
előadás logikus bírálatára kíváncsi. A
szaklapok olvasótábora persze kétség-
kívül avatottabb egy sor alapvető kérdés-
ben, de alighanem furcsa eredményre
jutnánk, ha akár csak erre az egyszerűnek
tűnő kérdésre: mit ért ön deklamáláson, tíz
gyakorló színházi embertől gyűjtenénk be
válaszokat. Egykettőre kiderülne, hogy
még a kritika és a szakma közös kritikai
nyelve vagy szóhasználata is illúzió.

Mindezt pedig azért bocsátottam kissé
hosszadalmasan előre, mert magam is
nagy csábítást éreztem, hogy épp az imént
említett példamondattal kezdjem a
Huszonötödik Színház A has című pro-
dukciójáról írandó kritikámat, vagyis
leszögezzem, hogy nincs darab. És nem
éreztem fontosnak, hogy részletezzem is,
miért nincs. Úgyis mindenki megérti,
gondoltam, kivált, ha röviden elmesélem a
mű tartalmát. De szerencsére ezzel a
hányaveti feltételezéssel szinte egyidőben


