meg Johanna sorsát, a Tordy Géza alakította 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 legnagyobb igazság, s amikor Johanna halálakor rádöbben, hogy a tiszta emberség
igazsága több, fontosabb: belerokkan a
felfedezésbe.
Tordy Géza játéka a figurateremtés, a
szerepkibontás és építkezés tudatos fegyelmével teremt kitűnő alakítást. Vad
szenvedély sugárzik Káplánjából, de ebben a vadságban mindig érzékeltetni tudja a hős őszinte belső hitét, vagyis azt a
sajátosságot, amitől ez a figura tragikussá
válhat, és tragikussá is válik.
Egy kemény, szikrázó szellemi párviadal 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 Cauchonja a perben komorabb, tartása zárkózottabb, 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 elképzelésüket - és közben a színházi est egyik leghatásosabb 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 formálja Páger Antal hősét. Érseke az Isten
nevében a földi hatalmat gyakorló egyházat képviseli, testesíti meg. Méltóságteljes 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 ember megteremtése adja Lukács Sándor
Inkvizítor-alakításának lényegét. A ren-

dezés kapcsán már szóltunk az értelmezés MÉSZÁROS TAMÁS
sajátosságáról. Most azt tehetjük hozzá,
hogy Lukács Sándor játéka művészi Lehet valamivel több?
hitellel kelti életre az Inkvizítor alak-ját. A
megtévelyedett mentése a célja, ez
sugárzik minden mozdulatából, minden
A has a Huszonötödik Színházban
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 jellemző erejével alakot, embert formáló La
Hire-jét.
A gótika élményéből és egy apró, függönyökből rögtönzött helyiségsorból
alkotott díszletet, ami látványként és játéktérként egyaránt alatta marad eddigi
alkotásainak, Fehér Miklós tervezte. A
kellemes hatású, színkompozícióban
és szabásban egyaránt hangulatos jelmezek 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 Vígszínház előadása is igazolja. Az előadásnak 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 István, Szabó Imre, Miklósy György, Málnai
Zsuzsa f. h., Daménia Csaba.

Tudvalevő, hogy a kritikusok egymás
között jóval egyszerűbben fogalmazzák
meg véleményüket, mint írásban, a nagyközönség számára. Nem kell a publikációval járó felelősség súlyát mondatonként átérezniük, és számíthatnak egy
bizonyos egyezményes fogalomrendszerre is, amely többé-kevésbé minden
szakmában kialakul. Ha például a nézőteret elhagyva, a ruhatárnál összetalálkozik két műítész, s az egyik, mialatt kabátját 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 kétségkívül avatottabb egy sor alapvető kérdésben, 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 produkciójáról 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

villant fel bennem a kétely is. Ez a „nincs
darab"-meghatározás sokféle dramaturgiai
erény hiányát fejezi ki, te-hát voltaképp
nem pontos, nem egy-értelmű ítélet.
Ugyanis: amikor egy látott előadás után
kijelentjük, hogy „nincs darab", akkor ezt
a kategorikus véleményt egyfajta színpadi
feszültség váltja ki belőlünk. Vulgárisan: a
tartalom és a forma ellentéte, inadekvát
volta. Pontosabban és színpadibb nyelven
fogalmazva: azt észleljük, hogy a szöveg
és a belőle következtethető helyzetek
jelentéséhez, gondolati töltéséhez képest
túlságosan bonyolult, nagyralátó a rendezői effektusok rendszere, a színészek
játékmódja. Tupírozzák - lehet, hogy
bravúrosan, de mégiscsak erőszakoltan az eredeti anyagot.
A „nincs darab" tehát éppen nem azt
jelenti, hogy nincs előadás. Sőt, azzal
arányosan kerít hatalmába a darab hiányának érzete, amilyen mértékben az
előadás virtuozitása, formagazdagsága
felülmúlja az írói gondolatot. Illetve
amilyen mértékben pótolni igyekszik azt.
Most, hogy kísérletet tettem a kifejezés
etimológiai
vizsgálatára,
bátrabban
jelentem ki, hogy A has szabályosan a
„nincs darab"-kategóriába tartozik. Iglódi
István és színészei felülmúlják Kurt
Bartsch játékát. Nem arról van szó, hogy
jobban játsszák a kelleténél. Ha egyszerűen
csak jól adnák elő, az előadás még nem
árulkodna semmiről, az volna, ami:
szatirikus tanjelenet, kabarétréfa, szkeccs,
minibohózat vagy amit akarunk. De
csoportszínházi Allegória a Társadalmi
Építésről -- az biztosan nem volna.
Persze a Huszonötödik Színház társulatának sem sikerült átlényegítenie A
hast, de mindenesetre erre törekszik.
Elszántan elveti a realista játékmód
valamennyi lehetséges változatát, a „földhözragadt" természetesség stíluselemeit, és
egy igen magas technikai színvonalon
kivitelezett, stilizált mozgáskompozícióban adja elő az ugyancsak sovány történetet. A gesztikus lelemények, a jellemzően torzított beszédmodor tagadhatatlanul
szórakoztató, s kétségtelenül eléri célját:
miközben nevetünk, olyan érzésünk
támad, hogy „tulajdonképpen nagyon
komoly dolgok ezek".
De hát miről is szól A has? Egy építkezésnél tapasztalható visszás állapotokról, és Annáról, a ki tudja, kitől másállapotba került konyhalányról. A leendő
kismama a személyzetistől a brigádvezetőn át az egyszerű kőművesig mindenkit

A brigádvezető (Tolnai Miklós) és az agyafúrt konyhalány (Jobba Gabi) kettőse A
has című musicalben (Huszonötödik Színház)

sakkban tart mint valószínűsíthető apát,
mert mi tagadás, egy „összvállalati" ünnepség folyamányaként kialakult ivászaton
valóban közelebbi kapcsolatba került
mindenkivel. Az érintettek, kerülendő a
botrányt, konyhavezetői pozícióval meg kis
házacskával lepik meg. A csattanó
ildomtalanul kiszámítható: kiderül, hogy a
hasznot hajtó has egy párnától kölcsönözte
áldott formáját.
A szerző feldolgoz egy meglehetősen
valóságízű anekdotát - mondjuk, egy
jelenséget , és fejét csóválja felette a
szocialista erkölcs nevében. Kis görbetükör-szeletet kínál, amelyben a társadalom megláthatja egy darabkáját.
Ezzel azonban a Huszonötödik Szín-ház
nem érte be. Valami többet, valami
alapvetőbbet, valami mélyebbet akart
kihozni A hasból, de ez a szándék legfeljebb
a színház eddigi vállalkozásainak és
programnyilatkozatainak
ismeretében
tűnhet megalapozottnak; Bartsch darab-ja
nem szolgál megfelelő anyaggal. Az őáltala megírt jelenség nem hordoz semmiféle lényeget. Nem „cseppben a tenger".
Amikor a színház mégis elhatározta,
hogy A hasból kicsikarja a maga nagyobb
igényű mondandóját, akkor Iglódira az a
feladat hárult, hogy létrehozza azt a
„változatot" (miként a színlap meghatározza), amely remélhetően fogódzókat
ad a rendezésnek. A meglevő zenéhez
kitekintő, nagyobb összefüggések re utaló
dalszövegeket írtak. A jelenetek

közé bedolgozták Brecht versintelmeit. S
végül megjelentek a színpadi szimbólumok, mint például a körbehordott májusfa, a „nagy közös kondér" és egyebek.
Így A has jócskán meghízik, s hangsúlyozandó, hogy a gyarapodás előnyére
is válik, ha a játékelemeket, a látványt
tekintjük. A színészek kiválóan valósítják
meg Iglódi elképzeléseit. Olyan csoportos
szereplők, akiket az eddigi produkciókban
arc nélküli funkciójukban szoktunk meg,
most egyéni profilt mutatnak. Tardy
Balázs, Usztics Mátyás és Zala Márk
egyenrangúak kisebb szerepeikben. Galán
Géza, a színház új tagja, felfedezés.
Kitűnő
mozgása,
ritmusés
szituációérzéke van, jellegzetesen viseli
funkcionáriusi öltönyét és kalapját, s
fizikailag megterhelő gimnasztikus játékokról feledteti cl, hogy a színész ilyenkor izzad. Méltánytalan volna sorrendbe
állítani jobba Gabival és Tolnai Miklóssal, akik szintén tökéleteset alkotnak.
Jobba harsány, idézőjeles közönségességét biztosan váltja nemkülönben idézőjeles édelgésbe, majd ironikusan száraz
közlésbe. Amit Tolnaival csinálnak, az
mesterduett; s nemcsak a képkerettel
előadott közös songjukra gondolok. Tolnai úgy tud népitáncolni, hogy „csakazértis" figurázásaiban egy gondolkozásmód nyer kifejezést.
A fegyelmezett színészi alakítások
gonddal kidolgozott hangsúly- és gesztusrendszere szemléletében kétségtelenül

A művezető (Galán Géza) meglátogatja az építkezést
(mögötte: az Állampolgár - Jordán Tamás) (MTI fotó - Keleti Éva felvételei)

realista, viszont mint formai eszköztár
erősen expresszív, s lényegében ugyanarra hivatott, amire a kívülről hozott dalszövegek és Brecht-betétek, vagyis hogy
a játékot a tágabb érvényű moralitás
szférájába emelje.
Nem véletlen, hogy A hasról eddig
megjelent kritikák mind megemlítik:
Iglódi szemmel láthatóan a brechti színház mai lehetőségeiből akar ízelítőt adni.
Nem tudhatom, gondolt-e a rendező
valóban Brechtre; annyit tudok, hogy
Brechtet valóban lehet így játszani Bartschot nem.
A has előadásának kérdőjelei a magyar
színház egyik általánosabb stílusproblémáját is érintik. Azt nevezetesen, hogy
mikor alkalmazandó a realista színjátszás, és mikor bizonyul elégtelennek.
Köztudott, hogy nálunk sokszor próbálták rendezők éppen a brechti játékstílust
realisztikussá „szelídíteni", arra az álláspontra helyezkedve, hogy történetei
voltaképp igen egyszerűek, s ezek természetes érzelmi töltetét nem szabad az elidegenítő effektusokkal semlegesíteni.

Ebben a gondolatmenetben van egy tévedés meg egy helyes felismerés. Nem
igaz, hogy az elidegenítés kizárja az érzelmeket. Igaz viszont, hogy a következetesen realista játékmód nem fér meg
mindazokkal a stilizációs eszközökkel,
amelyeket lényegében a V-effekt jelent.
Talán nem kell mondani, hogy Brecht
„egyszerű történetei" filozófiai, morális
és nem utolsósorban költői síkon bonyolultabbak puszta cselekményüknél, hogy
azokban a lét alapvető kérdései feszülnek. Mert a témaválasztás, a drámai szerkesztés és a figuraalkotás egyaránt a lényegi összefüggések feltárását szolgálják másként kifejezve: a lényeg magában az
írói műben foglaltatik. Kibontása pedig
indukálja azokat az eszközöket, amelyek
adott pillanatban az egyedit az
általánoshoz közelíthetik.
A has előadásában jószerével mindvégig ilyen eszközökkel találkozunk,
minden pillanatban többrétegű jelzések,
„megemelt" gesztusok uralják a színpadot, és vinnék, vinnék a szintén egyszerű történetet a Nagy Építés ábrázolá-

sának magasabb régióiba. De A has minden
igyekezet ellenére sem több egy jellemző,
ám kisszerű esetnél. A rendezői ambíció
ezt nem leplezheti; annál inkább leleplezi
viszont, hogy itt egy részigazságocska a
drámai totalitás igényével ágál.
Kinagyított, kimerevített s egyébként jól
„kitalált" életképeket látunk, agitprop ízű
dalokat, többek között a mozgalmi
dzsentriről, aki az Építés, a munka legfőbb
visszahúzója. Mindez pedig bizonyítani
hivatott, miért nem mennek a dolgok úgy,
ahogyan mehetnének. Kritika éri a
munkást, a brigádvezetőt, a személyzetist
és természetesen a felkapaszkodott
konyhalányt - az Állampolgár (Jordán
Tamás) vádlón citálja fejükre a Brechtszövegeket.
Holott nyilvánvaló, hogy e típusokra
társadalmi szinten csak az okozat szerepe
osztható ki, tipológiájuk pedig csak jelenség. Az ő okuk - a lényeg - szociológiai
szempontból is mélyebben keresendő.
Olyan drámai összefüggésekben, amelyek
megjelenítésére Bartsch nem ad alkalmat.
Az ő története, szituációi, alakjai nem
egyszerűek, hanem jelentéktelenek. Pamfletet lehet „belőlük" rendezni, akár termelési szatírát is.
Persze tévedés volna azt hinni, hogy
eszerint az igénytelenebb, kevésbé
összetett mondandók számára tartandó
fenn a realista játékmód. A realizmus (nem
mint szemléleti, hanem mint szín-padi
stíluseszmény)
éppúgy
szolgálhat
remekműveket, mint a sematikus semmitmondást. A döntő az, hogy világosan
lássuk, a játékstílus nem az írott darabtól
független valami, amivel az alapjában
megváltoztatható. Előfordul, hogy egy
színmű adekvát előadásmódjára nem
találnak rá - olyankor meglevő értékei
rejtve maradnak. De meg nem levő értékeket semmiféle játékbravúr nem lop-hat
egy darabba.
Az alighanem vitán felül áll, hogy jó
néhány eszköztár lehet alkalmas egyetlen
dráma színpadi megvalósítására, s legalább ilyen bizonyos, hogy minden dráma
eleve ki is zár jó néhány eszköztárat.
A kiválasztás és a kizárás pedig nem
egyéni ízlés, még csak nem is kizárólag
világnézet, hanem tartalom dolga. A
darabból kibontható tartalom határoz. Ha
viszont az előadás tartalmát határozzák
meg külső szempontok, akkor a formai
elemek természetszerűen ezek szolgálatára rendelődnek, s függetlenülnek a
darabtól.

