
 Bel vá ro si Sz í nház 1936. febr u ár 8-án be mu -
tat ta Shaw Szent Jo han na cí mû szín mû vét Bár -
dos Ar túr ren dez é sé ben.1 Az elô adás a két 

világ há bo rú kö zöt ti szí nház mûv é sze tünk egyik csú -
csa, szakm ai- és kö zön ségs i ker, tö ké le tes elô adás. 

Bár dos Ar túr Shaw ma gya ror szá gi nép sze rûsé -
gé nek mély pontján, „megb u kott” Szent Jo han na-
elô adás után tûz te mû so rára az an gol író re me két. 

1928. ok tó ber 31-én a pr á gai Li do ve Novi ny ben 
meg je lent Shaw nak Cseh orsz ág fen nál lás á nak 10. 
év fordu ló ján Ka rel Ča pek hez írott le vele. Eb ben 
Shaw me geml í tet te, hogy szí ve seb ben len ne magyar 
al att va ló Ma saryk Cseh orsz á gá ban, mint ma gyar 
ural om alatt élô cseh.2 

A trian o ni sokk éve i ben Shaw nyi lat ko za tát Ma -
gya r or szá gon nem fo gad hatta se n ki jó zan belátással, 
hi szen min den poli ti kai párt prog ramjá nak élén a 
re víz ió ál lott, s ez meg ha tá rozta a köz vé le ményt is. 
Az eset nyom án Shaw drá mái két évig egy ál tal án 
nem ke rül tek színre Ma gya ror szágon. De az sem 
se g í tet te elô Shaw néps ze rû ségét, hogy a Szov jet -
uni ó ban ünn e pel te 75. szü le tés napját. Ami kor Bár -
dos Ar túr el ha tá roz ta a Szent Jo han na be mut a tá sát, 
a Sh aw-t kö rül ve vô bot rá nyok kal ép pen úgy nem 
tö rôdö tt, mint azz al, hogy a mû Jo hanna cím mel 
1924. ok tób er 10-én a leg na gyobb élô sz í nész nôvel, 
Ba jor Gi zi vel a f ôsze rep ben csú fo san meg bu kott: 
össze sen tíz alk a lom mal játs zot ta a Ma gyar Színház. 

A Bel vá rosi Szín ház szín rev i te le el ôtt tör tént már 
kísér let a Szent Jo han na re ha bil i tá lá sára. 1928. ok -

tó ber 30-án Sze ge den Hont Fer enc meg ren dez te a 
Jo han nát, Pe éry Pi ri vel a cím szere p ben. Pá llfy István 
ezt ír ta Hont ren dez é sé rôl: „Kon cep ci ója bi zo nyos 
mé r ték ben Thorn dike és Pi toëff Szent Jo han na ren -
de zé sé nek ha tá sát tük rözte, s mint hogy a Bel vá rosi 
Szín ház 1936-os be mu ta tó ja sok szem pont ból a 
sze ge di ren de zés nyomd o ka in ha ladt, az ad ott eset -
ben a Hont-fé le ren de zés mû vé szi köz ve títô sze -
rep é nek je len tô sé gét is lát nunk ke ll.”3  

A sze ge di pro duk ci ó nak az on ban cse kély ha tása 
volt a ma gyar szín ház mû vé szet re: 1936-ban a Bel -
vá ro si Szín ház be mu ta tója ka p csán csak né hány 
kri tik us em lé ke zett rá. Azért sem ihlethette Bárdos 
ren de zé sé t, mert 1928 ok tó be ré ben Bárdos Ar túr 
Ber lin ben élt, alig ha lá that ta a szeg e di elô adást. 
(Pitoëff-ét Pá rizs ban ta lán igen. S is mer hette a La 
Pe ti te Ill ust ra tion 1928. jú ni us 28-án meg je lent szá -
mát, amely Pi toëff-ren de zé sérôl né hány fény kép et 
kö zölt. A fel vé te lek alap ján kéts ég te len, hogy Pitoëff 
ha tás sal volt Bárd os ra.) 

A sze gedi és a bel vá ro si szín há zi be muta tó kö -
zött még is van kapc so lat: a Dau p hint Pá ger An tal, 
Stogu m ber káp lánt Nagy Gy örgy ját szot ta mind -
két premi e ren.  

Bárd os Ar túr ber li ni kit é rô után 1932-ben 
vissza  tért az ál ta la ala pí tott Bel váro si Szín ház élére, 
s a kö vetk e zô év ek biz o nyí tott ák, ho gy he lye van 
Bu dap est szín házi éle té ben. 

A gaz da sá gi vál ság nyo mán ki bon ta kozó szín -
há zi vál ság kö vetk ez té ben tá madt szí nész túl kín á -
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1 Ber nard Shaw: Szent Jo han na. Kró ni kás szín mû hat képb en, epil ó gus sal. For dí tot ta: He ve si Sánd or. Dísz let: Ga ra Zol tán. 
Ren dez te: Bárd os Ar túr. Sze rep lôk: Bul la El ma / Joh an na; Pá ger An tal / A Dauphin; Mi hályfy Bé la / Ca u chon Pé ter, beauvais-i 
püs pök; To ro nyi L. Im re / Az ink viz í tor; Nagy György / Stog um ber, káp lán; Fe nyô Emil / Rhei m si ér sek; Ba róthy Jó zsef 
/ Cour cel les, pá ri zsi ka no nok /; Ba ló Ele mér / Lad ve nu Már ton, test vér; Bo ray La jos / Gróf War wick, an gol ez re des; Básti 
La jos / Duno is; Dá vid Mi hály / Ro bert de Ba ud ric o urt, vár kap i tány; Hoy kó Fe renc / La Hire, ka pit ány; Més zöly Tib or / 
Gil les de Ra is; Rub i nyi Tib or / La Trém o u il le, fran cia mar sall; Orb án Ibolya / Tré mo uil le her ceg nô; Ilos vay Fe renc / Bert -
rand de Po u len gey; Gár day Lajos / Egy an gol ka to na; Go n da György / Tiszt ta r tó; Föl des La jos / Hó hér; Z.Mol nár Lász ló 
/ Egy úr 1920-ból.  

2 Pállfy Istv án: George Ber nard Shaw Magyarországon (1904–1956). Bp., Aka dé mi ai, 1987. 145. sk. 
3 Pálffy Istv án: i. m. 148.
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lat és a Bel vá ro si Szín ház ki e gyens ú lyo zott üzl et -
me nete le he tôvé te t te, hogy a kis, tôke sze gény szín -
ház di rek to ra erôs deré k ha dat szerz ôd tes sen. A két 
világ há bo rú kö zött rende zett ún. kí sér le ti elô ad á -
sok örök cs ap dá ját ez zel el ke rül te Bár dos. Nem 
kény sze rült ar ra, hogy al kal mi tár su latt al, né hány 
próbá val, hev e nyé szett dí s zlet tel vág jon ne ki a fel -
ad at nak; úgy, aho gyan fi a tal ko ráb an kény sze rû -
ség bôl meg tet te. Ba ló El e mér, Bo ray La jos, Hoy kó 
Fer enc, Gár day La jos, Z. Mol nár Lász ló, Tor o nyi L. 
Im re, Ba róthy Jó zsef, Mi hályfy Bé la, Na gy György, 
Fe nyô Emil ját szot ta a Szent Jo han na fôbb sze repeit. 
A Bel vá ro si Szín ház a kez dô fi a ta lok szá má ra is jó 
is ko la volt, hi szen a leg kü lön bözô bb szín pa di pro -
d uk ci ók ban kel lett helyt áll ni uk. Bás ti La jos a Szent 
Jo hanna elô adás á ban Dun o is-ként tûnt fel, majd 
egy sor tár sal gá si da rab ban hó dí tott ele gáns me gje -
le nésé vel, fia tal sá gáv al.  

A ko ra be li szín házi él et szí nészkö z pon tú sá ga és 
Bár dos Art úr színé sz fel fed e zô le gen dája nem tet te 
le he tô vé, hogy a Szent Jo han na be mu ta tás át a ren -
de zôi szín ház ki emel ke dô vál lalk o zá sa ként hir des -
sék. Bár dos szín há zá nak izga l mát ek kor is az if jú, 
az is me ret len ségb ôl a csúcs ra ju tó mû vész fel lép -
te  tése je len tette. 1936-ra Pá ger An tal már jó néhány 
em lé ke zet es ala kí tás sal ör ven dezt et te meg a pub li -
ku mot, de mû vé szi eg yé ni ségét túl ság o san egy olda -
lú an: víg ját é kok ban, ope ret tekben ka ma toz tat ta a 
Bel vá ro si Szín ház ve zet ô sé ge. Da up hin fi gu rá jáv al 
„iga zi sz e rep hez”, jel lem áb rá zo ló fe ladat hoz jutott. 
R áad á sul Pá ger szá má ra ön meg mére t te té sül is szol -
gált. Az 1928-as elô adás on – a he lyi kri ti ka csak a 
„jók vol tak még” kat e gó ri á ban em lé ke zett meg já -
té kár ól – nem si ke rült meg bir kózn ia a bonyolult 
lel kületû alakkal.  

A Sz ent Joha n na Bel vá ro si Szí nház ban kit û zött 
pre mie r jé nek az iga zi sztár ja, iga zi cse me gé je Bulla 
El ma volt. Ô 1934. ok tó ber 24-én Lot har Dön tô éj -
szaka cí mû víg ját é ká ban mu tat ko zott be a Bel vá -
rosi Szín ház kö zöns é gé nek. El sô sze repé vel nem 
arat ott sike rt, de a köv et ke zô vel – Mel ler Ró zsi Val -
lomás cí mû drám á já nak fô hôs nô jé vel – ig en. Bárdos 
Ar túr így em lé kez ett Bul la al a kí tá sára: „Sem mi ha -
mis pá tosz, sem mi ba na li tás, csu pa ôsz in te él mény, 
pu ri tán és meg rázó szív ha n gok. Egy tö réke ny kis 
test ben, re kedt hango cs ká ban – a Já szai Ma ri ereje. 

[...] A Bul la-prob lé ma már ak kor k ide rült szá -
momra: ez a szín ész nô nem fér el a meg szo kott 
pesti re per to ár ban. Az ô ki vét e les teh et sé ge ér de -
ké  ben olyan ré gi ók ba kell át nyúl ni, am ely nem a 
pes ti szín ház ak le veg ô je és ke nye re. Út ja nem lesz 
könnyû. Már ak kor e lha tá roz tam a Szent Joh an na 
el ôadá sát.”4 

Bárdo st nem csak a szí nész nô kivé te les te het sé -
gén ek ki bon ta koz ta tá sa iz gat ta. Sze rette a mû vé szi 
ki hí vá so kat. Be akar ta bi zon yí ta ni, hogy a Ma gyar 
Szín ház elô adá sa el le nére Shaw drá má ja rem ek mû, 
és Bu da pes ten is utat ta lál a kö zön ség hez. De nem 
pá tosszal kell ját sza ni, mint Schill er Or lé an si szûz 
cí mû da rab ját, ha nem min den ben Shaw-hoz alkal -
maz kod va. A gon dol a ti elem hang sú lyaib an, az elô -
adás hang já ban, ri t mu sá ban.5 Ren de zé sé nek alap -
té te lét így fo gal maz ta meg: „Shaw-t kell már egyszer 
ját sza ni, mi nél a lé nyeg be ha to lób ban, mi nél hû b -
ben kö vet ve fin tora i nak és lelk e se dé sén ek lát szó -
la gos ug rás a it, mel ye ket még is egy nagy írói hit ko -
vá csol egy ség be, vagy mond ha t juk így is: egy na -
gy írói egyé ni ség min dent át hi daló szug geszti ó ja.”6 

A Bel vár o si Szín ház kis szín pada csak fé lig riasz -
tot ta el Bár dos Art úrt: a re im si szé kes egy ház, a csa -
ta tér, a tárgy alási jel e net meg va ló sítá sá nak ne héz -
sé ge it el nyom ta a kam a ra szín ház ban jól ér vé nye -
sülô dik ció, a fi nom ha tás ok ra tö rek vô já ték meg -
val ó sí tá sán ak le he tô sége. 

A Bel vár o si Szín ház szín pa dá nak dísz le te zé sé -
nél az vo lt a ren dezô el képz e lé se, hogy mély háttér -
rel és jel zé sek kel idé zi fel a mû szín he lyeit. Ga ra 
Zol tán, a szín ház ter vezô je, ál lan dó, gót i ku san haj -
lí tott osz lop ke ret tel szeg é lyez te a szín pa dot. A hát -
tér vál to zó, fes tett függö nyei, a gó ti kát idé zô ívek, 
a több fé le kép pen el ren de zett do bo gók és bú to rok 
te ret en ged tek a ját ék nak, ugya nakkor a hely színek 
és a kor tö ké le tes ha n gu la tát adt ák. A sö tét hát tér -
füg göny meg hosszab bí tot ta a né zô tér szem lé letét, 
így va ló di táv lat o kat nyi tott az elô adás. A leg egy -
sze rûb ben a re im si szék es egy ház fen sé gét, ha tal -
massá gát ábr á zol ta Ga ra: egyet len, a vég te len be fel -
nyúló osz lop pal, az oszlo pon túl, egy sejt he tô rács 
mö gött, me rész pers pek tív á ban el tû nô gyer tya -
sorral. Bár dos Ar túr egy temp lo mi ka ré nek ki csen -
ge té sé vel, ez zel az egy sz e rû akusz tik ai ha tás sal 
fokoz ta a kö zön ség il lúz i ó ját.7 
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4 Bár dos Ar túr: Já ték a függö ny mö gött. Bp., Dr. Vaj na és Bok or, 1942. 155. 
5 Bár dos Artúr: i. m. 160. 
6 Pes ti Na p ló, 1936. ja nu ár 31.  
7 Ifj. Bárdos Ar túr le vé lköz lé se, 1992. má jus 5.



Ér de kes, ho gy ma ga Sh aw is ezt a meg ol dást ja -
va solta Bár dos Art úr le vel é re vá la szol va: „A ka ted -
rá lis je lene t ben sem mi lyen más dísz letre nincs 
szük ség, mint egy óri ás osz lop alap já ra és a fény re 
kö rül öt te.”8 

Bár dos Ar túr em lé ke zé sé ben, az elô adás ról írt 
ta nul mány á ban nem ta lál ni nyo mát, de két sé gte -
len, hogy a Pi toëff-fé le szín pad kép befolyásolta a 
Bel vá ro si Sz í nház be mu ta tójá t. Haso n ló gó ti kus 
ívek et fe dez he tünk fel mind két elô a dásról ké szült 
fény ké peken, de Ga ra nem má sol ta szolg a i an Pitoëff 
dísz le tét, az csak ö tle tül szol gált sa ját el kép zelé sei -
hez. Pi toëff vi lá gos hátt e re it Ga ra Zol tán sö tét dra -
pé  riá val cser él te fel, s a Bel vá ro si Szín ház ki sebb 
színp a dát sem le het do bo gók kal, lép cs ôk kel túl -
zsú fol ni. Pi toëff a gót i kus ívek har mó ni áját tu da -
to san szét tör te ez ek kel a ge o metri kus alak za tok -
kal, míg Bár dos ez zel szem ben a har mó ni á ra tö re -
ke dett. Mind két e lké p ze lés ugyan azt a cél sz ol gál -
ta. A ro man ti kus hô si es ség he lyé be Shaw-nál a tör -
té net kép te len sége: az a bor zon ga tó tu dato s ság lép, 
ame llyel Jo han nát mágl yá ra kül dik. Er re az el lent -
mon  dás ra hív ta fel a fi gyelmet a pá ri zsi és a bud a -
pes ti szín padkép. Ám a real is ta, sôt na tu ra lis ta ha -
gyo  má nyok hoz fog gal-körö m mel ra gaszk o dó ma -
gyar szín ház mû vész et ben ez az óva tos sti li zá ció 
óriási mer ész ség nek sz á mí tott.  

A fenn mar adt fel vé tel ek kö zül egyet len olyan 
van, ame lyen né mi azo nos sá got fel fe dez het ünk, s 
ez ta lán nem a vé let len mû ve. Sh aw hely színre vo -
nat ko zó szer zôi uta sí tás a it még vé let len ül sem kö -
veti Pi toëff dís zle te – míg Ga ráé igen. Az el sô kép -
ben azon ban két ka to nai rekv i zí tum mind a fr an -
cia, mind a ma gyar elô adás ban fel tû nik: az asz tal 
alá tá maszto tt pajzs és az aszta l ra he lye zett si sak.  

Ha al a po san ele mez zük a Bel vá ro si Szín ház elô -
adás át és a Théâtre des Arts be mu tat ó ját meg ö rö -

kí tô fotó kat, az a leg szem be tû nôbb, hogy Bár dos 
szin te min den kis rész let ben ra gasz ko dott a shaw-i 
dísz le tinst ruk ci ó hoz, a fran cia elô a dás pe dig mint -
ha ép pen an nak el le né ben szer vez ô dött vol na.9 

A be mu tató elô ké szü le tei so rán nem csak a dísz -
let rôl kérde z te meg Shaw vél e mé nyét Bárd os: „[...] 
az »Epiló gus« szín re vi te lé rôl két féle el képz e lé sem 
van. Hang ja igen ter mé sze tes és em beri, ami bôl azt 
a kö vet kezt e tést von hat nám le, hogy a lá to máso -
kat nem kell a szokv á nyos, ba ná lis zöld fény ben 
me gje le ní te ni, stb. Más részt vi szont Ön inst rukciói -
ban így ír ja elô. Azt a kö vet kezt e tést kell hát le von -
nom, hogy ezt nem ko mo lyan gon dol ta, ha nem a 
me lodrá ma egy fa j ta sza ti rik us per szif lázs ának szán -
ta... Ez mi nd na gyon rend ben van, de igen ne héz 
a szán dékot fi noman és diszk ré ten érez tetni.”10 

Shaw vála sza elôs e gí tette, hogy az Epi lóg us az 
elô adás fon tos rész évé vált; „b eta ní tá sára” Bár dos 
kül ö nös súlyt fek te tett. Shaw ugyan is ezt ír ta: „Ez 
a da rab leg ôsz in tébb ré sze; és mind en be széd nek 
a legte l je sebb meggyô zô déss el kell el han goz nia 
[...]” Shaw azt is ta nác sol ta a rend e zô nek, hogy „Ne 
mer ül jön be le semmi fé le elm é let be a szer zô szán -
dé ka it il let ô en. Nem kell sem mi más, csak tö ké le -
tes, ôsz inte, egy sze rû já ték.”11 

Bár dos Ar túr tisz telte a szöv e get. Az olv a sóp ró -
bá kon egy magy ar szár ma zású am e ri kai ta nít vá nya 
se gít sé gé vel el len ôriz te, hogy szö veg válto z ta tá sai -
val nem hami sít ja-e meg az erede tit. Néh ány hú -
zás  sal és mond a tát csop or to sítá s sal is élt, hogy a 
shaw-i mû ben rej lô rit must vissza ad ja.12 

Bál int Gy örgy el vi okok ból mé gis megró t ta Bár -
dost a szö veg kur tí tás ért.13 Ga lamb Sán dor pe dig 
azt ta nác sol ta a közö n ség fe szült fi gyelm ét ta pasz -
tal va, „most már egy-két ki ha gyott passzust – a sá -
tor  je le net és az Epi ló gus pár mon da tá ra gon do lunk 
– ta lán jog a i ba vissza le het ne ál lí ta ni.”14 
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18 „In the cat hed ral scene, no sc e nery in nec es sary ex cept the ba se of one gi ant pil lar and the light ro und it.” Ber nard Shaw 
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[...] Do not in dul ge in any the or i es as to the aut hor’s in ten ti ons. All that is ne ces sary is per fectly sin cere stra ight for ward 
pla ying.” Bern ard Shaw lev e le Bár dos Ar túr hoz. Lon don, 1936. ja nuár 4.  L.: Or szá gos Szín ház tör tén e ti Múzeum és In -
té zet Ké zira t tár. Lsz.: 89.244/1 

12 Ifj. Bár dos Artúr le vél kö zlé se, 1992. má jus 5. 
13 Bál int György: A to rony ôr vissza pil lant. Cik kek, ta nul má nyok, kri ti kák. 1. Szerk.: Kocz kás Sán dor. Bp., Mag vetô, 1966. 
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Min dez zel együtt a leg tel je sebb Szent Jo han na-
be mu ta tó volt a Bel vá ro sié, hi szen a „sá tor-je le -
netet” ed dig rend re ki hagy ták.15 Ma gyar szín pa don 
szo kat lanul hosszú volt az el ôadás így is: val a mi -
vel éj fél elôtt ért vé get. 

Azt min den kr i ti kus el ism er te, hogy a szí né szi 
já ték hû en tük rözte a mû szel le mét. A sze rep lôk 
meg jel e né se – a sö tét hát tér bôl csak kar ak te res ar -
cokk al le he tett k iem el ked ni – meg lepô volt. A figu -
rá kat né hány jel zés sel: arc, test tartás, koszt üm, haj -
vi sel et egyé ní tet te a ren de zés. A kü lönbö zô te het sé -
gû, ta pasz ta la tú szí né szek ját é kát Bár dos Artúr  nak 
sik e rült úgy ki e gyen lít e nie, ho gy A Szín pad címû 
szín ház tu do mán yi szem le szi gorú kri tik u sa (ta lán 
He ve si Sán dor) ezt ír ta: „A Bel vá ro si Szín ház ját ék -
stí lusa eg y sé ges, s bár nem a legk or sze rûbb, töb bi 
szín há za ink hoz vi szo nyít va a leg ha la dot tabb.”16 

A Szent Jo hanna min dig a cím sze rep et ala kí tó 
mû vész nô „el ôadá sa” el sô sor ban. Bul la El ma já té -
ká val fogl al ko zott a fô he lyen min den kri ti kus, s 
vissz aem lé ke zésé ben Bárd os Ar túr is az ô ját é kát 
ele mez te a leg rész le tes eb ben. 

A kri tik ák ki eme lik, hogy egy szer re volt „ér de -
kes-na iv fa lusi szûz és el ra gad tat ott szent”.17 „A pa -
rasz ti egész ség és me nnyei ih le tettség ég-föld tá vol -
sá gá ban olyan szem káp ráz ta tó ci ká zá sok ban köve -
ti Shaw vil lám gyors szesz élye it, ho gy alig ér ti az 
em ber, mi kép pen ala kulhat ki a vé gén a legtö ké le -
te seb ben min tá zott már vány sz o bor.”18 Bul la csen -
des és tö ré keny Jo han na volt, még is su gár zott be -
lô le a na iv zse ni. Ala kít á sa azért ke rülh e tett ol yan 
kö zel a kö zön séghez, mert a kor „ideg nô”-nek ne -
ve  zett tí pusát is fe li déz te. Ta lán az sem vé letlen, 
hogy a Jo han na meg for málá sa elôtt el ját szotta Karla 
sze re pét a Val lo másban. 

Bul la El ma nem tud ta még tel jesen el hagy ni a 
ném et szín pad ról ho zott gesz tus kész le tét. Ez a szo -

katlan kéz ját ék Ga lamb Sán dor sze rint a Jo han ná -
ban he lyén való volt: „Kéz moz du la tai, a szé le sek 
éppen úgy, mint a zár tak, rend kí vül vál to za tos ak 
és ki fe je zôek. Ahol meg a ke ze nyug szik, ott fe jé -
nek egy-egy moz du lata, vagy aj ká nak a szárny alá -
sát meg el ô zô resz keté se be szél.”19 

Bár dos Ar túr soha sem ké szí tett ren de zô pél -
dányt. If jú Bárd os Ar túr jóv ol tá ból mégis fenn ma -
radt a Szent Jo hanná ról egy „utó lago san ké szí tett” 
pél dány-tö re dék.20 Eb ben szám os pél da szem lél -
teti, hogy Bár dos mi lyen súlyt fek te tett az ér de kes 
szín pa di be szédre. Jo han na sok szor minden mo n -
da tát más és más ár nyal at ban, tó nus ban mond ta. 
A di a lóg u sok nem élet te le nül, ha nem „já ték” kí sé -
re té ben pe reg tek. Az if jú Bár dos Ar túr ál tal egy-két 
szó val jel lem zett han gu la tok is bi zo nyítj ák, hogy 
Bul la úgy tud ta Jo han nát meg je le nít e ni, aho gyan 
Shaw Bár dos Art úr hoz írott le ve lében kér te: 
„Johann á nak nem sza bad nya fog nia és ke ne tes pózt 
fel ven nie. Ô er ôs és in dul at tól fû tött, har cos lény, 
maîtr es se fem me te tôt ôl tal pig.”21 

Bár dos Ar túr Shaw hôs nôjét az egyik leg ne he -
zeb  ben meg form ál ha tó alak nak tar tot ta. „Pr i mi tív 
pa raszt lány, még is csu pa fi nom ösz tön és hal lu ci -
ná ci ós ér zé keny ség. [...] Tök é le tes Jo han na mind -
ezekn él fog va csak két va gy há rom szí nész nôbôl 
vol na k ial a kít ható, ki keve r he tô. [...] Bul la El ma sem 
le he tett egy szem ély ben vala mennyi Jo han na. Ô a 
megs zál lotts ág, az ér zé kenység és a tom bo ló fáj da -
lom Joh an ná ja volt. Nem a ro bosz tus par aszt lány, 
ha nem a für gén eli ramló és se bzet ten meg tor panó, 
meg ha tó ôzi ke.”22  

Pá ger Ant alt, a Da up hin meg sze mél ye sí tôjét 
Bulla El ma mel lé emelt ék a kri ti kák. „Kics it fer -
de  vállú, ti peg ve-ta pog va lépke dô, sat nya al a kot 
mutat be. Hang ja né ha kama szo san két fe lé vá sik. 
Fé lénk ter mé sze tû, de bizo nyos öne légü lt ség gel 
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15 Bár dos Ar túr így vél e ke dett errôl: „A IV-ik, úgy ne ve zett Sát or-ké pet pél dául leg több Jo hanna-elô adás ból tö röl ték. Én ezt 
igen nagy bûn nek tar tom. A Szent Jo hanna egész tör té nel mi hát te rét ez a hat al mas fres kó adja meg, és ha maga Jo han na 
nem is sze repel eb ben a ké p ben, pr i ma donna-dar a bot csi nál a Szent Jo han náb ól az, aki ki hagy ja. 

16 H.V.S.: Szem le. Szín ház. A Szín pad, 1936. 87. 
17 Kár pá ti Au rél: Fôp róba után. Bp., Mag vetô, 1956. 266. 
18 Az Est, 1936. feb ruár 9. 
19 Ma gyarság, 1936. feb ru ár 9. 
20 Ber nard Shaw: Szent Jo han na. Rend e zôi pél dány. (Ké szí tet te: ifj. Bár dos Ar túr, 1936.) Gé pi rat au tográf be jegy zése k kel, 

fén yké pekk el. L.: Or szá gos Szín ház tört é ne ti Mú ze um és In té zet Kézi rat tár. Lsz.: 92.94 
21 „Jo an must not sn i vel or stri ke pi o us at ti tud es. She is po wer ful and impe tu o us, a war ri or maid and ma it res se femme 

(sic!) all thro ugh.” Berna rd Shaw leve le Bár dos Ar túrh oz. Lond on, 1936. ja nuár 4. L.: Or szá gos Szín ház tört é ne ti Múzeum 
és In té zet Kézi rat tár. Lsz.: 89.244/1 

22 Bár dos Art úr: i. m. 168.



107
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él ve zi fany ar hu mo rát.” – di csér te meg Ga lamb 
Sán dor.23 

If jú Bár dos Ar túr pe dig ezt je gyez te fel ró la: „Tes -
ti leg sat nya. Fer de vál lú, vise l ke dé se in kább ka -
masz hoz il lô, mint egy 26 éves em ber hez. De csöp -
pet sem oly an kö zön sé ges, nem is os toba; me rész 
hum o ra van. Ócs ka, az ud var on cok tól el ütô, zö ld 
ruh át vi sel.”24 

Ez a kü lön ös meg je le né sû fi gu ra szo kat lan típus 
Pá ger fi a talko ri sze re pei közö tt, az öreg ko ri át vál -
toz á so kat elôle ge zi. Csak el rag ad ta táss al ír tak ró la: 
„Ben ne él sze repé ben, és amel lett még is fö löt te áll, 
szinte kri ti kát mond ró la.”25 „Kí sér te ti es erô vel 
meg  ele ve ní tett tör té nel mi port ré az a pi po gyas á gá -
ban is ra vasz-okos VII. Ká roly, utol só vo ná sig kö -
vetk e ze te sen be vég zett.”26  

Nagy Gy örgy kö ze lít et te meg leg jobb an a két ve -
 ze tô szín észt Sto gumb er sze re pé ben. „Pomp ás, eset -
len hu mo rá ból sza ka datla nul szik rá zik a shaw-i 
szell em” – ír ta ró la Bál int György.27 Kár páti Au rél 
pe dig Tor o nyi Im re di k ci ó já nak tö kéle tes sé gét fe -
dez te fel az ink vi zít or hét per ces mo no lóg ján ak elô -
adá sáb an.28 Bár dos meg em lí tette Ba ló Ele mér 
Márton test vé rét, szer in te az Árny ha lász után ez volt 
a leg jobb ala kít á sa.29 

Bár dos Ar túr ren de zé sét egyik kr i ti ku sa sem 
elem zi rész le tes en: az a né hány álta lá nos sor és felsô -
 fo kú jel zô nem nyújt ka pasz ko dót a ké sôi ér té ke -
lés hez. Egy bi zon yos: Bár dos sik e re sen vizs gá zott 
mód szer é vel. A kü lö nö sen hosszú pró ba idô szak 
meg hoz ta gyü möl csét. A súgó né l kü lö zése tö ké letes 
szer ep tu dást köv e telt, a „be lül rôl” jö vô mon da tok 
eg é szen más faj ta szín ját szást hozt ak. Hevesi Sán dor 
ír ta: „... a szí né szek ne mcsak a szö veg tudás ban forr -
nak össze, han em szere pük nek áté lé sében, s az egy -
sé  ges tó nusnak va ló mû vé szi alá ren delt sé gük ben.”30 

He ve si is he lye sel te Bár dos mód sz e rét, ame llyel 
a szí nész ek nek be taní tot ta a be szé det: a hang lej -

tést, a mon dat fûz ést, a hang színt. Ez zel megt e rem -
tette az elô adás rit musát is, ame lyet a rend e zôi mû -
vé szet ben a leg fon tos abb nak tar tott. 

A Szent Jo hanna elô adás á ról fenn ma radt fény -
ké pek is me gerô sí tik a stí lus tö ké le tes össz hang -
já ról írt so rokat. A be ál lít ott je le nete ken át su gár -
zik az erô tel jes szín é szi ha tás. A dís zlet és a sze -
rep lôk tö ké le tes ará nya me l lett a szín pa dké pek is 
har mó niát, ün ne pélyes sé get idéz nek. A ke s keny 
já ték té ren szin te tör té nel mi fres kó rész let ként 
hatnak az egyes je le net ek. Bul la Jo han na él e té nek 
stáci ó in annyi ra más és más, hogy a fény ké pek en 
is fel fedez he tô át vál to zá sa bi zo nyítja az ele men tá -
ris ala kítást. 

A szí né szi já ték, a tö ké let es rende zôi mun ka, a 
szín pad képek har mó ni ája még sem lett vol na ele -
gen dô ma gas elô adásszám hoz.31 A Szí npad cí mû fo -
lyó i rat már idé zett tan ul má nyáb an ol vas ha tó, hogy 
a val lá sos tár gyú dar a bok nagy szá mú kö zön sé get 
von zot tak az 1935–1936-os évad ban. „A vi lág szer -
te erô sö dô ér dek lôd és a val lásos pr ob lé mák iránt 
is arra va ll, hogy az el len té tes áraml a tok tól b efo -
lyá solt mai em ber az út mu tató, ma gas abb er köl csi 
ér té  kek meg szi lár dí tá sá ra tö rek szik.”32 De azt is fel -
is merte a cikk író, hogy Sh aw Szent Joh an ná ja egy -
szer re tör té nel mi mû is, s a „kö zön ség, bár nem tu -
da to san, a mai probl é mák pár hu za mait ke re si a tör -
 té nel mi tárgy ban is.”33 Prob lé ma pe dig volt bô ven. 
A Göm bös-kor mány dik ta tó ri kus tö rekv é sei a „né -
met ors zá gi vál tozá sok” tük ré ben vég zet e sen ve -
szély es nek tûn tek. Fé lô volt, hogy az a kül po li ti ka, 
amely Olasz or szág Ab esszí nia el le ni há bo rú ját tá -
mo gat ja, a gyôzt es eu róp ai or szá gok el for dul á sá -
hoz ve zet het. A ma gyar po liti kai elle n zék, ha kü -
lön-kü lön is, éle sen szem b efor dult a dik ta túr á val 
és a fa sizm us sal. Eb ben a po lit i kai lég kör ben kü -
lö nös ha tá sa volt Shaw mû vé nek. Le egy sze rû sí tés 
len ne az egyé  ni sza bad ság és az ál lam év szá za dok 
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23 Ma gyar ság, 1936. feb ru ár 9. 
24 Ber nard Shaw: Szent Joh an na. Ren dez ôi pél dány. (Ké szíte t te: ifj. Bá r dos Ar túr, 1936.) 14 a.  

L.: Or szá gos Szín ház tör tén e ti Mú ze um és In té zet Ké zira t tár. Lsz.: 92.94 
25 Bál int György: i. m. 490.  
26 Kár pá ti Au rél sor ai. Pes ti Na p ló, 1936. feb ru ár 9.  
27 Ma gyar or szág, 1936. fe b ru ár 9. 
28 Pesti Nap ló, 1936. feb ru ár 9.  
29 Bá r dos Ar túr: i. m. 171. 
30 He ve si Sán dor: Shaw, a meg for dí tott Shake s pe a re. Szín há zi Élet, 1936/7. 11. 
31 A b emu ta tó hó napjá ban 14, márc i us ban 24, áp ri lis ban 19, má jusb an 10, s a kö vet ke zô évad ban, sz ep tem ber ben 6 al ka -

lommal ját szot ták a Szent Jo han nát. Ez összesen 73 elô adás.  
32 A Szín pad, 1936. 85. 
33 A Színpad, 1936. uo.



óta vál toz at lan ér dek el len té té re csupa szí ta ni Shaw 
gon do la tát. Drá má já nak ép pen az volt a je len tôs é -
ge, hogy tel je sen más vi lág né ze tû em be re ket jut ta -
tott ha son ló kö vet kez te tés ek re. 

Má rai Sán dor ír ta: „... az em be rek ben van va la -
mi korr um pál hat at lan és hôs i es; túl az éh sé gen, az 
al jas  sá gon, a gyá va sá gon és ha lál féle l men, van ben -
nünk va la mi megv í ha tat lan, ami vel vá rakat le het 
fog lalni és tor nyokat le het dönt e ni...”34 

A Nemz e ti Új ság krit i ku sa, Pos so nyi Lász ló így val -
lott az „ô” Jo hann á já ról: „Bul la El ma meg ad ta hoz zá a 
szük sé ges kö tô a nyagot, a ka to lic iz mus le hell e tét, 
egyen súlyt ter mô biz ton sá gát és mé ly sé ges iga zsá gát.”35 

Or bók At ti la a Függe t len ségb en Jo han na na cio -
na liz mus át vél te a mû moz gat ó ru gó ján ak, szer in te 
a nemze ti ér zést nem is merô kor jut tatta má g lyá ra 
Je anne d’Arc-ot.36 Bál int György a nép bôl jött 
hôsnô küz delmét így jel lem ez te: „Ha r ca: a sza bad 
szell em har ca az elô íté le tek ell en, a zse ni har ca az 
át lag böl cses sé gek el len, a fi ata l ság har ca a pat i nás 
int éz mé nyek el len. Vége red ményb en pe dig: a szu -
verén, szabad em ber har ca me rev fe gyelmi rend -
sze rek el len.”37 

Kárpá ti Auré l nak si ke rült a na pi szí nikr i ti ka mû -
fajá ban a leg tö ké let e seb ben, min den irány zat fe lett 
meg fo gal maz nia Shaw mûvé nek örök fig yel mez te -
té sét: „Joha n na a vi lá gi és egy há zi ha ta lom kép vi -
sel ô it egyk ént me ga láz ta, ezért la kolnia kel lett.  
S épp ezen a pont on – ahol Szent Jo han na egy va -
lódi tra gé dia hôs nô jé vé em el ke dik, min den pa té -
ti  kus fel duz zaszt ás nél kül – mu tat koz ik meg Shaw 
iron i kus tör té nel mi és drá mai szem lé let mód ja a leg -
el mé lyül teb ben. Jo han nát a mag uk szem pont já ból 
igaz ság os, be csü let es, sôt em ber ség es em be rek kül -
dik mág lyá ra, a leg tör vé nye sebb fo r mák kö zött kö -
vet ve el a leg ször nyûbb Jus tiz mord ot.”38 

A ko ránt sem telj es kri ti kai pano rá ma is ér zé kel -
tet te, ho gy rit ka pil la nat volt ez a Szent Jo hanna elô -
adás. Még a Pes ti Fu tár is így szá molt be a pre mier -
rôl: „Bár dos ren de zé se csil lagos egyes. A vá ros ban 
Jo han na láz van.”39 

A Száz a dunk ha sáb ja in Vám béry Rusz tem a 
nem zeti ér tékr ôl el mél kedve ezt az elô a dást (s nem 
a Nem ze ti Szín há zét!) ál lí totta pél daké nt: „Nem lát -
ni a da rab ban pi ros-fe hér-zöld lo bog ót vagy dísz -
ma gyart, nem em le get ik Csaba ki rályfi ha da it, sem 
a reví zi ót, nem játsszák a him nuszt, és elein k nek 
tö rök  dú ló csa tá i ról sem esik szó, de az ért ez a szín -
házi pro duk ció, amely ben egy ide gen szer zô ide -
gen tárg yú mû vé szi al ko tá sát töb bek kö zött egy 
szlo vá ko san ha ng zó ne vû nagy sz e rû mûvé sz nô és 
egy néme te sen ha ng zó ne vû zse niá lis mûvé sz 
játssza, még is nem zeti sa já tos ság nak re mek bes zök -
kent meg nyila t ko zá sa. Mint eg ész ez a tök é le tes 
szín mû vés ze ti alk o tás ne mcsak azért ré sze nem ze -
ti kul túrá nk nak, mert mint tö ké let e set szí ves örö -
mest rek la mál juk ma gunk nak, nem cs ak azért, mert 
az ok, aki k nek eg yüt tes ener gi á ja létr e hoz ta, ma -
gya rok, han em elsô sor ban azért, mert alig hi he tô, 
hogy akár mi lyen ná ci óbe li szín ház igaz ga tó, kri ti -
kus vagy né zô kész ség gel el ne is mer né vers e nyen 
fe lül ál ló tök é le tessé gét.40 

Shaw né psze rû ség é nek mély pont jár ól egy sz e ri -
ben fel emelke dett. A Bel vá ro si Szí n ház elô adá sa, a 
saj tó szimpá ti á ja vég re meg ham i sí tás nél kül ér té -
kel te. Egy ap ró moz zanat nél kül Ma gyar or szá gon 
ez lehe tet len lett volna. A be mu tató ut á ni na pon, 
1936. feb ru ár 9-én a Re ví zi ós Li ga el nö ke, a Corvin 
Láncos ír ó fe je del em, Herc zeg Fere nc a Pes ti Nap ló 
vez ér cik kéb en megbo csá tott Shaw-nak: „Lán g elmé -
vel szem ben mi nem va gyunk ki csin ye sek és harag -
tar tók. ”41
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34 Új ság, 1936. feb ru ár 28. 
35 Nem zeti Új ság, 1936. feb ru ár 9. 
36 Füg getl en ség, 1936. feb ru ár 9. 
37 Bá lint György: i. m. 489. 
38 Kárpáti Aurél: i. m. 263. sk. 
39 Pesti Fu tár, 1936. feb ru ár 15.  
40 Vám béry Ruszt em: Szent Jo han na és a ku vasz. Szá za dunk, 1936. márc i us 1. Hogy Vám béry k ije len té séb en sem mi túl zás 

sincs az is bi zo nyít ja, hogy Fé lix Sal ten a bé csi Pres sé ben így írt a Bel vá ro si Szín ház be mu ta tó já ról: „soh a sem volt még 
ré szem a Szent Joh an na el ôadá sá nak ilyen él mé nyében.” Vö.: Bár dos Ar túr: i. m. 174.  

41 Pes ti Hír lap, 1936. február 9. Bár dos Ar túr más nap a kö vet ke zô lev e let küld te Herc zeg Fe renc nek: 
Ke gyel mes Uram, kri ti kát nem szok tam meg kö szön ni; a kriti kus nak szo mo rú kö te les sé ge, hogy meg írja és az enyém, 
hogy el vis el jem. De az Ön ve zér ci k ke: fej e del mi aján dék, még pe dig ama céh fe je del méé, amely ne kem leg fon tosa bb a 
vi lá gon. Ez a cikk nekem a leg több, amit a ma gyar glóbu sz tól kap hat tam, sze rény pá lyámn ak je len tô sé génél so k kal ér -
té kes ebb út jel zôje. Fo gad ja kegyel mes ur am, hálás, na gyon hálás kö szö net e met! Ré gi, igaz tisz te lô je és hí ve: Bár dos Artúr 
L.: Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz i rat tár, Le ve les tár.


