
az a színész, aki az egyik jelenetben még
határozottan az egyik oldalon állt, miért
csúszik a másik jelenetben a másikra.
Miért nincs a színészi szavaknak tartal-
ma, miért van az, hogy a ruhák mögött
alakok vannak, de nem személyiségek, s
miért válik az egész előadás végül is
egyetlen színész, Szabó Sándor jutalom-
játékává. Mert az egyetlen színész, aki
végig mint színész a színpadon van,
Szabó Sándor. Ennek az is az oka, hogy ő
az egyetlen olyan alakja a darabnak, aki
nem változtatja meg a véleményét, aki
csupán egyetlen pillanatra rendül meg, de
eme rövid pillanat után ismét visszatér
régi útjára, és aki az utolsó pillanatban
láthatóan nem érti: mi történt Vivevel, s
miért vonszolja a halott lányt szerelme. Ő
tehát végigjátssza és -szenvedi a drámát, s
az egyedüli alak, aki képes a maga
játékával összefogni a cselekményt.
Amikor Szabó a színen van, a
cselekmény összerántódik, mikor kimegy
onnan, akkor hirtelen széjjelesik. A többi
szereplő, de különösképpen az orvos
szerepét játszó Győry Emil né-hány jó
mozzanatot hoznak a színpadra, de
alakjuk teljesen elenyészik abban a
bomlottságban, ami a színpadról árad.
Győry tud szép lenni, tud okos lenni, tud
várni, de mindezt valahogy külön-külön
teszi, mert nem érzi azt, hogy szerepe
mögött, mélyén valami egység van.

Győry Emil tehát pontosan követi azt a
rendezői intenciót, mely szerint a jele-
neteknek helyükön kell lenniük, de az
egész összefüggés megteremtése a néző
feladata. Ezért mint helyzetgyakorlat-
szereplő, minden jelenetben kiváló, mint
„egész alakítás" teljességgel szétesik az
általa formált figura. Még erősebben
jellemzi ez Miklósy Judit Vive-jét. Mik-
lósy az első jelenetekben tudatos szerel-
mes lány, s azután kezdi magát elveszte-
ni. Hirtelenében minden mozzanathoz
alkalmazkodik, s végül egyáltalán nem

tudjuk figurájának valóságos értékeit
élvezni. Kézdy György egy-egy jelenet-
ben tökéletesen hozza a mögöttes figurát,
egészében persze ő se tud mit kezdeni az
alakkal. Úgyhogy a legfontosabb
szerepek - az előbbieken kívül Bárány
Frigyes, Petényi Ilona és mások alakításai
- mind egy-egy pillanatnyi hangulatot
hoznak, azután akár hosszabban sze-
repelnek, akár nem, valahogy elkevered-
nek a színpadi hangulat egészében, és
semmiféle egyénítés nem válik érzékel-
hetővé rajtuk.

Értékes rossz darab előadása tehát a
Táncpestis. Ha a Zárával kapcsolatban az
volt a következtetésem, hogy a Zóra útja
nem folytatható, akkor most a
Táncpestissel kapcsolatban azt kell mon-
danom: a Táncpestis mutatja azt, hogy egy
stílusváltás mennyi nehézséget okoz a
drámában. Tudniillik nem elég stílust
váltani, vele együtt kell váltani a dra-
maturgiát, a színpadi halmazatokat, a
hangulatokat, és ugyanakkor nem szabad
elveszíteni mindezeknek a mozzanatok-
nak egységét. Hogy ez most Sárospataky-
nak nem sikerült - kétségtelen. S az is
biztos, hogy valószínűleg jó néhány
gyenge dráma fog még kikerülni tolla alól
- értékes elemekkel -, amíg az új
teljesség sikerülni fog. De ezért érdemes
küzdeni.
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SZŰCS MIKLÓS

Ben Jonson Győrött
és Békéscsabán

Az utóbbi időben Ben Jonson drámái
divatosak lettek színpadjainkon, valóságos
reneszánszukat élik. Nemrégiben a
Nemzeti Színházban a Bertalan-napi vásárt,
a televízióban a Volponét láthattuk. Az új
évad elején pedig egy időben két
színházunkban - Győrött és Békéscsabán -
is Jonson-bemutatót tartottak.

Ben Jonson Shakespeare mellett az
angol reneszánsz irodalom legnagyobb
mestere. Shakespeare azonban elhomá-
lyosította az Erzsébet-kor valamennyi
drámaírójának dicsőségét, így erre a sorsra
jutott Ben Jonson is. Nevét nálunk
elsősorban a Volpone szerzőjeként ismeri a
színházlátogató közönség. Korának
egyetlen klasszikus ízlésű írója volt.
Színpadi műveiben szigorúan ragaszkodott
a hármas egységhez, és az antik drámaírás
szabályaihoz. Drámái szabályosabbak
Shakespeare-éinél. Ben Jonson az
erkölcsvígjáték megteremtője.
Vígjátékaiban embertípusokat rajzolt, mint
Terentius, tragédiáiban a római történelem
alakjait mintázta meg. Műveiből hiányzik
a romantika, korának hús-vér embereit
eleveníti meg a szín-padon. Figuráiban
általános emberi gyöngeségeket ostoroz,
alakjai éppen ezért ma is elevenen hatnak,
humoruk ma is megnevettet. Fő törekvése
az volt, hogy megfigyelje és szétválogassa
az egyénre jellemző tulajdonságokat, s
hogy legjellemzőbb tulajdonságaként azt
válassza ki, amelyik a leglényegesebb,
amelyik dominál. Ezt a módszert
alkalmazta jellemeinek megalkotásánál.
Színművei-nek szerkezete az elvont
típusalkotás elvére épül. Azzal, hogy
hőseit egy szenvedély megtestesítőinek
rajzolja meg, azt akarja elérni, hogy
alakjai minél tipikusabbak legyenek, s így
mély erkölcsi hatásuk legyen a nézőre.
Figurái tulajdonképpen karikatúrák.
Színművei-ben nincs hatalmas drámai
összeütközés. Vígjátékainak cselekménye
szigorú következetességgel, minden
hirtelen át-menet nélkül fejlődik ki. Nagy
mestere a szerepépítésnek, de a
cselekmény csak másodrendű szerepet
kap: csupán arra szolgál, hogy a hősök
egészen világosan kimutassák humorukat.
Drámáit a való
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élet megfigyeléseire alapozza, tartózkodik
attól, hogy a fantázia világába tegyen
kirándulást.

Jonson hősei nem fejlődnek, nem
változnak a cselekmény során, mindvégig
e g y helyben topognak, az író ellenszenvét
velük ,szemben semmi nem oldja fel.
Jellemükből hiányzik a belső ellentmon-
dás. Hősei, akiket uralkodó szenvedélyük
jellemez, egyszerűen valamelyik bűn v a g y

erény megszemélyesítőjévé válnak. Még a
nevüket is úgy választja meg, hogy ez
jellemezze őket. A szatirikus jellemzésnek
ezzel a fogásával különösen gyakran él a
Volponéban.

Volpone
Ben Jonsonnak a Volpone a legsikerültebb
és így a legtöbbet játszott darabja,
munkásságának csúcsa, az első igazán
klasszikus komédia az angol irodalomban.
A velencei háttér, amelyet az író a rá
jellemző gondossággal dolgozott ki, senkit
nem tévesztett meg, a londoniak magukra
ismertek a darabban. Témája a pénzéhség.
Megmutatja, hogyan veszti cl az ember
minden emberi vonását a meggazdagodás
utáni féktelen hajszában. Hogyan áldoznak
fel hamis, istennek vélt kincsekért igazi
kincseket: családot, szerelmet, becsületet.

Jonson hőseinek az állatvilágból vett
allegorikus neveket ad. A polgári tár-
sadalom „állateposzát" látjuk a színen. A
ravasz Volpone szolgája, Mosca segít-
ségével elhíreszteli : halálán van, hogy
ennek segítségével lóvá tegye azokat, akik
minden aljasságra és gaztettre képesek, az
ő hagyatékának megkaparintásáért.
Corvino, a nejéért remegő kereskedő, aki
durva szitkokat szór feleségére csak azért,
mert az ablakhoz lépett, majd abban a
reményben, hogy a haldokló kedvében jár,
s őt teszi meg örökösévé, hitvesét Volpone
ágyába vonszolja. Corbaccio, az uzsorás,
koldussá teszi fiát, végrendeletet ír alá
Volpone javára abban a reményben, hogy
úgyis túléli őt, és így még jobban
meggazdagszik. Voltore, a közjegyző
hajlandó áruba bocsátani becsületét, a
törvényeket, csak hogy Volpone az ő
javára végrendelkezzék. Az örökösjelöltek
elvakulnak a kincsektől, ragadozó
madarakként gyülekeznek a haldokló
körül. Volpone, a ravasz élősdi, a zsugori
csirkefogó gonosz szadizmussal kéjeleg a
gazdagságára törő emberek
romlottságában, túljár valamennyiök eszén,
de végül saját csapdájába esik. Mosca, a
szolgája, aki még nála is nagyobb
csirkefogó, kifog rajta, csel-

Áts Gyula Ben Jonson Volpone című vígjátékának címszerepében (Békés megyei Jókai Színház) (
Demény Gyula felv. )

lel megkaparintja vagyonát. Ebben a
világban minden annyira a csaláson alapul,
hogy az igazságnak is a hazugság álarcát
kell felöltenie, hogy igaznak tűnjék. A
vígjáték ítélőszékké válik a kapzsiság és a
pénz hatalma fölött. Jonson hőseit anyagi
érdekek hajtják. Szélhámosságuk célja
nagyon is reális és érzékelhető: hajsza a
meggazdagodás után. Az összes szereplő
szélhámos. A rászedettek is szélhámosok,
csak nekik kisebb rutinjuk van.

Udvaros Béla, a békéscsabai előadás
rendezője Ben Jonson éles szatírájából egy
könnyű, szórakoztató, helyenként harsány
bohózatot rendezett. A rendező ügyesen,
sok ötlettel, elsősorban a közönség
mulattatására törekedett. A komédia komor
színeiből, helyenként hát-borzongató,
véresen komoly, valódi mondanivalójából
keveset tudott érzékeltetni. Az előadásból
hiányzik az át-gondolt, végigvitt rendezői
koncepció, a ma is érvényes mondanivaló.
Az egész előadás bohózati közhelyekkel
tarkított viccelődések sorozata. Pedig
nagyszerű rendezői ötlettel indul az
előadás. Az előjátékban egy velencei
karnevál for-

gatagában a szereplők a tulajdonságukat
legjobban szimbolizáló állatálarcban je-
lennek meg, hogy aztán az előadás során
mindegyikük levegye a „maga álarcát".

A szereplők a rendezői elképzelésnek
megfelelően a komoly mondanivalót
elkerülve, kabarétréfákba illő magánszá-
mokat adnak elő. Önfeledten tréfálkoz-
nak, szórakoztatják a közönséget és saját
magukat is. Sajnos ez a játék néha ön-
célúvá válik. A helyzet- és jellemkomi-
kum aránya az előbbi javára előnytelenül
eltolódik. A külsődleges elemek sokszor
elsőrendűvé válnak, túlzott szerephez
jutnak a kellékek.

Áts Gyula Volpone-szerepfelfogása,
alakításának hiányosságai az előadás, a
rendezés általános hibáira vezethetők
vissza. Hiányzik játékából a Volpone
névből - ravasz róka - is adódó ravaszság,
furfang, a veszélyes és aljas gazember
jellemének bemutatása. Színészi eszközei
néhány jelenettől eltekintve
külsődlegesek.

Ifj. Tatár Endre Mosca - a dongó légy -
, a gazdáján is kifogó csirkefogó hálás
szerepében nem elég meggyőző. Hiány-
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zik játékából a lendület, a kellő rafinéria, a
parazita jellemvonásainak ábrázolása.

Az előadás kétségkívül legjobb alakítása
Körösztös Istváné, Corbaccio - a vércse -
szerepében. Talán csak tőle kapunk valódi
jellemábrázolást, ő érzett rá legjobban a
Ben Jonson-i játékstílusra.

Az előadás többi szereplője közül ki kell
emelni Fodor Zsóka Canina- és Lukács
József Leone-alakítását.

A hallgatag hölgy

Jonson vígjátékaiban teljesen elvont
típusokat találunk, olyannyira individu-
alizált hősöket, hogy ezek már egyenesen
extravagáns különcök. Ilyen túlzott különc
például A hallgatag hölgy ember-gyűlölője,
Morose, aki ki nem állhatja a zajt, és lassan
életének az lesz fő törekvése, hogy a
legkisebb zavaró zörejt is elkerülje. Inkább
megvesztegeti a kofákat és a vásári
kikiáltókat, csak ne kiabáljanak a háza
körül. Olyan szolgákat tart, akiknek szavát
sem lehet hallani, most már csak egy
hallgatag asszony kellene a házhoz. A
bogaras, önző öregúr azért akar elsősorban
megházasodni, mert szerinte ifjú
unokaöccse - egyetlen örököse - méltatlan
a vagyonra. Yeoware, az unokaöcs
tudomást szerez a nagybácsi tervéről, és
„bőrnyúzóval", a furfangos

ti fel vígjátékát. Ez az egyszerű drama-
turgia a rendező számtalan ötletének
biztosít lehetőséget. A rendező azonban
érzésem szerint túlságosan ragaszkodott az
eredeti szöveghez. Egy-két helyen nem
ártott volna jelentősebb dramaturgiai
beavatkozás, javítás. Néhány húzással
sűríteni lehetett volna a cselekményt. Az
előadásban különösen az első részben sok
az üresjárat, felesleges, lényegtelen
fecsegés. A komédia cselekménye sem
egyenes vonalú, túl szerteágazó, nem-
egyszer mellékvágányra fut, ahonnan aztán
hirtelen minden átmenet nélkül többnyire
dramaturgiailag megoldatlan eszközökkel
próbál visszatérni a cselekmény fő
vonalához.

Az előadásban a főiskoláról nemrégiben
kikerült fiatal színészeknek kitűnő
alkalmuk nyílik tehetségük bizonyítására.
Közülük elsősorban Rupnik Károly
magabiztos, kidolgozott, sajátos, egyéni
ízeket felvonultató Cobuck-alakítását kell
kiemelnünk. Kitűnően, nagy kedvvel, de
túlzások nélkül komédiázik.
Vitéz László, Finesse alakítója, szintén
otthonosan mozog a színpadon, néhány
jelenetben talán túlságosan is, míg Dóczi
János, mint Yeoware, kicsit megilletődött,
bátortalan még. Bajka Pál a zajtól irtózó,
gazdag, zsörtölődő öregúr szerepét kellően
ellenszenvessé, visszataszítóvá és
nevetségessé tudta tenni, kifejezőek
mozdulatai, gesztusai. Patassy Tibor a
papucs, felesége uralma alatt nyögő s
csupán a borban vigaszt találó pipogya
Hand kapitány figuráját kedvesen, póz-
mentesen alakítja. Jancsó Sarolta a kapi-
tány házsártos feleségét nagyszerűen
karikírozva játssza el. Ki kell még emelni a
két nagyszájú, de gyáva Fetcheag és
Habranch lovagot alakító Perédy László,
valamint Ballai István játékát.
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borbéllyal csapdát eszel ki nagybátyja
számára. Hajnalka néven bemutatják a
bogaras vénembernek egy női ruhába
öltöztetett barátjukat. Morose boldogan
veszi feleségül a szemérmes, megmuk-
kanni is alig merő teremtést.

Az esküvő pokoli lármával és felfor-
dulással jár, s utána nyomban megszólal
a „hallgatag" asszony, aki korántsem
olyan szemérmes, mint amilyennek
lány-korában mutatta magát. Valóságos
hárpiaként igyekszik megkeseríteni férje
éle-tét, követeléseivel az őrület szélére
kergetve. Ekkor mentőangyalként meg-
jelenik az unokaöcs, aki vállalja a lehe-
tetlennek látszó feladatot, hogy a nagy-
bácsit tüstént megszabadítja feleségétől,
ha az ismét őt teszi örökösévé. A fiú be-
vallja a cselt, a feleségről kiderül, hogy
tulajdonképpen férfi, s végül mindenki
elégedetten távozik.

Vas Károly az előre megbeszélt tréfa
végrehajtását bemutató, néhol bonyolult
vígjátékból jó ízléssel, a könnyed szóra-
koztatás beavatott szándékával, a bohó-
zat jól bevált eszközeivel élvezetes,
mozgalmas, pergő ritmusú előadást ren-
dezett. Jól eltalálta a komédia stílusát és
előadásmódját. Ben Jonson a klasszikus
bohózat alaphelyzeteire: összetéveszté-
sekre, félreértésekre, félreismerésekre
épí-


