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Ki lehet-e jutni a
táncpestisből?

Sárospataky István drámája Pécsett

Az egész dráma indító mozzanata - a
pestis. A pestis mindent eláraszt, a da-
rabban szereplő város hajlandó hadüze-
netre a pestissel szemben. Ez a város
mindenekelőtt egy orvost alkalmaz, aki
magával hozza eretneklány szerelmét, és a
város vezetősége úgy dönt: az orvos
tanácsait mindenben követni fogja. Ez
persze korántsem olyan egyszerű. Egyfelől
a város nem fogadja el a kényszerrend-
szabályokat. Másodszor akadnak a vá-
rosban olyan elemek, akik semmit sem
hajlandók tenni azért, hogy a pestis el-
kerülhető legyen. S harmadszor magában a
városi vezetésben is fellángol az ellent-
mondások sorozata, hiszen van közöttük
kereskedő, aki a pénzét félti, mészáros
stb., s mindezeknek az embereknek ér-
dekei ellentétbe kerülhetnek egymással. S
ellentétbe is kerülnek. Igaz, pillanatokra,
de mindenesetre az ellentét ott feszül a
városatyák között is. Már csak azért is
szükségszerű ennek az ellentétnek a ki-
robbanása, mert nem vállalhatják az iga-
zat. Az igazság az, hogy ők a pestis ellen
küzdenek, és orvost hozatnak. Csakhogy
az orvost mint hadmestert mutatják be,
mert arra már volt példa, hogy a had-
mester megőrzött egy várost, de arra, hogy
a pestist el lehetett kerülni, még nem.
Azok az emberek pedig, akik nem
hajlandók alávetni magukat a hadmester
rendelkezéseinek, valami újat teremtenek,
táncolni kezdenek, s a táncba bevonnak
mindenkit. Bevonják a hadmester illetve
orvos szerelmét, bevonják a fogadóban
levő embereket. A tánccal próbálják el-
viselhetővé tenni azt a nyomort és sze-
génységet, amely mégiscsak elkerül-tette
velük a pestist.

A gondolati váz majdnem tökéletes. A
dramaturgiai viszont esendő. Gondolatilag
egészen világos dolog, hogy az emberek
nem vállalják és nem is vállalhatják a
pestissel való küzdelmet, dramaturgiailag
viszont csupán a város polgár-mestere az
egyedüli, aki nemcsak tudja, hogy miről
van szó, hanem meg is érti. Az orvos
csupán a pestis elleni küzdelemről
álmodozik, s közben elvész a szerelme,
elvész mindenki, akiben valaha is bízott, s
végül is szerelmét, illetve sze-

relmének holttestét cipeli el a színről. S
amint gondolatilag tökéletesen megérthe-
tő, hogy a pestis ellen küzdők illetve nem
küzdők táncőrület rabjává válnak, úgy
dramaturgiailag a táncőrület színen van,
anélkül hogy tudnánk, miért a táncőrület,
miért nem valami más, miért nem va-
lamiféle vallásos vagy éppen szerzetesi
szimbolika ejtette rabul őket. Előzőleg
felvetődik a kérdés, hogy az egykori
eretneklányt vagy mint szentet kell
imádni, vagy mint boszorkányt kell meg-
égetni. De miért nem ezt teszik ? Miért
megy át minden a táncba? Miért nem
mondja ki senki, hogy a tánc levezetés,
mégpedig levezetése annak, hogy sem
szentet nem akarnak imádni, sem eret-
neket nem akarnak elítélni?

Persze mai fejjel rendkívül érthető, hogy
miért válik a tánc őrületté, miért válik a
tánc sajátos szellemi pestissé, az igazi
pestis helyettesítőjévé. Sárospataky és
mindannyian átéltük azt az időszakot,
amikor a különböző modern beat és egyéb
zenei körök szinte táncpestissé váltak,
menedékké az igazi szellemi pestisek elől.
Ekkor menedékek voltak. Menedékek,
melyeket az ifjúság a maga számára,
magának és önmagáért terem-tett. Olyan
menedékek, melyeknek keletkezését
megértettük. Mindezt áthelyezve néhány
századdal előbbre - már igen kevéssé
értjük. Ekkor valóban boszorkányt kell
ölni vagy szentet kell imádni. Ekkor
Mater Bernardin valamelyik ajánlatát kell
meghallani, nem pedig bezárkózni a
táncba. S különösen nem úgy, ahogy itten
a táncpestis bezárja az embereket, hogy
külsődlegesen elragadja, minden igazi
belső erő nélkül, hogy megjelenik a
színpadon, de ugyanakkor sem-miféle
valóságos vonzása nincs és nem is lehet.
Egyszóval a címben szereplő és a
szituációt megmagyarázni akaró tánc-
pestis valahogy kívülről esik be a Pécsi
Nemzeti Színház színpadára, s adja azt a
problémát, ami azután szintén csak kül-
sődlegesen, szintén csak elvontan mutatja:
a megoldatlanságot megoldatlansággal, az
elintézetlenséget elintézetlenséggel, a
valóságot ideologikus cselekvéssel
feloldani nem lehet.

Ez a szétesettség a legfőbb baja
Sárospataky drámájának. Amint
Sárospatakynak teljesen igaza van abban,
hogy nem alkuszik meg napjaink
szokványos talpalatnyi vagy nem
talpalatnyi, de mindenesetre szűkkörű és
bulvárnaturalizmusával, úgy
semmiképpen nincs igaza abban, ha azt
hiszi: amit ő gondolt, az mindenképpen
keresztüljön a színpadon.

Pedig nem vállalt túl sokat. Nem gondol-
ta azt, hogy egyszerre minden fontos tár-
sadalmi problémát meg lehet oldani. Ő
pusztán azzal a ténnyel találta magát
szembe, hogy bárhova nyúl is egy társa-
dalmi közegben, ott az egység pillanatnyi
és viszonylagos, viszont az ellent-mondás
átfogó. De annyira ellentmondásos
köröket talált meg, hogy az ellent-
mondások alakulási folyamatát csupán
körbejárhatta, megközelíthette - tánc-
pestises léptekkel -, de igazában a tánc-
pestis okát dramaturgiailag képtelen volt
felfedni.

Vajon a szerző - az említett komoly
érdemek ellenére is - a fő oka annak,
hogy gondolatai nem váltak átütővé, vagy
pedig valami más is ? Nagyon nehéz
volna eldönteni. A dramaturgiának az a
fő feladata, hogy ott, ahol a darab még
nem fejezi ki a gondolat valódi vivő-
erejét, igyekezzen az írót átsegíteni a
buktatókon. A dramaturgia talált tehát
egy írást, amelyet mindenképpen érdemes
volt színpadra segíteni, de semmit nem
tett azért, hogy a színpadra segítés
teljesebbé váljon. Vagy ha tett is - ez
végeredményben kevésnek bizonyult. Így
a dramaturgia vállalt - s ezt helyesen tette
- egy értékes darabot. De ezzel együtt
vállalt - s ezt nem tette helyesen - egy
dramaturgiailag nem kiérlelt darabot.
Lehet, hogy előtte a Zóra példája lebe-
gett, mely mint Sárospataky előző drá-
mája, komoly' sikert aratott, hiszen ott
sikerült bemutatni azt, amit a szerző
akart. S habár a bemutatás ott sem volt
zökkenőmentes, s noha alakjai ott nem-
egyszer a szöveg nehézségeiben rekedtek
meg, mégis, maga a gondolat teljesebb
volt, mint a Táncpestisé. Most viszont a
gondolat elvi teljessége és sok-oldalúsága
nem mentette volna fel a dramaturgiát,
sőt, rákényszerítette volna arra: a
kidolgozást egyenesebbé szövetni a
szerzővel. Ne csak álmok legyenek, me-
lyek a maguk ellentmondásaiban jelen-
nek meg a színpadon, hanem az ideoló-
giai motívumok mögött a valóságos tar-
talmak rajzolódjanak ki. Ezt mulasztotta
cl elsősorban a dramaturgia.

A másik mulasztás viszont már a ren-
dező hibáival függ össze. Sík Ferenc,
akinek számos rendezését a legkiválób-
bak között említettem már, ezúttal jele-
neteket rendez. A jelenetek tökéletesek.
A színpadkép önmagában remek, s
nagyon kevés mozgás kell ahhoz, hogy a
képek átcsússzanak az egyik jelenetből a
másikba. Minden egyes mozzanat meg-
oldott, csupán azt nem lehet tudni, hogy



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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