
képp bűnösök és bűnözők : Caligula,
Nero, csecsemőgyilkos anya és egy a
voyeuröket kiszolgáló szabónő jelenik
meg, sok meg nem nevezett bűnös között.
A Mester körüli alakok pedig
„pszichológiai bűnösök", akik „csak" a
környezetet, a légkört mérgezik, nem
konkrét embereket. A varietébeli elő-
adáson a konferanszié úgy értelmezi
Woland szavait, hogy ő el van ragadtatva
a várostól és lakóitól, ám ezt Woland a
leghatározottabban vissza-utasítja. Most, a
bálon viszont Woland kísérői minden alak
bejövetelénél ezt mondják: A királynő el
van ragadtatva. Margarétának tehát
nagyon kell örülnie ezeknek a bűnözőknek.
Sajnos e két jelenet, illetve mondat
egymásra játszása nem következik be,
elsikkadnak a hang-súlyok.

Persze Drahota Andrea alakítása sem
elég jó ahhoz, hogy mindez kiderüljön.
Nem érződik a Mester iránt érzett nagy
szerelme, nyoma sincs annak a segítőkész,
női áldozatnak, hogy életét a Mester műve
szolgálatára akarja szentelni, noha erre
vonatkozóan több szövege is van. Nem
elég felszabadult és varázslatos mint
boszorkány, és nem elég „királynői" a
bálon. Pedig itt az „uralkodói fogadásnak"
és az „uralkodói világnak" a fordítottja, a
visszája jelenik meg. Így a jelenetnek
groteszk hatást is kellene kiváltania.

Sem a Pilátus-regényben, sem a Mester
történetében nincs feltámadás, csak ke-
resztrefeszítés. A színjáték jésua kereszt-
halálát -- a személyek azonosságán túl -
egy látványbeli jelentéssel is összeköti a
Mester „megfeszíttetésével". A kereszt
előtt feltűnik a kályha, amiben elégette
regényét. Í g y ez jelentésében voltaképp a
kereszthalállal azonosul, ami kitűnő
rendezői megoldással érvényre juttatott
igaz, mély jelentés. Ugyanis hiába kapja
vissza később a Mester az elégetett mű-
vet, meghalt mint író, amikor elégette, s ez
az ő kínhalálát jelenti.

A Mester a bál után már együtt marad
az asszonnyal, s Wolandék visszaszerzik
előbbi lakásukat. Következhetne egy
boldog, de hozzájuk méltatlan, mert írás
nélküli lét. Megjelenik hát Lévi Máté
Wolandnak Jésuától hozott üzenettel. Ő
kéri: Woland helyezze a Mesteréket örök
nyugalomba.

Örök nyugalom azonban csak a halál-
ban van. Woland méreggel megitatja őket,
mire valóban abba az örök nyugalomba
szenderülnek, amelyben mintha

mégis élnének, s amelyben Margarita
örökké őrzi a Mester álmát.

Kazimir Károly rendezésének a jelen-
tésszintjeiről szóltunk elsősorban. Lát-
hattuk, alapjaiban pontosan végiggondolt
jelentésvonulatokat kaptunk, melyből
egyértelművé váltak a Mester és Jésua
történetének, valamint Woland
működésének részletjelentései is. Mind-
ezek egynémely színészi alakítás gyen-
gébb mivolta ellenére lényegében ér-
vényre jutottak. Ez azért lehet így, mert az
alakítások egyike sem eltérő a jelen-
tésszintekről áradó közlésektől, csak
legfeljebb nem eléggé erősen hordozzák
és nyilvánítják ki azokat.

Van azonban ennek, mint minden
színházi előadásnak egy másik „rétege",
amely éppoly fontos, mint a jelentéseké.
Ez pedig a színházművészet eszközeivel -
ritmus, általános mozgás és „mozgás-
kép", zene, zörej, fény stb. - megjelenő
„érdekességréteg", vagyis a közvetlen
hatás. Az az előadás, amely nem eléggé
érdekes, vagy amely - más szó-
val - unalmas, bármennyire is pontosan
értelmezett és bármily gazdagon jelen-
tésteli, nem sokat ér. És jól tudjuk, a jó
értelmű érdekességet sem kizárólag az
értelmezés teremtheti meg, annak elle-
nére, hogy a rosszul, hamisan értelmezett
előadás semmiképp nem lehet érdekes.
Nos, ez az előadás nemcsak hogy nem
unalmas, hanem jó értelemben ér-
dekes és izgalmas. Igaz, némely pontján
túlságosan is, például a Latunszkij-kri-
tika körüli pillanatokban, ami miatt ez el
is sikkad. S ha máshol ez az érdekesség
nem is súlyos jelentésekkel teli - a
varietészínházbeli előadás és a bál --, el-
lensúlyozzák ezeket a mély jelentéseket
hordozó alakítások, mint Buss Gyuláé és
Szabó Gyuláé, valamint a nagyjelenetek,
mint a megkorbácsolás és keresztre fe-
szítés.
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Übüvölet Szolnokon

A Szigligeti Színház tarka műsorfüzete
szerint „Jarry és Übü elég sokára kapott
beutazási engedélyt Magyarországra". Ez
így igaz, mert az Übü király nyomtatásban
az eredeti után hetven évvel jelent meg,
„rendes" színházban pedig az ősbemutató
után nyolcvan évvel került színre. Most
azonban, úgy látszik, a Jarry-behatolás,
hála Paál István bősz übüvöletének,
felgyorsult, mert A láncra vert Übü könyv
alakban ugyan szintén nagy késéssel
(hetven év!), de színpadon aránylag
sebesebben (negyvenkét esztendő ...)
érkezett ide.

Az eredeti mű pályafutása

A darabot a szegény szerző sohasem látta
színen, hiszen - bár az Übü király
botrányos 1896-os bemutatója után már
három évvel megírta - csak 1937-ben, a
párizsi Világkiállítás alkalmával, játszotta
el az orosz származású Sylvain Itkine
nevű ifjú rendező, kit szürrealista
cimborái, Bretonnal az élen, bujtottak föl
erre a merész vállalkozásra. A Bíbor
Függöny nevű társulat a Comédie des
Champs-Élysées sok vihart látott deszkáin
mutatta be, szeptember z2-én. A királyból
önkéntes rabbá lett Übü rémbohózata
„hosszabb" szériát ért meg, mint az i 896-
os alapmű, melyet csak kétszer adtak elő:
az Übüász Itkine rendezte új fejezetét
ötször játszották! Nagy fájdalma ifjúkori
vakságomnak, hogy - habár sokszor
jártam újságíró-szabadjegyemmel a
Világkiállításon - nem tekintettem meg.
Tudtam-e egyáltalán róla? Minden
bizonnyal, hiszen beszámolt róla mind a
l'Humanité, melyet minden nap buzgón
böngésztem, mind pedig a' Népfront
értelmiségi heti-lapja, a Vendredi (ebben
maga a nagy Benjamin Crémieux,
Pirandello francia fordítója, a PEN elnöke
- később Buchenwaldban pusztult el --
méltatta). A lapok bírálatai azonban akkor
jelentek meg, amikor a darab már lefutott.
Sok filmben láttam az Übü papát alakító
puffadt képű, vastag ajkú Jean Temersont;
nem kevésbé jól ismertem a moziból azt a
Roger Blint, aki az Első szabad embert
alakította, s aki később világ-



Übü papa (Fonyó István) és Übü mama (Margittay Ági) Jarry A láncra vert Übü című színművének
szolnoki előadásában

cselekmény riasztotta vissza őket? Vagy
az a tény, hogy valójában csak akkor
érthető igazán, ha egybevetjük az Übü
királlyal, amelynek pontos tükörképe,
homorú megfelelője, lépten-nyomon
visszaidézője? Az a gyanúm: egyszerűen
csak az játszott szerepet, hogy míg az első
Übü könyv alakban is hozzáférhető volt,
ezt a másodikat egy régi folyóiratból
kellett volna kibányászni. Jarry láng-esze
akkor csillan föl igazán, ha - mint Barrault
vagy Brook rendezésében - az egész Übü-
ciklus kerül (többé-kevésbé tömörített
változatban) a néző elé. Az a ragyogó
szerzői ötlet, hogy visszájára fordítjuk
Übüt, s a hatalmi tébolyban szenvedő bősz
vérengzőből, a minden áron uralkodni
vágyó, de ebből következően kellemetlen,
sőt életveszélyes kockázatokat vállaló
királyból a börtön puha vackába menekülő
s .ott szép nyugodtan zabálgató (mert Übü
egyetlenegy dologról, a buzgó ben-
dőbélelésről semmiért sem hajlandó
lemondani!) rabot csinálunk, egyszóval ez
az antinómia vagy antitézis, feloldásra,
szintézisre vár. Idáig azonban Jarry nem
jutott el. Ez az olyan követőinek lenne a
dolga, mint például Mrożek, aki az
Emigránsokban szinte tapinthatóan koppint
A láncra vertből: „Nincs semmink, de van
rabságunk. Ez a mi kincsünk." Vagy mint
Bunuel, aki A szabadság fantomjában
szintén ilyen húrokat penget.

Az Übü király csak torz világ, A láncra
vert viszont torz is és fordított is. Ezért

támaszt hallatlan nehézségeket a rendező-
nek. A mű hegyesre élezett tételessége,
vagy mondjuk ki bátran: sematizmusa,
mely csak pozitív és negatív valóságot
ismer, s teljes egészében az alogikus
ellentmondásra épül, egyszersmind a Jarry
agyalta áltudomány, a patafizika ér-
telmében nemcsak azt állítja, hogy min-
dennek az ellenkezője igaz, hanem azt is,
hogy egyik sem az, illetve, hogy az
egyenletben felcserélhető a két oldal. A
szabadság=rabszolgaság, a polgári
köztársaság=hóhéri önkény, de mind-két
tétel fordítva is áll: a rabszolgaság=
=szabadság stb.

A forradalmár Itkine a szigorú szer-
kezetű komédiát, amely az Übü király
szophoklész-, illetve shakespeare-eskedé-
sével szemben inkább Moliére-re kacsingat
( A nők iskolája!), és amely a kor-hoz
képest ultramodern rendezésre apellált
(nyíltszíni díszletváltás, filmszerű
montázs, a felvonások és jelenetek közti
goromba ugrások), az akkori történelmi
összefüggések (moszkvai perek egy-felől,
a fasizmus terjedése másfelől) közepett az
úgynevezett „örökké való", sőt netalán
metafizikus vagy misztikus irányzatok
helyett, durván a társadalmi
mondanivalóra helyezte a súlyt, s a rom-
bolást tekintette elsődleges célnak. Azért
vette elő a darabot, mert bomba-ként
kívánta rádobni - mint maga írta - „a
pénzimádat gennyes fekélyére, a burzsoá
igazságszolgáltatásra, vagyis az egész
szaharra". Tudomásul vette, hogy a mű
nem kínál konkrét végkövetkeztetést vagy
megoldást, „de mi leszűrhetjük belőle - s
ez lesz forradalmi akaratunk kifejezése -
kitartó tagadásunkat minden
megalkuvással szemben, egyéni és közös,
erkölcsi és társadalmi felszabadulásunk
támadó energiájaként".

A kör négyszögesítése

1971. október 2-án a francia tévében
milliók láthatták a boszorkányosan ügyes
és merészen kísérletező Jean-Claude
Averty jóvoltából, aki i965-ben mát egy
Übü királlyal is megörvendeztette a
nézőket. 1973 augusztusában a Vaison la-
Romaine-ban rendezett fesztiválon Gérard
Schemberi sarcelles-i társulata is
bemutatta. Ezekhez járult, 1977-ben, a már
említett Ubu aux Bouffes, Brook színpadra
állításában. Ha ez a felsorolás, amelyet
Henri Béhar Le théâtre dada et surréaliste
könyvének 1979-es, legújabb, bővített
kiadásából merítettem, teljes - márpedig
annak hiszem, mert tudtommal minden
külföldi Übü király-előadást

hírű avantgarde rendező, Beckett első
színpadra állítója lett, és aki ma is rendez
és filmez. (Mellesleg: Lord Canbivalbass
figuráját egy Bródyból O'Bradyvá lett
magyar származású színész játszotta.)

Így hát több évtizedes késéssel csak
Szolnokon láthattam azt, amit Párizsban
elpasszoltam. Pedig az ősbemutató si-
keresnek bizonyult. Ehhez nagyban hoz-
zájárult Max Ernst öt kollázs-díszlete (a
nagy festőnek ez volt az első színpadi
kirándulása!). A krónika különösen a
börtöntetőn lebegő fejsze formájú nem-
zetiszín zászlót tartja számon. Marcel
Jean és Mezei Árpád A szürrealista fes-
tészet története című nagyszerű albuma
jóvoltából ma is láthatom az V. felvonás
6. jelenetének („a török tábor") díszletét,
Szolimán szultánnal meg a Nagyvezírrel,
háttérben a Boszporusznak keresztelt
Diadalívvel, miközben a szín-padtér felett
egy igazi tandem függ hatalmas láncokon
.. .

Vajon mi lehetett az oka, hogy a dada-
izmus és a szürrealizmus hőskorában,
vagyis az 1920-as évek elején, amikor
nyakra-főre kiadták és részben bemutatták
Apollinaire, Aragon, P. Albert-Birot,
Artaud, Breton, Soupault, Desnos, Goll,
Ribemont-Dessaignes, Roussel, Satie,
Tzara, Vitrac és más fenegyerekek
műveit, nem ásták ki a Revue Blanche
1900-as példányából A láncra vert Übüt ?

Nem tudom. Talán a csontvázlatos



említ, az 1926-os rómaitól az 1975-ös
belgrádiig (de sajnos az 1977-es pécsit
nem) - akkor hazánk elmaradott Jarry-
országból fejlett Jarry-országgá lépett elő:
Paál István nevéhez talán nemcsak a hazai
ősbemutató, hanem a külföldi ősbemutató
érdeme is fűződik!

Hogyan sikerült ezt a roppant becs-
vágyról és íme, világraszóló merészség-ről
tanúskodó kivagyi szándékát meg-
valósítania? Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy nemcsak az egyik
próbán vehettünk részt, hanem - Benkő
Tibornak és Forró Tamásnak hála -
meghallgathattuk a rádióban a Színházi
Magazin különkiadását, amely a be-
mutató napján hangzott el Hat hét vajúdás -
59 percben címmel, és amely nagyon
szemléletesen idézte fel a felkészülés
verejtékes napjait. A rendező annak
tudatában állt munkához, hogy - mint
nyilatkozta - ez a darab „sokkal vázla-
tosabban van megírva, mint az Übü király,
tehát hallatlan színészi és rendezői
invencióval kell felduzzasztanunk, hogy
színpadi teste legyen". S tudatában volt
annak a felelősségnek is - szintén
nyilatkozata szerint -, amelyet „ez a
második magyarországi Jarry-bemutató
ránk ró". Azt is leszögezte: „elég bonyolult
lesz az előadás", s a darab stílusát
„tökéletesen meghatározhatatlannak"

mondta, melybe „a legszélsőségesebb
dolgok beleférnek", majd azt a célt tűzte
ki, hogy „ennek az előadásnak a lehető
legkeményebbnek kell lennie, minden
üzenetét meg kell szólaltatnunk, minden
húrt végig kell játszanunk, és ugyanakkor
olyan előadást kell teremtenünk, amelyik a
nézőink minden rétegére hat". A színészek
roppant nagyfokú tanácstalanságról
számoltak be, s azon fáradoztak, hogy
egyrészt megértsék a szerző szándékait,
másrészt valamilyen egyé-ni tartalommal
töltsék meg Jarry váz-latos, voltaképp
bábszerűen csupasz figuráit. Holott tudjuk,
hogy Jarrynak határozott, többször
kifejtett színházi felfogása épp ez ellen
irányult: egy 1902-es előadásában például
hangoztatta: „Nem tudjuk, miért, de
mindig unatkoztunk abban, amit
Színháznak nevez-nek. Tán annak okáért,
hogy tudatában voltunk, hogy a színész,
bármilyen zseniális legyen is, elárulja, és
minél zseniálisabb és eredetibb, annál
inkább, a költő gondolatát." S hozzátette,
hogy csak a báb, „amelynek urai,
uralkodói és alkotói vagyunk", képviseli
pontosan a szerzői koncepciót. Á báb, a
baba képes egyedül kiküszöbölni a
valóság-

másolást és a ripacskodást, csak ez törhet
a lényegre, az esetleges és a mester--kélt
megkerülésével. Vagyis: Jarryt játszani
eleven színészekkel - a kör négy-
szögesítése. Ámde amint Balzac élet-
művének végkicsengése is haladó annak
ellenére, hogy ő maga királypárti volt, és
hogy Zola is szárnyalóan romantikus,
minden naturalista elmélete ellenére, Jarry
századvégi színházellenessége elsősorban
az akkor dívó pozitivizmus, racionalizmus
és érzelgős szimbolizmus elleni lázadás,
vagyis részben csak elméleti. Az azóta
eltelt idő fergeteges történelmi és
fantasztikus művészeti változásai lehetővé
teszik a kör négyszögesítését. Persze el
lehetne képzelni ma is egy teljesen
bábszerű, pőre előadást, amely-ben szinte
kizárólag a szöveg uralkodnék. Ez lenne
az igazán érdekes kísérlet, amelyen
eldőlhetne, hogy milyen fából faragták
Jarryt. Erre azonban még sincs szükség,
hisz' ehhez elég elolvasni a darabot .. .

Duzzasztó a Tiszán

Paál István duzzasztása - a bemutató
tanúsága szerint -- remekre sikerült. Forró
taps koronázta a céltudatos erő-feszítéseit,
szigorú színészvezetését, hallatlan
színpadi érzékét, kimeríthetetlen
leleményeit. Ez utóbbiakat lehetetlen tel-
jesen felsorolni az előadás megkezdése
előtt történő emberrablástól a géppisz-
tollyal kinyitott vasfüggönyön, a Matrjo-
na-babaszerűen feltárt díszletrétegek be-

mutatóján, a karóraszerű kerékpárcsengőt
használó vőlegényen, a lepkehálóval
elkapott ágyúgolyón, a szögszárú
virágokon, az egérre rímelő macskán (de
egész állatseregletről is beszélhetnénk,
mert van még kutya és zsiráf is), a
tökéletes gépiességgel - a szó szoros
értelmében gépiesen őrlő -, rugóra mű-
ködő szavazóbírákkal operáló törvény-
széken, a buja bajadérokká változó
ájtatos nőkön, a rongybabaszerű Nagy-
vezíren és az álarcul is szolgáló fakanállal
evező gályarabokon át egészen a vég-
kifejletig, amikor a színpompás sely-
mekkel ékes Szolimán szultán a lengő
trapézon szotyolázva szembesül a ta-
nácstalan nézőkkel, akik nem tudják,
vége van-é a spektákulumnak, és kisza-
badultak-e Jarry börtönéből, amelyben
épp olyan jól érezték magukat, mint a
rabbá vedlett Übü király. Nos, amidőn
önfeledten élvezzük, végignevetjük és
nyíltszíni tapsokkal jutalmazzuk ezt a
Niagarává duzzadt ötletzuhatagot, mégis
felvetődik bennünk a kérdés: ez a tiszai
objektum csak duzzasztómű és nem
duzzasztógát is egyúttal? Ezt a kérdést
már az Übü király pécsi bemutatója után is
felvetették. Például Nánay István az
ottani Universitas című lapban (Übü, a
patkány - Egy nyolcvanéves avantgarde
darab) : „olyan gazdag részletekben az
előadás, hogy néhol már a gazdagság
azzal fenyeget, hogy az alapkoncepció.. .
háttérbe szorul". És Mihályi Gábor is
fölvetette a problémát a SZÍNI IÁZ-ban
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írt bírálatában (Übü király, az avantgarde
klasszikusa, 1977. máj.): ,,... a diák-humor,
a diákszínjátszás felszíne komor, kemény
igazságokat takar. Kérdés, észreveszi-e a
közönség a diáktréfának és a súlyos
mondanivalónak ezt a kettősségét."

Erre a most is feltehető kérdésre nem
óhajtok felelni, már azért sem, mert a
„közönség" nem nagyon létezik. Csak
egyes nézők vannak, akik több-kevesebb
átérzéssel, megértéssel, gyönyörűséggel
fogadják az előadást. Az előadást,
amelynek - minden reá akasztott
ötletmütyürke és leleményparóka ellenére
- egyik dicséretes pozitívuma, hogy Paál
tiszteletben tartja és színészeivel is
vaskövetkezetességgel respektáltatja a
patinásan találékony Jékelyszöveget.
Viszont sajnos az is tény, hogy ennek a
tömény robbanótöltetet hordozó
szövegnek nem jelentéktelen hányada
sikkad el különb-különb okokból, úgy,
mint a nem elég finoman meg-munkált
dikció (például az érthetőség rovására
menő harsányság) - ennek vétke alól
dicséretes kivétel a Szolimán és Az elnök
kettős szerepében Györgyfalvay Péter -,
valamint a reá rakódó egyéb zaj és
zűrzavar, muzsika, csörömpölés,
sikoltozás, fegyverropogás, valamint az
egyébként csodálatosan hatásos argentin
tangó miatt.

Az Ubu enchaíné esetében még inkább,
mint az Ubu Roi esetében, az előadás terhe
azon a színészen nyugszik, aki a
királyságtól megcsömörlötten most az
ellenkező végletbe esve rabságra vágyó
Übüt alakítja, azt, akiről Breton mondta,
hogy érte, „ezért a csodálatos teremtésért
odaadnám az egész Shakespeare-t és az
egész Rabelais-t". Fonyó István alkatilag
nem olyan behemót, nem olyan kegyetlen,
mint kiváló pécsi elődje, Huszár László,
de javarászt rendelkezik a rab Übü
ravaszdibb dibdábságához szükséges
hajlékony erényekkel. (A be-mutatón még
nem volt teljesen ura -szövegbirtoklás
szempontjából sem - ennek a bonyolult
figurának, amelyet a magyarok istene, úgy
érzem, Garas Dezsőnek teremtett.) A
felváltva működő Übü ma-mák közül a
bemutatón Margittay Ágit (a másik Győri
Franciska) láttuk. Kaján
kaparjkurtaságával tehetsége legjavát adja
a szerepbe, mely ezúttal sokkal
csökevényesebb, mint az übü királyban.
Míg ebben a potrohos pipogya-zsarnok
híven követte némberje tanácsait, itt már a
kezdet kezdetén ellenáll neki, s nem
mondja ki a varázsszót, a szahart,

és a végén sem ért egyet Übü mamával,
aki szerint „nem vált be rabszolgának",
mert ő igenis meg van róla győződve,
hogy „bendője nagyobb, mint az egész
világ", s ez a fő.

A többiek közül a bemutatón a leg-
nagyobb sikert a brit kiejtést zamatosan
utánzó Lord Canbivalbass (Czibulás
Péter) aratta. A szaporán ájuldozó
Szabadicska szerepében Szoboszlay Éva,
a két Pissándyéban Pogány György,
illetve Pákozdy János, a három szabad
emberében az ügyesen svejkeskedő Jeney
István, továbbá Basilides Barna és Katona
János küzdött több-kevesebb eredménnyel
a bábséma simaságát fel-
cicomázni akaró egyénieskedés igyeke-
zetével. E kör négyszögesítésében te-
hetsége és tudása szerint lelkesen vette
ki részét mindenki: az ájtatos apácákat
kéjesen alakító Egri Kati és Fehér Ildikó;
a törvénygépezetbe zárt bírói kar
(Györgyfalvay Péter, Czibulás, Téri
Sándor és Varga Tamás) és sokan má-sok.

Szlávik István díszletei kellő gördülé-
kenységgel mozognak a valóság és a
képzelet ügyes egyvelegében, tudatosan
kerülve a Max Ernst-féle kísérlet kol-
lázsszerűségét. Vágó Nelly lenyűgöző
rugalmassággal simult jelmezeivel az
otromba toprongyossághoz, illetve a
bársonyos operett-giccs szándékosan
bamba bárgyúságához. Bár a színlap nem
tünteti fel, említsük még meg az „elrabolt"

súgót, Tombor Zsuzsát, aki szokásos
szerepétől eltérően a rendező jóvoltából
ezúttal statisztál is. A pontosan és
hatásosan működő színpadi gépezetet
Kopátsy Gábor irányítja.

Külön dicséret illeti a Szigligeti Szín-
házat és Magyar Fruzsina dramaturgot a
háromszáz példányban megjelent csinos
kiadványért, amely - Kósa Károly bib-
liográfus közreműködésével - nemcsak a
darab teljes szövegét közli, de eleddig
egyúttal a legteljesebb magyar Jarry-
breviárium is.

Alfred Jarry: A láncra vert Übü (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Jékely Zoltán. Rendező: Paál
István. Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Vágó
Nelly.

Szereplők: Fonyó István, Margittay Ági,
Győri Franciska, Szoboszlay Éva, Pogány
György, Pákozdy János, Czibulás Péter,
Varga Tamás, Somody Kálmán, Katona Já-
nos, Jeney István, Basilides Barna,
Györgyfalvay Péter, Téri Sándor, Fehér
Ildikó, Egri Kati, Kopátsy Gábor,
Benyovszky Béla.

BUDAI KATALIN

Hollók, varjak és a pénz

A Volpone Debrecenben

Nagy a siker Debrecenben. Örüljünk, mert
azt jelzi: az új színházi vezetés, az új
környezet, az új törekvések nem maradtak
hatástalanok, s Debrecen városa ismét
összekapcsolódott színházával.

A siker, a forró ünneplés, a néző-
közönség ítélete nem mindig vág egybe a
szakmai értékeléssel. A műalkotás-nak
tekintett színpadi megjelenítés analízise
nem veheti számításba a mögöttes emberi
tényezőket, a színház sajátos helyzetét s
más egyebeket. Nehéz dolog lenne, ha
most két malomkő között kényszerülne
őrlődni a kritikus: meg-kontrázni a sikert,
leválasztani a külsődleges elemeket a
színre vitel jellemzőiről.

Debrecenben azonban most olyan
szorosan fonódott össze ez a két szál, hogy
kettéfejteni őket nehéz, s felesleges is.
Mint ahogy felesleges régebbi vagy
külhoni emlékezetes előadások mércéjével
méricskélni, hasonlítgatni. Izgalmasabb,
színházpolitikai szempontból is
lényegesebb feladatnak látszik arra figyel-
ni: most, ma miért ilyen átütő siker a
Volpone, milyen eszközök alkalmazásától
válik azzá, hogyan talál utat ekkora
sebességgel a nézők szívéhez.

Leegyszerűsítés lenne, ha így összegez-
nénk: ilyen kitűnő darabhoz nem kell túl
sok mesterkedés, megáll a maga lábán,
úgy hat, ahogy van. Nagy művek
felújításainak nem ritka bukásai
bizonyítják, hogy a fenti tétel nem érvé-
nyes általánosan. A Volpone is lehetne
állatmese, szimplifikált példázat vagy
morális kioktatás; más oldalról meg
maszkos karnevál, reneszánsz forgatag,
súlypont nélkül.

Ben Jonson, akinek olyan élete volt,
hogy a legziláltabb shakespeare-i dráma-
hősök mellett sem kell szerénykednie,
tudatos újító volt, a klasszicista szer-
kesztés és lehiggadás előfutára. Hőseit
egyféle életnedv, a humor meghatáro-
zottságában ábrázolta, nem az össze-
tettséget kutatta az ember jellemében,
hanem a megszállottság hatalmát.

Mostanában nem szeretjük az egyenes
vonalú, könnyen kikövetkeztethető tör-


