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SZEGÉNYES KOLDUSOK
BERTOLT BRECHT: KOLDUSOPERA

bemutató nézői között bizonyára
többségben voltak a szurkolók, akik
némi ünnepi elfogódottsággal
foglalták el helyüket. Jó érzés, hogy
ínséges mindennapjaink közepette

színház születik; jó érzés, hogy várhatóan végre
művészi izgalom költözik a megkopott hírű épület
falai közé; jó érzés, hogy nagy sokára a szó
nemes értelmében potenciális vetélytársa támadt
a monopolhelyzetében kissé márfeszengő
Katonának; jó érzés, hogy fővárosi színház
szerveződik az immár „gurui" autoritást élvező
Taub János köré; s végül, de korántsem
utolsósorban, igen-igen jó érzés, hogy társulat-
ba illeszkedhet, méltó hajlékot kaphat számos
kiváló, de jó ideje kallódó színésznő és színész.

Ennyi lelkesült bevezető mondat - bár ko-
rántsem üres tiszteletkör - után nyilván kisejlik a
sorok közül, hogy az első műsordarab első elő-
adása alatta maradt a felcsigázott várakozás-
nak. Szándékosan írok „első" előadásról, mert a
továbbiak még feldobhatják a produkciót; fesze-
sebb ritmussal például lerövidülhet a három-
negyed tizenegyig tartó előadás, mert ekkora
játékidő a Koldusopera esetében több, mint bűn.
Nem hinném azonban, hogy a bejáratás utána
gépezet már sehol sem fog csikorogni.

Taub János sajátos és hazai színpadainkon
ritkaságszámba menő rendezői alkatát néhány
kiváló munkájából már megismerhettük. Ebből
az alkatból jórészt hiányzik, amit szeretni, sőt
preferálni megszoktunk: az érzelmi telítettség
csakúgy, mint a forró közéleti szenvedély -
Taubnak egyenesen jól áll a „kívülálló" vállalt
szerepe. Azt hozta, ami idegen színjátszásunk-
tól, s aminek hiánya sokszor az érzelmi telített-
ség, a közéleti szenvedély művészi értékét is le-
rontja: a magas fokú tudatosságot, a mesterség-
beli perfekcionizmust, a játéknak mint előadás-
szervező esztétikai minőségnek a primátusát.
Első látásra úgy tetszik: ő ma Magyarországon
az ideális Brecht-rendező.

A dolgok azonban valószínűleg sokkal bonyo-
lultabbak. Kérdés, nem születik-e olykor izgal-
masabb eredmény, ha a rendező és a szerző
személyisége között feszültség van, ha egy
alapvetően másfajta, magát tehát korlátozni
kénytelen művészi temperamentum áramlik szét
a mű érrendszerében. Nem hinném ugyan, hogy
itt bármilyen szabályt fel lehetne állítani, vagy
akár csak gyümölcsözően elmélkedni is a helyes
arányok mércéjéről, de azért talán nem jelentés
nélküli a tény, miszerint az eddigi legjobb ma-
gyarországi Koldusoperát - a Háromgarasost - a
túlhabzó temperamentumú, örökösen izzó és
perzselő, ízig-vérig közéleti hajlamú Jurij Lju-
bimov rendezte.

A bemutató előtti napon egy, a magyarországi
koldusdivatokról értekező újságcikk csak amúgy
slusszpoénnak odavetette: aligha van ma ná-
lunk aktuálisabb színmű a Koldusoperánál. Ami

annyira evidens, hogy rájátszani talán nem is il-
domos. De azért ignorálni sem szükséges. Eb-
ben a Koldusoperában a koldusok kevesen van-
nak - holott amúgy a színpadon elég népes sta-
tisztéria látható -, és akik vannak is, jellegtele-
nek. És Peachum híres fenyegetése az eljöven-
dő igazi koldusokkal kapcsolatosan, noha el-
hangzik, senkinek nem lúdbőrözteti meg a

hátát. Éppen csak elhangzik. Taub talán azt gon-
dolta: önmagáért szól. De háta színpadon sem-
mi sem szól önmagáért, még az egész Koldus-
opera sem.

Ez a Koldusopera, számos Taub-rendezéshez
hasonlóan, megint csak a mesterségről szól, az
elején igazán nagyszerűen. Ahogy a koldusok
transzparensként a saját fejüket lobogtatva vo-
nulnak fel, ahogy a nyüzsgő nagyvárosi tömeg-
ből, a cikázó rendőrök kordonából kirobban a
csúcsformában lévő Hirtling István, és a cápa-
dallal beavat Bicska Maxi titkaiba, elegánsan,
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lendületesen és vésztjóslón, ahogy utána Bubik
István mint meghökkentően tar és kockafejű
Maxi tőrjátékával bűvöli magához egy szellemes
pantomimban Kubik Anna riadt kis gyík Pollyját,
az egy nagynak ígérkező színházi este nyitánya.
A következő jelenetben pedig Darvas Iván ekkor
még érdekes, szikár, ironikus Peachumje mellett
megjelenik az előadásnak Hirtling mellett másik
kiemelkedő szereplője, sok éves kedvencem,
Mészáros István, mint lenyűgözően slemil, akro-
batikusan szervilis Filch, és Peachummel való
párjelenete sikeresen indítja a darab gondolati
ívét. Ám a jelenet végén belép a rég nem látott s
fájón nélkülözött Bánsági Ildikó, korosztályának

egyik legjobb színésznője, és én ekkor kezdtem
nyugtalankodni. Bánsági engedelmesen és per-
sze nagy szakmai pontossággal megcsinált va-
lamit, ami nem volt s nem lett az övé, és amellett:
a kicsavart, affektált vampos pózokon túl kicso-
da úgy általában és ebben az előadásban Celia
Peachum? A személyiség nem ütött át az alakí-
táson, és így a mesterség vázzá szikkadt, mutat-
vánnyá sivárult. Ezért bizony kár volt idő előtt át-
menni anya-, sőt anyósszerepbe.

Az első rész kétségkívül dinamikusabb volt, a
fel-felszikrázó kitűnő ötletek között nem kellett túl
sok üresjáratot elviselni. De azért itt is feltűnt, mi-
lyen kínosan unalmasak például a bandatagok,
mennyire csak gondolati háttér nélküli „szám" az
ágyúdal; a rendező itt is megtartóztatta magát az
olyannyira kínálkozó meghosszabbításoktól. És
igazán jópofa volt az abszolút funkciótlan, mit-

sem tartó manökenkariatidákkal ékeskedő ágy,
és igazán mulatságos, ahogy Bicska Maxi unot-
tan a kariatidák domborulataira vetkőzik, no de
voltaképpen miért szökteti meg Pollyt, ha még a
nászéjszaka sem hozza tűzbe, és az, hogy a
nagy kan hírében álló bandavezér alapjában un-
ja az ipart, miért ér meg egy aprólékosan
kidolgozott magánszámot?

Említést érdemel a bordélyházi jelenet indítá-
sa is, a blokkoló ügyfelek, a magukat unottan, nő-
gyógyászati vizsgálati pózban feltálaló, majd ru-
tinszerűen elszámoló kurvák szellemes rítusá-
val. Sokkal kevesebb ilyen ötlet jut azonban a
második részbe, és sokkal tovább kell várni rá-
juk. A börtönjelenetek, valamint Tigris Brownnak
a kolduskirálynál tett látogatása pedig, valljuk be,
már szimplán unalmasak; ha ötlet sem pótolja a
gondolat hiányát, ugyan mi marad? A közönség
még mindig várakozik, és meghatóan lelkes kun-
cogással nyugtázza Bicska Maxi nevezetes tirá-
dáját a bankrabló és a bankalapító sajátos viszo-
nyáról, de Taub nem úgy mondatja el e sorokat,
mint aki igényt tartana effajta „aha-élményekre."
Dürrenmatt szellemes undoksága jut eszembe:
,,...drámáim tyúkketrecében kétségbeesetten
kutatják a magyarázat tojásait, én pedig azokat
csökönyösen vonakodom megtojni." Nos, Taub
ugyanilyen csökönyösen vonakodik megtojni az
átélhető rendezői értelmezés tojásait, s én még
kész is lennék kajánul mulatni a csalódottakon
(köztük, mi tagadás, önmagamon is), ha a ket-
recben másfajta tojásokra lelnék.

Az, hogy Taub János céltudatosan lemond a
Koldusopera véres aktualitásának és aktualitá-
sainak kiaknázásáról, egy dolog. Ő másfajta
színházzal hódított eddig, s olyan eredménye-
sen, hogy Eperjes Károly a mester kedvéért haj-
landó hommage gyanánt a szünet előtt egy né-
hány másodperces némajelenetért bejönni a
színházba. (Ez a hangsúlyos pontra illesztettje-
lenet arról szól, hogy Polly szeretőnek is ugyan-
olyan hüllővérűen blazírt alakot fogott ki, mint
amilyen az éppen dutyiba csukott férj. Ennyi.)

Ám ahhoz a fajta színházhoz, amely feltehető-
en - s egyéb munkáiból is következtethetően -
Taub szeme előtt lebegett, a Művész Színház
társulata még nem érett meg s nem érhetett
össze. Hiába vonta fejére Törőcsik és Schwajda
a soros emberevők vádját, még így is vállukra
vettek egynémely ballasztot, és saját
választásaik-hoz is fér helyenként vita. Ami
azonban ennél fontosabb: az önmagukban
valóban elsőrangú, de sokfelől jött, heterogén
iskolázottságú tagok sem beszélnek még
„taubul" (és bizony lehet, hogy némelyeknek
soha nem is fog vérükké válni ez a nyelv). A
Taub-színész olyan, mint Eperjes: minden
utasítást a technika legmagasabb fokán
végrehajt, mint egy tökéletes gépezet, de egy-
szersmind a marionett gesztusait a teljes, mi
több, izgalmas személyiség egyszeri varázsával

Mészáros István (Filch) és Darvas Iván
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Bubik lstván és Kubik Anna (Polly)
(Korniss Péter felvételei)

hitelesíti (enélkül ugyanis a legprecízebb, legvir-
tuózabb mutatvány is jellegtelen ágálás lesz).
Erre azonban vagy születni kell - vagy nagyon
sokáig, alázatosan és önfeladón, tanulni. Mé-
száros István például alighanem született rá;
Hirtling pedig alighanem egy kivételesen éhes és

kivételesen fogékony pillanatában találkozott a
mesterrel. Ráadásul mindketten epizódot ját-
szanak, amit sokkal könnyebb hatásosan meg-
oldani, mert változatosságra már nincs se mód,
se szükség. Ám Bubik István, aki sokfajta Kol-
dusoperának lehetne kitűnő Bicska Maxija, eb-
ben az egyben idegenül téblábol hős és antihős
pólusai között, Bánsági Ildikó és Kubik Anna
nagy igyekezettel, de átütő erő nélkül hajtják

Brecht-Weill: Koldusopera (Művész Színház)

Forditotta: Blum Tamás. Díszlet: Helmut Stürmer. Jel-
mez: Lia Mantoc. Zene: Selmeczi György m. v. A ren-

dező munkatársa. Sodori Anna. Rendezte: Taub Já-
nos.
Szereplők: Bubik István, Darvas Iván, Bánsági Ildikó,
Kubik Anria, Iglódi István, Tóth Auguszta-Ráckevei
Anna, Hernádi Judit, Hirtling István, Bitskey Tibor, Hol-
lósi Frigyes. Harkányi Endre. Győry Emil, Mertz Tibor,
Varga Zoltán, Nagy Gábor, Mészáros István, Borbély
Sándor m. v., Szabó Gyula.

Lrátlanitott Csehov után romantikus Tur-
genyev? Mi történik az érzelmeinkkel az
ezredvég tájékán? Vajon érdemes lehet-e
figyelmünkre az érzelmek zűrzavara, a föl-izzó
szenvedélyek tétova útkeresése, kitörése és
semmibe hullása - vélhetően ilyen gondolatok is
foglalkoztathatták Horvai Istvánt, mikor
megannyi szikárrá és kopogóssá csupa-szított
Csehov-interpretáció után érzelmesen
szenvedélyes és ironikusan fanyar Turgenyev-
átiratot mutatott be a Pesti Színházban.

Van egy jellegzetes és szimbolikus erejű jele

netsor az előadásban, amely mintegy összefog-
lalja a rendező drámaértelmezését. A féltékeny-
ségtől emésztett, feltörő érzelmein uralkodni alig
tudó Natalja Petrovna imádottja, vetélytársa, há-
zibarátja és egyéb szerelmi üzletfelei társaságá-
ban sárkányt eregetni megy a természet lágy
ölére. Az udvarház életét felborító ifjú házitanító,
Beljajev előzőleg elhajította a sárkányt, hisz azt
hitte, fabrikálásával fájdalmat okozott a ház úr-
nőjének. A jókedvű társaság látszólagos szerel-
mespárja, Verocska és Beljajev egymással ver-
sengve nyargal a szelek szárnyán repkedő sár-

kány utáni, a színpadtérben csak a feszülő zsi-
nórt látjuk; húzzák, cibálják, egymás kezéből
kapkodják, kergetőznek véle. Natalja egyre izga-
tottabban követi őket, előbb csak a tekintetével;
majd úri dámából hirtelen visszavedlik mezítlá-
bas bakfissá, már ott futkároz ő is a fiatalok kö-
zött, elkapja a hév, a sárkány után veti magát, s
már csak rohan körbe, kibomlott hajjal, ziláltan,
eszelősei, akár valami haláltáncban; a többiek
mozdulatlanná dermedve nézik, amint elhajítja a
zsineget: szálljon, ami repülni akar, eridj sárkány.

Horvai rendezése nemcsak e hangsúlyos
ponton „árja tovább" a két részbe tömörített ötfel-
vonásos drámát: jeleneteket helyez át vagy nyo-
matékkal ismétel meg, szövegdarabkákat illeszt
a drámatestbe, s viszonylagos szabadsággal
(bár korántsem szabadosan) nyúl Elbert János
hibátlanul gördülékeny fordításához. A háziszol-
ga, Matvej szerelmi rohamai átindázzák a kusza
és szövevényes érzelmi hálókból szőtt játékot; a
szerelmek nemcsak egymásba fonódnak, ha-

végre az utasításokat: Kubik ereje például el-
megy a csináltan túlélezett váltásokra, bár a son-
gokat mint pódiumszámokat igazán szépen és
hatásosan adja elő. S hogy még így is mennyit
számít a szakmai biztonság és a rutin, azt visszá-
járól illusztrálja Tóth Auguszta épp csak geszti-
kulálni képes, bábszerű Lucyje. Hernádi Judit
(Kocsma Jenny) már korántsem volt ilyen enge-
delmes, 5 csak azért is a hagyományos figurate-
remtés eszközeivel él, s a kontraszthatások
kidomborítása helyett őszinte szívű perditának
mutatja magát, de ezzel csak annyit ér el, hogy
kirí az előadásból. Vele ellentétben Iglódi Istvá-
non (Tigris Brown) látszik, hogy bár otthonosan
mozogna Taub világában, idegesen keresi Tigris
Brown helyét és dolgát ebben az előadásban -
persze hiába, mert nincs neki. Neki sincs.

A végén a Taub-nyelvet mesterien saját mo-
doraivá transzformáló Darvas Iván megsajnál
bennünket, és hangsúlyosan sziszegi arcunkba
az üzenetet. Ekkorra azonban már elfáradtunk,
az idő is későre jár, elvesztettük fogékonyságun-
kat.

KOVÁCS DEZSŐ

NATALJA ÉS A FARKASOK
TURGENYEV: EGY HÓNAP FALUN


