
MŰVÉSZET
Koldusok és garasok
Avagy „Az emberi szivek megkeményedése"

I.

Háromgarasos opera — Koldusopera. A két cím ugyanazt a Brecht-művet je-
löli. Az előbbit szeptember végén, az utóbbit október elején mutatták be.
Minden évadban elő-előfordul egy ilyen véletlen egybeesés, önmagában ez a
tény nem érdemel figyelmet. Az annál inkább, hogy a bemutatókra két vezető
színházunkban — Budapesti Nemzeti Színház, ill. szolnoki Szigligeti Színház
— került sor. Két egymásrafigyelő(!) színházról van szó, melyek előadásai dön-
tően befolyásolják egy-egy színházi évad összképét. Még nagyobb a csábítás
az összehasonlításra, ha a rendezőkre gondolunk: Jurij Ljubimov a Nemzeti-
ben és Sándor Pál Szolnokon. — Miért kell mindjárt összemérni, versenyeztet-
ni a két előadást? — kérdezte fejcsóválva egy ismerősöm. Nos, nem ez a
célom. Nem is engedi a két produkció minősége. Két önálló, magas színvonalú
produktum jött létre. Ez a tény értelmetlenné teszi a mindenáron kicsikart
eredményhirdetést, nincsen tehát első és második helyezett. Egymástól függet-
len, önálló művek jöttek létre. Szolnokon Sándor Pál segítségével született egy
jó Brecht-előadás, Budapesten néhol Brecht ellenére megvalósult egy kiemel-
kedő Ljubimov-előadás. (Ezzel a fogalmazással már jeleztem a különbségeket,
de erről később.)

Több ez, mint két figyelemreméltó színházi bemutató. Azt bizonyítja —
bármennyire evidens, mindig bizonyítani kell —, hogy egy adott mű többfé-
leképpen értelmezhető és játszható. Feltétel azonban a tehetség és a határo-
zott, következetesen megvalósított rendezői elképzelés.

II.
Mindkét előadás figyelmeztet, hogy színházban vagyunk. Szolnokon skáláz-
nak, bejárják a teret, bemelegítenek a színészek. Beszélgetnek, a ruhájukat
igazítják, megmozgatják tagjaikat. A Nemzetiben a közönséggel együtt érke-
zik az újságárus, majd az énekes, aztán lassan a többiek is elfoglalják helyü-
ket, ők a buszban, mi a nézőtéren. Fokozatosan, apró lépésekkel csúszunk a
mesébe, nem is tudjuk pontosan, mikor kezdődik az előadás. És amikor Pea-
cock—Peachum korálja elhangzik, már mindkét előadás pontosan meghatá-
rozta viszonyát a nézőhöz, és a darabhoz. Nem látunk „koncepciózus" elide-
genítést, ahol dróton rángatott bábuk fölöttébb tanulságos történetet mesélnek,
ahol élet helyett élettelen mechanizmus csikorog a színpadon, miközben a
néző unatkozik.

Nem látunk operettrendezést sem, ahol hőseink dalra fakadnak és az elká-
bult néző hirtelen nem is tudja, hányadán áll szegény ártatlan Pollyval és a
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tőrbeejtett Bicska Maxival. A két megoldásról azt mondja Brecht: „A játék
(bemutatás) és átélés (átérzés) közti ellentmondást az iskolázatlan elmék úgy
fogják fel, mintha a színész munkájában csak az egyik, vagy a másik bukkan-
na fel." Ljubimov és Sándor Pál iskolázott elmék, sőt alkotó elmék, akik bi-
zonyára Brecht-idézetekkel győzködik színészeiket, hogy képtelennek tűnő fel-
adataikat megvalósítsák. Olyan helyzetet teremtenek, amiben a játék és átélés
megvalósulása magától értetődő: a néző egy pillanatra sem felejtheti el, hogy
színházban van; valamint egyetlen és állandó díszletet alkalmaznak. (Sőt,
Ljubimovnál a szereplők gyakorlatilag mindvégig a színen vannak.) Mindezek
olyan meghatározó keretet és közeget alkotnak, melyben meg kell valósulnia
az iménti kettősségnek.

Amikor a Nemzetiben a néző belép a nézőtérre, egy rozzant emeletes buszt
lát a kivilágított színpadon. Tipikus londoni busz ez, ki is van írva: OXFORD
STREET, KENSINGTON STREET... Hozzászoktunk már a függönyt nem al-
kalmazó nyitott színpadhoz. Csakhogy máskor a rendező, a díszlettervező arra
kér bennünket: képzeljük el, hogy egy királyi palotában, egy orosz kisváros-
ban. .. szóval valahol másutt vagyunk. Itt most Brecht fényképe néz le ránk
a buszról, SZÍNHÁZ UTCA, hirdeti nagybetűkkel egy felirat. Még le sem
ülünk és már benn mászkál, intézkedik az énekes kikiáltó: „Üljenek le... Itt
még van hely... Igyekezzünk, kezdenénk..."

Mielőtt Londonba képzelnénk magunkat, figyelmeztet Ljubimov (és Borovsz-
kij a díszlettervező): ne felejtsük el, „csak" színházban vagyunk. Nem illúzió-
ba csöppenünk tehát, nem leszünk kiszolgáltatottjai a függöny mögül feltáruló
ismeretlen világnak.

Színész és mű viszonya hasonló tehát a két produkcióban. Hangsúlyozzák,
hogy ők „csak" színészek, hogy „csak" egy mesét látunk. A néző és a színész
viszonya már alapvető eltéréseket mutat. Szolnokon a színpad és a nézőtér
közti határt alig lépik át. Legfeljebb bizonyos nekünk szóló közlések erejéig.
De ezek a verbalitás szintjén maradnak (Horgasujjú Jakab pompás narrátorá-
ra, vagy a megoldatlan Salamon-dalra gondolok). Kivétel ez alól — nem vélet-
lenül — a nagyon szép befejező kép, melyben színész és néző azonos helyzetbe
kerül.

Pesten nincs is határ. Ljubimov tudatosan arra törekszik, hogy élő és állan-
dó kontaktust teremtsen színpad és nézőtér között. Ez nem csak egymás tudo-
másulvételét, hanem az állandó kapcsolatkeresést is jelenti. A vásári énekes
beszélget velünk és végülis ugyanezt teszik a színészek az egész játékban,
különösen a songokban. Együttlélegző közösséget teremt az előadás és elvileg
adott annak a lehetősége, hogy beleszóljunk a játékba. A többnyire idegen-
ként viselkedő, gátlásos, ünnepélyes zárkózottságba húzódó közönséget sikerül
is megmozdítani. Apróság, de pontosan érzékelteti az előbbieket, azt a tényt,
hogy az énekes nem hiába kéri a garasokat. Innen-onnan be is dobnak pár
fillért. A közönség belemegy a játékba.

— No nézzük, mi lesz ebből ma este — mondja egyszerre a néző és a színé-
szek, miközben az utóbbiak elfoglalják helyüket a buszban. Nem bújnak sze-
repük mögé. Garas egy pillanatra sem tűnik el Peachum maszkja mögött és
ugyanez vonatkozik a többi szereplőre is. Közmegegyezésre — néző és színész
ki nem mondott, de megvalósuló megállapodására támaszkodva — eljátszanak
egy játékot.
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III.

Az előadások megértéséhez, az azonosságok és különbségek megfogalmazásá-
hoz kulcsot adhat annak vizsgálata, hogyan kezelik magát a történetet. Pesten
is, Szolnokon is jelentéktelenednek az akár izgalmasnak is nevezhető történés
lépései. Maga Brecht is azon fáradozik, hogy a cselekmény ne vonja el a néző
figyelmét az események mögött jól kitapintható ok-okozati összefüggésekről.
Végülis a narratív megoldások éppen ezt a célt szolgálják, egyetlen mondattal
lehűtik a néző izgalmát és közlik, mi fog történni. („Bicska Maxi elbúcsúzik
feleségétől, hogy apósa elől a highgate-i mocsárra szökjön" vagy „Peacockné
felbéreli Kocsma Jennyt, hogy Bicska Maxit jelentsék fel", stb...) A Hogyan
és a Miért válik fontossá. Feltételezésem szerint ezért nehéz ma Brecht drá-
mákat játszani. Ritkán bevallott és még ritkábban kimondott problémáról van
szó. Brecht azért mesél, hogy ezzel felmutathassa és megfogalmazhassa alap-
vető társadalmi bajok gyökereit. Vérbeli színházi emberként, zseniális írói te-
hetséggel ok-okozati összefüggéseket illusztrál. Nos, megfogalmazásuk után öt-
ven évvel eafek az összefüggések esetleg aktualitásukat veszíthetik és a néző
nem új felismeréseket kap a pénzéért, hanem sokszor hallott tézisek felmon-
dását, azaz múltidejű, didaktikus színházat. (Didaktikusnak nevezem azt a
színházat, amelyik arra akar megtanítani, amit már tudok; múltidejűnek azt,
amelyik a jelen kérdéseit kikerüli.) Brecht tehát akkor igazolható, ha az álta-
la felmutatott összefüggés aktualitását bizonyítjuk (véleményem szerint ezt
látjuk Szolnokon), illetve, ha a régi történettel új problémákat tudunk illuszt-
rálni. (Ezt valósítják meg a Nemzetiben.)

Szolnokon követik hűségesebben a történetet. Horgasujjú Jakab belép, be-
jelenti a következő jelenetet és az annak rendje és módja szerint megelevene-
dik. A jólismert, rövid, fordulatos brechti lépések követik egymást egészen a
királynő hírnökének megjelenéséig. De Sándor Pál színpadán sem a mese, ha-
nem az elmesélés módja a döntő. Brecht a múltban keres történelmi párhuza-
mot (pl. Peacock egyiptomi története). Sándor Pál is ezt teszi, de ő a darab
megírása óta eltelt ötven évre és jelenünkre figyel, itt keresi a brechti tételek
érvényességét. Nem, szó sincs olcsó aktualizálásról. Számolatlanul találhatunk
azonosságokat, de az egyetlen behelyettesíthető megfelelést nem ragaszthatjuk
egyik figurára sem. Maxi nem a Führer, noha szólítják így is, (ahogy szólít-
hatnák így Peacock-ot vagy Tigris Brown-t is) és Tigris Brown sem egy tábor-
nok, noha öltözéke alapján annak is nézhetnénk. Sándor Pál és a színészek
(és itt említendő a díszlettervező Antal Csaba és a jelmeztervező Szakács
Györgyi munkája) nagyon erős általánosításra törekednek. Londoni utcák he-
lyett egy elvont térbe kerülünk, ahol az egyetlen díszletelem általában jelent
utcát, börtönt, lakást. A ruhák általában érvényes hierarhiát és szerepköröket
jeleznek. A szerepek és helyzetek a közelmúlt keserű tapasztalataival töltőd-
nek fel. Paecock nagy manipulátora, Bicska Maxi fasiszta kispolgára, a rend-
őrfőnök és a bandavezér államfőket megszégyenítő ,,megható" találkozása...
ezek mind-mind történelmi emlékeket és napi híreket idéznek. Sajátos eszkö-
zeivel és tapasztalataival Sándor Pál végülis Brecht módszerét követi: elmesé-
li a történetet, de jelentőségét az illusztráció szintjén tartja. Kapóra jön ehhez
az — mint filmjeiből és televíziós rendezéseiből is jól ismerhetjük —, h»gy
vonzódik az állóképekhez, szeret panoptikumot berendezni a színpadon. Gon-
doljunk Paecock üzletére, a kupleráj megjelenítésére, vagy a koldusíinálék
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pontos és intenzív képi megfogalmazására. A látvány és a szöveg együttese
hozza létre a brutális valóság és az elvonatkoztatás ötvözetét. Brecht (és Weill)
egy hamis látszatokra épülő világot leplez le: itt minden idézőjelbe téve érvé-
nyes, bárki, bárkivel szerepet cserélhetne. A koldusok csalók, a rendőrfőnök
gazember, a bandavezér az államnak dolgozik, a szerelem kölcsönösen jó üz-
let. .. Ebbe az első pillanatba beavat az író, így minden önmaga paródiájává
is válik. Maxi és Polly „lírai" kettőse egyszerre szép és nevetséges, Maxi és
Brown groteszk barátsága szánalmas és félelmetes. Ezeket az idézőjeleket fo-
kozza tovább Sándor Pál az előadás legemlékezetesebb pillanataiban, a néma-
filmes jelentekben. Szolnokon szinte már csak bábuk mozognak, érzések, szen-
vedélyek nélkül. Morál nélkül, hideg fejjel számítgatják egymás lépéseit. De
embertelen világ ez, nem boldogok. Sándor Pál vigasza éppen itt keresendő,
szereplői emberek még annyira, hogy hiányérzetük legyen. Rossz nekik és ezt
tudják. Ök nem lélegeznek fel a királynő döntésére, helyzetük végülis válto-
zatlan, összebújnak, félnek, reménykednek. Várnak. Várnak velünk együtt,
először szűnik meg a választóvonal színész és bábu, színész és közönség között.
Túl vagyunk már a mesén, távoli, gyönyörű zenét hallgatunk, félünk és re-
ménykedünk, így jön össze estéről estére a Sándor Pál-féle csapat. A kétség-
beesés és a remény tartja össze.

Itt, ebben a helyzetazonosságban közös a két előadás. Brecht egy társadalmi
igazságtalanságokra épülő, tökéletes olajozottsággal működő mechanizmust
mutat meg. Ljubimov egy embertelen mechanizmus tökéletlenségeit hangsú-
lyozza. Szolnokon is érezzük, valami hiányzik ebből a világból. A Nemzetiben
erre a hiányra épül az egész előadás. Fogytán az emberség, az érzések, a sze-
retet. Nincsenek erkölcsi fogódzók, amelyek meghatározhatnák, de legalábbis
befolyásolhatnák a hideg ráció számításait — ezt mondja Ljubimov rendezése.
(Pontosabban így fogalmaz a rendező: „...a világszerte tapasztalható devalvá-
cióról szeretnék szólni, arról, hogy voltaképpen semmiből sincs elegendő. Ez
az általános jelenség nem csupán materiális jellegű, hanem a lelkivilág, az
emberi értékek devalvációjára is vonatkozik. Félő, hogy az életben minden
értékét veszti.") Brecht is az erkölcs hiányáról beszél: „Ti megmondjátok, hogy
kell jónak lenni, és nem folytatni bűnös életet. De adjatok előbb valamit enni,
mert ez a kezdet." Utóbbi a hiány okát egyértelműen a társadalmi igazságta-
lanságokra vezeti vissza. Ezt cseppet sem tagadva Ljubimov mást hangsúlyoz.
Űgy is fogalmazhatunk: Brecht egy morál előtti állapotról tudósít, Ljubimov
pedig a sokat hangsúlyozott társadalmi haladás és a morál kapcsolatát vizs-
gálja.

— Haladunk! — üvöltötte egykor Szolnokon a Tangó fasiszta lakájaként
Űjlaky Dénes. Ő azóta valóban sokat haladt, ezt az idényt már a Nemzetiben
kezdte, mégpedig főszereppel. Valójában nem ez a csupán rá vonatkozó erő-
szakolt párhuzam juttatta eszembe Mrozek hősét, hanem az a csendes-rutinos
beletörődés, amivel itt mindenki elfogadta ezt a „haladást". Nem kell Edék jel-
szavát üvöltözni, nem kell senkit a „helyes irányba" erőszakolni. Mennek ma-
guktól is. Valahol az Oxford Street és a Színház utca között rozsdásodik ez a
rozoga busz. Nem mozdul ez már sem előre, sem hátra. Nem baj, nem akarja
már ezt senki észrevenni, mindenki kapaszkodik, lökdösődik, helyet keres ma-
gának. Szeret, gyűlöl, raboskodik, házasodik... az élet megy tovább. Csak a
busz nem. Ahhoz több kellene. Nem elég telitömni hasunkat. — Előbb a has
jön, aztán a morál —mondja Brecht. Ö még kijelent, Ljubimov már csak kér-
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dez. Automatikusan egymásból következő összefüggésről lenne szó? Teli hassal
jobbak lennénk? Brecht ezt feltételezni meri, Ljubimov már nem. De ez nem
egyszerű tagadás. Ljubimov aktív, gondolkodó, cselekvő ember. A hiány fel-
mutatásával nemcsak egy tényt közöl, követel is. Követeli, hogy a teli has
után igenis jöjjön a morál. Ehhez ki kell játszani az írót: ezért rendez érzel-
mes, nemcsak — és nem elsősorban — a néző eszére, hanem érzéseire, ember-
ségére épülő előadást. Bármilyen egyértelműen fogalmaz is Brecht, Ljubimov
tudja, hogy ma ez a metsző logika kevés. Az ember egyre okosabb lesz, egyre
rafináltabb érvekkel söpri le ellenfeleit a színről. Hideg fejjel gondolkodik,
könyörtelen zsenialitással őrzi meg a műemléket, és ragasztja falára az ember
árnyékát. Egyre okosabb tehát, és szíve egyre keményebb. Erre figyelmeztet-
nek minden felvonás végén a bölcsek. Remegő hangon motyogják a Bibliát.
Maxi, Polly, Brown és a többiek meglepődve, de együttérezve hagyják félbe a
véres, egymásttépő iszapbirkózást. Ljubimov bölcsessége legyőzi a brechti észt.
Ezek az öregek nem — nemcsak! — okosak. Többet tudnak, mint a ráció mad-
zagjain lógó okos bábuk. Ezek a bölcsek egy letűnőben levő „másik" világból
lépnek a színpadra. Talán a múltból. Ügy tűnik tehát, hogy míg Brecht egy
morál előtti világról tudósít, addig Ljubimov egy morál utáni állapotot rögzít.
A féllábbal sírban levő reszketeg öregek képviselnek valamit, ami a jelent
alakítókból már hiányzik. Lényeges szemléleti különbség ez író és rendező
közt. Mindenesetre ezzel az előadással Ljubimov igazolni tudja álláspontját.
Eszköze nemcsak a meggyőzés, ő Brecht ellenére katarzist akar. Ehhez nem
elég, ha saját helyzeteinket ismerjük fel. Embertársainkat is ott kell látni a
színpadon. Nem azonosulhatunk a brechti bábukkal, de azonosulhatunk a szí-
nésszel. Itt haladja meg ez az előadás a szolnokit. A rendező végül is Brecht
utasítását követi: „...a színész feladata eleven emberek ábrázolása."

IV.
A színészparadoxon brechti változatát — azaz beleélés és megítélés kettősségét
— úgy oldja meg Ljubimov, hogy színészei gyakorlatilag állandóan a színen
vannak. Folyik az ÉLET nevezetű nagy közös játék, és ezt magánszámok, szó-
lók, áriák fűszerezik. A busz utasai, résztvevői és megfigyelői társaik produk-
cióinak. Lemegy a jelenetük, beszállnak a buszba, és kíváncsian nézik végig a
játékot. Kíváncsi Peachumné, vajon mi fog történni és kíváncsi Törőcsik,
vajon hogy oldja meg kollégája a feladatot, mire jut aznap este Garas, Udva-
ros és a többiek. Garas megfordul, gyorsan kifesti magát a produkcióhoz, egy
pillanatra talán összenéz a két színész, aztán Garas—Peachum—Hitler—Chap-
lin—stb... megfordul, kezdődhet a szám.

De Sándor Pál maszkjai, bábujai sem pusztán a leckefelmondás jeles példái.
Céljuk nem az elidegenítés önmagában, hanem a közlés is. Azaz nem állnak a
játék a közönség közé. A játék részévé válnak, jelentését gazdagítják, hiszen
emberi vonások sűrítői. Bicska Maxi végülis egy tökéletes kispolgár, a min-
denkori fasizmus pillére. Közben persze halálfélelmével és fekete klottnadrág-
jával együtt esendő ember. (Ezért alkalmas a szerepre — a látszólag alkalmat-
lan — Kern András. Bicska Maxi különleges helyzete nem egy különleges em-
ber kivételes képességeiből adódik, hanem abból a szituációból, amibe átlag-
emberként kerül. Ezért tudja őt tökéletesen helyettesíteni Polly, de megtehet-
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né ezt bárki. Képességük — vagyis embertelenségük, mértékük — azonos.)
Éppen a szereplők ügyefogyottsága az a halvány biztató jel, ami emberre, még
meglevő emberségre utal. Polly és Lucy „némafilmes" ismerkedése sem egy-
szerűen jó ötlet. Színt, melegséget, emberséget kölcsönöz a figuráknak. Mert
Sándor Pál nem engedi, hogy ne szeressük őket egy kicsit.

A színészi munka említése nemcsak azért fontos, mert sok emlékezetes ala-
kítás született (mindenekelőtt Garas Dezsőé a Nemzetiben és Egri Katié Szol-
nokon). Hanem azért is, mert újra felfedezteti a spanyolviaszt: két átgondolt,
öntörvényű, belső logikája szerint mozgó előadás szerepei nem cserélhetők fel,
nem helyettesíthetők be egymással, hiába azonos a mű. Ezt a közhelyértékű
igazságot azért kell hangsúlyozni, mert nem mindig igazolja a gyakorlat. Más-
ként jó a két Polly, a két Lucy és a többiek.

Ennek az írásnak, a talán erőszakoltnak tűnő összehasonlításnak is ez adhat
értelmet. Mert fontos annak hangsúlyozása, hogy színházi világunkban létjo-
gosultságuk van a különböző szemléleteknek. Alapfeltétel a minőségi munka.
A végeredmények ekkor nem egymás és a mű ellenére jönnek létre. Egymást
kiegészítve, felelősséggel beszélnek arról a világról, amelyben élünk.
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