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Néhány szál deszka és a szenvedély

- ennyi kell ahhoz, hogy színház kelet-
kezzék, vallja a 16-17. század forduló-
ján alkotó spanyol drámaíró, Lope de
Vega, és színdarabjai világában tartja
is magát saját felismeréséhez. Talán
tizenkét éves lehel, mikor élete első
színdarabját megírja, és ezután hatvan-
egy éven át, élete végéig több mint
másfél ezer drámával lepi meg kora
színházait. Az egyetemet végzett szín-
padi szerző változatos magánélete mel-
lett, fokozott irodalmi termékenységé-
ben nem mindenkor egyenletes teljesít-
ménnyel jelentkezik. Darabjai jelentős
részben elvesztek, jó, ha írásainak egy-
harmadát ismerjük. Ebből az egyhar-
madból alig tucatnyi, amit napjaink
színháza játszhatónak vél.

Élettörténetéből tudjuk, hogy hu-
szonkét évesen Álba herceg titkára
volt, s egy spanyol diplomata gyönyö-
rű lányát vette feleségül. Így talán
önéletrajzi ihletésű komédiának is tűn-
het legismertebb, és talán legtöbbel
játszott darabja, A kertész kutyája. Az
1610-es évek közepén készült mű té-
mája a szerelem, a rangnak fittyet há-
nyó, a szív parancsának ellenállni nem
tudó szenvedély.

Az ibériai napfény, a spanyol arany-
kor narancssárga fénye ömlik végig
Taub János színpadán. A rendező tartja
magát századunk élő klasszikus rende-
zőjének, Péter Brooknak tételéhez: va-
laki keresztülmegy az üres térben, mi-
közben egy másik valaki figyeli őt -
ennyi kell ahhoz, hogy színház kelet-
kezzék.

Taub János rendező színpadán
azonban Kemény Árpád dekoratív, ám
semleges színpadi terében, és a pazar
kiállítású, Csík György által tervezett
jelmezekben lefutó előadás ellenére
sem jön létre a színház. Az üres teret
körülzáró asszonytorzók valamiért szi-
gorú arccal néznek ugyan a narancs-
sárga fényben, ám egyrészt nem tudni,
mit szimbolizálnak, másrészt ha azt
szimbolizálják, amire gondolunk, ké-

zenfekvő didaktikusságuk zavaró je-
lenlét a játék terében.

A gond ott kezdődik, hogy Taub
János nem végezte el a szükséges dra-
maturgiai munkát a darab színreállítá-
sának előkészítésekor.

A rendező-dramaturg azonosság
következtében a dramaturg Taub János
nem kielégítő elemző munkája miatt a
rendező Taub János sem tud igazán mit
kezdeni a darabbal. A lefolyó előadás
néhány színész jóvoltából kellően vic-
ces ugyan, de nem tud maradandó él-
ménnyé válni a nézőben.

Ha már Brookot idéztük, maradjunk
egy kicsit nála. A már közhellyé vált,
mintegy húsz éve megjelent könyvé-
ben, Az üres térben kimerítő elemzését
adja a színház megjelenési formáinak,
de nem feledkezik meg a színház meg
nem jelenéséről sem, amit saját kategó-
riájával „Holt Színház" néven emleget.
Nem szándékunk ezúttal részletekbe
menően idézni, de emlékeztetőül meg-
jegyezzük néhány ismérvét. Ezek az
ismérvek: a közönség totális kiszolgá-
lásának igénye, a semmitmondás, a
statikusság, konzervativizmus, és olcsó
sikervadászat. Az üres dekorativitás,
valamint a titok hiánya a kutatás szán-
déka helyett a professzionális nagyké-
pűség, csillogó dekoráció. Brook min-
den tétele érvényes a Taub János ren-
dezte előadásra.

Taub János ugyan valamelyik ko-
rábbi nyilatkozatában arról beszél,
hogy koronként más-más módon kell
megtalálni az utat a közönséghez, de
több rendezésében is figyelmen kívül
hagyja, hogy nem kiszolgálni, hanem
szolgálnia kell a színháznak saját kö-
zönségét.

Néhány évaddal ezelőtt Taub János
volt a magyar színház egének kikiáltott
új üstököse. Nincs mit igazolnia, akkor
sem volt így, csupán színházművésze-
tünk pangó állóvizében kavart fodrokat
másságával. Nem új felismerés ez, ak-
kori rendezéseiben sem tűnt ez a más-
ság annyira eredetien izgalmasnak,
mint ahogy feltüntették. Nem is kelle-

ne igazán időt vesztegetni erre a tény-
re, ha ez a félreértés nem mutatna túl
önmagán. Színházi életünk egészére
jellemző, hogy a szakma technikai is-
mereteinek birtokában dolgozó profi-
dinoszauruszok dekoratív ürességük-
kel és semmitmondásaikkal kápráztat-
ják a publikumot. Sejtésünk, hogy ezt a
modellt csupán a közönség-tömeg
színházzal szembeni elvárásainak
igénytelensége tartja össze. A modell
pedig rájuk hivatkozva tartja fenn ön-
magát, és közben szakmájukat jól is-
merő alkotói megfeledkeznek arról,
hogy szerepük a valósággal történő
szembesítés és nem az álmokba ringa-
tás.

A rendezői gondolatok, a filozofi-
kus látásmód hiánya természetesen
nem hárítható át a színészre. Szerep-
megoldatlanságaik a rendezői jelenlét
hiányáról árulkodnak, tiszteletreméltó
igyekezeteikben tehetségüket igazol-
ják. Diana szerepében Egri Márta időn-
ként a haját megigazító civil gesztuso-
kig nem tud mit kezdeni a jelenléttel. A
koncepció hiányából fakadóan a Diana
írnokát, Teodort játszó Mertz Tibor is
magára marad szerepében. Az inasát,
Tristánt játszó Mucsi Zoltán hálás sze-
repében tehetsége többirányú mozgósí-
tásával igyekszik átmenteni az előa-
dást. Ludovico gróf szerepében Czibu-
lás Péter színpadi felkészültségéből fa-
kadóan építi murissá figuráját. A Ri-
cardó márkit játszó Mészáros István, és
a Frederico grófot játszó Szerémi Zol-
tán jól megírt epizódszerepekben mu-
latságosak. Nem túl meggyőző a Fa-
biot játszó Magyar Tivadar, a Marcela
szerepét alakító Császár Gyöngyi,
Anardaként Gombos Judit, valamint a
Doroteát játszó Balogh Ildikó. Rövid
epizódokban látjuk Árva Lászlót Okta-
vio, Diana háznagya szerepében, Furi-
no és Lirano vándorkomédiásokat, az
előbbit Kaszás Mihály, az utóbbit
Szőllősi Zoltán megjelenítésében.

A zenei összeállító Verebélyi Jó-
zsef, a segédrendező Ignátz Éva.


