
ható el, hogy érzékenyen intonálja e kis-
szerűen feudális atyának a modorát, de
gyakran elveszíti a meglelt hangot, s
ilyenkor ő is jobban koncentrál a figurára,
mint a szituációra. Joós László kamarása
szintén félúton van az igazi meg-oldás
felé: felszabadultabban is csűrhetné-
csavarhatná a fura helyzeteket. Blaskó
Balázs - Cirill jelzésszerűen megírt sze-
repében - pontosan érti a „funkcionális
játékstílus" fortélyát: annyi rejtett tartalmat
kölcsönöz önmagából a figurának, hogy
mindvégig érdekes marad. Benedek Gyula
Fülöpjét a gombrowiczi kíváncsiság hevíti,
ott van benne a mezítlábas Witold
elvetemült makacssága, játékszenvedélye,
s nem torpan meg saját érzelmi
„alvilágának" feltárása előtt sem. Aligha
véletlen, hogy az előadás legragyogóbb,
fentebb már említett triója az övé, Blaskó
Balázsé és az Yvonne-t alakító Újhelyi
Olgáé.

Újhelyi Olga, úgy tűnik, egyenesen
Yvonne szerepére született: minden perce,
egész jelenléte igazi színészi telitalálat.
Némasága, kissé megemelt, ferdén tartott
feje, távolba meredő üres nézése, erőtlenül
lehanyatló csuklója, egész fizikuma
hátborzongató hitelességgel idézi elénk e
„negatív lényt", csodabogarat, akitől
undorodnunk kell, és akit mégis egyre
jobban megszeretünk. „A távoli világok
egyetlen kolibrijének egzotizmusa sem
hasonlítható annak a kacsának az
egzotikumához, amely ott él a házunk
udvarán, de amelyet mi sosem érinthettünk
meg a kezünkkel" írja Gombrowicz
Naplójában. Újhelyi Olga Yvonne-ja
tökéletesen ilyen lény: hiába piszkálják
fapálcikával, lökdösik, macerálják, üvöl-
tenek vele - érinthetetlen marad. Annyi-ra
érinthetetlen, hogy annak már csáb-ereje
van, egzotikuma erotikus érzéseket
ébreszt; Újhelyi színészi jelenlétéből sok
minden indokolttá válik e játékban, an
egyébként érthetetlen volna. Kivételes
színházi pillanat: Újhelyi azáltal tud
színészileg remekelni, hogy a „távoli"

Gombrowiczot úgy hozza közel hozzánk,
hogy közben az író, a mű, a szerep meg-
marad annak, ami.

Balogh Géza fordítása Gombrowicz
nyelvi leleményeivel itt-ott adós marad, de
alapjában véve jól mondható dialógusokat
ad a színészek ajkára. (itt jegyzem meg,
hogy a fentiekben, nem lévén kéz-nél az
előadás szövegkönyve, a darabot saját
fordításomban idéztem.)

GYÖRGY PÉTER

Bábszínház,
marionett, opera

A Koldusopera Miskolcon

Előre kell bocsátanom, amit kritikában
nem igazán szokás, hogy a Szőke István
rendezte Brecht-bemutató minden vitat-
hatatlan érzékenysége, invenciózussága,
díszletezése és színészvezetési teljesít-
ménye ellenére is fiaskó, a legjobb eset-
ben is mindössze félsiker.

Kénytelen vagyok megtenni ezt az
előrevetést, mivel az előadás végső soron
egy poénra építettsége azt követeli meg,
hogy eltekintsünk annak felvonásonkénti
elemzésétől, s a kritikát a végén kezdjük,
a harmadik felvonás záróképével A poén,
valamint az egész előadást értelmező
végső kép nem más, mint az, hogy Bicska
Maxi fellépvén az akasztó-fára, valójában
egy odáig nem érzékelhető, hatalmas
trónusra lép. Ez a vizuális trükk, a
méretkülönbségek csapdájára építő játék
remek, így a percnyi meghökkentés
sikeres. Az odáig semleges vagy
mindössze szándékosan szegényesnek
tűnő díszletről kiderül, hogy az valójában
nem négy oszlop keretezte tér, ha-nem
négy óriási székláb, s így a felső füg-
gönyökkel leplezett- elem valójában a
trónszék hátlapja és két karfája. A játék
szinte mindvégig az oszlopok-szék-lábak
közötti térben folyik, itt van a börtön, a
nászi szoba, Peacockék otthona stb. A
végső képben a méretkülönbség
problémája nyilvánvalóvá teszi, hogy

Bicska Maxi milyen kicsi ezek között az
arányok között, hogy az egyébként félel-
metesnek tekinthető figura - a léptékváltás
eredményeképp szánandóan kicsiny és
nevetséges. Ezt a poént teljesíti ki a
zárókép, amely ugyanúgy, mint a darab
eleje, hirtelen marionett-bábszín-házzá
alakítja át a játékteret. A szereplők merev
karral-lábbal lépegetnek, letagad-hatatlan,
hogy e kép hatásos és erős.

A zárókép problémájához tartozik az is,
hogy az előadás, mint arra Szőke István a
műsorfüzetben is utal, külsőségei-ben
legalábbis, igen erőteljesen közelít a jelen
időhöz, pontosabban szerintem sokkal
inkább, akár a rendező akarata ellenére is,
inkább a félmúlthoz. Erre mutatnak a
Peacock-házat illusztráló feliratok,
amelyek az állami ünnepek transz-
parenseit idézik, s ahol a vörös táblák
között ott ragyog Peacock aranykeretbe
foglalt portréja is. De ugyancsak a mai
napra mutatnak a koldusok által készített
táblák feliratai, amelyeken viszont a
neutronbomba és a békemozgalom szim-
bólumai tűnnek fel. A jelen időre utalnak
a ruhák is, bár e tekintetben az eklektika
sokkal erősebb, sőt, zavaró.

A probléma tehát mindössze az, hogy
mindez mit jelent? Milyen értelmezési
többlettartományt jelöl ki a jelen idő, s a
zárókép miképp érthető és értékelhető, az
az egyediség, az a jelentés, amelyet
ezeknek az ötleteknek szolgálniuk kell?
Mert az gyorsan belátható, hogy a lép-
tékváltás Bicska Maxi és az összes szín-
padi hős meghökkentő kicsinységére utal.
Az irgalmatlanul nagy vörös trónon
hirtelen kicsiny lesz az ember, de vajon
mit jelent a trón? - hiszen a királynői
kegyelem egész kérdése nem tartozik a
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darab belső arányainak kérdéséhez, nem
tartozik a darab egyensúlyszerkezetéhez.
Kikkel szemben, tehát a világ mely ré-
szével szemben válik kicsinnyé Bicska
Maxi, ez nem különösképp kérdéses, hi-
szen Brecht maga mondatja az akasztó-
fára induló hősével : egy letűnő osztály hő-
se ő. Majd erre következnek a nem eléggé
méltányolhatóan elmés megállapítások, a
bankrablás és bankalapítás viszonyáról,
valamint az egy ember meggyilkolása és
alkalmazása közötti összefüggésekről.
Valójában e kérdésben rejlik a Koldus-

opera belső arányainak kérdése. Bicska
Maxi ezekkel szemben senki és semmi, a
kapitalizmus világával szemben, és csak
azzal szemben romantikus hős, olyan
ködlovag, aki érdemessé válik a nosztal-
gia mindent feloldó és megengedő tekin-
tetére. Mármost, ha Szőke a Kerényi
József m. v. által tervezett trónnal s az ezt
követő, bábszínházi jelenettel erre az
arányra utal, akkor az ugyan érthető,
hogy a rendező látja a Koldusopera mo-
dernségének kérdését, de ugyanakkor be
kell ismernünk, hogy azt nem láthatja
világosan, pontosabban nem érzéklete-
sen, és nem olyan didaktikus evi-
denciával, kézenfekvő zsenialitással,

ahogy azt egyébként maga a Brecht-mű
teszi.

Holott nyilvánvalóan efféle megfon-
tolások hozatták az időben mához oly
közel az előadást. Szőke számára látható-
an nem a mindenkori gengsztervilág bu-
kása, hanem a mai nap gengsztereinek
sorsa lehetne fontos. Csakhogy itt kérdé-
sessé válik valami. Az ugyanis, hogy meg-
teremthető-e a mai gengszterek olyan
élesen világos típusa, mint amilyen
Brecht hőse - és ugyanakkor ábrázol-
hatóak-e a Brecht-művet jellemző nosz-
talgiával is? Megítélésem szerint ez az,
ami nem lehetséges. Főképp azért, mert
legkésőbb Al Capone óta tudjuk, hogy a
gengszterek megtanulták a leckét, és csak
akkor ölnek, ha nem sikerül valakit
alkalmazni. Csak akkor törnek be egy
bankba, ha megzavarják őket annak ala-
pításában. A kapitalizmus iszonytató esz-
köztára, amelyet Brecht a romantikusan
tisztességes gengszterizmuséval szem-
besített, bevonult a gengszterek világába.
(Ennek megfelelően, akár mint le-
süllyedt kultúrjavat is szemlélhetjük.) A
legalitás és a gengszterizmus világa ma
már nem kettő, a mai napon teljességgel
legalizált, hogy egyes tábornokok (Bolí

viában) hivatali funkciójukban kokain-
kereskedők.

Igy aztán a probléma az, hogy a jelen
idejű utalások azon kívül, hogy érzékel-
hetőek, nem vezetnek semmire. A lövések
iránya követhetetlen, s így aztán a
lövedékek a semmiben vesznek el. Szőke
invenciója vitathatatlan, de intenciója
kérdéses, kiismerhetetlen, sajnos mind-
végig felismerhetetlen marad. Úgy tűnik,
ez lehet az oka annak, hogy az elő-adás az
átlagosnál jóval magasabb fokú
szervezettsége, egyes jelenetekben fel-
tűnő erényei ellenére is szétesik, az össz-
kép mindvégig nem bontakozik ki, pon-
tosabban nem áll össze, az előadás nem
válik egységgé. Ezért is adódnak az ál-
landó zökkenések, az előadás tempókö-
vetkezetlenségei, játékmódbeli eltérések,
jelmezeklektikák egyaránt. Mert amíg
például Bicska Maxi és Kocsma Jenny
(Mihályi Győző és Molnár Zsuzsa) kettő-
se finom, eleven és intim egyszerre, addig
ugyanez a jelenet egészében véve in-
dokolhatatlan módon túlfűtött és szegé-
nyes is. Ameddig tehát a songok hangza-
nak el, azaz a darabon belüli belvilág
megteremtéséről van szó, addig Szőke
stílusteremtő képessége kifogástalanul
működik, de amint a nagyobb egységek
összefüggéseinek pontos létrehozására
kerül a sor, akkor már kiderül, hogy a
koncepció egésze gyakorlatilag nem ér-
vényes, hiába tehát a legeltérőbb szinteken
megvalósított utalásrendszer, hogyha a
különböző ötletek nem illeszkednek
egymáshoz. Így tehát, ha príméren
valóban hatásos is, ha az esküvői jelenetre
a vagányok tehertaxin érkeznek, s az
riasztó sebességgel írja le köreit a díszlet
körül, mégsem érvényes mindez, ugyanis
önmagán kívül semmit nem jelent. Ez azt
eredményezi, hogy az autótól eltekintve
minden egyéb, tehát igazán színházi
vonatkozásában a jelenet teljesen
konvencionális marad, azaz most sincsen
másról, mint a nyomor-romantika
illusztrálásáról szó. Az már csak ennek az
ötletnek a nevetségességbe hajló
megismétlése, hogy a királynői kegyelmet
hozó Tigris Brown motorkerék-páron
érkezik a színpadra, ami persze megint
igen nagy zajjal és bűzzel jár.

Ugyanígy, míg a mérleg egyik oldalán
az áll, hogy Igó Eva Pollyja énekesként
remek, addig ugyanő szövegeiben érthe-
tetlenül rossz. Pontosabban Szőke egy
hisztérikus sikoltozással járó beszéd-
módot erőszakolt színésznőjére, akitől ez
eredendően remélhetően távol áll. (Meg
kell mondanom, hogy nem kizár-

Csapó János (Peacock) és Péva Ibolya (Peacockné) Brecht darabjában (Jármay György felvételei)



ható annak a gyanúja sem, hogy Szőke Igó
esetében a Vian-előadás hangütését vitte
némiképp tovább, ami felesleges és
indokolatlan.) A játékmód helyenkénti
feltűnő erőszakossága már a szereplő-
választás kérdésére mutat, pontosabban a
lehetőségek érzékelhető szűkösségére.
Tudott dolog, hogy Bicska Maxi szerepével
egyenrangú fontosságú Peacock szerepe,
aki a fentieknek megfelelően már
némiképp az új korszakhoz, a kapi-
talizmushoz alkalmazkodó gengszter, bár
az aránykülönbség e két alak között sem
olyan óriási, mint azt a díszlet lépték-
váltása mutatja. (Egyébként a díszlet és az
utolsó kép Peacockot is bábbá teszi, azaz
Szőke az aránykülönbségek kérdését nem e
tekintetben értelmezi.) Sajnos Csapó János
ereje ezen az előadáson ehhez a szerephez
gyakorlatilag kevés-nek bizonyult.
Peacockja elhal, eltűnik az óriási,
nagyobbrészt üresen hagyott színpadon, de
elvész a figura fenyegető ereje és tartása is.
Természetesen ezzel az alakítással, amint
némiképp az egész előadással kapcsolatban
is felmerül a tavalyi, Ljubimov rendezte
Háromgarasos kísértete. Ám míg az egész
előadás sajátos aktualizálásával elvethetővé
teszi az összehasonlítás igényét, addig
Csapó Já-nos alakítását figyelve
elkerülhetetlen fel-merül a tavalyi évad
hihetetlen erejű teljesítménye. (Bántó és
igazságtalan, hogy a Nemzeti e produkciója
anélkül tűnik el a magyar színház
történetéből, hogy az előadás igazából
lejárt volna, vagy hogy legalább egy lemez
megörökítené Törőcsik, Garas és a többiek
zseniális munkáját.) így aztán Csapó János
leginkább hiányzik, szinte nincs is jelen, de
nem sokkal sikeresebb Péva Ibolya megint
csak szélsőségesen biszteroiddá formált
felesége sem. Megítélésem szerint ebben az
esetben Szőke a saját rendezői
sajátosságának, az érzelmi túlfűtöttség-nek,
a már-már hisztériába hajló érzékeny
játékmódnak egyik üresjáratát valósította
meg, ez is a színésznő rovására ment.
Ennek megfelelően Igó Éva nem nagyon
tud kapcsolódni a szülők kettőséhez. Péva
Ibolya hisztérikus alkoholistája olyannyira
magánszám, hogy az éneklésnél
elkerülhetetlen belépésen kívül kettejük
között szinte nincs is kommunikációs
lehetőség, és Csapó vissza-vontsága, riasztó
semlegessége megint csak nem elégséges a
kapcsolatteremtés-re. Ezért aztán Igó
egyedül marad, s ő sem tehet mást, mint
hogy viszonylag precízen eljátssza a
rákényszerített hisztérikus úrilány szerepét.
Ez azért is prob-

léma, mert Polly aztán igazán nem egy
szimpla úrilány, nem egy ostoba kis liba,
hiszen Peacock lányaként jóval több di-
menzióját tudja. az élet aljasságainak, mint a
Brown barátságában megbízó naiv gyilkos
szerelmese.

Igencsak magányos Mihályi Győző
Bicska Maxija is, holott nem pusztán ebből
a mezőnyből emelkedik ki. Tudottan
tehetséges, és főképp jól éneklő színésszel
van dolgunk, ami ezen az elő-adáson
súlyos kérdés, figyelembe véve, hogy a
szereplők egy része sem hang-erővel, sem
minőséggel nem rendelkezik. Mihályi
visszafogottsága jó, mert a veszélyes
emberre mutat. Így aztán jó az elegenciája
és a kicsit a Keresztapa világából idelopott
úri modora is, melyen minduntalan átüt a
fizikai erőszak igénye és képessége.
Alakítása hiteles, és meg-állja a. helyét, de
arról, hogy nincsen közege, nem ő tehet. A
kulcsfontosságú dalok közül a már említett
Jennyvel közös bordélyházi szám a
legsikeresebb, ám sokkal kevésbé az az
Ágyúdal. Ez nagyobbrészt a Tigris Brownt
alakító Matus György hibája, aki egyrészt
szinte egyáltalán nem énekel, másrészt ezt
a gyengeségét megtoldja egy jelzés nélküli,
gépszerű játékmóddal, ami semmi jóra
nem vezet. Tigris Brown valódi
jelenlétének hiánya a színpadon végső
soron Mihályi lehetőségeinek rovására
megy, hiszen nincsen kihez kapcsolódnia,
s ez világosan érzékelhető a börtön--
jelenet perceiben is. Molnár Zsuzsa Kocs-
ma Jennyjét, ha nem is mondhatjuk tel-
jesnek, de mindenképp meg kell jegyezzük
ezt az alakítást, azért az elementáris
szomorúságért, amely átütött a színpadon.
A pernahajderek csapatából kiemelkedett
Sallós Gábor Smith-je. A nyitó-dal hatásos
és eleven volt, s mint később kiderült, neki
volt a legkevésbé szüksége az ekkor még
használt mikrofonra, mert a későbbieket
tudván kiderült, hogy ő remekül és
oldottan énekel. Máhr Ági Lucyja
megítélésem szerint majdhogy-nem
minősíthetetlen alakítás volt.

A díszlet kettősségét már említettük.
Kerényi cellatrónja mellett másik s talán
még használhatóbb ötlete az egész
színpadi tér bejátszása és ugyanakkor
üresen hagyása volt. A kihalt, üres tér-ben
csapódó vasajtók és kopogó léptek
feltétlenül hatásos effektusok, hogyha van
olyan koncepció, amelyben hatnak. Ennek
hiányában sajnos a díszletkénti
játékelemként elképzelt üresség valójában
az előadás reális ürességévé, végered-
ményévé lett. Fekete Mária jelmezei igen.

konvencionalisak voltak, mindössze ott
mutattak némi leleményt, ahol a rendezés
is határozottabb arcélek megteremtésére
törekedett.

Végeredményben úgy tűnik, hogy Szőke
István ezzel a rendezésével mind-össze egy
(tiszteletkört futott, semmit nem tett
hozzá sem a Koldusoperához, sem saját
rendezői világához. Egy olyan igényű
rendező, mint Szőke, életművében az ilyen
percek természetszerűen elkerülhetetlenek.
Ám akkor is tisztában kell lennünk, hogy
az autonóm, saját rendezői nyelv
üresjáratban való használata árt a
Színészeknek, és árt magának a
rendezőnek is. Nem pusztán a hitelké-
pességről, hanem sokkal inkább a jelen-lét
intenzitásának elvesztéséről van szó.
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