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pesti utca jelenléte a Vígszínház
épületében már az előadás előtt
érzékelhető. Egy próbarendőr és egy
őrmester járőrözik az előcsarnokban,
s ami-kor a közönség már a helyén

ül, még a nézőtéren is megjelennek.
Felbukkanásuk annyira valószínű és
hiteles, hogy jelenlétük éppoly irritáló, mint
amikor azon a nyilvános helyen
nézelődnek, ahol Gothár Péter
Koldusoperája játszódik: egy moziban.

Ez a forgószínpadra épített I p o l y film-
színház adja az előadás jeleneteinek terét
és képi keretét. Khell Zsolt díszlete a tizen-
két színre tagolt előadásban hat különböző
helyet jelenít meg: a Kolduskirály otthonát,
a mozi utcafrontját, nézőterét, va lamin t -
a legtöbb színben szereplő - előcsarnokot,
mely a mozibelsőn kívül (kisebb
átdíszletezéssel) a kuplerájt és
(dróthálóval borítva) a börtön átriumát is
ábrázolja. Ez a forgóajtós, foghíjas neon-

Kocsma Jenny (Igó Éva) az Ipoly mozgó előtt

nal kivilágított mozi olyan találkahely, ahol
a Koldusopera szereplői életük nagyobbik
részét töltik, koldulás vagy rablás után ide
járnak, itt kötnek és bontanak üzletet,
kapcsolatot. Ezenközben a vetítő-ben
pereg a mozi, s ők időnként benéznek,
amikor is viszontláthatják önmagukat -
ahogy ez Maxi esküvőjén is történik, ami-
kor a vásznon is a Koldusopera megy,
akárcsak a színpadon.

A valószerűségnek ez a megháromszo-
rozott volta (körút, színház, mozi) az idéző-
jelet is idézőjelbe teszi, s az elsődleges
felidézés köré szatírikus-ironikus aurát
von. Ezzel a groteszkségig elrajzolt-eltúl-
zott maisággal Gothár Péter közelebb ke-
rül a Brechtnek forrásául szolgáló John
Gay-hez, mint az őt kétszáz évvel követő
német átirathoz. Pontosabban: nem az
egykori Koldusoperához közelít, hanem
annak műfajához, a ballada-operához. A
színpadon Brecht-Weill darabja hangzik
el, ám nem a teoretikus Brecht szellemé-
ben: nem elidegenítően és nem osztály-

terminológiában. A ballada-opera a tizen-
nyolcadik század elején a napi politikára
reflektáló színházi műfaj volt. U p to date
utalások Gothár rendezésében is találha-
tók. A vígszínházi Koldusopera időszerű-
sége és maisága azonban nem publiciszti-
kai vagy politikai, hanem színházi, illetve
esztétikai.

A brechti kanavászba kényszer nélkül
illeszkednek bele a mai élet kiszólásai és
fordulatai, s a Blum Tamás fordításának
felhasználásával készült előadás nemcsak
kellékeiben és jelzéseiben, de cselekmé-
nyében is a mába fut. Maxit itt deus ex
machinaként nem a királynő megkoroná-
zása, hanem a köztársasági elnök beikta-
tása menti meg, az amerikai elnök képvi-
selője Bush módjára tépi szét ünnepi kö-
szöntőjét, és a (Soros) György-alapítvány
támogatását ígéri. A Kolduskirály az alkal-
mazottairól számítógépes nyilvántartást
vezet, Maxi bandájának tagjai mai neppe-
rek és rockerek. Ám a mára való korlátozó-
dás publicisztikai és politikai kizárólagos-
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sága helyett itt tágabb horizontok rajzo-
lódnak: a félmúlt éppoly meghatározó
ebben a világban, mint a kiismerhetetlen
jelen.

Az előadás megcseréli a prológ és az
első szín sorrendjét: a játék hajnali ébre-
déssel kezdődik. A kolduskirályné az eme-
leti konyhában köntöse zsebéből újságpa-
pír-darabkákba csomagolt tojásokat vesz
elő, és rántottát süt. Az egyik ilyen fecniről
olvassa föl a nyitójelenet brechti instruk-
cióját. Utóbb pedig úgy öltözteti férjét
pizsamából pantallóba, ahogy azt nagy-
anyáink nagyapáinkkal tették. A nyitójele-
net életképe előjátékká válik, s betét-
számmá lesz a híres Cápadal, melyet a
mozi előtt saját verklikísérettel Kocsma
Jenny ad elő. Az előadásnak keretet adva
a finálét (a siralomházi jelenetet) is ez a
song (és ez a kép) előzi meg. Ezáltal a
trivialitásból, a naturális módon megjele-
nített magánélet közegéből a nyilvános,

A két jóbarát: Maxi (Kaszás Attila) és Barna
(Hegedűs D. Géza)

tömegkommeunikatív közszereplés felidé-
zésébe torkolló előadás kezdete és vége
közvetlenebbül kapcsolódik ahhoz az
anyaghoz, amelyből vétetett. A színjátékot
a valóságtól elválasztó határok vi-
szonylagosságának ellenpontjaként a
produkció belső kompozíciójában erős
szerepet kapa teátrális jelleg.

A Gothár-féle Koldusoperának ez a két-
arcúsága azt a filozófiát képviseli, amit a
Kolduskirály: „Senki sem hiszi el az em-
bernek a saját nyomorúságát." Ami az
előadás filozófiájára lefordítva azt jelenti,
hogy a valóság igazi, közvetlen megmuta-
tása és jelenléte egy műalkotáson belül

dilettantizmus, ennek megidézése és
színházi hitelesítése viszont szakértelmet,
hozzáértést, profizmust kíván. Ezt a színi
valóságot tarkítják és élénkítik azok a stí-
lusparódiák és idézetek, amelyek külön-
böző színpadi műfajok és sztereotípiák fel-
használásával erősítik az előadás szatiri-

Operett-belépő: Börcsők Enikő (Polly) és
Kaszás Attila (Maxi)
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kus jellegét. Lucy (ejtésmódja itt: Luci) és
Polly jelenetében, amikor a két nő a kar-
zatra vivő lépcsősoron fel- és leszalad, a
lépcsőbe épített fények fokonként (és lé-
pésenként) gyúlnak és hunynak ki - mint
egy revüben. A börtönjelenet songjai alatt
a rabok, emeleti celláikból kilépve (Gessler
György koreográfiájára operettkartáncot
járnak. A dalok időnként „egyveleggé"
alakulnak, Maxi esküvőjén egy öreg
bandatag rázendít a Tűzpi ros v i rág ra , s
dzsesszes sub-su-bák is felhangzanak.

E félmúlt beszűrődése a mába ugyan-
olyan irritáló, mint a rendőrök tolakodó
jelenléte (még az előadás szünetében is!), s
mint a csípőficamos uborkazabálóvá
karikírozott Brown-Barna főkapitány.
Vonzások és taszítások hullámzó dinami-
kájában azonban nem a brechti elrettentés
uralkodik, hanem a látványosság, a
színházi kunszt. Látványosság a színpad-
képben, a jelenetszervezésben, a szerep-
lőmozgatásban, a technikában és a masi-
nériában. Ez a szakértelem kell ahhoz,
hogy az előadás több helyütt úgy játsszék
valóságot, mintha ő maga volna az. A
realizmus azonban teátrális keretek között
van jelen, s így a valószerűségben meg-
mutatkozó aktualitás is tágabb dimenzióba
kerül. Vagyis a pillanat tartammá, a tér - a
kinő - jelképpé válik. A színpadi
mozizsöllyéből minket néznek, s mi a fenti
közönségre bámulunk, egymásnak tartva
tükröt, és helyzetünk egyező voltát is kife-
jezve. És ebben az egymásra nézésben
nemcsak az adott este, hanem egy volt és
egy eljövendő korszak (estéje) is benne
van.

Az idő eklektikájának törmelékei Szakács
Györgyi különböző idejű és stílusú
jelmezeiben éppúgy jelen vannak, mint a
Weill-zenét újrahangszerelő és a darabba
új zenei betéteket illesztő Selmeczi György
munkájában. S ugyanilyen sokfélék és
sokszínűek a figurák is. Nemcsak az a hét,
aki a Koldusopera főszereplője, hanem a
különböző csoportok is: a koldusok, a
banda, a kurvák, a rendőrök. A műsorfüzet
fényképeinek tanúsága szerint Maxi a
próbák idején még más külsőt öltött, mint a
megvalósult előadásban. A képeken
vékony bajuszt, hátrafésült csillogó hajat
visel - a színpadon viszont olyan ez a
simaarcú, sassoonfrizurás úr, mint egy
fiatal entellektüel (esztéta tán, vagy a
bankszakma leendő fenegyereke). A
szövegben mindenesetre ez áll: „Mind-
össze hetek kérdése, és teljesen átmegyek
a bankszakmába." Kocsma Jenny a fény-
képen még magas szőke kontyparókát

Eszenyi Enikő, a „terhes" Lucy

visel - az előadásban rövid fekete haja
van.

A brechti kanavász jellemskiccei nem
sok lehetőséget kínálnak formálásra, ala-
kításra. Kaszás Attila Maxi szerepében
energikus és dinamikus színpadi jelenlét-
tel mutat be egy morál nélküli intellektuális
vagányt, aki értékén méri az árut, a nőt, az
összeköttetést. Barátja - majd ellen-

fele -, Tigris Brown Hegedűs D. Géza
megformálásában a leginkább elrajzolt
(eltorzított) s így a legerősebben egyedített
figura. Nemcsak bicegése, csámcsogása,
a Maxit kiengesztelő csokimikulás és
virgács teszi nevetségesen viszolyog-
tatóvá, hanem nevét idéző öltözéke, a
szeme alatti árnyék, a gesztusai és a társa-
dalmi szerepéhez tapadó patologikus vi-
selkedése. Lánya, Lucy ( = Luci) Eszenyi
Enikő alakításában szertelen és hízelgő,
önfejű és alkalmazkodó ifiasszony - s
egyben groteszk vonásokkal megrajzolt
kismama. A kolduskirályi család - Kern
András, Kútvölgyi Erzsébet, Börcsök Enikő
- kevésbé különleges. Kern lezser és
cinikus, Kútvölgyi felkapaszkodott és
kiszáradt alakot formái a férj, illetve az
asszony szerepében. Kettőseikben akkor a
legjobbak, amikor egymást csömörig és
zsigerig ismerő házastársakként végsza-
vaznak: „Mondd te!" „Nem, te mondd!"
Börcsök Enikő bájos és határozott, szépen
és pontosan énekel, ám szólóin átsüt még
a civil izgalom. Igó Éva Kocsma Jennyje túl
van mára jón és rosszon, a viháncoló-
civódó feleségek és a kupleráj mondén
leányainak ellentéteként a mélabút és a
rontást idézi meg.

A szereplők többször átvonulnak a né-
zőtéren, innen menvén a moziba, jegyet
váltani. Ahol ugyanaz van műsoron, ami a
színpadon. Ahol ugyanazok láthatók kint
és bent. Mi is lehetnénk azok. Mindegy,
hogy színházban ülünk, kultúrházban vagy
moziban. A körúton vagyunk. Pesten. Vagy
vidéken. Kint is. Bent is. Ugyan-abban.
Ugyanott.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera

Blum Tamás forditásának felhasználásával.
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