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Nemkülönben érdekes a zárójelenet is: miköz-
ben elagyabugyálják a két álhírterjesztőt, megér-
kezik a csendőr, és felerősített hangon közli az
igazi revizor megérkeztét. Az ezt követő sokat
vitatott és már sokak által értelmezett záró néma-
jelenetben a falak átvilágításával előtűnő faszer-
kezet ketrecként zárul a főszereplővé váló polgár-
mester köré, aki a többiek néma tekintetétől kí-
sérve, hatalmának rekvitizumát, a korbácsot le-
ejtve, összetörten megindul a maga Golgotáján,
a ferdén megemelt színpadon, egy ismeretlen,
láthatatlan hatalom felé. (E ferde kép nyilvánva-
lóan utal a darab mottójára: „Ne a tükröt átkozd,
ha a képed ferde!" Egyébként már Mejerhold is
ilyen meredek színpadra álmodta híres-hírhedt
előadását.) A polgármester előtt kitáruló ajtó
kivágásában pedig az általa sanyargatott keres-
kedők láthatók (az eddigi rendezésekben ezen a
ponton általában maga a revizor lépett színre).
Hegyi tehát a darab zárójelenetét mintegy a pol-
gármester egyszemélyes sorstragédiájaként ál-
lítja színre.

Ami a kereskedőket illeti, az előző felvonások-
ban ők sem konvencionálisan, minden hájjal
megkent kupecekként jelennek meg, hanem a
megélhetésért küzdő, görnyedt, vizuálisan is
együtt mozgó-lélegző masszaként. Ezek az em-
berek valójában áldozatok, akik most ítélőbíró-
ként sorakoznak fel az őket nyomorgató zsarnok-
kal szemben. A polgármester pedig valóban
zsarnok, méghozzá az őrült zsarnokok közül való -
erről vall felborzolt haja, korbácsa, saját szo-
bájában felállított szobra. (Bár ez a Matus György
által nagy vehemenciával megmutatott hatalom
inkább nevetséges, mint félelmetes.) Leleplezé-
sekor, megaláztatásában növekszik csak fel -
látványban is: az asztalra felszökve ordítja ki
fájdalmát, miközben a fény ráirányul.

Kár, hogy e két jól sikerült, abszurdba hajló
keretjelenet között maga a „kép", vagyis az elő-
adás elsikkad, nem tükrözi ezek groteszk, szo-
rongásos atmoszféráját. Marad a puszta váz - a
félreértésen alapuló bohózat. Mivel a bohózati
jelleg dominál, élüket vesztik azok a rendezői
ötletek is, amelyek pedig az előadás erősségei
lehetnének. Ilyen például az a jelenet, amelyben a
két főszereplő négykézláb mászva találkozik
először egymással; vagy az, amelyben a polgár-
mester saját terheként cipeli a hátán az alvó
Hlesztakovot (értsd: Hlesztakov púp a hátán); ám
közben az álmát is vigyázza, ezért aztán még a
leereszkedő függönyt is csöndre inti. Ugyan-
ilyen, önmagában lebegő telitalálat, ahogy a
leleplező hírrel érkező postást a szereplők nem
hajlandók észrevenni - a bürokrácia soha nem
óhajt tudomást venni tévedéseiről.

A tisztázás hiányát jelzi Oszip magánjelenete
is; őt egyébként Földi László talpraesett cigány-
nak formálja meg. Az viszont, ahogy Oszip
szennylével „nyakon önti" a nézőket, az elöl

ülőkből ijedelmet, a többiekből nem kis derültsé-
get vált ki. Ez a geg a későbbi „Mit röhögtök?
Magatokon röhögtök?" előrehozott, jobban sike-
rült változata (az utolsó jelenetben ugyanis e
kulcsmondat előtt Hegyi burleszkszerű tortába-
fejeltetéssel csikarja ki a nézőkből a nevetést).

Remek ötletnek látszik Dobcsinszkij és
Bobcsinszkij, a két álhírhozó beszédhibája - be-
szédük így nemcsak tartalmilag, hanem alakilag
is sérült. Kár, hogy ez az értékes ötlet is bohózati
elemmé süllyed az előadásban.

Érdekesen értelmezett és a legkövetkezete-
sebben kidolgozott figura a Seress Zoltán által
bravúrosan alakított Hlesztakov. (Seressnek
egyébként ez a bemutatkozó szerepe a Miskolci
Nemzeti Színházban.)

Annak idején Zsámbéki Gábor katonabeli ren-
dezésében Bán János Hlesztakovja jellem nélküli
figura volt, kártyajátékban kiégett senki, aki
pusztán környezetétől függött, s annak negatívu-
maiból táplálkozott, s olyannyira személytelen
volt, hogy mindenki azt írhatott rá, akár egy üres
lapra, amit csak akart. Ez a Hlesztakov csak
blöffölt, hogy aztán vérszemet kapva fokozato-
san potenciális zsarnokká érjen. Hegyi Árpád
Jutocsa rendezésében Hlesztakov figurája a már
Gogol által is hangsúlyozott gyermeki vágyra
épül. („Nem számításból hazudik, maga is elfe-
ledkezik arról, hogy nem mond igazat, és jófor-
mán maga is kész elhinni mindazt, amit összefe-
cseg. Életének ezek a legszebb, legköltőibb
pillanatai, szinte ihletett állapotban van" - írja
hőséről a szerző, Gogol.) Olyan, mint egy
nagyra nőtt gyerek, egy elkényeztetett, éretlen
kamasz. Gyermeki módra örül, panaszkodik,
durcáskodik, követelőzik, finnyáskodik,
megsértődik és meg-szeppen. Védtelen és
kiszolgáltatott - magzati pózban kuporodik
ágyára, székére, a polgár-

A magyar színikritikában az a szokás, hogy
azonos darabok közel egy időben zajló
bemutatóiról rendszerint közös írásban
számolnak be a recenzensek. Nem össze-
hasonlító elemzések, inkább csak párhu-
zamos kritikák születnek - hiszen többnyire
nincs mit összevetni. Ez a helyzet a Koldusopera

két újabb előadásával is. Az új színházi és a
szegedi bemutatónak semmi köze egymáshoz.

mestertől való félelmében ijedten bújik az ágy
mögé. Éltető eleme a játék: kártyázik, szamárfü-
let mutat a polgármester szobrának, majd gyer-
meki vággyal a polgármesteri széket próbálgatja.
Mindent eljátszik, s játékkedve fokozatosan átra-
gad a többiekre is, igazolva Gogolt, aki szerint
„Mindnyájan egy kicsit Hlesztakovok vagyunk,
ha csak néhány pillanatra is". Naiv és ártatlan,
ezért reagál értetlenül és zavartan a történtekre;
szinte csak az utolsó pillanatban látja át helyzetét.
Ám a hatalmi pozíciót ekkor is csak szerepként -
igaz, főszerepként-éli meg és élvezi, mint ahogy
korábban szerepként élte meg a csábítót, az
amorózót is, bár itt sem ő a kezdeményező fél;
ez a „szerelmi" jelenet az előadás egyik
legfergetegesebb és leggroteszkebb mozzanata.
A másik emlékezetes jelenet Hlesztakov
lerészegedése, amelyben Seress Hlesztakov
ingatag helyzetét érzékeltető virtuóz,
akrobatikus mozgása Bán János alakítását is
eszünkbe juttathatja. Figyelemre méltó még
Sallós Gábor a Kórházigazgató, Varga Gyula az
Iskolaigazgató és Molnár Csaba a Postamester
szerepében.

Hegyi Árpád Jutocsa a siker kedvéért komi-
kummal, humorral lazítja fel a művet, ezzel pró-
bálja becsalogatni a közönséget. Ám ez a fajta
„menedzselés" nemigen méltó a gogoli gondo-
lathoz.

Gogol: A revizor (Miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál. Díszlet:
Dávid Attila. Jelmez: Zeke Edit. Dramaturg: Ungár Juli.
Rendezőasszisztens: Pöltz Júlia. Rendező: Hegyi
Árpád Jutocsa.
Szereplők: Seress Zoltán, Matus György, Máhr Ági,
Major Melinda, Varga Gyula, Csapó János, Sallós Gá-
bor, Molnár Csaba, Kuna Károly, Kulcsár Imre, Földi
László, Somló István, Szegedi Dezső, Máthé Éva, Var-
ga Péter, Molnár Anna, Zsebesi Péter.

Más a szövegkönyv, a fordítás, más hangszere-
lésben (és felfogásban) hangzanak el a dalok,
eltérő a rendezői és a színészi közelítésmód is.
Mindezek eredményeként gyökeresen más szín-
padi világ születik.

Az Új Színházban a drámára, Szegeden az
operára került a hangsúly. Novák Eszter sötét
tónusú rendezésének középpontjában az ember
és a világ természetét szkepszissel figyelő morá-
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lis kétely áll. Szikora János színes, látványos
világot teremt, amelyben minden emberi történés
felszínesebbnek és súlytalanabbnak tetszik. Az Új
Színház előadásában a songok beállítása a
színészekre koncentrál, a kevés mozgással, mi-
nimális koreográfiával kísért puritán előadás-
mód a dalokban rejlő miniatűr emberi drámákat
bontja ki. Szegeden különféle látványötletek, tán-
cok, háttérmozgások kísérik az éneklést, így nem
a dalok jelentésére, hanem a songokhoz társuló
színpadi attrakciókra helyeződik a hangsúly.

Egyetlen dolog kapcsolja össze az előadáso-
kat: olyan rendezők készítették őket, akik más-
képpen közelítenek a színházhoz, mint ahogy az
a hazai színpadokon megszokott. De ez a „más-
ság" is egészen más természetű. Novák Eszter
ötletgazdag munkái nem vethetők össze Szikora
János látványcentrikus rendezéseivel. Novák
mindig a színházról magáról is gondolkodik,
amikor a színpadi hatásokat felépíti. Szikora úgy
használja a különféle hatáselemeket, hogy érez-
zük: a színház kifejezőerejével szemben nem él-
nek benne kételyek. Nováknál még akkor is a
színész személyisége álla középpontban, amikor
képkompozíciókat alkot, Szikoránál akkor is a
képzőművészeti hatás a meghatározó, amikor a
figurák hangsúlyosak.

De nem hasonlíthatók össze a legújabb Kol-
dusoperák azért sem, mert egészen más körül-
mények között készültek. A szegedi előadás nor-
mális színházmenetben jött létre, az évad soron
következő bemutatójaként. Az Új Színház Kol-
dusoperája viszont a társulat búcsújaként került
színre - bár nem annak készült. Egy nappal
azelőtt volt a premierje, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat döntése nyomán Székely Gábor igazga-
tói székét Márta István foglalta el. Akik azt várták,
hogy az előadás összefoglalja azt az értékes,
sokirányú művészi munkát, amely az elmúlt há-
rom és fél évben az Új Színházban zajlott, azok
természetesen csalódtak. Akik arra voltak kíván-
csiak, hogy a személyes indulatok színpadi ha-
tássá transzponálhatók-e, azok fontos előadás-
ként gondolhatnak vissza Novák Eszter rendezé-
sére.

„Kinyírtuk a morált is"

A Koldusopera (többnyire) rövid jelenetek laza
füzéréből (és a jelenetekbe vagy a közéjük appli-
kált, kommentárjellegű songok sorozatából) áll,
melyet a felvonások tematikus keretbe foglalnak.
Ezt az epikus szerkezetet az Új Színház szöveg-
változata (amely Vas István nehézkesebb, de mé-
lyebb fordításából indul ki) a drámai építkezés
felé közelíti (dramaturg: Kárpáti Péter). Zártabb
szituációt teremt, megerősíti a darab időbeli ha-
tároltságát (az események alig két nap alatt ját-

Peachum: Holl István (Új Szinház)

ténet (a kolduskirály üzleti vállalkozásának be-
mutatásával), hanem azonnal az előtér legfon-
tosabbb problémája exponálódik (milyen lépése-
ket tehetnek Peachumék a lányukat elcsábító
Penge Mackie ellen). Ez a hangsúlyváltás egy
drámai történet ívét rajzolja ki, amely Brecht
számára inkább csak apropó volt a gengszteriz-
mussal átitatott amorális világ teljes tablójához.

Az új színházi szövegváltozat érintetlenül
hagyja Brecht szarkazmusát, világundorát,
annyiban azonban módosítja a képet, hogy az
amoralitást nem adottságként, hanem emberi
drámák következményeként ábrázolja. Itt senki
nem született gengszternek, koldusmaffiózónak,
korruptnak, árulónak, hanem azzá lett. A feszült-
ségforrások és drámai ívek megsejtetése azon-
ban nem jelenti egyúttal egy konzervatívabb dra-
maturgia visszacsempészését a darabba, ugyan-is
a színpadra állítók tisztában vannak vele, hogy az
érzelmi motivációkat Brecht szikár intellektu-

szódnak. majdnem úgy, mint egy klasszicista
drámában), világosabbá teszi a történet ok-oko-
zati összefüggéseit (amelyeket a darabban
elfed-nek a jelenetek önálló címei és a
példázatszerűséget hangsúlyozó feliratai).
(Folyamatot érzékeltetnek azok a rendezői
megoldások is, amelyek a filmes áttűnések
színpadi megfelelőit teremtik meg.)

Jelenetcsere következtében az előadás Penge
Mackie (Cserhalmi György) és Polly (Marozsán
Erika) éjszakai esküvőjével indul, melyet
Peachumék másnap reggeli jelenete követ. Eb-
ben az alkotók összevonták a darab első és har-
madik képét: Peachum (Holl István) és Filch
(Horváth Virgil) találkozását, illetve azt a jelene-
tet, amelyben Polly bejelenti szüleinek a házas-
ságát. Ez egyrészt polifonikusabb játékot tesz
lehetővé (egyszerre van szó az üzletről és a
magánéletről, Peachum fölényeskedik új beosz-
tottjával, és megzavarodik attól, ahogy a lánya
viselkedik, Polly perlekedik a szüleivel, de elvégzi
a koldusfelszerelések bemutatásának rutinfel-
adatát is). Ugyanakkor egyértelműbbé válnak a
történet motivációi: nem a háttérből indul a tör-
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alizmussal helyettesítette. Ahol tehetik, még rá is
erősítenek erre a tematikus szerkesztésmódra.
Igy követi például Mackie és Polly „érzelmes"
duettjét („Szerelmünk vagy tart még, vagy elmú-
lik") Peachum reggeli korálja („Testvéred áruld el
gazul, / A hitvesed add vigan el"), egyértelművé
téve, hogy ebben a világban mindenféle emberi
kapcsolatban egyetlen elem állandó: az árulás.
Ezért olyan magától értetődő, hogy Kocsma
Jenny (Csomós Mari) később ugyan többszörö-
sen feladja Mackie-t, ám ettől a kapcsolatuk még
nem változik, ugyanaz a szenvedélyes, kegyetlen
összetartozás, amely végigkísérte egész életü-
ket. (Ezért szól a Salamon-dal szenvedélyt kár-
hoztató utolsó strófája ebben az előadásban töb-
bes szám első személyben.)

A háromfelvonásos Koldusopera két részben
történő előadása óhatatlanul összezavarja a da-
rab tematikus szerkezetét. Mindhárom felvonás
ugyanis egy-egy központi esemény köré szerve-
ződik. Az első a házasság körüli bonyodalmakról
szól, a második Mackie letartóz-
tatását (és menekülését) ábrázol-
ja, a harmadik a kivégzés köré
rendeződik. A tematikus egysé-
geket erősíti az is, hogy mindhá-
rom felvonás fináléval ér véget. Ezt
a szerkezetet csak a tartópillérek
kicserélésével érdemes meg-
bolygatni. Az Új Színház alkotói
erre is gondoltak, amikor a három
felvonást két tematikus egységbe
rendezték át: az első rész az eskü-
vői jelenettel kezdődik, és a bor-
délyházi képpel (illetve a Strici-
balladával) ér véget, az új feleség
és a régi társ közötti kontrasztot
érzékeltetve. A második rész az
Old Bailey börtönben kezdődik, és
a kivégzési jelenettel ér véget.
Ilyen értelemben az első részben a
magánélet eseményei, míg a
másodikban a nyilvánosság tör-
ténései hangsúlyosabbak, az
utóbbi rideg üzleti kapcsolatokká
redukálja az előbbi viszonyait: a
két házasságot éppúgy, mint a
rendőrfőnökkel való barátságot
vagy a bandatagokkal való kap-
csolatot. Ugyanakkor az új szín-
házi változatban három helyett
csupán egyetlen finálé található: az
Első koldusfinálét egyszerű
tercettnek halljuk, a Második kol-
dusfináleból egyetlen versszak
hangzik el Peachum előadásában,
a teljes Második koldusfinálé a
Végkorál helyébe lép, és ismét-
lésekkel, valamint szövegváltoz-
tatásokkal megerősítve az egész

előadás fináléjává - egyszersmind leghangsú-
lyosabb részletévé - válik.

Az előadás komor alaphangulatának megte-
remtésében nagy szerepe van a díszletnek (ter-
vező: Khell Zsolt). A színpadot teljes magassá-
gában robusztus, rideg fémfelületek határolják,
amelyek afféle ipari szerelőcsarnokot, másodla-
gos hasznosítással élettérré tett gyártelepet idéz-
nek. Hátul hatalmas ajtó, amelyen időnként gőz
száll be, előtte hosszú, lejtős rámpa, oldalt fém-
lépcső. Középen kötelek feszülnek, amelyen
Peachumék a koldusfelszerelés futószalagszerű
termelését végzik. Taszító, belakhatatlan helyszín
ez, amely a jövő évezredben játszódó ellenutópi-
ák sötét világát is felidézi. Ebben az egységes,
atmoszférateremtő erővel bíró térben a változó

Csomós Mari (Kocsma Jenny) és Cserhalmi
György (Penge Mackie)

világítási effektek és a cserélődő berendezési
tárgyak teremtik meg a különféle helyszíneket.
Mackie „magánszférájának" színtereire a lefűré-
szelt lábú csembaló utal, a kuplerájt a bőrkanapé
és a fotelok érzékeltetik, a börtönt a színpad
elején keletkező mélyedés imitálja, amelybe be-
leállítják Mackie-t, Lucy (Prókai Annamária) szo-
báját a guruló székek jelzik.
Nemcsak a tárgyaknak, kellékeknek, hanem a
színpadtechnikai gépezetnek is fontos szerepe
van a helyszínek megteremtésében. Novák Esz-
ter rendezése erőteljesen hangsúlyozza a színre-
vitel teátrális jellegét. A kezdőkép sötétjében gyu-
fák gyulladnak az előtérben. Sokáig csak a ciga-
retták izzó parazsát látni, majd halványan világí-
tani kezd az előtér fölött egy reflektor, amely
eleinte csak a magasba szálló füstöt világítja
meg. Ebben a derengésben válik láthatóvá a négy
alak. Lassan emelkedni kezd a vasfüggöny, a
bandatagok elindulnak hátrafelé. Úgy hat ez a
megoldás, mintha egy óriási redőnyt felhúzva
lépnének be a szerelőcsarnokba.

Később, amikor magukra akarják
hagyni az új házaspárt, „angolo-
san távoznak", azaz meg se moz-
dulnak, de a működésbe lépő for-
gószínpad elviszi őket a nászágy
mellől. A vasfüggöny a jelenet vé-
gén ismét leereszkedik, de az ágy
ott marad az előtérben, csak most
Peachum fekhelyéül szolgál. Igy
tűnik át az első jelenet a második-
ba. A vasfüggöny később is fon-
tos szerepet játszik: ajtaján zör-
getve riasztja Polly Mackie-t, a
térdig felhúzott vasfüggöny alatt
átlesve mondja el Tigris Brown
(Szilágyi Tibor), hogy lelkiisme-
ret-furdalás gyötri a barátja letar-
tóztatása miatt. A ajtó küszöbén
állva énekli el Mackie a Ballada a
kellemes életről című songot, mi-
közben a vasfüggöny emelkedik,
süllyed. Ilyen egy rablóvezér éle-
te: „egyszer lent, másszor fent."
Kiemelt szerepük van az előadás-
ban a ponthúzóknak is: afféle
színházi deus ex machinaként
Polly az esküvőjére a zsinórpad-
lásról ereszkedik alá. Ezt a meg-
oldást idézi vissza az a jelenet,
amikor Mackie megszökik a bör-
tönből: egyszerűen csak beleka-
paszkodik a rabláncát jelző kötél-
be, s az a magasba emeli őt. A
királyi kegyelem után ugyanezen
a kötélen ereszkedik vissza a fő-
szereplő a többiek közé a finálé-
hoz. Ezen lengve, forogva énekli
az első strófát, miközben fölötte
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a tömeges kivégzés akasztottjait
jelképező bábok himbálóznak.

Novák Eszter rendezése most
is tartózkodik a helyzetek reális
meghatározásától, kidol-
gozásától, ezúttal is par
excellence színházi ötletek köré
rendezi a szituációkat. Most
azonban visszafogottabb, ke-
vésbé él szélsőséges hatásele-
mekkel, mint korábbi munkáiban.
Nem záporoznak, nem tartanak
sokfelé az ötletek, kevesebb a
szabad asszociációból születő
megoldás, a rendező most nem
játszik el a színpadon elhangzó
szavak jelentésével. Bár a
jeleneteket szervező teátrális
ötletek önálló értékűek, mégis az
az érzésem, hogy a rendezés
valamiféle hangulati egység
megteremtésére és megtartására
törekszik. Egy borzasztó világ
nyugtalanító színárnyalatai
kerülnek egymás mellé.

Az esküvői jelenetben például
nem véletlenül nincsenek harsány
poénok, oldott ötletek.
Rosszkedvű játszmák zajlanak,
amelyekben vadidegenek mé-
regetik egymást. Mackie mo-
gorván ténfereg, beleköt min-
denbe és mindenkibe, aki az út-
jába kerül. Csak az ordenárén
vihorászó Pollyval bánik óvatosan
- és szemmel láthatóan ki-mérten.
A bandatagokat folyton leckézteti,
de nem indulatból, inkább úgy,
ahogy egy nyugdíj előtt álló
iskolaigazgató fenyíti
meg a menthetetlenül ostoba
diákokat. A banda-tagok tartanak
ugyan a főnöküktől, de láthatóan
nem tartják tekintélynek, különben nem enged-
nének meg maguknak annyi ostoba poént vele
szemben. (Nem véletlen, hogy az első adandó
alkalommal el is árulják őt: eszükben sincs áttör-
ni a kordonon, és leperkálni a Mackie megmen-
téséhez szükséges ezer fontot. Csak azt teszik,
amit a főnök is tervezett ellenük: használja őket,
majd a törvény kezére adva megszabadul tőlük.)
Peachuméknél viszont zűrzavar uralkodik.
Miközben a háttérben folyik a koldusipari
termelés, az előtérben viharos családi jelenetek
zajlanak. Peachumné (Takács Katalin) éppoly kö-
zönségesen kárál, mint a lánya. Aztán váratlanul
„divatbemutató" következik a nyomorúság ötféle
alaptípusáról, ahol Polly a műsorvezető. Aztán
Peachum verni kezd az egyik koldust a „szar
karcsonkkal".

Cserhalmi György, Prókai Annamária (Lucy)
és Marozsán Erika (Polly) (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)

Később Polly és Lucy (Prókai Annamária)
véletlenül egyszerre látogatja meg Mackie-t a
börtönben. Veszekedésük közben egymást utá-
nozva különféle balettpózokba vágják magukat:
mozdulataikkal bizonygatják, érnek annyit, mint a
másik. Aztán a két nő vetélkedése fizikai küz-
delembe csap át: kotkodácsolni kezdenek, és
egymásnak esnek, mintha tyúkok viaskodnának
a baromfiudvarban. Egy későbbi jelenetben kibé-
külnek, és mindketten kitörő örömmel fogadják
Peachumnét, aki a gyászruhát hozza. Most már
nem is a férfi a fontos, akit mindketten elveszíte-
nek, hanem az alkalom, amikor „jól nézhetnek

ki". Mackie kivégzése előtt hir-
telen áramszünet támad, csak
gyertyák világítanak a sötétben
(ironikusan visszaidézve a
lakodalmi jelenet gyertyafényét),
később az apósa keresi fel az
elítéltet, és végrendeletet írat alá
vele. (Ez a betoldott jelenet
egyértelművé teszi, hogy
Peachum örökölné meg Penge
Mackie „üzleti vállalkozásait".)
Gyöngéden fájdalmas Mackie
búcsúzása Kocsma Jennytől (az
elítélt az utolsó kívánságaként
föltálalt spárgából is megkínálja
nőt, aztán összeölelkeznek, mint
akik nem tudják el-
képzelni, hogy elveszíthetik
egymást). Később egy hegedűs
kíséri Mackie búcsúdalát, s
Mackie a végén hanyagul pénzt
szór a zenész markába-inkább
úgy, mint egy cigányozó dzsentri,
s nem úgy, minta siralomházban
a kivégzésre váró elítélt.

Mindebből talán az is kiderül,
hogy az új színházi Koldus-opera
jeleneteinek többségét valamiféle
ironikus játékosság lengi át.
Ezzel szemben a songok nagy
része drámai jelenlét-tel
hitelesített személyes meg-
nyilatkozás. Novák Eszter új ér-
telmet ad a brechti elidegenítés-
nek azzal, hogy a legtöbb dalt
nem a szituációhoz köti, hanem
önálló egységekként értelmezi,
amelyek a jelenetek közben
hangoznak el. Igy személye-

sebbnek,
őszintébbnek hatnak. Ezáltal a
rendező egyazon előadásban
képes megmutatni a Szereplők

(jelenetekben megnyilatkozó) amorális létét,
alakoskodó, önáltató szerepjátékait s (a
songokban megfogalmazódó) önironikus
emlerismeretét, tragikus világlátását. Ezek a
figurák tehát tudva teszik mindazt, ami a
személyes romláshoz, az általános zülléshez
vezet. (Brechtet többek között azért különlege-
sen nehéz ma játszani, mert az amoralitást egy-
értelműen morális nézőpontból ábrázolja.)

Ez a kettősség különleges feladatokat ró az
előadás szereplőire: a figurák személyes tulaj-
donságaikból fakadó emberi lehetőségeit is ér-
zékeltethetik, s azt is, hogy ezeket miképp
torzítja el az a szerep, amelyet a lehetséges
magatartás-módok közül magukra vállalnak.
Cserhalmi György Mackie alakítása egyaránt
megmutatja a figura erejét és esendőségét. Fád
úriemberként, kiégett sármőrként áll előttünk a
rablóvezér. Két-
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ségtelenül jelentős személyiség, aki mintha
megcsömörlött volna mindattól, amire az életét
építette. (Cserhalmi alakításának reális értékelé-
sét nemcsak a Koldusopera főszereplőjéhez ta-
padó sztereotípiák nehezítik, hanem a nyolcva-
nas évek színpadi és filmfőszerepei nyomán
Cserhalmiról kialakult kép is. Sokszor ezt az
energikus-enervált hőstípust kérik rajta számon
akkor is, amikor egészen más eszközökkel dol-
gozik. Az új színházi Don Juanban vagy Iva-
novban például sokkal visszafogottabb, finom
árnyalatokban megnyilatkozó, némileg befelé élő
alakokat formált meg. Ennek a szerepfelfogásnak
a folytatását érzem a Koldusoperában is.) Holl
István Peachumje viszont színes, energikus figu-
ra. Kíméletlen üzletember, lányáért aggódó apa, a
korrupció ellen fizetett besúgókkal szembe-szálló
aktivista, és egy mindenféle lehetőséget a saját
javára fordító ügyeskedő. Többnyire alakoskodik,
amikor őszintének tűnik, máskor meg komolyan
mondja azt, ami évődésnek, ironizálásnak,
képmutatásnak tetszik. Kétségtelenül ő az
előadás motorja (s azt is konstatálnunk kell,
hogy Holl az Új Színházban az egyik legjelentő-
sebb magyar színésszé érett). Marozsán Erika
Pollyja közönséges modorú bakfisból apjához
hasonlóan kíméletlen üzletemberré válik. Köz-

ben a női szerepeket is végigpróbálgatja a boldog
arától kezdve a féltékeny feleségen át egészen a
fájdalmas özvegyasszonyig, ám pózait váltogat-
va mindig szem előtt tartja, hogy legfontosabb
az önérvényesítés. (Marozsán Erikának a Vér-
nász epizódszerepe mellett kétségtelenül ez a
legjobb alakítása. Most mintha fölszabadultab-
ban bánna a hangjával, szélesebb skálán játszik,
állandó kiismerhetetlenség vegyül a gesztusai-
ba.) Csomós Mari tragikus sugárzással tölti meg
Kocsma Jenny alakját, Takács Katalin eltartott
gesztusokkal, ordenáré megszólalásokkal ábrá-
zolja Peachumnét, Prókai Annamária harsány
komikai felhangokkal alakítja Lucyt. Egységes
szerepfelfogásokat, de sokféle színészi eszközt
látunk az új színházi Koldusoperában. Mégsem
zilálódik szét az előadás. Egyrészt talán azért,
mert a Novák Eszter által (most visszafogottan)
használt eklektikus színházi nyelv ezt inkább le-
hetővé teszi, mint egy zárt stíluseszményre tö-
rekvő koncepció. Másrészt egységet teremt ben-
ne a színészi játék ereje (ami Novák legtöbb
előadásában magával ragadó). Ez valószínűleg
abból adódik, hogy a rendezőnő egyértelműen
színészei habitusából, modorából, adottságaiból
indul ki, s ezek optimális kibontására törekszik.

Ezáltal lehet összefoglaló érvényű és megrázó
erejű a finálé keserű gesztusa is. Minden fontos
szereplő színre lép, s legvégül a középen kupor-
gó fiatalok a capella ismétlik el a záróstrófát: „A
szabadság úgy lett totális, / hogy kinyírtuk végül

a morált is." Azoktól halljuk ezt, akik csak kom-
mentálói, de nem szereplői a Koldusoperának.
Rájuk még nem sugárzik egyik szerepből sem a
kikerülhetetlen amoralitás. Félig-meddig kívülál-
lók, de már érintettek. Ezért övék az utolsó szó
joga. Ez az a pillanat, amikor valóságértelmezés-
sé áll össze a sokféle látható ötlet és a dalokból
felderengő számtalan láthatatlan történet. Ez az a
helyzet, amikor személyes indulattá fogalma-
zódik mindaz, ami a színpadon (és mostanában a
világban) történt.

„A bornírtság mozaikja"

Szegeden nem „forgatták fel" a Koldusopera
szövegkönyvét, ráadásul itt Blum Tamás jól
mondható, énekelhető fordítását vették elő. A
jelenetek a megszokott sorrendben követik egy-
mást, még a három finálé is elhangzik (sőt a
Kikiáltó be is jelenti őket), pedig az előadást két
részben adják, s szünetet sem az első vagy a
második Koldusfinálénál tartanak. Megmarad-
nak tehát az előadásban a darab szerkezeti ele-
mei, de a megváltozott építkezés következtében
funkciótlan hatáselemmé egyszerűsödnek. Az el-
ső rész a második felvonás első jelenetével, Bics-
ka Maxi (Quintus Konrád) és Polly (Bacsa Ildikó)
búcsújával fejeződik be, de nem ér véget elégikus
hangulatú dalukkal. Miközben tovább szól a ze-
ne, a középen feszülő mozivásznon havas táj
jelenik meg. Nem sokkal később korcsolyapálya

tárul fel a filmvetítés mögött:
Polly és Maxi átszellemülten
siklanak, egymásba ka-
paszkodva keringenek
(gör)korcsolyáikon. Mi is ez
a zárójelenet? Emlék-vagy
vágykép? Netán a valóság?
Egy utolsó kürre
visszalopózott a rablóvezér?
Vagy a kényszerű búcsú a
könnyes nosztalgiát csalta
elő mindkettőjükből? Vagy
csupán a hatás kedvéért lett
ebből az alkalmi ötletből
zárókép?

A szegedi Koldusoperával
ez a legfőbb gondom: mintha
a hatáskeltés szándéka
minduntalan a gondolat
(pontosabban a való-
ságélmény, a társadalom-
kritika) elé tolakodna. Pedig
rengeteg nagyszerű öt-lettel,
sokértelmű megoldással él
Szikora János

Mira János díszlete a szegedi előadáshoz
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Rácz Tibor (Peacock), Bacsa Ildikó (Polly) és
Vajda Júlia (Peacockné) a szegedi előadásban
(Veréb Simon felvételei)

rendezése. De mindegyik önálló értékűnek bizo-
nyul, s nem egy átfogó valóságértelmezés ele-
meként funkcionál. Itt vannak például a filmvetí-
tések: többnyire a Privát Magyarországból köl-
csönzött harmincas évekbeli amatőr filmek. Va-
lóban azzal a lehetőséggel kecsegtetnek, amelyre
a műsorfüzetben Bódy Gábor utal: „A családi élet
apró nüanszaiból a polgári lét öntudatlanságá-
nak, megrendítően »ártatlan« bornírtságának
mozaikja áll össze." Ez a mondat akár az előadás
mottója, vezérelve is lehetne. A filmrészletek
azonban kevés érdekességet kínálnak, többször
ismétlődnek, és többnyire tematikus megfelelé-
sek szerint keretezik a darab jeleneteit. Igy a
színházba illesztett mozi egyre inkább illusztratív
jellegűvé válik.

Sokat ígér az is, ahogy a látványvilág megte-
remtéséhez Szikora a színpadot használja. Eleinte
nem a teljes teret játszatja be, hanem a rafinál-tan
mozgatott függönyök, vásznak segítségével
valamilyen - mozivászonhoz hasonló - képkivá-
gásban feltárt térrészletet. (Még inkább az „élő
mozi" benyomását kelti, hogy a jelenetindítások-
nál gyakran tüllfüggönyön keresztül látjuk az
eseményeket.) A díszlet (tervező Mira János)
eleinte ilyen apró, mozaikszerű térrészletekből
építkezik. Néha, ha kettős képkivágásban nyílik
meg a színpad, párhuzamos események is zajla-
nak. (Így jelenik meg Peacock - Rácz Tibor -
díszes ágya a bal oldalon, miközben a jobb oldali
iskolapadokban Peacockné [Vajda Júlia] irányí-
tásával hamarosan kezdődik a reggeli korált el-

lenpontozó keresztény szellemű utódnevelés.)
Máskor gyors helyszínváltásokat tesz lehetővé ez
a megoldás. Az első rész virtuóz „montázstech-
nikája" a második felvonásban egységesebb lát-
ványvilágba szerveződik: a színpad különféle
pontjain színes rongyhalmot látunk, eltérő néze-
tekből megmutatva. (Peacock koldusruhatárára
asszociálunk róla.) A ruhahalom egyre nő, egyre
inkább központi helyzetbe kerül, hogy az előadás
fináléjában egyértelműen uralja a képet. Olyan,
akárcsak egy ég felé magasodó szemétdomb.
Nem sokkal korábban, az éjszakában zseblám-
pákkal világítva a koldusok turkáltak itt, hogy a
koronázáshoz megfelelő öltözéket találjanak ma-
guknak. Erre a ruhahegyre kúszik fel a félmezte-
lenre vetkőztetett Bicska Maxi a kivégzéséhez. A
színes szemétdomb tetején mondja el a világ
elleni vádbeszédét. De váratlanul megmozdul a
ruhahegy, alóla egy óriási kagyló kerül elő, mely-
nek felnyíló héja alatt fehér parókás operaénekes
áll, aki a virágszirmokat szóró nőalakok között
áriában hirdet kegyelmet Maxi számára. Kétség-
telenül hatásos zárlat ez az operafinálé, de vajon
feloldja-e a darab talányait? Nem siklik-e át a
befejezésben az előadás ismét egy másik műfaj-
ba, mint ahogy azt már sokszor megtette? (A
vásári színjáték, a cirkusz, a revü, a musical és
az opera formai megoldásai egyaránt helyet kap-
nak a produkcióban. Az eklekticizmussal önmagá-
ban nincs baj. Azt érzem problémának, hogy az
előadás inkább csak használja a megidézett for-
mák hatáselemeit, de szellemiségüket, világképü-
ket nem idézi meg. Pedig a polgári bornírtságnak
és önáltatásnak ezek éppoly fontos és éppannyi-
ra reflektálatlan tömegművészeti műfajai, mint a
film.)

Szikora rendezése számtalan sokértelmű öt-
lettel él, amelyek szellemi izgalmat is ígérnek a

nézőknek. Motivikus kibontásuk többnyire pontos,
mégis valahogy elvarratlannak, meghatáro-
zatlannak érzem őket. Nem tudom például, hogy
miért fontos, hogy az eseményeket időnként két
bőrnadrágos, fekete angyalszárnyú, démonikus
figura figyeli. Talán a romlás angyalait, a gonosz-
ság erőit jelképezik? A darabban ábrázolt emberi
bűnök mitikus meghosszabbítását jeleznék? Vagy
csak a képek szélére festett emblémákat kell
látnunk bennük, „akik" a vizuális kompozícióban
nem jutnak allegorikus jelentéshez?

Szikora soha nem hagyja magukra a songokat,
mindig valamilyen koreográfiai ötlettel vagy
látványos akcióval erősíti meg őket. Ez azonban
némileg el is tereli a figyelmet a songokban rejlő
drámai erőről. Polly például egy asztal tetejére
mászva, a bandatagokkal incselkedve, egy szál
kombinéban adja elő Kalóz Jenny dalát (miközben
Bicska Maxi békésen várakozik az előtérben,
engedelmesen a kezében tartva felesége felsőru-
házatát.) A Salamon-dalt Kocsma Jenny (Fekete
Gizi) kislányok karának tanítja be; a kar néhány
versszak után átvált szolmizálásba, kézjelekkel is
mutogatva a hangokat. Aztán elhallgat a zene, ma-
radnak a szolmizációs mozdulatok. (A koldusszertár
melletti iskola diákja jutnak eszünkbe, később a
Striciballada alatt is leánykák szteppelnek át a szín-
padon.)

Az előadás legnagyobb problémája az, hogy a
színészi alakítások nem elég hatásosak benne, és
így a jelenetek híján vannak mindenféle drámai-
ságnak, feszültségnek. A figurák egy-két alap-
gesztussal leírhatók, a szituációk még alapszinten
sem bomlanak ki, nem jelennek meg a viszonyok,
feszültségek. Mindez nem a társulat gyen-
geségével, a színészek tehetségtelenségével ma-
gyarázható, inkább az előadás koncepciójával: a
próza önként adja át a terepet a zenének és a
látványnak.
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