
ŰJRA FILMEM 
A KOLDUSOPERA 

November végén kezdték 
forgatni a Berlin-Tempelhof 
Ufa-Stúdiókban a legdrá-
gább háború utáni német 
filmet: a „Koldusoperá"-t, 
Bertolt Brecht és Kurt Weill 
azonos című színdarabja 
nyomán. A Mackie Mcsser-
ről szóló film forgatását bo-
nyolult és hosszú történet 
előzi meg. Kurt Ulrich ber-
lini producer még 1958 ele-
jén kötötte meg végérvé-
nyesen a szerződést Brecht 
özvegyével — Helene Wei-
gellal és Weill özvegyével — 
Lőtte Lénával. 80 000 dol-
lárt (320 ezer márkát) fize-
tett nekik az engedélyért, 
hogy az egykori „polgár 
ij^sztésből" („Az ember csu-
pm gaztettekből él") és a 
niai musical-slágerből 
(„Mack the Knife," — Bics-
ka Maxi) filmváltozatot ké-
szítsen. 

Először Giuilietta Masiná-
val, Fellini feleségével kötöt i: 
megállapodást, akit akkor u 
„Műselyem ieány" círr.ű 
filmben látott, de aki „ A z 
országúton "-beli alakítáiá-

val hó .-.ította meg. A szerzőT 
dés azonban rövid időre 
szólt, -s végül is ki kellett fi-
zetnie a gázsit a színésznő-
nek nnélkül, hogy megkez-
dődött volna a forgatás. 
Ugyanis ekkor még sem 
Hel mut Kautner és Rolf 
Thicle, a kiszemelt rende-
zők., sem a megbízott forga-
tókönyvírók: Erich Kuby, 
Robert A. Stemmle és 
Georg Hurdalek nem voltak 
képesek a késői húszas évek 
n:igy színházi sikerdarabját a 
mai nyugatnémet társada-
lom számára felfrissíteni. 
-Sem ők, sem a producer 
r e m rendelkeztek rendezői 
koncepcióval és a forgatás-
hoz szükséges alapokkal. 
Aligha lehet- ezen csodál-
kozni. Brecht művét Her-
bert Ihering színházi kriti-
kus a berlini Theater a m 
Schiffbauerdammban tartott 
premier után (1928. augusz-
tus 28.) „radikális társadalmi 
kritikának, gonosz agresszi-
vitásnak" bélyegezte. „ A 
songok — így jegyezte fel 
Herbert Lüthy — a ki ro la-
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banó válság nagy slágerei 
lettek." A páholyban ülők 
ugyanúgy, mint a karzat kö-
zönsége, a polgárok ugyan-
úgy, mint a kommunisták 
teli torokból énekelték: 
„Először jön a zabálás és az-
után az erkölcs." 

A filmipar már annak ide-
jén ki akarta aknázni azt a si-
kert, amelyet az uralkodó 
társadalom gúnyos karika-
túráját nyújtó brechti míí 
aratott. A hollywoodi cég 
— Warner Brothers —, 
amelynek a „Singing Fool" 
című első hangosfilmje (A1 



Jolsonnal) éppen milliókat könyv-megbeszélések ku- kül. Lőtte Eisner, a filmoló-
hozott be, újabb kasszasikert darcba fulladtak. Brecht és gus tömören ítélte meg a 
szimatolt a „Koldusopera"- Pabst összevesztek. Pabst kész produktumot: „Pabst 
ban. Megszerezte a filmjo- egy „optikailag hangsúlyo- hígított." 
gokat és megbízta G. W. zott adaptációt" javasolt, Brecht és Weill tulajdon-
Pabst-t, a „Westfront 19 18" Brecht nem óhajtott „sem- képpen már a forgatás ideje 
rendezőjét, egy német— mi változtatást". Pabst vé- alatt beperelte a producert 
amerikai közös film rende- gül is megcsinálta a filmet „hamisítás" miatt. A tárgya-
zésével. Már az első forgató- Brecht közreműködése nél- lás kompromisszummal 
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végződött. A cég visszaadta 
a filmjogokat és viselte a 
perköltségeket. Nem csoda, 
hogy Brecht és Weill nem 
éltek azzal a lehetőséggel, 
hogy még egyszer megfil-
mesítsék a „Koldusopera "-t : 
a Pabst-Opus világsiker lett 
és még 1955-ben is, az újra-
bemutatás után, a nyugatné-
met kritikusok szentimentá-
lis recenziókat szenteltek 
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neki. Természetesen inkább 
„a művészi eseményt" ün-
nepelték benne, mint a 
„polgári ijesztést", amely 
időközben „történelmivé" 
vált. 

Ugyancsak nem csoda, 
hogy Kurt Ulrich által az 
újrafilmesítésre kinevezett 
írók és rendezők eléggé ta-
nácstalanul álltak e történel-
mi jelenséggel szemben. 
„Nincs értelme ma — mon-
dotta Helmut Káutner — a 
társadalmi kintornásokat 
forgatni. Ma már nem 
nyomják el az elnyomotta-
kat." 

Még Wolfgang Staudte (a 
„Rózsák az áílamügyész-
nek", a „Búcsú" rendezője), 
akit végül is Ulrich meg tu-
dott nyerni tervének, kije-
lentette: „A szociális táma-
dások ma levegőbe találnak. 
Akkor hatmillió munka-
nélküli volt. Ma hatmillióan 
hiányoznak. Ez olyan kü-
lönbség, mint a nyár és a 
tél." 

Staudte tehát kigondolt 
egy „ironikus-kritikus alul-
épitményt", egy kerettörté-

netet teli aktuális társada-
lomkritikai poénokkal. És 
Ulrich ezt a fajta filmet — 
tekintet nélkül Helene Wei-
gel esetleges kifogásaira 
(„Minden maradjon úgy, 
ahogy azt Brecht csinálta") 
— az elmúlt év őszén akarta 
műterembe küldeni. 

A terv meghiúsult: 1961 
augusztusában olyan éles 
kampány indult Brecht ellen 
Nyugat-Németországban, 

hogy Ulrich egyelőre fel-
adta tervét; Staudte vára-
kozó álláspontra helyezke-
dett. 

Időközben a berlini pro-
ducer lankadatlan érdeklő-
dést észlelhetett Brecht— 
Weill „Ripőkjátéka" iránt 
(ahogy Staudte nevezte); 
Carl Eoreman és Harold 
Hecht amerikai producerek, 
valamint a MCA-ügynök-
ség érdeklődtek Kelet-Ber-
linben a filmjogok iránt. 
Carlo Ponti, az olasz produ-
cer is engedélyt kért, hogy 
Sophia Loren De Sica „Al-
tonai foglyok" című filmjé-
ben „Kalóz-Jenny" dalát 
énekelhesse. 

Ulrich levonta a követ-
keztetést: „mindenhol nagy 
az érdeklődés". Újabb indí-
tási utasítást adott Staudté-
nak. 

E hosszú, akadályokkal 
teli előzmények ideje alatt 
egy bizonyos idegesség lett 
úrrá rajta: Utasításait úgy 
módosította, hogy a dara-
bot a „lehető leghűbben" 
vigyék filmre. Staudte rög-
tön törölte a kerettörténetet, 
és egy „tulajdonképpen szó 
szerint hű megfilmesítésre" 
törekedett, amely pusztán 
„valamennyi optikai ele-
tnet, amely lehetetlen a 
színpadon, rendkívüli mó-
don aktivizálja". 

Curd Jurgens (Mackie 
Messe), Hildegard Knef 
(Jenny), Gert Fröbe és Hilde 
Hildebrand (Peachum há-
zaspár), Walter Giller (Bett-
ler Filch) és az angol June 
Ritchie (Polly) Hein Heck-
roth díszletei között játsz-
hatnak, ahogyan azt több 
mint harminc évvel ezelőtt 
rögzítette. 
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