
géliumából valók), éppen igazságukkal és
tisztaságukkal hatnak. Természetesen nem
a Biblián van a hangsúly, hanem általában
az eszmén!

Brecht művének őse, Gay The Beggar's
Operja elsősorban zeneileg, de tör-
ténetében is Handel oratóriumainak pa-
ródiája volt. Most viszont Ljubimov a
záró bibliai részeknél visszatér a több-
szörösen parodizált, de szépségében,
művészi-emberi tartalmában változatlanul
érvényes eredetihez, a Handel - zenéhez.
Így az a feszültség, ami a cselekmény és a
songok között kialakul, meg-tetéződik
ezzel a felvonászáró ellen-ponttal is. Az
alapjában véve komikusra hangolt játék
tehát mindig elkomorul.

A harmadik felvonást kettős lezárás
fejezi be. A hat öregember zsolozmázása
után a színpad elején ülő színészek lassan,
szomorúan, félig maguknak, félig nekünk
mondják el a Hegyi beszéd né-hány
mondatát azokról, akik látván nem látnak,
hallván nem hallanak, s azokról, akik nem
értik vagy nem akarják érteni, ami
körülöttük történik.

Bertoll Brecht: Háromgarasos opera (Koldus-
opera) (Nemzeti Színház)

Zenéjét szerezte: Kurt Weill. Diszlettervező:
David Borovszkij m. v. Jelmeztervező: Vágó
Nelly. Szcenikus: Bakó József. Zenei vezető:
Simon Zoltán. A dalszövegeket fordította:
Blum Tamás. Dramaturg: Bereczky
Erzsébet. A rendező munkatársa: Tatár Esz-
ter. Koreográfia: Lothar Hanff és Eva Reint-
haller m. v. Rendezte: Jurij Ljubimov m. v.

Szereplők: Újlaki Dénes, Garas Dezső m.
v., Törőcsik Mari m. v., Udvaros Dorottya,
Gelley Kornél, Moór Marianna, Ronvecz
Mária, Kátay Endre, Kun Vilmos, Helyey
László, Dörner György, Vajda László,
Balkay Géza, Eperjes Károly, Bubik István,
Hollósi Frigyes, Pathó István, Izsóf Vilmos,
Olsavszky Éva.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Brecht -
elidegenités nélkül

A Koldusopera Szolnokon

Az expresszionista dráma - mint köz-
tudott - szakít a naturizmus hagyományos
színházfelfogásával. Á színpad nem
„szoba" többé, amelynek hiányzó
negyedik falán betekinthet a közönség,
hanem emelvény, szószék, ahonnan pél-
dázatot hallhat a nagyérdemű. Mindez
megakadályozza a beleélés-átélés hagyo-
mányos élményét - az expresszionista
színház, nem vonja bűvkörébe a nézőt,
hanem eltávolítja, elidegeníti. Ez a brechti
V-effektus lényege. Kétségtelen, hogy ez
a szemlélet hatott legtermékenyítőbben a
XX. századi dráma történetére. Brecht az,
aki „valóra váltotta az expresszionizmus
füstbe ment álmát: az évszázados
hagyományokon kialakult európai dráma
felváltását egy gyökeresen és radikálisan
újfajta drámatípussal, amelyről joggal
mondható el, hogy új korszakot nyitotta
drámatörténetben". (l lalász Élőd: A német
irodalom története.)

Brecht valamennyi műve morális pél-
dázat a világ átalakíthatóságáról. Az el-
idegenítéssel az a célja, hogy állásfoglalás-
ra kényszerítse a nézőt. A brechti színház

ezért mindig politizáló. Minden rendező
akkor játszott Brechtet, ha valamilyen
aktuális mondanivalója volt vele. Ilye-nek
voltak Major Brecht-rendezései és a
közelmúltban Ljubimov Háromgarasos
operája a Nemzeti Színházban. És ezért
választotta a Koldusoperát második szín-
padi rendezéséül Sándor Pál is Szolno-
kon.

A Dreigroschenoper az egyik legnépsze-
rűbb Brecht-mű. (Szolnokon Blwn Tamás
fordításában játsszák.) Van regény-,
darab- és filmváltozata. Alapja - mint a
szerző számos darabja esetében - egy
ősmű: John Gay The Beggar 's Operja, ez a
XVIII. századi angol szatíra. Brecht
változatának egyenértékű alkotóeleme a
zene: Kurt Weill nagyszerű songjai méltán
tették világhírűvé ezt az „operát". Á
songok önmagukban is kerek, előad-ható,
a középkori vásári énekek stílusára
emlékeztető balladák. Előadásmódjuk a
rendezői-színészi szándéktól függően kü-
lönböző. A szolnoki előadás egyik leg-
főbb erőssége, hogy a songok nem be-
tétszámokként, hangzanak el, hanem
olyan szervesen illeszkednek a játékba,
mint egy valódi operaelőadásban.

Miről is szól a Koldusopera példázata?
Elsősorban a pénzről, a pénz utáni hajsza
módozatairól. E tevékenység rokonítja az
üzletembert és a gengszterfőnököt. Az
egyik Jonathan Jeremiah Peacock - a
polgár, a köztiszteletben álló cég, a
„Koldusbarát" tulajdonosa, aki az

Egri Kati (Polly) és Kern András (Bicska Maxi) a szolnoki Koldusoperában



emberi szánalomból kovácsol jövedel-
mező ipart magának. A másik - Bicska
Maxi - a profi bűnöző, többrendbeli be-
törés és gyilkosság tettese, aki elveszi a
társadalomtól azt, amire éppen szüksége
van.

A szolnoki Peacock Kristóf Tibor ala-
kításában szenvtelen gazember. Elszántan
és következetesen képviseli azt a társadal-
mat, amelynek érdekei az övével közö-
sek: a profitszerzés. E cél érdekében sem-
milyen eszköztől sem riad vissza, magát
a rendőrfőnököt is megfélemlíti. Peacock
és Tigris Brown jelenete a szolnoki
előadásban kulcspont: a hatalmon levők
fognak össze a társadalmon kívüli Bicska
Maxi ellen. Közös jelenetük arra is példa,
mennyire szövegértelmező a legapróbb
játék is Sándor Pál rendezésében.
Peacock Ninive rendőrkapitányának ese-
tével példálózik - akit Semiramis király-

nő kígyóval büntetett -, közben egyen-
letesen masszírozza Brown fejét, mintha
csak jól belé akarná vésni a hallottakat.
Ezzel a művelettel sikerül elkennie a fe-
kete szemfestéket a rendőrfőnök arcán,
aki így „feketebáránnyá" változik a fehér
arcú szereplők között: ő lesz a bűn-bak,
ha Bicska Maxi nem kerül kézre. Nagy
Zoltán külső adottságai meghatározzák
Tigris Brown-alakítását. Két méter
magas, vállas, a szó szoros értelmében
hatalmas jelenség. Hozzá képest a Bicska
Maxit alakító Kern András törékeny al-
katú. Ezt a kontrasztot a rendezés erő-
teljesen ki is használja. Hol humorforrás-
ként, például a záróképben, ahol Brown
ölbe kapja Maxit, minta hepiendes filmek
szerelmi nagyjelenetében szokás. Hol
pedig gondolati tartalmak közvetítésé-re,
mint az esküvői jelenetben: Tigris Brown
keblére öleli Maxit, aki szinte

a derekáig ér. (Így összefonódva ének-lik
el az Agyú-dalt.) Kern mindvégig felnéz
Nagyra - nem tehet mást, hiszen a színész
több fejjel magasabb nála. Ebből a
kényszerből születik az a lélek-tani
helyzet, hogy érezzük: Maxi nem bízik
igazán Brownban. Kern hol nagy-szájúan
és fölényesen hivatkozik régi barátságukra
és közös üzleteikre, hol félén-ken és
bizonyságot várva les föl Nagy Zoltánra.
Ez a motívum nemcsak kettőjük viszonyát
árnyalja, hanem előrevetíti Tigris Brown
árulását is. A rendőrkapitány ugyanis nem
az a lágyszívű jó barát, aki sírva fakad
Maxi elfogatásán (ahogy a Nemzeti
Színházban Gelley Kornél játszotta),
hanem megvesztegethető, számító
gazember, aki mindig a sikerrel, a
haszonnal szolidáris. Abban a pillanatban,
hogy Maxinak befellegzett, ő Peacock
pártjára áll, akitől az újabb hasznot reméli.
(Könnyei ezért, ha vannak is, hazugok és
hamisak, búcsúja volt barátjától puszta
formalitás.) Peacock és Tigris Brown
második összecsapása pontosan érzékelteti
ezt az átpártolást. A jelenet-nek remek íve
van, hiszen azzal indul, hogy a
rendőrfőnök letartóztatja a kolduskirályt.
Peacock azonban megzsarolja ellenfelét,
és Brownnak nincs más választása:
rendőröket kell küldenie Maxiért. Ezt már
derűs kávézgatás köz-ben beszélik meg - a
bögrék úgy koccannak össze, mint
Peacockné vacogó fogai -, és a jelenet
vége érzékeny búcsú: testvéri csók és
ölelés a két szövetséges között.

Sándor Pál értelmezésében Tigris Brown
főszereplővé válik Bicska Maxi és
Peacock mellett. A hatalom képviselője ő,
az abszolút nyertes kettőjük
összecsapásában. A kapitalista
társadalomban polgár és bűnöző között
nincs különbség, az üzleti élet és az
alvilág eszközei azonosak - mondja
Brecht. Bűnöző és bűnüldöző között sincs
különbség, a hatalom eszközei is
tisztességtelenek - sugallja a szolnoki
előadás.

Minden Koldusopera-rendezés kulcsje-
lenetei a finálék. (Így volt ez Ljubimovnál
is, ahol szinte biblikus kicsengést nyertek
a felvonásvégek, sőt az előadás egésze is.)
Sándor Pál finálébeállításai kemények,
zajosak, provokatívak. Az első felvonás
végén hatalmas piros transzparenst
emelnek magasba a szereplők, rajta a
brechti mondat: „Hogyha minden így
marad, az ember végül megrohad." (Ebből
a transzparensből gyúrnak majd kordont a
kivégzési jelenetben.) A második
koldusfináléra a börtönben
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kerül sor, valamennyi szereplő részt vesz
benne rabruhásan. A feltett kezű tömeg
arról énekel, hogy „megélni tiszta kézzel
nem lehet". Á zárójelenet képileg is
nagyszabású. Maxit megmenti a királynő
kegye, a brechti példázat azonban nem
volna teljes Peacock mondata nélkül: „A
király lovas futárjai nagyon ritkán jönnek
meg olyankor, amikor a megrugdosottak
rúgják fel a törvényt. Ezért nem is
szabadna a vétket túlságosan üldözni." A
finálét láthatatlan „mennyei kórus" énekli,
ezen a szereplők meglepődnek,
abbahagyják az éneket, és elkezdenek
felfelé figyelni. Közben sajátos
pantomimjátékkal alakzattá szerveződ-
nek: utolsó képünk az előadásról a gúlává
dermedt sok kifestett, rémült és cso-
dálkozó arc. Filmbe illő látványos cso-
portkép.

Kétségtelen, hogy a szolnoki előadás-
nak számos ilyen filmes ihletésű pillanata
van. Az, hogy Sándor Pál filmrendezői
gyakorlatának számos törekvését átvitte
színpadra, nem rontja, hanem emeli a
szolnoki Koldusopera értékét. Egy profi
színházi előadás lett gazdagabb a rendező
filmes tapasztalataival. Melyek ezek?
Elsősorban a fényeffektusok gyakori és
funkcionális alkalmazása. Erre annál is
inkább szükség van, mert az előadás dísz-
lete rendkívül puritán, a csaknem üres
színpadon egyetlen elem segítségével vál-
takoznak a helyszínek. A kimerevített
fémháló - Antal Csaba ötletes díszlete -
egyszerre mennyezet, üzlet, ágy és leg-
főképpen börtön. A díszlet rácsjellege
alapvetően dominál az előadásban.
Ugyanilyen funkcionálisak a ruhák is -
Szakács Györgyi tervei-, amelyek kellően
harsányak és karikaturisztikusak. A
fényeffektusok váltakozva keltenek
kemény és lágy hatásokat. Á bordély-
házban például a vörös fény dominál,
Polly egyik songjánál sárga fényben áll,
miközben a bandatagokat egy-egy reflek-
tor pásztázza - ettől A kalózok szere-tője
című ballada drámai aláfestést kap. A
rendezés legnagyobb ötlete a némafilmes
technika alkalmazása, ami az előadás
groteszk-ironikus hangvételét erősíti. Ilyen
az esküvői jelenet megoldása. Színpadi
kivitelezése tökéletes, noha ez a technika a
szereplőktől egészen sajátos
mozgásvariációkat igényel. Ebben
különösen Egri Kati remekel, akinek
szemrebbenései, torz fintorai, szögletes
járása hitelesen idézik a néma-film
kezdetleges mozgását. A másik ilyen
jelenet a két feleség, Polly és Lucy
összecsapása, amely az előadás egyik

csúcspontja. A két színésznő játékát a
burleszk legjobb hagyományai jellemzik.
Az egész jelenet chaplini ihletésű: Lucy a
lábvizét vetélytársnője nyakába zúdít-ja,
Polly viszont egy felrobbanó gyufával áll
bosszút, amitől a másiknak kormos lesz a
képe. Repülnek a tárgyak, és a ragadós
ételeket egymásra mázolják - így zajlik a
nőstényháború. Takács Katalin ezzel a
Lucy-alakítással végérvényesen kinőtte a
naivaszerepkört, amelybe évek óta
beskatulyázták. És ezzel mintha görcseit-
gátlásait is levetette volna, soha ilyen
elemében nem volt még.

Egri Kati az előadás egyik meglepetése:
kész, kiforrott színészegyéniség. Pollyja
nem szelíd, elcsábított lány, hanem
férfias, rámenős, kemény, erőszakos üz-
letasszony, aki Maxi és a pénz közül az

utóbbit választja. Ezért minden mozdulata
szerepjátszás, a végső búcsú pillanatában
már a gazdag özvegy pózában tetszeleg.
Rendkívüli drámai érzékkel adja elő a
songokat: kellően érzelmes, erotikus,
pikáns és komikus - ahogy a dalok
megkívánják.

Brecht azt írja a színész munkájáról,
hogy nem az átlényegülés, hanem az áb-
rázolás a feladata. „Ő nem Lear, nem
Harpagon és nem Svejk, ő megmutatja
ezeket az embereket." Másutt pedig ilyen
instrukciókat ad: „A színésznek úgy kell
játszania, hogy a közönség az ő saját
művészetét is, azt a módot, ahogy
technikai eszközeinek birtokában van,
könnyednek láthassa." (Brecht: A7 el-
idegenítési effektus.) Ilyen értelemben
brechti a szolnoki Koldusopera legtöbb
alakítása.
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Margittai Ági Peacocknéja karikatúra a
női nemről. Rengeteg játéka van az
előadásban: ugrál, szökdécsel a boldog-
ságtól, amikor elfogják Bicska Maxit,
kikezd a koldus-beosztottakkal, kétség-
beesetten utánakap a kiömlő italnak,
rongyokban jár, de szőrmeboát akaszt a
nyakába. Trampli nagyságos asszony. Van
valami hátborzongatóan komikus abban,
ahogy ez az ordenáré, slampos nő-személy
régi vonzerejét csillogtatva a szexuális
szolgaságról énekel.

Kevésbé sikerült alakítás Antal Anettáé.
Kocsma Jennyje színtelen, egysíkú,
monoton. Egyedül a songok interpretá-
lásában jó. Ezek a songok Sándor Pál
rendezői felfogásában egyenrangú alko-
tórészei a darabnak. Jó példa erre Jenny és
Maxi közös dala, amelyben a múltjukra
emlékeznek. Kern az első strófát egyedül
énekli a bordélyház lakóinak, a második
szakaszra megérkezik - kabátban - Jenny
is. A végső strófát együtt éneklik-táncolják,
miközben körülfogják őket a rendőrök:
Jenny elárulta Maxit.

Eléggé arcnélküliek a banda tagjai is, ez
alól a vendég Sörös Sándor sem kivé-tel.
Jó volt viszont Smith közrendőr szerepében
- aki mindig szorosan a főnöke nyomában
halad - Csák György. (A kettőjük
magassága közti különbség óhatatlanul
humorforrás.) A narrátor a szolnoki
előadásban maga is bandatag: Horgasujjú
Jakab, aki rekedt hangon intonálja az
eseményeket. Ifj. Kőmíves Sándor
kezdetben még igazi rezonőr, később maga
is drukkerré válik: hang-súlyaival egyben
kommentálja is a történetet.

A szolnoki előadás nyeresége kétség-
telenül a vendég Kern András, Sándor Pál
filmjeinek állandó szereplője. Kern
született clown. Ebből a képességéből építi
föl Bicska Maxi szerepét is. Fekete
kabátban, fekete kalapban, fehér kesztyű-
ben és sállal, fehérre maszkírozott bo-
hócarccal énekli az előadás elején a Cápa-
dalt. Kern Bicska Maxija rokonszenves
gazember. Kedves, elbűvölő. A bandában
úri pozőr, a bordélyházban fejedelmi,
Pollyval érzelmes, Lucyval felsőbbséges,
és mindkettőjüknek szemrebbenés nél-kül
hazudik. Viszonya Tigris Brownnal az
említett módon ambivalens : régi ba-
rátságuk alapján számít rá, lekenyerezi,
ugyanakkor mindvégig nem bízik benne.
Talán épp azért, mert ismeri. Kern leg-
mesteribben előadott songja az utolsó:
„Ballada, amelyben mindenkitől bocsánatot kér."
Ez a bocsánatkérés korántsem a megtöretés
jele, Maxi nem változott

meg, és nem bánt meg semmit, csak
vesztes maradt a világgal szemben. Mo-
nológjában összehasonlítja saját bűneit az
államéival: „Mit számít egy bankrablás
egy bankalapítással szemben? Mi egy
betörés egy gerincbetöréshez képest... Mi
egy liliomtiprás a jogtipráshoz képest...
Mit jelent egy ember meggyilkolása,
szemben egy ember alkalmaztatásával...
Mi egy halál egy születéshez képest?"
Kern Bicska Maxija egy hanyatló szakma
hanyatló képviselője, aki alulmarad a
nagyobb rosszal: a hatalommal szemben.
Brecht darabjaiban többnyire nincs pozitív
figura, hogy a néző ne azonosulhasson
senkivel sem. Kern Andrásnak azonban
sikerül maga mellé állítania a néző
rokonszenvét.

Sándor Pál Brecht-értelmezésének kul-
csa, hogy nem törekszik mindenáron el-
idegenítésre. Ezért választott olyan szí-
nészt, akivel azonosulni tudunk. Rende-
zése emóciókat vált ki, sőt a Brecht által
elítélt átélésre is lehetőséget nyújt szí-
nésznek, nézőnek egyaránt. Es mégis
autentikus Brecht-előadást látunk Szol-
nokon attól kezdve, hogy a társulat tri-
kóban bemelegít a színpadon. A rendezés
ugyanis a darab groteszk ironikussá-gát,
parabolajellegét hangsúlyozza. Itt minden
játék, sőt játék a játékban, sem-mit sem
kell komolyan venni - bohóc-tréfa az
egész. Ezt szolgálják az előadás filmes
megoldásai (dicséretére váljék a
rendezőnek, hogy az említett némafilmes
technikát - bármily csábító lehetőség is -
ritkán alkalmazza). Ez a magyarázata a
lisztesképű bohócarcoknak, a barnára
festett szájaknak, az erősen kontúrozott
szemeknek. Mindezek eredményeképpen
korszerű Brecht-előadást láthatunk a
szolnoki Szigligeti Színházban, egy neves
filmrendező jelentős színpadi vállal-
kozását.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera
(Szigligeti Színház, .Szolnok)

Rendezte: Sándor Pál m. v. Díszlettervező:
Antal Csaba. Koreográfus: Krámer György
m. v. Dramaturg: Kornis Mihály. Jelmez-
tervező: Szakács Györgyi m. v. Zenei munka-
társ: Selmeczi György m. v. Karmester: Ná-
dor László.

Szereplők: Kern András m. v., Kristóf Ti-
bor, Margittai Ági, Egri Kati, Nagy Zoltán,
Takács Katalin, Antal Anetta, Sörös Sándor
m. v., ifj. Kőmíves Sándor, Takács Gyula,
Jakab Csaba, Varga Károly, Váry Károly,
Basilides Barna, Téri Sándor, Mucsi Zoltán,
Csák György, Csankó Zoltán, Sebestyén
Éva, Hanga Erika, Bárdos Margit, Turza
Irén, Simó Éva, Hullan Zsuzsa, Ujvári Jú-
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KOLTAI TAMÁS

Csak éppen .. .

Az Egy hónap falun Kaposváron

„Ti mind nagyszerű emberek vagytok ...
mind, mind... csak éppen. . ." - kiáltja
kétségbeesetten Natalja Petrovna, és
kirohan a színpadról. Ezek az utolsó
szavai, többé már nem jelenik meg a
darabban. A tétova, félbehagyott mondat
fönnakad a levegőben, és az előadás
végéig a színpad fölött lebeg.

Az ilyen „befejezetlen" érzések vagy
inkább lelkiállapotok nagyon fontosak
Turgenyev Egy hónap falun című tragi-
komédiájában. (Az eredeti színlap csak
komédiának nevezi.) Azt lehet mondani,
hogy a darab lényege az érzések tisztá-
zatlansága, bizonytalansága és zűrzavara,
ami már nagyon közel áll az egész élet, a
létezés bizonytalanságához. Amikor
ugyanis Natalja Petrovna keserűen ki-
fakad a körülötte levő emberek „nagy-
szerűségéről", akkor éppen lelki válsá-
gának mélypontján van, életének alap-vető
megoldatlanságával kénytelen
szembenézni. Az egészben az a furcsa -
ami csakugyan tragikomédiává teszi a
darabot -, hogy a szereplők a maguk
módján tényleg nagyszerű emberek, csak
éppen... Es újra itt vagyunk Natalja
Petrovna „csak éppen"-jénél. Valójában
erről a „csak éppen"-ről szól az Egy hónap
falun.

A kérdés tehát - és egyben a „csak
éppen" magyarázata - az, hogy miért
boldogtalan ez a sok nagyszerű ember.
(Mert hogy ők szintén boldogtalanok
nemcsak Natalja Petrovna, azt talán fö-
lösleges is mondani.) S ez már tipikusan
orosz kérdés. Az egész orosz irodalom
nagyjából erről a kérdésről szól. Az Egy
hónap falun ebből a szempontból azért
különösen érdekes, mert látszólagos idillt
ábrázol: egy gazdag földbirtokos
családjának és közvetlen környezetének
gondtalan falusi nyaralását mutatja be.
Egyetlen „idegen elem" sem kerül be a
konfliktusba, külső fenyegetésnek nyoma
sincs, a szereplőknek nem kell mással
elszámolniuk, mint saját érzelmeik-kel. Ha
képileg akarnánk megjeleníteni a darab
helyzeteit, akkor egy derűs akvarell
világos színeit képzelhetjük magunk elé,
nyírfákkal, fehér napernyőkkel, hangulatos
szobabelsőkkel. Az idillt belülről mégis
szétrobbantja valami.


