
élete hármas csődtömegében. Ez a di-
menzió teljességgel hiányzik Győry Emil
alakításából - bár nyilván a rendező sem
kérte rajta számon, hiszen ez nem a
„további" dimenziók előadása.

Dévényi Ildikó Lili szobalánya és Pál-
fai Péter Lonségur tábornoka a maga
szürke egysíkúságában nem szorul külö-
nösebb elemzésre; utóbbinak minden-
esetre akaratlan érdeme, hogy alakítása
nyomán a néző aligha kezd töprengeni,
mit is keres egy tábornok ebben az átla-
gos kispolgári családban. Maronka Csilla
Ida Mortemart-ja, testhez tapadó fekete
estélyi ruhájában, a magyar színpadok
egyik legtökéletesebb női alakjának lát-
ványával ajándékozza meg a nézőt, de
ezen túlmenően leleplezi a rendező ér-
dektelenségét és a színésznő tanácsta-
lanságát e figurával kapcsolatban. A
gyönyörű hölgy, a maga disszonáns fizi-
kai gyengeségével, új dimenziót hoz a
darabba - egyrészt, nevéhez híven, a
Halál, másrészt a szürrealista játékosság
vagy, brutálisabban szólva, a semmire
sem kötelező polgárpukkasztás dimen-
zióját -, továbbá ki ne ismerne rá a jele-
net elején A kopasz énekesnő előképére,
a kommunikációképtelenség szatirikus
megfogalmazására? Szőkét egyik jelen-
tés sem látszott különösebben érdekelni
(még arra sem fordított figyelmet, hogy a
szellentéseknek megfelelő zenei jelek
szellemesek, eredetiek legyenek, netán
valami gondolatot fejezzenek ki), így a
jelenet a kabarészerű betét, a „csak"
szint-jén marad, s Maronka Csillának
láthatóan sejtelme sincs, ezen belül mit is
kellene és lehetne eljátszani. Pedig Ida
„természeten túli" alakja még egy
realisztikus koncepción belül is
értelmezhető; gondoljunk, mutatis
mutandis, Szakonyi Adáshibájának
Emberfi-Krisztus figurájára.

Az, hogy a rendezőt mindenekelőtt a
Paumelle család leleplezése érdekelte,

s e célból gyúrta át őket mintegy Spiró
György Esti műsora két házaspárjának
képére és színvonalára, önmagában, is-
métlem, elfogadható. Választott hangne-
mén belül viszont az előadás túlságosan
monoton, túl hamar elsüti minden pus-
kaporát; Szőke nem tudta invencióval
pótolni azt, amit a szöveg ehhez az elkép-
zeléshez nem nyújt, mert nem akart
nyújtani. Így válik külön tehertétellé a
túlságosan elnyújtott játékidő is; ha már
a rendező a szöveg szellemét nem res-
pektálta, saját helyzetén könnyített vol-
na, ha nem respektálja terjedelmét sem,
és jobban meghúzza, a számára igazán
fontos passzusok javára.

A végeredmény: a magyar közönség
végre megismerhetett egy kitűnő, ma is
eleven darabot (olyan fordításban, amely
nemcsak - egyébként méltánylandó -
anyagi okokból, hanem joggal vallja ma-
gát magyar színpadra való adaptációnak)
s mellette egy a darabtól határozott ívben
elkanyarodó rendezői elgondolást. A
kettőt azonban lehetett volna élveze-
tesebb színházi estében is összekapcsol-
ni akkor, ha a rendező a maga, lényegileg
és szándékoltan nem elegáns koncepció-
ját több - s ez esetben már ismét vitraci-
nak is nevezhető - eleganciával tudta
volna kivitelezni.

Roger Vitrac: Viktor avagy A gyermekuralom
(pécsi Nemzeti Színház)
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RAJK ANDRÁS

A Koldusopera - mint
zenedráma

Szóval ismét a Koldusopera. Hadd idéz-
zek vele kapcsolatban két évvel ezelőtti
újságban megjelent sorokat: ,,Színpadain-
kon divathullámként söpör végig időnként
egy-egy klasszikus dráma... reneszánsza. "
(Kritika, 1985. szeptember: Koldus-
operák.) Hazai hányattatásai, majd sikerei
után most megint egyszerre négy helyen:
Józsefvárosi Színház, József Attila Szín-
ház, győri Kisfaludy Színház és az Arany
János Színház stúdiósainak vizsgaelő-
adása (mindenütt Blum Tamás fordításá-
ban). Ez a sorozat kétségkívül jelenség - s
egyáltalán nem biztos, hogy mindenben
örvendetes. Az a része, hogy színházmű-
vészetünk felismeri Brecht-Weill remek-
művének mély igazságait, kivált, ahogyan
pénzviszonyok és morális viszonyok
összefüggése dolgában ebben a komplex
alkotásban prózai és zenei áttételek révén
kifejeződnek - nos, a dolog-nak ez a része
örvendetes. Vagyis hát az volna, ha
biztosak lehetnénk benne, hogy erről van
szó; arról tehát, hogy a mű oly módon arat
új meg új sikert, hogy eközben töretlenül
őrzi eredeti, hideglelős tartalmát. De őrzi
vajon?!

Jogi korlátokat természetesen nem lehet
emelni, így szabályozva, hogy mely tár-
sulat játszhatja a Koldusoperát és melyik
nem. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy
évek óta erre alkalmatlan együttesek is
szíre-szóra előveszik. Ugyanezek tíz
megfontolás után sem veselkednének neki
egy másik Brecht-műnek, amely kevésbé
vagy egyáltalán nem ígér kasszasikert. (A
mű a pénz hatalmáról is szól.) Olyannak
tehát, amelyről az a téves véleményük,
hogy a bemutatása a Koldusoperánál
nagyobb művészi erőfeszítést kíván. Ez a
legrosszabb fajta tévedés. A Koldusopera
(és még egy-két sajátos Brecht-mű) elő-
adása indokolná a legtöbb és a legsokolda-
lúbb megfontolást, lévén az életművön
belül is sajátos. Következésképp hű meg-
szólaltatása is összetett prózai-zenei adott-
ságok függvénye. „Vannak... technikai
feltételek - mondta harmincegy évvel
ezelőtti Koldusopera-rendezésén kínlódva,
töprengve egyik legnagyobb színpadra
állítója, Giorgio Strehler -, egy olyan szí-
nészgárda, melyben a szóban forgó szín-
padi mű minden szerepére van tehetség-
ben, fizikai és vokális adottságokban

Vári Éva (Emília), Győry Emil (Antal), Füsti Molnár Éva (Eszter) és Balikó Tamás (Viktor) a
pécsi Vitrac-darabban (Tér István felvételei)



megfelelő színész." Ragyogó fejtegetésé-
ben később megjegyzi: „Elismerjük és
hangsúlyozzuk Weill zenéjének központi
szerepét Brecht művében, bár az is
nyilvánvaló, hogy ez a zene az egyik leg-
súlyosabb és legkézzelfoghatóbb, noha
vonzó akadály, amelyet le kell győznünk."

A fejtegetésből, ahol Strehler a mű ha-
tásos előadhatóságának feltételei között
„sajátos körülmények összejátszásáról"
beszél, nem találomra, nem véletlenül
ragadtam ki a vokális problémákra, végül
is egészében a zenére vonatkozó utalást.
Rövid fejtegetésemet javarészt erre kívá-
nom szűkíteni, és végkövetkeztetésem-
ben is erre a műfajában csaknem egyedül-
álló (leginkább a „nagy" Mahagonnyhoz
hasonlítható) korai Brecht-műre korláto-
zódni. Erre a „nyaktörő és rázós vállalko-
zásra" - egyelőre tovább is Strehlernél
maradva.

Prózai változata nincs!

A Koldusopera nem tréfából, nem a
„blickfang" kedvéért viseli címében (ere-
deti címében is) a műfaját: rossz zenei,
félig-meddig zenei vagy egyáltalán nem
zenei megközelítésben eljátszhatatlan.
Nem véletlen, hogy Weill mellett a zene
olyan mestereit foglalkoztatta, mint Mil-
haud és Britten. Mégis azt kell monda-
nom, hogy a rossz vagy a félig-meddig
zenei közelítéshez képest - bármily
váratlan állítás - a harmadik, tehát a
zenétlen volna még aránylag a legkisebb
veszteség. Ha ugyan egyáltalán lehetsé-
ges volna. Olyan bolond színházcsináló
még nem akadt, aki - belátva társulatának
teljes vokális alkalmatlanságát -
lemondott volna Weill zenéjének vonzá-
sáról, és beérte volna egy prózává szik-
kasztott előadással. A képtelen feltétele-
zésbe csak annak érzékeltetésére megyek
bele, hogy kifejezzem: a veszteség csak
akkora lenne, mint mondjuk- mutatis
mutandis - egy prózai Traviata-, Gianni
Schicchi-, Carmen-, Manon-, Tosca-
előadás esetében, szándékkal említve
bizonyos irodalmi értékkel rendelkező
librettókat, amelyek között akad is
zenétlenül színpadra kerülő mű. A vesz-
teség, a torzulás semmiképpen nem volna
akkora, mintha a fenti operákat fel-
készületlen énekesek próbálnák életre
kelteni. Minden hasonlat sántít, így az
enyém is. Annyi viszont bizonyos, hogy
egy zeneileg rossz Koldusopera: nem a
Koldusopera. Sőt, az is bizonyos - egyetlen
megjegyzés erejéig túllépve a Koldusopera
szűkebben értelmezett témakörén -,

hogy mind ez ideig a kelleténél kevesebb
szó esik nálunk a Brecht-játszás gondjai
között a zenei megvalósításról. Holott
olyan lángelme életművéről van szó, aki
színházi szerzőként kongeniális zene-
szerzőkkel működött együtt, Weill mel-
lett Hans Eislerrel és Paul Dessauval; aki -
Brecht - alapvető fontosságot tulajdo-
nított a zene drámai szerepének.

Vissza immár szorosan a Koldusoperá-
hoz. Nem haszontalan itt némi, nagyon
rövid kultúrhistóriai visszapillantás. (A
József Attila Színház előadása alkalmaz
is ilyen prózai „nyitányt".) Mint ismere-
tes, Brecht egy kétszáz évvel korábbi, a
maga nemében ugyancsak egyedülálló
balladaoperához, John Gay és Jonann
Christoph Pepusch 1728-ból származó
művéhez nyúlt vissza. Tette pedig azért,
mert rokonnak érezte Swift barátjának,
Gaynek a vitriolos társadalom- és művé-
szetbírálatát, és a századelőéihez hason-
lónak a történelmi-társadalmi-kulturális
körülményeket, amelyek az eredeti Kol-
dusoperát kiváltották.

Nem kíván hát bő magyarázatot, hogy
mi a jelentősége a Koldusoperában a
zenének, ide értve bekövetkezésének pil-
lanatait, hangvételét, hangszerelését, elő-
adási árnyalatait, éneklésének színvona-
lát, azokat a logikátlan és rendkívüli
(éppen ennek révén brechti módon „el-
idegenítő") kontrasztokat, amelyek lép-
ten-nyomon megszakítják és megtörik a

cselekmény hol förtelmes, hogy „idilli"
menetét. A mű kétségkívül nemcsak maga
opera, hanem itt-ott a paródiája is (Gay-
Pepusch Koldusoperája is) - ehhez azon-
ban két megjegyzés szükséges. Az egyik:
ez a vonása nem különálló, hanem a tár-
sadalombírálat, az ízléssznobériában meg-
nyilvánuló hazugság bírálatának a szer-
ves része. Túlhangsúlyozása a markán-
sabb lényeg felől könnyen sodor éppen a
műben gyűlölettel kezelt laposság,
„magyarán" a giccs irányába. Zeneileg
(zenedramaturgiailag) gyenge előadás ese-
tében fokozott ez a veszély. A másik ide
tartozó megjegyzés: zenei paródia éppúgy
csak zeneileg verzált művésztől önmaga,
amiként az „ügyetlen" légtornász mutatvá-
nyának ellenállhatatlanul komikus hatását
is csak elsőrendű artista válthatja ki.

Idézetek sokaságával támaszthatnám
alá véleményemet, egyetértve a sokból
Szőke István rendezővel, aki „egy opera
színpadra állítását" tekintette feladatának,
ahol „a zene a mélyebb jelentések
hordozója" (az 1983-as miskolci felújítás
alkalmával). De miért ne idézzem magát
Brechtet? Ha túl vagyunk is színházi elő-
írásai, elidegenítési elképzelései abszo-
lutizálásán, alapjai a játékmódra válto-
zatlanul érvényesek. A zenei megszólal-
tatás módjára kivált. Az epikus operában
tehát „a zene közvetít, a szöveget értel-
mezi (feltétele a szöveg), állást foglal,
megadja a magatartást. A témához a zene
a legfontosabb adalék".

Tóth Judit (Peacockné), Vándor Éva (Polly) és Tyll Attila (Peacock)
a Józsefvárosi Színház Koldusopera-előadásában (Keleti Eva felvétele)



Pécsi Ildikó (Kocsma Jenny) a Brecht-darab
előadásában (MTI fotó)

Higgyük el neki. Kurt Weill is elhitte
(nagyjából, fel nem adva saját pazar zenei
szándékait, megoldásait). A Koldusoperá t

zeneileg-drámailag egyaránt kiválóan kell
előadni. Ezt a Brecht-művet enélkül szép
csendesen tönkretehetjük, lejárat-hatjuk,
megfoszthatjuk igazi értelmétől, Brecht
kedvenc kifejezésével élve: „kulinális"
élvezetté silányíthatjuk. Egyik leg-
tekintélyesebb taglalója és rendezője,
Giorgio Strehler mondja: ,,... összetett
stílusa, a felületes sémák (melodráma,
revű, kabaré, film) veszélyei bizonyos
határokon belül támpontot jelenthetnek a
színészi játékhoz, és e réven elvezethet-
nek egy autonóm, vagyis epikus stílushoz.
De elvezethetnek ezek a veszedelmesen

Kocsma Jenny a József Attila Színházban:
Galambos Erzsi (Sárközi Mariann felvétele)

csábító elemek a darab lényegének fél-
reértéséhez is, és ilyenkor az egyszerű
hatásvadászat külsőséges eszközeivé vál-
nak.. . Rajtunk múlik, hogy a környezet
festőisége, a látszatra rokonszenves figu-
rák, a fülbemászó zene, a szabadszájúság
ne váljék öncélú hatásvadászattá. Mert a

Koldusopera gyakran áldozatául esik
ennek a félreértésnek: behálózza a színes
külső, a kolorit. Eddigi előadásai mind
beleestek ebbe a csapdába." (Strehler ezt
1956-os rendezése idején mondja - „Az
emberi színházért" 339. oldal.)

És a mi előadásaink, a mű harminc-
éves sikertörténetében? (Ez utóbbi meg-
határozásra tekintettel jogos az 1957-es,
sokat emlegetett, Szinetár Miklós által
rendezett vizsgaelőadást venni kezdet-
nek.) Néhány jobb mellett többféle, tö-
kéletesen félrecsúszott előadásról szól-
nak a krónikák. Legjobbnak eddig töb-
ben a hat év előttit értékeltük, amelyet az
operaműfaj iránt is fogékony Jurij Ljubi-
mov rendezett a Nemzeti Színházban
(következő budapesti rendezése is opera
volt: Mozart Don Giovannija). A legelhi-
bázottabbnak a kritika az erotománnak,
szexuálpatologikusnak ítélt két évvel
ezelőtti kecskemétit tartotta (rendező
Malgot István) - ezt nem láttam-hallot-
tam. De az összes többi túlnyomó részét
igen - lényegretörőt köztük keveset. A
hazai előadások egy része, illetve egyes
előadások bizonyos részei vagy nem
győznek meg, vagy nem győznek meg
egyértelműen a brechti mondani-való
kifejezésének szándékáról. Inkább
színházcsinálóiknak arról a jogos feltéte-
lezéséről, hogy a hányatott sorsú mű -
ellentétben létezésének első évtizedeivel
- immár „tuti" siker. Leegyszerűsített,
eltorzított, olykor operettesített, máskor
más módon hamisított változatban is.
Sajnos, ilyen verzióban olykor még
inkább!

A most látott változatokra az operettes
kitétel alig vonatkozik. Mivel azonban e
helyütt mindenekelőtt a zenés meg-
valósítás többféle összefüggésével kívá-
nok foglalkozni (természetesen a szerves
kapcsolódások révén ez elválaszthatatlan
az egésztől) - elég a bajom a látottakkal-
hallottakkal.

A három szabályos színházi előadást
március 28. (Józsefvárosi Színház), már-
cius 29. (József Attila Színház), április 2.
(győri Kisfaludy Színház) sorrendben
láttam-hallottam. Merő véletlen, hogy
értékítéletem ugyanebben a sorrendben
haladt az elmarasztalás felől az elismerés
felé. Beszámítva természetesen, hogy a

mindenben eltérő feltételek és technikai
adottságok között működő színházaktól
nem várható azonos hatású színre vitel.
Észrevételeim azonban jórészt nemis füg-
genek össze színpadtechnikával. Annyit
mégis hozzáteszek: kamaraméretű szín-
házban a Koldusoperát kellő hatással elő-
adni tulajdonképpen nem lehet.

Az Arany János Színház stúdiósainak
vizsgája április 13-án volt.

Ez tévedés

A Józsefvárosi Színház előadását (Petrik
József rendezése, zenei vezető Simon
Zoltán) teljes egészében eltévesztettnek
tartom. A hibahalmaz zenei fogantatású,
de - ismét hangsúlyozva a tényező szét-
választhatatlanságát - ferde útra viszi az
egészet. Nagyon érdekes levezetni egy
ilyen durva tévedés menetét. A rendező
minden bizonnyal abból a tényből indult
ki, hogy nincs - néhány vendég hívása
esetén sincs - megfelelő muzikalitású
gárdája a darab eljátszatására. Ebben
igaza is volt. Muzikalitáson nyilvánva-
lóan nem egyszerűen éneklőképességet
értek, mivel nem is csak ezt jelenti,
hanem összetett hallásbeli, zenés-hang-
vételi, ritmikai, stílus- stb. adottságot.
Gyakorlatilag egyvalaki rendelkezik eb-
ben az előadásban ezekkel a képességek-
kel (is), Pécsi Ildikó. Néhány önmagában
hatásos pillanattól eltekintve éppen ebből
származik a generális baj. A mondani-
való degradálódása.

Itt a pont, ahol indokolt idézni kö-
zelmúltban elhunyt jeles esztétánknak,
Hermann Istvánnak egy közvetlenül e
tárgyhoz kapcsolódó gondolatát: „a drá-
ma... ami magát a konkrét cselekményt
illeti - valamiféle apró és jelentéktelen
ügyről szól. Kit érdekelne az, hogy egy
rabló feleségül veszi a kolduskirály lá-
nyát, és a kolduskirály dühében akasztó-
fára juttatja a rablót. Fel lehetne ezt dol-
gozni krimiben, és akkor a krimiolvasók
határozottan érdeklődnének iránta. S a
szereplők szellemi arca magukban a dia-
lógusokban alig-alig rajzolódik ki. Vi-
szont annál inkább kirajzolódik a dialó-
gusok és a songok viszonyában. Nem.a
songokban, hanem a relációban."
(Kiemelés a szerzőtől - „A személyiség
nyomában" [Drámai kalauz] 565. oldal.)

Nos, a Józsefvárosi Színház előadásá-
ban éppen a songoknak ez a relációrend-
szere bolydult meg, és ezzel szükségkép-
pen a szereplők funkciórendszere, a mű
egész jelentése. (Hogy a tévedés milyen
nagy, az már Bicska Maxi alakítójának



egy nyilvánosságra hozott
szerepértelmezéséből - s persze ennek
megfelelő alakításából - kiviláglik.) Az
egyszerű gyakorlati tényből, hogy
tulajdonképpen csak Pécsi Ildikó tud
énekelni, Kocsma Jenny szerepét
mérhetetlenül jelentősége fölé emeltél..
Márpedig ez így nem megy - a mű nem
alkalmas mégoly jeles művész ilyetén
jutalomjátékának. Ez el-kerülhetetlenné
teszi a torzulást. Azt tehát, hogy a
szarkasztikus passiót, az irodalmárok
által méltán Shakespeare-mértékkel
kezelt társadalomítéletet körülbelül „a
féltékeny és bosszúálló szajha esete a
rablókirállyal" szintre fokozzuk le.
Kocsma Jenny „Júdása" ugyanis rend-
kívül fontos szereplője, de nem
meghatározója, nem narrátora, nem
mementó-közlője (más-más
idegállapotaiban) a Koldusoperának.
Mások „song"-jait pedig tartalmi
módosulás nélkül akkor sem veheti át, ha
amazok végképp nem tudnak énekelni.
Ez esetben máshol, más-ként és mást kell
tenni egy viszonylag hiteles előadás
érdekében.

Jó szívvel említhetek a mű lelkéből
eredő alakításokat is (Peacock: Tyll
Attila, Peacockné: Tóth Judit, Lucy: Var-
ga Kata, Vándor Éva korrekt Pollyjáról
némileg eltér a véleményem a kritikusok
többségétől) és ideákat (a vetkőzős nász-
éjszaka itt nagyon is dicsérő értelemben
őszintétlen érzelmessége) - megfelelő
részletek azonban közel sem hozhatják
helyre a hibát, amelyet a drámai és zenei
végiggondolatlanság és - Pécsi songjain
túl - a rendkívül gyenge zenei megvaló-
sítás okoz.

Fájdalmas giccs - orgonaszóval

A József Attila Színházban eljátsszák
Brecht-Weill művét - több ponton jó
színvonalon. (Rendező: Szinetár Miklós,
zenei vezető: Selmeczi György.) Nem az
1958-as, korábban említett hazai alapozó
(és nem említett, negyedszázad előtti
Petőfi Színház-beli) előadás iránt köte-
lezőnek érzett tisztelet „díszkörét" írom,
amikor azt mondom: itt drámai, zenei
vonatkozásban mélyebb végiggondoltság
érezhető. A mostani Koldusopera-hullám
egyik, a műfajban leginkább pro-
fesszionista egyénisége, Galambos Erzsi
(Kocsma Jenny) mellett olyan szintű
drámai-zenei megoldásokat élvezhetünk,
mint Szabó Éváé (Peacockné), s ha ének
és együtt éneklés dolgában megalkuvás
is, figurateremtésben élmény Iglódi Ist-
ván (Peacock) és Andorai Péter (Bicska
Maxi) teljesítménye. Kellemetlen meg-

lepetés a jó színésznő, Fehér Anna
minden szempontból téves, valamennyi
brechti és weilli követelmény híjával szín-
padra hozott Pollyja. Nem egy a polgári
magatartáshoz ügyesen igazodó perszó-
nával találkozunk, hanem (főként az első
részben) egy úrilánnyal, aki igencsak
idegenül mozog apja-anyja-szeretője-
környezete sikkesen alávaló közegében.
Borbély László „Kikiáltója" Brecht-
tónusban szól,

Amilyen hatásos és lényegi Fehér Mik-
lós szinpadának két ünnepélyes, végül
funkcióba is lépő orgonaszárnya és
néhány Scaffer Judit ruháival együtt ható
giccseleme - olyan kevéssé érzem indo-
koltnak az egyébként fürgén játszó forgó-
színpad ringlispílkiképzését. Brecht és
cirkusz, Brecht és vurstli összehozása
hovatovább szokvány - a Koldusoperát
végképp nem érzem ebbe a közegbe
kínálkozónak. Kiválóak és nem túlhang-
súlyozottak ellenben a végigvitt opera-
paródia-elemek, valamint a songok egy-
szerre elkülönítésének és mégis szerves
beépítésének a szellemes módozatai.

The Beggar's Opera

Egy kritikában, amely ugyancsak össze-
fogottan foglalkozik a három előadással,
elmarasztalásként olvasom a győrieké-
ről, hogy operaszerű. Valóban az. Sík
Ferenc rendező és Csata Benedek zenei
vezető azt tették a három közül vélemé-
nyem szerint legjobb előadással, amit
helyükben minden jó zenés színházi
szakember tett volna. Éltek a terek, a
technika révén magát kínáló nagy szín-
pad tömeg-, mozgás- és akusztikai lehe-
tőségével, és koldusoperát csináltak. A
koldusok operáját (The Beggar's Opera),
hogy pontosabban értelmezzem az eredeti
címet. A bizarr ritmusváltásokat,
fényeffektusokat nem passzióból, talá-
lomra alkalmazzák, hanem nagyon is tar-
talmi, stílus parancsolta módon, világo-
san elhatárolódva minden más jellegű
zenedrámától. Egy helyen botlott nagyot
(elsősorban a rendező): az első koldusfi-
nálé ragyogó képét nem hagyta abba ide-
jében, és e ritmusbűnnel, ötlettúlhajtással
a szájbarágás, a patetizmus Brechttől
idegen bűnébe esett.

A nyitányszerű szereplőfelvonulástól a
szembeköpős „happy endig" opera és
operagyilkolás az egész - értékes jó elő-
adás, sok újszerű elgondolással, a zenei
jelleg végighangsúlyozásával (rendőrsí-

pok bekomponálása, refrénszerű visz-
szahozása, a csembalólábak
Iefűrészelésének „zenéje-koreográfiája",
esküvői zsoltár, Peacockné-Smith rendőr
tánc-kettőse, lányok börtöntánca, „utolsó
vacsora" - mindmegannyi műből szár-
mazó idea).

Nem mondhatok ennyi jót a játékról,
énekről. Sőt,. Valójában Baranyai Ibolyé
az egyetlen, aki megbirkózik az össze-
tett feladattal - ő magas fokon. Kárpáti
Denise Pollyja: az egyetlen operettel-
csúszás.

igencsak elgondolkoztató egyébként: a
három előadás három kiemelkedő ala-
kítása három Kocsma Jenny, három érett
művész megformálásában - ugyanakkor
Polly remek, de szintén nagy színészi
intelligenciát követelő alakjára egyetlen
színésznőnk sem akadt. Vagyis hát: az
elképzelhetők közül egyik sem kapta
meg ezt a szerepet.

Vata Emil és Hruby Mária szcenikai
közreműködése hatásos.

Vizsga

A hírre, hogy kétéves képzésben része-
sült, érettségi korú ifjakat ebben a műben
vizsgáztatnak, sok volt bennem az el-
lenérzés. Majdnem olyan, mint amikor
bajuszt ragasztott gyermekeket látok fel-
nőttködni. A látottak-hallottak után mér-
gem enyhült. Korcsmáros György ren-
dező és Gárdonyi Edit zenei vezető hoz-
záértéssel nyúltak a dologhoz, értve ezen
prózai-zenei húzásokat, fiataloknak való
jó megoldásokat, szellemesen becsem-
pészett Verdi-foszlányokat és egyebet.
Az is kiderült (ezt viszont előre is tud-
tam), hogy a mélyről jövő tehetség korán
és spontán jelen van, mint amikor a tíz-
éves talentum Beethoven-versenyművet
játszik. No, de persze ez ritka. Láttunk
egy tehetséges Peacocknét (Pasqualetti
Ilona), egy eredeti mozgás- és magatar-
tásrendszerrel rendelkező Szomorúfűz
Waltert (Segesdi Róbert) és végre vala-
kit, aki emlékeztet Pollyra (Gábos Ka-
talin).

Az Arany János Színház stúdiósainak
Koldusopera-előadása természetesen egé-
szen másféle, színészoktatásunkat, ezen
belüli zenei és énekoktatásunkat illető
kérdéseket hoz előtérbe. Olyanokat te-
hát, amelyek itt nem tárgyalhatók. Hol-
ott összefüggenek a ténnyel, hogy min-
denben megfelelő Koldusoperát színhá-
zaink nem képesek létrehozni.



Andorai Péter (Bicska Maxi) és Tolnai Miklós (Tigris Brown) duettje a
József At t i l a Színházban (MTI fotó)

A győri Koldusopera Kocsma Jennyje Baranyai Ibolya, Peacockja Paláncz Ferenc

lehetőséget kínáló feladatra. Érdemes egy
pillantást vetni rá, hogy egymás után
milyen hasonló feladatokkal birkóztak
meg már Britten Koldusoperája előtt.
Játékigény dolgában bátran idesorolható
Alban Berg operája, a Büchner hátbor-
zongató drámáján nyugvó Wozzeck (1964),
a Koldusoperával tejtestvér Brecht-Weill
Mahagonny (1967), Gershwin operája, a
Porgy és Bess (1970), Alban Bergnek
Wedekind-drámákra szerzett és írott
Luluja (1973), valamint Stravinsky ope-
rája, a Léhaság útja (1980). Gondoljuk
meg: Palcsó Sándor Kapitánya (Wozzeck)
és Sporting Life-ja (Porgy és Bess), Házy
Erzsébet Jenny Smithe, a „lányokkal"
együtt énekelt felejthetetlen Alabama
songja (Mahagonny), Szirmay Márta
lélegzetakasztó Serena-siratója, Radnay
György nyomorék koldusa (Porgy és Bess),
ugyancsak az ő dr. Shőnje, Polgár László
színigazgatója, Csengery Adrienne énekes
címszerep-alakítása (Lulu), Komlóssy
Erzsébet Mrs. Peacockja, László Margit
Lucky Lockitja, Kishegyi Árpád Harry úton-
állója (Koldusopera), végül mondjuk Gáti
István Nick Shadow-ja, Seregélly Katalin
Török babája (Léhaság útja) - mindez, túl a
zenei élményen, vajon nem a magyar szín-
házművészet, drámajátszás szerves része?
Holott csak rendkívül hézagos kiragadás.
Az előbbi kérdés szónoki. Ráadásul 1964,
1967,1970,1973,1975 és 1980 óta több gene-
rációból fiatal, mai gondolkodású tehetsé-
gek, ragyogó énekművészek hosszú sora
lépett az említettek mellé, illetve az
eltávozottak helyére. Énekes-színészi
képességeiket, játékintelligenciájukat
ismételten bizonyították.

Egy szó mint száz - bár több kritikustár-
sam feltehetően bizarrnak tartja ezt a ja-
vaslatot -, én az Operaházban képzelem el
Brecht-Weill remekének eddigi legtöké-
letesebb megvalósítását. (Aligha véletlen a
nagy Wagner-művekkel bajlódó ragyogó
muzsikus, Blum Tamás feltűnő figyelme
erre a műre.) Még arra is gondolok, hogy a
zenét - rendkívüli óvatossággal, beleérző-
képességgel - hangszerelésben ki lehetne
és ki kellene bővíteni. A táncművészet
mértékkel történő bekapcsolását is stíl-
szerű elgondolásnak vélem, kivált a két
híres koldusfináléban - de persze csak egy
remek ízlésű, modern koreográfus közre-
működésével. Brecht és Weill 1928-ban
nyilván nem gondolhatott és nem is akart
gondolni arra, hogy a polgárság sznob
szentségként misztifikált operája az ő,
hogy úgy mondjam „ellenoperájuk" bemu-
tatására vállalkozzék. Ma és itt azonban
merőben más a helyzet. Ez a rendkívül

„Ellenopera" - az Operában

Egy záradékkal fejezem be mondaniva-
lómat e mostani Koldusopera-hullámról.
Némileg kapcsolódva ahhoz, amire a
győri előadásnál már utaltam. Ez a maga
nemében egyedülálló remekmű huzamos
ideje keresi legjobb megvalósulásának
adekvát formáját. A helyzet az, hogy azt a
mindenben eltalált kivitelt, amelyik
prózában, zenében hűen fejezné ki Bicska
Maxi nagy tirádáját, a „mit számít egy
bankrablás, egy bankalapításhoz képest"
sok irányban kiszélesíthető, zseniális gon-
dolatkörét - még nem sikerült megtalálni.
A sok és sokféle bemutató mellett a
keresésbe sorolom azt is, hogy a pécsi
Nemzeti Színházban 1985-ben kísérle-
teztek az eredeti Gay Koldusoperával sőt
azt is, hogy 1974-ben a Vidám Színpadon
folytatásával, a Pollyval is (ez itt most
nem minősítés, pusztán töprengés). Es -
záradékom tulajdonképpeni lényegéhez
közelítve - azt is a keresés folyamatába
sorolom, hogy az Operaházban 1975-ben

bemutatták Benjamin Brittennek az ere-
detire alapozódó Koldusoperáját. Ez per-
sze teljesen más jellegű, operai appará-
tusra épülő zenei feladat, de a színészi
magatartások igényeiben bőven mutat
rokonságot azzal, amelyet a Brecht-mű
támaszt. Régóta alaphibának tartom,
hogy színházi életünk egész gondolko-
dásrendszere egyszerűen figyelmen kívül
hagyja mindazt, ami plusz-mínusz
zenedrámai területen végbemegy. (For-
dítva már szerencsére nem ez a helyzet -
az opera igyekszik mindinkább színház
lenni, idomulva a kor követelményeihez.
Gondolatsoromat éppen erre az örven-
detes jelenségre is alapozom.)

Mert nézzünk egy kicsit mélyebben
ennek a Britten-bemutatónak és előzmé-
nyeinek a részleteibe. Ami az igazán nem
régi értelműen operás ének- és játékmó-
dot illeti, már van némi tapasztalatunk,
hogy operaházi énekművészeink egy része
(a kórustagokat is ideértve!) e tekintetben
lényegesen többre képes, mint általában
feltételezzük. Képes is, és vágyik is ilyen



szín háztörténet

nagyszabású mondanivaló sajátos, de min-
denképpen nagyszabású kivitelt kíván.
Kamaraváltozata - ismétlem - nincs. Éppen
az Operában - és csakis ott - lehetnek és
vannak együtt olyan művészek, akik egy
nagyformátumú rendező irányításával
megtestesítik Tajrovnak, a nagy orosz-
szovjet színházmesternek, a zenei hatás
fontossága felismerőjének, az 1930-as első
szovjet Koldusopera rendezőjének az el-
képzelését a mindenoldalúan képzett szí-
nészről. Itt képesek kiénekelni azokat a
„szubrettes éles üveghangocskákat," létre-
hozni a „haláltánc basszustubára és tenor-
szaxofonra" termett hangzatokat, ame-
lyekről a mű zenéjét elemezve Strehler
második Koldusoperája idején, tizenöt éve
elmélkedett. A mű gondolatának művészi
megalkuvás nélküli érvényre juttatásához
mindez végső soron elengedhetetlen.

Elgondolásom megvalósulása esetében
kétféle eredmény felől nincs kétségem. Az
egyik, hogy a változatos feladatokra szom-
jas művészek boldogan vállalnák. A másik,
hogy a közönség ugyanígy fogadná. És -
ismétlem: szigorúan stílusértő drámai-
zenei irányítás mellett! - ez nem „kuliná-
lis" élvezetet nyújtana, hanem színházi
élményt. Olyant, amilyent a nagy színház-
teoretikus és színházalkotó, Bertolt Brecht
és zeneszerző társa, Kurt Weill elképzelt.

Bertolt Brecht: Koldusopera (győri Kisfaludy
Színház)

Zenéjét szerezte: Kurt Weill. Fordította:
Blum Tamás. Vezényel: Csala Benedek-Se-
bők Károly. Díszlettervező: Vata Emil m. v.
Táncokat betanította: Szűcs Elemér. Jelmez-

tervező: Hruby Mária. Rendezőasszisztens: Hor-
váth Márta. Játékmester-koreográfus: Somoss
Zsuzsa m. v. Rendező: Sík Ferenc m. v.

Szereplők: Áts Gyula, Paláncz Ferenc, Pász-
tor Erzsi m. v.-Kiss Bazsa, Kárpáti Denise,
Baranyai Ibolya, Fekete Tibor, Csombor
Teréz- Seres Ildikó, Sipka László, Tóth Tahi
Máté, Schwimmer János, Orth Mihály, Szikra
József, Rékai Nándor, Szűcs István, Tomanek
Gábor, Rupnik Károly, Zentai Zita, Mézes
Violetta, Seres Ildikó-Csehi Kati, Tunyogi
István.

Bertolt Brecht: Koldusopera (Józsefvárosi
Színház)

Zenéjét szerezte: Kurt Weill. Fordította:
Blum Tamás. Díszlet és jelmez: Benedek
Mária. Zenei vezető: Simon Zoltán m. v.
Koreográus: Szekeres József m. v. Karmester:
Elekes Ágnes és dr. Salamon Zoltán. A ren-
dező munkatársa: Gyarmati István. Rendezte:
Petrik József.

Szereplők: Beregi Péter, Pécsi Ildikó, Tyll
Attila, Tóth Judit, Vándor Éva, Pákozdi
János, Varga Kata, Rosta Sándor, Hável
László, Vókó János, Jakab Csaba, Dimulász
Miklós, Harmath Imre, Eszes Sándor, Köt-
gyesi György, Orbán Károly, Somfai Éva, Bla-
zsovics Anna, Táncsics Mária, Gyürki István,
Szalay András, Major Mónika, Fodor Andrea.

Bertolt Brecht: Koldusopera (József Attila
Színház)

Zenéjét szerezte: Kurt Weill. Fordította:
Blum Tamás. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Schaffer Judit. Zenei vezető: Selmeczi György.
A rendező munkatársa: Martos Gábor. Ren-
dezte: Szinetár Miklós.

Szereplők: Andorai Péter, Iglódi István,
Szabó Éva, Fehér Anna, Tolnai Miklós,
Ábrahám Edit, Galambos Erzsi, Józsa Imre,
Áron László, Győri Péter, Éless Béla, Zsolnay
András, Vitai András, Láng József, Turgonyi
Pál, Borbély László, Znorovszky Ildikó, Téli
Márta, Incze Ildikó, Bács Kati, Csutka István
f. h., Hegyesi Géza, Csókási László.

UNGÁR JÚLIA

A Koldusopera
Magyarországon

Az 1929-es bemutatótól napjainkig

A berlini Theater am Schiffbauerdamm
színpadán, 1928. augusztus 31-én, az igaz-
gató, Ernst Joseph Aufricht tanúsága sze-
rint az Ágyúdal felhangzása után, a Kol-
dusopera elindult világhódító útjára. Az
ősbemutató közönsége valóságos ope-
rettsikert csinált belőle: a dalokat, a szer-
zői szándékok és az igazgató határozott
utasítása ellenére meg kellett ismételni.

A zajos színháztörténeti esemény híre
meglepő gyorsasággal jutott el hozzánk is.
Magyar Bálint A Vígszínház története című
könyvében arról számol be, hogy a
színház még abban az évben fölfigyelt rá,
és egy 1929-es lektori vélemény ellenére,
amely „ízléstelennek és értelmetlennek"
ítélte Brecht és Weill művét, 1930 őszén
mégis műsorára tűzte. A szakirodalom a
vígszínházi bemutatót a darab magyar-
országi első bemutatójaként tartja számon.

Ám Molnár Gál Péter a Kritika 1982.
júliusi számában újabb adatokat közöl,
amelyekre Tiszay Andor: Az elfelejtett Jus-
tus György (Munkás Ének 1919-1945.
Zeneműkiadó 1967.) című tanulmánya
nyomán elindulva bukkant.

Balogh Vilma, az első magyar újságíró-
nők egyike, szervezte 1929 szilveszterén az
Esplanade Szálló egyik termében azt a
tarka estet, amelyen a Kassák-féle Munka-
kör tagjai bemutatták a Dreigroschenoper
keresztmetszetét. Justus György (1898-
1945), zeneszerző és zeneesztéta, a Mun-
kakör keretein belül működő a Munka
Kultúrstúdiójának Népdalköre vezetője,
Nádass József költő segítségével fordította
le a dalokat. „Justus György az eredeti szö-
veget ültette át, kihangsúlyozva benne a
társadalmi osztálykülönbségek harcát" -
írja Tiszay Andor a már említett
tanulmányban, majd így folytatja: „Ebben
a bemutatásban értelmet nyert a híres
Kanonensong és a Cápa-dal, amelyet több
előadáson maga Justus énekelt kölcsönvett
frakkban és cilinderben. Szikár, kissé
letört arcvonásaival, lelógó, petyhüdt
ajkával a sivár üresség jelképe volt, a
mindent bekapó kapitalista cápa.
Frenetikus sikere volt." Az Esplanade-beli
bemutatón Polly szerepét Fenyő Boriska
énekelte, akinek férje, Körmendi Zoltán
író, később javítgatott a dal-szövegeken.

Jelenet a győri Brecht-előadásból (MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)


