
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.
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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)



A Koldusopera 1934-ig, egészen az erő-
södő fasiszta elnyomásig szerepelt a
munkásszínpadokon. A dalokat a Szalmás
kórus is felvette műsorába, és így
szélesebb körben terjedhettek.

Sajnos a dalszövegeknek nem maradt
írásos nyoma. Molnár Gál Péter Kritika-
beli cikke azonban közkinccsé teszi a haj-
dani résztvevők emlékezetében megőrzött
Cápa-dalt, a Dal az emberi nagyra-törés
elégtelenségéről néhány strófáját, az Ágyú-
dal kezdősorait és két további sor-
töredékét. Ezek a szövegek nyersebbek,
keményebbek a későbbi fordításoknál, a
Cápa-dal pedig leplezetlenül osztályhar-
cos, a brechti eredetihez képest is. Justu-
sék a keserű társadalomkritikát hallották
ki a Koldusoperából. Mozgósító erejét a
nyílt politizálás, a közvetlen agitáció esz-
közéül használták. Míg Justus György és
társai élesebbre fogalmazták Brechtet, a
Vígszínház igyekszik szalonképessé, kö-
zönsége számára fogyaszthatóvá tenni.

A bemutató dátuma 1930. szeptember
6. A színlapon Brecht neve csak egy a sok
szerzőé között, szinte csak mint közvetítő
szerepel: „John Gay angol eredetijéből és
Bert Brecht német változatából fordította
és átdolgozta Heltai Jenő. Zenéjét
szerezte Dr. Pepusch (1728) és Kurt
Weill." Heltai előjátékot ír a darab-hoz. A
két új szereplő, a Színházigazgató és a
Koldus párbeszéde, melynek lényege,
hogy ha a költő koldulhat, miért ne
írhatna a koldus, a „sokszor groteszknek
föltűnő, különös cselekmény" magyará-
zatául szolgál. ők ketten készítik majd elő
a darab végét is. Heltai kihagyta a lel-
kész figuráját és az egyik „kényes színhe-
lyet", nevezetesen a bordélyházat külvá-
rosi kocsmává változtatta.

A szépítő-torzító fordítói-átdolgozói
munkát az elnéző vagy elítélő kritikák
egyaránt kiemelik: „Heltai sokat igyeke-
zett enyhíteni az angol és német eredeti
szókimondásán... tekintettel a hazai
viszonyokra, tompítani igyekezett az igaz-
ság nyers kifakadásait" - írja a Népszava
cikkírója (G. gy. 1930. nov. 7.). „Rózsaszín
csomagolásban kapja a magyar közönség
az eredetileg rikítóvörös darabot", olvas-
hatjuk a Délibáb IV. évfolyamának 37.
számában Lányi Viktor tollából. De leg-
szemléletesebb Hevesi András kiroha-
nása, amelyet Magyar Bálint idéz: „Heltai
Jenő a legfinomabb stiliszták, a leg-
grandiózusabb költők egyike Magyaror-
szágon... századvégi ledérsége, gyöngéd
poénjai, szelíd malíciája ezúttal olyan,
mintha valaki fejsze helyett körömtisztító-
val vágna fát ... A Koldusopera három

óráig tartó mentegetődzés, bocsánatkérés
és alibiigazolás. A Dreigroschenoper
nyíltan kommunista, a Koldusopera egész
este becsületszavát adja, hogy nem kom-
munista."

Heltai A koldus operájának fordítja a
címet. Ezzel egyrészt visszanyúl az angol
eredetihez, másrészt árulkodik az átdol-
gozás irányáról. Elhagyja a „háromgara-
sos" jelzőt, és érzelmes, inkább csillogó,
mint „szegényszagú" alvilági romantikát
sejtet. A címet Koldusopera változatban
megőrizte a magyar fordítói hagyomány.

A koldus operája parádés szereposztás-
ban került a nézők elé. Captn Johnnyt
(Bicska Maxi) Jávor Pál, Pollyt Gaál
Franciska, Fékom Jónás Jeremiás kol-
dusvajdát (Peachum) Mály Gerő, felesé-
gét Gombaszögi Ella játszotta.

A Délibáb kritikusa szerint Jávor főleg
az utolsó drámai kitörésben futotta igazi
formáját. Mály Gerő a „koldusvajda"
alakjából csak a sunyi ravaszságot mu-
tatta meg. Leginkább Gombaszögi Ella
találta el a darab hangját. A legtöbb bírá-
lat azonban Gaál Franciskát éri. „Gaál
Franciska egyénisége nem tudta azt a
féktelen temperamentumot és erőt meg-
szólaltatni, amelyet a darab női főszerepe
megkíván" - írja a Népszava. Kevésbé
szelíd Papp Jenő hangvétele: „Gaál
Franciska cukros betévedése majdnem
katasztrofális... Egy kalózballadát dalban
úgy beszél el, mintha cuclin adná elő."
Még egy több mint negyven évvel
későbbi írás (Rácz György: Amikor Bics-
ka Maxi még Tőr Tamás volt; Hét vége,
1971. dec. 18.) is indulatosan emlegeti
Gaál Franci drága belvárosi szalonokban
készült ruháit, amelyre laméból és flit-
terből kerültek a foltok.

Nem véletlen, hogy éppen Polly szerepe
okozta a legtöbb gondot, ugyanis
valószínűleg ezt a figurát lehet legke-
vésbé elvinni, beszorítani valamilyen,
legalább a közönség szempontjából hálás,
jól bevált skatulyába.

Már ennél az előadásnál felmerült a
Brecht-songok előadásának problémája.
Lányi Viktor állapítja meg a Délibábban
hogy a zene milyen fontos eleme ennek a
darabnak, „de a mi színészeink képtele-
nek erre a parodisztikus énekmodorra". A
darabnak nincs sikere, és ráadásul még
mindig túl politikus. „Minden enyhítő
igyekezet ellenére sok olyan igazság szól
felénk ebből a különös darabból, amelyet a
nálunk honos színjátszás nem szokott
kifejezésre juttatni." (Népszava, 1930.
szept. 7.) A koldus operája tizenhárom
előadás után lekerül a műsorról.

A Koldusoperának ez a két első és egy-
ben két legszélsőségesebb megfogalma-
zása paradigmatikus a Koldusoperát és
egyáltalán a Brecht-játszást sokszor nap-
jainkban is körülvevő homály, félreérté-
sek, előítéletek és spekulációk tekinteté-
ben. Ennek a két előadásnak az esztétikai,
világnézeti ellentéte küzd majd meg -
mutatis mutandis - a Koldusopera minden
későbbi színpadra állításában. A politi-
kailag egyre inkább jobbra tolódó Magyar-
országon nem esett, nem is eshetett több
kísérlet Brecht meghonosítására.

1945. május 3-án azonban a ligetben, a
volt Erzsébetvárosi Színház épületében
Both Béla megnyitotta a Szabad Színhá-
zat, amelynek harmadik bemutatója a
Koldusopera volt (1945. július 6-án) Rácz
György rendezésében. A fordító ezúttal
Vas István, a zenét egy zongorakivonat-
ból Ránki György hangszerelte. Peachum
és Peachumné szerepét Szigeti Jenő és
Völcsey Rózsi, Pollyt Komlós Juci, az
akkor még Tőr Tamásként szereplő Bics-
ka Maxit Soós Lajos, Tigris Brownt
Kemény László, Lucyt Móricz Lili ját-
szotta. A banda tagjai között szerepelt
többek között Pártos Géza, Horváth
Tivadar és Pásztor János. Filchet egy
ismeretlen MADISZ-fiatal, Kállai Ferenc
alakította.

A darab az 1930-as vígszínházi elő-
adáshoz hasonlóan megbukott. „A színé-
szek szegényszagú operettet játszottak. . .
a közönség újfajta, de nem elég röhögtető
kabarét látott a darabban. , ." - írja Rácz
György 1971-es visszaemlékezésében. A
kritikusokat főleg a darab ejti zavarba, és
mivel Brecht még akkor nem vált
klasszikussá, kötelező olvasmánnyá,
fesztelenül írják meg róla a véleményüket.

A Szabad Nép 1945. július 8-i számá-
ban (az aláírás u. i.) például a következő-
ket olvashatjuk: „a weimari német kultúra
jellegzetes darabja... gyúnyirat a
moralizáló irodalom, színház ellen, és
főleg a nagy zenés darabokon üt jó-
korát... A mű vidám és mókás. Arra a
veszélyes határra viszi magával a nézőt,
ahol már azt is nehéz kitalálni, hogy a
gúny merre fordul, és sokszor félő, hogy
elrágja magának a műnek a varratait... A
darab színvonalas és sekélyes elemek
furcsa keveréke. Valami serdülőkori te-
hetetlenség jellemzi, minta német iroda-
lom sok alkotását. Játékossága nem elég
felszabadító, komolysága nem meggyőző.
Noha Bert Brecht írta, a darabban nincs
semmi, ami szocialista íróra mutatna."
Staud Géza, a Népszava 1945. július 10-i
számában sokkal objektívebb



hangon szólal meg, és néhány mondatban
az előadást is értékeli: „A darab műfaja
tisztázatlan, van benne műfaji szatíra,
társadalmi kritika és komoly szociális
programadás is. Ha a rendező nem akar
hamisításba bonyolódni, kénytelen a
darab heterogén hangnemét szimultán
érvényesíteni. Ebben a tekintetben a
Szabad Színház rendezése elfogadható.
Elsősorban a hősi opera műfaját gúnyolja
ki, ezen keresztül az érzelmes, roman-
tikus polgári világnézetet is. A komoly
szociális mondanivaló, mára műben ere-
detileg elfoglalt helyénél fogva is, kissé
háttérbe szorul." Dicséri az együttes jól
összehangolt munkáját, de hiányolja a
vezetőegyéniségeket. Szigeti Jenő, Völ-
csey Rózsi és Kemény László alakítását
emeli ki. Ízetlennek, jellegtelennek ta-
lálja azonban Soós Lajos játékát, amely-
ből éppen a darab alapmotívuma, a „csú-
fondáros, szatirikus elem" hiányzik. Az
előadás egészében "szórakoztató, de
lassú az irama". Es megint felhangzik a
kritikák gyakran visszatérő motívuma:
„Kurt Weill zenéje nem érvényesül eléggé
a prózai szereplők előadásában."

Akadt azonban valaki, aki örömmel
fogadta az előadást, és pontosan jelölte
meg a helyét a magyar színház- és kultúr-
történetben. Kassák Lajos azt írja a Nép-
szava 1945. július 15-i számában: „... A
fiatal színészgárda játéka nem ragadott
el... Bert Brecht és Kurt Weill műve
jelentős és maradandó érték. Es ezentúl
is milyen jelentős tény, hogy ezt a dara-
bot ma a boldogult Feld papa színházá-
ban játsszák, a külváros lakói előtt. Olyan
szolgálattétel ez a lelkes fiatal színész-
gárdától, amely Budapest újjáépítésének
első szakaszában komoly és megbecsü-
lendő kultúrcselekedetnek számít." (A
Koldusopera a nyári szünet alatt eltűnik a
Szabad Színház műsoráról.) Kassák
Brecht iránti lelkesedése sokáig vissz-
hang nélkül marad.

Ezt követően, 1957-ben, a szerző halá-
lát követő évben tartanak először Brecht-
bemutatót. Ennek oka részint az akkori
kultúrpolitikában rejlik, részint azonban
minden valószínűség szerint színjátszási
hagyományainkban is. Brecht és a Kol-
dusopera első magyarországi átütő sikerét
az immár legendássá vált 1958-as főis-
kolai vizsgaelőadás hozta meg, Szinetár
Miklós rendezésében. A darabot Blum
Tamás fordította újra. Captn Johnny és
Tőr Tamás után általa született meg az
azóta is népszerű Bicska Maxi név, és ő
csinált a színpadon könnyen félrehall-
ható Peachumből Peacockot. Az elő-

adást több alkalommal meg kellett ismé-
telni a Katona József Színházban. A be-
mutató jelentőségét mutatja, hogy nem-
csak napilapok, de folyóiratok is foglal-
koznak vele. A Nagyvilág 1958. júniusi
számában Kéry László, az augusztusi
Kortársban pedig Görgey Gábor elemzi a
művet és az előadást is.

Mindketten maradéktalanul elismerik a
rendező munkáját. „Minden szó, minden
mozdulat veszedelmes kötéltánc az
egyértelmű bohózat és fantáziátlan ko-
molykodás fölött... A magyar előadás
stílusának kialakítása elsősorban a ren-
dező, Szinetár Miklós érdeme" - írja Gör-
gey. „Látszik, hogy szereti, érti Brechtet, és
bátran él a játéknak és agitációnak változa-
tos alkalmaival" - mondja Kéry.

A játékteret emelvény tagolta két rész-
re, mintegy színpadot hozva létre a szín-
padon, ezzel is fokozza a „brechti hatás
sokrétűségét". Díszleteket csak jelzés-
szerűen használtak, így a szerzői feliratok
mellett színhelyjelző táblákat alkalmaztak.
Az átdíszletezés nyílt színen történt, ron-
gyos figurák lepték el a színpadot, zenei
aláfestés mellett végezve munkájukat. A
feliratokat egy unott alak kezelte, aki
dolga végeztével lemondóan vagy inge-
rülten intett a zenekarnak, hagyja már
abba a játékot, úgyis minden mindegy.

A rendező szabad folyást engedett a
fiatalok játékötleteinek, komédiázóked-
vének, ami igen lendületessé, pergővé
tette az előadást, helyenként viszont túl-
zásokhoz vezetett. Kéry László egy olyan
dolgot ró fel hibaként, amely a későbbi
Koldusopera-előadások legtöbbjének is
sajátja marad: „Túlságosan rikítónak
tűnt fel öltözékében, maszkban és játék-
ban Macheath bandája. Ezek a figurák
minden vagányos színezetük mellett is -
hivatalnokok." A songok kiemelése és
interpretálása általában jól sikerült, és
nagy mozgósító ereje volt a felvonásvé-
gek tömegjeleneteinek. A legendás elő-
adásból a szájhagyomány három színész
nevét őrizte meg: mindenekelőtt a Lep-
rás Mátyást játszó Bodrogi Gyuláét, a
Pollyt alakító Margittai Ágiét és Bicska
Maxi szerepében Fülöp Zsigmondét. A
korabeli kritika is elismeri Bodrogi ele-
mentáris játékösztönét, Margittai szerte-
len, kirobbanó dinamizmusát és Fülöp
Zsigmond eleganciáját, de egyikük alakí-
tását sem tartja hibátlannak.

A színészi játék megítélésében persze
nem mindig egyeznek a kritikusok, de
például Pásztor Erzsi Peacockné-alakítá-
sát egyhangú elismerés illette. „Merész
karikatúrát valósított meg, teljesen a

darab szatirikus-parodisztikus jellegének
megfelelően. A nagyszájú közönségessé-
get ritkán láttuk ilyen mulatságos, túlzá-
saiban is mértéktartó felfogásban." di-
cséri Kéry László a színésznőt, aki egyéb-
ként az idei győri felújításban éppen
negyedszer találkozott a szereppel. Bö-
röndy Katalin Kocsma Jennyje is egyér-
telmű sikert aratott: „Játékának intelli-
genciája, énekhangjának kellemetlensége
egyaránt figyelmet keltett" - hangzik
Kéry László kissé ügyetlenül fogalma-
zott méltatása.

Az 1958-as előadás legendája máig sem
kopott meg. Már csak azért sem, mert az
azóta elmúlt huszonkilenc év huszonki-
lenc előadása közül alig akadt olyan,
amelyik hasonló szenzációs sikerrel di-
csekedhetett volna. Mihályi Gábor, a
SZÍNHÁZ 1978. augusztusi számában,
Valló Péter kecskeméti Koldusopera-
rendezését elemezve még mindig annak
a régi sikernek a titkát kutatja: „... úgy
hisszük, a fiatalok ösztönösen, némiképp
a hályogkovács módjára találtak rá a
követendő játékmódra." Mihályi igen
tetszetős, sőt szellemes elmélettel hoza-
kodik elő. Eszerint, amellett hogy a min-
den konvenció ellen lázadó fiatalság
„önkéntelenül is ráérzett a fiatal Brecht
anarchizmussal kacérkodó, polgárpuk-
kasztó, cinikusan kiábrándult életszem-
léletére", a rendelkezésükre álló „fel-
nőtt" színháztechnika és „felnőtt" szí-
nészi eszközök szűk, azaz elégtelen volta
eredményezte a Brechthez hű elidegení-
tésre épülő játékmódot. Biztos, hogy
ebben van igazság, csakhogy időközben
két főiskolai vizsgaelőadása is volt a Kol-
dusoperának - 1970-ben Békés András,
1980-ban Szirtes Tamás rendezte -, de
ezek nyomtalanul hullottak ki színházi
emlékezetünkből.

A titok a dokumentumok hiányossága
folytán legföljebb csak megközelíthető,
de nem megfejthető. A tehetség, a vala-
mit akarás, a világról valamit közölni
akarás biztos, hogy a siker összetevői
közé tartozott, és ne feledjük, hogy
Brecht akkor még újdonságnak számí-
tott. Izgalmas volt, titokzatos, valaki,
akiről sokáig hallgattak. A főiskolások
1958-as vizsgaelőadása mindenesetre meg-
törte a jeget. Egymást érik a Koldusopera-
bemutatók. 1958-ban Miskolcon Horvai
István rendezi. 1960-ban három színház
is műsorára tűzi. Békéscsabán Csajági
János, Debrecenben Pethes György állít-
ja színpadra. Budapesten pedig új színhá-
zat avatnak vele, a Petőfi Színházat, ame-
lyet nálunk új műfaj, a musical comedy



otthonának szántak. Az előadás másik
érdekessége, hogy a rendező ismét Szi-
netár Miklós. A kritikák rokonszenvvel
üdvözlik az új zenés színházat, és többsé-
gükben helyesnek tartják, programadó-
nak tekintik a kapunyitás darabválasztá-
sát. Az 1958-as vizsgaelőadással való
összehasonlítás, már csak a rendező azo-
nossága miatt is, elkerülhetetlen volt. Az
Élet és Irodalom hasábjain (1960. okt. 21.)
Bogáti Péter és Liebner János értékelése
reálisnak hangzik: „Bár néhol a ritmus
kárára, de egyértelműen jelentkezik a
brechti mondanivaló a nagy- és kisrablók
azonosságáról, a tolvaj-, a koldus- és a
bankszakma hierarchiájáról. A játék, a
kosztüm, a kellék ezernyi ötlete már
több, mint egy rendező játékos fantáziá-
jának dokumentációja... Veszített a pro-
dukció játékosságából, de nyert az értel-
mezés világosságában." Liebner János
zeneesztéta neve jelzi, hogy a Petőfi
Színház nyitóelőadását zenei életünk is
fontos eseménynek tartotta. Liebner a
Muzsika decemberi számában értékeli az
előadás zenei részét: „mindenekelőtt
visszaállítja az eddigi előadásokban má-
sodrendűvé degradált, szentimentálisra
áthangszerelt és puszta betétté züllesz-
tett Weill-songok rangját és becsületét,
jórészt az eredeti hangszerelésben és
ének-lágékban (bár néha kényszerűség-
ből transzponálva) és zeneileg gondosan
kidolgozott, igényes tolmácsolásban, a
karmesteri pultnál ez alkalommal debü-
táló Petrovics Emil hozzáértő irányításá-
val. A kompozícióval adekvát hivatásos
zenekar ezúttal lehetővé teszi a múltban
mindig elhagyott háromrészes formájú
nyitány eljátszását, valamint a rendkívül
szellemes operaparódiaként - recitati-
vókkal, ariosókkal és együttesekkel -
végigkomponált harmadik finálé teljes
értékű interpretálását is... Blum Tamás
fordítása jól érzékelhető, és prozódiailag
is hibátlan, bár ennek érdekében sajnos
helyenként némileg megváltoztatja a
brechti szöveg értelmét és mondanivaló-
ját." A színészi játék minősítésében a
zenei kritikusok véleménye némiképp
eltérő a „prózaiaktól". Zeneileg, de a leg-
több kritika szerint mindenféle szem-
pontból, az előadás legfőbb erőssége Fe-
leki Kamill csendesen és hidegen kegyet-
len Peacockja. Sennyei Vera legendás
Kocsma Jennyjét csak Liebner János
ítélte helyenként érzelgősnek és hisztéri-
kusnak. Hogy milyen lehetett Agárdy
Gábor Bicska Maxija és Domján Edit
Pollyja, az a meglehetősen vegyes, el-
lentmondásos kritikákból nehezen álla-

pítható meg. Mindenesetre Agárdy alakí-
tásának egy fontos mozzanatára épp egy
bíráló megjegyzés hívja fel a figyelmet:
„Az ő Bicska Maxija - kispolgár. Jó alakí-
tás, egy érdekes elképzelés alapján, amely
azonban bizonyos fokig erőtlenné tette
az alakot." (Hámori Ottó, Film, Színház,
Muzsika, 1960. okt. 14.)

A leghevesebb ellenkezést Lorán Lenke
Peacocknéja váltotta ki a kritikusokból,
csak Liebner János dicséri a szerep zenei
részének megoldását.

Talán éppen ebben az esetben ragad-
ható meg minden Koldusopera-előadás
egyik alapproblémája, a Brecht-songok
előadásmódja, a prózai színészek ének-
tudása, ill. nem tudása. A Brecht-songok
zeneileg általában igen igényesek, és
egyáltalán nem baj, ha valaki jól énekli el
őket. Brecht azonban a szép hangnál,
pontos éneklésnél minden bizonnyal
fontosabbnak tartotta a kifejezőerőt, a
dalban megfogalmazott indulat, alap-
gesztus pontos tolmácsolását. Példa erre
egy sajátos rendezői döntése. Mikor
1924-ben a müncheni Kammerspielében
a II. Edwardot rendezte, a fiatal Edward
szerepét Asja Lacisra, egy a németet
akcentussal beszélő lett színésznőre
bízta. „Inkább beszéljen akcentussal, de
hozza a figurát, mint hogy egy rossz szí-
nészt lássak a színpadon, aki kifogástala-
nul beszéli az irodalmi németet." Ha a
szónál előbbrevalónak tartotta a gesz-
tust, a kifejezést, akkor úgy gondolom,
érvényes ez a songok előadására is. Ezzel
semmi esetre sem szeretném kisebbíteni
a Petőfi Színház előadásának érdemét,
amely igyekezett zeneileg is igényes pro-
dukciót létrehozni. Hiszen a Koldus-
opera zenéje nemcsak lényeges alkotó-
eleme a darabnak, egyenrangú társa a
szövegnek, de sikerének legfőbb titka is.

Az előadás, legalábbis a kritikákat
olvasva, beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket. Siker volt. Brechtből ezúttal „slá-
ger lett" - írja M. G. P. néhány évvel
később. 1965-ig, Ádám Ottó Madách
szín-házbeli rendezéséig, minden évre
esik egy vagy több vidéki bemutató.
1962-ben Szegeden Hegedűs László,
1963-ban Kecskeméten Udvaros Béla,
Egerben Sík Ferenc (f. h.), Győrött
Angyal Mária, 1964-ben Veszprémben
Bencze Zsuzsa állítja színpadra a
darabot.

A Madách Színház előadása újabb fon-
tos állomása a Koldusopera kissé viszon-
tagságos magyarországi útjának. A kriti-
kák alapján - amelyek most mind vissza-
vonják a Petőfi Színház 1960-as bemuta-
tójának sikerét és érdemeit, kivételt

képez M. G. P. cikke a Tükör 1965. nov.
23-i számában - Brechtnek végre sikerült
gyökeret vernie a magyar színjátszás tala-
ján. „A rendező tudja, hogy közönség
nélkül nincs színház. Hiába remekel, ha
nem visszhangzik a mű, ha a játék hatása
és értelme nem jut el a nézőkhöz. Ezért
van Ádám Ottónak százszor is igaza, ami-
kor Brechtet saját színházának hullám-
hosszára állítja be." Ádám Ottó megpró-
bált egyensúlyt teremteni a drámaköltő-
höz való hűség és színjátszásunk legjobb
hagyománya, azaz a nagy színészegyéni-
ségek csillogó játékának érvényre jutta-
tása között. A brechti szellemet sajátos
módon főleg a színpadtechnika, a kellé-
kek játszatása révén sikerült megterem-
teni. Molnár Gál Péter: Ágy a színpadon
című írása (Népszabadság, 1965. okt. 30.)
érzékletesen ragadja meg ennek lénye-
gét. „Lakodalom az istállóban. A rabló-
vezér házasodik . . . A bandatagok vaskos
meglepetésül a főnök és főnökné esküvő-
jére ágyat ajándékoznak... Ádám Ottó
rendezésében, amely kellemessé tette
Brecht kellemetlenségét, kisimította
zabolátlanságait, s kedélyessé tette
mindazt a pontot a színműben, ahol eddig
»undorhatással« dolgoztak, a Madách
Színházban most kinyílik a fészer ajtaja, és
egy csipkés párnákkal megrakott, szűzi
fehéren ékeskedő rézágyat hoznak be a
tarkabarka operett-rablók... Amikor pedig
ebben a vad, zabolátlan, bizarr
környezetben megjelenik ez a nagyon is
polgári ágy (a kihűlt szerelmek és a
kihűlt lábak szoboremelvénye), akkor
egyszerre világossá lesz, hogy hiába süt
a romantikus holdvilág, hiába
ugrabugrálnak a romantikus rab-lók,
hiába a romantikus leányszöktetés, s a
hősszerelmes bandavezér hiába forgatja
olvatag-érzelmesen a szemét: tisztes
polgári érdekházasság kötődött itt."

A kellék tehát relativizálja a színészek
játékát, a hangulatot. Ez már valóban
nagyon hasonlít Brechthez. Ugyanakkor
Ádám Ottó hagyományos dramaturgiai
szemléletéről tanúskodik, hogy kihúzott
két jelenetet - a koldusok Peacock elleni
lázadását, valamint Polly és Lucy má-
sodik találkozását - mint fölöslegeset,
mint ami megzavarja a cselekmény egy-
ségét. Brechtnél azonban a cselekmény
sohasem halad lineárisan, a kitérők min-
dig fontos adalékul szolgálnak. Az elő-
adás sikerének és főleg közönségsikeré-
nek titka az Ádám Ottó rendezéseire
mindig is jellemző gondosan kidolgozott
színészi játékban keresendő. A szerep-
osztás parádés: Bicska Maxi: Gábor Mik-
lós, Polly: Psota Irén, Peacock: Pécsi



Sándor, Peacockné: Kiss Manyi, Tigris
Brown: Márkus László, Lucy: Vass Éva,
Leprás Mátyás: Garas Dezső, Horgasujjú
Jakab: Körmendi János stb. A színészek
játékának értékelése a kritikusok külön-
böző felfogású szerepértelmezéseinek
megfelelően meglehetősen heterogén. A
legtöbb kifogás Gábor Miklós figuráját
éri, akinek meg kellett küzdenie alkatával
és a színészetéről a nézőkben élő előíté-
letekkel. Psota Irént szinte egyhangúlag
végképp vérbeli Brecht-színésznőnek ki-
áltják ki. Pécsi Sándort többnyire túl
kedélyesnek találják, Molnár Gál Péter
Márkus László minden eddig látott alakí-
tásnál tökéletesebb Tigris Brownját és
Kiss Manyi iszonyatosan önző, részeges
Peacocknéját emeli ki a szereplők sorából.

Megszületett tehát a magyar Koldus-
opera, amely vidám volt, sodró lendületű,
színvonalasan szórakoztató. A Madách
Színház bemutatója után mintha alább-
hagyott volna a Koldusopera-játszás dü-
he. Ezután is majd minden évben be-
mutatja valamelyik, többnyire vidéki
színház, de határozottan megcsappant az
érdeklődés körülötte. 1967-ben Sík Fe-
renc ismét megrendezi, ezúttal Pécsett.
Az 1970-es szolnoki előadásnak megvan
az az érdekessége, hogy Berényi Gábor
ezzel gyors egymásutánban a harmadik
Brecht-bemutatót tartja. Lukácsy András
a Magyar Hírlap 1970. ápr. 12-i számában
a „szerző szellemében fogant, szelí-
dítetlen előadás" kapcsán fogalmazza
meg a mindenkori Brecht-játszás elen-
gedhetetlen kiindulópontját: „Ha az
előadó együttes vagy a rendező nem azo-
nosul olyan hőfokon szellemével, mint
ahogy azt művei megkövetelik, akkor
csak félszeg és kompromisszumos meg-
oldások születhetnek." Hiába okos és értő
egy rendező, kell, hogy ott munkáljon
benne az a szenvedély, az az indulat, ami
Brecht egész munkásságának lényege.

Az 1972-es kaposvári előadás főleg a
rendező, Babarczy László személye miatt
érdekes. Ő az, aki kellő nyitottsággal,
szeretettel, előítéletektől és közhelyektől
mentesen közeledik Brechthez. Bizonyára
kevesen tudják róla - nem tartozik a
„nyilvántartott" Brecht-rendezők közé -,
de ő rendezte eddig a legtöbb Brecht-
előadást Magyarországon, meg-előzve
ezzel Major Tamást, Iglódi Istvánt,
Csiszár Imrét.

Szegeden 1973-ban Angyal Mária,
1975-ben a Déryné Színházban és Debre-
cenben Petrik József rendezésében kerül
színre a darab.

A József Attila Színház 1977-es Seregi
László rendezte előadásának egyetlen
érdekessége, hogy az 1958-as főiskolai
vizsgaelőadás három résztvevője is sze-
repel benne. Fülöp Zsigmond ismét
Bicska Maxiként lépett a közönség elé,
Bodrogi Gyula Peacockká öregedett,
Margittai Ági Kocsma Jenny szerepét ját-
szotta. Talán Margittai Ágit leszámítva,
nem használtak a legendának. Szakmai
körökben viszonylag nagyobb port vert
fel Valló Péter 1978-as kecskeméti ven-
dégrendezése. A kritika kicsit ingerülten
reagált a szellemes, ám rosszul működő
díszlet hanghatásaira, a jelmezek szín-
dramaturgiájának zavaros voltára. A ren-
dezői felfogás vitatható érdekessége, hogy
pszichológiával tölti fel Brecht egyáltalán
nem pszichológiailag felépített alakjait.

1980-ban, kereken húsz év után újabb
békéscsabai bemutatót ér meg a darab,
Kelemen Pál vizsgarendezésében. 1981-
ben szinte egyidejűleg két színházban is
műsorra tűzik a Koldusoperát. A Nemzeti
Színházban Jurij Petrovics Ljubimov
vendégként állítja színpadra, az eredeti
Háromgarasos opera címen, Szolnokon
Sándor Pál filmrendező, megmaradva a
hagyományos Koldusoperánál. Ljubimov
rendezése tökéletesen különbözik minden
eddigi és ezutáni magyar Koldusoperától.
Szándékában, akarásában, mozgósító
erejében még leginkább Justus Györgyék
1929-es előadásához áll a legközelebb.
Ljubimov nem bajmolódik semmiféle
elmélettel, nem próbál meg verejtékes
munkával elidegenítési effektusokat
kispekulálni - természetes közege a
végtelen számú játéklehetőséget kínáló
brechti színház.

Indulatos, szenvedélyes, küldetéses
művész, aki a műveken keresztül saját
mondanivalóját akarja elmondani, és
fontosnak tartja, hogy azt meg is értsük.
Az általános emberi-társadalmi értékvál-
ságról akar szólni, az értékek devalváció-
járól, és mélyen igyekszik belénk suly-
kolni az értékrekonstrukció szükségessé-
gét. Ennek érdekében elhanyagolja a tör-
ténetet, hogy annál nagyobb gondot for-
díthasson a songok, finálék megrendezé-
sére, amelyek nyilvánvalóbban hordozzák
azt az üzenetet. A figurák mégis
szokatlanul élők, elevenek, a színpadon
igazi élet folyik, a szereplők fesztelenül
kilépnek szerepükből, hogy aztán ott-
honosan újra visszabújjanak bele. Aki-
nek épp nincs dolga, figyeli a többit, vagy
segít öltözni, sminkelni. Mindenki min-

dig jelen van. A színpad és a nézőtér
között intenzív kapcsolat érződik, hiszen
közvetlenül nekünk, értünk és ellenünk
folyik a játék. Ljubimov igazi népszínhá-
zat csinált. A koldusfinálék után, minden
felvonás végén, civil ruhás kis öregek
jönnek előre a színpadon, és reszketeg
hangon zsoltárokból vagy a Bibliából
citálnak. A hatás katartikus. Jó lenne visz-
szakapni, visszaszerezni ezeknek a régi,
elkoptatott és lejáratott erkölcsi törvé-
nyeknek az igazságát, érvényességét. Az
előadásról részletesebben szólni azért
nem érdemes, mert annak idején sokat
írtak róla, többek közötte lap hasábjain is
alapos elemzés, ismertetés jelent meg.

Sándor Pál szolnoki rendezése sajnos
nem váltotta be sajátos tehetségéhez fű-
zött reményeinket. A sok jó színészi ala-
kítás ellenére végig nem gondolt, egy-
mással szervesülni nem tudó ötletparádé
maradt.

Ljubimov rendezése óta ismét felment
a Koldusopera ázsiója. 1983-ban Szőke
István Miskolcon, 1985-ben Malgot Ist-
ván Kecskeméten, 1986-ban Pinczés Ist-
ván Debrecenben futott neki a darabnak,
de egyikük sem tudott saját koncepcióján
belül sem olyan erős előadást létrehozni,
mint amilyen a Nemzeti Színház pro-
dukciója volt.

Az idén három színház is bemutatta a
Koldusoperát. A Józsefvárosi Színházban
Petrik József, Győrben Sík Ferenc és
legutóbb a József Attila Színházban
Szinetár Miklós rendezésében. Mind-
hárman éppen harmadszor fogalmazták
színpadra ezt a magát igazán nem köny-
nyen adó darabot.

Brecht életművén belül nálunk a Kol -
dusopera népszerűsége szinte egyedül-
álló. Egy meglepő számadat: 1929 óta
napjainkig harminchárom Koldusopera-

előadásról tudunk, míg a következő leg-
többet játszott Brecht-mű, a Kaukázusi

krétakör, hét bemutatót ért meg. A sze-

csuáni jólélek, az Állítsátok meg Arturo

Uit! és a Mahagonny hat-hat bemutatóval a
harmadik helyen áll. Miért éppen a Kol-

dusopera? Mert Brechthez illően ravasz
egy remekmű! Magához csalogatja a ren-
dezőt, mert könnyűnek látszik, zenés-nek,
kellemesnek. És aztán kiderül, hogy
bonyolult és titka van. Akit a könnyű
siker csábított, elkedvetlenedik, de akit
izgat a titok, az újra és újra meg fogja
próbálni.


