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A komolyság
és komolytalanság
dialektikája

Brecht Koldusoperája Kecskeméten

Ne legyünk igazságtalanok. A kecskeméti
Koldusopera nem marad el a hazai átlag
mögött. Dicsérni lehet Valló Péter
rendezésének alapvető törekvését, az ér-
telmezés komolyságát, amely nem enged
az „operett", a kulináris színház csábí-
tásainak. Brechthez híven kötelező pa-
rancsnak tekinti, hogy felkutassa és fel-
mutassa a színmű mához szóló társada-
lomkritikai tartalmát, de az okítás nem
fullad unalomba, nincs hiány mulatságos
ötletekben, pazarul megvalósított rész-
letekben. Valló elképzelései megvalósítá-
sában kitűnő színészekre támaszkodhatott,
Gábor Miklósra és Vass Évára, és olyan
fiatalokra, akik most küzdötték fel
magukat a magyar színházművészet leg-
jobbjainak sorába. Andorai Péter, Trokán
Péter, Sára Bernadette nevét ország-szerte
ismerik. Ez a gárda teljes odaadással,
lelkesedéssel vett részt a közös munkában,
tehetsége maximumát nyújtotta. A
díszlettervező Najmányi Lászlót a kritika
az utóbbi években nem győzte dicsérni.
Mostani, klasszikus stílusban tartott
bankházra, börtönre, egy bérház udvarára
emlékeztető díszlete is kétségtelenül
tetszetős és expresszív. Kár, hogy a
kulisszák közt ide-oda forgatható, tolható
kockaépítmény nehezen mozgatható,
akadályozza a játék gördülékenységét,
folyamatosságát.

Hogy mégsem lehetünk elégedettek -
ezt Valló Péter, az emlékezetes, remek
szolnoki Yerma-előadás rendezője és a
kiváló kecskeméti színészgárda nagyra-
becsülésünk jelének is tekintheti. Azt vár-
tuk, hogy olyan teljesítménnyel rukkol-
nak elő, amely méltó a kecskeméti színház
hírnevéhez. Hogy most megmutatják,
hogyan is kell a Koldusoperát játszani.

Ha a tehetségüket kevesellnénk, rezig-
náltan bólintanánk, ennyi tellett tőlük.
Fenntartásaink, kifogásaink azonban elvi
természetűek, a Koldusopera értelmezésé-
re, az értelmezés következetlenségeire
vonatkoznak. Vitázni valónk ennek meg-
felelően Valló Péter rendezői koncepció-
jával van. Nem a színészekkel. Ami
alakításaikban bírálható, az a rendezői
koncepció problematikusságából fakad.

Mindenesetre elgondolkodtató tény,

hogy Brecht szelleméhez hű, igazi mű-
vészi élményt nyújtó Koldusoperát ha-
zánkban egyedül egy főiskolás gárdától
láthattunk, vizsgaelőadásukon, még vala-
mikor 1958-ban. Amikor tanáruk, Szinetár
Miklós ugyanezt a rendezését neves
színészekkel megismételte, a produkció
unalomba, érdektelenségbe fulladt. Az
unalom és nehézkesség rontotta meg Ba-
barczy László kaposvári próbálkozását is,
aki ugyanúgy, mint újabban Valló, a jelen
visszásságaira utaló, társadalomkritikai
szándékú Koldusopera bemutatására töre-
kedett.

Igaz viszont, hogy az 1965-66-os
évadban a Madách Színházban Ádám
Ottó - még Gábor Miklóssal Bicska Maxi
szerepében - valóban számottevő
közönségsikert aratott. Más kérdés, hogy
Ádám és színészei megkerülték a nehéz-
ségeket. A maguk Brecht-értelmezésének
megfelelően elhagyták az elidegenítési
effektusokat, lemondtak minden kritikai
szándékról, s végül is kellemes, szórakoz-
tató kulináris jellegű előadással bűvölték
el közönségüket. Megtehették, mert a
Koldusopera az a kivételes műve Brecht-
nek, amely derűs betyártörténetként,
kulináris változatában is élvezettel fo-
gyasztható. A színészek teljes beleéléssel
merültek el a komédia jókedvű vagány-
romantikájában, s ugyanilyen azonosu-
lással énekelték el az időközben világ-hírű
slágerekké nemesedett songokat. A
paródiát, iróniát is megtartották, ahol ez
módot adott a mulattatásra. Arra azonban
gondosan ügyeltek, hogy a nevetés senkit
se bántson, ne irányuljon senki ellen.

A kellemes színháznak ezzel az igényé-
vel tulajdonképpen nincs mit vitatkozni.
Az alacsonyra emelt lécet a színészek
fölényes virtuozitással, eleganciával, tö-
méntelen mókával vitték át. Mindenki jól
szórakozott. A kikapcsolódást kereső néző
valóban otthon felejthette gondjait.

El kell ismerni, nem könnyű feladat egy
Brecht szelleméhez hű, új gondolatokat
ébresztő, szakmailag komolyan vehető
Koldusoperát produkálni. E harsány,
életvidám komédiához, úgy tűnik, nem
illik a komolyság. Mint a nyerget nem
tűrő ló, á darab, legalábbis hazai
tájainkon, sorra leveti komoly arcú ren-
dezőit.

Magunk is hivatkoztunk már a főisko-
lások Koldusoperájára, mint igazi sikeres
példára. De úgy hisszük, a fiatalok ösztö-
nösen, némiképp a hályogos kovács
módjára találtak rá a követendő
játékmódra.

A játék konvenciója szerint a Koldus-
operát műkedvelő koldusok mutatják be.
Se pénzük, se tehetségük egy igazi
színházi előadáshoz. A valódi díszleteket
kénytelenek különféle tákolmányokkal,
jelzésekkel pótolni, az előadás közben
színészi játékuk ügyetlensége is mindun-
talan lelepleződik. Brecht az ügyetlen
bohóc effektusára épít. Mondanunk sem
kell, hogy mekkora ügyesség, bohóc-
virtuozitás kell az ügyetlenség eljátszá-
sához. Tudatosan vállalt ügyetlenségek-
kel váltja ki, teremti meg Brecht az
elidegenítő hatásokat - a darab előadásá-
nak legfontosabb effektusait.

A Katona József Színház körülményei
között eleve nem volt lehetőség bonyolult
díszletapparátus felépítésére, amely a
nagy színpadokon majd mindig -
Kecskeméten is - lelassítja, vontatottá
teszi a színpadi mozgást. A vizsgaelőadá-
son a látványt ötletek tűzijátéka pótolta, a
helyszínt, a tárgyakat csak puszta jelzé-
sekkel érzékeltethették a fiatalok, s ezek a
szellemesen megválasztott kellékek szinte
akaratlanul is megteremtették a szükséges
elidegenítő effektusokat. A kevés
könnyen mozgatható díszlet és kellék
között szabadon érvényesülhetett a fő-
iskolás fiatalok lendülete. A játék pergő
ritmusa nem kismértékben járult hozzá az
előadás sikeréhez.

Az, hogy a fiatalok még nem tudták
magukat szerepükbe kellően beleélni,
hogy csak részben sikerült azonosulniok
vállalt szerepükkel, hogy minden mű-
vészkedésük félresiklott, hogy végül is
nem élték, hanem megjátszották szere-
püket - ez továbbterjesztette a humort a
színpadon, létrehozva azt az elidegení-
tésre épített „műkedvelői" játékmódot,
amelyben minden baki, minden félrefogás
azonnal beépült az előadásba.

Ami ennél is lényegesebb! A fiatalok,
ahogy belefeledkeztek a játékba,
önkéntelenül is ráéreztek a fiatal Brecht
anarchizmussal kacérkodó, polgárpuk-
kasztó, cinikusan kiábrándult életszem-
léletére, s önmagukból kiindulva azt is
megértették, hogy nyugodtan vállalhatják
ezt a szemtelen, gunyoros, kiábrándult
cinizmust, mert ez valójában csak felvett
modor, álarc, játék, amely csak arra
szolgál, hogy szemérmes férfiassággal
leplezze, takarja a valójában túlzottan is
érzelmes író mély együttérzését a
szegényekkel, elnyomottakkal, elesettek-
kel, mindazokkal, akik alulmaradtak az
élet könyörtelen versenyében.

Á főiskolások elidegenítő, műkedvelői
játékstílusában érzékelhetővé is vált,



hogy amit látunk, csak színház, tehát a
kiábrándultság, a cinizmus is játék, amit
nem szabad komolyan venni, illetve a
játék igazságaként, játékos igazságként
kell komolyan venni.

Nyilvánvaló, a hatás akkor tökéletes, ha
mindez tudatosan valósul meg a szín-
padon, ha a rendezés érti Brecht dialek-
tikus gondolkodásmódját, játékstílusát. És
még azzal is tisztában van, hogy az
elidegenítő effektus nem mellékes, el-
hagyható mozzanata a brechti teóriának,
hanem legesleglényege.

Valló, sajnos, megpróbálja a fából vas-
karikát, a Koldusoperát úgy akarja elját-
szatni, mintha az valamiféle realista
dráma lenne. Elhagyja a színház a szín-
házban játékot, kiiktatja a komédiából az
opera- illetve operettparódiát.

A végeredmény képtelenségek sorozata.
Valló készpénzként fogadja el a Kol-

dusopera minden eszményt tagadó, kiáb-
rándult, keserű, cinikus világképét. Ha-
lálkomolyan olyan Londont állít elénk,
ahol az emberi kapcsolatokat pusz

tán a közvetlen anyagi érdek szabályozza,
ahol a nemesebb érzések, eszmények: a
morál, a szerelem, a barátság, a könyörület
csak arra valók, hogy segítségük-kel
becsapják, tönkretegyék a jólelkű, naiv
ostobát. Ettől a riasztó képtől - amelyet
Brecht valójában csak a humor, a játék
igazságának a szintjén vállal, mint ami
igaz is meg nem is - Valló maga is
megijed, s a harmadik felvonásban, hogy
enyhítse a hatást, a többszörös
rablógyilkos Bicska Maxit a Villon-balla-
dák hősének rangjára emeli. Elidegenítő
effektusok hiányában az előadás váratla-
nul melodrámába csap át. A néző azonosul
a börtönbe zárt, kivégzésre váró ban-
davezérrel, már sajnálja is, amikor halál-
félelmében fel-alá rohangálva dörömböl
zárkája falain. Olyannyira, hogy meg is
könnyebbülünk, amikor megérkezik a
királynői kegyelem, és az operettbonviván
Maxi helyett az egyre ellenszenve-sebbé
váló narrátort akasztják fel.

A narrátor, akit Andorai Péter alakít,
Valló kitalálása. A kitalált alak feltehetően
a színmű regényváltozatából, a
Háromgarasos regényből került ide. A re-
gényben a koldulás mesterségét próbál-
gató, elzüllött úrifiú, Filch helyett egy
valódi háborús rokkant, a falábú Few-
koombey katona szerepel. A tisztességes,
derék katonát a történet végén fel is
akasztják Bicska Maxi helyett.

Andoraira kettős szerep hárul. Ő a
szegény, becsületes ember, a kitalált
pozitív ellenpont a „komolyan" vett
Koldusopera farkasvilágában. E szerep
megjelenítéséhez azonban nem elég An-
dorai rokonszenves egyénisége, ehhez
játéklehetőség is kellene. Ezt a rendezés
úgy kívánja megteremteni számára, hogy
időnként belépteti magába a darabba. Így
többek között rábízza Filch, majd a
részeges eskető pap szerepét. Ok azonban
semmivel sem különbek az alvilág többi
alakjánál, így Andorai jó embere
feltételezett jellemével ellentétes szere-
pekre kényszerül. Emiatt felakasztása nem
is vált ki kellő érzelmi reakciót a
nézőtéren. Figyelmünket sokkal inkább az
a technikai trükk köti le, ahogy a színészt
a kötélen a magasba húzzák.

Másrészt Andoraira hárul a játékmester
feladatköre. Neki kellene közvetlen
kapcsolatot tartania a közönséggel. Ehhez
azonban nincs más szövege, mint a
képváltásokat, songokat bejelentő szerzői
instrukciók, amelyeket Brecht szándéka
szerint elidegenítő effektusként a
közönségnek magasból leengedett táb-
lákról kellene leolvasnia. Kétségtelen,
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hogy ezek a táblás feliratok, amelyek az
ősbemutatók idején az újszerűség erejével
hatottak, meghökkentettek, napjainkra
színpadi közhelyekké váltak. A narrátor
szerepeltetése azonban ugyanilyen
közhely. Nagyobb baj, hogy amikor nincs
szövege, Andorai nem tud magával mit
kezdeni, funkciótlanul téblábol a
színpadon vagy félrehúzódik a sarokba.

Nehezíti Andorai játékmesteri feladat-
körét, hogy a rendezés a komolyság
jegyében teljesen elejti azt a feltételezett
játékkonvenciót, hogy ezt az előadást
koldus műkedvelők mutatják be a kö-
zönségnek. Meglepő módon Andorai az
előadás kezdetén külön e célból fo-
galmazott néhány mondattal - ezek az
eredeti szövegben nem találhatók - tudatja
ezt a feltételezést a nézőkkel. Így még
szembetűnőbb a következetlenség, hogy a
rendezés a továbbiakban lemond a színház
a színházban játék effektusainak
kiaknázásáról.

Valló nem vette észre, hogy ez a kettős
játék a komédia lényegét hivatott expo-
nálni. Hogy amit látunk, csak játék, tehát
játék az ábrázolt világkép kiábrándultsága,
cinizmusa is. Amit, mert műkedvelők
bolondozása - nem is szabad komolyan
venni. Így jut érvényre a brechti dialektika,
a komolytalanságba burkolt komolyság.
Olyan elidegenítő effektus teremtődik,
amely arra figyelmezteti a nézőt,
vigyázzon, színházat lát, komédiázást,
amit nem szabad egy az egyben
elfogadnia, komolyan vennie. Brecht
igazsága a vicc igazsága, amelyről tudjuk,
hogy igaz is meg nem is. Valóságos
problémát fejez ki, de éppen mert vicc -
nem igényli a bírált jelenség minden
oldalú, minden szempontot mérlegelő
tudományos kifejtését. Joga van a túlzásra,
az elrajzolásra. A gondolkodó ember
helyére tudja tenni a dolgokat, érti az élet
valóságos arányait. Brecht ezt a
felnőttséget várja nézőitől, erre is neveli
őket.

A kettős játék elhagyása magyarázza,
hogy a komolynak szánt előadás végül is
komolytalanná válik, elvész Brecht ko-
médiájának szép, okos bonyolultsága -
racionális tiszta logikája -, a szimplifi-
kációk végül is paradox módon zavaros-
ságot, homályt teremtenek.

Vegyük sorra. Az absztrakt térhatást
teremtő díszlet, a fekete-fehér kontraszt-
jával játszó jelmezek eltüntetik az eredeti
mű viktoriánus miliőjét. Igaz, Brecht nem
a valóságos viktoriánus kort idézi szín-
padára. Fontosabb számára annak a mi

tologikus képnek a megjelenítése, ahogy
ez a kor napjaink emberének tudatában
máig is él. Minta polgári jómód, becsület
és respektábilitás érája, amikor a puritán
valláserkölcs parancsai szabályozták a
polgári családok életét, a férfi tisztes-
séggel gyarapította üzletében, gyárában
vagyonát, az asszony otthonának élt, a fi-
atal lányok pedig zongorázni tanultak, és
szűzen mentek az oltár elé. De e mítosz
hordozói, a polgárok, maguk nem lépnek
színre a Koldusoperában. Itt csak a kor
alvilágával találkozunk, amelynek
képviselői öltözködésükben, viselkedé-
sükben, külső életvitelükben maguk is ezt
a polgárságot majmolják, ennek a polgári
respektábilitásnak az elérésére
törekszenek. Ennek a majmolásnak a
bemutatása kétszeresen leleplező, nem-
csak az alvilágot, de magát a polgárságot
is leleplezi. Azonosak a vagyon-szerzés
módszerei - üzletember Peacock is, aki a
könyörületesség érzését változtatja áruvá,
és Bicska Maxi is, aki a betörést fekteti
üzleti alapokra. És azonosak az életelvek
is, a különbség csak annyi, hogy a polgári
respektábilitás külszínének megőrzésében
az alvilágiak még eléggé gyakorlatlanok,
minduntalan megmutatkozik
bárdolatlanságuk, faragatlanságuk.

Á kecskeméti előadás semleges kör-
nyezetében az alvilági figurák respektá-
bilitásigénye belevész az általánosságba.
Hiányzik az összehasonlítás, az, amihez
mérten igyekeznek a tisztesség, a tekintély
látszatára szert tenni. Így a paródia mögül
eltűnik a parodizált valóság, a bírálat igazi
tárgya, a polgárság látszat-erkölcsössége.
Valló bizonyára az általánosítás
reményében tüntette el a konkrét időt a
maga Koldusopera-rendezésében. Így
azonban csak az üresség senki földjére
jutott el.

Rejtély marad a jelmezek fekete-fehér
kontrasztjának értelme is. Miért öltözteti a
jelmeztervező, Szakács Györgyi Bicska
Maxit és bandáját fehérbe? Patyolatfehér
lelkük ironikus megjelenítését célozná ez?
Viszont akkor miért járnak feketében
Peacockék? A fehér és fekete valamiféle
értékellentétet, érték-különbséget sugall.
De emberileg mi a különbség Peacockék
és Bicska Maxiék között? Arról nem is
beszélve, hogy a fehér ing, fehér nadrág
uniformizálja Bicska Maxi bandáját, ami
maga a képtelenség. Hiszen ezek a
zsebmetszők, tolvajok, betörők, ahhoz,
hogy eredménnyel gyakorolhassák
hivatásukat, nem tűnhetnek ki a polgárok
közül

könnyen felismerhető fehér egyenruhá-
jukkal. A többi jóravaló polgárhoz ha-
sonlóan kell öltözködniök, hogy felis-
merhetetlenül elvegyülhessenek köztük.

Trokán Péter Bicska Maxija szereposz-
tásbeli tévedés, egyszerűsítés, bosszantó
engedmény a szentimentális, kulináris
Koldusopera-felfogásnak. Trokán ugyanis
egyéniségénél, megjelenésénél fogva nem
játszhat mást, mint közvetlenül magát a
legendát, ahogy Bicska Maxi idealizált
mozihősként meg akar jelenni az emberek
tudatában. Mint okos, hideg, kemény
férfi, igazi vezér és igazi úri-ember, a nők
bálványa. Holott nekünk a legenda
mögött álló valóságos embert, egy
köpcösödő, kopaszodó üzletembert
kellene a színpadon látnunk, ahogy
Brecht leírásában a Háromgarasos regény-
ben megjelenik, ahogy a Berliner En-
semble előadásában is megismertük. A
nagy színészi teljesítmény, játéklehetőség
ilyen előnytelen külsőből kiindulva
megteremteni a színpadon a legendás
Bicska Maxit, akiért egyaránt rajong a
kolduskirály és a rendőrfőnök lánya,
valamint a turnbridge-i bordély minden
kurvája.

Gábor Miklós Peacockja az előadás
leggazdagabban, legszínesebben kidol-
gozott alakítása - bár a szerep lehetősé-
geihez képest még ő is egyszerűsít. Bölcs,
cinikus és jó kedélyű úriembert alakít, aki
magabiztos fölénnyel vezeti cégét. Ezt a
magabiztosságát nem rendíti meg sem
felesége iszákossága, sem lánya
házassága. Tudja, csak idő kérdése, amíg
riválisát, Bicska Maxit akasztófára
juttatja. Brecht Peacockja ennél komo-
rabb, összetettebb figura. Keserű, gyo-
morbajos öreg úr, aki megismerve, meg-
értve a világ feneketlen aljasságát és
reménytelenségét, a végső elkeseredés
állapotában él. Tulajdonképpen már a
pénz sem érdekli, mert tudja, nincs a
világon annyi pénz, amivel megvásárol-
hatná a boldogságot. Ahogy eszében sem
bízik, mert azt is felismerte, hogy nincs
annyi ész a földön, ami meg tudna küz-
deni a világ ravaszságával. Ezt énekli el
az emberi célok elérhetetlenségéről szóló
dalban. Mint Brecht írja alakját
jellemezve, Peacock bűne világképe.
Brecht szerint Polly apja már csak arra
ügyel, hogy összetartsa vagyonát. A fel-
törekvő Bicska Maxival szemben Pea-
cock, a már beérkezett gazdag, aki tudja,
nincs tovább, már csak a megszerzettet, a
meglevőt félti. Még bibliáját is láncra
köti, nehogy ellopják. Lánya házasságát is
tulajdona elrablásának tekinti. Pea-



cock már nem is dolgozik, csak kalappal a
fején, zsebre dugott kézzel szaladgál fel-
alá az üzletében. Szorong, hogy tönk-
remegy, hogy tönkreteszik. Az igazi
szorongók - állapítja meg Brecht -, nem
dolgoznak.

Az egysíkúság bűnében marasztal-ható
el Sára Bernadette Pollyja is. Valóban
szép, okos és kemény, ahogy ezt szerepe
előírja. Apja lánya, aki képes arra, hogy
Maxi távollétében tovább-vezesse férje
üzletét. Adósunk marad

azonban az érzelgős, holdfényromanti-
kára vágyó naivával. Brecht elképzelése
szerint ilyesfajta butuska lányzónak kell
őt megismernünk a darab első jeleneté-
ben, az esküvői epizódban, majd ottho-
nában. Mert Peacockék a polgári ideálok-
nak megfelelően ilyen naiv libuska úri-
lánynak nevelték, s ilyennek is akarják
látni. Csak fokozatosan szabad kiderül-
nie, hogy Polly számító bestia, aki Bics-
ka Maxiban a jó partit látja, a holnap
sikeres üzletemberét. Ezért is lenne lé-

nyeges, hogy Maxi ne legyen szívdöglesztő
szépfiú. Polly neki is megjátssza a jó
házból való illedelmes úrilányt, mert Maxi
is ezt a polgári respektábilitást várja
jövendőbelijétől. Ez magyarázza, hogy a
későbbiekben, amikor az üzlet sikerét
veszélyeztető nagyobb pénz-összeget
kellene áldoznia férje kiszabadításáért,
Polly szemrebbenés nélkül ejti Maxit, és
felkészül arra, hogy el-játssza a híres
bandita özvegyének hálás szerepét.

Hetényi Pál Tigris Brownt alakítva, úgy
tűnik, felismeri, hogy szerepének humora
éppen abban rejlik, ha a félelmetes hírű
rendőrfőnököt ijedős nyuszi-ként jeleníti
meg. Hetényinek azonban nem sikerül
rátalálnia a gyávaságnak, aljasságnak,
veszedelmességnek, meg-játszott
magabiztosságnak, fölénynek,
tigrisségnek arra a keverékére, ami meg-
magyarázná, hogyan lett ez a gyáva,
korrupt gazember London rendőrfőnöke.

A szereplők közül még említést érdemel
Vass Éva Kocsma Jennyje. A ki-öregedett
utcalány szerepe nem állítja komoly
feladat elé a kitűnő színésznőt. Játékát
elsősorban biztos énektudása emeli ki az
együttesből. Vitatható viszont, és
romantikus engedménynek tetszik, hogy
Valló rendezésében Jennyt lelki-ismeret-
furdalás gyötri, amiért eladta, feladta volt
szerelmét. Ezt a megbánást fejezné ki
Vass Éva a Salamon dalt énekelve. Az
ilyesfajta kurvaromantika azonban nem
fér bele Brecht világképé-be. A kurvák
kurvák, s ahogy érzés nélkül eladják
testüket, ugyanígy eladják szerelmüket is.

Még ha ezt a kurvaromantikát ironi-
kusan játszanák. Ehhez azonban a ren-
dezésnek vállalnia kellett volna a Koldus-

opera operettparódia voltát is. Amiről
megint csak lemondtak a komolyság je-
gyében.

Az operettparódia elhagyása a songok
esetében is megbosszulja magát. Hiszen a
songok létét, értelmét ezúttal az ope-
rettparódia indokolja. Valló megkísérli a
songokat beépíteni az előadásba, az adott
szituációban. A színészek úgy játsszák,
éneklik el őket, mintha azok valóban
megfelelnének jellemüknek és az adott
helyzetnek. De már az igazi operettdalok
komikuma is abban rejlik, hogy
képtelenül ellentmondanak az adott
drámai szituációnak, amelyben a
színészek dalra fakadnak. Ezt az ellent-
mondást Brecht az operettparódiában
teljes tudatossággal tovább fokozza.

Bicska Maxi (Trokán Péter) az akasztás előtt. Előtérben: Vess Éva (Kocsma Jenny), Mezey Lajos
(Smith) és Hetényi Pál (Tigris Brown) (Iklády László felvételei)



A dalok hol közvetlenül a közönséghez
szólnak, mint például a felvonásvégi
finálék, hol a darabon belül hangzanak el,
amelynek a közönségen kívül a szereplők
maguk is hallgatói, akik reagálnak is az
előadott énekszámra. Polly A kalózok

szeretőjéről szóló balladát Maxi barátainak
énekli el, akik kötelességüknek is tekintik,
hogy illően lelkesedjenek főnökük
feleségének énekéért.

Ezek a songok maguk is kétfélék.
Részben - mint a szexuális szolgaságról
szóló dal -, olyasmikről szólnak, olyan
igazságokat mondanak ki, amiről tisztes
operában, operettben nem illik beszélni.
Így töltik be parodizáló funkciójukat. Ami
azt is jelenti, hogy „igazságaikat" nem
szabad egy az egyben elfogadni, ahogy az a
kecskeméti előadásban történik, ahol
melodramatikus komolysággal adják elő
ezeket a végül is humorosnak szánt
bölcsességeket a kedvezőtlen körülmények
hatalmáról és az emberi természet
esendőségéről. Részben pedig Susan
Sonntag terminológiáját használva, „a
camp" fogalmába sorolhatók. Olyan
giccstermékek, amelyek egy mű-vészileg
rangos, intellektuális környezet-ben a
maguk kontraszthatása révén igazi
esztétikai minőséget nyernek. Más kérdés,
hogy Brecht és Kurt Weill dalai, mint
például a már idézett Ballada a kalózok
szeretőjéről, megjátszott sziruposságuk
ellenére sem giccstermékek, ha-nem a
pódiumon önmagukban is elő-adható
briliáns kis alkotások. Az adott helyzetben
azonban Polly dalát (annak ellenére, hogy
önmagában nem az) a színésznőnek úgy
kell énekelnie, hogy az giccses
sziruptermék hatását keltse. Hiszen a
rákövetkező replikák csak így kapnak
értelmet. „Cuki" - állapítja meg róla Mátyás.
„Ez nem cuki, te barom" - válaszolja Maxi.
- „Ez művészet és nem cuki." Ha Polly
produkciója valóban művészet, akkor nem
lepleződik le, hogy Macheath sem ért az
igazi művészethez, hogy a giccset véli
művészet-nek.

Csavaros helyzet. Hiszen melyik szí-
nésznő hajlandó lemondani arról, hogy ne
énekelje el legjobb tudása szerint a Kalóz
ballada hatásos számát, és nyerje el vele a
közönség tapsait. A közönség
Kecskeméten is megtapsolja Sára Ber-
nadette énekét. Ezzel a dallal a ravasz
Brecht magát a közönséget is „csőbe
húzza". Hiszen Bicska Maxi megjegyzése
után töprenghet, hogy most giccsnek vagy
igazi művészetnek tapsolt.

Még egy példa.

Polly a harmadik jelenetben érzelgős,
romantikus dalt énekel el szüleinek egy
fiatal lányról, aki visszautasítja a gazdag
kérőket, a jó partikat, és helyettük a rosszul
öltözött, mosdatlan, neveletlen fiút
választja. Mert azt szereti. Az írói kom-
mentár szerint - amit ebben az előadásban
narrátorként Andorai tolmácsol - Polly
ezzel a dallal magyarázza meg szüleinek,
hogy miért ment férjhez Macheathhez, a
banditához. Mi azonban tudjuk, hogy ez a
bandita cseppet sem szegény, mosdatlan,
neveletlen bohém-legény, hanem jómódú
üzletember, aki a legújabb divat szerint
öltözködik, és nagyon is tudja, „mi illik a
hölgyeknél".

A dalszöveg és az adott helyzet ellent-
mondásából Brecht a látszatnál mélyebb,
igazabb drámai szituációkat teremt. Az
írónak ezeket a ravaszságait a kecskeméti
előadás meg sem kísérli követni. Eléneklik
a dalokat, nem sokat törődve azzal, hogy
részletekbe menően is végiggondolják az
ének és szituáció ellentmondásainak
hatáseffektusait.

Tagadhatatlan, hogy ez a kritika végül is a
Berliner Ensemble modelljét kéri számon
Valló rendezésén. Azt felelheti
bírálatunkra, hogy neki jogában áll valami
újjal, mással kísérleteznie. Ki vonná
kétségbe ezt a jogát? De ha a kísérlet végül
is egy koncepciójában követ-kezetlen,
szimplifikáló előadást eredményez, a
kritikus nem tehet mást, mint hogy
szembeállítja vele a már megvalósított
tökélyt, a hibátlan előadás ideál-típusát.

Brecht mondta, amikor megkérdezték
tőle, szabad-e Shakespeare-t átírni. -
Hogyne - válaszolta szabad annak, aki
tudja. - Brecht megtehette ezt Shakespeare-
rel, de úgy látszik, Valló még nem tart ott,
hogy átírhassa Brechtet. Elég feladat lett
volna - különösen egy vidéki színház
feltételei között - ha minden különösebb
bűvészkedési szándék nélkül - megkísérli
követni a Berliner Ensemble modelljét.

Világszerte vitakérdés, mennyiben kell
követni a Berliner Ensemble előadásain, az
ősforrásnál kialakított modelleket,
mennyiben lehet, kell eltérni tőlük.
Meggyőződésünk szerint nincs olyan
szabály, amely ne engedné meg az eltérést
ezektől a modellektől. Ha valaki képes rá.
A Berliner Ensemble rendezői maguk is
alakítják, változtatják ezeket a modelleket.
De arra sincs szabály, hogy jobb híján ne
lehetne ezeket a modelleket követni.

Mik ezek a modellek?

Instrukciók: az adott darab értelme-
zésére. Ezen belül még mindig elég tág tér
nyílik az önálló invencióra, új ötletekre,
egyéni megoldásokra.

Hányan láthatták Magyarországon,
Kecskeméten a Berliner Ensemble Kol-

dusoperáját? A példa követése - amely
színházban amúgy sem jelenthet másolást -
még mindig az újszerűség, az eredetiség
varázsával hatott volna. Szakmai ta-
pasztalatnak sem lett volna haszontalan.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera (Kecs-
keméti Katona József Színház)

Zenei vezető: Fusch László. Fordította:
Blum Tamás. Koreográfus: Veöreös Boldi-
zsár. Díszlettervező: Najmányi László m. v.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. A rendező
munkatársai: ifj. Mózes István, Tucsni
András. Rendezte: Valló Péter m. v.

Szereplők: Andorai Péter, Trokán Péter,
Gábor Miklós, Koós Olga, Sára Bernadette,
Vass Éva, Hetényi Pál, Szirtes Ági m. v.,
Mezey Lajos, Hídvégi Miklós, Áron László,
Vándorfi László, Popov István, Horváth
József, György János, Bölcsics Ágota,
Csengeri Erzsébet, Egyedi Klára, Fráter
Katalin, Lukács Katalin, Strébely Csilla,
Dengi János, ifj. Mózes István, Szénási Pál,
Szikszai Gyula.

E számunk szerzői:

BUDAI KATALIN egyetemi hallgató

CSÍK ISTVÁN újságíró, a Kohó- és Gép-
ipari Minisztérium Sajtó- és Propaganda-
osztályának csoportvezetője

CSILLAG ILONA színháztörténész

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

HÁMORI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

HERMANN ISTVÁN egyetemi tanár

MAÁCZ LÁSZLÓ a Táncművészet főszer-
kesztője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SZAKOLCZAY LAJOS az Új Írás munka-
társa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Színházi
Intézet munkatársa

TARJÁN TAMÁS, az ELTE tanársegédje

VINKÓ JÓZSEF a József Attila Színház
dramaturgja


