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„És megkövéredett e
népnek szíve ... "

A Háromgarasos opera
a Nemzeti Színházban

A Koldusopera mindenütt biztos siker.
Berlinben az 1928-as ősbemutatón éppen
úgy az volt, mint negyedszázaddal később
a Berliner Ensemble-ban; Magyar-
országon - ahol huszonötször mutatták be
(a Vígszínház már a német premier után
két évvel, a főiskolások háromszor is,
közülük az 1958-as vizsga a darab máig
legjobb előadása volt) - és a Szov-
jetunióban vagy Amerikában, ahol például
az Alan Schneider 1954-ben rendezte New
York-i előadás hét év alatt kétezer-
kétszázszor ment. A darab a népszerűségét
elsősorban a zenéjének köszönheti, Kurt
Weill dalait slágerként fütyülték és
dúdolják szerte a világon.

Az operettszériákat biztosító sikerek
gyakran elfeledtetik azt, hogy ez az egyik
legfontosabb, a színházi gondolkodást
alapvetően megváltoztató darabja
Brechtnek, ebben testesült meg először a
maga teljességében az epikus színházi
modell. Éppen ezért a darab minden újabb
bemutatójakor fel kell tenni a kérdést: a
színházi alkotók csupán a tisztességes
szórakoztatást tűzték ki célul, avagy a mű
komplex megvalósítására törekedtek, azaz
formális vagy lényegi-e a kapcsolatuk
Brechthez. Az elidegenítő effektusok teljes
választékát felsorakoztatva is lehet
hagyományosan lineáris cselekményű, a
színészi átélésre épített előadást rendezni a
Koldusoperából, amelybe oly harmonikusan
illeszkednek a songok, mint az operettbe a
betétszámok. S lehet látszólag hűtlenül is
hűnek maradni a brechti örökséghez.

Hogy mikor melyik típusú előadás
születik, azt elsősorban nem a külsőségek,
a sokat emlegetett V-effektusok használata
vagy elvetése szabja meg, ha-nem az, hogy
vállalja-e a színház az aktualizálást, a darab
közéletivé hangolását, Brecht darabjai
kapcsán - s a Koldusopera esetében
különösen - felmerül mindig az a kérdés:
vajon a kapitalista társadalom
osztályviszonyait és osztály-érdekeit
feltáró didaktikus művek milyen
mértékben érvényesíthetők szocialista
körülmények között?

Érre a dilemmára Mihályi Gábor a Vég-
játék című könyvében így válaszol: „A
szocialista országok rendezőinek, ha
valóban a kényelmetlen igazságokat hir-
dető, megbotránkoztatni akaró, forra-
dalmár Brecht szellemében kívánják
színműveit előadni, meg kell találniok a
daraboknak a mi valóságunkhoz szóló
mondanivalóját, amely itt is kellő aktua-
litással, feszítő erővel bír, mert külön-ben
unalomba fullad a legtiszteletreméltóbb
erőfeszítés is. Minél hívebben követi a mai
rendező Brecht korabeli rendezői, szerzői
utasításait, mennél inkább másolni
igyekszik a régi nagy előadásokat, annál
inkább teszi ki magát annak a veszélynek,
hogy hűtlenné válik mind-ahhoz, amit
Brecht korszerű, realista vagy később
dialektikus színháznak nevezett."

A Nemzeti Színház Háromgarasos opera-

bemutatója a dialektikus színház szelle-
mében készült.

Ez az előadás több, mint egy kitűnő
produkció. A darabválasztás és a ven-
dégrendező meghívása külön-külön is
fontos eseménye lenne színházi életünk-
nek, de a darab és a rendező nemzeti
színházi találkozása kivételesen jelentőssé
vált. Ebben a bemutatóban a Nemzeti
Színház vezetőinek egyrészt az a törek-
vése fejeződik ki, hogy elkötelezett és a
legnemesebb értelemben vett szórakoz

tató művekkel szóljon a nézőkhöz közös
sorskérdéseinkről, másrészt az, hogy a
színház művészi arculatának kialakításá-
ban vegyenek részt a hazai és a nemzet-
közi színházi é l t kiemelkedő egyénisé-
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Jurij Petrovigs Ljubimovnál ma keresve

sem lehetne autentikusabb Brecht-
rendezőt találni; Munkássága kezdettől
fogva összefonódott Brecht nevével, a
Taganka Színház műsorán több Brecht-
darab és Brechti-összeállítás szerepelt, s
nagy része volt abban, hogy a Szovjet-
unióban sikerül áttörni a német kom-
munista drámaíróval szembeni fenntartá-
sok gátjait. A Koldusoperát tudomásom
szerint most rendezte először.

Ljubimov elvetette a kézenfekvő
darabértelmezési lehetőségeket. Nem a
wagneri operavilág paródiáját hangsú-
lyozta, de nem engedett az operett von-
zásának sem. Nem az egyéni kisvállalko-
zás és a monopoltőke harcáról szól az
előadás, de nem is a gengszterizmus ma
oly időszerű, épp ezért túlontúl is divatos
témáját boncolgatja. Nyilatkozata és az
előadás tanúsága szerint őt az emberi
értékek általános devalvációja érdekelte.
Az, hogy az emberek pillanatnyi érde-
keiknek megfelelően legszentebb érzel-
meiket, hiteiket, a szerelmet, a barátságot,
a meggyőződést, a tisztességet is el-
árulják. Mint a struccok, ha veszély ese-

A Háromgarasos opera autóbuszának utasai (Törőcsik Mari, Moór Marianna, Ronyecz Mária,Olsavszky
Éva, Balkay Géza és Eperjes Károly)



tén fejüket a homokba dugják, úgy bújnak
el az emberek könnyebben vagy
nehezebben megszerzett anyagi javaik
ingatag bástyái mögé, és nem hajlandók
tudomást venni a körülöttük zajló élet-ről,
még a szépségeiről sem, nemhogy a
konfliktusairól.

Egy tárgy metamorfózisa

Ízig-vérig brechti előadás született a
Háromgarasos operából. Akár tételesen is
kimutatható, hogy azoknak a követelmé-
nyeknek, amelyeket Brecht a Megjegyzések
a Mahagonny városának, tündöklése és bukása
című operához tanulmányában a szín-ház
drámai és epikus formája közötti kü-
lönbségről táblázatosan felsorol, ez az
előadás mindenben megfelel. Ugyanakkor
a rendező nem maradt hűtlen saját
színházi ideáljához sem.

Az előadás főszereplője - mint Ljubi-
mov annyi más produkciójában - egy
többértelmű díszlet. Itt és most ez egy
ütött-kopott, piros, emeletes londoni
autóbusz. Ez a busz félúton a londoni
Soho és a moszkvai Taganszkaja ulica
között, megjárva a berlini Schiffbauer-
dammot is, a budapesti Hevesi Sándor té-
ren lerobbant. Nem olyan, mint ami egy-
hamar mozgásképes lesz. Az egyik kereke
hiányzik, a másiknak a gumija le-eresztve,
az egész téglákkal van aládúcolva, hogy
félre ne billenjen. Be is ren

dezkedtek az embere
járművet: a tetején zen
felső emeletén az utca
között gengszterek, pro
- tartózkodnak, az alsó
lehet: színházi öltöző
körülmények között
lebecsülendő befolyás
központja vagy börtö
kiverve, az oldaláról
Minden tenyérnyi sza
feliratok. Az egyik
Brecht képe lát-szik, a
Kurt Weill neve
idézetek jól megf
firkálmányokkal. Ang
magyar feliratok kev
óriási hirdetőtáblán, ah
részén - történelmi és
gazdaságban, a
gondolkodásban, a ny
minden összekuszálódo

Ott terpeszkedik ez
falakig lecsupaszított
előtte nagy üres tér. A
mégsem az üres elősz
hanem a sok emb
mozdíthatatlan, életün
mondását is jelképező
szerre szűkíti és tágít
geket. Szűkíti, mivel
jelenetek eleve hangsú

Peachum: Garas Dezső P
k, átalakították a
ekar foglal helyet, a

emberei - többek
stituáltak, hekusok
szint pedig minden

, lóistálló, szerény
működő, de nem
sal bíró szervezet
n. A busz ablakai
pattogzik a festék.
bad helyen képek,
ablak alatt Bertolt
vezetőfülke üvegén
olvasható, bibliai
érnek az utcai
ol, német, orosz,
erednek ezen az
ogy Európa ezen a
egyéb okokból - a
művészetben, a
elvben mindig sok
tt.

a busz-monstrum a
színpad közepén,
jelenetek jó része

ínpadon játszódik,
er számára szűk,
k számos ellent-
járműben. Ez egy-
ja a játéklehetősé-
a buszban lezajló

lytalanabbak -

csak az ablakokon keresztül látjuk a
szereplőket -, mint amelyek az előszín-
padon zajlanak, s tágítja, mivel a busz
több önmagánál, sajátos többletjelentést
hordoz.

A busz utasai-lakói úgy tesznek, mintha
a közlekedési eszköz rendeltetés-szerűen
működne. A felvonások kezdetekor, a
bevezető zenék alatt nem létező
fogódzkodókba kapaszkodva ringanak
előre-hátra a színészek; Bicska Maxi első
megjelenésekor úgy ugrik fel a lépcsőre,
mintha egy éppen a megállóból kigördülő
járművet csípett volna el; Pollytól
búcsúzva egy-egy csókért visszafelé futva
éri utol a gyorsuló járművet. Az öncsalás,
a haladás viszonylagossága mint színpadi
metafora fogalmazódik itt meg. Mint
ahogy az is jelképes tartalmú, hogy az
emberek mikor próbálják megmozdítani a
buszt. Macheath akasztásakor. Ékkor
gyürkőzik neki minden-ki, hogy arrébb
gurítsa a zsámolyul szolgáló járművet.
Félelmetes ez a pillanat, amely azt
sugallja: a kellően előkészített,
megdolgozott tömeg minden célra, jóra és
rosszra egyaránt felhasználható, csak a
hecc érdekli, s nem az, ami mögötte van.

A songok és az elidegenítés

Brecht darabjaiban a songoknak drama-
turgiai funkciójuk van, ezek szakítják

eachumné: Törőcsik Mari



meg, értelmezik a történetet, ezek hiva-
tottak kiszakítani a darab meséjébe fe-
lejtkező nézőt kényelmes szemlélő álla-
potából. Ennek érdekében írt elő a szerző
oly sok elidegenítő effektust a dalok
előadásához (függöny előtt, meg-
változtatott világításban kell előadni, táblák
jelzik a dalok címét és tárgyát, a zenekar
legyen látható és így tovább).

Ljubimov még Brechtnél is fontosabb
szerepet szán a songoknak, amelyek az
előszínpadon hangzanak el, térben tehát
igen hangsúlyossá válnak. Ugyanakkor
nem használ táblákat és külön song-fényt
(kivéve a finálékat!), Más eszközök-kel éri
el ugyanazt a hatást, amit Brecht szándéka
szerint a tábláknak kellene ki-váltaniuk. A
dalokat kifestett arccal adják elő a
színészek. songok előtt a jelenet közben
sminkelni kezdenek, ebben vagy azok
segítenek nekik, akik amúgy is partnereik a
jelenetben, vagy azok, akik éppen feladat
nélkül vannak, és készen-létben ülnek a
buszban. A dalok után természetesen le
kell sminkelni; az elő-adás végére a
színpad tele van elhasznált
papírzsebkendővel.

Csak két erőteljes fekete vonás a szem
fölött, sárga pötty az orcán, piros csík a
száj körül -- s megváltozik a színész lénye.
A dalok alatt a busz alsó és felső szintjén a
szereplők az ablakokba ülve figyelik
társukat, azaz nézővé válnak maguk is,
ezzel is hangsúlyozva, hogy a dalok az
előadáson belüli produkciók. A dalok címét
a vásári énekes mondja be, akinek a
szerepe a darabhoz képest jócskán megnőtt.
O afféle játék-mester, narrátor, aki hol a
busz első sár-hányóján kuporog, hol a
tetőn, a zene-kar mellett lógázza a lábát,
amikor a holdról énekelnek, egy zöld
fénnyel meg-világított csörgődobot tart fel,
ha csőre van szükség, fentről egy
locsolókannából vizet permetez a
szereplőkre, ha lassul az előadás, hangos
„Tempó, tempó!" kiáltással nógatja társait.
Leginkább ez a figura hangsúlyozza a szín-
ház színház voltát, hiszen ő ezt folyama-
tosan teheti. De az, hogy az egész elő-adás
alatt jelen van minden szereplő a buszban -
- még akkor is, ha csak egy fél-felvonásnyi
szerepe van valakinek -, hogy minden
szükséges előkészületet, átöltözést a nézők
szeme láttára a buszban végeznek el,
szintén ezt a hatást erősíti.

Az elidegenítés tehát több rétegűbb,
mint Brechtnél, s egyben árnyaltabb is. Az
például, hogy egyetlen tábla funkció-ja
több effektus között oszlik meg (ki-

Az előszínpad terét három mozgatható,
amolyan útelzáró terelő korláttal lehet
osztani,, lehatárolni. Vagy ring-szerű
négyszöget hasítanak ki velük az előszínpad
közepén, vagy a nézőtér irányába egymással
párhuzamosan állítják fel őket. Az így
kialakult terek semmiféle konkrét helyszínt
nem jelölnek, csupán segítséget nyújtanak a
szereplők viszonyainak térbeli
érzékeltetéséhez. S mivel a brechti színház
egyik lényeges „fogása" a közvetlen
kapcsolattartás a nézővel, gyakran a játék,
de a dalok mindenképpen kifelé, a közönség
felé szólnak. A pár-huzamosan elhelyezett
korlátok eleve ezt az irányt szabják meg,
ugyanakkor a szereplőket elválasztják
egymástól, hisz ezekben a szituációkban
úgy sincs közöttük valódi színpadi
kapcsolat.

De a négyszögben elhelyezett korlá-
toknak is szerepük van. Az Agyú-dal alatt a
zene ritmusára előre-hátra lendíti Bicska
Maxi és Tigris Brown a közönséggel
szemben levő középső korlátot, s az egyre
erősödő mozdulatok egy-re hangosabb;
végül alig elviselhető erejű csattanásaikat
okoznak. Dolly úgy énekli a kalózok
szeretőjéről szóló balladáját, hogy a
megdöntött korlátot egy ujjal tartja
egyensúlyban, de a dal befejezésekor
elengedi, s az hatalmas robajjal csapódik a
földre. A példák sorol-hatók, mindem egyes
dalnál másképpen funkcionál ugyanaz a
térforma.

Bicska Maxi és Tigris Brown az Ágyú-dalt éneklik (Újlaki Dénes és Gelley Kornél)

festés, vásári énekes, többi színész je-
lenléte stb.) lehetőséget ad a rendezőnek
arra, hogy hol ezt, hol azt a megoldást
erősítse fel, így különböző módon
nyomatékosíthatja a dalokat. A Strici-dal
közben például az emeleti ablakokban
fekete alsóneműs női hátsók ringása,
máskor párocskák, különböző szerel-
meskedő pózokban adnak hangsúlyt a
songoknak. A szexuális nyomorúságról
szóló dalt Peachumné és Kocsma Jenny
adja elő, míg harmadik szereplőnek kö-
zéjük áll a gitáros vásári énekes, akit az
egyik anyáskodva, a másik közönségesen
becézget. Az énekes a dal végén több mint
kétértelmű mozdulattal egy mustárba
mártott virslit dug Jenny szájába, majd a
maradékot jóízűen befalatozza.

Hogy még mindig a tábláknál marad-
junk, ezek funkciója nem veszett ki telje-
sen, de ironikusabbá vált. A jeleneteket
jelző táblák szerepét különböző - fel-iratos
vagy anélküli - tárgyak vették át. A
színpad jobb portáljához a Pally-Maxi
jeleneteknél egy Esküvő-feliratos fehér
menyasszonyi ruhát akasztanak.
Peachumék üzletét egy férfiöltöny, a
nyilvánosházat egy lavór közepébe he-
lyezett piros lámpa, a börtönt rabruha
jelzi. S egy ABC-bevásárlókosárba a je-
leneteknek vagy a daloknak megfelelő
„kellék" is kerül: bilincs, egy darab nyers
hús, ugyanez kisütve és így tovább.



Ki kivel áll szemben?

Az előszínpadon azonban nemcsak a
songok hangzanak el, hanem ott játszód-
nak Peachumék jelenetei, míg Bicska
Maxiéi a buszban. A darab két szála között
így kifejezett hangsúlyeltolódás a darab
értelmezési kulcsa. Ljubimov élesen szét-
választja Bicska Maxi egyéni, anarchista
színezetű és Peachum szervezett, „állami"
keretek között működő gengszterizmusát.
A szöveggondozáson felül - minimális a
húzás, az irodalmi szöveget helyenként
erőteljesen vásáribbá, drasztikusabbá
hangolták, a címet az eredetire változtatták
vissza - leginkább Bicska Maxi szövegébe
nyúlt bele a rendező. Méghozzá úgy, hogy
elhagyott minden olyan kitételt, amely arra
utal, hogy Maxi kedvező esetben
felhagyna „mesterségével" vagy a
bankszakmában helyezkedne el, hogy
pihenésre, békés élet-re vágyik, de azokat
a kijelentéseket is, amelyekben a banda
likvidálására szólítja fel Pollyt.

Ljubimov egyértelművé teszi: a terro-
risták ősének tekinthető Bicska Maxik
nem kerülhetnek a bankszakmába, ne-kik
meg kell maradniuk saját, kijelölt,
esetenként a luxust sem nélkülöző kö-
reikben. Az sem kétséges, hogy egy Bics-
ka Maxi helyében mindig ott kell állnia a
következő, soros gengszternek, Pollynak
vagy Leprás Mátyásnak. A modern
társadalmakban az egyéni akcióknak rég
befellegzett, mindent a szervezetek tar-
tanak a kezükben, legyen az politika, ipar
vagy szociális gondoskodás. Bicska
Maxinak a haja szála sem görbülne meg,
ha nem akarna a házasság révén a
szervezethez kerülni. Hiszen Peachumnek
szüksége van a Bicska Maxik kel-tette
félelemre, ez nyitja meg számára a részvét
kapuit is. Ugyanakkor Peachum nemcsak
Maxiékat tartja a markában, hanem a
rendőrséget, Tigris Brownt is. Ezt fejezi ki
a térbeli hangsúlykülönbség.

Ezért alakul úgy a játék képe, hogy míg
az első felvonás szinte teljes egésze a
buszban játszódik, a harmadik csaknem
végig az előszínpadon, annak megfelelően,
hogy az első felvonás főszereplője a
csúcsra jutott Bicska Maxi, míg a harma-
diké a legyőzhetetlen Peachum. S ahogy a
brechti parabolából valódi, mai aktua-
litásokra rímelő dráma fejlődik ki, úgy lesz
egyre kevesebb a dalok alatti sminkelés,
mígnem a harmadik felvonásban el is
marad (ebben nyilván az is közrejátszik,
hogy ekkorra úgy felgyorsul-nak az
események, hogy minden kifes-

téssel csak leállna a játék). Ebben az ér-
telmezésben semmi erőltetett aktualizálás
nincsen, mégis az erővonalak pontos
megrajzolásával megteremti azt az
asszociációs alapot, amelyről kiindulva
eljuthat a néző a mai világeseményekig.

Ehhez hasonló finom aktualizálások-ra
más példa is van. Az egyik leggyakrabban
használt kellék a fémhálóból készült
bevásárlókosár. Többnyire áruval
megrakottan használják (még a közönség
is kap a tartalmából), de Maxi és a busz
emeletén ülők arca elé rakva a bör-
tönszituációt jelzi. Nem kerül túlzott
fejtörésbe, hogy a két helyzetet gondo-
latban összekapcsoljuk, s a fogyasztói lét
rabsága jusson eszünkbe. Énnél
összetettebb az az asszociációs rendszer,
amely a lengyelországi eseményekre utal,
s amely elsősorban gondolkodási
sztereotipiáinkat fricskázza meg. A kol-
dusok között a legkövérebb hasára van
írva: Strajk, s a bandatagok olvassák a
Trybuna Ludut. A színpadi jelenségeket
és a nap mint nap olvasható, hallható,
látható információkat a nézőnek kell
összekapcsolnia, és eltűnődnie: a lassan
belénk rögzült képre nem rakódott-e túl
sok előítélet, sablonkövetkeztetés?

A színészek színháza

Bár amiről eddig beszéltem, az minde-
nekelőtt a látvány és az értelmezés köré-
be tartozik, ezt az előadást nem hozhatta
létre egyedül a rendező és a dísz-
lettervező, David Borovszkij. Minden
igazi rendezői színház, így Ljubimové is,
elsősorban a színész színháza. Az utóbbi
időben kezd megszokottá válni, hogy a
Nemzeti Színház előadásain rend-re
kitűnő színészi alakítások születnek. Most
is egységesen magas színvonalú színészi
munka jellemzi a bemutatót. S ez ebben
az esetben nem is lehet más-ként. Az a
színházideál, amelyet Ljubimov képvisel,
csak kitűnő színészek csapatmunkájára
épülhet.

Az együttes játék erősségét és szerve-
zettségét mutatja, hogy a nagyszámú
csoportos szereplő éppen úgy, mint a főbb
szerepek alakítói fegyelmezetten és
pontosan dolgoznak, s ami ennél is több,
egymás iránti érdeklődéssel.
Összehasonlíthatatlanul kevesebb unott,
érdektelen, utálkozó pillantással lehet itt
találkozni, mint az ennél sokkal kevésbé
megterhelő, az állandó színpadi jelenlétet
nem igénylő produkciókban. Ha semmi
más értéke nem lenne ennek az
előadásnak, mint az egymásra utalt

intenzív színészi munka létrejötte, akkor is
hallatlanul fontos és előremutató
vállalkozásnak kellene tekinteni a H á -

ramgarasos operát. De ennél természetesen
sokkal több történt. Megvalósult az, ami a
hazai Brecht-bemutatókon ritkán: a
színészi munkában megjelent az a ket-
tősség, ami a színészi elidegenítés alapja.

A színésznek meg kell teremtenie a
distanciát önmaga és a szerep között,
kritikáját kell adnia a szerepnek, egy-
szerre kell kívülről és belülről ábrázolnia
figuráját. Ennek kialakítását a rendező
többféleképpen segítette elő. Az, hogy a
színészek a buszból mint öltözőből
indíthatták a jelenetüket, megmutatja civil
énjüket és azt a váltást és folyamatot,
ahogy belépnek szerepükbe. A jelenetek
szövege alatt történő sminkelés mint a
színész mindennapos magán-emberi
tevékenysége van beleágyazva a szereplő
cselekvéseibe, így a kifestés, illetve a
lesminkelés két személy azonos
cselekvéseként fogható fel, összekötő
kapocs a színész és a szerep között. Brecht
azt tanácsolta színészeinek, hogy kettős
énjük kialakítása érdekében úgy tanulják
szerepüket, hogy a szövegük-kel együtt az
instrukciókat is mondják. A kétféle szöveg
kétféle interpretálást igényel, és ebből
automatikusan kialakul a kétféle
magatartás, az átélő és a kommentáló,
kívülálló. Ljubimov egy-két helyen
beépítette az instrukciókat az előadásba.
Ezeket főleg a vásári énekes, illetve az
előadás dramaturgiai fordulópontján, a
királynő lovas hírnökének érkezésekor
Peachum mondja el (amikor megjelenik
valódi lovon a futár, és Brown felolvassa a
királynő kegyelmi határozatát, Peachum
megakasztja az ünnepi szónoklatot - ezzel
is megtörve a boldog vég andalító varázsát
-, és Brechtnek az élő ló szerepeltetéséről
1933-ban írt elmélkedésének egy
passzusát olvassa fel).

A legnehezebb színészi feladat Újlaki
Dénesé. Ovele történnek az események,
nála fenyeget leginkább a veszélye annak,
hogy folyamatában, fejlődésében ábrázolja
a figurát. Újlaki elkerülte a szerep minden
csapdáját. Nyers, erőszakos,
glaszékesztyűben is közönséges, alapjában
véve kisstílű gengszter az ő Bicska
Maxija. Nagyon jól énekel, magabiztos,
lendületes és - ha szabad ezt a jelzőt egy
durva figura esetében használ-ni - elegáns
a színpadi jelenléte. Nem látványos
megoldásokkal dolgozik, váltásai alig
észrevehetően finomak, még-is kifejezők.
Égységes, erőteljes figurát állít színpadra.



Abban, hogy Ljubimov előadásában
Peachum lett az abszolút főszereplő, része
van annak is, hogy Garas Dezső játssza a
szerepet. Garas bemutatja, hogyan kell
Brechtet játszani brechti dogmák nélkül.
Félelmetesen nevetséges és nevetségesen
félelmetes ez a Peachum. Ezer apró,
önálló, regisztrálható fintor, mozdulat,
hangsúly, szokatlanul kitartott szünet
összessége a figura, s ennél lényegesen
több. A tökéletesen felépített jelenetben
elég egy kis színészi jel, és megváltozik az
egész értelme, le-lepleződik a szituáció
valódi tartalma, a partner viselkedésének
hamissága. Ahogy az akasztás ötletétől
megmámorosodva részeges feleségéhez
rohan, átöleli és visszahőköl annak
alkoholtól bűzlő leheletétől, az két ember
kapcsolatának minden nyomorúságáról
beszél.

A legnagyszerűbb akkor, amikor Pea-
chum szerepében egy Chaplin ihlette
clownt is eljátszik. Azokban a jelenetek-
ben él ezzel, amikor Tigris Brownnal kerül
szembe. A második felvonásban, amikor
Peachum megtudja, hogy Bicska Maxi
megszökött a börtönből, egy pél-
dabeszéddel finoman megfenyegeti a
nyomorékok felvonulásával megzsarol-ja
Brownt. A rendőrfelügyelő a korlátok és a
busz által határolt négyzetben áll,
körülötte játszik Garas. Kezdetben Chap-
lin-utánzatot mutat be, majd mintha

dalra sminkelne, kis bajuszt fest, a ha-ját
előresimítja: a Diktátor Hitlerévé válik. A
bajuszfestést ujjával szélesre húzza,
megváltoztatja testtartását, és Sztálin áll
előttünk. Eközben végig meg-tartja a
chaplini alapmagatartást, sőt ezt is meg-
megszakítja, hogy egy-egy mai politikai
utalással tegye érthetővé a nehéz felfogású
Brownnak a példabeszédet. A többszörös
szerepváltás parádé-ja ez a mutatvány,
egyszerre van jelen Garas, a színész,
Peachum, az alapfigura, a chaplini clown,
illetve az általa fel-idézett történelmi
személyek. Ettől a sokrétegűségtől válik
elfogadhatóvá és elgondolkodtatóvá a
példabeszéd történelmiesítése.

A harmadik felvonásban a mindenre
elszánt rendőrfőnök magabiztosan lép
Peachum elé, átnéz rajta és kiadja a pa-
rancsot: „Verjék le a kalapot a fejéről!"

Smith, a rendőr hiába próbálkozik újra
meg újra, a kalap a behúzott nyakú Pea-
chum fején marad, végül Garas hajítja el
egy kecses mozdulattal. Ám amikor
meghallja, mire készül a rendőrség, már ő
kerül Brownnal szemben fölény-be.
Kalapja után megy, s odaguggol a
rendőrfőnök mellé, aki hevesen geszti-
kulálva Peachum fejét veri. Garas ki-szól
az ügyelőnek, egy kisszéket kér, s először
azt teszi a feje fölé, ezen kopog-nak
Brown ütései. Aztán, amikor a

rendőrfőnök ,lecsillapodik, rákuporodik a
székre - ismét egy chaplini kép! -, és
belefog egy rendőrviccbe. A poénon oly
jól szórakozik, hogy legurul a földre, ott
hajtogatja: a rendőrre mutogatva
„Kandelláber, kandelláber". Aztán hirtelen
elkomolyodik. „Mit játszunk? Ja, a
Háromgarasos operát !-kérdéssel-felkiáltás-
sal visszaáll a játékba.

Az epizód rögtönzésnek hat, holott
nagyon pontosan kiszámított és kidolgo-
zott betétszám, amelyre a rendezőnek és a
színésznek azért van szüksége, hogy az
egyetlen olyan jelenetet, amely nem az
epikus dráma sajátosságai szerint van
felépítve, megtörjék. Hogy mi a különbség
a rögtönzés és a rögtönzésnek ható jelenet
között, arra éppen ebben az epizódban egy
jelentéktelennek tűnő színészi mozdulat
világíthat rá. Az egyik elő-adáson a kis
sámlin ülve Garas észrevette, hogy előtte
vagy másfél méterre egy szög nincs
beverve a padlóba. A jelenet közben csak
a színész szeme villanásából lehetett
észrevenni, valami egy pillanatra
kizökkentette a játékból. De mielőtt a
székecskét visszalódította volna az ügye-
lőnek, még beverte vele a szöget. Ez a
kitérő szervesen, a többi színészi eszköz-
től szétválaszthatatlanul illeszkedett a já-
ték egészébe.

Garas Dezső a clownálarc mögött mu-
tatta meg a Peachumok megfoghatat-

,Szép volt bizony, a régi szép idő ..." Bicska Maxi (Újlaki Dénes) és Kocsma
Jenny (Ronyecz Mária)

Polly az esküvőn (Udvaros Dorottya)



lanságát, kiismerhetetlenségét, kenetes
álszentségét és számító könyörtelenségét.
Végső soron a Peachum által meg-
testesített szervezetek igazi természetét,
társadalmi veszélyességét.

Garasnak méltó társa Törőcsik Mari
Peachumné szerepében. Ok ketten: egy
mesteriskola tanárai. Nem először ját-
szanak együtt, ismerik egymás reakcióit,
építenek is erre. Peachumné alaptu-
lajdonsága a részegesség és a mérhetet-
len, buta gonoszság. A figura alapmaga-
tartásának csak a vázát építette fel Törő-
csik Mari, s előadásonként másként, apró
nüanszokban eltérő módon tölti ki,
dúsítja föl ezt a keretet. Attól, hogy hol
ez, hol az a pillanat válik hangsúlyo-
sabbá, talán az ő alakítása hat a legimp-
rovizatívabbnak.

Olyan a teste, mintha nem lenne ben-ne
csont; mint a colstok, állandóan ösz-
szecsuklik - így fejezi ki a színésznő
Peachumné alkoholtól fizikailag szét-
esett voltát. Törőcsik nem valahová
megy, hanem valami megmagyarázha-
tatlan módon odaér. Ám egy pillanat alatt
vált, és a legközönségesebb hangon üvölt
a lányával. A songok alatt koreografált
külön életet él a bal iába. Amikor a
szexuális szolgaságról dalol, kibújtatja
lábát a papucsából, lassan, kecses ívben,
kacéran felemeli, lábfeje érzéki
hullámmozgása közben lábujjait
szétfeszíti, majd hirtelen összezárja, s a
strófa végén elégedetten visszadugja lá-
bát a papucsba. Alig néhány mozdulat, s
az egy helyben álló színésznő feltárja fi-
gurájának lényegét. Törőcsik Mari moz-
dulatai általában sokkal visszafogottab-
bak, takarékosabbak, mint a többiekéi. A
felvonásfinálék táncaiban érhető ez
leginkább tetten, amikor legtöbben ve-

hemens mozdulatokkal hajtják végre a
koreográfus utasításait. Vannak, akik csak
markírozzák a mozgást, és ott van
Törőcsik, akinek alig mozdul a karja, alig
lép, szinte egy helyben állva, testsúlyának
áthelyezésével jelzi a táncot. Ám ebben az
alig-mozdulatban ugyanakkora vagy még
nagyobb belső lendület, a szinte
mozdulatlan formát szétrobbantó indulat
van. Úgy tűnik, ő sugározza azt az erőt,
amely a többieket mozgásba hozza.

Udvaros Dorottya Maxihoz, Pea-
chumékhoz hasonló főszereppé emelte
Pollyt. Kitűnően énekel, táncol, nagy-
szerűen érzi a brechti játék lényegét, és
érti Ljubimov színpadi nyelvét. De ez
csak az alap. Udvaros Pollyja nem egy
szerelmes buta leányzó, nem Maxi el-
vesztése következtében válik
üzletasszonnyá. Neki a vérében van az
üzleti szellem, olyan szenvtelenül megy
bele a házasságba, mintha apja tanácsára
egy üzletet venne át, a Peachum-cég
újabb gengszter-leányvállalatát kebelezné
be. Udvaros hallatlanul kemény, hideg és
számító Pollyt formál. Kalózdala nem-
csak önmagában félelmetes, hanem előre
jelzi azt, hogy ez a Polly, ha kell, Jennyvé
tud válni: Maxit eláruló Kocsma Jennyvé
vagy Maxi elvesztésénél az üzletet
előbbre tartó Kalóz Jennyvé.

A dramaturgiai megfontolásokból már
kitűnt, hogy Tigris Borwnnak ebben az
előadásban a szokottnál is fontosabb
szerepe van. Gelley Kornél - ahogy az
elmúlt néhány évben mindig - most is,
kitűnő figurát teremtett. Olyan rendőr-
főnököt állít elénk, akit csak az unifor-
misa tesz azzá, aki. Rá aztán igazán nem
illik a „tigris" állandó jelző, hiszen ő
valójában egy korlátolt, tehetetlenkedő

ember. Gelley kétféleképpen leplezi le
Tigris Brownt; egyrészt illusztrálással,
másrészt egy szokássá vált kis monda-
tocskával. Amikor például Bicska Maxi a
börtönben róla beszél, késleltetve mutatja
meg azokat a tulajdonságait, amikről szó
van (ha Maxi azt mondja: „és keservesen
sírt", akkor Gelley a sírást spáttel,
rángatózó testmozdulatokkal
nyomatékosítja). Gelley nagy ötlete
azonban a „na, ja!" kifejezés, amit akár
dicsérik, akár fenyegetik, akár
magyaráznak neki, beszúr a maga és a
mások mondókájába. Ez a „na, ja!" fejezi
ki legjobban Brown felfuvalkodottságát és
nagyképűségbe burkolt tudatlanságát.

A játék irányításának feladata Dörner
Györgyre hárul. Az előadás hatásrend-
szerének leírásakor már szóltam azokról a
feladatokról, amelyeket Dörnernek kell
elvégeznie. Ebből is látható, a vásári
énekes nem igazi szereplehetőség, inkább
a rendező személyes képviselője. Ő az, aki
mint színész leginkább magán-
személyként vehet részt a játékban. Dör-
ner nemcsak Bicska Maxi darabkezdő
dalát énekli kitűnően, hanem szerves része
a játékoknak, motorja az előadás-nak, élő
kapcsolatot teremt a színpad és a nézőtér
között. Kedvesen agresszív a játék
irányítójaként és az előadás ritmusának
őrzőjeként.

A kisebb szerepek alakítói közül meg
kell említeni Ronyecz Mária sok mindent
megélt, kiábrándult és bölcs Kocsma
Jennyjét, Balkay Géza feminin Zsebes
Jakabját és Vajda László buta Leprás
Mátyását (kettejük újságolvasás mögé
bújtatott egykedvű árulása az előadás
egyik legjobb villanásnyi jelenete!) és
Olsavszky Éva riadt, kiszolgáltatott öreg
prostituáltját.

Ljubimov szigorúan ragaszkodott a
Brecht-darabhoz, kivéve a felvonások
befejezését. Amikor elhangzanak a há-
romgarasos finálék, mai, utcai ruhában
öreg emberek és asszonyok jönnek a
színpadra. A fény lecsökken, és a zene-
karban egy hegedűn egy Hándel-dallam
szólal meg. Az öregek reszkető, el-el-
csukló hangon néhány megrendítő mon-
datot mondanak el a Bibliából.

Sokszoros áttételekkel és utalásokkal teli
megoldás ez. Peachum bibliai idézeteket
használ fel az emberi részvét ki-
csikarására, tehát a Biblia szövege a ma-
nipuláció forrása és eszköze lett. Ugyan-
akkor az öregek által elmondott bibliai
idézetek (akár a Mózes könyvéből, a
Krónikák könyvéből vagy a Máté evan-

Maxi (Újlaki Dénes) Smith rendőrrel (Kátay Endre) a börtönben (Iklády László felvételei)



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


