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Jonny Prágában – 
avagy hegedű a bendzsótokban

A Jonny spielt auf ősbemutatója 1927 februárjában volt a lipcsei operában,  
az 1938 után amerikaivá lett Ernst Krenek még Křeneknek írta a nevét. 

 A friss, 2019-es prágai színpadra vitel alkalmával már nem szerepel  
a színlapon a nevében a háček, híven a zeneszerző későbbi szokásmódjához.  

A darabot 1930-ig több mint hetven alkalommal állították színpadra  
Európában, Bécsben, Prágában, Brnóban és Budapesten is.

Zipernovszky Kornél
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Amint arra Egyed Ilona a Gramofonban (2018. tavasz) 

megjelent tanulmánya is rámutatott, a zsidó származásúnak 

vélt, valójában osztrák-cseh zeneszerző művének valódi 

értékeit kezdettől fogva ideológiai, politikai, faji és erkölcsi 

munícióval tüzelő fegyverek zaja nyomta el. A megbélyegzés 

fő céltáblája lett, a náci Entartete Kunst kiállítási katalógus 

címlapjára a szaxofonozó Jonny karikatúrája került: 

a „néger” egy sárga csillaggal megjelölve. A nácik biztosra 

akartak menni. Az utóbbi évekből egy bécsi, egy salzburgi 

és egy weimari produkció azt mutatja, hogy efölött  

a Zeitoper fölött nem szállt el az idő: több korstílust,  

így a jazzt is magába olvasztó zenéje roppant dinamikus, 

fantáziadús, egyáltalán nem poros. 

A prágai Nemzeti Színház német nyelvű bemutatójának 

rendezője, David Drábek talán mintha túlságosan sulykolni 

akarná aktualitását. A plakáton norvégmintás sapkában, 

gyapjúsálban és kétujjas kesztyűben (egyébként meztelenül) 

bendzsózó Jonny képe azt sejteti, hogy a színpadon az 

ellenállhatatlan férfivel szembesülünk, ám a figurába végül 

túl sok mindent igyekszik belegyömöszölni. Ezzel a fiatal, 

nemrég a Semperoperbe szerződött bariton, Jiři Rajniš 

szinte lehetetlen feladat elé került, miközben énekes 

teljesítményére nem lehet panasz. A rendező túl nagy 

feszültséget akart létrehozni a hódító férfi, az igéző művész 

és a blackface-be bújt bohóc pólusai között, amibe bele 

kell férjen még a nagydumás szélhámos, a honvágytól 

gyötört muzsikus is, máskor viszont a rendőrök elől loholva 

menekülő, szorongó tolvaj. 

Jonny az útjába kerülő Anitát, a női főszereplőt is meg-

próbálja meghódítani – ebben a rendezésben egyszerűen 

ráront a szállodában. Naiva partnere, a fehér szobalány 

Yvonne, már az Éj Királynőjét is abszolvált, musicalben is 

otthonos Vanda Šípová a lehető leghajlékonyabb színpadi 

alakítást mutatja be, ő a teljes mozgásszínházi eszköztár 

birtokában játszik. Ez annál is feltűnőbb, mert  

a főpróbán történt baleset vagy megbetegedés miatt  

néma szereplő lett Šípovából. Ő csak tátog, ám az egy 

nappal a bemutató előtt beugró Steffi Lehmann a színpad 

oldalában a kottapultnál állva énekli el a szerepet,  

nagyszerűen. Yvonne színpadi alakjának dinamikus-statikus 

megkettőzésén, az előadás feltehetően akaratlan poszt-

modern gesztusán is lehetett még egyet csavarni. Lehmann 

ugyanis odahagyja a kottapultot, színész-alteregójával 

együtt felszáll az Amerikába induló vonatra, így az utolsó 

jelenetre mintha a hang visszakerülne a testbe. 

Egyszerre több szimbolikus síkot is felvázol a rendezés.  

A fő díszlet az alpesi síparadicsom pályatérképével jelzett 

háttér, de ez néha kevésnek tűnik, bár a fehérsége tényleg 

beszédes. Viszont amikor Max, a zeneszerző az őt költői 

ihlettel tápláló gleccser hangjával (a végig kiváló kórus 

megszemélyesítésében) elegyedik énekes párbeszédbe, 

akkor a kórust e mögött a díszlet mögött kell felejteni.  

(Az alpesi kocsma felirata viszont a párizsi pályaudvaron 

is ott ragadt.) A nézők döntő többsége nem tudott mit 

kezdeni a balettkar egyes tagjainak mormotaként,  

jegesmedveként történt színpadi felbukkanásaival.  

A nehezen szervesülő, főleg zenekari átvezetéseket 

mozgással kitöltő jelenetek három termetes törpével 

indítottak meglepetésszerűen, akik aztán nagyrészt el  

lettek felejtve. Talán elidegenítő, belső kommentárt, 

nyelvöltögetést adó rendezői szándék állhatott a háttérben, 

csakhogy ezt biztosan tudhassuk, ahhoz nem volt elég 

kidolgozott. Miközben határozottan elnagyoltnak éreztem 

a második felvonás kulcsjelenetét, már ami Anita és Max 

szakítást először felvető duettjét illeti. Az énekesnő  

és a zeneszerző képtelen egymást igazán megérteni, 

kapcsolatuk ezért, és nem annyira Anita félrelépése miatt 

futhat inkább zátonyra. Ám ez az előadásban nem kapott 

kellő hangsúlyt. Viszont a legnehezebben megvalósítható 

zárójelenet minden nehézségen úrrá lett. A Maxot játszó 

Jonathan Stoughton, egy teljesen meggyőző wagneri 

hőstenor számára nem okoz gondot a szerep óriási 

hangterjedelme, mindig tökéletesen a hangkép felett 

marad, holott nincs könnyű dolga. De a leghosszabb 

és legnehezebb énekszólam Anitáé. Petra Alvarez Simková 

tapasztalata elég ahhoz, hogy megoldja a feladatot, 

csak nem sugárzik végig hangjából az az erő és báj, 

ami mágnesként vonzza magához mind a három férfi 

főszereplőt. 

Jonny a csábító Daniello felbecsülhetetlen értékű Amati 

hegedűjét úgy lopja el, hogy azt annak a bendzsónak 

a tokjába rejti, amit Anita Párizsba vitt, mint Max operájának 

kellékét. Érdekes, hogy a zenei világok és jelölt helyek 

között milyen összetetten árnyalt viszonyt lehet ebből 

kiolvasni, miközben a librettót is jegyző Krenek fölényes 

tudással vonultatja fel a stílusok kavalkádját, saját programját 

megvalósítva. Harmóniái és dallamai azt mutatják, hogy 

nem lett hűtlen avantgárd zeneszerzői pályakezdéséhez, 

főleg a korábbi évszázadokba visszacsábító struktúrák 

hatása alól tudja zene- és meseszövését sikeresen  

függetleníteni. A prágai előadás legnagyobb erénye 

a Krenekkel is dolgozott amerikai karmester, Stefan Lamo 

munkájának gyümölcse: a legnehezebb helyek is tökéletesen 

összeálltak, az arányok pompásan hatnak, a csoportos 

jelenetek hatásosak. Egy kicsit nagyobb zenekarnak  

és az ezzel járó teltebb hangzásnak jobban örültem volna, 

de nem érheti szó a ház (sem a zenekari árok) elejét 

így sem: Lamo az énekeseket és a kórust is a lehető 

legbiztosabb kézzel vezette sikerre.

2019. január 26, Nemzeti Színház, Prága.  


