
műhely
emberi karaktereket és sorsokat feltáró
nagy dráma vagy a mechanizmus lényegét
sűrítő parabola, amilyen például a második
világháború ihlette művek közül a Tóték, a
Biedermann és a gyújtogatók vagy az Andorra.

Dokumentumjátékot, keletkezése után
tíz évvel, mikor leleplezései nem hogy fe-
ledésbe merültek volna, hanem tovább ár-
nyalódva már beépültek a köztudatba, fel-
újítani legföljebb akkor érdemes, ha a ren-
dező, társalkotóvá előlépve, a perspektíva
újabb meghosszabbításával tud szolgálni,
újabb összefüggésekre világít rá, új,
aktuális gondolatokat ébreszt. Valószínű,
hogy Giricz Mátyás épp ilyen szándékkal
vette elő Kerekes Imre forgatókönyvét.
Bizonyos, hogy éppen ő alkalmas is lett
volna e szándék megvalósítására. Vala-
hol, menet közben, kiszaladt kocsija alól a
kerék. A kudarc nem érvényteleníti az
egykori debreceni diadalt, és bizonyára
megtermi tanulságait a művész és alkotó
gárdája számára is.
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KERÉNYI IMRE

A Mahagonny
próbanaplója

Előszó helyett

Mártonfy István, a Madách Színház bú-
torosa, előszedte a zongorákat. Ponto-
sabban szólva a pianínókat. Régebben,
mikor több hely volt és nagyobb szobák,
zongorák voltak ezek a pianínók, most
már csak pianínók; zenekari árkok mélyén
meg raktárakban porosodtak, zongorákról
álmodtak. Most előhozták és leporolták és
felhangolták őket, ott állanak az
öltözőkben, dallamokat vernek ki rajtuk, a
Kurt Weill dallamait, ül az öltözőben a
primadonna, tanulja a kottát, a karmester
keze a billentyűkön, szeme a kottán, füle a
primadonnán; áll a rendező, nézi őket a
sarokból, a primadonna füle mögött; lenn
a padlón, az öltöző szőnyegén egy
statiszta a zokniját húzza, cseppnyi kis
öltöző, zsúfolt a színház, egymásba
lógnak a produkciók, a klaviatúrán opera
születik, a Mahagonny tündöklése és bukása,
Bertolt Brechttől, a zoknit más darab miatt
húzzák.

Milyen lesz ez a Mahagonny? November
van. Most novemberben úgy tűnik, ilyen
lesz.

*

A színpad helyén vasszerkezetek kel pók-
hálózott, feneketlen mélységű lyuk tátong.
A vasfüggönyt, a piros függönyt, a
portáltakarásokat és a kontralemezt
eltávolították, egészen hátul a színház
csupasz falai sejlenek. Az oldalnyílások-
ban is vasak meg rácsok, vaskerítés védi a
zenekari árkot.

Középütt kisebb méretű kortina. Vas-
keretében világosabb mező fotóvászonból,
látható ezen a nagy Bertolt Brecht
szemüveggel és anélkül, szivarral és
sapkában, nádszéken ülve Dániában, meg
ahogyan Gruse gyermekét tartja kezében a
próbán, arrébb gyönyörű édesanyja
mosolyog, felfésülve a haja lágyan, szép
asszonyi korona, az apa is itt van, üzleti
ember, ridegebb fajta, és mindenféle nők
Brecht körül. Színházi meg utcai nők és
reklámújság nők, Weigel asszony is ott
szigorkodik. Kézírások vannak, ter-
mészetesen a nagy Bertolt Brecht keze-
vonása, aláírásai és kézjegyei, nevének
összes változatára, meg egy lista, mely

számba veszi minden műveit, év, hó s nap
szerint. Egészen alul sok-sok kicsi tanít-
vány, akik jegyeznek, fotografálnak, bó-
logatnak, közülük valamivel nagyobb a
Benno Besson fényképe, ő már rendezést
is kap. Amott egészen különválva a szelíd
Kurt Weill, melankolikusan néz ránk
szemüvege mögül, keveset törődik a
körötte lévő nyüzsgéssel. Kottákat ál-
modik és összehangzásokat. Közvetlen
mellette a felesége, gyönge hölgye, bizo-
nyos Lotte Lenja. Korcsma Jenny film-
beli jelmezét viseli, neccharisnyájába
bankót rejt, sminkje hibátlan, sóváran
pillant a nagy Bertolt Brecht felé.

Valahol eldurran egy villanykörte,
szikrák csapnak ki, rövidzárlat van a
színházban, mélyfekete sötét. Kuncogunk
a nézőtéren, hogy lám, ezeknek semmi
sem sikerül, de úgy látszik, nem véletlen a
dolog, hirtelen fütyülő hang hallatszik,
talán az aggregátoré, kigyulladnak a
fényszórók. Az előszínpadon Bertolt
Brecht áll kedvenc színészei közepette,
hunyorogva bámulnak ránk, megzavartuk
őket. De ha már itt vagyunk nekik,
énekelnek nekünk: Oh, ébredj, te hivő, te
rongy...

Az előjáték után a színészek távoznak a
színről, hogy felölthessék jelmezeiket.
Brecht szózatot intéz hozzánk, majd fel-
megy a kortina.

Hosszú-hosszú rozsdás dróton mezítelen
villanykörte himbálózik fenn a levegőben,
a középtől kissé jobbra. Az ajtóréseken, a
pici ablakokon meg a kövér kürtőkön át,
kintről beeső fény-pászmákban hatalmas
szerelőcsarnokot fedez fel szemünk. Vas,
vas és újra vas. Cső alakú, L-alakú, T-
alakú vasak, traverzek és kannák. Hálóvá
fonott vas, ráccsá alakított vas, csipkévé
öntött vas. Vasszekrények, csillepálya,
rézharang. Aránylag jobb állapotban egy
gyermek-kocsi és babák. Bábuk, bábok,
fejek, álarcok, karok és más eldobott
tagok, a por megcsillan rajtuk. Egészen
fenn jobbra nagyobb ablak, erősen
piszkos, üvege, mint a máriaüveg,
sárgállik. Itt jön be a legtöbb fény, talán
arra van a nap, talán mögötte van a nap.

Valaha itt élet volt. Lendület, vállal-
kozás és progresszió, munkabér, könny és
lopott csókok. Kirakati babákat gyártottak,
hogy boldogabb legyen az emberiség. Itt
volt már egyszer Mahagonny, ennek
nyomait láthatjuk, nézegetjük is értetlenül
ezeket a nyomokat, miközben az ide-oda
lengő villanykörte drótja halkan csikorog.



Motorzaj hallik. Feltépik az öltözőbe
vezető vasajtónak előbb az egyik, majd a
másik szárnyát. Pótkocsis traktor robog be
rajta, átdöf a vaspalánkon, aztán a nagy
vasajtón is, mely döngve kicsapódik,
robog felénk a kicsi traktorocska, majd
hirtelen fékezés, ágaskodik egyet a kicsi
traktorocska, kék füst lobban, a gép
lefullad. Hétszentség Mózes leugrik a
nyergéből, s Willy, a Cégvezető segít-
ségével rémülten magukra zárja a sok
vasajtót. Lassan oszlik a kék füst, s mi
meglepetve látjuk, hogy embereink vá-
sározó lumpenek. Lecsúsztak, kicsúsztak,
minden margón kívülre csúsztak,
Mózesnek nagy nadrágja van és gumi-
arca, nadrágjában egy egész világ rejtőzik,
ezen felül sróf, drót, malac fotók és
csapszegek, valaha cirkuszos ember volt,
ott tanulta, hogyan kell arcát újra és újra
megváltoztatni, testét, gerincét hajlítgatni.
Willy merevebb, körme s mindene eléggé
piszkos, csak a haját ápolja, a haját
túlságosan is ápolja, imádja Wagnert és a
többi hangszeres zenéket, csekély testi
hibája van. Bőrük színe bizonytalan,
szemük helyén hol savó, hol lángok,
származásuk meghatározhatatlan.
Mutatványos felszerelésüket a traktor
pótkocsijában tartják, egy halomra való
színes kacat az, a kacatokon terítő. A
terítő megmozdul, kikászálódik alóla
özvegy Hocinesze, nagy mellű cigányos
asszony, fehér madérában meg csipkében,
a vállán színes kendő, körülötte még
gomolyog a sűrű kék füst. Rárivall
kollégáira. S mert objektív akadályok
lehetetlenné teszik továbbhaladásukat, úgy
dönt ez a Hocinesze asszony, hogy itt
letanyáznak. Színes kendőjét odahajítja
segédeinek, azok feldobják egy rúd
tetejére, ez Mahagonny zászlója, a
gyerekkocsi jó lesz bárpultnak. Embereink
a szerencsés városalapítás örömére leütnek
nyolc tojást, megsütik és megeszik.
Olajszag van. A kortina lemegy.

Egészen kevés idő múlik el, pár mon-
datnyi csak, és még egy-két szó, barátunk
és kalauzunk szavai, Bertolt Brecht szavai:
Néhány hét alatt város nőtt ki a földből, és
újból fenn van a kortina.

Pantomimjelenet következik, inkább
sejlik, oly gyenge a kicsi kanócnak a
fénye, mellyel Hocinesze a városalapítás
legeslegutolsó mozzanatához asszisztál
munkatársainak. Willy és Mózes hatalmas
gumikábelt vonszolnak a csatlakozó felé, a
kábel nem enged, nem, az istennek sem
enged, pedig csak milliméterekről van szó,
a pozitív póluson már ott a csatlakozófej,
de ez nem megy, elfojtott

nyögések, munkadalszerű halk károm-
kodás, no most, na még, és kész.

Fényár.
Hihetetlen a látvány. A szerelőcsarnok

jelmezbe bújt, mintha karneválba akarna
menni, mindenütt tarka rongy, csíkos
rongy, rózsás kartonok és rengeteg papír.
Színes papír, selyempapír, hullám-papír
meg krepp-papír, szilveszteri papírok,
papírsapkák, papírorrok, magazin-
papírok, papírból pipacsok és szél-
kakasok. És ni csak, ez itt a balközépen
színpadocska, barokkos portál, fölötte
azúr mezőben angyalka aranyló izmocs-
kákkal, előszínpadocska is van, korláttal
meg függönyöcske vörös paplanselyem-
ből, de hol a traktor ? Igen, nincs ott a
traktor. A helyén bádoglemezekből össze-
rótt, csinosan kipingált putri áll, ablakát
csipkefüggöny díszíti és muskátli, nini,
kéménye is van, melyből vidáman száll a
füst, és hopplá, megvan a traktor is, amott
hátrébb posztamensen trónol mostan,
egészen kicsi lett, és be van aranyozva,
alatta szökőkút, fölötte fel-irat, körülötte
cserepekben vízipálma. Hocinesze
vállkendője is megvan még, hatalmasan
nagy lett, magasan fent van kifeszítve,
mint egy tető, csüngő rojtjai szelíden
himbálódznak.

Hátul is mindenféle vacak, csupa-csupa
gyönyörűség. Kis fülkék tapadnak a
falakhoz, színes kartonból, géz függö-
nyökkel, mindegyikben ágy, kis lámpa,
mécses, Madonna, rózsafüzér, szent-
képecskék és más képek, üvegekben
hipermangános vizek. Más fülkékben
kártyaasztal, ismét más fülkékben kuk-
kantó meg játékautomaták. A palánkok
szépek és hasznosak lettek. Tájékoztató
feliratok olvashatók rajtuk, a képző-
művészeti élvezetek céljából virágokat
pingáltak rájuk, a tetejükön szárad a
fehérnemű meg a göngyöleg. Nájlon-
zacskók. Kék-sárga-rózsaszín meg emb-
lémás nájlonzacskók. Leghátul, a nagy
vasajtó előtt, alacsonyan rózsás hólyagú,
elektromosított petróleumlámpa, alatta
rulettasztal, fölötte felirat: Ne csaj, mert mi
csalunk ! És pörög, pörög a csont-golyó.

Tátott szájjal bámészkodunk, miközben
Brecht a mahagonnybeli lányokról beszél.
Brecht tapasztalt színházi szak-ember,
észleli, hogy nem tudunk rá figyelni, ezért
mikrofont vesz elő, egészen közel hajol
hozzá, s mély, halk hangon adja elő
mondókáját, melyet mi, ezt a puha és
barnás hangot, a nézőtér finom
sztereoerősítőjén át hallgatunk, s köz-

ben még mindig, még egyre csak bá-
mészkodunk, újabb részleteket fedez fel
szemünk, például azt a két semmilyen-
forma testőrt, akik az egyik zugban
ácsorognak, szájuk ütemesen mozog,
időnként pukkantanak egyet a rágó-
gumival.

A három vagányok kezet mosnak.
Marmonkannából öntik a vizet rózsás
tálba, és csak keveset, mert a víz érték. A
piszkos körmű Willy hiába vonakodik,
még a körömkefét is el kell fogadnia
Hocineszétől. Nincs mese, hiszen a pa-
lánkon ott a felirat: Higiénia nélkül szart sem
ér a lét. A kézmosóvizet szétlöttyintik a
színpadon, por ellen, erre is van felirat: Ne
porozz, hogy ne poroztassál. Aztán
mindhárman kesztyűt húznak, mert:
Kesztyű és óvszer használata kötelező.

Pukk, pukk - szólnak a rágógumik a
testőrökből. A kirakati bábokon ruhák
vannak, nem lehet pontosan tudni, mennyi
az eleven ember a színpadon, és mennyi a
bábu.

Hocinesze letelepszik a putri elé, szó-
csőbe kiált: Lányok, főpróba! A testőrök
megélénkülnek, és a színpad elé ülnek,
ahonnan majd jól látni a ciciket. Mózes a
kapcsolótáblához lép, Willy megigazítja
sapkáját, kiköp, húz egyet a laposüvegből
és rohangászni kezd. Ő a rendező,
amolyan átélős típus, igen-igen aktív.
Mózes sötétet csinál, Willy feltépi az
öltözőfolyosó vasajtaját, mögötte öt-ezres
jupiterlámpa ontja felénk a fényt.
Sziluettben jelennek meg a lányok, és
jönnek, jönnek befelé, strapálják magukat
szegények a főnökasszony előtt, aki a
második versszakban durván rájuk szól : A
refrént még egyszer, de angolul! Majd később
a harmadik versszaknál: A verset is angolul
mondjátok ! Egyébként is, lányok, ha nem
felejtitek el az anyátok nyelvét, sose jön el
értetek a Rotschild, és szól a dal: Oh, show us
the way to the next little dollar. Az első verset
Hocinesze felé énekelték ezek a buzgó
lányok, a másodikat a nézőtér felé, a
harmadik már mint kész revü, a
színpadocskára kerül, ritmusra pontosan
zöttyennek a félfenekek, Willy egy létráról
szórja rájuk a konfettit. S ahogy vége van,
a lányok várakozóan pillantanak
Hocineszére, aki feláll, lehúzza fél pár
kesztyűjét, és a kesztyűtlen kezével halkan
csettint egyet. A lányok megmerevednek.
Olyanok most, mint a felöltöztetett
kirakati babák. Az özvegy hozzájuk lép,
igazgatja őket, két parókát kicserél, egy
arckifejezést megváltoztat,



egy melltartót hátul megránt, a mellek
fölágaskodnak, majd visszamegy az öz-
vegy, vissza a helyére, újra csettint, vége a
bábuságnak, a lányok várakozón pil-
lantanak Hocineszére, aki visszahúzza
jobb kesztyűjét, leül és ezt mondja:
Lányok, ebédszünet, utána csendes pihenő és
kéz/munka, mars! Mindenki elhagyja a
színpadot, lemegy a kortina.

Ez a csettintés végigvonul az elő-
adáson. Ha Brecht csettint, megmerevedik
a színpad. Ha Mahagonny urai cset-
tintenek, a mahagonnybeliekből száll ki a
lélek, aztán már a mahagonnybeliek
egymásnak is csettintenek, Jim is kap egy
csettintést favágó barátaitól, sőt egy
alkalommal, mikor Brecht meditatív
állapotba süpped egy lehetetlen jelenség
fölött, neki is csettintenek. A megafonból
csettintenek neki, mely a színpad egy
hangsúlyos helyén látható. A darab
előrehaladtával aztán, ahogy elszabadul-
nak a szenvedélyek, hiába minden cset-
tintés. Utoljára az Isten csettint, záp-
tojásokat kap érte.

próbaéneklés után Brecht a nézők
felé fordul, szól a Mahagonnyba hívó
reklámokról, szól, hangja fakó. Semmi
mikrofon, semmi erősítés.

A városlakók énekét hangszalagról
halljuk, az ének szokatlan akusztikai
ponton szólal meg. Ezzel egyidőben ki-
nyílik a nézőtér összes ajtaja, az előcsar-
nokok hűvös levegője áramlik a már fel-
forrósodott nézőtérre, de az ajtókeretek
üresek, és szól az ének, és egy későbbi
ponton megjelennek a polgárok meg a
favágók, mindegyik ajtónyílásban egy-egy
ember áll. Fagyos a légkör, zavartak
vagyunk a nézőtéren.

Mit kínál ezzel szemben a paradicsomi
város, Mahagonny? Íme! - kiáltja Brecht.

Felröppen a kortina. A papírvilágból a
csillepálya segítségével ránk röppen egy
papírléghajó, kosarában Hétszentség
Mózes, lepkesóhajos tenorhangon énekli a
giccset, hívja, szívja, vonzza az embereket
Mahagonnyba, a légimasina papír-ballonja
ritmusra billeg, színes reflektorok égnek,
Hocinesze a színpadon balettmozdulatokat
végez, Willy fuvolán kíséri az attrakciót.
A nézőtéri ajtók észrevétlen bezárultak,
embereink meg-jelennek az
oldaljárásokban, ájultan támolyognak
Mahagonnyba befelé, kettesével, négy,
hat, nyolc, t íz. . .

... és Brecht csettint, lezuhan a kortina,
négy ember kinn rekedt, meredten állnak,
tarkóval felénk, félbemaradt moz

dulatokban. Brecht közibük lép, panto-
mim, egyenként kiforgatja és bemutatja
őket, aztán arrébb megy, suttogva szól:
Úton Mahagonny felé, és újra csettint.

A. favágók arca felragyog, énekelnek,
hogy Vár most Mahagonny, fénylő arccal
mennek a fénylő boldogságba, arcuk, mint
a naiv festők ragyogó hitű arcai,
mozdulataik viszont egyszerűek és tömö-
rek. Mert megint pantomim van: gyalog
indulnak Alaszkából át a hómezőkön,
síléccel le, fehér lejtőkön a szélben, a
Yukon vizén csónakon folytatják útjukat,
a deltában vitorlásra szállnak, és jó a szél,
visz Mahagonny felé, tengerjáró gőzös,
kiszállás, vonat, autó, majd lovaglás és
ismét gyalog a sivatag vastag
homokjában, de egyre, egyre közelebb,
végül örömükben sztepptánc az ormótlan
bakancsokban, nyers életöröm, ne-
vetségesség meg elegancia mutatkozik
ebben a táncban. Aztán a kortina mögé
mennek jobbra, mind a négyen.

Balról viszont kik jönnek a kortina elé,
és nyolcan, csomagokkal, kabátokkal
futnak, loholnak, menekülnek, nem
tudjuk, kik, nem tudjuk, hová, nem tud-
juk, miért.

Brecht szól a közönséghez, majd cset-
tint, a kortina felmegy. Döngve ki-
csapódik a vasajtó, a négy favágó öröm-
ittas üvöltéssel rohan be Mahagonnyba,
meglátják a színes papírvilágot, meg-
torpanás, görcs, zavartabb és halk lesz az
ének: Ha idegen partra ér az ember...

A favágók jobbközépen vannak
görcsben, egymáshoz egészen közel,
egymásba bújva szinte. Hátuk mögött
nyílik a putriajtó, jön a három gátlástalan
és felszabadult ember, feloldják a görcsöt.

Mózes a színpadocskán találja a lányo-
kat. Willy fanfárt fúj, felröppen a veres
paplanfüggöny, mögötte fotók és árny-
képek. Jim a húst akarja látni, aminek
némber formája van. Azt is lehet. Fel-
vonják a fotófüggönyt, mögötte ott a hét
lány, égszínkék háttér és sárga
selyemmennyezet alatt, rózsaszín füst
kanyarog az elébük helyezett celofán-
ládákban, és hihetetlen, de lovakon ülnek
most ezek a lányok, ölük előtt
mindegyiknek ott vicsorog a lovacska
gipszpofája, az énekük finom és alt: Jó
napot, alaszkai legények. A nyolcadik lovon
Mózes ül, diszkréten mosolyog.

Rövid ismerkedés után a favágók fel-
ülnek a lovakra a hölgyek mellé, hölgyek,
igen, mert finoman viselkednek

most ezek a lányok, két lábuk a ló egyik
oldalán billeg, mögöttük a favágók,
terpesztett láb, zabla, férfiasság. Willy
durrogtatja a lasszót, és a gomolygó
rózsaszín füstben beindul a vágta, ló-
háton az ágyba, Mózes működteti a füstöt,
Hocinesze otromba, negroid táncot
improvizál.

De ismét szöknek. Mint az elébb,
nyolcan, a rulettasztal felől, hanyatt-
homlok menekülnek a jobb első járás
mögött sejthető kikötő felé. Willy és
Mózes, Kyo mester módszereinek fel-
használásával kitakarják őket, nehogy a
favágók, a balekok bármit is észrevegye-
nek, Hocinesze, ahol ez a kitakarás biz-
tonságos, üti, veri, ocsmány szavakkal
szidalmazza a menekülőket, aztán ismét a
vágta, lóháton az ágyba.

Három favágó a párjával el, három kis
cella elsötétül, halk sóhajok és egyéb
hangok hallatszanak.

Jim és jenny nézik egymást, állanak,
kettejük között a lovacska gipszvicsora. A
három vagány szeme összevillan.
Hocinesze ismeri az életet, csettint, Jim és
Jenny mozdulatlanok, szemük egy-másba
fonódott, Hocinesze jelt ad, a segédek
dolgoznak. Kis tavacska kerül a kortina
vonalánál előbbre, másfél méternyi az
egész, baloldalt nád, jobboldalt zsombék,
középütt vizecske és tavirózsa. Meg a két
hattyú. Egy ládára fűszőnyeg kerül, Willy
és Mózes elhevernek a tó partján, mintha
aludnának, de kezükben ott a pálca,
mellyel majd a hattyúkat mozgatják,
Hocinesze új zenét rendel a karmestertől,
a karmester biccent, minden kész, megint
az a bizonyos csettintés.

Jim és Jenny sétálnak, jobb előre
mozognak a tó felé. Két lány hozza utá-
nuk az ég-hátteret. Másik két lány erre-
felé mozdultában leakasztott a színpadról
néhány fűzfagallyat, lassú jobb előre
mozgásuk közepette a gallyakat ujjaikra
fűzik, négy kéz, nyolc gally. Tart a séta.

Jim és Jenny nem érintik egymást,
szemérmesek, pontosabban szólva Jim
gátlásos, Jenny pedig mélyen megértve
ezt, finoman viselkedik. Leülnek a padra.
Köréjük és föléjük borul az ég selyme,
ringanak a fűzfák. Az egyik lány füle-
müléket füttyent. A hattyúk úszkálnak fel
s alá. Jim nem veszi észre a technikát, a
bűvészkedést varázslatnak véli, egyéb-
ként is Jennyvel van elfoglalva. Vonta-
tottan indul a beszélgetés a favágó és a
leendő hollywoodi filmsztár között, bil-



leg a dialógus, mely egyszerre kihívó és
szemérmes. Jenny megfeledkezik a tech-
nikáról, le akarná szakítani a tavirózsa
egyetlen virágját. Hocinesze odaszalad, a
kezére üt. Jim pillant, Hocinesze
bocsánatkérő fintort vág, s bevonul a
putriba. Jenny az ismerkedés folyamán
végig szűzies, magas hangon beszél és
halkan, az utolsó mondatát viszont mély
hangon és hangosabban mondja: olyan ez,
mint a vicc, hogy akkor miért ül itt, kislány
- Mert szeretem azt a bizonyos test-részt.
Jim elvörösödik, megfeszül, táncra kéri
Jennyt. Valse lente. Lassan haladnak a
cella felé. A hattyúk csókolóznak. Az ég-
háttér és a fűzfák a táncolókkal együtt
távolodva bekísérik a szokatlan
körülmények között szerelembe esett két
emberi jelenséget a cellába. A kortina
lemegy.

A kicsi tó meg kinn marad, árvállik
itten a szemünk előtt. Az egyik hattyú
feldől, otromba, lécezett hasát mutogatja.
Willy elszunnyadt, Mózes anyukájára
gondol, és az iménti valse lente dallamát
dúdolja. Újabb nyolc ember szökik
Mahagonnyból. Átlépnek rajtuk, s ők
észre sem veszik a menekülőket. Az utol-
sónál Mózes eszmél, ugrik, de már késő.
Hocinesze rohan ki feldúltan, sminkje
fehér, drámai jelenet következik, melynek
végén mindhárman elrohannak jobbra,
viszik magukkal a tavat meg a hattyúkat.

És ugyanebben a pillanatban Jim rohan
ki balról, barátai követik. Jim is szökni
akar, mert látott egy táblát, melyen ez állt:
A fűre lépni tilos! Jim pedig szabad akarna
lenni. Ezért szökne, de milyen az élet,
saját barátai manipulálják meg őt, és
mivel, előbb rábeszéléssel, az-tán
érvekkel, majd művészi énekekkel és
végül egy nagy darab kötéllel. Ag-
resszióval. Jim kénytelen visszamenni
Mahagonnyba.

Vissza Mahagonnyba, ahol a maha-
gonnybeliek elmélyülten bámulnak egy
felhőt, mely az égen balról jobbra úszik,
majd jobbról balra, és így tovább. Mózes
olasz dalt énekel az unott publikum
szórakoztatására, de nem figyelnek rá, az
istennek se figyelnek rá, unják a sokszor
hallott műsort, Willy bravúros
fuvolafutamai sem rázzák fel süppedé-
sükből a mahagonnybelieket, akik egyre
csak azt a kóbor kis felhőt figyelik.

Ha valódi felhő libegne be e színi
Mahagonnyba, istenem, de szép is lenne.
Egy csepp kis kíváncsi bárányfelhő, de
nem, ez nem megy, ebben a manipulá

ciókra alapított előadásban nincs mód a
valódi felhő színre fogalmazására, ma-
nipulációnak hatna a valódisága, a drótok,
a kötelek meg a szükséges kék háttér
megfosztanák párabájától ezt a kis bá-
rányt, mondjunk hát le róla, készítsünk
láthatóan manipulált felhőt a színpadocska
felett, zsinórját a Willy rángassa, mikor a
fuvolázástól épp ráér.

Az olasz dalt lagymatag taps követi. A
mahagonnybeliek lagymatag tapsa, akik
félkörben ülnek a színpad előtt, háttal
nekünk, vörösre párnázott, hajlított
vasszékeken, az elnehezült férfihátakba,
zakókba belenyomódik a vaskunkorok
festett fehérsége, süppedés, tespedés, erő
nélkül, összevert tenyerek puttyanásai és a
testőrök vastapsa. Jobboldalt pedig, ahol
Jim ül, egyedül ő ül szemközt velünk,
csend és mozdulatlanság, mely terjed
belőle, mint a ragály, már nincs taps, csak
a csend meg a mozdulatlanság, egészen
halkan és falzettesen kezdi Jim az éneket,
nem akar kifejezni semmit, hatni sem
akar, arcán emlékek fényei: Mélyen
Alaszka ősvadonában... Éneke egyre
halkabb, de szeme nyugtalanul repdes,
még fékezi magát, aztán, mint a láva,
ömlik belőle az indulat, vörös, ugrál, fut
és dadog. Képtelen rendet teremteni a
szavak között, melyek egyszerre tolulnak
belőle kifelé: Én, J i m . . . hét évig... és a
f á k . . . döntöttem a f á ka t . . . én azér t . . .
hogy én, Jim Mahoney... a víz négy fokos...
mindent elviseltem... én, de nekem... nem
tetsz ik . . . mert itt semmi... nem történik
semmi... én döntöttem a fá ka t . . . én
mindent... de itt nem történik soha-soha
semmi... álljatok... hallgassatok... mit
akartok. . . Kuss. . . gyere ki te, ezt-meg-
azt-nem-szabad-cafat - és ömlik belőle
kifelé a szabadságvágy, pisztolyt ránt,
lövöldözni kezd. Az a kis felhő, mely erre
gyorsan, ijedten elhúz, jobb híján Willy
ijedelmét fejezi ki, hiszen egy manipulált
felhőnek nincsen lelke, csak gazdája.

Jim barátunk véleménye tehát az, hogy
Mahagonnyban az élet túlságosan rendezett -
összegezi az eseményeket Brecht. Igen?
Rendezett? Brecht szeme megszűkül.
Legyen hát rendetlenség! Ő a költő,
szolgálatában áll még a természet is,
megrendeli a tájfunt, a megafonba kiált:
Jön a tájfun ! Villog a stoboszkóp, fej-
vesztett menekülés, erősítve dübörög a
zenekarból a fúgamotívum. Aztán föld-
lökések, a dialógus közben. A forgó meg-
megrándul, a vasajtók feltárulnak, a
mezítelen villanykörte, melyet most
papírernyő díszít, két métereket leng

jobbra és balra, hirtelen áll meg, az új
lökéseknél újra kileng, újra megáll. A
jelenet fordulópontjánál hatalmas va-
kolatdarab hullik a szín közepére. Hoci-
nesze meghirdeti az anarchiát, Brecht
eltéríti a hurrikánt, felkel a nap, boldogság
van, és szünet.

A szünetnek vége felé járunk, éppen
kezdjük megunni alkalmi beszélgető-
partnereinket és a magunk jól hangzó
kijelentéseit, melyeket hit és aranyfedezet
nélkül pukkantunk el, egyre nagyobb
erővel bizonygatjuk vacakságaink igazát,
amikor is Brecht jelenik meg az elő-
csarnok lépcsőin, mellette az Első Bohóc
meg a Második Bohóc. Megfújják a
trombitát: tatatatá, szól a trombita, de
szordinó van benne, nehogy a
Nagyérdemű megriadjon, és ott a lépcső-
kön színre kerül egy közjáték a Badeni
tandrámából, melyben vizsgálat tárgyává
tétetik, miképpen segít az ember az em-
beren. A „Schmitt" nevű urat egy ruha-
fogasra akasztott bábu jelképezi, az eme-
leti karzatról táncoltatják ezt az akarat-
talan bábut, ezt a mindenbe beleegyező
bábut, hasában hangszóró van a bábunak,
ide a hasába beszél bele Brecht a
mikrofonból, interpretálja ezt az Akárki
urat, aki nem mer nemet mondani, ebből
kifolyólag a bohócok lefűrészelik előbb a
bal lábát, majd a jobb lábát, aztán
lecsavarják a bal fülét meg a bal karját,
műtétileg eltávolítják fejének felső részét,
ahol a közhiedelem szerint az agy székel,
végül srófon lepörgetik magát a fejet is. A
lépcső nagyon nyomja a hátamat - nyöszörög
Schmitt úr, a bohócok nevetnek és el-
futnak, összegubancolódott rongycsomó
marad a színen, Brecht kihúzza belőle a
csatlakozót, és ő is megy a dolgára. És
még a kellékes, aki viszi a maradék
Schmitt urat be, a raktárba.

A második részben megtudhatjuk, mire
vezet a korlátlan szabadság. Méltatlan
meghalások sorozata a színen - valós
örömökbe ágyazottan.

1. Tömd a hasad!
Pantomim. Esznek. Kenyereket, üvegből

lekvárt, kolbászt kézből, osztrigát
gazdagon terített kisasztalról, magokat
nájlonzacskókból, lepényt a felfüggesz-
tett madzagról, fel-felugrálva a lepényig,
esznek. Giliszta Jack újabb menetre fizet
be, mákos tésztát kap, hogy legyen jó
kövér, Willy fuvolázza alája a szalon-
zenét. Hocinesze kasszírozza boton lógó
és csengős nájlonzacskójába a dohányt,
Mózes tálal, Jack falja, falja egyre a
mákos tésztát, belefullad a mákos tész-



tába, elzuhan, a smasszerek eltakarítják,
vonszolják kifelé, Willy tokba zárja a
fuvolát, Mózes menti a maradék mákos
tésztát.

2. Jöjjön a nő!
Középütt a függöny mögött apacs-

tanya, jobbra férfiak, balra nők, kicsi
padon ülnek a nők, kötnek, színes takaró-
kockákat meg meleg zoknikat, a távol-
levő bakáknak. Elöl Mózes kisorsolja a
párokat, a kisorsolt lány feláll, kötését
társnője kezébe nyomja, s távozik ki-
sorsolt párjával a függöny mögé, mennek
kettesével a függöny mögé, onnan titkos
fények jönnek, az ismeretlen üzenete, de
sietni kell, mert szól a kórus; gyorsabban,
hé, gyorsabban, hé!

Ahogy Jim és Jennyre kerül a sor,
Brecht megállítja az időt, az apacstanya
függönyét felhúzza, mögötte sivár kis
találkahely, gyertyákkal, tükrök kel meg
fotókkal, füst száll, műbőr dívány előtt
kopott a medvebőr, Jim és Jenny ülnek,
nem érintik egymást, a Darvakat látják, a
fehér ruhás vőlegényt és menyasszonyt
vágyják, akiket mi is látunk, fenn, tükör-
ben felhők között, és magasan, oly szé-
pen, hogy nem is lehet igaz. E tiszta vágy
után megint az élet, a kisorsolás elvéti
saját arányait, vegyespárosok, rendetlen-
ség, fiúszeretők, összevisszaság, egyre
több ember kerül az ismét lezáródott
függönyök mögé, mozog a függöny,
Mózes kedvet kap, befut, reng a függöny,
egy női test kizuhan, nincs arca, nem
tudjuk, melyik lány az, meghalt, kész,
vége, Mózes kinéz a függönyhasítékon,
nagyot nevet, a smasszerek eltakarítják az
Ismeretlen Szolgálóleány testét,
vonszolják kifelé, Hocinesze a vonszolás
közben leemeli róla a parókát, kintről
dobálják vissza a smasszerek a ruháit,
még a fehérneműit is, Willy kosarat tart a
repülő ruháknak, egy ruha-darabot, mert
az már szakadt, Hocinesze messze elhajít,
fennakad valahol, a mezítelen
villanykörte a papírernyővel éppen reája
világít.

3. Érts a bokszhoz!
Willy, a Döntőbíró, kis sípot kap,

füttyöget, sántikál vele a ringben. Mózes
az egyik küzdőfél. Furcsa metamorfózi-
son esik át, ruhájára a smasszerek drága
sportfelszereléseket rángatnak fel,
acélsisakot, hatalmas kesztyűket, rugby-
dresszt, sodronyos lábszárvédőket, bál-
vány lesz belőle, nem is bálvány, Gólem.
Nehezen lépeget, mosolyog, de csak
vicsorgó fogsorát látjuk, a többi mind
szerelés. Fordított a metamorfózis Alasz-
ka Joe-nál, ő - mert félti ruháját - levet-

kőzik, hajtogat, pakol, gyűlnek stószba a
ruharétegek, ott áll kis nadrágban és
trikóban, ugrál, csillog, bízik, hogy az erőt
lepipálja a csel. Hosszú a viadal, Gólem
egyetlenegyet üt a végén, mit üt, csak
legyint, a kis fehér hús átröpül a ringen,
tántorog, nem hiszi, tántorog,
visszamászna, elzuhan, kész, vége, feje
magasabbról hátrahanyatlik, a szem me-
rev, kicsorrant a nyál. Jim, hogy huma-
nizálja a humanizálhatatlant, nyúl a
kockás zsebkendővel, a smasszerek már
ott, vonszolják kifelé a kis fehér húst,
szőke haja tövén izzadságcseppek.

4. Elő a whiskyt!
Igen. whiskyt ide, mert a barátom halt

meg, Alaszka Joe, akivel hét évig, hét
évig döntöttem a fákat - így Jim, és le-
issza magát, le a szürke színpadpadlóig.
Hocinesze a putriból hozza ki a féltve
őrzött csempészárut, Jim nagyot húz
belőle, az üveg körbejár, üresen kerül
vissza Jimhez, röpül az üres üveg a Ha-
lottak Szigetére, újabb tele üveg, újra a
repülés, és harmadszor is ez a szertartás,
furcsa halotti tor. Egy pisztoly Tobby
Higgins kezében véletlenül elsül, a
smasszerek eltakarítják a hullát, Jim egy
függönyszárnyba kapaszkodik, a füg-
gönyrúd leszakad, Hocinesze odalép a
csengős kis nájlonzacskóval: De most
uraim, fizetni. Jim szökni akar, minden
pénzét Joe-ra tette fel, nincsen már pénze,
szöknie kell, a mutatványosok
megrendezik számára a szökést, megint a
manipuláció, bárka, szél, szélgép, elekt-
romos fény, zajok, hullámok, sirályok
vijjogása, Jim Bill-lel és Jennyvel megy a
hajón, a függönyrúd az evező, zúg a szél,
a ventillátorból zúg, melyet Mózes
erősebbre kapcsolt, fehér fátyol lobog a
Jenny nyakán, mennek hőseink, mennek a
másik Mahagonnyba, a másik szabad-
ságba, megérkeznek, kiszállás, és hol
vannak - ugyanott, és fizetni kellene, de
nincs miből, és senki sem fizet Jim
helyett, ezért őt bezárják a karcerba.

Jenny az előtérben énekel arról, hogy-ha
nem áruljuk cl szeretteinket, mi magunk
pusztulunk el. A háttérben Jimet
beszerelik a ketrecbe, lóg, fél méterrel
lába alatt Párizs földje ködbe vész.

Éjszaka van. Jim énekel: Ha lekerülök a
földre, letapadok a földre.

Reggel van. Tárgyalás van. Jimet halálra
ítélik. Viszik a vesztőhelyre.

Brecht ül. Figyel, nyugtalan, csettintget,
de hiába. Be kell avatkoznia. El-tűnik.

Egy játék, melynek címe: Isten Maha-
gonnyban.

A manipulátorok példázata ez. Minist-
ráns csenget, gyertyák égnek, a latin-
amerikai fiesták gyöngyözött ruhájú,
aranyozott koszorús szoborszentje, akit
felvontatnak a csillepályára, de ki van a
tündöklő páncélban, kié e nyugtalan
szempár? Ő az, a nagy Bertolt Brecht.
Haraggal támad a mahagonnybeliek re,
pedig fél méterrel a lába alatt neki is köd-
be vész, de jön, de számonkér, de agitál,
gusztál, csettint, habrikol és fellázadnak
ellene, és letépik onnan, és záptojásokkal
dobálják. És fut a nagy Bertolt Brecht,
kergetik, már nem nagy és nem Bertolt
Brecht, hanem földönfutó próféta, és üvölt
a Nagy Kéjnő pusztulását üvölti, a bibliai
szöveg elvész a sokadalomban, és akkor
nagyon nagy csettintés a megafonból,
dermedt színpad, dermedt emberek.

A Próféta és Jim testközelben. Suttogó
hang. Szólnak egymáshoz. Szellem-
beszélgetés. Három rövid replika.

És újra csettintés, a megelevenedő
tömeg elsodorja a Prófétát, legszebben
ragyogó, katartikus állapotában kivégzik a
katasztrófát előidéző Jimet, fejét levágják,
látjuk az árnyképen, mert lepedő mögött
zajlik ez az aktus, tagjait szétdobálják,
ruháit elorrozzák és magukra öltik, tombol
az élnivágyás Mahagonnyban, zúg a finálé
felvételről, eufória van, és az eufória
tetőpontján reccsennek a papírdíszletek,
borulnak a tárgyak, repülnek az eszközök,
ereszkedik lefelé a trégerekbők a
felépítmény is, le a padlóra, és közben
nevetés, nevetés, fogsorok, szájak,
szemek, gyönyörű rombolás, a struktúra
megszünteti önmagát.

És csend van meg romhalmaz, valami
mozgolódás, a Próféta mászik ki a romok
alól, már nem fölényes ez a Bertolt
Brecht, nem szárnyal szabadon a szellem,
üvöltés van és kín, egy vers, csak pár sor:
Hová megyünk ?

Leszáll a kortina. Előtte a társulat. Ének.
Mennek Benaresbe. Hogy ott boldogan
lehet élni. Csakhogy Benarest már régen
lerombolták. Sívó homok takarja be.

Fehér galamb emelkedik, olajággal.
Szárnya verdes, majd megáll, nézzük a
fehér galambot. És vége van az előadás-
nak.

Kerényi Imre
és a színészek : Haumann Péter, Koltai János,
Tímár Béla és a munkatársak : Götz Béla,
Makláry László, Piros Sándor, Springer Márta
és Kaposy Marianne, aki gépelte, és még sokan
mások, akik egy előadás létre-hozásán
munkálkodnak 1977. november 10-én a
Madách Színházban és környékén.


