
telekkel Odysseus emberi kötelékeit is
hűen motiválja. Színei pedig, az első
felvonásban a hatalmas fehér lepedő, a
második felvonásban eluralkodó zöld jó
fogódzkodót ad a dráma értelmezéséhez,
amellett esztétikus és látványos színpadi
köntösbe is vonja a cselekményt. A dísz-
letek stilizált áttételessége mellé jól föl-
sorakoznak Hruby Mária kortalanított
kosztümjei, ezek főképpen a három
asszony portréjához tesznek hozzá egy-
egy fontos vonást. A z Odysseushoz Rónai
Pál szerzett lírai színezetű, érdekes
hangeffektusokból kibontakozó, szerény
igényű, de a mű hősét invenciózus dalla-
mokkal körülölelő zenét.

Móricz Zsigmond alakját tudatosan
vállalja, ezért az író maszkjában lép a
színre Odysseusként Papp János, a jel-
lemzés egyik elfogadható megoldásakép-
pen. Dikciói azonban az első felvonásban
harsányra sikerültek, a naturalista szerep-
értelmezés felé mutatnak, és heves kitö-
rései a második felvonásban sem csilla-
podnak. Alakításában a szép és értő szö-
vegmondáson kívül kevés az egyénítés, a
megragadó jellemzőerő; a vívódásokból
gyakorta a kidolgozatlan nyerseség kerül
ki győztesként, természetesen nem a darab
előnyére.

A három nő közül Málnai Zsuzsa mint
Nausikaa nem túlságosan lírai alkatú,
inkább szürke, aki passzív szerepével nem
sokat tud kezdeni. Annál erőteljesebb
asszonyt ábrázol Kirkeként Takács
Katalin, tele bujasággal, falánk férfiéh-
séggel, szenvedéllyel. Dobos Ildikó Pé-
nelopéja lágy líraiságával, meleg nőisé-
gével, elomló odaadásával emeli meg a
drámát és az előadást, amelynek legér-
zékletesebb részletei is neki köszönhetők.
Saárossy Kinga együttérzőn avatkozik
bele a cselekménybe, egyszemélyes kó-
rusa gyakran lendíti át a holtponton a já-
tékot, és közvetíti hűséges beleéléssel az
író gondolatait. Néhány kisebb epizódban
Környei Oszkár, Bácskai János, Vita
András és kiváltképp dadaként Ruttkay
Mária nevére emlékszem szívesen vissza.

Móricz Zsigmond: Odysseus bolyongásai (Veszp-
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Nemcsak mulatság,
tréfa .. .

A Mahagonny a Madách Színházban

1.

Brecht Megjegyzések Mahagonny városának
tündöklése és bukásához című jegyzetében
1931 márciusában az operáról mint kuli-
náris műfajról beszél. Kulináris, hisz
„élveteg pózban" ragyog. Átélésre, él-
ményre késztet, plasztikusságra, realitásra
törekszik, s mindezt a zene segítségével
közömbösíti. A példa, a könnyen
áttekinthető, világos magyarázat a hal-
dokló emberről szól: „Egy haldokló ember
reális. De ha énekel közben, eljutott az
értelmetlenség szférájába. (Nem ez
következnék be, ha a hallgató énekelne a
haldokló láttán.)"

És a Mahagonny ? Hogyan vall Brecht az
új operáról? A megteremtett, az ön-maga
képére formált új típusú zenés szín-házról,
amely számára oly fontos volt, hogy
ürügyén fogalmazta meg tanait az epikus
színházról. A Mahagonny megszületése
után szerkesztette meg a színház
hagyományos drámai formájának és a
színház epikus formájának sémáját, hoz-
záfűzve a drámai opera és az epikus opera
súlyponteltolódásainak tételét.

Brecht így ír: „Élveteg pózban közelíti
meg tárgyát a Mahagonny? Azt teszi.
Élménynek számít a Mahagonny? Él-
ménynek. Mert a Mahagonny mulatság,
tréfa."

Tehát mulatság, tréfa. Vajon csak
ennyi?

2.
Rossz színházi beidegződések követ-
keztében Brecht színházának képzete
összeforrt a komor látványnélküliséggel, a
szürke tónusokkal, az alig jelzett térrel, a
szöveg hideg, lélektelen tolmácsolásával.
Az elidegenítés szó szerint vett tételeivel-
módszereivel. Pedig Brecht nem volt ilyen
komor, mint a körötte kialakult dogmák.
Hisz miközben természetesen megőrizte s
komolyan vallotta a lényegről, a
gondolatról, a mondanivalóról szóló
tanításait, Kis Organon című színház-
elméleti tanulmányában így fogalmaz:
„Így hát visszavonjuk, nyilván általános
sajnálkozást keltve azt a szándékunkat,
hogy emigrálunk a tetszetősség birodal-
mából, és közhírré tesszük, még általá-

Koltai János Bertolt Brecht szerepében
(Madách Színház)

nosabb sajnálkozást keltve azt a szándé-
kunkat, hogy letelepülünk ebben a biro-
dalomban."

Nos, a Madách Színház együttese
mindezt figyelembe véve választotta a
Mahagonny városának tündöklése és bukása
színre vitelére a látványszínház előadás-
módját.

A látvány legkönnyebben megközelít-
hető, elsődleges eszköze a díszlet és a jel-
mez. Négy hatalmas, hol kitárulkozó, hol
összecsukódó, halványan telerajzolt
csillámporos vitorla képezi Mahagonny
városát. A magasra törő falakat, a
süllyedő várost, a hajót, a bírói emelvényt,
a villamosszéket és mind a többi hely-
színt. Götz Béla kápráztatóan, szelleme-
sen látványos alkotása igen jó játéktér is.

S pörög-forog, vonul a statisztéria. A
lányok tarka forgataga, a Mahagonnyba
érkező szerencsevadászok tömege be-
népesíti a színpadot. Csak az időt, a kort
ne akarjuk föllelni e kétségtelenül szemet
gyönyörködtető, szórakoztató kavalkád-
ban. Piros Sándor kortalan farsangi for-
gatagot álmodott a Mahagonny színpadára.
Özvegy Hocinesze cigánylánygúnyája, az
alaszkai favágók szedett-vedett öltözéke,
az örömlányok hippikosztümje nem ad
tiszta képet. Az előadás nem kívánta
Mahagonny városát és lakóit egységesen
egy korba helyezni. Nem



vállalta, hogy öltözékükkel jelezze, nincs
kérdés, nincs tévedés : adott korról szól a
Mahagonny.

3.
Mahagonny a három menekülő városa a

sivatagban. Á könnyű életre vágyók
paradicsoma. Mahagonny a kelepceváros.
A város, ahol mindent szabad, ha az
embernek pénze van. Mindent: bele-
pusztulni a zabálásba, belehalni a gyönyö-
rökbe, agyonveretni a bokszmeccsen,
szerelmest és barátot megtagadni, ha el-
fogy a pénz, villamosszékbe kerülni né-
hány üveg whiskyért. Mindent szabad itt,
csak egyet nem: segíteni a másikat. S mert
a nagy lehetőségek - pénzen vett
lehetőségek, a tökéletes szabadság - a
pénzen vett szabadság városa Mahagonny,
nincs szükség az égiek ítéletére, nem kell
ide természeti csapás, békén el-kerülheti a
tájfun. Az emberek elpusztítanak mindent,
ami szép, tiszta és igaz.

Brecht véleménye határozott. Az élet
gyönyöreibe burkolózó, vélemény nélküli,
gondolat nélküli polgárról keményen,
ítélkezően fogalmaz.
Épp ezért a legnagyobb tévedés lenne arra

gondolni, hogy Mahagonny városának
brechti víziója csak a múltat idézi, s nincs
fontos mondanivalója a ma nézőjének.
Naivitás lenne föltételezni, hogy
Mahagonny képzelt városa csupán letűnt
kort hoz színre, hogy a példabeszéd mese,
s távoli korokról, képzeletbeli világról
szól. Ahogy a Mahagonny már 1929-ben,
bemutatásakor sem egyszerűen az
aranyásók koráról szólt, úgy vélem, ma
sem tekinthetjük valamiféle történelmi
mesejátéknak, amelyben a rosszak és a
még rosszabbak csatáznak kizárólag a
mulattatás kedvéért.

Kerényi Imre rendezése a látvány, a
mozgás és a zene felől közelít Brechthez.
Nagyon ötletesen, egyéni látásmóddal,
egyéni színpadi elképzeléssel. Legfőbb
célja, hogy élvezetessé tegye Brechtet, s
ez a szándék semmi esetre sem lebecsü-
lendő.

A Madách Színház saját átdolgozást
készített a darabból. S mert az átdolgozó
nevét hiába kutatjuk a színlapon, feltéte-
lezzük, hogy Kerényi Imre és az együttes
közös munkája. A Madách Színház Ma-
hagonnyja sem az eredeti művel, sem a
Brecht létrehozta kamaradarabbal, a Kis-
Mahagonnyval nem azonos. E változat
megőrizte a songokat, s a látvány mellett
elsődlegesen ezekre építette az operát, a
recitativókat prózában tolmácsolva. S ez
önmagában még nem lenne baj. Ám
sokkal lényegesebb probléma, hogy a
megőrzött songok nem épülnek az elő-
adásba, nem simulnak a történetbe, ha-
nem önálló életet élnek. Kilépve a játék
menetéből magánszámmá, egyéni telje-
sítménnyé válnak. Ily módon ahelyett,
hogy kiteljesítenék a produkciót, inkább
részekre tagolják. Lényegében valamennyi
dalbetét előadásmódjára jellemző ez, de
különösen érvényes Hétszentség Mózes
bel-cantójára, amely történettől, játéktól
teljesen függetlenné válik Haumann Péter
egyébként rendkívül szellemes
megformálásában.

A rendezés nem titkoltan a zenét, a da-
lokat helyezi előtérbe. Számára a muzsi-
kánál kevésbé fontosak a figurák, s még
néhol a tartalom is az átdolgozás áldoza-
tául esik. Ebben az előadásban nem lé-
nyeges Jim Mahoney és Jenny Smith szép
szerelmi kapcsolata. Jenny ebben a
felfogásban nem több, mint az öröm-
lányok egyike. Kerényi rendezése az

utolsó jelenetben találja meg a Mahagonny
igazi hangját. Az erőteljes tónus itt,
Mahoney bírósági tárgyalásán valóban
provokál, a brechti mélységek felé visz.
Ám élét veszti a brechti gondolat az
eredeti opera utolsó jelenetének elha-
gyásával. Brecht Mahagonnyja keserű bu-
kással ér véget: az egykor tündöklő város
lakói egymás ellen vonulnak. Magukhoz
térve a túlzott egyetértésből
transzparenseket ragadnak, s egymást
gyalázva egymásnak rontanak. A Madách
Színház előadásából ez a jelenet kimarad.

A brechti passzió és mulatság elsődle-
gesen formailag jelenik meg ebben a pro-
dukcióban. Groteszk, tragikomikus tré-fa,
amint Giliszta Jack halálra zabálja magát,
amint Alaszka Joe a ringben halálos ütést
kap, csak tréfa a halott öröm-lány, s tréfa
az is, hogy Jim Mahoneyt mindenki
magára hagyja. Brecht Mahagonnyja
nemcsak szórakoztat, provokál is. Kár,
hogy Kerényi egyébként átgondolt
rendezése elsősorban szórakoztat, s ke-
vésbé merte vállalni a provokálást.

Kerényi látványszínházában a brechti
keserűség nem jelenik meg színpadi
effektusként. Helyette ott van maga Brecht
- a Madách Színház hagyományai szerint
Koltai János személyesíti meg -, hogy
tapasztalt színházi szakemberként
végigkísérje-végigkalauzolja nézőit az
előadáson, s elmondja narrátor-ként
mindazt, amit el kellett volna játszani,
meg kellett volna jeleníteni a szín-házban.
Elemző drámaírója, részese a
cselekménynek, de Brecht operájához a
magyarázatok, úgy érzem, fölöslegesek.
El kell mindazt játszani, amit a mű ma-
gában rejt.

A rendező a SZÍNHÁZ hasábjain 1978
februárjában publikált próba-naplójában a
manipuláció lényegét-gondolatát
hangsúlyozta. Írásában pontosabban érezte
meg, fogalmazta meg ennek fontosságát,
mint az előadásban.

4.
Jókedvű, látható élvezettel, lelkesedéssel
formált előadás a Mahagonny. A színészi
alakítások sora, éppúgy, mint az előadás
egésze kellemes élmény. Különösen a
songok sikeresek. Ám az együttjátszás, a
közös munka öröme, jó hatása csak a
felszínen pótolhatja a szerepformálások
hiányosságait.

A négy alaszkai favágót Tímár Béla,
Kalocsay Miklós, Dunai Tamás és Gyab-
ronka József játssza, megfelelve a ren-
dezői elképzelésnek, elsősorban a mulat-
tatás lehetőségeit használva ki.

Jelenet a Mahagonny előadásából (Psota Irén, Tímár Béla, Piros Ildikó, Márton András és
Dunai Tamás) (Iklády László felvételei)



Hocinesze Leokádia figuráját Menszátor
Magdolna (Psota Irénnel felváltva játssza a
szerepet) elfogódottan, színtelenül kelti
életre. Piros Ildikó Jenny Smith-ként új
szerepkörrel próbálkozik, s ha még nemis
teljes sikerrel, néhány szép, lírai pillanattal
azért megajándékozott.

Márton András humorral és iróniával
formálja meg Willy, a cégvezető alakját.

Hétszentség Mózest Haumann Péter
játssza. Haumann ellenállhatatlanul ko-
mikus és groteszk. Ezúttal is, mint már
annyiszor. Mára megjelenésével jellemez.
Ezt sem először írjuk le róla. Kissé hajlott
testtartása, kicsavart mozdulatai, széles
gesztusai, magabiztos, ravasz mosolya
most mintha csak saját karikatúrája lenne.
Haumann valóban mestere a szín-játszás
külső kellékeivel való játéknak. Ám ezúttal
apró jelzései, megszerkesztett mozdulatai
túlmennek a lehetőségeken. S nem azért,
mintha megszerkesztetlenebbek lennének,
mint máskor, hanem azért, mert
ugyanazok. Csicsikov mozdulatai ezek, a
kikapós patikáriusé, Claudiusé. Mindez
természetesen nem lenne oly fontos, ha
nem emlékeztetne sok el-rontott
színészsorsra. Sok színész vérzett már el
ezen az úton, sok pályát döntöttek romba
az igazi, testre szabott szerepek csábításai,
ha a külső eszközök úrrá lettek s túlnőttek
a színész tudásán-akarásán. A rutin, a
sablonok, a beidegződések légköre ezúttal
Haumann Pétert is meg-csapta. Eszközei
hasonlítottak, de színészi énje
remélhetőleg kész a megújulásra. Talán
még jó időben vagyunk.

Kétségtelenül mulatság, tréfa a Mahagonny. S
valóban jó mulatság, látványos,
néhol megfelelően provokatív tréfa Ke-
rényi Imre Mahagonnyja. Ám Brechté
ennél azért keményebb, hangsúlyosabb.

Bertolt Brecht-Kurt W e i l l : Mahagonny
tündöklése és bukása (Madách Színház)
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KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN

A jelmezeket tervezte:
Nagyajtay Teréz

( 1 8 9 7 - 1 9 7 8 )

Csaknem fél évszázad színházi plakátjai
hirdették: a kosztümöket tervezte: Nagy-
ajtay Teréz. Most már azonban a születése
után ott a lezáró évszám is.

Törékeny, csendes ember és művész
volt. Rengeteget dolgozott, és nagy kul-
túrával fogalmazott. Az emberi karakte-
reket és a karaktereket segítő ruhákat
nagyszerűen ismerte. De ismerte az anya-
gok milyenségét, jellemző erejüket is, és
remekmívű színházi ruhákat tervezett.
Fátyolos, leheletfinom rajzai önmagukban
is művészi teljesítmények. Rajzkészsége,
színkultúrája példás volt. Mindezt ki-
egészítette nagy tárgyi tudása, gazdag
kultúrtörténeti ismerete és a kivitelezéshez
szükséges technikai leleménye.

Megszámlálhatatlanul sok ruhatervét
illene az illetékeseknek mégiscsak meg-
számolniuk és megbecsülniük. Szinte az
egész színpadi világirodalomhoz tervezett
jelmezeket. Néhány - az időben el-süllyedt
- darabot csak az ő tervrajzai őriznek
majd. Akik ismerték, zárkózott, szerény és
csendes embert tiszteltek ben-ne. Az
utolsó években, a hosszú élet

Nagyajtay Teréz (1897-1978) (Szilvásy Z. Kálmán
felv.)

terhével, visszavonultan élt férjével, Dióssy
Antal festőművésszel, bizonyítva a példás
házasság, a szép és boldog élet
lehetségességét. Az utolsó évek sok fáj-
dalmat okoztak mindkettőjüknek. Mél-
tatlan elbocsátása harmincnyolc éves
nemzeti színházi működése után arra
késztette, hogy a nyugdíjazásig hátralevő
két évét győri szerződéssel fejezze be.
Találkozott a hálátlansággal, de megvolt az
ereje és tartása, hogy becsületes, munkás
életének tudásával elnézzen a fejek felett,
mert messzire látott.

* A nekrológot halála előtt néhány héttel írta
Köpeczi Bócz , István Nagyajtay Terézről. Ezzel az
elmúlásra emlékeztető, fájdalmas írással
búcsúzunk a Madách Színház díszlet- és jelmezter-
vezőjétől, lapunk számos színházi képzőművészeti
vonatkozású, kitűnő cikkének szerzőjétől. ( A
Szerk.)

Nagyajtay Teréz jelmeztervei a Zéta című Gárdonyi-előadáshoz (Győr, 1967)


