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Brecht-bemutató Angyalföldön

Ha Bertolt Brecht minden teoretikus
művét összehordjuk egyetlen kupacba, s
ugyanezt tesszük minden színpadi alko-
tásával is - hatás dolgában egyenlőtlen a
verseny. Mert igaz ugyan, hogy Brecht
elméleti megállapításai sok szempontból
lerántották a színpadról s a színjátszásról a
misztikus, az öntudatlanság, a spontaneitás
függönyét - de a többnyire illusztrációnak
szánt művek legjobbjai sokkal messzebb
jutottak ennél. Amenynyiben igazolják a
brechti teóriát, annyiban túl is lépnek rajta,
illetve szuverén műalkotásként hol itt, hol
ott lógnak ki a teória mögül. S bár
mindent összevetve az is igaz, hogy a
gondolatok és a művek együtt teremtették
meg azt a világot, amelyet ma színházban,
dramaturgiában, rendezésben,
színjátszásban, a megvalósítás egészében -
és nem utolsósorban a befogadásban -
brechti színháznak nevezünk, legjobb
műveit mégsem ezért veszik elő rendre a
világban. Méghozzá

nagyon sokszor éppen azok a rendezők,
akik maguk is egy sajátos színház meg-
teremtésén fáradoznak, s ezt - többek közt
- éppen Brechttel vélik elősegíteni.

A Mahagonny városának tündöklése és bu-
kása című operát - illetve a gondosan
megideologizált ellenoperát - a Koldus-

opera sikerén felbuzdulva hozta össze a
szerzőpáros, Brecht és Kurt Weill. Az
1930-as németországi ősbemutatón ki-tört
politikai botrány is jelezte: a képzeletbeli
földi paradicsom embertelen szim-
bólummá emelése aktuálisnak bizonyult.
Mahagonny, ami azért született, hogy a
"mindent 'szabad" szellemében a tökéletes
szabadság birodalma legyen, nemcsak a
parttalan szabadság önpusztító anar-
chiajellegét domborította ki, hanem egy
új, mindennél erősebb diktatúrát valósított
meg: a pénz diktatúráját.

Az évek, évtizedek elteltével módo-
sultak ugyan a mű hangsúlyai, behelyet-
tesítést kívántak az egyes helyzetek, jele-
netek. Behelyettesítést, változó megoldást,
mint egy tanmesében. Alapvetően ilyen a
történet: egyszerű, mint egy tan-mese.

A legtöbb Brecht-darab ugyanis meg-
őrizte ezt a jellegét, s ez részben meg-
könnyíti, részben viszont nehezíti a szín-
revitelt. Könnyebbé teszi, mert - mivel
alapvetően színpadra s nem könyvdrá-

mának születtek - a jelentéstartalmak, a
közlendő világos, egyértelmű; s részben
ugyanezért nehéz, hiszen lehetőleg élővé
varázsolt színpadi alakokkal kell ezeket a
didaktikusnak tetsző igazságokat szabott
úton megértetni a közönséggel. Amely-
nek brechti értelemben vett felnőtté válása
- minden elidegenítő effektus ellenére -
vonakodva, kelletlenül következik be. Ha
bekövetkezik.

A nehézségek s a honi hagyományta-
lanság is magyarázza, hogy miért csak az
ősbemutató után harminchat évvel, 1966-
ban került el Magyarországra a Mahagonny
(amelynél a szerzőnek vannak jobb
darabjai is). Debrecenben mutatták be
először, Kertész Gyula rendezésében. Egy
év múlva került színre az Operaházban -•
itt feltehetően Weill zenéje s a
szereposztásból is láthatóan az ének került
előtérbe -, végül is operáról s „modern"

operáról van szó. Leokadját Takács Paula,
Jim Mahoneyt Szőnyi Ferenc, Willyt
Palcsó Sándor, Hétszentség Mózest
Várhelyi Endre, Jennyt Házy Erzsébet
énekelte. Bemutatták az Ódry Színpadon
is, 1974-ben; majd a Madách Színházban,
1978-ban. Erre a premierre átdolgozták a

Mahagonnyt; a recitativókat prózában
mondták el. A mű egésze más
megvilágításba került - kevésbé lett fontos
a teljesítmény puszta ténye, s előrébb
nyomakodott a tanmese maga. A songok
persze megmaradtak - de már fontosabb
volt a színészi átélés, a songok
dramaturgiai szerepe, mint az ének ki-
dolgozottsága, az operás hang. Jobbára
elismerően fogadta az akkori kritika Ke-
rényi Imre rendezését - a változat pedig
polgárjogot nyert.

Még a Madách Színház előtt, 1976-ban
mutatta be a darabot a Dunaújvárosi Ka-
maraszínpad; a főbb szerepeket Jobba
Gabi, Csíkos Gábor, Tolnai Miklós, Zala
Márk és Bajcsay Mária játszották. Az
előadást - amit nem a Huszonötödik
Színház jegyzett - Iglódi István rendezte.
Akárcsak ezt a mostanit, a József Attila
Színházban.

Mint Iglódinak Brecht terén, a József
Attila Színháznak a zenés darabok terén
van komoly hagyománya. S bár ez utóbbi
esetében a jelző inkább az eltelt idő hosz-
szára vonatkozik - ebből is következik egy
s más. Például az, hogy a színház lassan
változó közönsége igényli ezeket a
darabokat; s Iglódi is valamelyes folya-
matosságra törekszik saját pályáján. A
kettő találkozhat Brecht Mahagonnyjánál;
ráadásul az is igaz, hogy a színház művé-
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szeti stábjában beállott változások is
inspirálhatták ezt a bemutatót.

Galambos Erzsi színházváltoztatása
egyben komoly műfajváltást is jelent
meglehet, ezt is „honorálni" próbálták a
színház vezetői azzal, hogy szándékuk
szerint Galambosnak olyan szerepet adtak,
ami kipróbált képességeire épít első-
sorban. Galambos jól táncol, jól énekel

s egy ma már részben divatjamúlt fel-
fogás szerint ennél sokkal több nemigen
kell Leokadja Begbick megformálásához.
Kellően agresszíven, bár kissé pri-
madonnásan hozza Mahagonny „szülő-
anyjának" alakját, a hidegen mosolygó,
kegyetlen üzletasszonyt, akit a pénzen
kívül tényleg semmi nem érdekel. Kissé
kilóg a „város" bizonyos értelemben
egységes közösségéből; szerep szerint is
kívülálló.

Galambos Erzsi érezhetően más oldalról
érkezik az előadásba, mint a többiek.
Önmagában ez nem értékítélet - de más a
színpadi jelenlétének a minősége is (ez
viszont már az). Leginkább akkor van
jelen, amikor a szó szoros értelmében róla
vagy általa szól a játék; ha ő énekel, ha ő
táncol legelöl. Egyébként eltűnik a
többiek közt; ilyenkor a kegyetlen diktátor
nincs a színpadon.

Bármi a magyarázat - a következmény
az, hogy Leokadja Begbick megszűnik
főszereplő lenni. Vagy kényszermegoldás,
vagy a -- láthatóan érett, alaposan
kimunkált rendezői koncepció eredeti
feltételezése szerint is más áll a közép-
pontban; egy másik alak, akin legalább
úgy tetten érhetők Mahagonny kódexé-nek
emberdeformáló törvényei, mint
Leokadján: Jenny.

Jenny attól is főszereplőjévé válik az
előadásnak (más, később részletezendő
okokon kívül), hogy Iglódi olyan szí-
nésznőt-e talált, akit mintha részint
Brecht, részint Iglódi oktatott volna a
mesterségre. Az író és a rendező - nem
mindenütt azonos - világába olyan tö-
kéletességgel illeszkedik Pápay Erika
főiskolai hallgató, hogy egyértelműen
középponttá szervezi Jenny alakját. Ő a
Mahagonny kitermelte ideális emberpél-
dány; ő az átmenet J i m relatív idealizmusa
és az embertelenség közt; ő a viszony
illetve a viszonyulás alapja. Olyan átütő-
erővel éli meg a drámába fordított tan-
mesét, hogy - teljes határozottsággal
fittyet hányva minden elidegenítésre -
katartikus pillanatokat szerez. Nála mel-
lékessé válik az egyébként kitűnő érlel:-és
tánctudás, ami Galambosnál elsődleges.
Pápay Erika meglepő biztonsággal

használja eszköznek mindazt, ami arra
csábít, hogy céllá lépjen elő; a „Rossz
ágyat, ha vetsz" kezdetű song előadásá-
ban már föl se tűnik a mesterségbeli tu-
dás, nyilvánvaló viszont egy új minőség
Brecht előadásában.

Pápay Erika tehát nagy nyeresége en-
nek az előadásnak -- s az ilyesfajta nyere-
ségekre egy ideig még nagy szüksége
lesz Iglódi Istvánnak. Nemcsak azért,
mert az eddigi előadásokból is sejthető
színházmegújítási kísérlete hosszú, sok
kitartást és türelmet igénylő feladatnak
látszik; hanem azért is, mert egyelőre
érezhető távolság feszül a határozott
rendezői irányítás és a megvalósítás közt.
Bár a színészek többsége kedvvel és el-
szánással csatlakozik az új szakaszhoz
az egységes társulattá kovácsolás leg-
alábbis annak színpadi jelenléte még vá-
rat magára.

Az városalapító triumvirátus két másik
tagja szerepe lehetőségeinek főleg komi-
kai oldalait hangsúlyozza. Kaló Flórián
Willy, a cégvezető szerepében időnként
el is túlozza a komédiázást; Andorai
Péter Hétszentség Mózese hatásosabb és
„brechtibb" figura, bár a legfontosabb
elemnek - a rideg, kegyetlen, elszánt cél-
tudatosságnak kellene lennie; ez mind-
nyájuknál lágyabb, el-eltűnő, erőtlenebb
a kelleténél.

Ugyanez az erőtlenség jellemzi Jim
Mahoney alakítóját, a fiatal s frissen a
színházhoz szerződtetett Rátóti Zoltánt
is. Elfogódottan játszik, s lényegesen
érzelmesebb, lágyabb Jimet formál ebből a
sok vihart megélt aranyásó-keményfiú-
ból, mint kellene. Jószívű, naiv, kedves,
szeretetre méltó Jim ő, akivel „kiszúr" a
gonosz Mahagonny-világ - úgy általában.
Társai, a Jacket játszó Újréti László, a
Billt alakító Józsa Imre s Joe szerepé-ben
Vogt Károly jobban oldják meg lé-
nyegesen könnyebb feladatukat. Rátóti-
nak még kétségtelenül van ideje kemé-
nvebbre érlelni nemcsak Jimet, hanem
saját színészi karakterét; most azonban
az ő halvánvsága is hozzájárult ahhoz,

hogy partnere, Jenny valóban főszerep-
lővé váljék,

Iglódi értelmezését és rendezését nagy-
mértékben az adottságok alakították. Az ő
Mahagonnyja brechti értelemben időt-len
vízió - és több is annál: ma, épp ma is
érvényes. Mindazok a nyugtalanságok, a
mindennapokat árnyékoló reális veszé-
lyek, amelyek egy bármilyen Mahagonny
alapítását inspirálhatják, nem kézzelfog-
ható konkrétságukban, hanem szorongató
megfoghatatlanságukban, uralha-
tatlanságukban ott feszülnek a tanmese
első szintje alatt. A kiszolgáltatottságot is
megmutató harsány mulatozás, a min-
denről elfeledkezés erőltetett megjátszása
elsősorban az egész lehetetlenségét mu-
tatja meg. Az életörömök túlhajszolásá-
nak önmaga ellentétébe fordulása legyőzi
az illusztratív játékot, ami több ötlettel is
alátámasztva - egyébként szellemesen
jelen van ezen a színpadon is. Nem utolsó-
sorban Szlávik István díszlettervezőnek
köszönhetően, aki egyenrangú alkotó-
társként komponálja meg azt a látvány-
világot, amelyben Iglódi értelmezése a
legegyszerűbben megvalósítható. A ha-
talmas autókerekek, a két, sokféleképpen
„játszó" lépcsősor mellett szinte nincs
díszlet; s nem is kell - sugallják a határo-
zottan és szellemesen brechti villogó
képek a színpad két oldalán.

Az előadás zenei vezetője, Selmeczi
György részt vesz a játékban - ő a narrá-
tor, s ő juttatja minduntalan eszünkbe,
hogy játék, kitaláció, amit látunk, eszünk-
be se jusson holmi tradicionális alapon
azonosulni ezzel vagy azzal. Amit zenében
tehetett az előadásért - megtette.
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