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ó lenne megközelítôleg olyan
gazdagon felidézni Péter emlé-

két, ahogyan ô tudott rajzolni, fes-
teni, tervezni – álmodni és mesél-
ni a Színházról, operákról, jó és
rossz elôadásokról, próbákról,
egy-egy képrôl, szoborról...

Jó lenne olyan bölcsen és hu-
morral idézni meg Mestereket, a
hatalmon lévô, pozícióikat félté-
kenyen ôrzô kollégákat, a háttér-
ben áskálódó közepeseket, né-
hány akarnok dilettánst, mint
ahogyan ô tette, legtöbbször kandi
mosollyal és csak néha keserûen.
A színház fenyegetô, még az ár-
tatlanul ambiciózus belépônek is
veszélyt ígérô világában a tôle ide-
genkedô vagy csak látszatra barát-
kozó figurákat eleinte gyermeki
naivitással, késôbb önmagába zár-
kózva, borzongva figyelte, és ösz-
tönösen rettegte. A fura lényekkel
szemben egyedüli fegyvere hu mo  -
ra volt és maradt, már ameddig.

Elsôsorban Péter emberi és mû -
vészi lényét, humanizmusát, sze-
retetet adó és szeretetre vágyó
egyéniségét szeretném felidézni –
nem elhallgatva szakmai félté-
kenység által motivált mellôzteté-
sének kegyetlen történetét –, a
számomra néhány évvel idôsebb
példaképet és barátot. 

Tehetségének lényege az a ké-
pessége volt, hogy rendezôként és
díszlet-jelmeztervezôként mar-
kánsan egységes színpadi víziót
tudott teremteni. Szegedi és elsô
budapesti elôadásai kivételes pá-
lyát ígértek, amelynek íve egészen
addig töretlen volt, ameddig meg
nem fosztották annak lehetôségé-
tôl, hogy az általa rendezett elô-
adásokat ô maga tervezze is. Pedig
erre éppen az Operaházban te-
remtett nagy hagyományt annak
idején Bánffy Miklós, Márkus

László és Oláh Gusztáv. (Oláh Gusztáv fe-
dezte fel a képzômûvészeti tehetséget a
még gyermek Péterben, korai, 1957-ben be-

következett halála miatt azonban sosem dolgozhattak együtt.) Makai
Péter Bánffy, Márkus, Oláh és Nádasdy méltó utóda lehetett volna – né-
hány rendezôi és valamennyi tervezôi alkotásában az is volt. Ez utóbbi-
akban is mindig az elôadás egységes stílusának megteremtése vezérel-
te, erre törekedett a rendezôkkel való együttmûködése során. 

Egyszerû, közvetlen személyisége határozta meg bensôséges kapcso-
latát kollégáival – valamennyiüket egyenrangúnak tekintette: az éneke-
seket, színészeket, a mûhelyekben dolgozókat és színpadi munkatársa-
it egyaránt. Ez a közvetlenség jellemezte ôt a talán legharmonikusabb
légkörben folyó tevékenységében: tanári munkájában. Kevés pedagó-
gust hallottam hozzá hasonló lelkesedéssel és nyitottsággal, elfogadó
szeretetettel beszélni a fiatalokról, akikkel megosztotta tudását.

Amikor fôiskolás éveimben megismerkedtem Péterrel – három évvel
járt fölöttem –, rendkívül tehetséges, a pályájára lelkesen készülô, fiatal
színházi költônek ismertem meg ôt, akit az akkori „szakma” értékes része
– elsôsorban Nádasdy Kálmán, Major Tamás, énekesek és színészek,
karmesterek, egy-egy hasonló korú rendezô, elsôsorban Ádám Ottó –
nagy szeretete és bizalma vett körül. Ugyanakkor az akkori Operaház
bizantinikus világában – ahová Nádasdy Kálmán hívására, de éppen az
ô visszavonulásakor került – rendezô- és tervezôkollégái egy részének
féltékenységbôl fakadó magatartása gyakran kötötte gúzsba a lelkét és
alkotó kedvét. 

Az ô – Major Tamás egykori asszisztenseként készített – rendezôpél-
dányaiból tanultam rendezôpéldányt készíteni. Próbákat rögzítô részle-
tes feljegyzései, különbözô színes ceruzákkal készített remek rajzai be-
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állításokról és a szereplôk mozgásáról vagy a szerepeirôl készített karaktervázlatok
elém varázsolták a régebbi elôadások jellegét, formáját. Egy-egy bejegyzése a hely-
zetekrôl, magatartásokról sokszor hívebben képviselte az eredeti rendezôi elképze-
léseket, mint a még repertoáron lévô, de már kiürült szellemiségû, agyonjátszott
produkció. (Ne fájjon olyan nagyon a szívünk a magyar színházak régi repertoár-
politikájáért! Akkoriban is kevés színház tudta megôrizni, pláne fejleszteni a gyak-
ran és hosszan játszott elôadások eredeti inspirációját, a hajdani jó próbák értéke-
it. Természetesen ez mindenkor alapvetôen a rendezôk figyelmének függvénye
volt, akik akkoriban is sokféle munka között osztották meg energiáikat.)

Amikor 1959-es Ódry színpadi vizsgarendezésem, Plautus A hetvenkedô katona
címû komédiája díszlete és jelmezei kapcsán beszélgettünk, Pétertôl többet tudtam
meg az ókori Rómáról, szokásokról, az antik komédia és a commedia dell’arte vi-
lágáról, mint bármely könyvbôl. 

Lelkesedését és inspiratív „beavatásait” Nádasdy Kálmán próbákon és fôiskolai
óráin tapasztalt érzékletes elevenségéhez, lángolásához tudnám hasonlítani, az ô
lelkes szellemiségéhez hasonlót véltem felfedezni abban, ahogy Péter a különbözô
korok embereit megidézô tehetségével megosztotta minden arra kíváncsival encik-
lopédikus tudását: korokról, szokásokról, mûvészeti periódusokról. 

1958-ban, még fôiskolásként lettem munkatársa, majd társszerkesztôje a Somló
István – a negyvenes és ötvenes évek kitûnô színésze – által szerkesztett színházi
antológiáknak, amelyekben nálunk alig ismert XX. századi színházi mesterek írá-
sait jelentettük meg. Pétert kértem fel a kötetek címlaptervének elkészítésére.
Ô meglepett bennünket az akkori szürke egyen-könyvborítók közül harsányan
kitûnô pompás, a commedia dell’artét ábrázoló borítóival, a kötet lapjain pedig egy-
egy korszak és ország színházi világát felidézô karakterisztikus miniatúráival.

Péter a Fôiskola elvégzése után elôször Nádasdy hívására az Operában, majd
Major Tamáséra a Nemzetiben volt segédrendezô. Mindkét színházban nagy lehe-
tôséget láttak benne. Ezután a nagyszerû operaszínházat teremtô Vaszy Viktor
szerzôdtette Szegedre, rendezônek és tervezônek. Mindkét minôségében rendkívül
sikeresen mutatkozott be, többek között éppen olyan, akkoriban nem játszott
mûvekkel, mint például Ravel A pásztoróra balettje, Orff Az okos lány és Prokofjev
Három narancs szerelmese címû pazar operája. A Prokofjev-mûben mindenkit meg-
lepett a magyar színpadokon alig ismert Vahtangov fantasztikus realistának neve-
zett, avantgárdot és realizmust ötvözô eredeti stílusának egy-egy elemével.

’58–’59–’60-ban fôiskolásként nagyon sok estémet töltöttem az Operában (az
operarendezés akkoriban legalább annyira vonzott, mint a drámai színház), s meg-
ismertem a teljes repertoárt, az akkori fantasztikus társulat különleges produkció-
it. A korabeli elôadások naturalisztikus díszleteinek hosszú átállásai miatt tartott jó
félórás szüneteket sokszor töltöttük Péterrel a földszinti elôcsarnokban, amikor ép-
pen ügyeletes volt. Lelkesen beszélt a mûvek világáról, szerzôikrôl, de mindig a
maga költôi, a fantázia végtelenjébe vezetô elképzelésein átszûrve, amelyek eltértek
a látott elôadásmódtól.  Ezek a beszélgetések rendkívüli élményt jelentettek szá-
momra, és olyan rendezôi és teljes színházi látásmód felé indítottak el, amely a kor
színházában alapvetôen szokatlan volt. Gondolatmenetei újabb és újabb ajtókat tár-
tak ki az operák és drámák megvalósításának lehetôségeirôl, alkotói titkairól. 

Ha kétszobás lakásukban, az ô „mûterem”-szobájában közös munkáink során az
éppen aktuális, általa tervezett rendezôi „feladataimról” beszélgettünk, olyan sze-
retettel vezetett engem – és mindama alkotótársait, akik fogékonyak voltak inspi-
rációira –, hogy csak A varázsfuvola Taminója és Paminája mellé adott két fiúhoz
tudom ôt hasonlítani. 

1965-ben Debrecenben Molière Scapin furfangjai címû komédiáját rendeztem.
Péter öltöztette a darab szereplôit. A derék szabókat azzal lepte meg, hogy a premier
elôtt napokra beköltözött a mûhelybe, és velük együtt varrta és alakította a régebbi
ruhákat. A korszak nagyszerû debreceni szabótára számára meglehetôsen szokat-
lan volt, hogy „neorealista” figurákat képzeltünk el a szakadt nápolyi rakpartra.

Ha díszletet tervezett közös darabjainkhoz, órákig tudtam néma csendben nézni,
amint ecsetjeivel, színes irónjaival, ollóival, sokféle papírjával készítette az általa
ajánlott makettek és tervek variációit. Többször mesélte, mennyit bírálták az
Operában, hogy túl hosszan halasztgatja tervei megmutatását, ugyanis állandóan
újra- meg újratervezte ôket. Azt a valamit hiányolta, ami a benne élô látomást so-
káig elválasztotta a megfesthetôtôl vagy makettben megmutathatótól.

Ha külföldön, Londonban vagy Párizsban találkoztunk – néha édesanyjával,
József Etelkával és feleségemmel együtt is –, élénken és színesen mutatta be ne-
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künk az utcákat és helyeket, a múzeumok kincseit,
vagy lelkesen elemezte a közösen látott színházi elô -
adásokat. (Felejthetetlen marad elsô „nyugati” utam
1962-ben Mialkovszky Erzsivel – egyik legnagy-
szerûbb jelmeztervezô barátunkkal – és Péterrel
Párizsba és Avignonba, ahol együtt fedeztük fel a
dél-provence-i antik római színházat Orange-ban
vagy Jean Vilar remek elôadásait a fesztiválon.)

Életemben Péterrel és Mialkovszky Erzsivel tud-
tunk a legtöbbet és a legjobban nevetni a színházi vi-
lágnak a pillanatok hisztériájától és a féltékenység, a
hiúság fullánkjaitól csípett ôrjöngôinek „vásárán”.
Egy-egy ruhapróba démoni vihara, egy-egy díszletállí-
tás falrengetô tébolya, egy-egy önmagát dobáló rende-
zô hisztériája vagy hiúsága, mindez a színházhoz
tartozó pojácabál csak addig idegtépô, amíg zajlik, de
szereplôit nagyon esendônek látjuk, ha már túl va-
gyunk rajta. Ezért sem Erzsi, sem Péter soha nem
„állt oda” vitázni az izgatottságukban többnyire ér-
telmetlenül tomboló mûvészekkel vagy a primadon-
na rendezôkkel. Igazi megértô, sebeket begyógyító
pszichológusok és pedagógusok is voltak. Úgy is
mondhatnám: igazi emberek voltak a színház néha

talmi, vásári világában
is. Tudták azt, amit
Márk Tivadar mondott

nekem egy ilyen „égzengésekkel teli elsô öltözéskor”
halkan és finoman: „Tudod , az énekeseket nagyon
kell szeretni, arra kell gondolni, miközben tépdesik
a ruhájukat és parókájukat: nekik, szegényeknek ne-
hezebb, mint bármely más alkotó mûvésznek, mert
bármelyik pillanatban elmehet a tehetségük kincse,
a hangjuk.” Ez más összefüggésekben, de a színészi
sorsra is jellemzô, amely alapvetôen mégiscsak a
mindenkori pillanat ihletettségétôl és az elôadást lét-
rehozó rendezô tehetségétôl függ.

Péter – természetes elfogultsággal úgy gondolom,
de tudom, sokan gondolták még így – Márkus Lász -
ló, Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán mellett az
Operaház leggazdagabb fantáziájú költôi alkotója
volt. Ezt akkor bizonyíthatta volna még jobban, ha a
magyar ugar féltékenységbôl és hatalmi harcokból,
intrikákból szôtt hálója nem akadályozta volna ôt oly
sok mindenben, és több lehetôséget kapott volna.

Bennem azok a kiemelkedô rendezései élnek leg-
emlékezetesebben, amelyeket ô maga is tervezett –
ezeknek egysége és autonóm víziója Oláh Gusztáv
mûvészetének legavatottabb folytatása volt –, mint
például az Eljegyzés a kolostorban, Wolf-Ferrari A négy
házsártosa, a nagy kiteljesedés: Richard Strauss ope-
rája, az Ariadne Naxosz szigetén, a commedia dell’ar-
te stílusú Szöktetés a szerájból vagy a számomra
mindmáig egyetlen szellemes, nem operettízû János
vitéz-elôadás, amelyben az egykori Király színházi
bemutatót felidézve tette idézôjelbe a daljátékra évti-
zedeken át ráragadt cukormázat. 

Keresztury Dezsô írta Makai Péterrôl: „Ô ma az
egyetlen, aki a színpadi produkció mindhárom alko-
tó mozzanatát egy kézben egyesíti.”

Természetesen számos „csak” díszlet- vagy jel-
mezterve is messze kiemelkedett az akkori, natura-
lista-realista kalodából lassan kiszabadulni próbáló
stílusból. Változatos ihletésû tervezései, egyéni
hangvétele talán a már említett vahtangovi fantaszti-
kus realizmus szemléletéhez állt a legközelebb.
Kiemelném, ahogy érzékeltetni tudta a Hoffmann
meséi díszletében az író világának borzongató rém-
romantikáját; Brecht–Weill Mahagonnyjának ironi-
kusan szellemes, variábilis vagy Offenbach Kék sza -
kállának ötletes karikaturisztikus világát, Berg exp-
resszionista Luluját, az Erzsébet kori színházat
já tékosan kitágító Falstaffot. Emlékezetes számomra
a wagneri romantikát nálunk akkoriban szokatlanul
erôs vízióval kibontó szegedi A bolygó hollandi, az
égô színvilágú térszínpadi Don Giovanni, vagy a
szinte ellentett stílusú operaházi Rodelinda termés-
kövekbôl álló, mégis mozgatható monumentalitása,
A varázsfuvola indiai világba helyezése, Az álruhás
kertészlány elôadásának a muzsikára oly felejthetetle-
nül rímelô könnyed játékossága.

Az akkori többnyire realisztikus García Lorca-szín-
padok helyett az igazi szürrealista, játékos García
Lorcával találkozhattunk egyfelvonásosainak díszle-
teiben vagy a modern képzômûvészettel az Eck Im -
rével megálmodott modern, festôi hangvételû
Undinében. A Ruszt József számára tervezett Trisz -
tán nagyvonalú térkompozíciója, A ravasz rókácska
szellemes kosztümjei az akkori operai korszakban
mind igazi meglepetést szerzô élményt jelentettek. 

Költôi képzeletû, a zene fájdalmas líraiságát tol-
mácsoló díszletei közül a Porgy és Bess, A láng és utol -
só tervezése, a Gioconda mellett legszemélyesebb val -
lomása talán a Werther képi világában valósult meg,
a halálra készülô magányos hôst körülvevô könyves-
polc és a csak távolból látszó vidám karácsonyi világ
kettôsségében. 

Péter univerzális adottságai és munkássága az én
szememben mindig a Gordon Craig által leírt esz-
ményi színházmûvész-ideált képviselték. Ilyennek
képzelem el a leírásokból és díszleteibôl Márkus
Lászlót, sok-sok elôadásélményem alapján ilyennek
láttam Oláh Gusztávot. (Különösen a szocreál kor-
szaka elôtti rendkívül gazdag stílusú tervezôt,
Hevesi Tragédia-elôadásainak munkatársát vagy a
korabeli magyar és külföldi operaházaknak dolgozó
nagy mûvészt, akinek igazi életmûvét elôször az Ernst
múzeumbeli kiállításon ismerhettük meg, s aki nek

A Trisztán és Izolda 
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mûveit az internet jóvoltából most már virtuális kiál-
lításon is láthatjuk.)

Péternek rövid idôt mért ki a sors. Igazi kiteljese-
dését, „összmûvészeti” képességei megvalósítását
olyanok gáncsolták el, akik a hatalom vagy a prakti-
kák világában gyakorlottabbak voltak, mint ô – igaz,
ettôl nem lettek tehetségesebbek.

Lemondását a rendezésrôl azzal magyarázták,
hogy nem tudott olyan sikereket elérni a színrevitel
gyakorlatában, mint a tervezésben, sôt azt is állítot-
ták, hogy igazából csak az utóbbiban érzi otthon ma-
gát. Ha errôl kérdeztem – hallgatott, vagy egy-egy
tôle szokatlan keserû megjegyzést tett, s mindent be-
fedett szomorkás bölcsességével. Csak ha könnyebb
volt a lelke, akkor csípett bele fanyarul, komisz hu-
morral egy-egy benne kételkedô kollégájába.

Az 1988-ban, autóbalesetben meghalt Mialkovszky
Erzsit temetésén ô búcsúztatta. Szavaival az igazi jó
barát fájdalmának és szeretetének kifejezése mellett
már ô maga is búcsúzott, hiszen akkor már tudott
leukémiájáról, amelynek tényét csak legjobb barátjá-
val: Boschán Daisyvel osztotta meg. 

Az emlékezet, mindannyian tudjuk, nem erôssége
a színház birodalmának. A múltat végképp eltörölni
leginkább a színház világában lehet. A XX. század
elsô évtizedeinek csodáira is az emlékezet hamuja

telepedett sokáig. Gordon Craigre vagy Adolphe
Appiá ra, az operamûvészet két apostolára évtizede-
kig nem gondolt senki. Aztán feltámadtak... Márkus
László, sôt Oláh Gusztáv 1948 elôtti korszakalkotó
operai terveit, rendezéseit is a felejtés homálya borít-
ja. Nádasdy Kálmánra sokan hivatkoznak olyanok,
akik igazából alig ismerték, 1948 elôtti elôadásairól
nem is hallottak, így életmûvét csupán a realizmus
megvalósulásának hiszik.

Makai Péter díszleteit és jelmezeit, színpadképeit
és rendezéseit másfél évtized alatt szinte elfeledték.
Igaz, pár éve több kiemelkedô alkotásának terveibôl
néhány hû barát szép kiállítást és füzetet állított ösz-
sze – mégis úgy érzem, többel tartozunk neki is.
Hozzunk elô a múzeumok és más lelôhelyek láto-
gathatatlan sötétjébôl különleges fantáziájától
sugárzó terveibôl, tévéfelvételeibôl, amennyit csak
tudunk. Nagyon bízom abban, hogy rövidesen elké-
szül régen tervezett internetes honlapja, az ô virtuá-
lis kiállítása is. Jó lenne, ha ennek segítségével a
Képzômûvészeti Fôiskola egyik legszeretettebb taná-
ra ma is tudna hatni a jövendô tervezôgenerációra.

Emlékezzünk Péterre, aki most lenne hetvenöt
éves, és aki az egyik legtehetségesebb színpadi költô
és legvarázsosabb ember volt, akivel életemben talál-
koztam.

z itt következô megállapítások a Ionesco elôtti
Iones cura vonatkoznak, arra, akit a román iroda-

lom a magáénak tekint. Nevezett Ionescu 1927-tôl –
ekkor debütált iskolája, a bukaresti Sfântul Sava
Gimnázium lapjában – egészen 1942-ig Romániában
folytatta irodalmi tevékenységét; ekkor távozott
Franciaországba, Vichybe a román követség kulturális
attaséjaként. Figyelembe veendô még az erre követke-
zô, irodalmi értelemben terméketlen átmeneti idô-
szak, amely azonban az író életrajzát és kultúrájának
alakulását tekintve különösen fontos. Ebbôl a hozzáve-
tôleg hétéves periódusból megjelent néhány otthoni
baráthoz írt levele – a feladó Eugen Ionescu Párizsban.
1949-tôl Ionescu végleg elszakad a szülôhazától, és
nyelvet vált. Ezentúl franciául írja a szövegeit.

Fontos megemlítenünk, hogy szerzônk esetében a
biográfia ismerete nagy segítséget nyújthat a mûvek

értelmezésében. Az íróban mély nyomot hagyott ka-
landos, szokatlan történésekkel tarkított életútja –
amelynek hátterében a mind erôszakosabb, mindin-
kább a gyûlölet által vezérelt, a háború szélsôségeiben
és a kommunista totalitarizmusban tetôzô történelem
áll. A fiatalkori, negatív és agresszíven avantgárd, vala-
mint a kései, „reflexív és paradoxálisan lidérces” emlé-
kezet (Matei Călinescu) egyaránt alkotásra sarkallta a
szerzôt.

A „Ionescu/Ionesco”-ügy nemcsak az életrajz és az
életmû egymást kölcsönösen átható voltáról szolgáltat
izgalmas dokumentációt, hanem azokról a rejtett ösz-
szefüggésekrôl is, amelyek az elsô (a romániai) alkotói
korszak egyes témáit összekötik az érett (a franciaor-
szági) periódus más témáival. Azonos látásmód sejlik
fel a különbözô mûfajokban, kultúrákban, nyelveken
való megnyilvánulások mélyén. Anélkül, hogy kitér-
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