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A kaukázusi krétakör
Kaposvárott

Az olyan drámatörténeti koncepciókban,
amelyek történetfilozófiai fogantatásúak, s
nem a világ abszurditását, hanem
megváltoztathatóságát feltételezik, előbb
vagy utóbb összekerül Shakespeare és
Brecht neve. Hogy nagyságrend tekin-
tetében jogosult-e az összevetés, leg-
alábbis kérdéses, de ma még semmiképpen
sem mérhető fel, különösen nem egy
színházi kritika keretei között. Az azonban
több mint valószínű, hogy Brecht tette az
egyetlen igazi kísérletet a shakespeare-i
színpadművészet újjáteremtésére. Ez
színháztörténetileg mindenekelőtt azt
jelenti, hogy Brecht volt az egyetlen, aki
képes volt a színházművészet egész prob-
lematikáját a maga totalitásában - tehát
mindenre kiterjedő figyelemmel és össze-
függésében - felvetni, s a kérdésekre
eredeti, hasonlóképpen totális és folytat-
ható megoldási javaslatot tenni. Személyes
sokoldalúsága, az, hogy egyesítette
magában a lírai költőt, a drámaírót, a
majdnem univerzális képességű, de leg-
alábbis minden tekintetben inspiráló szín-
házművészt, a teoretikust, a politikust,
csak nagyon általános feltétele volt e va-
lóban radikális színházi forradalomnak, és
önmagában még széteső, sőt egymást
meghiúsító részmegoldások zűrzavarához
is vezethetett volna. S nehezen tagadható,
hogy ez olykor-olykor be is következett.
Brecht munkássága, mint mondani
szokták, ellentmondásos, de hogy ez
dicséret-e avagy bírálat, nem mindig derül
ki. A problémákat, a feszültségeket, a
diszharmonikus műveket azután szívesen
származtatják az elmélet és a gyakorlat,
pontosabban az elméleti doktrinérség és az
eleven művészi gyakorlat
ellentmondásából, s a remekműveket még
szívesebben az utóbbi győzelméből. Ez a
szembeállítás, amilyen triviális és
megvesztegető, olyan hamis. Az élet-mű
egyes tendenciái nem rögződnek
meghatározott tevékenységi formákhoz,
keresztezéseik Brecht egész világnézetét
áthatják. Az anarchista lázadás, a forra-
dalmiság, a józan taktikázás, az elemen-
táris érzékiség és az elvont okoskodás, az
érzelmesség és a brutalitás, a moralizálás
és a politikai erőszak, a messianisztikus és a
bürokratikus szektarianizmus, a költői-
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ség és a tudományoskodás, a világ, az élet
bonyolultságának érzékeny felfogása,
mély belátása és a modelláló leegyszerű-
sítés teszi feszültté egész működését, s
csak nagyon alapos történeti elemzéssel
lehet feltárni az ellentmondások minden-
kori viszonyát. A remekműveket persze
megint csak kényelmes szintézisnek ne-
vezni, hiszen a szó értelme - ellentétek
magasabb egységben való feloldása - a
megnevezés mágikus erejével párosulva a
magyarázat illúzióját kelti. Holott a ma-
gasabb egység tartalmas kifejtése nélkül
korántsem magától értetődő, hogy az el-
lentétes tendenciák, amelyek következe-
tesen érvényesítve összeférhetetlenek,
külső beavatkozás nélkül termékenyen
együttműködnek, ahelyett, hogy szétvet-
nék a művet.

*

Az epikus színház mint forma ugyan-ezt a
problémát veti fel. Brecht világosan látta
azt, amivel különben Goethe és Schiller
levelezése óta mindenki, aki komolyan
végiggondolta a modern élet drámai
ábrázolhatóságának problémáját, tisztában
volt, hogy a polgári dráma elke-
rülhetetlenül epizálódik. Pontosan meg-
jelölte a fordulópontot: a naturalizmus
kezdetei az epikus dráma kezdetei voltak
Európában, mert a naturalista dráma mind
témaanyagát, mind formáját tekintve a
polgári regényből született. Brecht átvette,
kifejlesztette, végigvitte az epikus formát
mint tisztán formai elvet, az anyagot
azonban nem közvetlenül, ha-

nem mimikus perspektívából dolgozta fel.
A brechti színház kettős, de Janus-arc
gyanánt kettős elv szerint artikulálja az
életanyagot: egyrészt gesztusszerűen,
másrészt széttagoltan. Gesztuson - mond-
ja Brecht „mi a legkülönbözőbb faj-tájú
egyes gesztusok egész komplexumát
értjük, kijelentésekkel egyetemben, mely
komplexum valamely, az emberek között
elkülöníthető folyamatnak szolgál alap-
jául, s e folyamatban részt vevők közös
magatartására vonatkozik. Vagy gesztu-
soknak és kijelentéseknek olyan komp-
lexuma, amely egyes embernél jelentkez-
ve bizonyos folyamatokat vált ki, vagy
csak egyetlen ember magatartása. A
gesztus megmutatja az emberek
egymáshoz való viszonyát". A gesztus
mindig társa-dalmi érvényű
összmagatartás. „Az alakok egymással
kapcsolatos viselkedésének körét
gesztikus körnek nevezzük. A testtartást, a
hanghordozást, az arc-kifejezést egy
társadalmi gesztus határozza meg ... Ezek a
gesztikus megnyilvánulások többnyire
fölöttébb bonyolultak és
ellentmondásosak, így hát egyetlen szóval
nem adhatók vissza, és a színésznek
vigyáznia kell, hogy a szükségképpen fel-
erősített képmásnál itt semmit se veszítsen
el, hanem erősítse fel ezt az egész
komplexumot." A gesztusszerű ábrázolás
tehát abban különbözik a hagyományos
tipizálástól, hogy egyrészt nem annyira
emberi vonások, mint inkább emberi
viszonyok összessége, másrészt mindig
demonstratív. Ilyen gesztusokból mint
alapelemekből épül fel a brechti színjáték,
s a cselekmény nem más, mint a gesztikus
folyamatok összkompozíciója. Ez a
kompozíció azonban paradox. Nem veszi
igénybe a polgári dráma logikai
okadatolását és lélektani motivációját. Ez
a színjáték - mutat rá Brecht - „az emberi
kapcsolatok zavaros voltát jeleníti meg.
Korunk embereinek kapcsolatai nem
világosak. A színháznak meg kell tehát
találnia a módot, hogy ezt a nem világos
helyzetet lehetőleg klasszikus formában,
azaz epikus nyugalommal ábrázolja".
Ennek az epikus nyugalmú, klasszikus
formának a lényege a cselekmény
teleológiájának, a jelenetek egyirá-
nyúságának és hierarchiájának a felszá-
molása. A drámai és az epikus színház
sajátosságainak híres brechti sémája pon-
tosan jelzi a szerkezeti súlyponteltolódást:
„a figyelem tárgya a kimenetel - a
figyelem tárgya a menet, egyikjelenet a
másikért - mindegyik önmagáért, az ese-
mények egyenes vonalban haladnak - ka-
nyarognak". A részlettörténések így



nagyfokú önállóságra tesznek szert, s
Brecht szívesen hivatkozott Döblin
mondására, miszerint ellentétben a drá-
maival, az epikus művet mintegy szét lehet
vágni ollóval darabokra, s az egyes
darabok mégis életképesek maradnak. „A
mese részeit tehát gondosan szembe kell
állítani egymással, mégpedig úgy, hogy
megkapják a saját struktúrájukat, vagyis
kis darabok legyenek a darabon belül." A
brechti színház kettős alapelve a színjáték
hallatlan nyitottságát, kapacitását
biztosítja, ugyanakkor kérdésessé teszi az
összkompozíciót. Mind a gesztus-
szerűség, mind a széttagoltság a műalkotás
egész volta (a részek összetartozása, a darab
terjedelmi meghatározottsága) el-len hat.
Ha a cselekmény a gesztikus folyamatok
összkompozíciója, és a darab kis darabok
összkompozíciója, akkor ez az

összkompozíció, ez a magasabb egység -
amely a nagy Brecht-művekben erőtel-
jesen jelen van - további magyarázatra
szorul.

A két kérdéskör, a világnézeti és a formai
érintkezik, sőt valójában egybevág. Brecht
életművének alapproblémája az, hogy
lehetséges-e az emberség egy olyan
világban, amelynek szerkezetéből követ-
kezik az elembertelenedés, pontosabban -
mivel minden ereje, mint Sámsonnak a
hajában, a világ megváltoztathatóságába
vetett hitében rejlett -: van-e emberi
szubsztancia, vannak-e olyan elemi, tehát
kiirthatatlan emberi szükségletek, amelyek
újra meg újra emberségességre, az
embertelenség elleni lázadásra kényszerí-
tenek embereket, s ha igen, mennyire
hatékonyak a világ megváltoztatása
szempontjából. E kérdéscsoport, amelyet
Brecht végtelenül sokfelől, sok vonat-
kozásban, sok módszerrel és sokféle ér-
zéssel, de szinte monomániásan közelített
meg, noha a legellentmondóbb válaszokat
hívta ki kutató szelleméből, lényegét
tekintve költői kérdéseket foglal össze,
tehát nyomósított állításokat, amelyekben
felfokozott érzelmek - vágy, meglepetés,
felhívás, követelés stb. - jutnak
kifejezésre. S költőiek ezek a kérdések
abban a mélyebb értelemben is, hogy
feldolgozásuk bármennyire igényli is a
tanulmányozást és a tanítást, valójában
lírai logikát involválnak. Nagy patetikus
kérdések ezek, szenvedélyességük
azonban nem érzelmi színezet, hanem tar-
talom, nem felidézett eredmény, hanem
indítóok és hajtóerő. Egy szenvedélyes
világnézet, egy világnézeti szenvedély
kérdései, amelyek magukhoz hasonítják

a megoldások legkülönfélébb módjait és a
végső válaszokat. Ez a szenvedélyes vi-
lágnézet, ez a világnézeti szenvedély,
amelynek - ha szabad így mondani - ro-
busztus tartalma: az emberi szubsztancia
megmentése bármily általános, teljesen
egyértelmű, ez volt képes arra, legalábbis
amikor következetesen érvényesült, hogy
egyfelől a legellentétesebb világnézeti
jellegű Brecht-„gesztusokat"' is magába
olvassza, illetve minduntalan átfordítsa
egymásba, másfelől a legváltozatosabb
ábrázolási módokkal élő és legszétdara-
boltabb formát is belülről összefogja, és

szerves életre keltse. Brecht munkássága
tehát alapvetően lírai, ami nem azt jelenti,
hogy aurai költő legyűrte a drámaírót, a
színházművészt, a teoretikust, a politikust,
hanem azt, hogy következetesen a kell
álláspontjáról kérdez arra, ami van, s így a
kérdésfeltevés hangsúlya nem a valóságra,
hanem értékelésére, a vele kapcsolatos
állásfoglalásokra esik. A brechti
színházban ezért a világnézet, a forma
nem az anyag, a tárgy tulajdonságaként
jelenik meg, hanem mintegy próbára
tétetik azon, s viszont: az élet is megpró-
báltatik a művész, a művészek világné-
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zeti-formai kritikáján. De roppant fontos
leszögezni, hogy ez a lírai, reflexív vi-
szony sohasem nyilvánul meg közvetlen
lirizálásként; a „ne guvasszátok olyan ro-
mantikusan a szemeteket" tiltása Brecht
színházában mindig érvényes. E színjáték
líraisága általánosságban maga a pro-
dukció eleven egysége és lényegi pátosza,
konkrétan a mozgó, de mindig tiszta
mimikus perspektíva, a reflexióban gazdag
gesztusszerűség.

Azért próbáltam meg a brechti szín-
házművészetet szerkezeti problémáin ke-
resztül jellemezni, mert így reméltem el-
kerülni az álproblémáknak azt a dzsun-
gelét, amely Brecht kísérletei nyomán
burjánzott ugyan fel, de óhitű ellenfelei és
újhitű hívei jóvoltából nevelkedett már-
már áttörhetetlenné. Az életmű oly-kor
veszélyesen eluralkodó doktrinér
tendenciái mellett itt főleg hatásmecha-
nizmusok, tehát a művészi technika értel-
mezési és alkalmazási zavarairól van szó.
Úgy gondolom azonban, hogy a világ-
nézeti-formai struktúra megértése elvileg
lehetővé teszi a technika optimális felhasz-
nálását, sőt eddig ismeretlen szabadságot
ad a művésznek: a színháztörténet teljes
eszköztára rendelkezésére áll. A brechti
színházat tehát nem úgy kell megmenteni
saját doktrinérségétől, hogy a hagyomá-
nyos „drámai" színházhoz közelítik, ha-
nem legsajátabb lehetőségeit kell teljes
gazdagságukban kibontakoztatni. Ez a
színház lehetőség szerint totális színház:
koncepciója egyetemes, rugalmassága
végtelen, asszimiláló képessége kimerít-
hetetlen.

*

Magam A kaukázusi krétakört tartom
Brecht legnagyszerűbb darabjának, a
brechti színjáték legjobb szövegkönyvé-
nek. Valóban szintézis, művészi világké-
pének majd minden tendenciája kifejletten,
tökéletes együttműködésben van meg
benne, dramaturgiájának valóságos
enciklopédiája, de főleg teljes egészében
eleven és költői. E remekmű előadása a
legmerészebb színházi vállalkozások közé
tartozik, s teljes sikerének feltételei ma
valószínűleg egyetlen magyar színházban
sincsenek együtt. Mivel a kritikai mércét
csak az esztétikai meggyőződés és maga a
mű szabhatja meg, a kaposvári produkciót
felemásnak, egyenetlennek kell ítélni. Am
ez a felemásság és egyenetlenség ese-
tünkben oly sok - nem viszonylagos -
művészi eredményt és értéket is jelent,
hogy elemzésre sarkall. Mindenekelőtt
azért, mert az előadás sikerült részei nem

alkalmi találatok, hanem egy eredeti és

rekonstruálható koncepció cseppet sem
véletlen beteljesülései.

Mindenekelőtt: Ascher Tamás rendezése
revelatív módon fejtette meg a darab
alapszerkezetét. Az Énekest pusztán ref-
lexív tényezőből alkotó személlyé, fő-
szereplővé léptette elő. Később kitérek
ennek bizonyos veszélyeire, most azonban
arról van szó, hogy Ascher felfedezte és
következetesen kifejtette a brechti színház
rejtett lírai logikáját. A kaukázusi krétakör
erre módot ad, hiszen a líraiság - noha itt
sem fajul lirizálássá - mégiscsak önálló
költői alakká testesül, akinek gesz-tusai
pontosan olyan alkotórészei a cse-
lekménynek, mint a többi figurákéi. A
rendező nagyszerű alkotótársra talált
Vajda Lászlóban. Az Énekes fellépése
azonnal állásfoglalás is, s noha nem oldja
meg, legalább értelmessé teszi az előjáté-
kot. Az ügykezelő bürokratának és az ügy
partizánjának gesztikusan megragadott
találkozása pontosan intonálja az előadást.
Ascher és Vajda Énekese a mű-vészfigura
egész történelmi képzetkörét felidézi, a
felleghajtó köpönyegtől kezdve a
társadalmonkívüliség külső-belső
rendezetlenségén és kivívott tartásán ke-
resztül egészen a mitikus teremtő aktusig,
de félreérthetetlenül mai művész, korunk,
valamennyiünk lelkiismerete, s ez az ak-
tualitás a rekvizitumokat is átértelmezi, az
elő-előkerülő lapos üveg, a remegő kézzel
előkotort cigaretta nem a dekadencia,
hanem a tehetetlenségre kárhoztatott
tevékeny ember kényszercselekvéseinek, a
szellem konok működtetésének ismérve.
Ebben az előadásban az Énekes egész
színpadi létezése patetikusan vádló, mert
formátuma, temperamentuma uralja a
színpadot, s mégsem tehet semmit, csak
reflektálhat a történésekre. De micsoda
intenzitásuk lesz ezáltal a reflexióknak!
Minden gesztusa makacsul ismétli Brecht
költői kérdéseit, s a többi figura gesztikus
válaszának megfelelően éli, gyötrődi,
csodálkozza, rettegi, háborogja, gúnyo-
lódja, élvezi, ujjongja végig a történetet.
Végig. Egyetlen pillanatra sem kapcsoló-
dik ki a cselekményből, folytonosan meg-
határozó módon van jelen. Csak három
megoldást szeretnék kiemelni. Először is
Vajda meg tudja teremteni az előadás
bizonyos kulcspillanatait; a darab néhány
igen kényes alapmondata ebben az alakí-
tásban brechti bonyolultságot és mélysé-
get ér el. Azt, hogy „iszonyú a kísértés a
jóra!", hogy „véres időkben is élnek
jószívű emberek", Vajda a legteljesebb
megdöbbenéssel és rettegéssel mondja a
közönség arcába, maga is visszariad fel

ismerésétől. Nem iskolás elidegenítési
effektussal, de a brechti lényeget valósít-
ja meg: leleplezi egy olyan korszak ré-
mületét, amelyben az emberiség veszélyes
az emberségesek számára, sőt amelyben a
rossz annyira természetessé vált, hogy a
jótett a legnagyobb mértékben
természetellenesnek hat.

Továbbá: Vajda megrendítően formálja
meg az Énekes Gruséhoz való viszonyát.
A lényeg itt nem a reagálások, a
gesztusok sokfélesége, hanem az a tény,
hogy a két figura között következmény
nélküli, de elementáris kapcsolat van, s ez
az előadás alakító erejévé válik. Az
Énekes nem avatkozhat bele a történetbe,
nem segíthet Grusén, a lány pedig nem
cselekszik mindig az Énekes kedve, vára-
kozása szerint. De - a tudatosság és a
színjáték különböző szintjein - mindket-
ten ugyanazokkal a problémákkal vias-
kodnak. Ez a kapcsolat, amely mindig a
levegőben van, teszi lehetővé azokat a
nagy pillanatokat, amikor az Énekes ki-
mondja és felfokozza Gruse érzéseit-
gondolatait, vagy mély tisztelettel fejet
hajt a jóságát vállaló, érte helytálló s így
öntudatlanul is hőssé váló lány előtt: a
keresztelés rítusa a második rész végén az
Énekes tiszteletteljes, néma jelenlététől
válik igazi biblikus példázattá. Más-részt
ez a kapcsolat indokolja egy fontos
szerzői instrukció módosítását. Amikor
Gruse házasságkötése után kiderül, hogy
vége a háborúnak, tehát Szimon valószí-
nűleg visszatér, Brecht elképzelése szerint
„Gruse letérdel, mintha a süteményt
akarná fölszedni. Közben kiveszi blúza
alól a láncot az ezüst kereszttel, megcsó-
kolja és imádkozni kezd". A kaposvári
előadásban viszont Gruse magától érte-
tődő gesztussal menekül az Énekeshez.
Ez a megoldás nem ötletszerű, hanem a
rendező jó érzékkel vonta le a valóságos
színpadi erőviszonyokból, kapcsolatokból
adódó következtetést: Gruse és az Énekes
sorsukban mélyebben összetartoznak,
mint Gruse és Szimon.

Végül - ezzel látszólag ellentmondásban
- ki kell emelni az Énekes állásfoglalását
a lakodalomjelenetben. Gruse a gyerek
érdekében rákényszerül egy visszataszító
házasságra, a hívatlan lakodalmi
vendégek természetesen átlátnak a szitán,
s a züllött barát és egy „vénséges vén
paraszt" kegyetlen gúnydalt éne-kelnek
róla. Gruse helyzete szörnyen megalázó,
az Énekes azonban mégsem vele érez
együtt, hanem nagyon is élvezi a
jelenetet. De hiszen a durva plebejus-
humor tényleg az igazságot mondja ki.



Vajda Énekese nem szentimentális, pontos
disztingváló képessége nem válasz-
tékosságban, hanem lényegre tapintó
megkülönböztetésekben nyilvánul meg.
Az érdekházasságot megérti, de nem fo-
gadja el. Ő maga - feltehetőleg - nem
gúnyolná ki így Grusét, de elfogadja a
gúnydal igazságát, és felszabadultan élvezi
a népi fantáziát, leleményességet és ki-
fejezőerőt. S nem így marad-e hű mind-
ahhoz, ami Gruséban is a legnemesebb?
Ez a leleplező egyetértés gesztusszerűen
ábrázolja azt, ami az Énekes egész lényé-
ből - külön értelmezés nélkül is - sugárzik:
csak küldetését, nem pedig státusát
tekintve értelmiségi; népénekes, plebejus
költő. Az idők változására mondja: „a nép
reménye, te", ám ő maga nem más, mint a
népi remények öntudata, feltételeik,
értelmük és perspektívájuk makacs
vizsgálója. Innen e színpadi alak kollek-
tivitása, hogy úgy mondjam: tömege.

A tömegvonzás, a nehézkedés színpadi
jelentősége teszi érthetővé az előadás
szcenikai megoldását. Ascher Tamás és
Pauer Gyula élő teret hoztak létre. De ezt a
teret - szemben Pauernek az Ahogy
t e t s z ikb e n felhasznált szcenikai remek-
művével, ahol a teljes tér tagolása volt a
lényeg - a talaj felszíne élteti. A füves
völgykatlan a maga valódiságában első
pillantásra közönséges naturalizmusnak
tűnhet. Amikor azután elkezdődik A kré-
takör nyomatékosan műkedvelő előadása, a
színpad kimutatja, vállalja és a to-
vábbiakban is állandóan hangsúlyozza a
produkció alkalmiságát, demonstráció-
jellegét. A rendezés természetesen sokszor
kihasználja és igazolja a tér felépítését,
gondolok mindenekelőtt a két lejtő
szerepére, egyrészt, amikor Gruse a sza-
kadékhoz érkezik, másrészt Acdak eltű-
nésekor. A füves völgykatlan igazi jelen-
tőségét azonban nem ezek adják meg,
hanem az az alaptény, hogy a színpad
felülete nem semleges sík, a játékot tartó
lap, hanem maga a föld, amelynek tömege
van. A közvetlenül érzékelhető anyag-és
tömegszerűség is lényeges (nem szólva a
folyton felverődő porról), de még lé-
nyegesebb az, hogy ezen a földön egészen
más járás és általában mozgás esik, mint a
deszkákon. A talaj és az emberi test
mozgása nemcsak fizikailag, esztétikailag
is összefügg, művészi egyneműségük vagy
különneműségük a színpad egyik - minden
egyes figura esetében megoldandó - fő
kérdése. Nos, ebben az előadásban
kizárólag az Énekes alakja

van bensőséges viszonyban a földdel.
Vajda mozgása mindig felidézi a tömeg-
vonzást, a nehézkedést. Sohasem mozog
nehézkesen, csak egyszerűen lényeg-
rokonságban van a földdel; amikor az
Acdak-történetben gyakran leheverhet az
egyik lejtőn, saját eleméhez tér meg. Ez a
vonzódás oly nyomós tény a szín-padon,
hogy magamagától szimbolikus erőt
nyer. Az Énekes népisége, Gruséval való
kapcsolata, nehézkedése olyan szim-
bolikává áll össze, amely egyáltalán nem
idegen Brecht világától. Az ellenpólust, a
talaj és a mozgás teljes különneműségét a
kormányzói pár, a szárnysegéd, a hájas
herceg és a kíséret jelenti. E figurák tes-
tetlen, pantomimikus mozgása éles el-
lentmondásban van az alappal. A mozgás
formalizmusa ennek következtében nem
csupán effektus, szociológiai jellemzés,
hanem történelmi előrejelzés is: az Éne-
kesnek a nagyok vakságára, ingatag ha-
talmára, bukására vonatkozó szavait ez a
talajtól idegen mozgás hitelesíti, létük
szervetlenségét, elsöpörhetőségüket ta-
núsítja. A lényeg tehát a teljesen tömeg
és nehézkedés nélküli, súlytalan forma-
lizmus. A legsikerültebb figura éppen
ezért a hájas herceg (Dánffy Sándor), aki
minden bizonnyal a darab legnagyobb
testsúlyú figurája, valójában azonban
olyan, mint egy óriási piros léggömb. S
noha a pantomimikus mozgást Velez
Olívia (a kormányzóné) valósítja meg a
legjobban, hisztériája indokolatlan sze-
mélyes-lélektani motivációt visz a figu-
rába, s így megzavarja a kompozíció
tisztaságát. Annál sokatmondóbb a kor-
mányzó beállítása, aki bukása után tehe-
tetlen tárgy, hiába próbál felkelni a por-
ból, s végül úgy húzzák ki a porondról,
mint egy homokzsákot. Ezeket a szimbo-
likus fizikai súlyviszonyokat Ascher a
mozgás, Pauer a dolgok, a kelmék és szí-
nek vonatkozásában jobbára következe-
tesen érvényesítette. Ha átlátjuk a tömeg-
vonzás, a súlyviszonyok játékát és drama-
turgiáját, rá kell jönnünk, hogy a natu-
ralizmus látszat volt, a színjáték szellemi
terében minden, ami natúra, anélkül,

hogy természeti valóját elveszítené, sőt
annak kidomborítása révén filozofikussá
válik.

*
Ascher Tamás eredeti és termékeny kon-
cepcióján belül azonban a darab több
lényeges mozzanata megoldatlanul ma-
rad. Le kell szögezni: nem a koncepció
miatt, az e vonatkozásban is inspiráló
lehetne, hanem feltehetően gyakorlati
okok következtében. Az előadás legérzé-
kenyebb pontja Gruse alakja. A szerep-
osztás e tekintetben nem szerencsés. Mol-
nár Piroska alakítása önmagában mély és
gazdag, de nem felel meg a szerepnek. A
színésznő művészi alkata - kultúrje-
lenség. Csiszolt mozgás-, beszéd- és ének-
kultúrája nemcsak technika, hanem szí-
nészi világának művelődési fokát is ki-
fejezi. Ez a fok igen magas, ám nagy tá-
volság választja el az alsóbb fokozatok-
tól. Művészi élményköre, kifejezési ská-
lája nem annyira széles, mint inkább ár-
nyalt. Színpadi lénye minden körülmé-
nyek között nemes és finom. Gruséja az
eredetinek égi mása. Gruse története lé-
nyegében arról szól, hogy egy egyszerű
„jólélek" miként nő fel emberileg ösztö-
nösen vállalt feladatához. Molnár Piroska
azonban - s ezen semmilyen szerepépítés
nem változtat - természetes erkölcsi su-
gárzása okán kezdettől fogva feladata
magaslatán áll, állandó garancia arra, ami
a darabban mindvégig kínzó kérdés:
lehet-e jónak lenni a rossz világban. Így
persze nemcsak a figura sorsa, az egész
mű is sokat veszít értelméből. S ez azért
különösen fájdalmas, mert igazi művészet
az, ami itt célt téveszt. Az alakítás teljesen
más távlatból van megformálva, mint az
előadás. Ami az egyik arányrendszerben
intenzív gazdagság, az a másikban egy-
hangúság, ami az egyikben finomság, a
másikban erőtlenség, ami az egyikben
sorsdöntő, a másikban természetes, ami
az egyikben szépség, a másikban finom-
kodás. De egy-egy pillanatra összetalál-
kozik a kettő. Ezek - nem véletlenül -
leginkább néma és mozdulatlan jelenetek,
amikor az Énekes mondja ki, hogy
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mi játszódik le a lányban. Molnár Piroska
mozgás-, beszéd- és énekkultúrája, orgá-
numa ilyenkor nem szépíti meg a valósá-
got, néma viaskodása megrendítő. A ka-
posvári előadás Gruséja az autonóm meg-
formálás ellenére szinte mindig az Énekes
társaként válik igazán jelentőssé.

Pedig a darabban - a gyerek után -
Szimon az igazi társa. S Rajhona Ádám
Szimonja meg is felel - Molnár Piroska
Gruséjának. Tehát nem a szerepnek. Pedig
Rajhona jó színész, a színház igazi
nyeresége, az elmúlt évad Konyha-előadá-
sának egyik legértékesebb alakítását
nyújtotta. De finom és érzékeny egyéni-
sége mérföldnyi távolságban van Szimon,
a katona alakjától. A maga módján
korrektül és rokonszenvesen oldja meg
feladatát, de az egyszerű, keménykötésű,
becsületes és korlátolt népi figurát nem
alkothatja meg. Gruséval való két jelenete
az első részben, a nem éppen szerelmi
jelenetek költőjeként híres Brecht e két kis
remeke tulajdonképpen nem valósul meg.
A kedves esetlenség, amit Rajhona
eljátszik, nem elegendő egy olyan színpadi
kapcsolat megteremtéséhez, amely a
távolból is az egész cselekmény egyik
állandóan jelenvaló, hatékony tényezője.

A mű teljes értelme számára szükséges,
illetve az előadásban megvalósuló Gruse-
Szimon pár különbségét talán a faragatlan
fa és a faragott fa nevezetes Arany János-i
metaforájával tudnám kifejezni. Molnár
Piroska Gruséja és Rajhona Ádám
Szimonja a kultúra törékeny alkotásai, míg
az eredeti szerepek primitív, szívós és
rugalmas népi figurákat rejtenek. Ez a
transzponálás nemcsak általában
gyengítette a mű plebejus pátoszát, hanem
megingatta a kompozíció, a belső
súlyviszonyok, az emberi kapcsolatok
művészí egyensúlyát is. Itt válik nyil-
vánvalóvá Ascher jelentős rendezői tet-
tének, az Énekes főszereplővé való elő-
léptetésének hátulütője: az igazi cselek-
mény, az alternatívák és döntések háttér-
be szorulása. Holott az Énekes - jogos -
kiemelése éppen ezek fokozott megfor-
málását, súlyosítását követelte volna. A
bajt növeli, hogy a mellékalakok több-
ségének megoldatlansága következtében
nemigen valósulnak meg a darabon belüli
kis darabok, a mese részei nem kapják
meg saját struktúrájukat. Gruse bujdosása
az Északi-hegyvidéken roppant jelentős
epizódok sora, mind megannyi próbatétel:
vándorlás, tejvásárlás az öreg paraszttól, a
gyermek elhagyása a parasztházaspárnál,
találkozás az üldözők-

kel, a parasztasszony eredménytelen meg-
dolgozása, a vértes leütése, a gyermek
magáévá fogadása, vita a kalmárokkal,
átkelés a szakadékon, vándorlás szélben és
hóviharban - határozhatnánk meg brechti
módszerrel a legfontosabb alap-
gesztusokat, amelyek - emlékezzünk rá -
mindig emberek kölcsönviszonyai. „Ne az
egyes embert kövessétek nyomon, akit oly
sokszor üldöző követ. Az egészre

figyeljetek, és arról gondoskodjatok, hogy
ez vésődjék be a nézők figyelmébe is."
Brecht figyelmeztetése sehol sem
helyénvalóbb, mint itt. Az előadás azon-
ban adós marad ezzel, a figurák a két vér-
tes kivételével nem elevenednek meg, s
így Gruse nem szerezheti meg alapvető
tapasztalatait a rossz világról, a létükért
küzdők elembertelenedéséről. Tulajdon-
képpen a testvérhez való megérkezéskor,
Laurenti (Dánffy Sándor) fellépésével
kezd kiépülni az egész cselekmény, hogy
azután a lakodalom pompás jelenetsorá-
ban igazi komplexitást, szcenikai kitelje-
sedést érjen el. Ascher ebben a részben
megtalálta a szereplőknek és a darabnak
egyaránt megfelelő gesztikus nyelvet.

Az előadás egyensúlya azonban csak a
harmadik részben, Acdak történetében áll
igazán helyre. Koltai Róbert ugyanis a
teljes Acdakot életre kelti, s így Brecht e
valóban shakespeare-i figurája a maga
alig-alig követhető észjárásával és gesz-
tusaival (a szereplők közül csak Koltai él
következetesen a gesztikus ábrázolással)
dramaturgiailag is mindent rendbe hoz.
Acdak csupán azáltal, hogy maradéktala-
nul megelevenedik, az Énekes páralakjává
válik. Nemcsak formátuma, színpadi
jelentősége tekintetében felel meg annak,
hanem értelmileg is. Hasonló a helyzetük
a világban, s mindketten ugyanolyannak
látják a világot. Mindketten az igazság, a
szellem emberei, de a szellem más-más
emberei, tehát másként viszonyulnak a
világhoz: az Énekes erkölcsileg, Acdak
érzékien. Mert Acdak ugyanúgy mond-
hatná magát az érzékek emberének is,
mint a szellem emberének. E kettő az ő
számára egy és ugyanaz. Acdak maga az
átszellemült érzékiség, illetve érzékivé
vált szellem. Koltai tökéletesen eljátssza
ezt a „dialektikát". Alakításának fény-
pontjai azok a pillanatok, amikor egész
valóját megragadja s arcán felragyog a
szellemi tevékenység gyönyöre: az össze-
függések megvilágosodásai, a próbaté-
telek kiötlései, az ítélkezések, valamint a
Szimonnal és Gruséval vívott szópárbaj.
Koltai életélvező Acdakja - akár Brechté -
minden, csak nem hős, de ősz

szes gesztusából, egész lényéből a szellem
érzéki csillogásával és az érzékiség
szellemi csillogásával az emberi szubsz-
tancia nevet rá az emberre. Bíráskodásá-
nak véget lehet vetni, de személyiségét
nem adja fel, mindig megtalálja a rejtek-
utakat, amelyeken továbbmentheti. Ezt
mondja Koltai alakítása és az előadás zá-
rójelenetének, a népünnepélynek és Acdak
eltűnésének táncköltészete. Mindez
szabatos lírai válasz a brechti kérdésekre.

*

Kérdés-válasz-kérdés örökös körforgása
ez az előadás. Hiszen az utolsó kép-ben ott
van Sauva, az egykori „rendőr-barom",
majd Acdak közvádlója, háttal a
közönségnek, billegve a zene ritmusára, és
szemmel követve a távozó Acdakot. Nem
látjuk az arcát, nem tudhatjuk, mit érez,
mik a szándékai. Lukács Andor (aki az
elmúlt évad során színésszé érett)
pontosan azt a figurát eleveníti meg, aki-
vel Acdak szembesíti: „Hosszú időn át
féken tartottalak az értelem zablájával,
amely véresre szaggatta a szádat, érvek-
kel ostoroztalak, és logikával sanyargat-
talak. Természettől fogva gyenge legény
vagy, s ha az ember ravaszul odavet eléd
egy érvet, nem tudod megállni, hogy mo-
hón föl ne faljad. Olyan a természeted,
hogy valami felsőbbrendű lény kezét kell
nyaldosnod, de a legkülönfélébb felső-
rendű lények egyaránt megfelelnek neked;
most tehát felszabadulsz, és hamarosan
megint folytathatod alantas üzelmeidet, és
követheted csalhatatlan ösztönödet, amely
arra buzdít, hogy otromba talpaddal más
emberek képébe másszál." S most nem
tudja levenni a szemét a távolodó
Acdakról. Miért? Szeretetből,
ragaszkodásból? Vagy már megfigyelés
alatt tartja? Mesterét látja benne vagy a
notórius rendbontót? E pillanatban alig-
hanem rajong érte. De hogy mint választ a
„rendcsinálás" után, nos, ez is igazi brechti
kérdés.
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