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MIKOR HOSSZÚ EGY EPIKUS DRÁMA?
BRECHT: A KAUKÁZUSI KRÉTAKOR

z úgynevezett „magyar Brecht" vala-
mikor kardinális harci kérdés volt; a
kopogós, kemény német szerző hoz-
záédesítése honi hagyományaink-
hoz, színészi és nézői beidegzettsé-

geinkhez minden Brecht-bemutató (és
minden róluk írt kritika) elsőrendű gond-
jának számított. Mára mintha ez a kérdés is
a nagy alapigazságot követné, miszerint a
problémák nem megoldódnak, ha-nem
jelentőségüket vesztik. A brechti esz-közök
az elmúlt évtizedek alatt beépültek a
magyar színház kifejezési nyelvébe, sőt a
nézői reflexekbe is, habár a jelzett hagyo-
mányok s a honosítási szándék kilengései-
torzításai okán lassabban, mint üdvös lett
volna; mindenesetre az elidegenítés
mumusa barátságos házi szellemmé békült,
táblák, songok, narrátorok, akár vannak,
akár nincsenek, sem az előadás, sem a
nézői élmény minőségét nem határozzák
már meg. Egy Brecht-előadás kapcsán már
nem az a döntő kérdés, hogy mennyi-ben
„brechti" és mennyiben „magyar", hanem
az, hogy jó-e, azaz hogy itt és most szól-e
az emberekhez. Es persze ezt „itt és most"
elérni még annál is nehezebb, mint volt
valaha egy vérbeli brechti előadást
produkálni.

1990 elején két nagyszabású Brecht-be-
mutató zajlott le Budapesten. Gothár Péter
vígszínházi Koldusopera-rendezése hetyke
gátlástalansággal plántálta át a
cselekményt napjainkba, frappánsan mu-
tatva ki menedzsereknek, rendőrfőnökök-
nek és a nyomor manipulálóinak közös
gyökereit a közös múltban - amikor még
zavartalanul adhatták önmagukat - és
találékony megkapaszkodásukat a zavaros
jelenben. Minden fanyalgó kritikával
szemben állítom: a Koldusopera naiv an-
tikapitalista sztorija az ilyen s ehhez ha-
sonló (például ljubimovi) átfunkcionálások
nélkül alig élvezhető, legföljebb a zene
pikáns mártása fedheti el a fogás

ízetlenségét. A kaukázusi krétakörrel
azonban más a helyzet. A történet hol-volt-
hol-nem-volt meseszerűsége, sokkal
általánosabb igazságai kivetnek minden
direkt aktualizálást, s a rendező csak abban
segíthet, hogy a néző mely élményrétegeit
mozgósítsa a mese befogadásához.

Csiszár Imre első rendezői gesztusa eb-
ből a szempontból a keretjáték elhagyása
volt, amely mára, a földek visszaadási
szándékának, az eredeti tulajdonosok re-
habilitálásának idején már csak önparó-
diaként lenne értelmezhető, s az illusztrá-
lására előadott történet igazságát a köz-
hely, ráadásul a vitatható közhely szint-
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Jelenet A kaukázusi krétakör című előadásból

jére fokozná le. Jobb békén hagyni a grúz
kolhozok igazságát, s megmaradni a grúz
emberek igazságánál. Hiszen maga A
kaukázusi krétakör az emberi igazságot
hordozza: a kifogástalan erkölcsű Gruse
és a nagyon is kifogásolható erkölcsű
Azdak közös igazságát.

A drámáról sokszor elhangzott már, hogy
az említett két főszereplő vonzás-köre
szerint két részre oszlik. Az első rész, mint
köztudott, Gruse Vahnadzéról, a kis
konyhalányról szól, aki az épp fennálló
hatalmi berendezkedés összeomlásának
zűrzavarából kimenti a kormányzóné fele-
lőtlenül otthagyott gyermekét, s élete,
biztonsága, szerelmi boldogsága kockáz-
tatása árán menekül vele; leleményes-
séggel, bátorsággal és gyengédséggel
egyenlítve ki azt, amit az emberi környezet
önzése és kegyetlensége akadályként elé-
jük emel. A második rész az iszákos és
könnyelmű falusi írnok, Azdak véletlen-
szerű bíróvá válásának önálló története, s
a két szál csak a végén fut össze, mikor az
újabb hatalomváltás következtében jogai-
ba visszahelyezett kormányzóné elperelné
Grusétól a gyermeket, s az ügy

történetesen Azdakhoz kerül, aki a kréta-
kör furfangos ötletével módját ejti, hogy a
gyermek felnevelő anyjánál maradjon.

A két szál természetesen nagyon mé-
lyen összefügg. A szecsuáni jólélekben
nincs Azdak, nincs is feloldás: a társa-
dalmi szkizofrénia áldozatául esett Sen Te
csak az istenekhez fohászkodhat segítsé-
gért, akik legalább oly tanácstalanok, mint
ő. Grusénak, a dolgok öröktől máig tartó
rendje szerint, nem lehet igaza a kor-
mányzónéval szemben: a helyzetet csak a
sokszoros véletlenek összjátéka fordít-
hatja jóra, s ezek a véletlenek öltenek
testet Azdakban. Az, hogy Azdak, dacból
és a sorsnak kesztyűt dobó vakmerőség-
ből, épp a menekülő nagyhercegnek ad
tudtán kívül menedéket, az, hogy először
a vértesek szeszélyéből, majd a nagyher-
ceg - hatalmasoknál igazán ritkaság-
számba menő - hálás memóriája folyo-
mányaként bíró lesz, illetve bíró marad,
ugyanolyan véletlen, mint az, hogy Gruse
ügye épp hozzá kerül. Ennél is nagyobb
véletlen Azdak sajátos alkata, amely ké-
pes összeegyeztetni saját érdekeinek, na-
gyon is földi vágyainak jóllakatását az
igazság kedvelésével (amelynek szerves
eleme az a kaján élvezet, ahogy a maga-

biztos pöffeszkedőknek borsot tör az orruk
alá). De a legeslegcsodásabb véletlen az,
hogy akad a történelemben egy szél-
csendes öt perc, amikor az igazság érvé-
nyesíthető. A közgondolkodásukban na-
gyon is bölcs hősök maguk is jól tudják,
hogy egyszeri alkalomhoz jutottak; ezért
dönt úgy Azdak, hogy a krétakörítélet után
sürgősen illegalitásba vonul, Gruse és
Simon pedig, a nekik ítélt gyermeket fel-
kapva, ugyancsak elillannak a grúz anoni-
mitásba. A meseszerűség - „és boldogan
éltek, míg meg nem haltak"-Brecht pontos
történelmi analízise szerint variálódik: a
hősök azért élhetnek boldogan, míg meg
nem halnak (vagy végül mégis le nem
buknak), mert most az egyszer véletlenül
megúszták.

E társadalombölcseleti mesejáték nem
aktualizálható, legföljebb aktuális szemlé-
lettel közelíthető meg: ma történetesen
sokkal kevésbé líraian, sokkal fanyarabbul
és ironikusabban, mint például a híres (és
a maga nemében valóban nemes szépsé-
gű) Madách színházi bemutató idején,
amikor a kicsengés egyértelműen az volt:
az igazság és az emberség mindent le-
győz. Holott ez már Brechtnél is így teljes:
,,...ha szerencséje van." A Madách Szín-
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ház előadásának igazsága az elhagyott
földet bölcsebben hasznosító Rosa Lu-
xemburg kolhoz igazsága volt - no de
ennek győzelmében hinni akkor megke-
rülhetetlen posztulátumnak számított.

Azóta ez az igazság visszatért a relativi-
tás örök medrébe, s ez megváltozott szín-
házi látásmódot igényel. Vajon érvénye-
sül-e ez a látásmód a Nemzeti Színház
előadásában?

Itt vetődik fel az előadás hosszúságának
kérdése. A két és fél óránál hosszabb
színházi estéket általában hosszúnak érez-
zük, s ha jó nézők vagyunk, akkor volta-
képp nem is lusta kényelmességből: az
arisztotelészi-ibseni formula, a konfliktus
exponálása-kifejtése-megoldása körülbelül
ennyi időre van szabva. Az epikus
drámára ez a szabály természetszerűen
nem vonatkozhat, itt a belső ökonómia
szabályai sokkal kötetlenebbek. Grusénak
vándorlása során megélt kalandjai elvileg
éppúgy tetszés szerint szaporíthatók, mint
az Azdak elé kerülő peres ügyek száma,
hiszen egyik kaland, egyik ügy sem
fokozza a másikat, nem is következnek
egymásból, ugyanazt mondják, a kérdés
csak az, mennyire élvezetesen. Határt
mégis az író bölcs belátása s a néző iránti
tapintata szab, de akár hosszúnak érezzük
olvasva a szöveget, akár nem, a rendező-
nek újra s a maga eszközeivel meg kell
küzdenie e feladattal: az epikus kaland-
sorral lekötni a néző figyelmét, meg-győzni
arról, hogy amit - való igaz - rövidebben,
néhány pikareszk kihagyásával éppígy el
lehetne mondani, az bővebb kifejtésben is
megéri a hosszabb színpadi időt, a
nagyobb nézői türelmet és koncentrációt.

Nem tagadható: A kaukázusi krétakör
majd négyórás előadása hosszúnak tet-
szik. De ez a benyomás, szerencsére, mi-
nősített, vagyis nem általában s nem min-
denütt, hanem konkrétan s helyenként
tűnik így.

Az, hogy az első, expozíciós kép (Brecht-
nél Az előkelő gyermek címet viseli) fe-
szülten izgalmas, szinte természetes, hi-
szen itt „drámai" drámát is megszégyenítő
sűrű, koncentrált cselekményesség van
jelen: a húsvéti ünnep mint status quo, az
államcsíny, a menekülés, a Gruse és
Simon közti szerelem kibontakozása, majd
Gruse gyors, drámai döntése. Csiszár itt
adja le rendezői névjegyét, a tőle
megszokott monumentális térkezeléssel, a
mozgások erős drámaiságával, a jelmezek
pompájával, az alakok exponálásának
kemény célszerűségével. Lüktetően érde-

Gruse a hídon

kes már az első jelenet, a nagyvárosi
szegényeknek a zenekari árokból vég nél-
kül előkapaszkodó szürke lemurhada, hul-
lámzó, baljós mozgása. S ebből a höm-
pölygésből-nyüzsgésből, majd a kor-
mányzói udvartartás lassú, fenyegetően
ünnepélyes felvonulásából válik ki, szép
kontraszthatással, Kubik Anna magányos
alakja: megjelent a drámai hősnő.

Aztán lassan leül az előadás, s egyre
inkább csak a képek, a látvány üdítenek: a
nagy üres térben a két pici szobába lép-
csőzetesen zsúfolt lakodalmas gyüleke-
zet, a dús tőgyű tehénke, a kötélhágcsós
menekülés akrobatikai bravúrja, Gruse és
Simon gyengéd szépséggel beállított vi-
szontlátása. (Magával a látványossággal
semmi bajom; a brechti meseszerűség
éppenséggel megágyaz számára.) De
magával a mesével már mostohábban
bánik a rendező, a figurákkal pedig a
színészek. Amennyire Csiszár Imrének
erőssége a kemény, pontos, tiszta
fogalmazás, a nagyvonalúan felvázolt
egésznek finom részletekkel való
kitöltése, oly kevéssé fedezte fel eddig
magának a humort,, a játékosságot, a
könnyed iróniát, ami épp

e darabban megbosszulja magát: az alap-
gesztusokra redukált képek túlságosan
szárazak lesznek. A színészek pedig? Nos,
játsszanak bár két vagy három szerepet,
jóformán csak a jelmez meg a szöveg
különbözteti meg énjeiket, s az egyetlen
én sem elég jelentékeny. Csiszár, belát-
ható okokból, csak a vezető színészek
közül cserélt le kinevezése után jónéhá-
nyat, s Úristen, mekkora szörnyülködés
fogadta még ezt is! Es egyelőre itt maradt
megterhelve a Nemzeti évtizedes szürke
(többnyire diszkrét, egyes esetekben ri-
kító) sablonokba merevedett, már-már
mozdíthatatlannak tetsző középszínészi
gárdájával, amely nézőemlékezet óta te-
szi jellegtelenül porhanyóssá a műsorda-
rabok tartógerincét - a ritka kivételeket
annak idején magával szippantotta a Ka-
tona. S ami a legfurcsább: a hely szelleme
mintha lebénítaná még az olyan, markáns
profilú Csiszár-színészeket is, mint Bre-
gyán Péter, Mihályi Győző vagy a régeb-
ben átszerződött, s teljes mimikrivel kollé-
gáihoz fakult - valaha oly fanyarul érde-
kes - Szirtes Gábor: alig különböznek-de
nem, inkább nem nevezem meg, hogy
kiktől. A főszereplőket leszámítva felso-
rolhatnám majdnem a teljes plakátot.
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A puszta funkción túlmenő egyéni szín
csak Gáspár Tibor jóra-rosszra egyformán
felhasználható szuperbamba zsarujában
pislákol, s őszinte báj csillan Simon-ként
Nemcsák Károlyban, de ő is merev,
megilletődött.

Pedig a rendező vagy a színész részéről
akár egy merőben technikai ötlet is segít-
het, hogy az egy jelenés erejéig felidézett
figura életre kelhessen - csak épp ekkora
szereplőgárda esetében s egy ilyen
darabnál, amelyben számos egyéb, átfogó
jellegű feladat igényli a rendező figyelmét,
az effajta ötletek felbukkanásához és
kidolgozásához több havi próbaidő se
lenne fölösleges. Itt van például egy hi-
ánytalannak érzett epizódalakítás: Izsóf
Vilmosé az inkognitóban menekülő Nagy-
herceg szerepében. Rendező és/vagy szí-
nész itt „mindössze" annyit talált ki, hogy a
figura állandóan izegjen-mozogjon-va-
cogjon, méghozzá úgy, hogy közben mél-
tóságára is ügyeljen. A színész egy teljes
jeleneten át ekképp fenségesen cidrizik, és
ezzel - nem csekély teljesítmény -
hozzásegíti Cserhalmi Györgyöt, hogy már
első jelenete telitalálat legyen. Mert
időközben megjött Azdak.

De térjünk még vissza a másik két, az
első részben is látható főszereplőre. Kubik
Anna különös színészi jelenség. Mindent
tud, minden rendezői koncepcióhoz ido-
mul, minden műfajban és stílusban ott-hon
van - a megtestesült első eminens
színésznő. Félő, hogy ezt ápolták is benne,
a sajátos honi Nemzeti Színház-értelme-
zés szellemében, amelyhez a „jeune pre-
miére", az első ifjú színésznő posztján az
ünnepi tökéletesség illik. (E Comédie-
Française-beli kategória az ő esetében
különösen találó.) Ám kívül-belül tökéletes
szerepalakjaiból hiányzik a spontaneitás, a
szenvedély, a kockáztató, akár a
melléfogást is vállaló vakmerőség: előbb
vetkőznék tán meztelenre a színpadon,
semhogy belső tartózkodását és feddhe-
tetlenségét feladná. Gruséja is ilyen hide-
gen perfekt konstrukció - az összeté-
veszthetetlenül egyéni hiányzik belőle, a
szereppel való személyes kapcsolat, s így,
ami vele történik: a darab sem ragad
magával.

Végül a harmadik főszereplő: az Énekes.
Csiszár szakított a színpad szélén
üldögélő kommentátor-narrátor elképze-
léssel: Bubik István minduntalan a sze-
replők közé ugrik, és szenvedélyesen szól
hozzá (sőt bele) a látottakhoz, valami fur-
csa, csikorgó, nehéz indulattal. Kényes
elképzelés, hiszen a legnaivabb néző is

A Nagyherceg és családja (Koncz Zsuzsa felvételei)

érzi, hogy az aktivitás szimulált: nélküle
ugyanígy menne végbe minden. Ráadásul
épp az ő kommentárjai viselik leginkább
magukon Brecht túlontúl is fitogtatottan
harmonikus s mára igencsak relatívvá vált
világnézeti fölénytudatát, s az
aktivizálódott énekesnek ezt szükségképp
képviselnie kell. Úgy érzem, egy meditatí-
vabb, szkeptikusabb, ironikusabb narrátor
szerepeltetése ugyanazt a célt szolgálta
volna, mint amit szolgálni látszik a
kolhozkeret elhagyása: a mai szemszög
érzékeltetését.

Azdak, szerencsére, nem a szünet előtt
debütál: a nézőnek jut ideje mozogni
egyet, kiszellőztetnie agyát. És ez a negyed-
óra elég is Cserhalmi Györgynek ahhoz,
hogy utána egyetlen ugrással megvesse a
lábát, és birtokba vegyen bennünket. Szü-
net után színre lép a nagy színész, aki
egykettőre felforgatja és maga köré ren-
dezi az előadás értékrendjét, és megha-
tározza a nézői élményt (úgy, amint azt a
miskolci Csiszár-rendezésekben Blaskó
Péter tette). Végre annyi komor, világkép-
hordozó Cserhalmi - a „Székely-féle"
Cserhalmi - után a vígjátéki Cserhalmi,
örvendett egy kritikus. De Cserhalmi - mint
minden nagy színész -, szerencsére,
egylényegű. Azdakja valóban játékos,
ugribugrin szökellő, csibész, mókamester -
és ugyanakkor éppolyan tragikus a maga
módján, mint volt Hludov tábornok,
Coriolanus vagy Alceste. Csak másképp
reagálja le, a szerep alkatánál fogva, azt,
amit ugyanúgy tud: hogy végtelenül

esendő az ember, hogy embernek félnie a
legjobban az embertől kell, s hogy a tehe-
tetlenen, a védtelenen segíteni nemcsak
jószándék dolga, hanem ritka lehetőség,
amit figyelmetlenségében hullajt el a sze-
szélyes sors. És ez a tudása éppoly magá-
nyossá teszi Azdakot, amilyen magányos
volt az Embergyűlölő. Azdaknak se társa,
se barátja, nem is keresi a kötődést, éppen
legnagyobb sikere után ismeri be végső
tehetetlenségét - a semmiből jött, meg-
tette, amit tehetett, s eltűnik a semmibe. S
ez a szerepfelfogás, ez az ábrázolás maga
alá gyűri a pikareszket (még az Azdak-
vonal többi szereplőjét is, akik ezúttal sem
múlják felül önmagukat): teljes sorsot,
teljes emberi drámát ad. Ha úgy tetszik: a
modern értelmiségi drámáját.

Egészében azt mondhatom, az előadás
nem éri utol Csiszár nagy miskolci rende-
zéseit, és itt elsősorban azokra kell gon-
dolni, amelyek ambícióban, stílusban,
monumentalitásban (és, bármily frivolul
hangzik, játékidőben) A kaukázusi kréta-
körhöz foghatók, tehát mindenekelőtt A
szecsuáni jólélekre, a Galileire, a Peer
Gyntre vagy a Cseresznyéskertre. Az ap-
parátus jobb technikai adottságai, a szín-
pad nagyobb lehetőségei nem ellensú-
lyozhatták az emberi tényezővel való bir-
kózás gondjait, s így még jobban kiugrott
azaz eleve adott hátrány, miszerint A kau-
kázusi krétakör, amely kevésbé súlyos
gondolati problémákat hömpölyget, s
emberi aspektusában is könnyedebben
derűs, nem elsőrendűen Csiszár darabja.
Így is termelt közvetlen értékeket, melyek
közül a legjelentősebb Cserhalmi Azdakja;
közvetett értéke azonban az, hogy jelzi,
milyennek szeretné az új igazgató a Nem-
zeti Színház nevű színházi intézményt, s
ennek során miféle nehézségekkel kell
megbírkóznia.

Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör (Nemzeti
Színház)
Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Rendező:
Csiszár Imre. Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez.•
Szakács Györgyi. Zenei vezető: Mártha István.
A verseket fordította: Fodor Ákos.
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László, Csernus Mariann, Bregyán Péter, So-
mogyvári Pál, Madai Zsolt, Kasnya Gábor, Pá-
pai Erzsi, Császár Angela, Dózsa László, Gyalog
Ödön, Izsóf Vilmos, Kun Tibor, Mezey Lajos,
Mihály Pál, Moravek Krisztina f. h., Nagy Zoltán,
Némedi Mari, Pathó István, Szersén Gyula,
Szirtes Gábor, Szokolay Ottó, Varga András,
Végh Péter.


