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BRECHT

üket, és felszegett fejjel, reménykedve néznek a
ávolba, az előadás a brechti tandrámák legkí-
osabb, mára leginkább vállalhatatlannak és
olytathatatlannak bizonyult „tanítása", a huma-
ista lelkesültség és az emberiség egyetemes
elemelkedése-felszabadítása mellett tesz hitet.

múzeumi kövületté záródás pillanatai ezek, s
einer Müller szavait juttatják eszünkbe: „Úgy
ondolom, búcsút kell vennünk a tandrámától a
övetkező földrengésig. A Rendszabály keresz-
ény végjátéka a múlté, a történelem az utcára
apolta el a pert (...) Ami marad: történelemre
áró, magányos szövegek." (Heiner Müller: Bú-
sú a tandrámától)

Brecht nélküli Brecht-előadást mutattak be
yíregyházán. A Krétakör alkotói ugyan-úgy

ártak el, ahogy maga Brecht is dolgozott például
Koldusopera, Az anya, az Antigoné, A

ázitanító, a Turandot eseté-ben: bár
yilvánvalóak az eredeti mű inspirációi, az
jraírás, a színpadi feldolgozás során egyér-
elműen az átdolgozók szemléletét tükröző alko-
ás jött létre (amely - akárcsak Brecht életművé-
en - kis jóindulattal szuverén színpadi műnek
ekinthető). Mohácsi János ugyanazt a munka-
ódszert alkalmazta most is, amelyet korábbi

endezései, például a Tévedések vígjátéka, a Mil-
on, A kávéház, az Istenítélet vagy a Tom Paine
setében. Az eredeti darab szerzőjének neve (a

ogdíjproblémákon túl) talán azért hiányzik a Kré-
akör színlapjáról, mert az előadás szövege (az
mlített példákkal ellentétben) teljesen új, pusz-
án két-három olyan részlete van, amely emlé-
eztet Brechtére.
Mohácsi komolyan vette A kaukázusi krétakör

lőadásaiból oly gyakran kihagyott keretjátékot.
nyíregyházi előadás kulcsát a két kolhoz má-

odik világháború utáni vetélkedésének jelenetei
dják. Nemcsak a színpadi szituációt teremtik
eg, amelyben a krétakör ősi, sokféleképpen

eldolgozott története afféle „színház a színpa-
on" játékkal felidéződik, hanem egyszersmind

elzik azt a sajátos groteszk hangulatot, amely a
urcsa játékötleteket, á történet sajátos értelme-
ését is hitelesíti.
A rendező és színészei határozott, groteszk

zínekkel rajzolják meg a szovjet szituációt. Az
sendő, jó szándékú, tétova kisemberek közé

Bertolt Brecht: Á kivétel és a szabály. Három Brecht-
egyfelvonásos. (debreceni Horváth Árpád Stúdiószín-
ház)
Fordította: Lázár Magdolna-Hajnal Gábor. Díszlet-jel-
mez: Gyarmathy Ágnes. Koreográfus: Nagy György.
Rendező: Jámbor József.
Szereplők: A koldus, avagy a halott kutya: Csendes
László, Garay Nagy Tamás. Lux in tenebris (Fény a
sötétségben, avagy a földi pokol): Bakota Árpád, Dóka
Andrea, Gibárti Viktor, Hajdú Péter, Maday Gábor/Karl
József, Diószeghy Iván, Szoták Andrea, Földeáki Nóra,
Révész Béla, Boros György. A kivétel és a szabály:
Garay Nagy Tamás, Csendes László, Hajdú Péter,
Maday Gábor, Földeáki Nóra, Diószeghy Iván, Révész
Béla, Boros György/ Barcsik Róbert.

megérkezik a hatalom határozott fellépésű kül-
dötte. Az Újjáépítési Bizottság magabiztos, kép-
zavarokban fogalmazó Szakértője (Csoma Judit)
azonban azt sem tudja, hol van. (Előbb a
Bulganyin tárna mélyben rekedt bányászairól
kezd el beszélni, majd amikor figyelmeztetik,
hogy mindez ezer kilométerrel arrébb történt,
egyperces tiltakozó csöndet kér a leendő áldoza-
tok emlékének, hogy aztán áttérjen a második
napirendi pontra, a völgy birtoklásának kérdésé-
re.) A kecskepásztorok által bemutatott tárgyi
bizonyítékra, a sajtra a vitázó felek kiéhezett
had-ként vetik rá magukat, így a fővárosi
elvtársnő számára alig marad valami ízlelnivaló.
Döntését elősegítendő, rábeszélik, hogy a füvet
vegye a szájába, ítélje meg, mennyire
élvezhetetlen egy kecske számára.

Végül mindkét fél a tervezett előadásban bízik
mint végső érvben. Zaharij Akidze (Mészáros
Árpád), a fejből huszonnégyezer verssort idéző
népművész elvtárs néhány ügyes kétértelműség-
gel csapdát állít a Szakértő elvtársnő számára: a
küldött nem térhet ki az elől, hogy végignézze a
parasztok előadását, pedig sürgősen tovább kel-
lene repülnie. (Néhány önironikus replika a Mo-
hácsi-előadások szokásos három és fél-négy
órás hosszára is utal. A Krétakör is negyed tizen-
kettőig tartott.)

A Szakértő elvtársnő végül kényszeredetten a
páholyba vonul, aztán a WC-t keresve átcsörtet
a szerelmi jeleneten, később leállít egy énekszá-
mot, majd álomba zuhan. A szünetben rácsodál-
kozik a főszerep alakítójára: nicsak, az elvtársnő
is játszik a darabban? A végén szarkasztikusan

dicsér. („Nagyszerű előadás volt, már a maga
középszerűségében; és ha nyilvánvaló gyenge-
ségeit nem tekintjük, megérdemelné akár a tap-
sot is.") Aztán gátlástalanul a saját nézőpontja
szerint értelmezi a látottakat. („Akkor nehogy a
fürdő gyerekkel együtt kiöntsük a vizet is, jegy-
zőkönyvbe vehetjük, hogy lemondanak a föld-
ről.")

Ez az a pont, amikor a Mohácsi-előadás sajá-
tos új értelmet ad a brechti keretjátéknak. A
Krétakör példázatát nem is ellenpéldázattá, ha-
nem példázatellenességgé fordítja át. A kaukázusi
krétakörben az énekes még levonhatja a játék
tanulságát („Ti azonban, kik hallottátok a kréta-
kör történetét„ / Véssétek eszetekbe a régiek ta-
nácsát: I Hogy minden azoké legyen itt, akik
bánni tudnak v é l e , ! A gyermek az anya-szívűeké,
hogy felnevelődjön... / S a völgy azoké, akik
öntözik, hogy gyümölcsöt teremjen"), Mohácsi-
nál ezzel szemben nem dönthető el az igazság,
mindkét fél csakis a maga igazát érzi megjelenni a
történetben. (Az egyiknek Akidze azt mondja,
hogy a gyerek azé, aki felneveli, a másiknak azt,
hogy a vér szerinti anyáé.) Egyszersmind azon-
ban többről van szó, mint hogy minden viszony-
lagos, s egyik állításnak sem nagyobb az igazság-
tartalma, mindaz ellenkezőjének. Arról is szó van,
hogy az igazságra szorulók ki vannak szolgáltat-
va az ítélethozóknak; a hatalmi érdekek nincse-
nek tekintettel semmiféle érzékenységre, és
könnyedén függetlenítik magukat az igazságos-
ság követelményétől. Erre utal a nyíregyházi elő-
adás zárlata is: vörös bőrkabátos néma „hírnök"
jő, és átnyújtja a Szakértőnek a felsőbb szervek
döntését. ,,Akidze elvtárs formalista darabján,
amelyet kötelességünk jelenteni, átsütött az önök
remek előadása - mondja a Szakértő, átfutva az
iratot -, mert nem földhözragadt üzenettel jön,
hogy a föld ezé vagy azé a kolhozé. Ellenkezőleg,
pontosan ábrázolta az alapigazságot, hogy a föld
termelési eszköz, és mint ilyen, mindannyiunké."
Ebben a szellemben születik a végső döntés: a
terület egyik kolhozt sem illeti meg, mert a vita-
tott helyen egy KCR 301A típusú, nyomottvizes,
négyblokkos atomerőmű épül, a parasztokat meg
átköltöztetik az OSZSZK Urálon túli észak-keleti
részére azaz Szibériába, ahol az időjárás és a
föld sem kecsketenyésztést, sem gyümölcs-
termesztést nem tesz lehetővé, de a kolhozok
évszázados hozzáértése nyilván legyőz majd
minden akadályt. Ekkor helikopterek hangját hal-
lani; a magasból fehér ruhás deszantosok eresz-
kednek alá, és mindenkit beterelnek egy fentről
leeresztett konténerbe. Az evakuálás gyorsan és
szakszerűen történik.

Mohácsi mintha a Rettegett Iván Vaszilje-
viccsel elkezdett ciklusát folytatná: most is a
groteszkül ábrázolt, zsúfolt, zajos tömegszállás-
ként megjelenő szovjet viszonyokból indul ki,
amelyek azonban az előadás egészében valami-

SÁNDOR L. ISTVÁN
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FARAGÓ BÉLA-MOHÁCSI ISTVÁN-MOHÁCSI JÁNOS: KRÉTAKÖR
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féle időutazás idézőjelei közé kerülnek. Míg a
Bulgakov-adaptáció a történelmi múltba röpíti
vissza a „szovjet mentalitást", addig a Krétakör a
jelen felé nyit. A keretjáték pontosan datálható
helyzetével szemben a megjelenített mese időko-
ordinátái bizonytalanok. Bár a történet ősi (kínai,
bibliai) eredetű, Brecht adaptációja a grúz legen-
dák homályos világába illeszkedik, a Mohácsi-
előadás anakronisztikus jelzései viszont inkább
mai történetet sejtetnek; mintha az ötvenes évek
kolhozparasztjai a nyolcvanas-kilencvenes évek
tapasztalatait tükröző játékot adnának elő, illetve
mintha a Tom Paine szarkasztikus, idősíkokat
átugró történelemértelmezésének folytatását lát-
nánk, amely - a Rettegett Iván Vasziljevicsre is
visszautalva-azt sugallja, hogy napjaink ideoló-
giai, morális és érzelmi zűrzavara a posztszovjet
állapotok természetes következménye.

Még egy fontos következménye van annak,
hogy Mohácsi ironikus csavarokkal erősíti meg

Gados Béla (Kacbeki herceg) és Varjú Olga
(Nagyhercegnő)

a keretjátékot. Ezáltal távolodhat el a Krétakör a
Brecht-darab ideologikus kérdésfeltevéseitől. A
nyíregyházi előadás tétova, kedvesen szűk látó-
körű, jó szándékúan buta kolhozfigurái új árnya-
latokat adnak a történeten átsütő kisemberi né-
zőpontnak, s az előadásban a humánum általá-
nos, elvont értékei helyett a mindennapok kese-
rűbb tapasztalatai jelenhetnek meg: az érdekek
szövevényén az esetlen jó szándékok is fönn-
akadhatnak, a történelem zűrzavara a fehér és a
fekete árnyalatokat egyformán elszürkíti. A hő-
sök és az antihősök megkülönböztethetetlenek.
Egyformán áldozatai egy átláthatatlan mecha-
nizmusnak, amelynek megnevezhető mozgató-
rugói merő ostobaságok. (Kacbeki herceg -
Gados Béla -az államcsínyt azzal indokolja, hogy
nem nézhette tovább, ami az országban zajlott: a
homárt édes fehérborral szolgálták fel az udvar-
ban.)

Mohácsi valóban együgyű emberek által meg-
jelenített mesének tekinti a krétakör történetét; a
kalandos és az érzelmes részleteket egyaránt
ironizálja. Filmparódiaként hat, ahogy a Kor-

mányzót (Kerekes László) üldözik a fegyveresek.
Gruse - nyíregyházi nevén Fruzse (Pregitzer Fru-

zsina) - nemcsak a gyermeket üldöző katonák
parancsnokát üti le, hanem egy egész

szakasszal bánik el a
lassítva eljátszott verekedési
jelenetben. Üldözői elől
menekülve nemcsak arról
van szó, hogy halált
megvető bá-torsággal átkel a
kétezer láb mélység fölött
lebegő foszladozó
kötélhídon, ha-
nem csoda történik: Fruzse a
levegőbe emelkedik, és
átrepül a szakadék fölött.
(Ezért aztán, amikor végül
elfogják, egy hatalmas követ
raknak a lábára, nehogy
megint elszálljon.)

Ezek a színpadi ötletek
azt jelzik, hogy mesét látunk,
amelyet Mohácsi narrátora
tovább mesél, mint Brecht
énekese, azért, hogy a
történetet a valósággal
konfrontálja. A
kolhozparasztok játékának
végén epilógust hallunk:
Fruzse szerelme, Zomka
Rivocse (Mezei Zoltán)
sosem tudta megszeretni a
nekik ítélt fiút, talán
azért, mert Fruzse
Csubadzénak nem szüle-tett
gyermeke. Aztán tizen-

egy év múlva meghalt a kurcsai ütközetben, „het-
venezer más katonával együtt, akikre szintén
nem emlékszik senki". A megmentett gyermek,
Marko Boridze „tizenhat éves korában a főváros-
ba szökött, ahol egy egyszerű DNS-vizsgálat
után elfoglalta az őt jogosan megillető kormány-
zói széket, és Grúzia gyengekezű, könnyen felejt-
hető ura lett. Tizenegy és fél év múlva okkal
fojtották bele a nagy grúz parasztlázadásban a
kormányzói palota aranyhalas medencéjébe."

Mohácsi Krétakörének említett
példázatellenességét jelzi, hogy klisék
sokaságával dúsítja fel a darabot, mintha
mindenféle tanmese, példázat egyetemes
paródiáját állítaná színpadra. Az államcsínyben
a Hamlet királygyilkosságának motívumaira
ismerni: Kacbeki herceg azért öleti meg a
bátyját, a Kormányzót, mert szerelemre lobbant
a Kormányzóné, Crehazia Boridze iránt. Amikor
puccs közben az Őrmester elszólja magát
(„elnézést, uram, hát nem arról volt szó, hogy
előbb a Kormányzó, aztán a gyerek?"), kiderül
minden. Crehazia hisztizni kezd: „Szucó, csalód-

tam benned, ez csúnya volt", majd könnyes-bús
vallomással bocsánatot kér a férjétől, aki kese-
rűen csak magát hibáztatja a történtekért, amiért
az uralkodás gondjai miatt elhanyagolta drága
feleségét. Miközben a férfit életére törő fegyve-
resek veszik körül, ők ketten könnyes szemmel
biztosítják egymást, hogy ezentúl másképp lesz
minden, jobban fognak figyelni egymásra. A Kor-
mányzó örökösét szem elől tévesztő Kacbeki
végül a betlehemi gyerekgyilkossághoz hasonló
vérengzésre ad utasítást. Mivel egy féléves cse-
csemőt úgysem lehet felismerni, öljenek meg
minden egyévesnél fiatalabb gyereket. Na jó,
egy-két kétéves is beleeshet a szórásba. Acdak
(Gazsó György) ügyes retorikai fogással fordítja a
maga javára a bíróválasztást: „Ne gondoljatok
most arra, hogy a jelöltek egyike palotában nőtt
fel, és talán most beszél először életében hozzá-
tok hasonló együgyű polgárral, míg a másik, ez
én vagyok, a ti kenyereteket ettem, ha ettem
egyáltalán... De föl kell hívnom a figyelmeteket,
hogy nemes ellenfelem, Sokonya Prelidze, és
erről tudnotok kell, mielőtt döntenétek, bajuszt
visel, ráadásul az arcán. Hogy egyszerűen csak
elfelejtette pont erről informálni választóit, vagy
szántszándékkal titkolta el előttetek, nem az én
tisztem eldönteni." A stigmatizáció, a bűnbakkel-
tés ravasz demagógiájával Acdak néhány pillanat
múlva nemzeti sorskérdéseket vet fel: „Grúzia
jövője van a kezetekben: tiszta, bajusztalan nem-
zet vagy sötét, bajszos szakadék az alagút vé-
gén?" Miközben a fajgyűlölet szításának modell-
helyzetét látjuk, olyan eget verő butaságokat hal-
lunk, amelyek abszurdnak minősítenek minden
hasonló szituációt.

Mohácsi jelenet-összevonásokkal, kidolgo-
zottabb motivációkkal zártabbá teszi a brechti
jelenetezést követő történetet, egyszersmind je-
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a kiváló ötlethez, hogy a bíró és segédje, Files
(Avass Attila) egyszerre több szerepet is betölt-
sön: ők a bírák és az ügyvédek is. (A fair play
szabályai szerint félidőben ügyfeleket cserélnek.)

A jeleneteket Mohácsinál sokféle ötlet
szervezi, amelyek gyakran helyi értékűek, nem
illeszkednek egységes láncolatba, így
jelentésük is alkalmi jellegű. Gyakoriak a
parodisztikus betétek. (Ilyen például a leszakadt
kötélhídhoz kivonuló hibaelhárító brigád
burleszkje. Acdak átmeneti rangfosztásakor a
katonák halászlét akarnak főzni a bíró
igazságtevő csodacsukájából, majd amikor a
Nagyherceg visszahelyezi hivatalába Acdakot,
mesterséges légzést alkalmazva, a kór-
házsorozatok újraélesztési procedúráját idéző
játékkal támasztják fel a halat.) A másik
végponton a megrendülés lehetőségével
kacérkodó jelenetek állnak. Ilyen például az első
gyermekgyilkosságok jelenete. A folyóparton
mosó nőkhöz érkeznek a katonák. Az Őrmester
beszélgetni kezd az egyik anyával a gyerekéről.
Fényképet is mutat a sajátfiáról. Hároméves-
mondja-, szerencsére. Aztán elkéri a
csecsemőt. Az anya nehezen adja, de
megnyugszik, amikor látja, milyen gyengéden
bánik a gyerekkel a férfi. Még büszkén körbe is
tekint, látják-e a többiek. Aztán az Őr-mester
elfordul, és előbb óvatosan, majd hatá-
rozottabban magához szorítja a csecsemőt, míg
ki nem fogy belőle a levegő. Az anya sokáig nem
érti, mi történt, aztán egyszerre kap észbe min-
denki, s egy pillanat alatt eluralkodik a hisztérikus
fájdalom. Másképp megrendítő az a jelenet,
ami-kor az Őrmester a két öreg házában elfogott
Fruzsét mustrálgatja. A helyzet kihívóan durva, a
mondatok költőiek. Miközben a katona pisztoly-
csövével simogatja a lány testének intim tájait,
arról beszél, hogy mennyi szenvedést kellett ki-
állnia a gyermekkel menekülő Fruzsénak. („Iszo-

Avass Attila (Katona) és Gazsó György (Acdak)

nyú sokat szenvedett vele, ezt meg ezek a ráncok
rebegik itta száj körül..." Furcsa, hogy a Brecht-
darab lírájának nyomai egyedül épp ebben a
brutális helyzetben jelennek meg.)

Mohácsi újraírásában Brecht darabja sajátos
fénytörést kap. A kauzális dramaurgiai mintát
követő Krétakör maga cáfolja az okszerűséget.
Bármi megeshet következmények nélkül, sem-
miféle okból nem folyik szükségszerű okozat. Ezt
az előadás számos részlete mellett leginkább
Acdak végső döntésének indoklása jelzi: „A bíró-
ság, maga sem tudja, miért, Fruzsénak ítéli a
gyermeket." Amikor a tárgyaláson személyesen
is jelen lévő Nagyherceg (Tóth Károly) rákérdez,
hogy a figyelmeztetés ellenére miért döntött
rosszul, Acdak ezt válaszolja: „Magam is ezen
gondolkodom."

Érdekes, bár némileg egyenetlen produkció
született Nyíregyházán. A határozottan értelme-
zett, karakteresen megjelenített keretjátékhoz ké-
pest maga a történet sok esetlegességet tartal-
maz; inkább csak alkalmat teremt arra, hogy
különféle színpadi ötletek, sajátos játékok bonta-
kozhassanak ki belőle. A nyíregyházi társulat -
miután nem először dolgozik a rendezővel -
könnyedén beszéli a Mohácsi-féle színpadi nyel-
vet. A művészek önironikusan megjelenített szín-
padi karaktereket játszanak, amelyek - a több-
szörös áttételek, az állandó kiszólások ellenére is -
személyes hitelességgel bírnak. Mint Mohácsi-nál
mindig, most is a csapatjáték a legerősebb. De
külön is emlékezetes marad Gazsó György,
Avass Attila, Pregitzer Fruzsina, Varjú Olga, Ke-
rekes László, Csoma Judit, Szabó Márta, Gados
Béla alakítása.

Egyetlen komoly hiányérzetem van az elő-
adással kapcsolatban: nem igazán karakteresek
Faragó Béla dalai, nem győztek meg arról, hogy
a téma valóban zenés feldolgozást kíván. Mindez
összefügg azzal is, hogy az alkotók elvetették a
brechti songok lírai önértelmező, narratív jellegét,
de nem sikerült felismerhetővé tenniük, hogy mi az
az új szerepkör, amelyet nekik szántak.

Faragó Béla-Mohácsi István-Mohácsi János: Krétakör
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)
Díszlet: Khell Zsolt m. v. Jelmez: Szűcs Edit m. v. Zene.
Faragó Béla m, v. Zenei vezető: Kazár Pál. Rendező-
asszisztens: Fülöp Angéla. Rendező: Mohácsi János.
Szereplők: Avass Attila, Csoma Judit. Gados Béla,
Gazsó György. Hetey László, Horváth Réka, Kerekes
László, Kocsis Antal, Mezei Zoltán, Mészáros Árpád,
Petneházy Attila, Pregitzer Fruzsina, Róbert Gábor,
Szabó Márta, Szabó Tünde, Szalma Tamás, Tóth Károly,
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lentését nyitottabbá, többértelművé változtatja. A
kevesebb szereplő céltudatosabban mozog. Itt a
puccsot megakadályozni akaró Hírnök egy sze-
mélyben Fruzse szerelme is, aki az ismételt ha-
talomváltás hírével épp jókor érkezik a házhoz,
ahol a katonák végre megtalálták a keresett gye-
reket. Itt a tejet hatalmas felárral áruló idős há-
zaspár befogadja az elcsigázott Fruzsét, aki ko-
rábban a küszöbükre rakta a csecsemőt, de aztán
meggondolja magát, és ragaszkodik hozzá. De
hogy a rend helyreálljon - és talán a gyereket is
megszerezzék-, maguk írnak feljelentést, amiről
később valahogy megfeledkeznek. Úgyhogy ők
maguk lesznek Acdak első perének főszereplői,
egyszerre két szerepben: vádlóként és vádlott-
ként is. Itt a Fruzsét fogadó falusi sokadalomban
egy öregasszony maga ajánlja fel a lány bátyjá-
nak, hogy hozzáadhatnák a nagybeteg fiához
Fruzsét. Aztán a „vőlegény" az igen fejében maga
csikarja ki a pénzt az anyja számára.

Fontos dramaturgiai beavatkozás az is, hogy
az előadás nem válik két részre, egy Fruzse- és
egy Acdak-történetre. A két szál eseményei -
lineáris időrend szerint - egymást váltva, párhu-
zamosan zajlanak. Némi zavart kelt, hogy az öre-
gek házánál, illetve a szakadéknál zajló Fruzse-je-
lenetek között a katonák - miközben értelemsze-
rűen a lányt üldözik - megjelennek a bíróválasz-
tás komikus procedúrájában. Vagy tudatos hibá-
val állunk szemben, amely a színházi illúzió ma-
radékát hivatott megtörni, hogy még inkább nyil-
vánvaló legyen a játék elemi teátrális jellege?
Acdak perei még nyomokban sem emlékeztetnek
a Brecht-jelenetekre. Ezekben azonban azt érez-
tem, hogy - a remek színészi alakítások ellenére
is - némileg öncélúvá vált a játék. Különösen
érvényes ez a „macskaperre", ahol a szomszéd
macskájának ügye tulajdonképpen csak apropó


