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 KRITIKAI TÜKÖR

mikor Acdak bíró (Bezerédi Zoltán) a záró-
elenetben odaszól segítőjének, hogy „Sauva,
ogd a krétát. Rajzolj kört a föld-re", akkor a
endőr (Kelemen József) egy henger alakú
obozból fehér port hintegetve formálja meg a
ört. Erre a színpadi talajra ugyanis nem lehet
ajzolni. Khell Zsolt díszleté-ben, Kaposváron
öröses, agyagszerű anyag borítja a dobogót,
mit Babarczy László rendező az előadás során

mellékalakokkal gyakorta öntöztet. A
ocsolókannák rózsájából permetező víz
gyszerre utalhat a példázat közegére és a
erettörténet völgyet öntöző kolhozistáira.
A lejtős színpad közepén villanypózna áll. Az

lső képben a teret övező harci eszközöket levél-
lca borítja, körben lőszeresládák, olajoskan-
ák. Később a tér egy színpadi függönnyel ház-
elsőt, fekete kulisszákkal bírósági termet jelez
itt a pózna már nincs jelen).

A hat kép három felvonásban megy, s mind-
árom rész Gruse és a gyermek viszonyának
áltozásával zárul. Az elsőben a lány a kisfiút
agához veszi, a másodikban elveszik tőle a

yereket, az utolsóban pedig neki ítélik. Eörsi
stván fordítása Garai Gáborénál autentikusabb,
yelve nyersebb és színpadibb.
Babarczy László tavaly a Paraszt Hamlettel,
ost Brecht darabjával olyan művet választott,

melyben a szocializmus politikai és intézményi
zókincse a háttérben vagy a keretben megjelenik.
Bresan-groteszk azt mutatta, hogy a hatalmi ma-

ipuláció és a kultúraellenesség túlélte az előző
endszert, a Brecht-példázat pedig arra világít rá,
ogy jog és erkölcs konfliktusa ma is feloldhatatlan.
megszenvedett sors és a felelősségtudattal és

ldozatvállalással hitelesített emberi kapcsolat a
endiséget preferáló ideologikus hatalom szemé-
en ma sem ér fel egy jó pedigrével.
Noha az előadás értelme világosan felismer-

ető, a színpadi megvalósítás egyenetlen és
emegyszer lassúdad. Babarczy nem dönti el,
ogy a demonstratív-illusztratív játékmód vagy a
imetikus valószerűség legyen-e az előadás
lapja. Az eszmei-tartalmi elgondolás nem egé-
zül ki a színpadi forma szemléleti egységessé-
ével. Bizonyos megoldások kifejezetten proble-
atikusnak tűnnek.

cdak (Bezerédi Zoltán) bíróvá választása
lőtt

Az első kép végén a Kecsketenyésztő Kolhoz
tagjai a példázat nézőiként, nekünk háttal, a
keskeny zenekari árok peremére telepednek.
Helyükre rövidesen bábukat csempésznek, s
ezek

a - szereplők ruházatába bújtatott és alakját for-
mázó bábuk ülik végig az első szünetig tartó
részt, amikoris végleg eltűnnek. Az emberi test-
nek bábbal való színpadi helyettesítésére általá-
ban akkor van szükség, ha a test halott (például
akasztott), vagy ha szereplésre még nem képes,
és reakciói nem tréningezhetők (például csecse-
mő). Az előadásban mindkét példa szerepel. A
színpadi közönség ilyetén megjelenítése azon-
ban nem illeszkedik sem a hagyományba, sem a
drámába, sem az előadás jelrendszerébe. A pó-
tolt színészek javára tett gesztusnak tűnik csu-
pán, hogyne kényszerüljenek nézőket játszani, s a
rendező dolgát könnyíti meg, mert a bábuk nem
igényelnek instrukciót.

Bacsa Ildikó Gruséja a vándorlást pantomim-
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mozgással mímeli, s így imitálják üldözését a
vértesek, Csapó György és Tóth Géza is. Az egy
helyben járást mindannyian amatőr módon mű-
velik, s kiesvén a pantomimritmusból, csak zök-
kenőkkel találnak vissza belé. A megoldást ön-
magában dőreség volna kárhoztatni, a kivitele-
zést annál inkább.

Az egymáshoz bilincseit Acdak és Sauva a
kelléktári lánc két végén levő vaskarikát nem a
csuklóján viseli, hanem a markába fogja, ami a
színész bőrét jobban kíméli, és a kinyitással sem
kell bajlódni - elegendő a megmarkolt bilincset
letenni. Ebben a mozzanatban sem lehet elide-
genítő teatralitást, csupán felemás megoldást,
megoldatlanságot felfedezni.

A narrátor-énekes, Kulka János az előadás
egyik pontján virágzó ágat vesz a kezébe, majd
dala végeztével kiviszi. Hogy mit illusztrál a gally,
s ha már a színpadra kerül, mi köti az előadás-
hoz, titok marad.

Példák a másik színpadi reprezentációtípus-
ból éppígy elősorolhatók. A már említett öntözött
föld mellett ilyen realitása kecskesajt, amelynek
szerepeltetésével a rendező Brecht instrukcióját
követi, vagy a lakodalmi jelenetben tálcán beho-
zott sütemény. Az evés egyik esetben sem imi-
tált, az ivás hol az, hol nem az. Teljesen mindegy
volna, hogy a színpadon megtörténnek-e a cse-
lekvések vagy pedig teátrális imitációjukra kerül
sor. De amikor az előadás áttekinthetetlen sza-
bályozatlansággal csapong ezek között az egy-
mástól oly eltérő megoldások között, akkor nem
meglepő, hogy a produkciót, A kaukázusi kréta-
kört nincs, ami összetartsa. A kréta tömörségé-
ből és a kör geometriájából csak a testetlen por
marad.

A szereplők közül Bezerédi Zoltán és Gyuri-
cza István (Juszup stb.) tud markáns alakot ölte-
ni. Az ő színészi jelenlétük hoz létre valódi
szituációkat, amelyekből az előadásban kevés
található. Játékuk karakterrel ruházza fel a
brechti epi-

...vagy Veszprémből. Vagy Zalaegerszegről.
Vagy Budapestről. Még akár magából a Nemzeti
Színházból is. Nincs széles e hazában olyan,
diplomás vagy diplomahiányos rendező, aki az
aacheni (van-e, ki e színházi metropolist nem is-
meri?) Dieter Löbachnál jobb Don Carlost ne tu-
dott volna a deszkákra tenni.

A vendégrendező-szindróma, hiába oly divatos,
amúgyis kétes kimenetelű, ámbár a magyar pél-
da nem igazán irányadó, mivel a világ élvonalát
itt soha nem volt, nem van és nem lesz pénz
meghívni. A megdőlt politikai rendszerből adó-
dóan Keletről azért hébe-hóba hozzájuthattunk
a javához, köztük épp a nagy kivételhez: Ljubi-
movhoz, aki nálunk is elvégezte a maga csodáit.
Tovsztonogov már inkább csak rendezői ma-

A „krétapor" jelenet (Simara fotó)

zódalakokat. Bacsa Ildikó és Szula László (Szi-
mon Chachava) párjeleneteiben születnek még
színházi pillanatok, villannak fel emberi sorsok.

A csoportos jelenetek hol paródiába csúsznak
(a süteményzabáló „násznép" megjelenítése-
kor), hol lomhán statikusak (az udvari színek-
ben). Mivel az előadásnak nincs stiláris
vezérlő-elve, nincs uralkodó nézőpontja, ezért a
részletek nem erősítik, hanem gyengítik
egymást. A példázat nem kínál sem esztétikai,
sem erkölcsi tanulságot. A kaposvári előadás
nem kellemes, de még csak nem is kellemetlen.
Nincs arculata, mert nincs megrajzolva. Csak
hintegetve, mint a krétapor.

Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör (kaposvári Csiky

Gergely Színház)
Fordította: Eörsi István. Zene: Paul Dessau. Díszlet:
Khell Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező: Ba-
barczy László.

Szereplők: Kulka János, Bacsa Ildikó, Szula László,
Bezerédi Zoltán, Kelemen József, Márton Eszter,
Rázga Miklós, Tóth Géza, Lugosi György, Csernák Ár-
pád, Znamenák István, Gyuricza István, Törköly Le-
vente, Adorjáni Zsuzsa, Csapó György, Kósa Béla,
Kisvárday Gyula, Tóth Nóra, Tóth Béla, Pálfy Alice,
Karsai Edina, Dunai Károly, Cseszárik László, Varga
Anikó, Gráf Csilla, Fekete Katalin, Szentgyörgyi István.

magánszámot mutatott be, a színészeket nem
tud-ta, Ljubimov módján, halászlévé puhítani s
utána visszarakni egészben az akváriumba;
Efrosz pedig megbukott. Az általam látott
előadások vendégrendezői közül még Ivo
Krobotot említhetném kivételként, ő azonban
Nyíregyházán külön-legesen érzékeny, odaadó
és tehetséges fiatal csapatot kapott.

A többi némacsend. A minden értelemben tol-
mácsra szoruló vendégrendező nemcsak a tár-
sulatot nem ismeri - nyelvüket nem érti, s nyel-
vükön nem ért -, de azt a valóságot sem, amely-
ből kiindulva a műnek meg kellene szólalnia.
(Ljubimov volt ebben is a kivétel.) Ha egy rende-
ző egy saját hazájabeli klasszikust meg akar újí-
tani, otthon, honi kontextusban tegye; sőt ez
mondható el a másik ország klasszikusáról is;
alig hiszem, hogy például Epp Kaidu
Magyarországon
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FRIEDRICH SCHILLER: DON CARLOS


