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Kedves Pedagógusok!  

A Budapest Bábszínház repertoárjának jelentős része olyan előadásokból áll, 

amelyek számítanak az iskolás korosztály érdeklődésére, és nagy örömünkre 

valóban sok gyerek érkezik hozzánk iskolai szervezésnek köszönhetően. 

Az iskolások csoportos színházlátogatása mögött mindig áldozatos tanári munka 

van. A tanítók, tanárok vállalják a megfelelő darab kiválasztását, a gyerekek 

utaztatását, kísérését, a közös élmény előkészítését, feldolgozását.  

A Budapest Bábszínház oktatási segédanyaga azért készült, hogy támogassa a 

pedagógusok munkáját. A segédanyag a darabválasztáshoz szükséges információk 

mellett az előadás megtekintésének iskolai előkészítését és feldolgozását 

megkönnyítő, kidolgozott, „konyhakész” tanórai feladatokat tartalmaz.  

A kerettantervekben előírt készségek fejlesztése és az ismeretbővítés minden jól 

szervezett iskolai tevékenységnek, így a színházlátogatásnak is természetes 

velejárója. Ideális esetben a tanulás ilyenkor nem az élmény rovására, hanem épp az 

élménynek köszönhetően történik. A segédanyag összeállításakor elsősorban olyan 

kreatív órai tevékenységekre szeretnénk javaslatokat tenni, amelyek építenek a 

hétköznapi rutintól eltérő programban rejlő többletlehetőségekre, és a látott művel 

kapcsolatos felfedeztető tevékenységek, közös gondolkozások révén maradandóvá 

teszik az műélvezet örömét – kisebbek és nagyobbak számára egyaránt. 

Kérjük a kedves Kollégákat, tekintsék a feladatötleteket afféle étlapnak, amelyről a 

tanított gyerekek korosztályának, érdeklődésének, érettségének megfelelően 

válogathatnak! Örömmel fogadjuk visszajelzéseiket, tapasztalataikat, 

kiegészítéseiket, javaslataikat egyaránt.  

Szeretettel várjuk Önöket, valamint kis- és nagydiákjaikat a Budapest Bábszínház 

előadásaira! 
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Bertolt Brecht 1898. február elsején született a bajorországi Augsburgban Eugen 

Berthold Friedrich Brecht néven. A jómódú polgárcsaládban cseperedő, törékeny 

egészségű fiú többször is kórházba került szívproblémákkal, talán ezért is volt 

különösen szoros a kapcsolata szintén beteges, mélyen hívő protestáns 

édesanyjával. Brecht az ő révén alaposan megismerte a Bibliát, ami nagy hatást 

gyakorolt egész későbbi írásművészetére. Gyenge egészsége nem akadályozta meg 

abban, hogy kisgyermek korától fékezhetetlen kíváncsisággal forduljon a világ felé. 

Egy sor hangszeren tanult játszani, és bár nem lett profi zenész, tizenöt éves korára 

saját gitárkísérettel előadott dalaival szórakoztatta a barátait, melyekhez szívesen 

használt fel korabeli népszerű dallamokat és kedvenc költőitől, íróitól származó 

verssorokat.  

1913-ban barátaival együtt iskolai magazint szerkesztett, a következő évben pedig 

már a helyi augsburgi újság számára írt cikkeket, sőt első drámai kísérlete is 

megszületett A Biblia címmel. Ekkor kötött barátságai közül néhány egész életében 

elkísérte, (Caspar Neher cimborája például később jó néhány híres Brecht-darab 

vizuális terveit készítette), és tizenéves korára vezethető vissza az iskolai és egyéb 

tekintélyekkel, a hivatalossággal, a konformitással szembeni tartós ellenszenve, 

amely ugyancsak egész későbbi életművére jellemző.  

Az első világháború kitörése után Brecht fiatal tanárai, sőt osztálytársai is behívót 

kaptak a hadseregbe, őt viszont szívbetegsége miatt felmentették a katonai szolgálat 

alól. Beiratkozott a müncheni egyetemre, önkéntesként dolgozott, és hosszú 

levelezést folytatott a frontszolgálatos Neherrel a közös darabtervekről. 1919-ben 

megszületett első gyermeke a barátnőjétől, akivel régóta folytatott „se veled, se 

nélküled” viszonyt. A müncheni kamaraszínháznál bemutatott darabjáért megkapta a 

legjelentősebb német elismerések közé tartozó Kleist-díjat. Nemsokára feleségül 

vette Marianne Zoff bécsi operaénekesnőt, akitől lánya született.  

1924-ben Brecht Berlinbe költözött, ahol színikritikusként és Max Reinhardt 

asszisztenseként, illetve dramaturgként dolgozott a Német Színháznál. Itt 

ismerkedett meg Helene Weigel színésznővel, harmadik és negyedik gyermeke 

anyjával, egyúttal második feleségével. Drámák sora és egy valódi sikerdarab, a 

Koldusopera is ennek az időszaknak a termése. A közös munka Kurt Weill-lel és 

Marx A tőke című művének olvasása meghatározó élmények Brecht számára, aki a 

harmincas évek elején tandrámákat ír, feldolgozza Gorkij Az anya című regényét, 

agitpropos előadásait pedig időnként betiltja a rendőrség. A Reichstag leégése utáni 

napon az író a kommunistaüldözések elől külföldre menekült. Átmenetileg élt 

Prágában, Bécsben, Zürichben, Párizsban, egy kis dániai szigeten, Stockholmban, 

végül 1941-ben megkapja az amerikai vízumot.   

KI VOLT BERTOLT BRECHT? 
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Brecht abban reménykedett, hogy forgatókönyvíróként jó pénzt kereshet az 

amerikai filmiparban, ám ez ábrándnak bizonyult. Irodalmi munkája épphogy elég volt 

a családja eltartására, politikailag pedig megbízhatatlannak számított az USA-ban. 

Az úgynevezett Red Scare (’vörös rémület’) idején Brechtet negyvenegy másik 

hollywoodi íróval, rendezővel, színésszel és producerrel együtt feketelistára tették, és 

a kommunista kötődéseket vizsgáló bíróság elé idézték.1 Meghallgatása másnapján, 

1947 októberében az író elindult vissza, Európába.  

Németország nyugati felébe, az amerikaiak által ellenőrzött területre nem mehetett, 

csak Svájcban kapott tartózkodási engedélyt, ahol újra találkozott és együtt 

dolgozhatott régi barátjával, Caspar Neherrel. A svájci munka eredménye egy 

Antigoné-adaptáció lett, amely színpadon megbukott ugyan, de a Hölderlin fordításán 

alapuló átiratot Antigonemodell címen kiadták. A szöveg mellett közreadott esszében 

Brecht a nem-arisztotelészi színházi forma fontosságáról értekezett.  

Nemsokára a keletnémet kulturális szövetségtől meghívás érkezett: az új rezsim 

munkát ajánlott az írónak az újra megnyíló kelet-berlini színházi életben. Néhány hét 

múlva már zajlottak is a Kurázsi mama próbái. Helene Weigel férje svájci 

tartózkodása alatt elkezdte szervezni a később Berliner Ensemble néven híressé 

váló társulatot, amely 1954-re állandó játszóhelyet is kapott. Brecht szimpatizált a 

kommunizmussal, amit a fasizmus egyetlen valódi ellenszerének tartott – mindez 

nem kívánt személlyé tette az USA-ban, viszont előnynek bizonyult Kelet-

Németországban. Utolsó, kelet-berlini éveiben nagyon kevés darabot írt, és egyik 

sem olyan jelentős, mint a korábbi munkái. Idejét elsősorban a rendezésnek, a 

színházának és a fiatal rendezők, dramaturgok tanításának szentelte. 1956-ban halt 

meg szívrohamban. 

  

 

                                                           
1
 Érdemes megnézni a fennmaradt felvételt Brecht meghallgatásáról. Jellemző momentum, amikor az 

író az angolul felolvasott verséről azt állítja, nem ő írta: ő egy német verset írt, ami egészen másképp 

hangzik...  https://www.youtube.com/watch?v=GkiqGxD4CZ8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkiqGxD4CZ8
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Brecht neve a magyar középiskolai kerettantervben – főleg az irodalom 

kronologikus tanítási hagyománya miatt – csak a 11-12. évfolyamra vonatkozó 

részben bukkan fel a hatórás órakeretű Színház- és drámatörténet – a 20. századi és 

a kortárs drámairodalom néhány törekvése című tematikai egységben, ahol rajta 

kívül Beckett, Ionesco és Dürrenmatt is példaként van felsorolva a választásra 

javasolt szerzők között. Ez nem jelent jó pozíciót Brecht drámáinak középiskolai 

feldolgozása szempontjából: nem csak azért, mert csupán egy a számos választható 

közül, hanem főleg azért, mert a tanárok jelentős része el van csúszva a 

kronologikusan rendezett tananyaggal, és az utolsó év gyakran rohanással, 

tételkidolgozással, az érettségi jegyében telik. 

Holott Brechttel különösen érdemes találkozni az iskolai tanulmányok során, akár 

már jóval az utolsó év előtt is. Méghozzá nem is irodalom- vagy színháztörténeti 

jelentősége okán, hanem más, pedagógiailag fontosabb okokból:  

► Brecht drámáiban, az általa színre vitt produkciókban és az ő elméleti írásaiban 

találjuk meg a forrását annak a színházi eszköztárnak és kifejezésmódnak, amit 

ma természetes módon fogadunk be a kortárs színházakban. A diákok tehát Brecht 

segítségével általában is rácsodálkozhatnak a színházi élmény természetére, és 

tudatosabb befogadókká válhatnak;  

► a korszerű oktatási módszertanban immár megkerülhetetlen drámapedagógia 

rengeteg brechti ötlettel, gyakran nagyon is Brecht szellemében dolgozik – Brecht 

drámái különösen jó alapanyagot nyújtanak a drámaórákhoz; 

► Brecht vonzódott a tandrámákhoz, a mesei történetekhez és az erkölcsi 

kérdések provokatív felvetéséhez, a nyilvánosan megbeszélhető, 

megbeszélendő társadalmi témákhoz, ráadásul jól érthető és gyermekien 

játékos kedvű szerző – mindez pedagógiai szempontból indokolttá tenné, hogy a 

legkedveltebb „iskolai” szerzők között tartsuk számon. 

KIKNEK TANÍTSUNK, MIKOR TANÍTSUNK BRECHTET? 
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A kaukázusi krétakör (az interneten elérhető anyagok tanúbizonysága szerint) 

angol nyelvterületen nagyon népszerű alapanyag a drámatanárok körében, és a 

német iskolákban is szívesen és gyakran dolgozzák fel. Szeretik benne a 

felszabadult, önfeledt mesejátékot, amely egyúttal egy sor komoly iskolai 

megbeszélnivalót kínál: hatalommal való visszaélésről, kapzsiságról, anyagiasságról, 

szeretetről, önzetlenségről, társadalmi egyenlőtlenségről, igazságosságról, árulásról, 

politikai és társadalmi zavargásokról, álszentségről, felelősségről… 

A tanári segédletben 14-18 éves diákcsoportokkal foglalkozó tanároknak nyújtunk 

segítséget az előadás és a darab feldolgozásához.  

A feladatok drámafoglalkozásokon, szakkörökön vagy normál tanórákon is 

használhatók. A gyerekek kora, felkészültsége és érdeklődése alapján lehet 

válogatni közülük, rövidebbre fogni néhányat, elidőzni másoknál. Az érettségi előtt 

álló osztályok számára elméleti tudnivalókat is összegyűjtöttünk egy esetleges 

érettségi tétel kidolgozásához.  
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A Brecht-dráma rövid tartalma 
 

Az előadás jelenetei 

1. Kié legyen a völgy? 
A mű keretjátékkal kezdődik: a Szovjetunióban vagyunk a második 
világháború után. Két kolhozfalu

2
 lakói is jogot formálnak egy völgy 

megművelésére, és meg kell vitatniuk a döntést. Az eredeti tulajdonosok 
kecskét tenyésztettek a völgyben, de a nácik érkezésekor elmenekültek. A 
gyümölcstermesztő kolhoz tagjai védték a völgyet, most pedig terveket 
szőnek a jövőbeli gyümölcsös telepítésére. A visszatérni vágyó 
kecsketenyésztők veszteségét mindenki átérzi, de a felek megegyeznek: 
nem lenne igazságos elvenni az innovatív gyümölcstermesztőktől a területet. 
Az utóbbiak egy előadással is készültek a tárgyalás lezárásaként: Arkadij 
Cseidze, a falu énekese tanította be a régi kínai mese átdolgozott változatát. 
Az előadásban szinte minden falubeli közreműködik. Az Énekes 
előrebocsátja, hogy valójában két történetre kell számítani. 
 

 
(a keretjáték a 
bábszínházi 
előadásban nem 
szerepel) 

2. A fenséges gyermek 
Georgi Abasvili kormányzó és felesége, Natela húsvéti misére mennek a 
templomba. Nem hatja meg őket a sok koldus és kérelmező. A Hájas Herceg 
hízelegve köszönti az uralkodó párt, akik széltől is óvott kisbabájukkal és a rá 
vigyázó két orvossal belépnek a templomba. 
Gruse Vacsnadze, a kormányzóné szolgálója közben libát hoz a húsvéti 
ebédhez. Szimon Csacsava, a katona elmondja neki, hogy megleste, amikor 
a folyóban fürdött. A lány mérgesen elszalad. 
Építőmesterek és az adjutáns a palotaépítkezésről és a nyugtalanító háborús 
hírekről beszélgetnek.  
A Hájas Herceg puccsot szervez a kormányzó ellen, akit lefejeztet. Szimon 
tudja, hogy elvezénylik, de a kavarodásban még megkeresi Grusét és 
megkéri a kezét. A fiatalok hűséget fogadnak egymásnak. 
Natela fejvesztetten menekül az égő városból és ruhákat pakol. Michel, a 
kisbaba ott marad a kavarodásban a bátyjához készülő Gruséra. A lánynak 
nincs szíve sorsára hagyni a bukott nagyúri pár immár üldözött csecsemőjét, 
és útnak indul vele a hegyekbe. 
 

 
 
Boldog húsvét 
 
Libakirálynő 
 
Zendülés 
 
Eljegyzés 
 
Menekülés 
 
És a gyerek? 
 
Ments meg! 

3. Menekülés az északi hegyekbe 
A baba éhes, Gruse pedig tejért alkudozik a paraszttal, aki azzal indokolja a 
drágaságot, hogy elvitték a katonák a kecskéit.  
Egy karavánszerájnál Gruse az előkelő utazók között próbál meghúzódni, 
hátha a babát fel tudná tenni hozzájuk a biztonságos kocsira. Munkakedve, 
kérges keze azonban leleplezi, és a hölgyek hisztérikusan kérik ki maguknak 
a jelenlétét. 
A lány következő ötlete, hogy egy parasztház elé teszi és a parasztok jó 
szívére bízza védencét. Ahogy továbbmegy azonban a háztól, két vértessel 
találkozik, akik a kormányzó eltűnt gyerekét keresik. Gruse kétségbeesetten 
visszaszalad a házhoz, hogy rávegye a parasztasszonyt: ne árulja el a 
csecsemőt. A vértesek betoppanásakor azonban az asszony elveszíti a fejét. 
Gruse kétségbeesetten leüti a vértest, aki már vinné is a jó pénzt érő 
gyereket. 
A lány többé nem akarja másra bízni, hanem elvállalja Michelt. Átjutnak a 
gleccser fölötti életveszélyes hídon, és mennek, mennek tovább. 

 
Tej 
 
Karavánszeráj 
 
Vértesek 
 
Egy tanya előtt 
 
Egy gyereket akarok 
tőled 
 
Dugd el gyorsan! 
 
Hanga-Tau gleccser 

                                                           
2
 A kolhoz az egykori Szovjetunió termelőszövetkezethez hasonló mezőgazdasági formája volt. 

A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR – CSELEKMÉNYVÁZLAT 
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4. Az északi hegyekben 
A veszélyes út után Gruse megérkezik Lavrentihez, a bátyjához, aki jámbor 
feleségével együtt nagy aggodalmak közepette engedi meg a lázas beteg, 
kimerült lánynak, hogy a gyanakvással figyelt gyerekkel együtt télre 
meghúzza magát a kamrában.  
Amikor csepegni kezdenek az olvadó jégcsapok, Lavrenti megoldási 
javaslattal áll elő: egy házasság legitimálná a lányanya és a gyerek 
helyzetét. A férjjelölt szerencsére haldoklik, ezért mire Gruse igazi vőlegénye 
megjön, addigra már nem is lesz útban. Grusénak el kell fogadnia a 
javaslatot. Ám a férj a katonai besorozás veszélyének elmúltával csodával 
határos módon meggyógyul.  
A lány nevelgeti a kisfiút, dolgozik a háztartásban… A menyasszonyáért 
érkező Szimon egy szép napon felbukkan a pataknál. Gruse épp csak 
elkezdi magyarázni neki helyzetét, amikor vértesek ragadják meg a fiát. A 
lány kétségbeesetten bizonygatja, hogy a gyerek az övé. Szimon összetörve 
elmegy, hiszen megbizonyosodott menyasszonya hűtlenségéről. 
 

 
 
Lavrenti otthonában 
 
Olvad a hó 
 
Esküvő 
 
Fürdés 
 
A patak 
 

5. A bíró története 
Az Énekes visszaforgatja az idő kerekét: ismét a húsvéti puccs napján 
járunk. Acdak, a falusi írnok egy szökevényt talál a fák között. Éjszakára 
menedéket ad neki az őt kereső rendőrök elől. Másnap jön rá, hogy a 
nagyherceget rejtegette, ezért jobbnak látja feladni magát a bíróságon. A 
városban láthatóan népfelkelés volt: akasztófán lóg a bíró és más 
hivatalnokok. Teljes a káosz, a vértesek előbb az akasztófához cipelik a 
gyanús Acdakot, aztán mégis inkább együtt isznak vele.  
A Hájas Herceg bejelenti, hogy keresik a menekülő nagyherceget. A 
felfordulás elültéig felajánlja a népnek, hogy szavazzák meg unokaöccsét 
bírónak. A vértesek próbatárgyalást folytatnak: Acdak a vádlottat játszva 
arról szónokol, hogy a Hájas Herceg hasznot húz a háborúból. Az unokaöcs 
felsül bírójelöltként. Az eljárás végén a vértesek Acdakot választják meg 
bírónak.  
A következő két évben Acdak sajátos bírói gyakorlatot folytat: pénzt fogad el 
a peres felektől, a megerőszakolt nőről bebizonyítja, hogy ő erőszakolta meg 
a tettest, megvédi a tolvaj öregasszonyt…  
Amikor a nagyherceg visszatér, megölik a Hájas Herceget, és Natela, az 
özvegy kormányzóné is visszamerészkedik. Acdak az életéért aggódik, 
szeretne jó szolgálatot tenni Natelának, és megígéri, hogy segít neki 
előkeríteni a gyerekét. 
 

 
A szökevény 
 
A bíró 
 
Ludovika 
 
Banditusz 
 
Acdak félelme 
 
Hol a bíró? 
 

6. A krétakör 
Acdakot az új rendszer ellenségének nyilvánítják és megfosztják bírói 
talárjától. Majdnem fel is akasztják, mint az elődjét, amikor üzenet jön, hogy 
a nagyherceg épp őt akarja bírónak, mert hálás az élete megmentéséért.  
Acdak következő ügye: döntenie kell Michelről, akit visszakövetel a vér 
szerinti anyja. A bíró mindkét felet meghallgatja, de tanácstalan. Elnapolja az 
ügyet, és egy öreg házaspár válási kérelmével foglalkozik, majd visszatér a 
gyerek-kérdésre, és az ősi krétakör-próbára bízza a döntést: álljon Michel a 
krétával megrajzolt kör közepére, és a két anya kétfelől húzza őt maga felé. 
Akinek sikerül magához húznia, az az igazi anya. Gruse nem képes ártani, 
fájdalmat okozni a gyereknek. Acdak másodszorra is elrendeli a próbát – 
ugyanazzal az eredménnyel. Acdak kimondja: ő az igazi anya. Natela elájul. 
Acdak ráadásként aláírja a válási papírokat, de „tévedésből” nem az 
öregekét, hanem Gruséét, így Szimon végre feleségül veheti 
menyasszonyát. Acdakot többé senki nem látja. 

 
A bíróságon 
 
Tárgyalás 
 
A krétakör 
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A kaukázusi krétakör elejére tervezett brechti keretjátékban két grúziai kolhozfalu 

vitat meg egy fontos kérdést: melyikük használhatja a továbbiakban a völgyet? A 

kecsketenyésztők háborús veszély idején – felsőbb utasításra, állataikat mentve – 

menekültek el innen, a másik falu lakói, a gyümölcstermesztők pedig hősiesen 

védték a völgyet az ellenségtől. A kecsketenyésztők, a völgy eredeti tulajdonosai 

visszavágynak, a gyümölcstermesztők viszont sok áldozatot hoztak, és nagy terveik 

vannak a völggyel kapcsolatban. A tárgyalás sikeres: békés megegyezés születik az 

utóbbiak javára. Délutánra a gyümölcstermesztő kolhoz tagjai egy színházi 

előadással készültek, amelynek „köze van a vitájukhoz”: a falu köztiszteletnek 

örvendő énekese, Arkadij Cseidze betanításában és vezetésével egy ősi kínai 

történet, a Krétakör átdolgozott változatát fogják eljátszani. Miután a keretjáték végén 

megérkezik az énekes, a következő beszélgetéssel zárul a jelenet: 

 
 
Énekes Ezúttal egy darabot adunk elő, énekekkel, és csaknem az egész kolhoz 

játszik benne. Elhoztuk az ősi maszkokat is. 

Az öreg jobbról Egy régi mondát adtok elő? 

Énekes Egy nagyon régit. "Krétakör"-nek hívják, és Kínából származik. Mi persze 

megváltoztatott formában mutatjuk be. Jura, mutasd a maszkokat. 

Elvtársak, tisztesség a számunkra, hogy kimerítő vita után mulattathatunk 

benneteket. Reméljük, úgy érzitek majd, hogy a régi költő hangja a szovjet 

traktorok árnyékában is muzsikál. Különféle borok rosszul keverednek, de a 

régi és az új bölcsesség kitűnően vegyül egybe. Remélem, az előadás előtt 

ehetünk valamit. Az evés ugyanis segíti a művészi munkát. 

Hangok Persze. Gyertek velünk a kultúrházba. 

(Mindnyájan megindulnak vidáman enni. A Szakértő közben az Énekeshez fordul.) 

Szakértő Meddig tart a történet, Arkadij? Még ma este vissza kell érnem Tifliszbe. 

Énekes (egykedvűen) Tulajdonképpen ez két történet. Néhány óráig eltart. 

Szakértő (nagyon bizalmasan) Nem fognátok rövidebbre? 

Énekes Nem. 

 

 

A SZAKÉRTŐ ÉS AZ ÉNEKES  ► előadás előtt, műismeret nélkül adható feladat 
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► Beszéljétek meg a következő kérdéseket: 

► Milyen korszakban játszódik az első jelenet? Mely szavak utalnak konkrét 

történelmi időszakra? 

► Milyen központi problémáról szólhat a falusiak színdarabja? Milyen témákra 

lehet számítani, aminek „köze van a vitájukhoz”? Rendezzetek ötletbörzét, és 

írjátok fel a táblára a felmerülő ötleteket!  

► Milyen információkat árulnak el előre az Énekes szavai a színdarabról?   

► Milyennek képzelitek az Énekest és a Szakértőt? Vajon az Énekes miért 

egykedvűen, a Szakértő pedig miért nagyon bizalmasan szólal meg? Adjátok 

elő kettejük néhány mondatát az instrukció szerint! 

► Milyen a beszélgetés kifutása a nézők szempontjából? Aggasztó? Vicces? 

Vagy…? Miért? 

 

A keretjátékot az előadások jelentős része elhagyja – ugyanúgy, mint a Budapest 

Bábszínházban látható rendezés.  

► Milyen szempontok játszhatnak szerepet ebben a döntésben? 
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► Feladat: A megadott mondatokból megtudhatjátok, hogyan kezdődik az 

Énekes által megígért két történet. Válogassátok szét és állítsátok sorrendbe a 

mondatokat az ábra segítségével! Az első két mondat közös, a folytatás mindkét 

szálon nyolc-nyolc mondatból áll. 

A 
A Hájas Herceg húsvét napján puccsot hajt végre, lefejezteti a kormányzót, a nagyherceg 
viszont elmenekül.  

B A kormányzóné fejvesztetten menekül az égő városból. 

C 
A kormányzó és felesége húsvét reggelén templomba mennek széltől is óvott kisbabájukkal 
együtt. 

D A kormányzóék kisbabája a nagy kavarodásban ott marad a palotában. 

E 
Gruse már elbúcsúzott Szimontól, amikor megtalálja a kisbabát, akit a puccsisták az apjához 
hasonlóan meg akarnak ölni. 

F A következő két évben Acdak az országot járja, és különös bírói gyakorlatot folytat… 

G 
A Hájas Herceg úrrá akar lenni káoszon, ezért demokratikus ajánlattal fordul a néphez: 
szavazzák meg unokaöccsét a megürült bírói székbe. 

H 
A vértesek próbatárgyalást folytatnak: Acdak játssza a vádlottat, az unokaöcs felsül 
bírójelöltként.  

I 
Acdak, a falusi írnok a kormányzó elleni puccs napján egy szökevényt talál a fák között, 
akinek menedéket ad éjszakára.  

J Az eljárás végén a vértesek Acdakot választják meg bírónak.  

K Gruse drága pénzen tejet szerez az éhes kisbabának. 

L 
Gruse egy parasztház elé érve szeretné a parasztok jó szívére bízni a gyereket, de 
nyomában vannak a vértesek… 

M 
A városban polgárháborús állapotok vannak, akasztófán lóg a bíró és más hivatalnokok, a 
vértesek a gyanús Acdakot is majdnem felakasztják. 

N 
Gruse előkelő utazók kocsijára szeretné feljuttatni a babát, de a hölgyek hisztérikusan 
elutasítják. 

O Aztán a vértesek mégis inkább együtt isznak Acdakkal. 

P 
Gruse, a kormányzóné cselédlánya a polgárháborús helyzetben a hegyekbe készül a 
bátyjához. 

R 
Másnap jön rá, hogy a nagyherceget rejtegette, ezért megijed, és elmegy a városba, hogy 
feladja magát a bíróságon. 

S 
Szimont, a katonát elvezénylik a puccsisták kezére jutott városból, de indulás előtt még 
megkéri Gruse kezét, és a fiatalok hűséget fogadnak egymásnak. 

A „KÉT TÖRTÉNET”   ► előadás előtt, műismeret nélkül adható feladat 
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Ti tűnt idők, ti véres idők… 

____________________  

____________________ 

      1. cselekményszál:  2. cselekményszál: 

 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

____________________   ____________________ 

 

► Beszéljétek meg a következő kérdéseket: 

► Mi a közös és mi az eltérés Gruse és Acdak helyzetében? Milyen veszélyek 

fenyegetik őket? 

► Milyen célkitűzéseik lehetnek? Milyen emberi képességek, tulajdonságok 

segíthetik őket? 

► Hogyan fonódhat össze a sorsuk? (Hogyan érhet össze újra a két 

cselekményszál?) 
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► Feladat: Gondolkozzatok Brecht A kaukázusi krétakör című darabjának 

szereposztási kihívásairól!  

►►► A dráma szereplőlistája keretjáték nélkül a következő szereplőket sorolja fel: 

Énekes; kormányzó; kormányzóné; szárnysegéd; Hájas Herceg; a Hájas Herceg unokaöccse; két 

orvos; három építőmester; lovashírnök; Szimon, a katona; Gruse, a konyhalány; szárazdajka; 

szakácsné; szakács; istállófiú; négy komorna; cselédek; katonák; vértesek; tejesgazda; két 

előkelő hölgy; fogadós; a fogadós menye; háziszolga; őrvezető; közkatona; egy parasztasszony 

és a férje; három kalmár; Gruse bátyja; Gruse bátyjának felesége; szolga; parasztasszony 

(átmenetileg Gruse anyósa); Juszup (átmenetileg Gruse férje); szerzetes; lakodalmi vendégek; 

gyerekek; Acdak, a falusi írnok; Sauva, a rendőr; nagyherceg; orvos; a rokkant; a sánta; a 

zsaroló; szegény öreg parasztasszony; a rabló; három zsírosparaszt; két ügyvéd; egy vénséges 

házaspár; koldusok és kérelmezők; táncosok 

Ha a csoportosan említett szereplőknél (katonák, koldusok, stb.) csak hármat 

számolunk csoportonként, akkor is nyolcvan fölött van a színpadra lépő szereplők 

száma. 

► Hogyan tud egy társulat ilyen mennyiségű szereplőt megjeleníteni a 

színpadon? Gondolkodjatok különböző megoldási lehetőségekről! 

►►► A kaukázusi krétakör főhőse, Gruse egy csecsemőt vesz magához, és vele járja 

végig a kalandjait. 

► Hogyan lehet jelen egy csecsemő a színpadon? Soroljatok fel megoldási 

lehetőségeket! 

 

 

 

EMBEREK ÉS BÁBOK A SZÍNPADON  
► előadás előtt, műismeret nélkül adható feladat 
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DRÁMAJÁTSZÁS BBRECHTTEL 

Brecht kedvelte a mozaikos jelenetekből építkező színdarabokat. Sok erős és 

emlékezetes jelenetére jellemző, hogy nem kell hosszasan magyarázni az 

előzményeket: elég néhány markáns tény a helyzet felvázolásához, és máris 

izgalmas kérdések, tágas játéktér nyílik meg belőlük. A kaukázusi krétakörből kiemelt 

helyzetek játékba hozásával az osztály vagy drámacsoport gyakorlatban szerezhet 

élményszerű tapasztalatot a brechti drámaépítkezés láncszerűségéről és a jelenetek 

belső lehetőségeinek gazdagságáról. 

A nyolc szituációt nyolc csoport dolgozza fel külön-külön, majd mutatja be egyesével 

a történetnek megfelelő sorrendben. A jelenet kidolgozása, befejezése, megoldása a 

csoport kreativitására van bízva – nem cél, és főleg nem elvárás, hogy a gyerekek 

kitalálják a brechti változatot! 

 

 

► Feladat: Csoportmunkában készüljetek fel a szituációkártyán megkapott, vastag 

betűvel szedett helyzet, jelenet bemutatására, eljátszására úgy, hogy figyelembe 

veszitek az előzményeket, a kidolgozáshoz, befejezéséhez, megoldásához pedig 

bátran használtok saját ötleteket!  

Legyen egy narrátor, aki egy-egy – rövid, előre megírt, emelkedett, sőt költői 

stílusú – szöveggel bevezeti, majd tanulsággal vagy tanítással zárja le a 

bemutatott jelenetet!  

A jelenet legyen rövid, a szereplőket jellemezzétek erős gesztusokkal, jellegzetes 

testtartással – a túlzásoktól sem kell visszarettenni! 

„RETTENETES A KÍSÉRTÉS A JÓRA”  
► előadás előtt, műismeret nélkül adható feladat 
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A) Előzmény: Gruse, a konyhalány selyemruhákba takart, elhagyott kisbabával menekül a 

polgárháború elől: a hegyekbe tart a bátyjához. A kivégzett kormányzó gyermekét katonák 

keresik, ezért Grusénak nincs szíve magára hagyni a kicsit. 

Jelenet: Útközben a kérges tenyerű, munkához szokott lány egy karavánszeráj 

előkelő vendégei közé vegyülve keres szállást, és az is megfordul a fejében, hogy – 

talán csellel – rájuk bízhatná magas származású védencét… 

B) Előzmény: Gruse, a konyhalány selyemruhákba takart, elhagyott kisbabával menekül a 

polgárháború elől: a hegyekbe tart a bátyjához. A kivégzett kormányzó gyermekét katonák 

keresik, ezért nincs szíve magára hagyni a kicsit.  

Jelenet: Gruse útközben egy tanyát pillant meg, és arra gondol, hogy jólelkű 

parasztokra bízza védencét. Ajtajuk elé teszi a csecsemőt, és egy fa mögül lesi, mit 

szólnak a tanya tulajdonosai… 

C) Előzmény: Gruse, a konyhalány egy elhagyott kisbabával menekül a polgárháború elől: a 

hegyekbe tart a bátyjához. A kivégzett kormányzó gyermekét katonák keresik, ezért nincs 

szíve magára hagyni a kicsit.  

Jelenet: Gruse útközben egy rozzant-korhadt gleccserhídhoz ér, amelynek egyik 

kötele elszakadt, félig a szakadékba lóg. Kereskedők állnak tétován a híd előtt, nem 

mernek elindulni rajta. A lány előtt a híd, mögötte a katonák… 

D) Előzmény: Gruse, a konyhalány egy elhagyott kisbabával menekül a polgárháború elől. A 

kivégzett kormányzó gyermekét katonák keresik, ezért Grusénak nincs szíve magára hagyni 

a kicsit. A lány viszontagságos úton eljut Lavrentihez, a bátyjához, akinek ájtatos felesége 

gyanakodva nézi a kimerült „lányanyát”. A tutyimutyi báty csak télre, a tavaszi olvadásig tud 

szállást adni húgának a szerszámos kamrában.  

Jelenet: Gruse éppen aggódva hallgatja, ahogy egyre sűrűbben csöpögnek az eresz 

aljáról a jégcsapok, amikor belép hozzá a bátyja egy remek ötlettel… 
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E) Előzmény: Gruse, a konyhalány egy elhagyott kisbabával menekült el a polgárháború 

elől. A kivégzett kormányzó gyermekét katonák keresik, ezért Grusénak nincs szíve magára 

hagyni a kicsit. A lány Lavrentinél, a bátyjánál húzza meg magát. Az ájtatos sógornő nem 

tűri sokáig a „lányanyát” a házban, ezért Lavrenti sok pénzt fizet egy falubeli asszonynak, 

hogy haldokló fia, Juszup papíron feleségül vegye (a katonáskodó vőlegényét váró) Grusét. 

Jelenet: Az esküvőt egy részeges szerzetes celebrálja, a násznép pedig arról pusmog, 

hogy Juszup csak a katonai behívók miatt „esett ágynak”…  

F) Előzmény: Acdak, a csóró kis falusi írnok zendülés idején egy koldusforma alakot talál a 

kertjében. 

Jelenet: Acdak sajtot ad a nyomorultnak, aztán meglátja fehér, munkátlanságra valló 

kezét, meghallja körülményes beszédét, és rájön, hogy a népharag elől menekülő 

nagyherceg rejtőzik a koldusgúnya alatt. Kedve támad elmagyarázni neki, hogyan is 

egye „szegény ember módjára” a sajtot… 

G) Előzmény: Acdak, a falusi írnok huncut ember, de arra ő sem számít, hogy a történelmi 

szerencse forgandósága bíróvá teszi a zavaros időkben. Jelmondata, hogy „Elfogadok”, de 

alapvetően helyén van a szíve és az esze.  

Jelenet: Egy szép napon dühös fogadós hozza szolgáját és „buja idomzatú” menyét a 

bíró elé: a fogadós fiának távollétében a gaz szolga „szalmára fektette” az állítólag 

szemérmetes Ludovikát. A fogadós már megrugdalta a szolgát, de jogi elégtételt is 

akar. Acdak feltesz néhány keresztkérdést az asszonykának, majd meghökkentő 

ítéletet hoz… 

H) Előzmény: Acdak, a falusi írnok huncut ember, de arra ő sem számít, hogy a történelmi 

szerencse forgandósága bíróvá teszi a zavaros időkben. Jelmondata, hogy „Elfogadok”, de 

alapvetően helyén van a szíve és az esze.  

Jelenet: Egy szép napon három nagygazda egy öregasszonyt citál Acdak elé, akinek 

elesett a fia a háborúban. Az anyókát – elmondása szerint – újabban Szent Banditusz 

segíti, ezért egyes vagyontárgyak (tehén, sonka) az ő kunyhójában kötnek ki. A 

gazdák az anyó banditává lett sógorát gyanítják az események mögött. Az anyóka 

szerint „egy szegény öregasszony sosem szokott sonkát kapni csoda nélkül”. 

Acdaknak kell a zavaros ügyben ítéletet hoznia… 
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Id. Pieter Brueghel: De Dulle Griet (1562) 

„Gruse olyan legyen, mint Brueghel képén Mad Meg. Mint egy igavonó: makacs, alázatos, 

béketűrő, nem pedig lázadó, jóságos és romlatlan. Egyszerűsége ne valamiféle bölcsesség 

legyen, de férjen össze a gyakorlati érzékkel, némi ravaszsággal és az emberi értékek iránti 

érzékkel.”3 

► Feladat: Figyeljétek meg a festményt, és beszéljétek meg a következő kérdéseket! 

► Milyen közös és milyen eltérő jellemzőket találtok a festményen mutatott és a 

színházban látott világot vizsgálva? 

► Milyen közös és milyen eltérő jellemzőkkel tudnátok leírni a festményen látható 

nőalakot és a színházban látott Grusét? 

► Milyen közös és milyen eltérő jegyeket fedeztek fel abban, ahogy a festmény és 

ahogy a színház ábrázolja a témáját? 

                                                           
3
 Ld. Stephen Parker: Bertolt Brecht. A Literary Life. 2014. p 475. A Brecht-idézetben szereplő Mad (őrült) Meg ugyanúgy a 

festmény központi nőalakjára utaló elnevezés, mint a kép elterjedtebb címe, ami Bolond Grétaként fordítható magyarra. 

GRUSE ÉS A VILÁG      ► előadás utáni feladat 
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Az úgynevezett V-effekt (Verfremdungs- azaz elidegenítő effekt) a brechti 

színházfelfogás egyik legnagyobb hatású kifejezése, amely azonban könnyen 

félreérthető lehet. Az „elidegenítés” valójában azt a távolítást jelenti, amely képessé 

teszi az embert arra, hogy ne belülről, ne megszokott és túlságosan is rögzült sémák 

szerint ítéljen meg valamit, hanem képessé váljon más, akár több nézőpontból 

gondolkozni róla. A V-effekt a mű „megcsináltságát”, művészi alkotás-jellegét teszi 

egyértelművé, de nem öncélúan, hanem azért, hogy új tudás, valódi felismerések 

szülessenek általa.  

► Feladat: Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

► V-effekt-e a színházban a báb? 

► Milyen bábokat láttatok eddig? Soroljátok fel az általatok ismert típusokat!  

► Mi a szerepe a bábszínházi előadásban az élő embernek? Hogyan 

„dolgozik együtt” ember és báb? Együtt látjuk vagy különválasztjuk a bábot 

és mozgatóját? Hogyan függ össze mindez a bábtípussal?  

► Milyen hatása van annak, ha élő szereplőnek báb a partnere? 

► Átalakítható az ember maga is bábbá? Tudtok határhelyzeteket vagy 

átmeneteket említeni?  

► Említsetek néhány olyan pillanatot az előadásból, amelyek különösen 

erősen hívták fel a figyelmet az ember és a báb viszonyára!  

► A fenti kérdések megválaszolásához és gondolataitok alátámasztásához 

gyűjtsetek össze minél több példát az előadásból! Az előadásfotók is segíthetnek 

ebben.4 

                                                           
4
 A segédletben összegyűjtötteken kívül további fotók láthatók a színház facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/babszinhaz/photos/?tab=album&album_id=1225687170779161  

V-EFFEKTEK, BÁBOK      ► előadás utáni feladat 

https://www.facebook.com/babszinhaz/photos/?tab=album&album_id=1225687170779161
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És ezután az este után eltűnt Acdak, többé senki se látta.  

De Grúzia népe nem feledte el és bíráskodása idejére 

Még sokáig úgy gondolt, mint a 

Majdnem-igazság kurta aranykorára. 

De ti, kik hallottátok a Krétakör történetét, 

Fogadjátok el, amit a régi bölcsek mondtak: 

Hogy azoké legyen, ami van, akik jól bánnak vele. 

 

► Feladat: Olvassátok fel az előadást záró szöveget különböző stílusokban! 

Tévés hírolvasó 

Gyerek a játszótéren 

Lelkész a templomban 

Hollywoodi színész a díjátadón 

Nagyon beteg idős ember a kórházban 

Stand-up komikus 

Parlamenti képviselő 

Egy igaz barát 

Tizenéves a házibulin 

 

A felolvasások után beszéljétek meg, hogyan változtatja meg a szöveg hatását a 

több különböző előadásmód! 

 

EGY SZÖVEG TÖBB STÍLUSBAN   ► előadás utáni feladat 
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Brechtet gyakran érte a plágium vádja, mert korlátlan mennyiségben szívta fel és 

integrálta műveibe a hatásokat. A vádat az író töretlen hidegvérrel utasította vissza. 

Az általa egyébként mérhetetlenül csodált Shakespeare-hez hasonlóan ő is 

gátlástalanul használt fel mindent, amire szüksége volt: kortárs darabokat és ősi 

tanmeséket, történelmi tényeket és tündérmeséket, a Bibliát és a népszerű dalokat 

egyaránt. Tévedhetetlen ösztönnel csapott le a jó történetekre, és gyúrta össze őket 

saját ötleteivel. 

A 13-14. századi kínai Li Hszing-tao Krétakör című darabját már a húszas években 

játszották Berlinben egy Klabund művésznéven publikáló szerző átdolgozásában. 

Brecht jól ismerte Klabund művét, a távol-keleti színházművészet pedig csodálta.  

A salamoni döntésként emlegetett bibliai történet ugyanannak a keleti 

vándormotívumnak az egyik változata, mint a kínai színdarab. A különös bírói esetet 

Brecht korábban már paródia és novella (Az augsburgi krétakör) formájában is 

feldolgozta.  

Li Hszing-tao: Krétakör – a színmű rövid tartalma 

A szép, 16 éves Hai-tang apja tönkrement és öngyilkos lett, ezért a lány egy 

bordélyban dolgozik, hogy a családját támogassa. Ma Csun-sing, a gazdag, 

gyermektelen adószedő megszereti és második feleségként magához veszi Hai-

tangot, aki fiút szül neki. Az első feleség, Ah-sziu féltékenységében házasságtöréssel 

vádolja meg vetélytársát, majd megmérgezi Ma Csun-singet, és a gyilkosságot Hai-

tangra akarja fogni. Ha sikerül bizonyítania, hogy a kisfiú az ő gyermeke, akkor Ma 

Csun-sing vagyonát is ő örökli. Hai-tangot a börtönben veréssel veszik rá a beismerő 

vallomásra, és halálra ítélik, de a lány fivére végre megtalálja őt, és a segítségére 

siet. Eléri, hogy Bao Zeng kormányzó ítélkezzen az ügyében. Bao Zeng krétával kört 

rajzoltat a padlóra, és elrendeli, hogy azt a nőt fogadja el anyaként, aki magához 

tudja húzni a gyereket. Hai-tang inkább elengedi a fiút, mint hogy bántsa, így a bíró 

megtudja, ki a hamis anya. A gonosz Ah-sziunak be kell vallania a teljes igazságot. 

A KAUKÁZUSI KÉTAKÖR FORRÁSAI  ► előadás utáni feladat 
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A salamoni ítélet – Biblia, Királyok I. könyve 3. rész 16-18. vers    

„Akkortájt elment a királyhoz két szajha. Eléje járultak, s az egyik asszony azt 

mondta: „Engedj meg, Uram! Én, és ez az asszony itt ugyanabban a házban lakunk. 

Szültem a jelenlétében a házban. Három nappal lebetegedésem után ez az asszony 

is szült. Együtt voltunk, nem volt senki idegen a házban, csak mi ketten voltunk a 

házban. Aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia, mert agyonnyomta. Erre 

éjnek idején fölkelt, s míg szolgálód aludt, elvette mellőlem fiamat és saját keblére 

fektette, az ő halott fiát meg az én keblemre tette. Amikor fölkeltem, hogy 

megszoptassam, lám, halott volt a fiam. De virradatkor jobban megnéztem, s kiderült, 

hogy nem az én fiam volt, akit szültem.” A másik asszony azonban ellene vetette: 

„Nem igaz, a te fiad halott, s az enyém az élő.” Így vitatkoztak a király előtt. Erre a 

király azt mondta: „Ez azt állítja: Az az én fiam ott, mármint az élő, s a te fiad a halott. 

Az meg kijelentette: Nem igaz, a te fiad a halott, az enyém az élő.” Aztán 

megparancsolta a király: „Hozzatok ide egy kardot!” Odavittek hát a királynak egy 

kardot. S a király így szólt: „Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét 

az egyiknek, a másik felét a másiknak!” Akkor az az asszony, akinek a gyerek a 

sajátja volt – mivel fölébredt benne a fia iránti szeretet –, azt mondta a királynak: 

„Engedelmeddel, uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne öljétek meg!” A másik 

ellenben így kiabált: „Ne legyen se az enyém, se a tied, vágd ketté!” Most a király 

vette át a szót, s azt mondta: „Annak adjátok oda a gyereket, ne öljétek meg! Mert az 

az anyja.” Egész Izrael hallott a király ítéletéről, és nagy tiszteletre ébredt a király 

iránt, mert látták: isteni bölcsesség tölti el, hogy igazságot szolgáltasson.” 
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► Feladat: Gyűjtsétek össze a hiányzó információkat az összehasonlító 

táblázathoz! 

  

 

 

 

 

’A salamoni ítélet’ 

(Biblia, Királyok 1. könyve) 

 

Li Hszing-tao: 

Krétakör 

 

Bertolt Brecht: 

A kaukázusi krétakör 

Mikor, hol 
írták? 

 13-14. századi Kína  

Milyen műfajt 
választott a 
szerző? 

 középkori kínai opera-dráma 
(narráció, dalok és színpadi 
játék) 

 

Mikor, hol 
játszódik a 
mű? 

 

 

a középkori Kínában  

Ki a perben 
érintett drámai 
hős? 

 Hai-tang, előbb prostituált, 
majd egy gazdag adószedő 
második felesége 

 

Milyen 
kapcsolatban 
van a hős a 
gyerekkel? 

 a főszereplő a gyermek vér 
szerinti anyja 

 

Mi mindenen 
megy keresztül 
a hős? 

 ártatlanul börtönbe kerül 
gyilkosság vádjával; el 
akarják venni a gyermekét 

 

Ki ítél a 
perben? 

 Bao Zeng, valós történelmi 
személy; legendásan 
igazságos bíró 

 

Hogyan 
végződik a 
történet? 

 győz az igazság; a 
gyermeket elveszik a gonosz 
feleségtől, és visszaadják az 
anyjának, aki örökli a férj 
vagyonát 
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Bemutató jellegű szerepformálás – A színészek feladata, hogy szerepüket azonosulás helyett 

’demonstrálják’, eltartott módon, pártatlanul mutassák be a nézők számára. 

Dalok és zenék – Brecht szerint a zene feladata, hogy gondolkodásra serkentsen, eloszlassa az 

illúziókat és megszüntesse az érzelmi viszonyulást. A zene és a dal nála nem a jelenet 

érzelmi hőfokának növelésére szolgál, hanem párbeszédbe lép a témával. A zene gyakran 

könnyed és derűs a dalszöveg komolyságához képest. A színházi helyzetet hangsúlyozhatja, 

hogy a zenészek láthatók a közönség számára. Ez is a távolságtartás megteremtését segíti. 

Didaktikusság – A didaktikusság célja egy erkölcsi tanítás átadása. Brecht pártolja a 

didaktikusságot, amennyiben darabjainak lényeges eleme valamilyen társadalmi, politikai vagy 

gazdasági problémával kapcsolatos üzenet megfogalmazása. 

Epikus színház – Brecht szerint ilyen az ideális színház: szembemegy a realizmussal, a 

melodrámával, az illúzióval, az érzelmi bevonással, a kikapcsolódás igényével. A 

közönségnek gondolkodnia kell a látottakon, és ítéletet kell alkotnia róla. Ennek érdekében 

Brecht szakított a logikusan kapcsolódó eseménylánc irodalmi hagyományával, és helyette 

egy epizódok sorozatából álló dramaturgiai szerkezetet hozott létre. Az egyes epizódok 

fókuszában eltérő témák állnak, változhat az idő, a hely és a szereplők köre is. Brecht arra 

törekedett, hogy különböző nézőpontokból mutassa meg a történetet: mintha egy közlekedési 

balesetet tíz különböző szemtanú szemszögéből látnánk. 

Feliratok – A bemutatott eseményt akár egy-egy jól látható felirat vagy plakát is árnyalhatja a 

közönség számára. Például ha egy veszekedő házaspár egyik tagja feliratot mutat a 

közönségnek, mely szerint ő régóta megcsalja vagy soha nem szerette a társát.  

Gestus – A Gestus (Brecht saját műszava) egy színházi technikát jelöl, amely segít 

meghatározni a figura érzelmi állapotát és a kontextust. A Gestus magába foglalja a 

gesztusokat, a mimikát, akár kijelentéseket is, amelyek tágabb jelentésbe rendeződnek – a 

Gestus az ember társadalmi valóját mutatja meg. Brecht a próbákon a színészekkel együtt 

fotókat tanulmányozott, és azon kísérleteztek, hogy szavak nélkül is minél többet el tudjon 

mondani a színészi jelenlét. Egy szivarba szippantó gyáros a nyomorgó munkások mellett: 

jelentésteli kép. Brecht – akinek Chaplin volt az egyik kedvenc színésze, mert csodálta, hogy 

mi mindent tud elmondani szavak nélkül is egy emberről – szívesen használt egyszerű, 

archetipikus vagy szociális státuszt jelölő neveket a szereplőkre: Katona, Lány, 

Parasztasszony... Egy szalutáló és menetelő katona csupán jellemző cselekvéseket hajt 

KIS FOGALOMTÁR BRECHT SZÍNHÁZÁHOZ  
► előadás utáni feladat 
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végre. Gestus az, ha a szalutáló katona holttestek között menetel a színpadon, s így 

értelmezést kap a Katona teljes létmódja. 

Hang – A színészeknek rugalmas hangi adottságokkal kell rendelkezniük. Brecht elvárta, hogy 

színészei énekeljenek, változatosan tudjanak bánni a hangjukkal, képesek legyenek 

különböző beszédmódokat visszaadni. 

Historizálás – Brecht szívesen helyezte a darabjait a jelen valóságtól eltérő időbeli és térbeli 

közegbe. Szerette a mitológiai történeteket, a jól ismert történelmi eseményeket vagy 

időszakokat, más évszázadokban, más kultúrákban játszódó meséket. A történetekben 

megjelenő társadalmi problémák a jelen problémáinak eltávolított megfigyelésére adnak 

lehetőséget. 

Humor – Brecht szerint a humor is tökéletes eszköz arra, hogy gondolkodásra késztesse a 

nézőt. A humor megtöri a feszültséget, elidegenít, rálátást ad, akadályozza az érzelmi 

azonosulást. Egy vicces dal vagy egy börleszk-jelenet is át tudja adni a komoly üzenetet.  

Jelmezek és kellékek – Brecht kedvelte a jelzésszerű jelmezeket és kellékeket. Elegendőnek 

tartotta egy-egy jellemző tárgy használatát. A jelmezcserék gyakran a közönség előtt 

történtek.  

Kilépés a szerepből, narráció – A színész kilép a szerepéből, és egyes szám harmadik 

személyű kommentárt fűz az általa játszott figura helyzetéhez, tetteihez, döntési 

lehetőségeihez.  

Látható színházi gépezet – A valóság illúziójának lerombolására alkalmas a színházi gépezet, 

az effekteket létrehozó technikai személyzet láthatóvá tétele is.  

Maszkok és bábok – A maszkok és a bábok kiválóan alkalmasak arra, hogy embereket vagy 

gondolatokat képviseljenek, reprezentáljanak. 

Montázs – A montázs kifejezést főleg a filmek világából ismerjük. Brecht is a némafilmekből vette 

az ötletet: a montázsban önálló jelenetek sora követi egymást olyan csoportosításban, amely 

a művész szándékai szerinti erős értelmezést ad a témának. (Brechtre nagy hatást gyakorolt 

Szergej Eizenstein orosz filmrendező 1925-ös Patyomkin páncélos című némafilmjének híres 

lépcsőjelenete.)  

Mozgás – Brechtet inspirálták az ázsiai színházi hagyományok. Csodálta a mozgásban és a 

mozdulatokban rejlő kommunikációs és stilizációs lehetőségeket, amelyek egyúttal az érzelmi 

távolságtartást is lehetővé teszik. 
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Nem lineáris történetmondás – Brecht kedvelte a töredezettséget, az időbeli töréseket, 

ugrásokat az epizódok között, valamint a drámai feszültséget leromboló párbeszédeket az 

epizódok előtt. 

Nézők közvetlen megszólítása – A realista színésznek úgy kell játszania, mintha egy valódi 

szobában lenne, és egy képzeletbeli negyedik fal választaná el a közönségtől. Brechtnél 

viszont ledől az ún. „negyedik fal”: a színészek olykor közvetlenül a nézőkhöz beszélnek, hogy 

ezzel is elemzésre, vitára, gondolkodásra késztessék őket. 

Szerepmegosztás – Egynél több színész is játszhat egy figurát, például úgy, hogy a főszerepet 

jelenetről jelenetre másik színész alakítja. A néző számára ez is egyértelművé teszi a 

szerepformálás reprezentatív jellegét, és akadályozza az érzelmi azonosulást.  

Szereptöbbszörözés – A színészek többsége több szerepet is eljátszik egy darabban. A 

közönséget ez a tény is időről időre figyelmezteti arra, hogy szerepeket játszó színészeket lát, 

nem valóságot.  

Szerzői utasítások – Brecht a próbákon gyakran a szerzői utasításokat is elmondatta a 

színészekkel, hogy a színész minél inkább rálátást nyerjen az általa alakított figurára. Ha az 

előadásban is elhangzanak a szerzői utasítások, akkor a néző is objektívebben figyeli a 

jelenetet. 

Szimbolikus kellékek – Egy tárgy különböző funkciókat kaphat az előadásban. Egy bőrönd 

funkcionálhat íróasztalként, autó ajtajaként vagy akár bombaként is. 

Színészek – Brecht azt akarta, hogy a színész soha ne felejtse el, hogy egy másik ember 

érzéseit, tapasztalatait közvetíti csupán. A színész mutassa be az általa alakított figura 

cselekvéseit és érzelmi állapotát, de ne élje bele magát a szerepbe, ne azonosuljon vele, és 

ne akarjon úgy tenni, mintha nem tudna a közönség jelenlétéről. 

V-effekt – A Verfremdungseffekt (’elidegenítő hatás’) szóból származó kifejezés olyan, 

szándékosan az előadásba épített hatáselemeket jelöl, amelyek megakadályozzák az érzelmi 

azonosulást: új fényben láttatják a dolgokat, hogy az intellektus objektivitásával 

gondolkozhassunk el róluk. Brecht véleménye szerint a meglepő, szokatlan megmutatkozás 

elősegíti a valóság megismerését. Képzeljünk el egy gyereket, akinek újra férjhez megy az 

édesanyja: lehet, hogy a gyerek életében először ekkor döbben rá, hogy az anyja egyúttal 

feleség is… 

Világítás – Brecht az egyszerű világítástechnikában hitt, mert nem akarta, hogy a színpadi 

látványosság elhomályosítsa az üzenetet. Az erős fehér fényt szerette, amelyben felismerhető 

az igazság. 
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► Feladat: Keressétek a brechti elmélet szerinti ellentétpárokat és rendezzétek 

táblázatba a fogalmakat! 

DRÁMAI SZÍNHÁZ EPIKUS SZÍNHÁZ 

  

A színpad megtestesít egy folyamatot  

  

  

  

  

Ajánlat, sugalmazás Érv 

  

  

  

  

  

 Montázs 

  

  

  

  

  

  

 

A gondolkodás határozza 

meg a létet 

A jelenetek egymásra 

építkeznek 

A jelenetek magukból 

építkeznek 

A néző bevonódik 

A néző szembenéz 

A színpad elmond egy 

folyamatot 

A szociális lét határozza 

meg a gondolkodást 

A világ, ahogy alakul 

A világ, ahogy van 

Az ember egy folyamatot jár 

be 

Az ember indítóokai 

Az ember kutatás tárgya 

Az ember olyan, amilyen: 

ismert és változatlan 

Az ember ösztönei 

Az ember pozíciója rögzített  

Az ember változó és 

változtatható 

Bevonja a nézőt a színpadi 

helyzetbe 

Döntésekre késztet 

Egyenes vonalú 

eseménysor 

Élményt közvetít 

Eltompítja a nézőben a 

cselekvésvágyat 

Értelem, megismerés 

Érzés 

Felkelti a nézőben a 

cselekvésvágyat 

Ismeretet közvetít 

Kanyarok 

Kívülálló szemlélővé teszi a 

nézőt 

Lényeg: hogyan zajlik a 

folyamat? 

Lényeg: mi lesz a konfliktus 

kimenetele? 

Növekedés 

Szenzációt kínál 

Szükségszerű kifejlet 

Tudjuk, milyen az ember  

Ugrások 
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A SZAKÉRTŐ ÉS AZ ÉNEKES. A jelenet a második világháború után játszódik, a 

szocialista Grúziában. A ’kolhoz’, az ’elvtárs’ és a ’szovjet’ szavak utalnak a történelmi 

korszakra. Mivel a falusiak egy használati vagy tulajdonjogi vitát folytatnak, arra lehet 

számítani, hogy a színdarab is ilyesmivel lesz kapcsolatos.  

Az Énekes fontos információkat mond el a darabról: lesznek benne énekek, sok szereplő 

játszik, maszkokat használnak, régi mondát írtak át, bölcsességet közvetít a két történet és 

sokáig tart.  

Brecht szellemessége, öniróniája, humora csillan meg abban, ahogy az Énekes 

mesteremberes komolysággal, emelkedett, mégis gyakorlatias szavakkal beszél, majd a 

Szakértő civil tartózkodást és mérsékelt lelkesedést mutató kérdésére a darab hosszát érintő 

kérlelhetetlenséggel válaszol. Az információk a valódi nézőknek is szólnak: két történetre, 

tehát hosszú előadásra készüljenek. Jól teszik, ha nem a Szakértő sietségével állnak a 

darabhoz. Ha van fülük a humorra és a bölcsességre, kitűnően fognak szórakozni.  

A keretjáték elhagyásával egy fontos idézőjel eltűnik a mese körül, amely felvállalttá és 

indokolttá teszi a tanmese-jelleget. Brecht szerint az elhagyásával maga a cím is érthetetlen 

lesz: miért kerül át a Kaukázusba (Grúziába) a kínai történet? Másfelől viszont a szocialista 

kolhozfalvak naiv és idealizált vitája ma anakronisztikusan, illetve finom irónia helyett 

paródiaként hat, ezért a keretjátékkal járó jelentéstöbblet kockázatos módon bonyolítaná 

vagy terhelné túl az önmagában is érdekes Krétakör-történetet. A Szakértőnek pedig valahol 

igaza is van: a darab hossza sem elhanyagolható színházi szempont. A bábszínházi 

előadásban a keretjáték helyett a főtörténetet megnyitó jelenet idézi meg a modern kort a 

félig közelmúltbeli, félig jelenbeli „diktátordizájn” segítségével. 

 

 

A „KÉT TÖRTÉNET”. A közös kiindulópont: C, A. Egyik cselekményszál (Gruse 

története): B, D, P, S, E, K, N, L. Másik cselekményszál (Acdak története): I, R, M, O, G, H, 

J, F.  (A két cselekményszálon belül apró cserék lehetségesek, nem minden ponton 

szükségszerű a sorrend.) 

Gruse és Acdak életét egyaránt felforgatja a nagypolitika az amúgy is háború által sújtott 

országban. A véletlen mindkettejük elé sodor egy kiszolgáltatott embert, és egyiküket sem 

viszi rá a lélek, hogy segítségnyújtás nélkül sorsára hagyják a bajba jutottat, noha ezzel 

mindketten „parazsat gyűjtenek a fejükre”, ahogy Gruse fogalmaz. Gruse a 

fenyegetettség mellett egy hatalmas fizikai és lelki felelősséget vesz a nyakába, Acdak pedig 

váratlanul a politika életveszélyes hatalmi hintájában találja magát. A túlélésüket segítő 

tulajdonságok felsorolásában a gyerekek bizonyára találékonyak. A Gruse előtt álló és a két 

főhős sorsának összefonódásában kulcsszerepet játszó per a történet e pontján talán nem 

következtethető ki, de a kíváncsiságot fokozza a kérdésről való gondolkodás, illetve 

elfogadhatóbbá teszi azt a dramaturgiai eljárást, amely épp a legfeszültebb, legválságosabb 

pillanatban állítja meg a történetet, és kezd el egy teljesen más szálat mesélni. 

TANÁRI ÚTMUTATÓ, MEGOLDÁSI JAVASLATOK 
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EMBEREK ÉS BÁBOK A SZÍNPADON. A feladatban említett mindkét szereposztási kihívás 

alkalmas arra, hogy a diákok felismerjék: Brecht – már a szereplőlistával – elidegenítő 

hatásokat kódolt a drámájába. A rengeteg szerepet egy hagyományos élőszereplős színház 

is csak szerepösszevonásokkal tudja eljátszatni, ami – Brecht szándékának megfelelően – 

nem támogatja a beleélést, a valóság szemlélésének illúzióját. A csecsemő 

megjelenítéséhez kézenfekvő megoldás a báb (baba). Innen pedig már csak egy lépés arról 

elgondolkozni, hogy a szereplők egy részét vagy összességét is meg lehet jeleníteni 

bábokkal. A kérdésről való előzetes gondolkodás felvethet olyan megfigyelési szempontokat, 

amelyekre az előadás megtekintése után feltétlenül érdemes visszatérni, különös tekintettek 

arra, hogy éppen baba-báb nem került az előadásba. Ez a megoldás azzal támogatja a 

brechti koncepciót, hogy absztraktabbá, gondolatibbá teszi a központi problémát, 

amelynek jelképes megtestesítője a baba. 

„RETTENETES A KÍSÉRTÉS A JÓRA”. A feladat lényege az egyes helyzetek kreatív 

kidolgozása. Nem csak a helyzetek, hanem a tanulságot vagy tanítást megfogalmazó, emelt 

stílusú narráció használata és a karakteres gesztusok is Brecht világára készítik fel a 

diákokat. 

GRUSE ÉS A VILÁG. Kézenfekvő a hasonlítás, hiszen Brecht maga hivatkozik a 

festményre, amelynek központi nőalakja egy pokoli káoszon igyekszik áthaladni. Az 

elszánt asszony páncélt és fegyvert visel, ami Gruséra nem jellemző (bár szorult 

helyzetében ő is leüti a vérteseket!). A festmény kapcsán érdemes beszélgetni a diákokkal 

arról, hogy Brecht is egy égő város poklából, a hatalmi vákuum káoszából indítja el a hősét – 

egy olyan világot mutat meg, amelynek legkiszolgáltatottabb lakói a kisemberek, miközben a 

hatalmasok is bármikor pórul járhatnak.  

A bábszínházi technikák jóvoltából a bruegheli ábrázolás groteszkségével, a hatalmasra 

vagy apróra torzított testméretek fantasztikumával rokon megoldásokat is emlegethetünk 

(ld. például a zsinóron rángatott, sivalkodó marionett hölgyeket a karavánszerájból, az óriási 

testű Lavrenti-házaspárt vagy az ujjbábként önmagát megkettőző Sauva rendőrt…).   

V-EFFEKTEK, BÁBOK. A báb természetesen tökéletes brechti V-effektnek tekinthető. A 

bábtípusok (például marionett, ujjbáb, kesztyűbáb, pálcás síkbáb, nagyméretű bunraku) 

felsorolása akkor válik igazán érdekessé, ha a diákok megsejtik, hogy a bábtípus 

megválasztásának művészi jelentése, jelentősége van. Nem mindegy, hogy a bábot 

mozgató színész látható módon él-e együtt a bábbal, vagy csak a hangját hallják a nézők. Az 

előadásban minden báb mozgatója látható, illetve számos átmeneti megoldással is 

találkozhatunk: az élő szereplők maszkok segítségével válnak maguk is bábszerűvé, 

illetve testrészeiket „adják kölcsön” a bábjaiknak. Bábok és emberek kommunikálnak 

egymással, közös univerzum lakói. Brecht a színészi játékban is az eltartottságot, a 

reflektáltságot keresi az átélés és azonosulás helyett, és erre nagyszerűen alkalmas a 

színész és a hozzá tartozó báb közös játéka.  
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Az emberi személyiség többrétegűségét szinte gyermekien egyszerű módon lehet 

megmutatni a bábtechnikák (köztük az átmeneti technikák, például a maszkok és protézisek) 

segítségével. 

Natela kormányzóné esetében például két hangsúlyos esetben is szétválik a báb és a 

színész játéka: egyszer, amikor férje kivégzése után a hisztérikus pakolás közben egyszer 

csak a színész az ölébe csapja a bábot, és ijedelmét elárulva megkérdeti: „Mit gondoltok, 

rám is kezet mernek majd emelni?” Másodszor pedig a per elvesztése után: a színész szó 

nélkül kibújik a bábbal közös, jelmezszerű szoknyából, és sértetten levonul a színpadról – a 

harsány színjátéknak Natela részéről nincs tovább értelme. A bábbal tehát a figura olyan 

megkettőzött képviseletet kap, amely lehetőséget teremt a megformált alak 

személyiségrétegeinek frappáns és érthető megmutatására. Hasonlóan sokatmondó a piciny 

Sauva-ujjbáb megkettőző funkciója. 

A maszkokra és „testrészkölcsönzésekre” ugyancsak számtalan példa van. Azon szereplők 

többsége, akik egyéniségként nem túl érdekesek, nem szerethetők vagy nem képviselnek 

személyes szempontokat, maszkot visel. A magát haldoklónak tettető Juszupnak az arcát 

adja kölcsön a színész, teste azonban „bábszerű”: haldoklóként ágyba fektetett csontváz-

testet cipel maga előtt, egészségesként pedig körbetömött, dagadozó műtest veszi körül. A 

falusi asszonyok hatalmas, karikatúraszerű szájat, arcot kapnak, és így sorolhatók a példák 

tovább. 

További példa, amikor a darab egy-egy – párhuzamos – jelenetében a valódi identitást 

leleplező szerepet tölt be egy testrész: a kéz. A bábtechnikának mindkét esetben fontos 

szerep jut. Amikor Gruse a karavánszeráj marionetthölgyei előtt lepleződik le kérges, 

munkás kezeivel, akkor a méretbeli aránytalanság emeli ki a motívumot, amikor pedig Acdak 

veszi észre a koldusgúnyában menekülő nagyherceg fehér kezeit, akkor az álruha részeként 

hordott protéziskéz mögött rejtegetett valódi kezek felbukkanása okoz derültséget. 
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A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR FORRÁSAI  
 

  
 
 
 
 

 

’A salamoni ítélet’ 
(Biblia, Királyok 1. könyve) 

 
Li Hszing-tao: 

Krétakör 

 
Bertolt Brecht: 

A kaukázusi krétakör 

Mikor, hol 
írták? 

Az ószövetségi történet a 
Kr.e. 7-8. századi ókori 
Izraelből.. 

13-14. századi Kína 1944-ben az Egyesült 
Államokban 

Milyen műfajt 
választott a 
szerző? 

bibliai történet középkori kínai opera-
dráma (narráció, dalok és 
színpadi játék) 

epikus dráma 

Mikor, hol 
játszódik a 
mű? 

Salamon király idejében 
(Kr.e. 10. sz.), Izrael 

 

a középkori Kínában a Krétakör-történet a 
Kaukázus vidékén 
játszódik az ősi időkben 

Ki a perben 
érintett 
drámai hős? 

két névtelen szajha közül 
az egyik az igazi anya; ő 
felmagasztosul, a hazug 
megszégyenül 

Hai-tang, előbb prostituált, 
majd egy gazdag 
adószedő második 
felesége 

Gruse, a konyhalány 

Milyen 
kapcsolatban 
van a hős a 
gyerekkel? 

az igazi anya vér szerinti 
szülője gyermekének 

a főszereplő a gyermek 
vér szerinti anyja 

Gruse saját döntése, hogy 
felvállalja a gyermeket 

Mi mindenen 
megy 
keresztül a 
hős? 

az igazi anya elszenvedi a 
vita és a per 
megpróbáltatásait, majd 
megigazul 

ártatlanul börtönbe kerül 
gyilkosság vádjával; el 
akarják venni a gyermekét 

a háború, a puccs és a 
polgárháború által sújtott 
országban vándorol, 
kényszerházasságot köt, a 
saját boldogságát teszi 
kockára… 

Ki ítél a 
perben? 

Salamon, a bölcs és 
igazságos király 

Bao Zeng, valós 
történelmi személy; 
legendásan igazságos 
bíró 

Acdak, a véletlenül bíróvá 
lett ravasz és öntörvényű 
kópé 

Hogyan 
végződik a 
történet? 

Salamon bölcsessége 
folytán győz az igazság 

győz az igazság; a 
gyermeket elveszik a 
gonosz feleségtől, és 
visszaadják az anyjának, 
aki örökli a férj vagyonát 

Acdak bölcsessége folytán 
győz az igazság, a vér 
szerinti, ám önző és 
felelőtlen anya nem kapja 
vissza gyermekét 
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KIS FOGALOMTÁR BRECHT SZÍNHÁZÁHOZ
5
  

 

DRÁMAI SZÍNHÁZ EPIKUS SZÍNHÁZ 

Eltompítja a nézőben a cselekvésvágyat Felkelti a nézőben a cselekvésvágyat 

A színpad megtestesít egy folyamatot A színpad elmond egy folyamatot 

Érzés Értelem, megismerés 

Élményt közvetít Ismeretet közvetít 

Lényeg: mi lesz a konfliktus kimenetele? Lényeg: hogyan zajlik a folyamat? 

Szenzációt kínál Döntésekre késztet 

Ajánlat, sugalmazás Érv 

A jelenetek egymásra építkeznek A jelenetek magukból építkeznek 

Szükségszerű kifejlet Ugrások 

Egyenes vonalú eseménysor Kanyarok 

Bevonja a nézőt a színpadi helyzetbe Kívülálló szemlélővé teszi a nézőt 

Az ember ösztönei Az ember indítóokai 

Növekedés Montázs 

A szociális lét határozza meg a gondolkodást A gondolkodás határozza meg a létet 

A néző bevonódik A néző szembenéz 

A világ, ahogy van A világ, ahogy alakul 

Az ember olyan, amilyen: ismert és változatlan Az ember változó és változtatható 

Az ember pozíciója rögzített Az ember egy folyamatot jár be 

Tudjuk, milyen az ember Az ember kutatás tárgya 

 

                                                           
5
 A táblázat forrása: Brecht: Színházi tanulmányok. Bp. 1969  
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