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a a darabcímből lidércesen foszfo-
reszkáló történelmi szégyen, vala-
mint az embernek a más vallású,
fajú, anyanyelvű ember által való
üldöztetése és legyilkolása, tehát a

II. világháború komor emlékétől függetlenül
máig létező és pusztító emberiségha-
sadtság, e súlyos téma megengedné, némi
iróniával azt kellene mondanunk: nem
ártott volna, ha Joshua Sobol még kotlik
néhány szemesztert drámatrilógiájának
első részén. Az 1939-es születésű izraeli
író ugyanis egy hosszúra nyúlt drámaíró-
szeminárium után határozta el, hogy
papírra veti a Gettót (amelyet később az
Ádám és A föld alatt című folytatás
követett). A mű kétségbevonhatatlan
aktualitása és nemes erkölcsisége messze
előtte jár dramaturgiai és stiláris
értékeinek.

Mácsai Pált, a Madách színházi előadás
rendezőjét vélhetőleg a darab eszmeisége
és a színpadra állításkor sok és változatos
játékfeladatot kínáló tarkasága ragadta
meg, midőn turistaútján lenyűgözte egy
külföldi előadás. Vizsgázóként-
pályakezdőként megbabonázta őt az a
kihívás, amely a „színház a színházban"-
ábrázolás összetettségéből, énekes-ze-
nés-táncos-bábos kavalkádjából ered, sőt
ambíciója és a körúti „Nagymadács" re-
pertoár- s játékhagyománya arra sarkallta,
hogy minden tekintetben monumentális
produkciót igyekezzék létrehozni. Így a
meseszövés, a szerkesztés, a közlés fogya-
tékosságainak és ellentmondásainak finom
kendőzése helyett- lázas jószándékában és
túlfokozott igényességében -, csak tetézte
a bajokat, a saját gondjait, fölfedve a tér-
képzés, a színészi megelevenítés-mód, a
hatásmechanizmus, a közönséghez való
viszony a megújult Madách Színházra is
átöröklődött hagyományos problémáit.
Lüktető-hullámzó, vegyes színvonalú előa-
dást teremtett, melyben a fölemelő részle-
tek közhelyekkel szomszédosak, és elhibá-
zott vagy unalmas epizódok váltanak át
kitűnően megoldott mozzanatokba.

1942-43-ban a vilnai gettó a mintegy
ötödére fogyatkozott helybeli zsidóságot
zsúfolta össze, noha nem valamennyiüket,
mert létezett ennél rettegettebb hely is. A
kistársadalommá szerveződő tömeg
parancsnoka, Jakob Gens maga is zsidó.
Hatalma nem csekély, de élet és halál
igazi ura itt az árja faj ifjú reprezentánsa,
Kittel. Ő az, aki szétszór és szemenként
összegyűjtet egy zsákocska babot, s mert
a kilónyi tiltott csempészáruból végül hat
deka hiányzik, megváltó mutatványokat
követel cserébe a vétkes színész-éne-

Koncz Gábor a ,,becsület gonosztevője"

kesnő Chajától; szükségképp működni
engedi a gettószínházat. A darabban pár-
huzamosan fut a művészi („nem hasz-
nos") tevékenység Srulik vezetésével, és a
kapitalista vállalkozássá terebélyesedő
szabóipari bedolgozás: a véres, golyó
szaggatta német egyenruhák tisztítása,
javítása, a „hasznos" munka, Weisskopf
irányításával. Mindkettő a gettólakók élet-
ben maradását szolgálná, ha a termelő és
a nem termelő szféra érdekei és törekvé-
sei nem ütköznének egyre erősebben
(akár egy rosszul működő civil társada-
lomban...), s ha a szeszélyes Kittel nem
úgy taposna el bárkit, bárkiket, mint a
csikket. Végül is se énekelni, mókázni, se
varrógépet tiporni nem lehet a halál ellen,
de a játék ideája és a robot kényszere
között mégiscsak van egy kis különbség.

Götz Béla óriási, rideg, erődítménysze-
rű, fogva tartó díszletét hatalmas akasz-
tófa-ácsolatok őrzik (a megtorló akasztás
viszont másutt történik). A tér osztottsá-
ga, többszintessége jó, tagoltsága kevés-
bé. A jobboldalt elöl, kissé süllyesztve
elhelyezett gettókönyvtár miatt a látvány
súlypontja áttevődik a színpadi bal-oldal-
ra, meg-megbomlik a színhely, s vele a

jelenetek, mozgássorok arányossága.
Borsi Zsuzsának ezúttal főleg nem hor-
dott, föl nem vett jelmezeket kellett tucat-
jával terveznie és válogatnia, mert ugyan
rengeteg szereplőt vonultat föl a dráma,
és szenvedő testükön a nyomorúság ru-
hadarabjait, rongyait is árnyalni volt szük-
séges, az igazi kelléktár a levegőben lóg,
vagy vállfákra akasztva tizesével lengede-
zik. Ezek a gazdátlan öltözékek, holtakról
lefosztott ruhák kísértetiesen emlékeztet-
nek a volt emberekre, és sejtetik a jövendő
sorsokat; az uniformisok pedig testetlenül
is hadseregként masíroznak. A ma-
gasban függő, szinte repülő, fényesre és
színesre világított, valószínűtlen ruhatár-
ral Mácsai az előadás szép, borzongató
emblémáját alkotta meg, s ilyen jelképfol-
tokra máshol és máskor is futja tehetsé-
géből.
A dalok tolmácsolásából (zenei vezető:
Kocsák Tibor), a takarékos, enyhén rituá-
lis koreográfiából (tervező: Szirmai Béla
m. v.), a betétszámok poentírozásából
kitetszik, hogy a Madách gárdája nagy
gyakorlatot és biztonságot szerzett a ke-
vert műfajú alkotások megjelenítésében,
otthonos, rátermett a zenés művek előa-
dásában. Sajnos a játékkultúra sokkal ve-
gyesebb benyomást kelt. A statiszták úgy-
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ahogy a helyükön vannak; a kisebb szere-
pek alakítói csak arról tesznek
tanúbizonyságot - fiatalok is, idősebbek
is -, hogy örökös háttérbeszorítottságban
élik szín-házi mindennapjaikat. Paródiát
nem lehet minimális utánzókészség
nélkül bemutat-ni; a már öt, tizenöt vagy
ötven darabban látott egyetlen gesztus,
egyetlen hang-súly ismétlése ellene
játszik a kényesebb
szerepformálásoknak; akik több figurát
testesítenek meg, azoknak el kell tudniok
választani egyiket a másiktól; Gyabronka
Józsefnek pedig (Hasszideus; rabbi)
végre radikálisan és kíméletlen önkritiká-
val tisztáznia kellene, hogy ahol a szerep
mélyét véli (s ezt nemegyszer el is hitetik
vele), ott még csak a felszín borzolódik.

A játékmester Dunai Tamás (Srulik),
együtt, közösen Paudits Bélával (Bábu).
Ez a groteszk páros, a fájdalmas arcú,
bölcs komédiás - hasbeszélő -, és az
általa mozgatott ember nagyságú báb
nemcsak attól a testvérien talentumos,
fegyelmezett összmunkától emlékezetes,
amit a feketébe bujtatott gettófőszínész és
a virító jelmezű, szívarcúra pingált bohóc-
bábu alakítói produkálnak, nemcsak Du-
nai beszédtechnikája és a csonttalan Pau-
dits laza testbeszéde érdekes színházi je-
lenség, de az is, amikor elválnak egymás-
tól. Dunai Tamás a nagyon halványan
megírt Chaja-szerelembe szemérmes fér-
fibájt színez, Paudits Béla pedig úgy képes

Jelenet a Gettó Madách színházi előadásából
(Schwanner Endre felvételei)

gazdátlanul, asztallábnak támasztva, le-
konyult fejjel, élettelen rongycsomóként
ülni, hogy az maga is szimbólummá válik.
Nem nekik kellene feledtetniük, hogy a
vékonyka kerettörténet (Srulik színrelép-
tével) fölösleges, hogy a Bábu kaca j - és
sikoltásnyi önálló léte nem következik a
korábbiakból (ahogyan más dolgok is
meglehetős váratlansággal buknak ki az
epizodikus, szaggatott képsorból; például
az inzulinjelenet, az etikai vita: szabid-e
megvonni az idősektő l, menthetetlenektől
a gyógyszert mások kezelése érdekében,
akik tán megérhetik a kiszabadulást).

Akárcsak Paudits, Balikó Tamás is
vendégként játszik, s ő is nagy nyeresége
az előadásnak. Kitteljén nemcsak a
sablonokat kerülni igyekvő színészi
tudatosság érződik, hanem a rendezővel
való s az előadás idejére is kiterjedő
állandó, termékeny konzultációs viszony.
A borotva-éles eszű, művész hajlamú -
egyik kezében hangszert, a másikban
géppisztolyt tartó -, ördögien színváltó, a
döntő pillanatban vadállatian kegyetlen
és bosszúálló nácit, ezt az ábrázolási
konvenciót már rengetegszer láttuk.
Balikó rózsás kisfiú és agyongyötört agg
is tud lenni a hóhér férfiban; s azért meri
tovább rontani a rosszat, mert egy szinte
mellékesen odavetett, ám
kulcsfontosságú mondat szerint tisztában
van vele: ő sem fog soha a
mennyországba kerülni; akkor hát
minden mindegy. Kittel homályos
alteregóját (álruhás énjét?), a zsidó
kulturális javakat cinikusan mentő tudóst
Balikó Tamás rá-

bízza a sötét szemüvegre, a sántító járás-
ra. Elmaszkírozza azt, ami nincs. Ez a
második én nyilván a vereséget követő
túlélésre, menekülésre gondol, amikor
szövetségest keres - a megoldás, a kivitel
azonban az írói esetlegességek, ötletsze-
rűségek közé sorolódik. Ezek az ötletek
ugyanakkor általában dicséretesen szín-
szerűek, hálásak, a babszedegetéstől az
álorcás-elkomolyodó paródián át a külön-
féle teátrális megnyilvánulásokig. Sobol-
nak nem az írói rang, hanem a téma és a
színszerűség hozta a világsikert.

Györgyi Anna (Chaja) riadt, szenvedő,
durcás, egzaltált, fogát összeszorító; „szí-
nésznős", amilyen a figura igazi szí-
nésznő korában lehetett, és szerencsétlen
pária, mint most a gettó mindmegannyi
megalázottja -csak azt nem készíti elő (az
író sem), hogy éppen ő fog megszökni (a
társulat halálával váltva meg az életét). A
Ljubát játszó Bajza Viktória tartásán,
dinamizmusán látszik, hogy arra gondol,
amikor Chaja az övé (mivel ketten föl-
váltva viszik a két szerepet). Koncz Gábor
kitűnő mint a feltétlen becsület gonoszte-
vője: akárhány litván zsidó holttestével
hajlandó fizetni, hogy minél többet meg-
menthessen a jövőnek. Amikor az erkölcs-
telen reálpolitika a realitását is elveszti,
megrendítő szótlansággal vá l la l ja-egye-
düli tudatos mártírként - a közös sorsot
Kittel egyszemélyes kivégzőosztagának
fegyvere előtt. Kár, hogy még csikorog
(mert kimódoltan, katonásan egyarcú) a
szerep. Avar István személyiségének sú-



lyát, az önmagában is jellemző választé-
kos beszédmódot kölcsönzi Kruknak, a
volt kommunista könyvtárosnak. Ennyivel
be is érte, mert Mácsai nem segítette el e
mellékfigura humoráig-humorosságáig,
vagy nem kereste egyéni tragédiáját:
csak a zsidókutató nem zsidóhoz (a
„második" Kittelhez) való kapcsolatba
helyezte be. Székhelyi József műszaki
rajzot készített Weisskopfról, a németgyű-
lölő szabóról, aki a holtak hátán is megél,
váll-lapos náci kabáthegyeken lépked föl-
felé, dúsgazdag lesz a gettó ruhagyárosa-
ként, és végül már a Göringgel való talál-
kozásról, üzleti kölcsönösségről álmodik.
Nincs milliméternyi vétés, egyetlen hibás
mozdulat sem ebben az örök zsidóban. De
nincs benne az ember se. Székhelyi egyre
fölényesebb és aprólékosabb mesterség-
beli tudás birtokában csinál egyre tartal-
matlanabb alakokat. A külső tudás fölfalja
a belső tudást. Ebben közrejátszhatnak
olyan csak külső szerepek, amelyek közül
a Vannak még kísértetek portása még
nem is a legrosszabb, legelhibázottabb
volt; s az is, hogy a rendezők épp az
alakítás legbensőbb kérdéseiben nem
tudnak vagy nem akarnak közel férkőzni a
színészhez. Juhász Jácint egy jelentékte-
len epizódba visszahúzódva várakozik,
hogy egyetlen kirobbanásában puritánul
hatásos legyen.

A további részletkérdésekkel (így az es-
télyjelenet föltűnően sok megoldatlansá-
gával, bizonytalanságával) szükségtelen
itt előhozakodni.

A Madách színházi Gettó részben a túl-
ságig kidolgozott, majdnem „agyonter-
velt ", másutt átsiklottak tét nélkülinek
vélt, noha fontos részleteken. Ha igaz,
hogy a múló időben minden művet az
mér, ami a legjobb benne, akkor Dunai
Tamás és Balikó Tamás játékát és főleg
Paudits Béla tátogó bábjának kiáltó
némaságát megőrizzük. Akinek nem jött ki
hang a torkán, az mondta a legtöbbet.

Joshua Sobol: Gettó (Madách Színház)
Fordította: Szántó Judit. A dalszövegeket fordí-
totta: Fábri Péter. Dramaturg: Müller Péter.
Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Zenei
vezető: Kocsák Tibor. Koreográfus: Szirmai
Béla m. v. Rendezte: Mácsai Pál.
Szereplők: Dunai Tamás, Paudits Béla m. v.,
Györgyi Anna, Bajza Vikória, Balikó Tamás
m.v., Koncz Gábor, Avar István, Székhelyi
József, Juhász Jácint, Kéry Gyula, Bálint
György, Nagy Anna, Pádua Ildikó, Tóth Tamás,
Laklóth Aladár, Kautzky Armand, Gyabronka
József.

- Ön 1984-ben a Theater heute című fo-
lyóirat hasábjain így mutatkozott be:
,,1939-ben Izraelben születtem, ott nőt-
tem fel, és ott is élek. A Sorbonne-on
tanultam filozófiát; 1970-ben fejeztem be
tanulmányaimat, s ekkoriban kezdtem
színdarabokat írni. Társadalmi problémá-
kat feldolgozó dokumentumdrámákkal
kezdtem; első színművem az öregekről
szólt, interjúk és személyes kutatások
alapján. Utána több szatirikus darabot
írtam. Politikailag az izraeli baloldalhoz
számítom magam. Dolgozom az Al Ha-
mishar (Őrszem) című lapnál: a pénteki
szám szatirikus oldalát szerkesztem. 1971
óta tizenhét darabomat adták elő Izrael-
ben, a legtöbb kortársi témájú, csak a két
utolsóban, a Weininger éjszakájában és a
Gettóban kíséreltem meg, hogy a zsidó-
ság, Izrael állam és a cionizmus bonyolult
kapcsolatával foglalkozzam."
A tömör önarckép kapcsán két kérdé-

sem lenne. Az első: ön tehát Izraelben
született, ám szülei bizonyára bevándor-
lók voltak. Honnan jöttek?
- Apám ukrán volt, anyám lengyel, de

anyai nagyanyám Vilnában született.

- Vagyis a Gettó színhelyén. Ön már
járt ott?
Nem, de most alkalmam lesz rá: az év

folyamán ugyanis bemutatják a Gettót.
Már csak ezért is remélem, hogy a politi-
kai helyzet nem fog közbeszólni.
 Másik kérdésem hosszabb választ

igényel. Mi történt 1984 óta?
Nos, egy időre tagja lettem a Haifai

Városi Színház igazgatóságának, de a Je-
ruzsálem-szindróma című drámám miatt
kitört politikai botrány után kiváltam a
színházból. Újságíró sem vagyok már;
csak drámaírásból élek.
 És mit írt azóta?
 A Gettót eredetileg is egy trilógia

első részének szántam. Azóta
megszületett a két folytatás: az Adam és
a Föld alatt. - Összefoglalná a trilógia
alapgondola-tát?
 Különböző aspektusokból akartam

bemutatni az elnyomással szembeni kö-
zösségi ellenállás módozatait. A darabok
egyébként nem egymás folytatásai; úgy-
szólván szimultán játszódnak, s mind do-
kumentált valóságon épülnek. Az Adam a
gettóbeli ellenállási mozgalom vezérének
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