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Hőseink ezúttal egy ravatalozóban gyülekeznek. Prudens ugyanis meg-
halt: könyvtárának rendezése közben megcsúszott a létrával. lezuhant, és
fejét szétzúzta az alattomosan terpeszkedő fekete zongora sarkában.
„Könyvmolysors"- mondta a szörnyű hír hallatán Flegmaticus. A temetés
után egy közeli kertvendéglőben találjuk őket

FURORICUS Gondolom, maguknak is Petri György morbid vicce jár a fe-
jükben: „Ki lehetett azaz állat, aki a Sírkerti úton egy vendéglőt Sörkert-
nek nevezett el?"

Senki nem nevet

FLEGMATICUS Uraim, hamarosan mi is sorra kerülünk...

CRITICUS „Nem akarok meghalni. De meg fogok halni."

FLEGMATICUS „Mint mindenki, kishaver."

CRITICUS „Az még nem ok."
FURORICUS Jól hallom, hogy maguk Bernard-Marie Koltés Roberto Zuc-

co című darabjából idéznek? Szegény Prudens, még ott volta bemuta-
tón. Rémes, hogy valakinek ez legyen az utolsó emléke a magyar szín-
játszásról...

FLEGMATICUS Ha jól emlékszem, Prudensnek tetszett a darab.

FURORICUS A darab talán igen, de az előadás?!
CRITICUS Uraim, uraim, tartsunk talán rendet! Szóval maga, Furoricus, ha

jól sejtem, külön akarja választani a darabot az előadástól. Nem vezet
ez kritikai dilettantizmushoz?

FURORICUS Ebben az esetben valószínűleg nem. Én ugyanis jónak tar-
tom a darabot, ha nem is egyértelmű remekműnek. Ugyanakkor az elő-
adás a vendég Dezoteux rendezésében nagy mértékben a megírt szö-
veg ellenében keletkezett, sokszor súrolva a paródia határát. Mintha a
kiváló belga egyáltalán nem vette volna komolyan Koltés elképzeléseit,
egy modem tragédia megteremtésére irányuló heroikus kísérletét. Ha
van egyáltalán posztmodern színház, akkor ez annak mintapéldája:
nem szól és nemis akar szólni semmiről, legfeljebb önmagáról, de arról
nagyon. Nem tudom, mennyire lehet komolyan venni a rendező Pesti
Műsor-beli nyilatkozatát, de abban valami ilyesmi állt: ő színházat akar
csinálni, és erre számára megfelelő lehet a telefonkönyv is. De hát akkor
miért választotta ezt a darabot?

CRITICUS Nagyon fontos dologról beszél. De megint azt mondom: tart-
sunk sort a gondolatmenetben. Előbb beszéljünk a darabról.

FLEGMATICUS Ez annál is fontosabbnak látszik, mivel a bemutató után a
magyar színikritikusi kar egy emberként kiáltotta: Koltés darabja na-
gyon rossz. A bizonyítás, az elemzés - „természetesen" - ezúttal is el-
maradt. Ismét megdöbbentő volt a magyar kritikusok önelégültsége, a
saját csalhatatlanságukba vetett, cáfolatot, kételyt nem tűrő hite.

CRITICUS Valószínűleg majdnem mindenki az előadott szöveg alapján
ítélt, és nem olvasta az „eredetit." Pedig Koltés drámája rendkívül vé-
giggondolt, néhány alapkérdésre koncentráló szöveg, amely egy-két
felejthetetlen és a szó legjobb értelmében költői metaforában fogalmaz-
za meg önmagát. Ezáltal képes elkerülni anyaga legnagyobb veszélyét,
a naturalizmust, anélkül azonban, hogy egyetlen pillanatig is abszurddá
vagy szürrealistává lenne. Ebben a darabban a világ abszurd és nem a
dramaturgia. Koltés első kérdése: ki a gyilkos? Hogyan válik egy ember
gyilkossá!? Hogyan születik meg a gyilkos gondolat? Mi van előbb: a
gondolat vagy a tett? E kérdéseket mára darab első jelenetében felte-
szik az őrök, de nem tudnak megfelelni azokra.

FLEGMATICUS Ezeket a kérdéseket, ha indirekt módon is, Zucco ugyan-
csak felteszi magának a dráma tizenkettedik jelenetében, a Hölggyel
folytatott dialógusában. Teljesen nyilvánvaló, hogy önmagát nem tartja

gyilkosnak, viszont a pályaudvaron nyüzsgő tömegre ezt mondja: „Nézze
ezeket az őrülteket. Nézze. milyen gonosz a pofájuk. Mind gyilkosok.
Sose láttam ennyi gyilkost egyrakáson." és tovább: „Én rögtön látom va-
lakin, ha gyilkos: mindnek csupa vér a ruhája." Zucco szerint egyetlen
menekvés lehetséges: láthatatlanná, „átlátszóvá kell lenni." Ez a
cseppfolyósság, láthatatlanság, átlátszatlanság, mely lehetővé teszi,
hogy Zucco mintegy keresztülszivárogjon a sűrűbbnél sűrűbb börtönrá-
csokon, ez a dráma egyik vezérmotívuma, alapmetaforája. Koltés pél-
damutató drámai architektúrateremtő képességét dicséri, hogy ez a
motívum már megszólal egy korábbi jelenetben, az Öregemberrel foly-
tatott nagy beszélgetésben is.

FURORICUS De vajon mi is átlátszóak vagyunk?! Már húsz perce nem jön
ide a pincér... Egyébként ne felejtsék el, hogy a metróban eltévedt
Öregember Zucco dramatikus apjának is nevezhető. Ő is az átlátszat-
lanság problémájával küzd: most, életében először, eltévedt, vagyis át-
látszatlanná, láthatóvá lett a külvilág számára. és ez irtózatos szoron-
gással tölti el. Nem véletlenül mondja: „kizökkent az Időből."

Szacsvay László (Felügyelő), Szirtes Ági (A lányka) és Papp Zoltán
(Főfelügyelő)
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Bán János (Roberto Zucco) és Kun Vilmos (Az apa)

CRITICUS Erre a momentumra még szeretnék visszatérni. De előbb né-

hány szót a gyilkolásról. Nagyon fontos megállapítani: Zucco nem gyil-

kos. Pontosabban: semmiképpen sem az a vérrel átitatott ruha értelmé-

ben. Zucco szerint a vérrel átitatott ruhájú emberek a hősök. „Én nem

vagyok hős" - mondja nagyon öntudatosan az Öregembernek. A hősök

iránti undor Zucco és a darab filozófiájának egyik legfontosabb eleme:

„Ha majd minden rom lesz, és ködfelleg borítja be a földet, még akkor is

megmaradnak a hősök vérrel átitatott ruhái." Ez a mondat - Bognár

Róbert nagyszerű fordításában - Koltés nyelvhasználatának a leg-

nagyobbakéra jellemző eredetiségét és roppant erejét is bizonyítja: szinte

teljesen lapidáris, mindennapi szókészlet, és aztán hirtelen egy

delíriumos látomás, egy kötetnyi jelentést hordozó metafora.

FURORICUS Most akkor hadd idézzem az egyik kedvencemet: „Olyan va-
gyok, mint egy iszapba süppedő víziló..." - mondja Zucco önjellem-
zésként.

FLEGMATICUS Zucco tehát nem hős, vagyis nem gyilkos. Mégis: három

látható és egy múltbeli, láthatatlan gyilkosságot követel a darab során.

Nincs itt valami ellentmondás? Úgy értem: nem valamiféle széplelkű-

ségből vagyunk hajlamosak Zucco felmentésére? Hiszen voltak, akik e

drámával kapcsolatban gengszterromantikát is emlegettek.
CRITICUS Szó sincs ilyesmiről. A darabból egészen üdítő és radikális mó-

don hiányzik a morál.
FURORICUS Valami ilyesmit akar mondani: nem immorális, de posztmo-

rális. Túl van jón és rosszon.

CRITICUS Én nem keverném bele Nietzschét, de nagyjából egyetértek. És

ez a posztmoralitás nyitja meg a lehetőséget a tragédia megteremtésé-

re. De ez csak lehetőség marad: '45 utáni tragédia csak egy morálon túli

szemlélettel képzelhető el, mégsem valósítható meg a post-histoire vi-
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lágállapotában. Amelyben mindannyian benne élünk, nagyjából Ausch-
witz és a Gulag óta.

FURORICUS A darabban ábrázolt család kapcsán még lesz alkalmunk
bővebben beszélni a post-histoire világállapotról. De még mindig nem
válaszolt kielégítően a kérdésre: miért nem gyilkos hát Roberto?

CRITICUS Ez összefügg az átlátszóság problémájával. Zucco gyilkosságai
a legmélyebb félelem, a szorongás leküzdésére történnek. Mintegy
megelőző gyilkosságokról van itt szó: gyilkol, hogy ne őt gyilkolják. Aki
láthatóvá válik, azonnal meggyilkolható - Zucco így éli meg a világ ab-
szurditását.

FLEGMATICUS Miközben itt hiába várjuk a fröccsöket, kezdem jobban
megérteni a koncepcióját. És ne feledkezzenek meg még egy nagyon
fontos, alapvető motívumról. Zucco gyilkosságai teljesen értelmetle-
nek.

FURORICUS És motiválatlanok!
FLEGMATICUS Úgy van. Nincs magyarázat sem az anya, sem a rendőr-

felügyelő, sem a kisfiú meggyilkolására. Történelmi vagy morális-pszi-
chológiai indítékok itt semmiféle szerepet nem játszanak.

FURORICUS Talán ezek hiánya zavarta meg a kritikusokat...
FLEGMATICUS És mivel nincsenek ilyen indítékok, Zucco sem tekinthet

gyilkosként önmagára. A hősök a gyilkosok, akik valamiféle megfonto-
lásból vagy nagyjából meghatározható indítékból ölnek.

CRITICUS Még egy adalék az átlátszóság kérdésköréhez: egyedül
Zuccónak van neve a darabban. A többiek csak az általános „Anya",
,Húg", „Kurva" stb. megjelölést viselik. És Zucco pontosan tudja, hogy
ez a név, pontosabban e név titokban tartása létkérdés a számára. Ez a
név az egyetlen kincse. Ezért is árulja el oly vonakodva a húgának.

FLEGMATICUS És ezért ismételgeti kétségbeesetten maga elé a tizenket-
tedik jelenetben. Hogy el ne felejtse.

FURORICUS Zucco morálon túli, a post-histoire világállapotban feltűnő lé-
nyében éppen ezért van valami mitologikus. És figyeljék meg, hogy ezt
mindenki így éli meg, aki kapcsolatba kerül megdöbbentően mozdítha-
tatlan, „vízilószerű" lényével.

CRITICUS Persze az sem véletlen, hogy Zucco kedvenc, többször is meg-
nevezett állata a rinocérosz.

FURORICUS Szellemes közbeszólásával nem fog tudni kizökkenteni a
gondolatmenetemből. Nos tehát, az emberek mitologikusan élik át talál-
kozásukat Zuccóval. Attól kezdve, hogy megjelenik a „húg" családjá-
ban, mindenki a balsorsról kezd beszélni. Amikor feltűnik a „Kis Csiká-
góban", vagyis a kurvanegyedben, az egyik szajha azonnal a Sátán
inkarnációját látja benne.

FLEGMATICUS És sajnálatos, hogy hősének mitologikus vonásait, lényé-
nek metafizikus jellegét Koltés is egyre komolyabban veszi a formálás
során. Csak ennek tudható be, hogy a dráma végén lehetőséget ad Zuc-
co apoteózisára. A rendezői utasítások szerint Zucco, akár egy látoga-
tását befejező isten, megdicsőülten távozik a Földről, föl a Napba.

CRITICUS Az ilyesfajta szerzői utasításokat nem kötelező figyelembe ven-
nie a rendezőnek.

FURORICUS De azért az mégis képtelenség, hogy Dezoteux egyáltalán
semmit nem vett figyelembe Koltés elképzeléseiből! Megtakarította ön-
magának a darab elemzését, és ezáltal megtakarított nekünk, nézők-
nek egy előadást. Az újabb kori dráma történetében alig ismerek bárkit,
aki ilyen közel került volna egy érvényes tragédia megteremtéséhez,
mint Koltés. Dezoteux rendezése súlyosan megrágalmazza a szerzőt.

CRITICUS Aki, mint szegény Prudens, már halott és nem érhette meg fő-
művének bemutatóját. És védekezni sem tud.

FURORICUS Még az első fröccs megrendelésének terve előtt volt egy

megjegyzése, Criticus, mely szerint a post-histoire világállapotában
nem ábrázolható tragédia. Mire gondolt?

FLEGMATICUS Hadd válaszoljak én. Itt nyilvánvalóan a drámában bemu-
tatott családról van szó. Förtelmes família: az anya és az apa nem törő-
dik semmivel, a nővér csak sopánkodik és hisztérikusan szenveleg, a
báty meg eladja egy stricinek a kishúgát, akinek a szűzességét Zucco
elvette. Ez a család teljesen érvénytelen a tragikus formálás szempont-
jából, csak naturalista módon ábrázolható. És mindez igaza Zuccón kívül
létező külvilágra is. Zucco metafizikus-gyilkos lényének egyszerűen
nincs ellenjátékosa, vele azonos vagy hozzá mérhető szellemi súlyú al-
ternatívája a drámában. Zucco öntörvényű lénye érvényteleníti a többi
szereplőt, és bizonyos fokig saját látomásává változtatja az egész dara-
bot. És ebben a pillanatban kioltódik a tragédia lehetősége is.

CRITICUS Hogy az egész dráma pusztán Zucco víziója, ez a lehetőség
benne rejlik a szövegben. Gondolják meg, amolyan „keretes" drámáról
van szó, a cselekmény Zucco két szökése közt játszódik. Minden további
nélkül elképzelhető egy olyan felfogás, amely ott fent, a börtönépület
tetőgerincén, a darab legvégén bekövetkező zuhanás előtti pillanatban,
Zucco látomásaként interpretálná a szöveget. De ez csak gondolatjá-
ték, Zuccónak nincsenek víziói, és egyáltalán nem elmebeteg.

FURORICUS Nem elmebeteg, de számomra Woyzeck alakjával mégis ro-
kon. Emlékeznek, hogyan jellemezte őt a Kapitány? „Maga úgy rohan
végig az utcán, mint egy nyitott borotva." A Hölgy pedig ezt mondja Zuc-
cónak: „Maga olyan, mint egy nyitva hagyott bicska, amit időnként be-
csuknak, zsebre tesznek." A késhez és a vérhez tapadó kényszerkép-
zetek itt is átszövik a darab motívumrendszerét.

FLEGMATICUS A két hasonlat felidézése inkább eltávolít, mint rokonságot
teremt. A zsebre vágott bicska ismét Zucco láthatatlansági vágyának
metaforája. Woyzeck ezzel szemben minden pillanatban láthatóvá és
ezáltal sebezhetővé is teszi önmagát. A nyitott késként száguldozó sze-
mélyiség végül őt magát is lekaszabolja. És még valami: Woyzeck
viselkedése minden mozzanatában sokszorosan motivált,
megalázottsága, megcsalatottsága által meghatározott. Woyzeck
figurája maga a perzselő szociologikum. Zucco ezzel szemben véletlen
egyedként lép fel, akár a nagy klasszikus tragédiák alakjai: van benne
valami pusztítóan esetleges. Nem az a lényeg, hogy honnan jön, a
fontos, hogy megérkezett ebbe a világba. Puszta létezése által forgat ki
mindent a sarkaiból maga körül.

FURORICUS Valóban: előéletéről, hovatartozásáról voltaképpen semmit
sem tudunk meg. Azt mondja az Öregembernek: tanuló a Sorbonne-on,
de ez valószínűleg hazugság.

CRITICUS Hazugság?! Hogy lehet ennyire süket Koltés alakformálása
iránt?! Zucco nem hazudik: először is semmi sem szól az ellen, hogy va-
lóban egyetemista a Sorbonne-on; másrészt ez Zucco vágyálmának,
ha úgy tetszik, szociologikus kifejeződése. Tanulnia Sorbonne-on - ez
egy életlehetőség, Zucco személyiségének egyik esélye. Ugyanakkor
ismét a figura centrális gondolatához vezet: „Holnap lesz a nyelvészet-
előadás. Láthatatlan leszek a láthatatlanok közt, csöndes és figyelmes a
mindennapok sűrű ködében." És Zucco még egy életlehetőséget fel-
villant, amikor bemutatkozik a húgnak: ekkor titkos ügynöknek nevezi
magát. Vagyis megint a láthatatlanságról ábrándozik.

És ha már irodalmi előképekről beszéltünk, én inkább a Hamletre utal-
nék. Koltés drámája felfogható Shakespeare-parafrázisként is. Talán
mégsem véletlen, hogy ez a dráma is két őr vitatkozásával kezdődik: va-
jon szellem az, amit látnak, vagy egy fogoly szökik meg a börtönből? A
„kizökkent idő" motívumáról már beszéltünk. A jelenetnek, melyben a
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Bodnár Erika (Az elegáns hölgy) és Bán János (Koncz Zsuzsa felvételei)

Nővér szajhává lett húgát siratja, Koltés az Ophelia címet adta. Finoman
nyitva hagyva a kérdést: a dán kisasszonyra tett utalás vajon az agg-szűz
nővérre vagy a kurva húgra vonatkozik-e? A Báty nyilvánvalóan Laertes
förtelmes rokona: tapsikol, hogy valaki helyette már „megbaszta a
húgát", és azonnal eladja őt egy ismerős stricinek.

FURORICUS Meggyőzött. A darab vázlatos elemzése után, az előadásról
már nem kell sokat fecsegnünk. Dezoteux amolyan szellemes-kellemes

színházi happeninget faragott ebből a remekműgyanús, páratlanul tra-
gédiaközeli drámából.

CRITICUS És ez annál szomorúbb, mivel rendezésével gyakorlatilag lehe-
tetlenné tette a Zucco további magyarországi karrierjét. Legalább húsz
évig senki nem merészel hozzányúlni majd.

FLEGMATICUS A posztmodern-frivol szellem ismét alkalmatlannak bizo-
nyult a nagy, klasszikus élet- és művészi problémák közelében.

FURORICUS Ez legyen a zárszó egyben. Hiszen láthatják: itt ma nincs ki-
szolgálás a számunkra.


