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ITT a piros, HOL a piros?

Történelmünk tízéves új feje-
zetének egyik legviszolyog-
tatóbb mozzanata volt szá-
momra a törvény, amely egyen-
lőségjelet téve a totalitárius
szimbólumok közé, egyszerre
tiltotta be a horog- és nyi-
laskereszt, illetve a vörös csillag
használatát, és a négyéves
szoclib kormányzás elvtelen
pipogyaságát számomra ékes-
szólóan jellemzi, hogy ezt a
hitvány diktátumot érintetlen
hagyta. Így hát minek is
tagadnám, hogy a Radnóti
Színház előadásának első tíz
percében, amikor rájöttem,
hogy itt bizony Zsótér Sándor
rendező is kiteszi a maga
egyenlőségjelét, és váltakozva
montírozza egybe a Rettegés és
ínség a Harmadik Biroda-
lomban című jelenetsor, illetve
Á rendszabály című tan-dráma
képeit, sőt a törvény felmentő
klauzulájával élve
„kulturálisan" még felváltva
szemünkbe is villogtatja
mindkét bűnös szimbólumot -
nos hát, nem voltam elragad-
tatva. Mondhatni, színházba
járóként úgy általában sem-mire
sem vágytam kevésbé, mint a
nevezett törvény szín-padi
illusztrációjára.
Az a tény, hogy mennydörgő
publicisztika helyett az alábbiakban
kritikafélét írok, amely műfaj eo
ipso komolyan veszi, műalkotásnak
tekinti a tárgyalt produktumot, jelzi:
megenyhültem. Még ott, a színház-

ban, és utólag, „a lépcsőház-
ban", még inkább.
Először is Zsótér Sándor ügyesen használ ki több
ténybeli adottságot. Az 1930-ban íródott Á
rendszabály, Brecht tandrámakorszakának
legismertebb és talán legkiemelkedőbb darabja,
ugyan kétségkívül komolyan veszi a maga
komor messianizmusát, annál is inkább, mert a
szerző ebben a korszakban még nem tudhatta,
miféle gaztetteket követnek el és fognak
elkövetni a machiavellisztikus leninizmus-
sztálinizmus nevében, ám korántsem bizonyos,
hogy az új tárgyilagosság pókerarcú szárazságá-
val prezentált, amúgy meglehetősen hátbor-
zongató történetet az alkatilag mindig is
kifürkészhetetlen Brecht különösebben
vonzónak tartotta volna; itt talán nem árt
emlékeztetni, hogy a tandrámákat nem

előadásra, hanem a proletár műkedvelő csoportok
politikai önképzésére szánta: „A tan-dráma - írta
volt - azáltal oktat, hogy vala-kik eljátsszák,
nem pedig azáltal, hogy valakik megnézik.
Elvileg a tandrámához nincs szükség nézőre (...)"
Ebből talán nem erőszakolt arra következtetni,
hogy például A rendszabály konfliktusát és
tézisét a szerző kevéssé tartotta alkalmasnak az
átlagközönség meggyőzésére vagy épp fel-
lelkesítésére; úgyszólván intim mozgalmi
belügyet látott a témában, beavatottaknak szóló
atelier-misztériumot. Ám ha egyszer megírta,
lelke rajta - tudhatta és nyilván tudta is, hogy
ezzel az aktussal egyszersmind jelen és jövő
kísérletező kedvű rendezőinek prédájává teszi.
Amit nem tudhatott:

az, hogy a leírt mondatok hát-
országa az idők múlásával,
tudásunk gyarapodásával egy-re
kísértetiesebbé bővül. Zsótér
egyetlen brutális, de tökéletesen
indokolt ötlettel világít ebbe a
hátországba akkor, amikor Á
rendszabály-képciklus végén a
háromtagú-ra redukált Ellenőrző
kórussal agyonlöveti a három
minta-szerűen helytállt elvtársat
is. A fentiek summája: a tandrá-
ma hideg tárgyilagossága, merev
személytelensége lehetővé teszi,
hogy a rendező minden
erőszaktétel nélkül magától a mű
mondanivaló-jától is
elidegenítsen.
A Rettegés és ínség tudatos
vargabetű volt Brecht pályáján:
ezt a huszonnégy részes
jelenetfüzért a széles nemzet-
közi nézői rétegek közötti
antifasiszta agitációra szánta,
közérthetőségre, sőt, rövid, de
erős érzelmi hatásokra töre-
kedve; a „rettegés és ínség"
szópárosítás (bár erre vonatkozó
utalással sehol sem találkoztam)
mintha tudatos-játékosan utalna
vissza az arisztotelészi „félelem
és szánalom"-ra. A tények
azonban itt is Zsótér kezére
játszanak: a jelenetsor tudniillik
1935 és 1938 között íródott, és
utolsó-nak az 1938-as
Anschlusst veszi fel, lemaradva
már az ugyanazon év későbbi
szakában szcenírozott Kristály-
éjszakáról is, tehát a mérsé-
kelt, még kordában tartott ter-

ror időszakában játszódik; sem-mi
nem utal rá, amit akkor, gyanútlanok millióival
együtt, Brecht sem sejthetett még, hogy Judith

Keithre, a zsidó feleségre, ha marad, gázkamra
vár (sőt, ezt Amszterdamba emigrálva sem
bizonyos, hogy elkerülheti). A hat-millió zsidó
halott botrányával párosítani össze az oktondi
fiatal elvtárs halálát ugyan-is már a kezdetben
citált törvény eszmekörébe süllyeszthetné az
előadást, még a rendező szándékától függetlenül
is; mint ahogy ezt már most is így éli meg
például a Napi Mao kritikusa, aki harmonikus
derűvel, ha stiláris szempontból kissé kócosan is,
tárol-ja evidenciaként a maga tudatában „a hajdan
felépítendőnek parancsolt kommunizmus
kíméletlen, a fasizmus ördögi kelepcéivel
megegyező világát".

Debreczeny Csaba, Görög László, Gubás
Gabi és Csankó Zoltán A rendszabályban
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Így hát végeredményben mindkét mű kedvez
annak a rendezői szándéknak, amely -
sarkítottan fogalmazva - mindkét műtől
függetleníti magát. Á rendszabály fiktív
Kínája eleve időn és téren kívül helyezte a
cselekményt; a Rettegés és ínség esetében
már elkelt némi rendezői erőszak, amely
emblematikusan nyilvánul meg a cím
megfelezésében, azaz „a Harmadik Biroda-
lomban" precizírozás elhagyásában.
Zsótérnak fasizmus és ideologikus
bolsevizmus csupán két formáció, amely az
erőszakos népboldogítást és szerves
következményeit: mindenekelőtt az emberi
lélek eltorzítását, a prokrusztészi adaptációs
kényszert, a rettegést, a meghunyászkodást,
az embertelen diktátumok önszuggesztiós
elfogadását, alapvető és szépséges emberi
minőségekről: lojalitáson, bátorságon,
őszinteségen túl iróniáról, szkepszisről,
kritikáról való lemondást példázza, ez pedig
Kelet-Európában, ahol a pőre kapitalizmus
restaurálása mindmáig elveti a Nyugaton
kötelező ideológiai semlegességet, és
békésen meg-fér a legkínosabb
messianisztikus-nép-boldogító ideológiai
mázféleségekkel, még szomorúan aktuális
is. Es ezt az aktualitást poentírozza finom
közvetettséggel az előadás záró mozzanata,
amelyhez Zsótér merész invencióval egy
harmadik darabból, a Badeni tandráma az
egyetértésről címűből emel át egy abban is
nagyjából önálló betét-jelenetet: a
népboldogítók által szétszerelt (Galy Gay
„átépítésének" párhuzamaként
„demontírozott") ember bohóctréfáját. A
balgán engedelmes áldozat panaszára

felel az egyik bohóchóhér: „Hja, Schmitt úr,
mindent egyszerre nem lehet!", miközben
Zsótérnál a háttérből halkan megszólal a
Marseillaise - az első népboldogítási kísérlet
himnusza, és itt ér véget az előadás, amely
az ízeire szaggatott Kulka-Schmitt úr
bárgyún kétségbeesett pofájával mintha
azért rimánkodna: hát nem volt elég kétszáz
év? Az ég szerelmére, hagyjatok már békén
bennünket!
Semmi kétség: a fiatal rendező indulatos
protestálását még a magamfajta megcson-
tosodott baloldalinak is el kell fogadnia, s ha
fáj is szíve a horogkereszt pandanjaként vil-
logtatott vörös csillagért, be kell látnia: itt,
kérem, másról van szó. Á rendszabály vörös
csillagja nem azonos az Adyéval, amely
reményei szerint az övé is, amelynek pirosa
nem folyik össze a horogkeresztes zászló
pirosával, és amely reményei szerint egy-
szer, majd az új millenniumban, újra, semmi
más „önkényuralmi szimbólummal" össze
nem asszociálhatóan, még világolni kezdhet.

Úgyhogy, minekutána ezt elrendeztük,
nézhetjük végre az előadást mint művészi
produktumot. Es van is benne néznivaló.
Ami a legimpozánsabb: a szcenika, Zsótér
és Ambrus Mária tervező közös műve. Az
előadásban vannak gegek, rövid életű ötlet-
petárdák, a szcenikai koncepció azonban
több ötletnél: már-már látomás. Az erősza-
kos, doktriner népboldogítók által az
emberekre kényszerített torz szellemi-lelki

akrobatika nagyszabású vizuális metaforája
a függőleges szőnyegháttér, amely en face-ba

hozza, függőlegessé teszi, s ezzel artisztikus
látvánnyá avatja a valóságban vízszintes
dimenziójú csúszás-mászást, fetrengést,
vonaglást, az egész - elnézést a léha szójá-
tékért - (szőnyeg)falmellékiséget, s mester-
kéltségüket felfokozva egyszersmind az
adott helyzetben magától értetődővé teszi
nem emberhez illő, természetellenes voltu-
kat. A szcenikai megoldás a „fába szorult
féreg" szóképét értelmezi, amely tekintet-
ben kiemelendő például Á feljelentés című
kép kispolgári házaspárjának gigantikus,
függőlegesen mászó-tekergő svábbogár-
párként való ábrázolása. De a szőnyegfal
más, képzeletgazdag megoldásokat is
inspirál. Így például a Krétakereszt című
jelenetben Zsótér eltekinthet tőle, hogy az
áldozatként megjelölt munkás hátára valami-
lyen trükkel a néző számára észrevétlenül
odapingáltassa a keresztet; elegendő, ha a
falon függeszkedő Kulkának maga a test-
tartása mintázza az áldozati Krisztus-pózt.
Ötletből - tartalmasból és rövid életűből
egyaránt - még számosat idézhetnénk.
Tartalmas ötleten alapul például néhány
átkötés; ezeket Zsótér egyébként nem
erőszakolja, hiszen a Rettegés jelenetei
eleve is önállóak, A rendszabály jeleneteivel
való váltogatásuk pedig olyan átfogó
konvenció, amelyet a nézőnek alkalmi ma-
gyarázatok nélkül is eleve el kell fogadnia.
Olykor azonban - helyesen - enged a kísértés-
nek, hogy a két anyag általa felfedezett met-
szőpontjain igenis hangsúlyos átkötéseket

A kő. Jelenet a Rettegésből
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teremtsen. Ilyen például, amikor Á rend-

szabály fiatal elvtársát, második kudarca
után (és mintegy későbbi végzetét előre-
vetítve), társai ezüst fóliába pakolják, s ily
módon „szerelik át" A láda című Rettegés-
jelenet koporsóban hazaszállított KZ-halott-
jává, vagy amikor az utolsó Rettegés és
ínség-jelenet, a Népszavazás három üldözött
kommunistája egyetlen váltással alakul át az
utolsó Rendszabály-jelenet háromtagú vizs-
gálóbizottságává (amely ekkor hajtja végre a
három derék elvtárs kivégzését); valljuk
be, hogy frazeológiájuk, sőt, még az általuk
felolvasott, kivégzés előtt írt börtönlevél
megfogalmazása is erősen emlékeztet a tan-
dráma félelmetes bolsevik szókészletére.
Ezzel szemben jópofa ötlet például, de azért
csak ötlet, hogy a Disznóetetésben a sza-
botáló parasztházaspár visel disznómaszkot,
és az általuk lopva megetetett disznó marad
meg embernek. Ugyanilyen a Téli segélyből
formált Hófehérke-paródia, amelyet nyil-
vánvalóan az a mulatságos meglátás ihletett,
hogy a mesehősnőnek is a mérgezett alma
akadt meg a torkán; bár hogy az idős baba-
Hófehérke állapotos asszony lányát miért
kell férfival játszatni, ennek megfejtésére
nem sikerült elég hatékonyan ketyegtetni az
agyam. (Mellesleg hasonlóan jártam a
Kulkára ráaggatott mandarinlebernyeggel és
Juppiter-maszkkal is. Mi a manót jelenthet?
Ezt csak a már idézett, szerencsés belvilágú
kritikus érti, aki felhőtlen derűvel veszi
észre, hogy „ő az, aki olykor Isten maszk-
jában ül az igazság trónjára, hogy kiszolgál-

ja a politikai hatalom diktálta, szélkakas
módjára forgó, agresszív törvényeket". Hát
hacsak nem a pörgettyűző törvényeket
kiszolgáló Istenről van szó...) Szerintem egy
gyors nézőtéri közvélemény-kutatás is teljes
értetlenséget diagnosztizálna, és itt már
átérünk az előadás egyik komolyabb prob-
lémájához.

Egy huszonnégy jelenetből álló drámát és
egy komplett, önálló tandrámát belezsúfolni
nem egészen két órába ugyebár képtelenség,
és nem mindent old meg az sem, hogy a
huszonnégy jelenetet (mellesleg jó dra-
maturgiai szelekcióval) tizenháromra redu-
kálják, továbbá ezt a tizenhármat is, csakúgy,
mint Á rendszabály szövegét, könyörtelenül
„lényegre húzzák". Ráadásul kell tér és idő
az ötletparádé felszikráztatásához és befo-
gadtatásához is, miáltal sokszor elsikkad,
homályban marad még az a kevés alapvető
objektív tudásanyag is, amely az előadás
céljának megértéséhez nélkülözhetetlen
volna. Nagy összegben lefogadnám például,
hogy az első jelenet, a Népközösség nyomok-
ban sem jut el a közönséghez. (Nem
tagadom: nekem is utólag kellett újraolvas-
nom a szöveget ahhoz, hogy megértsem.)
Mire a vörös infrasugarakat lövellgető,
dinoszaurusz formájú lények frappáns
látványát akár hézagosan is felfognák, és
egyáltalán észrevennék a sötétben kuporgó
harmadik szereplőt, az öregembert, már

mindent elsöpör a fülsiketítő
lövöldözés, és hogy mi volt a
gegen túl a jelenet valós
tartalma, titok marad. Ugyanígy
az egymás után pufogó
„mintha"-ütések és fizikai
röpcselekvések zűrzavarában
homályos marad A nép szol-
gálatában című jelenet is.
Mindkettő egyébként villám-
jelenet, Brechtnél egy-egy oldal,
itt szövegében a ne-gyedére
meghúzva; úgy tűnik, Zsótér
ötletparádéjába csak a hosszabb
jelenetek nem roppannak bele.
Pars pro toto egyébként. A ren-
dezőnek, kivált egy értelmiségi
kisszínházban, joga van fittyet
hányni arra, hogy a legtöbb
néző nem brechtológus, és nem
is dereng benne, miféle
vegyesfelvágottal kínálják,
hogyan jön össze ez a két,
érzékelhetően heterogén anyag.
Ettől azonban az előadásnak
magának még illenék egységes
benyomást prezentálnia,
különösen éppen azért, mert
Zsótér az eredeti antifasiszta
jelenetsor helyett történelem-
filozófiai panorámát akar
felvázolni. Zsótérnak volt egy
kiváló és tartalmas alapötlete
és aztán volt az egyes rész-
letekhez számos nagyszerű és

legalább annyi
„csak" szellemes ötlete; aminek

a kettő között kellene lennie: az elő-adás
szerves és áttekinthető folyamatának, az
hiányzik, illetve van elnagyolva-
elkapkodva. Kevésbé vonatkozik ez Á
rendszabályra, amely széttördeltségében is
világosan követhető; a Rettegés-ciklusból
azonban főként, már-már önállósuló betétek
gyanánt, a hosszabb, kifejtettebb jelenetek
érvényesülnek, elsősorban a Krétakereszt, a
Jogorvoslat és Á zsidó feleség.
Amelyek a színészi művészetnek is kivételes
példáit adják, Kulka János és Kováts Adél
jóvoltából; a Krétakereszt csak azért
valamivel halványabban, mert Kulka ott
csak epizódszereplő, és igazából a
Jogorvoslat megzavarodott bírójában (minő
aktuális szakma, minő aktuális dilemmák)
tündökölhet. A többiek, a Radnóti Színház
összeszokott, jó színvonalú gárdája ellen
sem lehet kifogás: játékuk tévedhetetlenül
kemény és precíz, akrobatikus tudásuk min-
den ámulatot megérdemel, de mégis: csak a
keretet szolgáltatják, mintegy megbíz-ható
helyi stábot két utazó vendégsztár
jutalomjátékához. Eltűnődtem: nincs-e
ebben része annak, hogy az igazán húsos
falatok Kulkának és Kovátsnak jutnak? Van
benne valami, ámbár egy-egy ziccerszerep-
pel Zsótér másokat is megdobott, mégsem
többek korrektnél - felfigyelni jóformán
csak Kocsó Gábor utánozhatatlan, blazírt
fapofájára érdemes, a máskülönben sztár-
ságra elhivatott, hús-vér szerepekben mindig
elragadó Gubás Gabinak pedig láthatóan

Moldvai Kiss Andrea, Martin Márta és Kocsó Gábor a Népszavazásban
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idegen ez a stílus, ez a világ. (Van azonban
egy pompás: kaján, kárörvendő, rosszindu-
latú mosolya, amikor A spicli cselédlánya-
ként rácsukja az ajtót begyulladt munka-
adóira: ő lesz az igazi spicli, nem a mamlasz
kissrác.) Mindenesetre amikor Kulka meg-
jelenik, ötleten és ötleteken, akrobatikán és
elidegenítésen túl, művészettől lesz sűrű a
levegő, némiképp paradox módon fel is bil-
lentve az előadás stiláris egységét. Numen
adest: megjelent a színész, aki mindent tud.
Ha Kulka mindent tud, Kováts Adél mindent
érezni tud. Mivel jelenete lényegében
monodramatikus, nem billent egységet; igaz,
hogy személyisége és játéka által a jelenet
maga önállósul, és válik el az előadás
egészétől; biztosra veszem, hogy a nézők, az
előadásról számot adva, külön bekezdés-
ben, külön entitásként emlékeznek meg róla.
Ez a jelenet ugyanis totális emberi dráma
mer lenni, annak ellenére és azzal együtt,
hogy a színésznő vakmerő odaadással
azonosul a Zsótér-féle rendezői alap-
gesztussal, miközben egyszersmind magához

is adaptálja. A tőle (is) szokatlan akrobatika,
benne a kitűnően megkoreografált hétfá-
tyoltánccal, a függőlegesben való vonaglás
Kováts Adél játékában elveszti - az előadá-
son amúgy következetesen végig-vonuló és
nagyon is helyénvaló - műviségét, és egy
meggyötört, megalázott ember lelki tusájá-
nak természetes fizikai kivetülésévé lé-
nyegül, ahogyan egy nagy operaénekesnő
vagy egy kiváló táncosnő mutatványát látva
is elfelejtjük feltenni a kérdést: de miért
énekel, miért táncol, amikor szavakban
sokkal egyszerűbben és magától értetődőbb
módon mesélhetné el, mi baja?

Így aztán furcsa módon bennem két, nem
egészen egyanyagú élmény raktározódik el
erről az előadásról: Kováts Adél Á zsidó
feleségben és a szőnyegfal mint látvány és
mint metafora. Az utóbbi természetesen töb-
bet jelent önmagánál. Bravúrosan sűrít egy
rendezői víziót, amely a maga konkrét

vonatkoztatási területén lényegesen eltér
ugyan az enyémtől, de erejével és konzisz-
tenciájával egy este erejéig elfogadtatta
magát.
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