
A kezdet és a vég nélküli nyitott forma,
hogy voltaképpeni történet helyett csak
szituációk vannak, kitűnően beleillik A
kör vezetőjének színházáról alkotott el-
képzeléseibe...

A színészek, O'Neill intencióinak meg-
felelő »érzékeny, őszinte, eszköztelen já-
tékában« egy darabka élet a művészet
igazságaként igazolódik. Abban a katar-
zisnak nevezett megtisztulásban és öröm-
érzetben lehetett részünk, amit olyan rit-
kán kapunk meg manapság a színházak-
ban." (Die Presse, 1987. június. 2.)

Otto Hochreiter

Élményt adó színház

„A Schauspielhaus agyonstilizált, túlfi-
nomult légköréből semmi sem maradt. A
nyitó előadáson a Porzellangassén lévő
színház egy lerobbant kocsma képét mu-
tatja. A Kazuko Watanabe megformálta
térben a játék nem különül el a nézőtől,
mégis minden testközelség ellenére kerü-
lik a nézőkkel való kínos cimborálást...

Martin Fried erős atmoszférájú, sűrű,
minden ízében profi és mégsem a tökéle-
tesség csiszoltságába merevedett rendezé-
sében a színészek láthatóan önállóan, a
spontán kreativitásra ösztönző szabadság
lehetőségét kihasználva alakítják szerepü-
ket. Nincs semmiféle kiagyalt koncepció,
csak őszinte, szerény kifejezőeszközökkel
megéreztetett sorsok vannak.. .

Senki sem tolja magát tudatosan elő-
térbe, a színvonalkülönbségek a szereplők

csodálatra méltó koncentrációja folytán
nem hatnak zavaróan." (Wiener Zeitung)

H. Haider-Pregler

Vidám dialektustalálgató

„Martin Fried Eljő a jeges-rendezése ful-
lasztó naturalizmusból manierista lát-
ványosságot csinál. A vigasztalan lebuj-
lakók tetőtől talpig stilizáltak. Szalmaka-
lapot, széles karimájú puhakalapot, ke-
ménykalapot, sapkát hordanak. Lakkci-
pőben, tornacipőben, cúgos cipőben, lyu-
kas szandálban csoszognak.

Különböző dialektusokban locsognak.
Sváb, svájci, berlini, bajor, bécsi, holland
és spanyol akcentussal. Összevissza lár-
máznak, tompán motyognak, majd fel-
csattannak. Szétfecsegik a recitativókat,
elbömbölik őrült áriáikat. Ezért aztán
időnként nehézségeink támadnak a szö-
veg, pontosabban a különböző szövegek,
még pontosabban a különböző partitúrák
követésében." (AZ/Tageblatt, 1987.
június 2.)

Christoph Hirschmann

„Minden élet maga a
nagy világszínház"

Beszélgetés a Mein Kampfról

TÁBORI: - Azt hiszem, a Mein Kampf
esetében a commedia dell'arte eszközei-
vel kell dolgozni. Hagyom, hogy a szí-
nész azt csinálja, amit szükségesnek érez.
Például amikor Hugo Lindinger
dialektusban kezdett el beszélni, abból az
én szövegemnél sokkal elevenebb nyelvi
fordulatok születtek. Kérdés, hol az a
határ, ameddig az ember elmehet anélkül,
hogy tönkretenné saját darabja
integritását. Számomra ez a határ nem
létezik. Nem akarom a színészt megbé-
nítani, és mindenáron megőrizni a saját
szövegemet. Néha persze rosszul is el-
sülhet a dolog, de én voltaképpen bízom
ebben a processzusban. s különben is, a
premier nem az utolsó próba.
 Nagyon szépnek találom a commedia

dell'arte-hasonlatot, hiszen jól tud a Har-
lekin és Truffaldino típusú férfipárokkal
dolgozni, olyanokra gondolok, mint Vladi-
mír és Estragon a Godot-ra várva mün-

cheni előadásában, a Totenfloss (Halál-
tutaj) párosai és most a Mein Kampfban
Schlomo és Hitler. Számomra mégis rej-
tély, hogy mi vonzza Schlomót Hitlerhez.
 Eredetileg egy másik történetet írtam

Erste Nacht, Letzte Nacht (Első éj-szaka,
utolsó éjszaka) címmel - egy anekdotát,
egy viccet -, amelyben megkérdezik
valakitől: „Ugye te nem tudtál kijönni
Hitlerrel?" És noha a kérdést történetileg
értik, azaz, „mint zsidó", az illető konkré-
tan válaszol: „Hát igen, nem értettük meg
egymást, olyan rendetlen volt, sokáig
aludt, és ellopta a télikabátomat." s így
tovább. Gyakran előfordul, hogy egy
történet mellékes epizódja a következő
központi eseményévé válik. A Mein
Kampfot én teológiai farce-nak nevezem.
Lényegében a szerelemről szól. Külön-
böző síkokon. Az égi, az erotikus, a sze-
xuális szerelemről. Ha az ember komo-
lyan veszi a Szentírást - és én, ahogy
öregszem, egyre inkább komolyan ve-
szem -, akkor egészen világos, hogy mind
a zsidó, mind a keresztény biblia azt
tanítja, úgy szeressük ellenségünket, mint
önmagunkat. A teológiai sík az, ahol a
szélsőséges ellentétek a megbékélést -
nem ez a helyes kifejezés -, a szeretetet, a
megbocsátást gyakorolják. A szenvedély
mindig rejtélyes. Egyik hősöm

valahol elmeséli, hogy gyerekkorában
állandóan óriási veszekedések voltak ott-
hon az apja és az anyja között. Csészék
repültek, ablakok törtek, rettenetesen
ordítoztak, aztán az anyja bement a szo-
bába, az apja utána, ő pedig ott állt az ajtó
előtt, és hallgatózott, és reménykedett,
hogy kibékülnek. Es éppen erről van szó,
a szeretet reményéről. Ami mindig újra
felbukkan. Hogy követelhet Hitler szere-
tetet egy zsidótól? Tisztán történelmileg
szemlélve: Schlomo nem tudja, mivé
lesz később Hitler. Amikor gyakornok-
ként Drezdában dolgoztam a „Négy év-
szaknál", egy kis padlásszobában lak-
tunk, és a szobatársam egy náci volt.
Tizennyolc éves. Minden este vitatkoz-
tunk, de egy ember, aki náci, nemcsak
náci. Hibákat követ el, szerelmes lesz,
meghal. s egyáltalán nem az volt, amivé
később válhatott... Mindketten zöldek
voltunk és ostobák. Ma már tekinthet-
ném kivételnek ezt az élményemet, de ha
őszinte akarok lenni, és nem akarom
valamiféle ideologikus szósszal nyakon
önteni a dolgot, minden ilyen találkozá-
somkor hasonló tapasztalatokat szerez-
tem. Annyira dühített, amikor elszapo-
rodtak azok a hollywoodi propagandafil-
mek, amelyek teljesen elidegenítették az
embereket a címkeosztogató általánosí-
tásukkal: „A németek", „A nácik", „Ezek".
Az én tapasztalataimmal ez egyáltalán
nincs összhangban. A Mein Kampftalán a
legszélsőségesebb esete az e tárgyban
történt vizsgálódásaimnak. Egyébiránt,
minél jobban eltávolodik az ember az
eseményektől, az események színhelyé-
től, a róluk alkotott kép annál mitologi-
kusabb, annál hazugabb lesz. Sokan, akik
megélték ezt az időszakot, Shylockhoz ha-
sonlóan megkövesedtek lelkükben, mert a
sérülések olyan nagyok, hogy az emberek
képtelenek rá, hogy megnyíljanak. Bezá-
rultak. Erre a Waldheim-ügy is példa.
 Mégis fontosnak tartja a tabuk szét-

zúzását, hogy „meg ne fulladjon tőlük az

ember" - ahogy ezt a Kannibálok és más
darabjai is tanúsítják.
 A Kannibálok egészen máshonnan

ered. New Yorkban írtam. Németország-
ban más színezetet nyert. A Kannibálok-
nak ma a Mein Kampf felel meg. A hason-
lóságokban szintén felfedezhető a rejté-
lyesség mozzanata. s a rejtélyek mögött
újabb rejtélyek bújnak meg.
 Az evéshez való kapcsolatra gondol?
 A Kannibálok is és a Mein Kampf is

az evés körül forog. Teológiai értelem-
ben, groteszk értelemben. Minden vallás
hemzseg a diétás előírásoktól. A sivatag-



ban életveszélyes volt disznóhúst enni. A
keresztények az isteni sajátságokat kebe-
lezik be, a kannibálok az ellenség erejét
teszik magukévá.. .

Hitler And His J e w . . .

- Azt mondta, hogy a Mein Kampf az égi

és a földi szerelemről szól.
 A szerelem szó tisztességtelenné

vált. Vagy nem veszik már komolyan,
vagy elemzést írnak róla. A téma kime-
rültnek látszik. Valószínűleg volt idő,
amikor nem szakadt még el egymástól a
szex és a vallás. Schlomo számára evés és
morál, szerelem és morál egymást kizáró
ellentétes fogalmak. Maradhatok-e jó
ember, ha belemegyek efféle kapcsolatba
- és az itt teljesen mindegy, hogy Hitlerről
vagy Gretchenről van szó. Ez az ő konf-
liktusa. Freud ezt így fogalmazza meg: az
ember szeretne jó lenni, és az ember sze-
retne boldog lenni. A kettő együtt nem
megy. Ha az ember szabadjára engedi,
ami benne állati, természetes ösztöneit,
boldog lehet, de jó nem. A Mein Kampf
tehát egy banális szerelmi történet, ahogy
azt Hollywoodban képzelik: a Great
Love Story - Hitler And His Jew. (Nagy
szerelmi történet - Hitler és a zsidója.)
Rémes eset. Végeredményben Faust és
Mefisztó, Othello és Jago története is
szerelmi történet. A banális és az isteni
szorosan kapcsolódik egymáshoz. Azaz a
szerelem azonos istennel, ez a legbanáli-
sabb, ami csak létezik.
 A Hitler és Schlomo közti szerelem

sajátsága, hogy a játék folytatásával kerü-
lik el mindig a katasztrófát.
 Ennek talán van valami köze ahhoz,

amit humornak neveznek. Minden vicc
tartalma valamilyen katasztrófa vagy va-
lami egészen szép dolog. . . A vicc volta-
képpen mentőöv, nem a valóság elől való

menekülés, hanem maga a valóság. Ami-
kor például, immár túlélőként, legször-
nyűbb élményeit - valamilyen megpró-
báltatást vagy akár kapcsolatot - meséli
el az ember - nevet rajtuk. Valójában
akkor lenne szükségünk erre a képes-
ségre, amikor a szörnyűség történik! A
„Ti mindig játsztok és tréfáltok" kezdetű
Hölderlin-epigramma, amelyre Adornó-
nál bukkantam véletlenül, pontos fel-
ismerése annak, hogy a játékosság és a
tréfálkozás a kétségbeesésből fakad.

 Megrendezné-e még egyszer a Shy-
lockot?

 Igen, bár egészen másképpen.
Egyéb-ként van itt egy példaszerű
shakespeare-i jelenet, a Shylock és Tubal
közti. A rossz hír és a jó hír váltogatása.
Megpróbáljuk megcsinálni ezt a Mein
Kampjban is. Hitler visszajön, és
elmeséli, hogy nem vették fel az
Akadémiára. Elmagyaráztam a
színésznek, hogy ez egy Shylock-Tubal
jelenet, komikusnak foghatod fel puszta
kétségbeesésből, és amikor te nevetsz,
akkor Schlomo sír, és amit te tragikusnak
találsz, azt neki komikusnak kell éreznie.

Shakespeare komikus figurának ter-
vezte Shylockot. A komikus zsidó Mar-
lowe pompás darabjában, A máltai zsidó-
ban is szerepel. Pantalonéhoz hasonlóan
komikus figura volt, az öreg, akit kinevet-
nek. A legizgalmasabb az, hogy Shakes-
peare-nél nem a komikus játszotta Shy-
lockot, hanem Burbage, Macbeth, Othello,
Hamlet alakítója. Komikus figurának kezdte
el írni Shakespeare, aztán másképp alakult.
Hogy hogyan láthatta ilyen pontosan ezt a
zsidót? Rejtély. Angliában alig voltak zsi-
dók. Shylock kétféleképpen viselkedik:
amikor másokkal van együtt, az akcentus-
sal beszélő zsidót játssza, amikor egyedül
marad, ennek nyoma sincsen. Schlomóra
is ez a kettős viselkedés a jellemző.

Schlomo és Hitler is egy álompár

- New Yorkban egyszer egy néger szí-
nésznővel dolgoztam együtt. Sokáig csak
fehér környezetben találkoztunk. Egy nap
meghívott magukhoz. A mamája és a
bátyja is otthon volt. Ebben a környezet-
ben váratlanul egész másképp kezdett el
viselkedni. Ez volt életem egyik legérde-
kesebb estéje. A báty idővel nagyon ag-
resszívvé vált. Nem akartam belemenni a
dologba, el akartam menni. De a mama
hozta a vacsorát, a fiú meg így szólt: Ha
az ember egy fehér liberálist elég sokáig
piszkál, kibújik belőle a fasiszta. Mire én
azt válaszoltam, akkor ne piszkálj to-
vább. Úgy éreztem magam, mintha én
lennék Hitler. Egész radikálisan szólva:
egy Hitlert csak akkor tudunk legyőzni.
ha képesek vagyunk önmagunkban is fel-
ismerni a vonásait. Amikor az osztrákok
azt állítják, hogy ők voltak Hitler első
áldozatai, az egyszerűen butaság. A né-
metek voltak Hitler első áldozatai. Vagy
Hitler volt Hitler első áldozata. Ezt meg
kell emészteni, méghozzá mindenkinek
külön-külön önmagában, mielőtt olyas
miért kezdenék el ünnepelni maguka
ami nem feltétlenül ünneplésre méltó.
Egyébként ez megmagyarázza, miért min-
dig a gazemberek szerepe vonzó a szín-
házban. Brecht nagyon pontosan meg-
látta az Uiban, hogy a nagy gonosztettek
elkövetői nem feltétlenül nagy gonoszte-
vők is. A Mein Kampjban szándékosan
nem azt a Hitlert akartuk megmutatni,
akit a filmekből (mint A diktátor) vagy
karikatúrákból ismerünk. Ezt feltétlenül
el akartuk kerülni. Ez a mi harcunk, nem
„a" harc. Néhány idézetet persze felhasz-
náltunk a Mein Kampfból, olyanokat, ami-
ket szörnyűnek vagy abszurdnak talál-
tunk. Mitológiaellenesek vagyunk, nem
történelemhűek.
 Én is fontosnak tartom, hogy Hitler

figurája nem történelemhű. Időnként úgy

tűnik föl, mintha Schlomo kivetülése lenne,

Schlomo viszont az övé.

 Ahogy egy álomban minden töredék
az álmodó-Én része. Schlomo és Hitler is
egy álom részei, egyfajta irányított áloméi
(directed dream). Önállóak, és cserélgetik
a szerepeket. Az emberben annyi-féle Én
van, annyiféle figura - minden élet maga
a nagy világszínház. (Theatei Heute,
1987. július)

Reinhard Palm-Ursula Voss

(A cikkeket fordította: Ungár Júlia)

Mein Kampf. Az előtérben Günther Einbrodt, a háttérben Ignaz Kirchner


