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- Milyen külső és belső körülmények ha-
tására döntött úgy, hogy otthagyja sikerei
színhelyét, és átköltözik Bécsbe?

- Tíz évvel ezelőtt volt egy kis csoport
Brémában, tízen voltunk, csak egymással
dolgoztunk, és sok mindent kipróbál-
tunk. Akkor még és előtte a hatvanas
években divatos volt az alternatív és cso-
portszínház, gondoljunk Grotowskira és
a Living Theaterre. Ez ma már nem
megy, mert a hatvanas éveknek végleg
vége van. Az én csoportom is feloszlott a
hetvenes évek végén, akkor mentem a
Kammerspielébe, Münchenbe, Bochum-
ba Peymannhoz és a Schaubühnéhez,
Berlinbe. De ott, azokban az úgynevezett
nagyszínházakban az ilyenfajta csopor-
tos munka alig lehetséges, én pedig szün-
telenül vágyódtam a brémai évek után.
Úgy mondanám, hogy én a katedrálisok
helyett a katakombákba vágyódom. Szó-
val ez az egyik oka, hogy miért vagyok itt.

A másik, amit valahogy úgy tudnék
megfogalmazni, hogy a német nyelvű
színház a legjobb a világon, mert nagyon
sok a pénz, nagyszerű tradíciók vannak,
kiemelkedő képességű színészek és nagy-
szerű kritikusok, s mégis az a furcsa, hogy
ez a sok nagyon jó együtt - gyakran miért
rossz. Ez nem esztétikai ítélet, hanem -
hogy régimódi nyelven szóljak - a kapita-
lista patológia tünete, vagyis a struktúra
egészében ember- és ezáltal színházelle-
nes. Szóval nem a személyekkel van baj,
mert egyénileg mindenki nagyon kedves,
nagyon okos, nagyon tehetséges, csak a
rendszer maga produkciókra „van beál-
lítva", és közben mindig elfelejtődik és
elvész, hogy a színházban emberekről
van szó, színészekről, díszletmunkások-
ról, közösségről. Minden és mindenki
rettenetes „Leistungszwang"-ban, pro-
dukciókényszerben van, mert annyi a
pénz, és annyi a közönség is, és tényleg
minden nagyon jól működik, hétfőn van
premier, kedden már újra kezdenek pró-
bálni, minden siker, mert a szubvenció
tulajdonképpen eltakarja az igazi kapcso-
latot a közönséggel, tehát lehet egy kicsit
nagyobb siker vagy kisebb siker, de sem a
sajtó, sem a kassza nem dönt a
produkciók sorsáról. Ez az egész engem
mindig arra emlékeztet, hogy ezek a
színházak

olyanok, mint a repülőgép, amit valaki
elrabolt. Ezt a gépet mi saját magunk
raboltuk el, és repül is a gép, csak senki
nem tudja, hová megyünk. s aztán néha
kiugranak az emberek ejtőernyővel. A
patológia kifejezésen azt értettem: bár
minden nagyon jól működik, és minden
ott van, ahol lennie kell, és van biztonság,
és van siker és pénz, mégis milyen sokan
betegek. Némelyik nem is tudja, mennyi-
re. Igen sok az alkoholista, és nagyon
sokan - és nemcsak a súlyos, úgynevezett
neuraszténiás esetek - elégedetlenek, és
kiugranak ebből a repülőgépből. Tavaly
írtam a Theater Heuténak egy Örkény Ist-
ván-szerű ironikus dolgozatot, tulajdon-
képpen egy listát, hogy abban az évben
mi volt betegségben és halálban Ham-
burgban, Berlinben és másutt is...
 Ez egy általános stresszállapot?
 Erről nemigen beszélnek, nem akar-

ják beismerni, hogy itt valami nem stim-
mel. Csak ha az ember hajnali kettőkor
beszél velük egy kocsmában - most első-
sorban színészekről van szó -, akkor
nagyon sok az elégedetlenség, nagyon
sok a kétségbeesés, amit igazából alig
lehet megérteni, mert nem fiatal kezdők-
ről, nem állásnélküliekről van szó, ha-
nem befutottakról. Mondok egy példát:
az egyik legismertebb, legjobb és legnép-
szerűbb női sztárt premierje előtt meglá-
togattam az öltözőben. A kezében teli
vizespohár vodka. És azt mondja: „Tíz
évvel ezelőtt hetven százalék volt a
tehetség meg a munka és harminc száza-
lék a vodka. Most negyven százalék a
tehetség és a munka és hatvan százalék a
vodka. Képzeld el, mi lesz öt év múlva.
Na, szervusz." És lehajtotta az egészet.
 Ez a rendezők elleni lázadás vagy a

munkamódszer, a darabválasztás elleni
tiltakozás, vagy az a bizonyos általános
stresszállapot?
 Ezt csak Marx tudná analizálni, már

nem is Freud. A színházban a probléma
ugyanis az, hogy a színész olyan munkás,
aki nemcsak munkás, hanem egyúttal a
munka végterméke is. Ezt angolul úgy
mondják, hogy: „it is not only the produ-
cer, it's also the product". s ha - a szí-
nész mint munkás és mint produktum
között egyre nagyobb lesz a szakadék,
akkor jöhet létre ez a patologikus állapot.

Szóval... mint említettem, Bochumban
is dolgoztam Peymann-nál, és mikor ő
átjött ide Bécsbe, és átvette a Burg-
theatert, megkérdezte, nincs-e kedvem
nekem is átjönni. Aztán egy héttel ké-
sőbb mondta valaki, hogy itta Porzellan-
gasséban felszabadult egy kis avantgarde

színház, mert a vezetője megunta, és más
irányba akar menni. Akkor idejöttem,
megnéztem, és mindjárt tárgyalni kezd-
tünk. Ugyan mindenki azt mondta, hogy
bolond vagyok, hogy hetvenhárom éves
koromban akarok színházat vezetni; az
nemcsak művészettel jár, hanem a toa-
lettpapír, az adóívek meg sok minden
más gondjával... szóval próbáltak lebe-
szélni róla, hogy ne csináljam, de arra
gondoltam: ez az utolsó utópia, ami még
összejöhet.
 Ön hírnevét radikális kísérletezőként

alapozta meg, és most új színházában az
első bemutató realista remekmű, O'Neill
Eljő a jeges című darabja, egy amerikai
rendező szupernaturalista rendezésében.
Ez azt jelenti, hogy színházvezetőként sok-
oldalúbb, tágabb műsorpolitikát kíván
folytatni?
 Ez jó kérdés, és nehéz rá válaszolni.

Még nem tudjuk, milyen irányba me-
gyünk. Ez a kezdet. Ezt teljesen nyíltan
be is vallom, ellentétben a kollégákkal,
akik úgy tesznek, mintha semmi sem vál-
tozott volna, pedig a színház itt is nagyon
nagy válságban van. Új konzervativizmus-
ról beszélhetünk, menekülésről a külső-
ségekbe, a nagy monumentális effektu-
sok színházába, a formák bűvöletébe.. .
Ez a félelemből fakad, mert szerintem
mindenki fél, különösen a sikeresek nem
tudják, milyen irányba menjenek. Pél-
dául a Schaubühne. Ennek a színháznak
nemcsak esztétikailag, hanem politikai-

lag is nagyon éles profilja volt, de Peter
Stein már alig van ott, már nem ő a ve-
zető, csak időnként rendez. Szóval léte-
zik az újkonzervativizmus, és aztán az is
árulkodó tünet, hogy az emberek vissza-
mennek a múltba. Ezt néha meg lehet
csinálni nosztalgiából, Pesten is játsza-
nak Molnár Ferencet, és ez rendben is
van, de ez nem megoldás. Én a gyakorlat-
ban szeretnék rájönni, hogy miről is van
szó. És ezt épp nagyszínházakban nem
lehet. Évek óta mondom a kollégáknak,
Peymann-nak, Dornnak és a többieknek:
mi lenne, ha egyszer egy hónapban össze-
ülnénk, és elbeszélgetnénk, hogy miről
van ma szó, miért van a színház, a közön-
ség, mi van velünk, vannak-e még hősök
vagy modellek, és Brecht és Beckett ki-
csodák valójában?
 És itt sincs erre idő?
 Nincs, és ha erről kezdek beszélni,

akkor mindig csodálkoznak, hogy mit
akar ez, hát miért nem megy a próbára,
hiszen minden rendben van, a Her-
mannsschlacht, a Faust óriási siker. Szó-
val úgy érzem, hogy mindenki egy üveg-



burában ül, és csak a saját kis esztétikai és
gazdasági problémáira ügyel, pedig én
már nagyon sokat láttam itt és ott, és nem
emlékszem, hogy mikor volt ilyen éles a
válság. . . Szóval, a kérdés az, hogy miről
van szó ma a mi szakmánkban, hogy
miért jönnek az emberek még színházba,
hol állunk, hogy van-e olyasmi még, hogy
politikai színház, és egyáltalán mi az,
hogy politikai színház, meg olyan is
lehetséges, hogy Beckett nagyobb rea-
lista, mint Brecht, szóval ezek a kérdések
bennem állandóan fölmerülnek, és ezeket
együtt kéne megbeszélni.

 Léteznek-e ma olyan drámaírók, akik
ezt a fajta politikai színházeszményt képvi-
selik? Mert én úgy tudom, alig vannak.

 Van egy nagyon jó amerikai kifeje-
zés: voltak a hippik, aztán voltak a jappik,
és most vannak a frampik. A frampi egy
rövidítés, ami azt jelenti, hogy azelőtt
radikális, most csak fölfelé törekvő nagy-
városi profi. s nézze meg: a tegnapi
forradalmárok most hirdetési ügynökök
vagy intendánsok... Peymann, Stein,
Zadek a hatvanas években átalakították a
német színházat, kívülről és belülről
egyaránt. De tíz-tizenöt éve intendánsok,
és miután a funkció is meghatározza a
gondolkodást, most csak sikerről van szó
vagy pedig a félelemről. Németországban
különösen éles ez a félelem például a
háborútól vagy talán az állásnélküliségtől,
egyéb dolgoktól, és a színház mindig
visszatükrözi - ha nem is nyíltan - ezeket
a félelmeket. De hát kérdezte, vannak-e
politikai írók. Én sem nagyon tudok
róluk. De vannak azért darabok, például
Castor Salvatore írt most egyet Sztálin-
ról . . . Salvatore, azt hiszem, Chilében
született, de már huszonöt éve Németor-
szágban él, a hatvanas években a diák-
mozgalom egyik vezetője volt, és nagyon
tehetséges. Na most... Mondok egy pél-
dát: a legközelebbi tervem egy Gertrude
Stein-darab volt, de az elmúlt hetekben
egyre világosabb lett számomra, hogy ha
saját identitásunkat meg akarjuk keresni,
rá akarunk találni az útra, hogy új, induló
színházként merre menjünk, akkor talán a
legjobb lesz, ha főleg politikai szín-házat
csinálunk. Ezért most elálltam a Gertrude
Stein-bemutatótól. Az utóbbi hetekben és
hónapokban ugyanis, ha körülnéztem, azt
láttam itt körülöttünk meg Nyugat-
Németországban, sőt a kelet-német
esztétikában is, hogy egy általános
tendencia bontakozik ki: „az ártalmatlan",
az esztétikus színház kerül a közép-
pontba. Ragyogó stílusgyakorlatok, na-
gyon szép, nagyon tehetséges előadások

sora. Láttam a Dobszó az éjszakában című
Brecht-darabot, egy keletnémet rendező
csinálta, nagyon tehetséges, nagyon szép
munka volt. De fél óra után azt gondol-
tam, hogy hát jó, most itt ülök, és kipihe-
nem magam. Az az intenzitás, az a lázas
profetikus hang, ami a huszonegy éves
Brechtet jellemezte, nem létezett ebben
az előadásban. Minden teljesen fejből,
„agyból" volt megcsinálva. Aztán ott van
például Alexander Lang, aki nagyon,
nagyon jó rendező; most Münchenben
csinálta a Phaedrát és a Pentheszileiát. s
ezek az előadások - hogy is mondják'? -
olyan manierista, antirealista, nagyon
vicces, ironikus állásfoglalások a darab-
bal szemben. A Phaedrában például foly-
ton nevet a közönség, de akkor minek
Racine-t csinálni?
 És most mi lesz a Gertrude Stein-elő-

adás helyett?
 Valami oratóriumszerű előadás,

amelyet egy bécsi író könyvéből
állítottunk össze. A könyv nagy föltűnést
keltett, interjúk vannak benne a náci
vezetők gyermekeivel, unokáival. Egy
néma nemzedék szólalt meg, olyanok,
akikről eddig még nem hallottunk. Szinte
tanúként mondják el emlékeiket. Erről
nagy a hallgatás itt Bécsben, de másutt is,
a legkülönbözőbb okokból. Úgy érezzük,
hogy e percben ez a legalkalmasabb
anyag, mert politikus, és mert
csoportszínházi elő-adásra ad lehetőséget.
 Ez nagyon bátor és tiszteletre méltó

vállalkozás. Csakhogy úgy tudom, Buda-
pesthez hasonlóan Bécs sem az a város,
ahol jelentős hagyománya és közönsége
lenne a merész kísérletezéseknek vagy ta-
lán a merész politikai színháznak.

 Azért kell csinálni...
 Megváltozott volna a helyzet?
 Mindenki mondta, hogy a bécsi kö-

zönség ilyen meg olyan, meg hogy Bécs
nagyon gonosz város, intrikus, minden-
kit kicsinálnak, kifúrnak stb. Hát ez lehet,
hogy így van, de eddig még nem vettem
észre.
 Az Eljő a jeges kritikái kitűnőek vol-

tak, a start, úgy látszik, remekül sikerült.
 Nagyon merész dolgot csináltunk.

Martin Fried nem volt kész a munkával, a
bemutatót elhalasztottuk egy héttel...
 Martin Fried a rendező?
 Egy amerikai rendező, az Actors'

Studio egyik vezetője, sokat dolgoztunk
együtt. Szóval, a merész dolog az volt,
hogy meghívtuk a kritikusokat - úgy
mondtuk - egy nyilvános próbára. Abban
én mindig hiszek, hogy a próba legalább
annyira érdekes, mint az előadás. Szóval

meghívtuk őket, és mondtuk, hogy ez
csak egy nyilvános próba, és ha erről
akarnak írni, tegyék, de jelezzék, hogy
próbát láttak. Mindenki azt mondta, hogy
ez őrültség, mert akkor még öt és fél óra
volt az előadás hossza (aztán két órát
rövidítettünk egy hét alatt), de végül
sikerült, mert a kritikusok nagyon tisztes-
ségesen jelentettek meg írásokat arról,
amit láttak, megmagyarázták, miről van
szó, és a legtöbben még vissza is jöttek, és
még egyszer írtak róla.
 Az O'Neill-darab nem az a kifejezetten

politikus színház, vagyis hát csak annyi-ra,
amennyire az élet politizál.
 Mi az, hogy politikus színház? A

szabály az szabály? Vagy Háy Gyula? A
Jegesben azonban megértették, hogy
O'Neill itt is, mint mindig, az akkori fe-
lületes amerikai optimizmus ellen vere-
kedett, valami nagyon központi dolgot
mondva ebben a darabban az illúziókere-
sésről, az amerikai társadalomról, az
amerikai álomról és annak a valósággal
való kapcsolatáról. Ez az illúzió-valóság
konfliktus nagyon politikus. És itt, Bécs-
ben - és ezt érdekes módon a színészek is
és a sajtó is észleli - valami hasonló van.
Még mindig nagyon sok az illúzió, sokan
nem akarják a valóságot tudomásul venni,
nehéz nekik a valósággal szem-benézni.
Itt van például ez az egész Waldheim-
dolog. Sokan azt érezték, hogy a darabnak
ehhez van köze, de meg kell mondjam,
mikor kiválasztottuk, erről nem volt szó.
 Kik és hogyan támogatják a színházat,

és mennyi szubvenciót kap?
 Maga a város, Bécs támogat bennün-

ket. A szubvenció kicsi, de elég lehet, ha
majd a végleges struktúrát megtaláljuk. A
szubvenció hetven százaléka a színészek-
re, rendezőkre, díszletre megy, és nem for-
dítva, mint más színházakban, ahol az
adminisztrációra, a technikára fordítják a
pénzt. Itt az irodában három ember dolgo-
zik, ez az egész adminisztratív létszám.
 Minden egyes produkcióra új színé-

szeket szerződtet, vagy állandó társulatot
szervez?
 Az első modell az volt, hogy tíz

emberrel kezdjük el a munkát, mert tíz
emberrel minden darabot meg lehet csi-
nálni. De végül is most az O'Neill-darab-
ra esett a választás, és ebben húszan ját-
szanak. De ez túl nagy darab nekünk.
Szóval ebben az évben még, azt hiszem,
produkciókra szerződnek a színészek -
tehát nem lesz állandó társulat.
 A további bemutatókról, darabtervei-

ről kérdezem...



- Mikor elkezdtük, tartottunk egy saj-
tókonferenciát, s ott elmondtam a prog-
ramot, de rögtön tudtam, hogy ez biztos
változni fog. Először három játékfázisra
osztottuk terveinket, nem évek szerint.
Az elsőt úgy neveztük: Feste und Spiele,

itt arról lett volna szó, hogy a közönség
és a színpad között nincs elválasztás, és
hogy egy ünnepély vagy ünnepség van a
középpontban; ez a Jeges, a Jedermann,

az Athéni Timon stb. A második fázisban
főleg a családról, a férfi-nő kapcsolatról
lett volna szó, a harmadik pedig a végjá-
tékok. Ez aztán megváltozott, mert még
mindig keressük a formánkat és a színház
struktúráját. Most főleg, azt hiszem, poli-
tikai irányba megyünk. Terveink között
szerepel - hogy a nagyobb dolgokkal
kezdjük - a Hamlet, politikai előjellel,
Cortesnek egy műve és Jean-Claude Car-
riére, aki a Mahabharátát írta Peter
Brooknak, írt nekünk egy háromszemé-
lyes darabot. Azt szeretném, ha a fősze-
repet Hanna Schygulla játszaná. Foglal-
koztat Kleistnek egy darabtöredéke, az-
tán szeretném Örkény István Forgató-

könyvét megcsinálni, amit szerintem
csak olyan teremben lehet eljátszani,
minta mienk. Foglalkoztat egy római tri-
lógia terve: Julius Caesar, Caesar és
Cleopatra és az Antonius és Cleopatra...
Szóval húsz évre elegendő tervem van.
Különben pedig azt remélem, hogy a ma-
gyar drámával is intenzívebben foglal-
kozhatom. Talán itt Bécsben egyszerűbb
lesz, mint Berlinben vagy Münchenben
volt.

A következő számaink tartalmából:

Kovács Dezső:

Folyamodva, életbenmaradásért

P. Müller Péter:

Önérvényesítés, önsorsrontás

Csizner Ildikó:

Három előbemutató Gyulán

Bizonyos dolgokhoz idő kell

„Az, hogy a magány, az élethazugságok
és a halál kis tragédiáinak alkohollal ter-
hes atmoszférája annyira realisztikusan
elevenedik meg a színészek alakításában,
hogy a néző voyeurnek érzi magát,
bizonyára a koncepcióból fakad. Az em-
ber nem egészen érezheti magát szívesen
látott vendégnek ebben a Végállomás-
hoz címzett kávéházban - ami itt történik,
az inkább magánügy.. .

Jó néhány órán áttartott Martin Fried
Eljő a jeges-előadása, ami nem is volt
olyan hosszú, összehasonlítva az egy hét-
tel ezelőtti »nyilvános próbával«, amely
még öt és fél órát vett igénybe. Izgalmas
előadások sohasem hatnak túl hosszú-
nak, ha mégannyira is azok. A bemutatott
alakok kidolgozása rendkívül pontos, és
ehhez időre van szükség." (Wochen-
presse, 1987. május 29.)

kra

Egy hosszú, hazug utazás az éjszakába

„Éjfél után, amikor a színészek elhatá-
rozták, hogy abbahagyják a darabot, fel-
hangzott a Happy Birthday, és Tábori
György elfújta a gyertyákat születésnapi
tortáján. . .

Az előadás akár kilencórás is lehetett
volna, de ugyanúgy három is.. .

Ízelítőt kaptunk, hogy milyen színház
készül a Porzellangassén. A színésznek
itt saját egyéniségéből kell hozzátennie
az előadáshoz egy idiómát, egy gesztust,
egy járásmódot, egy fintort.. .

Noha ezt az előadást még csak próbá-
nak hirdették, valószínűleg soha nem lesz
egészen készen." (Kurier, 1987. május
25.)

Kurt Kahl

Végállomás is lehet indulás

„Táborinak a színház valami mást jelent,
mint amit megszoktunk. Maga az a tény,
hogy az ember magával vihet egy pohár
bort vagy egy csésze kávét a nézőtérre,
bizonyítja, mennyire nélkülöz minden for-
malitást. Minden más rendező vagy szín-
házvezető megőrülne a gondolattól, hogy
beengedje a közönséget, mielőtt az elő-
adás kész lenne. De »a színházban az
ember sosincs kész« - idézi Tábori Cseho-
vot, és nemcsak a közönséget engedi be az
előbemutatóra, hanem a kritikusokat is .. .

A színház ezúttal már csak azért sem
szokványos, mert a kis asztaloknál ülő
nézők olyan közel kerülnek a történés-
hez, hogy az az ellenállhatatlan érzésük
támad: maguk is ott ülnek Harry Hope
kocsmájában, sőt egyesek közülük szinte
együtt is játszanak a színészekkel (akik
improvizációikkal igyekeznek őket bevon-
ni). Ez bizony ellentmond a bécsiek merev
színháznézői szokásainak, viszont mind-
azokra, akik hajlandók elengedni magu-
kat, rendkívül élénkítően hat..." (Neues
Volksblatt, 1987. május 27.)

Renate Wagner

A tragédia öröme

„Tábori György A körjével Bécsnek lett
egy igazán nagy kisszínháza. . . A
játékteret az Eljő a jeges szükségletei
szerint alakították. Mi, nézők a részeg és
kétségbe-esett O'Neill-figurákhoz
hasonlóan iszunk és dohányzunk, talán
csak tisztább egy kicsit körülöttünk a
padló, és míg azok ott a terem közepén
alszanak vagy ordibálnak a fényben, mi
a sötétben figyelünk és hallgatunk.. .

Hogy Tábori a nálunk jóformán alig
játszott Eljő a jegessel nyitotta meg szín-
házát, az nemcsak okos választás volt, de
praktikus is. O'Neill figurái az amerikai
eredetiben a legkülönfélébb szlenget be-
szélik, ami hitelesíti, hogy a fordítása szí-
nészek »természetes« nyelvi lehetőségei-
hez alkalmazkodott. Ez lehetővé tette,
hogy a színészek jobban sajátjukként
kezeljék az idegen szöveget.. .

O'Neill: Eljő a jeges. Jelenet az előadásból

Az Eljő a jeges kritikáiból


