
- 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.
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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



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-


