
lyát, az önmagában is jellemző választé-
kos beszédmódot kölcsönzi Kruknak, a
volt kommunista könyvtárosnak. Ennyivel
be is érte, mert Mácsai nem segítette el e
mellékfigura humoráig-humorosságáig,
vagy nem kereste egyéni tragédiáját:
csak a zsidókutató nem zsidóhoz (a
„második" Kittelhez) való kapcsolatba
helyezte be. Székhelyi József műszaki
rajzot készített Weisskopfról, a németgyű-
lölő szabóról, aki a holtak hátán is megél,
váll-lapos náci kabáthegyeken lépked föl-
felé, dúsgazdag lesz a gettó ruhagyárosa-
ként, és végül már a Göringgel való talál-
kozásról, üzleti kölcsönösségről álmodik.
Nincs milliméternyi vétés, egyetlen hibás
mozdulat sem ebben az örök zsidóban. De
nincs benne az ember se. Székhelyi egyre
fölényesebb és aprólékosabb mesterség-
beli tudás birtokában csinál egyre tartal-
matlanabb alakokat. A külső tudás fölfalja
a belső tudást. Ebben közrejátszhatnak
olyan csak külső szerepek, amelyek közül
a Vannak még kísértetek portása még
nem is a legrosszabb, legelhibázottabb
volt; s az is, hogy a rendezők épp az
alakítás legbensőbb kérdéseiben nem
tudnak vagy nem akarnak közel férkőzni a
színészhez. Juhász Jácint egy jelentékte-
len epizódba visszahúzódva várakozik,
hogy egyetlen kirobbanásában puritánul
hatásos legyen.

A további részletkérdésekkel (így az es-
télyjelenet föltűnően sok megoldatlansá-
gával, bizonytalanságával) szükségtelen
itt előhozakodni.

A Madách színházi Gettó részben a túl-
ságig kidolgozott, majdnem „agyonter-
velt ", másutt átsiklottak tét nélkülinek
vélt, noha fontos részleteken. Ha igaz,
hogy a múló időben minden művet az
mér, ami a legjobb benne, akkor Dunai
Tamás és Balikó Tamás játékát és főleg
Paudits Béla tátogó bábjának kiáltó
némaságát megőrizzük. Akinek nem jött ki
hang a torkán, az mondta a legtöbbet.

Joshua Sobol: Gettó (Madách Színház)
Fordította: Szántó Judit. A dalszövegeket fordí-
totta: Fábri Péter. Dramaturg: Müller Péter.
Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Zenei
vezető: Kocsák Tibor. Koreográfus: Szirmai
Béla m. v. Rendezte: Mácsai Pál.
Szereplők: Dunai Tamás, Paudits Béla m. v.,
Györgyi Anna, Bajza Vikória, Balikó Tamás
m.v., Koncz Gábor, Avar István, Székhelyi
József, Juhász Jácint, Kéry Gyula, Bálint
György, Nagy Anna, Pádua Ildikó, Tóth Tamás,
Laklóth Aladár, Kautzky Armand, Gyabronka
József.

- Ön 1984-ben a Theater heute című fo-
lyóirat hasábjain így mutatkozott be:
,,1939-ben Izraelben születtem, ott nőt-
tem fel, és ott is élek. A Sorbonne-on
tanultam filozófiát; 1970-ben fejeztem be
tanulmányaimat, s ekkoriban kezdtem
színdarabokat írni. Társadalmi problémá-
kat feldolgozó dokumentumdrámákkal
kezdtem; első színművem az öregekről
szólt, interjúk és személyes kutatások
alapján. Utána több szatirikus darabot
írtam. Politikailag az izraeli baloldalhoz
számítom magam. Dolgozom az Al Ha-
mishar (Őrszem) című lapnál: a pénteki
szám szatirikus oldalát szerkesztem. 1971
óta tizenhét darabomat adták elő Izrael-
ben, a legtöbb kortársi témájú, csak a két
utolsóban, a Weininger éjszakájában és a
Gettóban kíséreltem meg, hogy a zsidó-
ság, Izrael állam és a cionizmus bonyolult
kapcsolatával foglalkozzam."
A tömör önarckép kapcsán két kérdé-

sem lenne. Az első: ön tehát Izraelben
született, ám szülei bizonyára bevándor-
lók voltak. Honnan jöttek?
- Apám ukrán volt, anyám lengyel, de

anyai nagyanyám Vilnában született.

- Vagyis a Gettó színhelyén. Ön már
járt ott?
Nem, de most alkalmam lesz rá: az év

folyamán ugyanis bemutatják a Gettót.
Már csak ezért is remélem, hogy a politi-
kai helyzet nem fog közbeszólni.
 Másik kérdésem hosszabb választ

igényel. Mi történt 1984 óta?
Nos, egy időre tagja lettem a Haifai

Városi Színház igazgatóságának, de a Je-
ruzsálem-szindróma című drámám miatt
kitört politikai botrány után kiváltam a
színházból. Újságíró sem vagyok már;
csak drámaírásból élek.
 És mit írt azóta?
 A Gettót eredetileg is egy trilógia

első részének szántam. Azóta
megszületett a két folytatás: az Adam és
a Föld alatt. - Összefoglalná a trilógia
alapgondola-tát?
 Különböző aspektusokból akartam

bemutatni az elnyomással szembeni kö-
zösségi ellenállás módozatait. A darabok
egyébként nem egymás folytatásai; úgy-
szólván szimultán játszódnak, s mind do-
kumentált valóságon épülnek. Az Adam a
gettóbeli ellenállási mozgalom vezérének
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tragikus pusztulásáról szól. Amikor
ugyanis a németek a gettó megsemmisí-
tésével fenyegetőzve a kiadatását köve-
telték, saját elv- és harcostársai szolgáltat-
ták ki. Sikerült megtalálnom New Yorkban
Wittenberg - az én Adamom - egykori
szállásadónőjét, aki ma nyolcvanas évei-
ben jár. Elmondta: az ellenállás vezérkara
ráparancsolt, hogy zárja rá vezetőjükre az
ajtót, nehogy megszökhessen. Az
asszony, amikor megtudta, milyen sors
vár Wittenbergre, kicsempészte, társai
azonban üldözőbe vették, elfogták, s
átadták hóhérainak. Persze volt rá
mentségük: a többiek életét akarták
megóvni. Újabb iszonyú alternatíva...
Engem egyébként itt az a jellegzetes
folyamat izgatott, ahogyan a megjelölt
személy, a kiszemelt áldozat körül ritkulni
kezd a levegő, ahogy hívei, barátai is
sorra cserbenhagyják, mígnem a légüres
térben már csak meg-fulladhat.

A Föld alatt abban a gettókórházban
játszódik, amely a Gettóban is felvillan. A
németek úgy harcoltak a járványok,
például a tífusz ellen, hogy ahol felütötte
fejét, ott az egész kórházat felgyújtották.
Ezért néhány vilnai zsidó orvos titkos, föld
alatti járványosztályt létesített, ahol két év
alatt hatszázötven beteget kezeltek, s sike-
rült is legyőzniök a tífuszt - két hónappal a
gettó likvidálása előtt. Ennek a darabnak
egyébként az a dr. Weiner a hőse, akit a
budapesti előadáson nővé alakítottak
(ami ellen különben semmi kifogásom,
szerintem fokozza színház és valóság egy-
másba játszásának érzetét).

- A Gettó két főhőse, Gens és Kittel a
folytatásokban is szerepel?
 Igen. Kittel teszi, ami a dolga, Gens

pedig... nos, Gens kétszer is meghal;
egyszer a Gettóban, egyszer a Föld alatt-
ban. Utóbbi esetben úgy, ahogy az a
valóságban is történt. Amikor felismeri,
hogy küszöbön a likvidálás, programjához
híven egyre több embert csempész ki az
erdőbe, a partizánokhoz - s mikor a
németek erre rájönnek, kivégzik.

Van még egy közös vonás: mindhárom
darab egy-egy túlélő emlékezetében ját-
szódik; a Gettó Srulikéban, az Adam a
címszereplő egykori szerelmének, Nadjá-
nak, a Föld alatt pedig az orvosnak az
emlékezetében. Mindhárom létező sze-
mély, akiket jól ismerek: Srulik és Nadja
modellje Izraelben, dr. Weineré Ausztrá-
liában él.

 On egy ízben, Flaubert módjára, azt
nyilatkozta: „Gens én vagyok." Lehet ez
egy drámaíró álláspontja?

Maria Friedman a londoni Nemzeti Színház
Gettó-előadásában

- Nem lehet; az újságírók szokás szerint
kihagytak és sarkítottak. Épp tegnap, a
bemutató után azt mondtam egy kedves
rádiós tudósítónőnek: Kittel is én vagyok.
Annyira megijedt, hogy menten faképnél
hagyott. Pedig így igaz: Gens és Kittel
sajátos, vonzás-taszítás viszonya a triló-
gia legszemélyesebb mozzanata.

Általánosabban szólva, ahogy egyre
jobban áthat az anyag, valami sajátos
metabolizmus következtében úgy emész-
tem meg, s mire életre kel, már nem
azonos a nyersanyaggal, mert én magam
is a részévé lettem, s közben meg is
változtam általa. Ezt a kettős folyamatot
talán még soha nem éltem át olyan
erősen, mint legutolsó, Spinozáról szóló
darabomnál. Spinoza mindig kedvenc filo-
zófusom volt, de amióta a haifai színház-
ból távoznom kellett, különösen közel ke-
rült hozzám: éreztem bizonyos hasonló-
ságot az ő kiátkozásának történetéve.
 On sokat foglalkozik témái pontos

dokumentálásával, szemtanúk
felkutatásával, akikre aztán, a viták
kereszttüzébe kerülve, hivatkozik. Olyan
fontos, hogy egy dráma tézisei és
gondolatai dokumentálhatók legyenek?
 Igaza van, általában nem fontos.

Csakhogy adott esetben olyan fájdalmas
témákról, olyan sokkoló valóságtartal-
makról van szó, hogy nem engedhetem
meg magamnak a tények önkényes meg-
változtatását.
 Nyilatkozataiból és magukból a mű-

vekből is olyan drámaíró képe rajzolódik
elő, aki nem egyfajta színházi látomásból,
hanem a problémákból indul ki.

- Így van. Nem hiszek a formai sémák-
ban, és erős gyanakvás él bennem a
formalizmussal szemben, amely szá-
momra egyfajta dogmatizmust jelent.
Számomra első az anyag, s hagyom, hogy
hónapok, esetleg évek alatt maga alakítsa
ki a számára megfelelő formát. Ezért is
van minden darabomnak más formája.
- Ez manapság nem túl gyakori dráma-

írói attitűd. Lát-e rokonokat a kortárs szer-
zők körében?
- Leginkább egyet: az angol Howard

Barkert; ő hasonló módszerrel dolgozik. -
Mivel a zsidóságot objektívan, tehát
kritikusan szemléli, Izraelben sokan az
antiszemitizmus terjesztésével, illetve ex-
portjával vádolták. Mi erről a véleménye?
 Ezek a vádak paranoiásak. Én dráma-

író vagyok, nem pedig népnevelő; se
propagálni nem akarom az antiszemitiz-
must, se harcolni nem célom ellene, ám-
bár a hatás, azt hiszem, mégis az utóbbi
irányába mutat, mert az értelmes néző
megérti, hogy az antiszemitizmus romboló
ösztön, mely nemcsak a zsidókat, hanem
magukat az antiszemitákat is tönkreteszi.
A Weininger éjszakája, az a művem,
melyet Izraelben a legélesebben
támadtak, épp erről szól. Otto Weininger
zsidó antiszemita és látens homoszexuá-
lis volt, a nők és a zsidók mint alacso-
nyabbrendű fajok közé egyenlőségjelet
tett, és egyformán gyűlölte őket. Nem
véletlenül lett az egyetlen „jó zsidó", akit
Hitler elfogadott; de az sem véletlen, hogy
huszonhárom éves korában öngyilkos lett.
 No persze, Weininger zsidó volt,

vagyis esetében az antiszemitizmus mint
önpusztító erő sokkal természetesebb...
 Szerintem Weiningeré nem egyedi

eset; számos „nagy" antiszemitának vol-
tak valós vagy vélt zsidó gyökerei, és
sokan őrültek meg vagy lettek öngyilko-
sok. (Hitlerre például mindhárom állítás
igaz.) De közvetettebb értelemben meg-
sínyli az antiszemitizmust az utca embere
is. Gondolja csak el: olyan boldog idő-
szaka volt Kelet-Európának az elmúlt hat-
van év? Nos, ezzel a boldogtalansággal
Kelet-Európa az antiszemitizmusáért is
fizetett. Kelet-Berlinben pedig éppen most
újabb ijesztő jeleit láttam a feltámadó
sovinizmusnak, az üvöltő „vater-
landozásnak" - ha ezek a lappangó csírák
újra felélednek, az üvöltözőkre leselkedhet
a legszörnyűbb végzet. De itt ismét aláhú-
zom: én nem oktatni akarok, hanem konf-
rontálni, belső folyamatokat elindítani.
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- De vajon az ön objektív-kritikus ábrá-
olása nem válthat-e ki épp az utca embe-
ében negatív hatást?
 Én mint drámaíró ezzel nem törődhe-

tem. Ezt a kockázatot vállalnom kell.
 A kockázat nemcsak az öné...
 Szerintem jobban táplálja az antisze-

mitizmust, ha a zsidókérdést agyonhall-
gatják, vagy a zsidó szereplőket megannyi
angyalnak állítják be. Az igazi vagy
potenciális antiszemitizmus ellen az a
leghatásosabb, ha reálisan ábrázolok
különféle zsidó típusokat. Ez ébreszthet
ugyan fájdalmakat, de végeredményben
mindenkit arra késztet, hogy kialakítsa a
maga valódi állásfoglalását. A színháznak
az a dolga, hogy megteremtse az
igazság pillanatát, nemcsak a színpadon,
de a közösség életében és a nézőtéren
is.
 Az ön drámáit számos európai or-

szágban játszották: az NSZK-ban, Auszt-
riában, Hollandiában, Angliában; azonkí-
vül színre került az USA-ban is. Vajon a
zsidósághoz való, országonként eltérő vi-
szony, érzése szerint, tükröződött-e az
elő-adásokban?
 Én csak jó és rossz előadás között

tudok különbséget tenni. Az előadás pe-
dig akkor jó, ha a figurák elsősorban nem
zsidók, hanem emberek. Én nem egzoti-
kus alakokat alkottam egy sematikus elő-
adáshoz. Gyűlölöm a folklorisztikus trük-
köket, emberi szituációk folklorisztikus ke-
zelését. Azt akarom, hogy a nézők ne azon
rendüljenek meg elsősorban, hogy itt zsi-
dókat irtanak, hanem azon, hogy emberi
lényeket irtanak.
 És nem tart attól, hogy sok néző úgy

véli: amiről a Gettóban szó van, az egy
lezárt történelmi fejezet?
 Látja, éppen ez ellen akarok küzdeni.

A gettó nem zsidó belügy, hanem szerves
része a közös európai történelemnek, és
én tiltakozom az ellen, hogy muzeálisan
kezeljék. Éppen azért írok drámákat, mert
a színház a legalkalmasabb médium,
hogy a muzeálisnak látszó témákat a leg-
maibb mába emelje át.
 Mit szól ebben az összefüggésben a

budapesti előadáshoz? Vannak-e olyan
jegyei, amelyek más produkciókból hiá-
nyoztak?
 Az előadás nagyon tetszett. Nemcsak

a játék magas színvonala miatt, hanem
azért, mert épp a számomra legkedve-
sebb jeleneteket egyénien, fantáziadúsan
oldották meg. Például a színház a
színházban-aspektust számos
előadásban vagy megkerülték, vagy
leegyszerűsítették; itt viszont a színház
és a (drámabeli) valóság

más-más jellegű teátrális síkjait egyszerre
sikerült egymástól elhatárolni, s ugyanak-
kor mégis egymásba játszani.

Még valami feltűnt, amit fokozatosan,
az előadás közepére értettem meg. Soha
ilyen erősnek nem éreztem a kontrasztot a
sötétség, a bezártság atmoszférája és a
szereplők ama szándéka között, hogy
ebbe a kietlenségbe humort, játékossá-
got, derűt lopjanak.

De hogy ez a hatás miből ered: díszlet-
ből, világításból, jelmezből vagy a színé-
szi játékból, azt már nem tudnám meg-
mondani.

- Vajon Peter Zadekhez, az egykori zsidó
emigránshoz különösen közel áll a Gettó
témája?
- Ez a színdarab természetesen egy iz-

raeli szemszögéből íródott, aki ma néz
szembe a maga korával, és bizonyos pár-
huzamokat érzékei a hajdani idők és a mai
izraeli folyamatok között. A darabbeli
Gens azért üzletel a németekkel, mert így
akarja elérni azt, amit abban a válságos
korszakban még el lehetett érni. És amit
ekképp elértek, az nem más, mint Izrael
állam: Hitler nélkül Izrael nem jöhetett
volna létre. Számomra voltaképpen ez az
érv a legizgalmasabb, noha persze egyet-
lenegyszer sem hangzik el, de az ember-
ben a végén mégis az marad meg, hogy
Németország nélkül nem lett volna Izrael.
Amikor Eichmann a harmincas években a
nácik megbízásából bejárta a mai Izrael
területét, el volt ragadtatva a cionistáktól;
mikor hazajött, csupa lelkesedés volt. És
így megvilágosodik, hogy itt egy nemzeti-
szocialista életszemléletről, egy nemzeti-
szocialista társadalomról van szó, persze
egészen más értelemben.
Az én érzelmi viszonyom a zsidósághoz

olyan, mint minden elűzötté. Azt hiszem,
ez a fajta családi érzés a diaszpóra zsidó-
ságában fejlődött ki a legerősebben,
még-pedig azért, mert őket szünet nélkül
hajszolták ide-oda. Ha az emberek
állandóan

Végszóra érkezik a rendező, Mácsai Pál. Ő
válaszol a szerzőnek.
-Az ön által említett hatás Magyaror-

szágból ered. A magyar színházak törek-
véséből, hogy kijátsszák a tilalmakat,
rendületlenül megpróbálják kitapogatni,
meddig terjed s meddig tolható ki a cen-
zúra határa. A darabnak ez az alapélmé-
nye nagyon közel áll a kelet-európai alap-
élményhez - ezért is akartam megren-
dezni.
Joshua Sobol két és fél napra jött, turis-

tának. Udvariasan elfogadja a magyará-
zatot, aztán mint jó turista elindul, hátha a
négynapos ünnep sivatagában mégis
sikerül valami szuvenírt becserkésznie.

Esther Ofarin (Chaja) és Ulrich Tukus (Kittel) a
Gettóban

A RI E Z I N GE R

AZANTISZEMITIZMUSMINT
BESZÉLGETÉS PETER ZADEKKEL


