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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
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idegenben élnek, akkor természetes,
hogy nem alakulhatnak ki összetartó cso-
portok. Én, akárhol vagyok, mindig ide-
genben érzem magam. És a Gettó első
olvasásra olyan reakciót váltott ki belő-
lem, mintha egyszercsak hazulról kaptam
volna levelet, mintha valamilyen rokontól
érkezett volna magánlevél. Még aznap
elintéztem a jogokat, és egy héttel később
a fejemben már készen is állta produkció,
ami pedig nagyon szokatlan dolog nálam,
mert néha tíz évig is hordozok magamban
egy előadást, mielőtt döntenék. A Gettó-
nál az volt a fura, hogy úgy olvastam,
mintha csak magam írtam volna - holott
még sosem jártam Izraelben, azt se tud-
tam, kik a bundisták, és mégis olyan isme-
rős volt minden, kivált Gens története. Ő
az a figura, akivel azonosulni tudok, nem
mint cionistával vagy revizionistával,
hanem azzal a móddal, ahogy kény-szer
hatására kompromisszumot köt. Az a fajta
irónia, amely lehetővé teszi, hogy egyik
napról a másikra tovább bírjon élni,
tisztességnek, hazugságnak és nyíltság-
nak ez a sajátos elegye, akár a családapáé,
aki úgy érzi, képes felelősséget vállain a
dolgokért, és mást nem is tehet - nos,
mindebben én nagyon otthonosan érzem
magam. És hát az, hogy ellenségként ott
áll mellette az a csillogóan szellemes és
erotikus fiatal náci, aki a fia lehetne, és
minden tekintetben állandó erotikus in-
gert jelent a számára - igen, ez a szituáció
számomra központi jelentőségű, és na-
gyon is a kedvemre volt.
 Politikailag miért érdekes ma, 1984-

ben a Gettó előadása?
 Ez a kérdés összefügg Izrael legutóbbi

évtizedének történetével, például a Né-
metország és Izrael közötti feszültséggel,
meg azzal, ahogy a számomra voltakép pen
nagyon ellenszenves Menachem Be-gint
Izrael hősének állították be. Mindezt ugyan
fölöttébb kritikusan szemléltem, de
valamiképp mégis megértettem azt a
bosszúvágyat, melyen az egész folyamat
alapul. Szerintem a bosszúvágy éppoly
jogosult és helyénvaló érzés, minta szere-
lem vagy a barátság; a kérdés persze csak
az, hogy a bosszú milyen következmé-
nyekkel jár. Begin alakjában, megnyilat -
kozásaiban, egész aurájában ezt a mozza-
natot tulajdonképpen pozitívnak éreztem. Ki
merte hívni a külvilágot, nem tett laka tot a
szájára, nem szégyellte, hogy bosszút akar
állni. Maga Izrael vált abszolút kihívássá,
különösen a világszerte ágáló baloldallal és
a Szovjetunióval szemben, és én ezt
roppant lényegesnek érzem.

Alexandre Guini (Bábu), Hermann Lause (Sru-
lik) és Ulrich Tukur Zadek rendezésében

- Vajon a Gettó előadásával a német
gazdasági csodán is bosszút akart állni - a
bérlettulajdonosok kultúrafölöslegén, te-
hát az NSZK egész társadalmán?
- Ez inkább a Fallada-előadásunkra vo-

natkozik; a Halálodra magad maradsz
nagyon kegyetlen munka volt, és
pontosan célba is talált. A Gettóval más
a helyzet. A szereplők itt mind igen
szeretetreméltóak, így a provokáció nem
annyira döntő jelentőségű, bár persze
egyesek mégis provokációként élik meg.
De ez már inkább a darab minőségével
függ össze, s e téren Sobol meg én
nagyon is egyformán gondolkodunk
művészetről vagy színházról: nem
nagyon szeretünk kommentálni. Sobolnál
minden jelenet azonos a maga
tartalmával, ő mindent közvetlenül ki-
mondat; az olyan szituációk, mint amilye-
nek Gens és ellenlábasa, a bundista Kruk
vagy a náci és a lány között kialakulnak,
egyszerűen csak megtörténnek. Sobol
nem kommentálja őket. Ez a dramaturgia
valójában nem német, hanem angolszász
eredetű. Nem akarok idétlenkedni, de ez

nem brechti dramaturgia, hanem shakes-
peare-i, bár nagyon is el tudom képzelni,
hogy másvalaki gyorsan áttehetné a dara-
bot egy brechti dramaturgiába.
- Kruk és Gens konfliktusában ugye a

bundisták, tehát a szocialisták állnak
szemben a cionista revizionistákkal és
nacionalistákkal...
- Az én szememben Kruk tipikus diasz-

pórabeli értelmiségi, ahogy az SS-tiszt is
mondja róla: „Te a régimódi zsidókhoz
tartozol, akik szeretnek szenvedni."
Genset egészen más fából faragták; ő
még arra is kész, hogy másoknak
okozzon szenvedést, anélkül, hogy ő
maga szenvedne. Ő nem tekinti
szentségnek a szenvedést.
Az én viszonyom mindehhez nagyon is

skizofrén, hiszen e magatartások össze-
függnek a diaszpóra életével, a gettóval, a
kiűzetés állapotával, az állandó csomago-
lással, a szüntelen harckényszerrel. És
persze ez a világ az enyém is, magam
vagyok az abszolút diaszpórazsidó, és ezt
nagyon is élvezem. De másfelől nekem
szerencsém volt, mert személy szerint a
diaszpórában alig szenvedtem, a többi
zsidóhoz képest, aki átélte az elmúlt fél



Jelenet a nyugat-berlini Gettó-előadásból

századot. Engem jó helyre kergettek,
Angliába, utána pedig visszatérhettem
Németországba, dolgozhattam, karriert
csinálhattam, és az antiszemitizmust tu-
lajdonképpen inkább ingerként fogtam fel.

- Az antiszemitizmus mint inger?
-Amikor munkához láttam, volt ben-nem

némi szorongás. De hamar észrevettem,
hogy a konfrontáció produktívvá tesz, így
hát végül érzelmileg is, a tudat szintjén is
ingerként éltem meg. Létezik másfajta
antiszemitizmus is, például az angliai,
amely tökéletesen megbénít. Az
antiszemitizmus angol válfaja ugyanis a
közöny. A németekből a zsidó elem erős
agresszivitást vált ki, aminek aztán meg-
van az ellenhatása, és a két fél között
nagyon izgalmas folyamat megy végbe.
Hiszen épp erről van szó a darabban, erről
szól Kittel és Gens egész kapcsolata. Más
országokban ilyesmi nem történik meg,
nem, sehol másutt. Erősen erotikus jelen-
ség ez; azonnal kialakul valamilyen na-
gyon határozottan erotikus szituáció. Ez a
fajta német erotika ugyanis beleütközik a
sajátos zsidó erotikába, és azonnal létre-
jön egy szeretetből és gyűlöletből kevert
kapcsolat. Az angolok éppannyira antisze-
miták, mint a németek, csak éppen

másképpen, vagyis a zsidók igazából nem
érdeklik őket. Úgy utasítják el a zsidókat,
mint minden mást; elutasításukban nincs
különösebb agresszivitás, inkább nem
vesznek tudomást a másikról.
- Amikor Kohl Izraelbe látogatott, Peter

Zadek olvasólevelet írt neki. Ebben azt
állítja: a második világháború után a né-
metek a zsidó néphez való viszonyukban
semmiféle erkölcsi igénnyel nem léphet-
nek fel. Komolyan gondolja ezt?
- Amennyiben Izraellel szembeni hiva-

talos állami álláspontról van szó: feltétle-
nül. Ez az erkölcsi igény történelmileg
egyszerűen életképtelen. Soha nem vitat-
nám el egyes németek, teszem azt, egy
baloldali német diák jogát, hogy erkölcsi-
leg elítélje a bejrúti vérengzéseket. De
Kohl úrtól mint a német állam képviselő-
jétől történeti alapon valóban elvitatnám
ezt a jogot. Ilyenkor egyszer csak szenve-
délyes nacionalistának érzem magam.
Természetesen nem csak az erkölcsi ítél-
kezés izgatott fel; éppúgy felháborított a
válasza is, amikor szemére vetették, hogy
a németek fegyvert szállítanak Szaúd-Ará-
biának, és így ismét német fegyverek
irányulnak majd zsidók ellen. Kohl válasza
ugyanis nem volt becsületes. Mondhatta
volna egész egyszerűen azt, hogy itt poli-
tikai szükségszerűségekről van szó, és
borzasztóan fájlalja, de időnként neki is

meg kell alkudnia, elvégre ő politikus és
nem moralista. Ezzel a válasszal lehet
vitatkozni, ezt rögvest megtapsoltam vol-
na. De azt mondani, hogy a németeknek
fairnek kell lenniök mindkét féllel szem-
ben - hát ehhez negyven év után sincs
joguk!
- Es a Gettó mostani befejezésével

egyetért?
- Erkölcsileg kielégítőnek találom, mégse

értek vele egészen egyet; az én
felfogásom szerint németek és zsidók
kapcsolatának nem kell mindig abba tor-
kollnia, hogy a zsidókat agyonlövik, bár
1943-ban ez persze valóban így volt. A né-
met nézőt a darab először a szokásos
rossz lelkiismeret-szituációba hozza, mint
ahogy ez a holocaust óta minden holo-
caust-darab esetében így történt. Az ele-
jén ott volt az Anna Frank: először be se
mehettem nyakkendő nélkül, később meg
tapsolni nem volt szabad, igaz, az ember-
nek nem is akarózott. A Gettóban épp az
volt az izgalmas számomra, hogy fel sem
veti a múlttal való szembenézés kérdését;
a néző a német-zsidó-viszony egészen
másfajta, sokkal történetibb s egyszers-
mind sokkal időszerűbb szemléletével ta-
lálkozik.

Az interjú a Get tó 1984-es, nyugat-berlini előadásának műsor-
füzete számára készült

Fordította: Szántó Judit


