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Az asszociáció frivolnak látszik, de őszin-te.
Amikor az előadás nyitányaként fel-csendült a
Lorelei-dal zenéje, belém hasított: a Heine-vers
kezdő sora pontosan summázza a benyomást,
amely már a dráma olvastán elfogott. Nem értem,
mit jelentsen ez...

Amit mindazonáltal érteni vélek, az a Tábori-
jelenség. Itt van egy hetvenhetedik életévében
járó öregember, akit a legifjabbak is kortársuk-
nak éreznek (olyannyira, hogy a budapesti sajtó-
konferencia végén őt seregestől megszálló ifjú ri-
porterek fel sem tételezték, az ostromlott esetleg
fáradt is lehet), s akit Európa-szerte a kortársi
színház enfant terrible-jeként s egyik hangadó
egyéniségeként tartanak számon. Ez utóbbi an-
nak ellenére így van, hogy - szűkebb működési
területéről véve a példákat - nem fűződnek ne-
véhez sem egy Zadek, egy Stein, egy Peymann
mércéjével mérhető rendezések, sem egy
Bernhard, egy Handke, egy Botho Strauss
mércéjével mérhető színdarabok. Noha egy
szép fejezetnyi színháztörténet tapad nevéhez, s
körülötte immár halhatatlanná vált baráti árnyak
lebeg-nek, aligha életkoráért tisztelik. Úgy
gondolom, olyan színházi embert látnak benne,
akinek szent a színház, s nem akármilyen
színház: a kor égető problémáira fogékony,
szókimondó, közéleti, nyersebben szólva
politizáló színház meg-szállott zászlóvivője
Tabori, akire mindig oda kell figyelni. Mégpedig
nem úgy, mint egy kifulladt mozgalom
veteránjára, egy új Victor Hugóra, akiben a Ruy
Blas szerzőjét tisztelik akkor is, amikor A
várgrófokkal már önparódiát nyújt - nem, Tabori
minden megnyilatkozása egyszersmind egy-egy
alkalom erejéig rehabilitálja azt, amiért egyre
magányosabban, de töretlen energiával és
makulátlan emberi-művészi tisztességgel küzd.
Megítélése úgyszólván folyamatos: nem az
éppen aktuális dráma vagy rendezés autonóm
értéke a döntő, hanem az életmű s az
életgesztus ritka egysége és rokonszenves in-
tegritása.

A Mein Kampfot is a Tabori-mítosz emeli meg,
s maga a mű húzza le, éppen olyan arányban,
hogy az ellentétes irányú vektorok mentén még
mindig élmény születhessen - kivált olyan ab-
szolút profi előadásban, mint a (kelet-) berlini
Maxim Gorkij Színházé, amelyet erősen baloldali
hagyományai ellenére a berlini szenátus elég
bölcs volt a támogatottak közé emelni.

Önmagában az, hogy a Mein Kampf számok-
ra esik szét, nem értékítélet: az író Brecht nyom-
dokait követi, aki egyébként is meghatározó ha-
tással volt munkásságára. A számok zártan so-
rakoznak egymás után, egymással csak laza,
közvetett összefüggésben: Lobkowitz és Herzl
Isten-játéka, Hitler megérkezése, Hitler felkészí-
tése az akadémiai vizsgára, a Gretchen-idill, Ha-
lál asszony belépője, a csirkekivégzés, Hitler és

Halál asszony kivonulása, finálé... Ennek a szer-
kesztésmódnak hagyománya éppúgy van, mint
létjogosultsága. A kérdés csak az: mi az, ami a
számokat gondolati egységbe foglalja - és itt
rejlik az írásom címében felvetett gondom.

A Mein Kampf - bár méltatóit elsősorban ma-
ga a két főalak bizarr párosítása, vagyis az anek-
dotaszint nyűgözte le - sok mindenről szólhat.
Számos értelmezési lehetőséget maga a szerző
szállított; bár feltételezhető, hogy kommentár-
jait, enfant terrible-hez méltó ravaszdi-bölcs ka-
csintással, részben épp az elemzők összezava-
rására szánta. Eszerint „teológiai farce-ról" vol-
na szó, amely „lényegében a szerelemről szól.
Különböző síkokon. Az égi, az erotikus, a
szexuális szerelemről. (...) ...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 szeretetet, a
megbocsátást gyakorolják." Szól aztán a mű,
továbbra is Tabori szerint, a címkézés ellen,
vagyis „a bennünk élő Hitlerről", s ennek folytán
mindennemű démonizáló meg-ítélés
helytelenségéről. „Egy ember, aki náci, nem
csak náci. Hibákat követ el, szerelmes lesz,
meghal. És (ti. pályája kezdetén) egyáltalán nem
az volt, akivé később válhatott." Még tovább: „A
Mein Kampf banális szerelmi történet, ahogyan
azt Hollywoodban képzelik: A Great Love Story -
Hitler And His Jew. Rémes eset. Végered-
ményben Faust és Mefisztó, Othello és Jago tör-
ténete is szerelmi történet."

Valljuk be: mindez némileg porhintésgyanús.
De annyi azért átszüremlik mindebből a darab

ba, hogy az meg enyhén blődliízű legyen tőle.
Gondoljuk meg: a felsorolt „nagy szerelmespá-
rok" egymás sorsát határozták meg, de az adott
esetben a kapcsolat köztudottan meglehetősen
egyoldalú - csak Hitler határozta meg Schlomo
Herzl későbbi sorsát, a fordítottjára nemigen van
bizonyíték. És mindannak fényében, amit e sze-
relem további alakulásáról tudunk (és amit
Taborinak természetesen be kellett kalkulálnia,
hiszen ennek híján a történet teljesen
érdektelen volna, illetve épp ez az egyetemes
nézői tudás adja a történet legfőbb vonzerejét),
vajon mit jelent az, hogy Schlomo stuccolja meg
Hitler bajszát, ő találja ki a híres homlokba lógó
tincset, ami a színpad nyelvén annyit tesz: ő
teremti meg Hitlert? (Persze, meglehet, hogy
Tabori megint csak játszik velünk, hiszen a
darabban ez is csak gag lesz, épp olyan gag, mint
az, hogy Schlomo a maga soha el nem készülő
könyvének épp a Mein Kampf címet adja -
miközben Tabori természetesen nagyon is
tisztában van e gesztusok mitológiai
jelentőségével. Egyébiránt Thomas Langhoff
rendező rá is játszik a gagszerűségre, amikor a
vadonatúj kefebajszát és tincsét a tükörben
megcsodáló Hitlernek ezt a saját leleményű
kabarépoént adja a szájába: „Valahol mint-ha
már láttam volna ezt az arcot!") Ismerjük a vik-
timológia kedvenc hipotézisét: az áldozat maga
provokálja, vagyis teremti meg hóhérát. Egy má-
sik divatos tétel éppenséggel áldozat és hóhér
felcserélhetőségét hirdeti. E tételekben lehet
igazság, főleg részgazság - de mit kezdjünk
még a részigazsággal is éppen Hitler és a zsidó-
ság viszonyának esetében? Ismét a saját ked-
venc tételemhez kell kilyukadnom: a parabolá-
nak kutya kötelessége, hogy tiszta legyen. A
Mein Kampf parabolaszerűsége a maga teoló-

Götz Schubert Hitler szerepében
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giai-viktimológiai bakugrásaival kusza és meg-
foghatatlan.

Ami viszont igazán vonzóvá teszi, arról Tabori
 legalábbis ismereteim szerint - nem beszélt.
Ez pedig éppenséggel nem a hóhér iránti jámbor
megértés, hanem az áldozattal való ironikus-
gyengéd azonosulás. A kritikusok lelkesen vetet-
ték magukat Tabori csalétek-mondatára: „Egy
Hitleren csak akkor kerekedhetünk felül, ha haj-
landók vagyunk vonásait magunkban is felis-
merni." Ami ismét csak igaz lehet: a valóságban
 és egy másik drámában. A színpadon azon-
ban Hitler vonásait csak Hitler és a hitleristák hor-
dozzák; Schlomo Herzlben egy jottányi hitleri
sincs. Márpedig ez a darab őróla szól. Hitler csak
ürügy, ahogy az angol színházi nyelv mondja,
„foil". Megközelítő fordításban kontrasztanyag,
ami arra szolgál, hogy - adott esetben - ellen-
szenvességével még inkább kiemelje az ellenjá-
tékos szeretetreméltóságát. Mert hiába utal Ta-
bori a „pályakezdő" Hitler együttérzésre késztető
gyarló emberi vonásaira: ez az ifjú ember bizony
velejéig ellenszenves, gusztustalan, tenyérbe
mászó; akkor is viszolyogni kell tőle, ha később
megmaradna ártalmatlan szobafestőnek.
Schlomo Herzl minden filozófiai bölcsességére,
sztoikus nyugalmára, karitatív hajlandóságára,
empátiájára, az elesettek iránti együttérzésére s
egyszersmind a furcsa, a torz, az irracionális
iránti végzetes kíváncsiságára szükség van,
hogy egy ilyen figura hóna alá nyúljon - s ha a

Hansjűrgen Hürrig (Himmlischst), Klaus Man-
chen (Herzl), Gundula Köster (Gretchen) és
Götz Schubert (Hitler) (Ilovszky Béla felvételei)

néző azt is tekintetbe veszi, hogy mi lesz a színen
ágáló kínos ifjoncból, akkor Schlomo Herzl való-
ban szentté, méghozzá emberszabású, bájosan
esendő szentté magasztosul. Ha így nézzük a
darabot (és bajos másként nézni), akkor Tabori
külön érdeme, hogy mindezt zsidó „schmalz",
vagyis édeskés szentimentalizmus nélkül, fa-
nyar humorral, a zsidó viccek maróan önkritikus-
önironikus látásmódjával viszi véghez.

De ha ez (akár az író szándékaitól függetlenül
is) így alakult - miért nem nyugszunk bele, miért
nem érjük be ennyivel? Nos, főleg azért nem,
mert Tabori ennél érezhetően többet akart, mert
súlyosabbnak, filozofikusabbnak szánta művét,
mert ehhez a mondanivalóhoz képest túl nagy
apparátust mozgósított, valósággal operai szim-
bólumrendszert, a Himmlert jelképező Himm-
lischsttel, a Holocaustot jelképező csirkeáldo-
zattal, a - nőnemű, tehát jólelkű, de bármikor
bármire elcsábítható - népet jelképező Gret-
chennel meg a Halált jelképező Halállal. És ezért
valószínűleg egyáltalán nem állt szándékában,
hogy a nézőben az egészből végül csak Schlomo
Herzl alakja maradjon meg, besorakozva - s ezt
nem pejoratíven mondom, hiszen maradandó tí-
pusról van szó - Tevje, a tejesember mellé.

És az előadásnak is ő a legnagyobb élménye:
a Schlomót alakító mesterszínész, Klaus Man-
chen. Amúgy a produkció méltó az egykori NDK
híres Brecht-iskolájához, amely a legsematiku-
sabb termelési drámát is képes volt önálló
teátrális életre kelteni: a legapróbb részletekig
kidolgozott, hűvös és perfekt, még a
rokonszenvesnek érzett mozzanatokat is
artisztikusan elidegenítő mestermunka, amely
egyszerre mutatja fel a

maga artisztikumát magától értetődően
könnyedként, s mégis érzékelteti, micsoda
kultúra és micsoda munka rejlik minden gesztus
mögött. A végletekig precíz, a végletekig kecses,
a végletekig kicsiszolt minden alakítás, s
egyszersmind a végletekig művi: Lobkowitz
(Albert Hetterle) „isteni" derűje éppúgy
agymunka, mint Gretchen (Gundula Köster) naiv
odaadása, Halál asszony (Monika Lennartz)
vérfagyasztó nyájassága, Himmlischst
(Hansjürgen Hürrig) sátánian mechanikus
demonstrációja és elsősorban a fiatal Götz
Schubert lélek nélküli, de káprázatos
virtuozitású Hitler-mutatványa (egy majdani,
kitűnőnek ígérkező Arturo Ui-alakítás előképe).
A rendezés erényt, sőt magától értetődő minősé-
get csihol ki a darab laza struktúrájából is, vállalva
a cirkusziszámjelleget; akár a brechti táblát is
leereszthetnék az egyes jelenetek elé, mint
ahogy a fényváltások is brechti módra emelik ki
az egyes képek „alapgesztusát".

Lélek csak Klaus Manchen Herzl-alakításában
látszik, amely, miközben szakmailag éppoly
perfekt, mint társaié, egyszersmind a tökéletes
bensőség, a meghitt intimitás érzetét kelti. Az át-
lagnéző készségesen hajlandó azonosulni az
ekképp megformált alakkal. A vájtfülűbbje per-
sze tisztában van azzal, hogy ez a bensőség is
szigorúan megkonstruált, arányait laboratórium-
ban keverték ki, a lélek nem a színészé, de egy-
szersmind méltányolja, hogy rendező és színész
eszerint felismerték: mi az, ami a darabban iga-
zán fontos, mi az, ami az író legbenső szívügye.

Ez a központi mag ugyan igénytelenebb, mint a
kommentárok sejtetik. Sokan ugrottak be annak,
hogyha a fiatal Hitler és egy öreg zsidó a valcer
és a burjánzó antiszemitizmus kettős bűvkö-
rében tántorgó Bécsben összekerül, és együtté-
lésük stációiban tarkán keveredik látomás és
groteszk, metafizika és obszcenitás, humor és
humanizmus (ami egyébként valóban megtörté-
nik, ha nem is valami magas irodalmi színvona-
lon), akkor itt csakis világszínházi jelentőségű új-
donságról lehet szó. Pedig leginkább arról van
szó, hogy Tabori tájékozott mindenről, ami a kö-
zelmúlt és a jelen világszínházában reprezenta-
tív, és azt mutatványszinten reprodukálni tudja.
Igazán átéltet azonban csak Schlomo Herzl figu-
rájában teremt. Ez a figura rászolgál, hogy voná-
sai emlékezetünkben rákopírozódjanak George
Tabori arcképére. Schlomo Herzl, ha megérhet-
te volna, ugyancsak nem öregedett volna meg
soha.
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