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ZSIDÓVICC A TEMETŐBEN
TÁBORI GYÖRGY: JUBILEUM

Írásom címe éppoly pontosan félrevezető,
mint a darabé. Kísérő információ nélkül a
Radnóti Színházban helyet foglaló néző aligha
érzékeli, hogy az először 1983-ban (Nyugat-
)Németországban bemutatott Jubileum - amelyben
mindenféle kerek évszámokat, ostobábbnál
ostobább „ünnepi" dátumokat emlegetnek - Adolf
Hitler hatalomra kerülésének ötvenedik
évfordulóján invitálta vidám sírgyalázásra, temetői
bohóctréfára a publikumot. Amit akkor az újságok
szalagcímei kereteztek, azt ma-napság az
izraelita sírkertekben horogkereszttel
gyalázkodó festékszóró palackok teszik sajnála-
tosan aktuálissá. Az előadásban tényleg van zsi-
dóvicc (Hogyan helyezel el húsz zsidót egy Volks-
wagenban? Hármat előre raksz, hármat hátra, a
többit a hamutartóba!); ennek vissza-visszatérte,
újramesélése dialógusalakító, ritmust szabó elem
a költőien parttalan, monológáriákra és groteszk
duettekre tagolt szövegben - aminthogy a színtér
is valóban temető, szanaszét düledező (vagy
szakszerű rugdalás után szanaszét, töredezetten
heverő), Dávid-csillagos sírkövek dallamával.

Tábori nem egészen újszerű, de biztosan,
klappolva működő szerkezetet eszelt ki. Az este
hét óra előtti percekben egy kis színésztrupp

öltözködik be halottnak, és nyilván a temetőcsi-
nálásban buzgó por- és avarszórással, egyéb
atmoszferikus apróságokkal segédkező két maj-
dani élő, a sírásó-bohóc és az antiszemita, ag-
resszív, sírgyalázó kisN-Á-C-I fiatalember is ri-
pacs, cirkuszista. Egyetlen nagy családot alkot-
nak ők (összesen nyolcan lesznek), elevenek és
holtak, zsidók és nem zsidók. Utóbbiak aránya
4:4. Helmut bácsi későn ébredt családi szégye-
nétől űzve metéltette körül „kukiját", lezárva ho-
moszexuális életének feleségidilljét, nadrágszí-
jas öngyilkossággal a létezését is. Férje-párja,
az árja fodrász rögvest hűségesen követte a hé-
berbetűs alvilági birodalomba. Helmut bakan-
csos, fekete dzsekis unokaöccsének, valamint a
cirkusz és az abszurd ruhatárából öltözködő, pi-
ros orrú sírásónak eleve nincs folt a nemzetség-
tábláján. A föld- és iszapszínűre világított, ezüst-
szürke vagy éjféli álomvilág borzongató simoga-
tásában, fantáziáló szürrealitásában a familiáris
kompánia tagjai, hullák, szellemek, élők, valósá-
gos és jelképes figurák szépen, hosszasan -
szünet nélkül - megbeszélhetik, eljátszhatják,

Haumann Péter (Arnold)

hogy is volt csak, bibsikkel és nem bibsikkel,
nagyjából úgy Richard Wagner halál előtti utolsó
cselédlánybúbolásától Hitler Dolfi csínyein és
Mengele doktor, a kissé bandzsa pitekedvelő tu-
dományos kísérletein át a rángó szájú tizennyolc
éves Mici jobblétre szenderüléséig (ha már nem
hurcolták gázkamrába, háta konyhai gáztűzhely
csapját választotta).

A Holocaust mint bohóctréfa -ez még abban
az esztétikailag (túl)szabályozott formában is
meghökkentő lehet, ahogy az ősöreg világcsa-
vargó, a tehetségében is szeszélyes irodalmi és
színházi fenegyerek, Tábori György (=George
Tabori) szemünk elé tárja. Néhányan el is hagy-
ják a nézőteret, akik nem veszik észre, hogy itt
nem a zsidók tömeges vagy egyesével történő,
világháborús, örök vagy mai kipusztításáról, nem
a bolygó zsidók mindenkori üldözöttségéről,
nemis a zsidó bolygót szétverni igyekvő neonáci
ifjak randalírozó „bulijáról" van szó, hanem az
emberiségről, rólunk. Rólunk, a „furcsákról".

Ahhoz elég jó író Tábori, hogy a Volkswage-
nes vicc mindenkori tizenötjéért szóljon a rogya-
dozó temető nemlétező harangja. Szól az, szól
az elöl-hátul ülő ötért is; szól, egyetlen, folyama-
tos viccet, a katasztrófa nem is olyan elvi-
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selhetetlen viccét kongatva. De ahhoz már nincs
elegendő erő az írói tollban, hogy a mindig igy
volt e világi (meg a Túlvilági) élet közhelyén túl
mást, mélyebbet vessen a papírra. Marad tehát a
morbidan elanekdotizált processzus.

Ahhoz elég jó rendező Tábori, hogy - Martin
Fried társrendezővel együtt, mester és tanítvány
munkamegosztásában - ízlésesen végigvezé-
nyelje a partitúrát. Akik nem a haláluk megélésé-
vel, fölidézésével, parodisztikus imitálásával
vannak épp elfoglalva, azok holtan heverésznek
hantjaikon, vagy színészi pótcselekvésekkel ütik
agyon az időt, ami agyonüttetéseik, fulladásaik
között teleget. Ahhoz már kevés az invenció,
hogy tízpercekre-negyedórákra ne csupán egy
vagy két szereplőre essék a fénykör.

A színészvezetésnek, az ötlettárnak nincs
„csak"-ja, nincs „de"-je. Kerekes Éva mint elmá-
zolt arcú, babázó, bölcs debil, olyan elbűvölően
makogja, visítja, susogja szerelmének (egy újfa-
sisztát szeret) tanulmányainak (nem képes zöld-
ágra vergődni Hitlerrel) és pusztulásának (sok-
szorozott gyermeki halálának) naplóját, hogy az
az isteni hatalmakkal szemben mindig alulmaradó
ember esendő infantilizmusa lesz. A diszharmónia
stílharmóniájából akkor sem esik ki, amikor mára
közönséggel együtt nagyon kel-lene unnia a
végeérhetetlen krónikázást. Haumann Péter (és
Tábori) kezén megújul a burleszk tortatréfa, amint
Heil, Hitler!-karlengetés közben nem röpül el a
tenyeréből a habos sütemény, hogy aztán mégis
bírói kalpagként végezze e finomság egy nem
bírói, tar koponyán. Az újabb szerepeiben
agyonmozgatott és mindent túl-gesztikuláló
Haumann áldott fegyelemben, üdvös
artikulálatlanságban, beszédes némaságban
remekel, még abban a kulcspillanatban, amikor
még egy hulla is indulatba jön az emberi
gonoszságtól, és a gonoszság cinikus megtor-
latlanságától. Bodnár Erika fátyolos messzené-
zései nem a halott üres szemgödréről, hanem a
hajdani élő asszony boldogtalanságáról sugá-
roznak bánatos elégiákat. Miklósy György -
odafönt a megtestesült pedantéria - mindent
lajstromoz idelent, még a lerothadó orrot is.
Kézdy György, színpadjaink elsőrangú filozofikus
bohóca a legjobb figurát, a legalább háromszori
átváltozást (a nő-férfit, a férfi-férfit, a zsidó-
fasisztát) is egyazon, kiúttalan lemondásban de-
rengeti. Szinte csak azt a nadrágszíjat látjuk a hi-
bátlanul (de)formált emberből - azt a végzetes
hurkot -, amelyet a szürke-fekete jelmezvilág
tervezője, Dőry Virág ki is hagyott a ruhatárból.

Miklósy György és Kézdy György (Helmut)
(Koncz Zsuzsa felvételei)



Széles László ellen-Hamletje „atyjának szelle-
mével" - azaz nagybátyjának hullájával - tár-
salogva, vallatósdit, koncentrációstáborosdit
játszva a legelemibben gonosz és a legelemib-
ben szerencsétlen. Elsősorban általa tudjuk,
hogy ez a Jubileum tulajdonképp: Egérfogó-je-
lenet; tőr a darab, melyen minden élő és halott,
minden Yorick, minden Mici, minden néző fenn-
akad. Az is, aki e szavatolt, copyrightolt és elren-
dezett káoszon nem akad fönn. László Zsolt új-
hagymát majszoló kortalan sírásója a Hamlet sír-
ásó-jelenetét hivatott képviselni és távol tartani,
s az abszurdot is ő színezi bele a groteszkbe. Ke-
res Emilnek erről a rabruhás egyperceséről örö-
mest jegyzi föl a színháztörténet, hogy bejött, ki-
ment, és ott volt.

Eörsi István fordította a darabot, érezhető ter-
mékeny irigységgel: de szívesen írtam volna

I.

Laudatiót mondani élő s hozzá jelenlévő
ember-re kicsit a színdarabra is hasonlít: a
nyilvános ki-tárulkozás aktusa, melyet olykor
szeretet vagy rokonszenv sugall, és megjelenik
benne a drámailag szükséges mértékű túlzás is.
Minél előkelőbb a díj s minél több a dicséret, annál
mélyebb a dráma - s közben annál gyorsabban
közeledünk a hihetetlenség birodalmához.

Így hát most azzal kezdem, ami a
leghihetetlenebb: George Tabori, aki csak
1989-ben alapított először saját színházat és
Bécsben négyszer rendezett Shakespeare-t, kis
történeteket a Lear-családról, az Othello-
házaspárról és egy Hamlet nevű
egyetemistáról - Tabori, aki köz-ben még
megrendezte a saját „zsidó westernjét", a
Fehérember és Rézbőrűt, majd a tavalyi nyári
vakációban még két új drámát írt, és egy berlini
Thomas Brasch-rendezés után most a bécsi
Burgtheaterben készíti elő két új darabja
ősbemutatóját - nos, George Tabori még csak
most tavasszal ünnepli hetvenhetedik születés-
napját. Legfőbb ideje hát, hogy egyszer már a
felnőtté válásról is beszéljünk.

II.
Nemrégiben kiadtak egy másik irodalmi díjat is,
amely persze ma itt, Bochumban nem érdekel

Beszéd Bochumban, abból az alkalomból, hogy
George Tabori elnyerte a Peter Weiss-díjat 1991.
január 13-án.

meg ezt én! A magyarítás pompás ötletei még
tovább dúsítják ezt a Hamlettel, Wagnerrel, vi-
lágháborúkkal, viccekkel, perverzitásokkal,
brechti allúziókkal (és Brecht hálatelt megfrics-
kázásával) tömött, egyszerre túlírt és szegé-
nyes, megrendítő és felejthető művet - amiből
a nyolcvan felé ügető Tábori György, e vonzó,
csapongó, merész szellem, a Budapestről el-
származott úttörő és dilettáns, mester és kókler
kétségtelenül produkciót rendezett Buda-pesten.

Tábori György: Jubileum (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Eörsi István. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel-
mez: Dőry Virág. Rendező: Tábori György és Martin
Fried.
Szereplők: Haumann Péter, Bodnár Erika, Kerekes
Éva, Miklósy György, Széles László, László Zsolt, Ke-
res Emil, Kézdy György.

bennünket különösebben; Nobel-díj a neve. De
kitüntetettje, Octavio Paz mexikói költő és esszé-
ista néhány héttel ezelőtt elhangzott stockholmi
köszönőbeszédében ugyancsak a felnőtté vá-
lásról, a gyerekkor végéről beszélt.

A fiatal, s már gyerekként a mesemondás, a
fantáziálás iránt érdeklődő Octavio számára a
gyerekkor korlátlan álmodozást jelentett apja
könyvtárának bűvös barlangjában vagy egy bu-

ján tenyésző kertben, a nadragulya vagy a grá-
nátalmafa ágai között; Szindbád és Robinson
vagy Kalüpszó úrhölgy nyitott szemű ébren-áb-
rándozása volt ez. A gyerek az abszolút jelen
fantasztikus-reális világában élt, amelyben a ré-
gebbi és a távoli csak úgy, minta jövőben lehet-
séges hézagtalanul olvadt eggyé az éppen meg-
élt pillanattal. De amikor Octavio egyszer meglá-
tott egy fényképet, amelyen katonák masíroztak
egy város házrengetegén át óriási embertömeg
között, és nővére megmagyarázta, hogy mindez
Észak-Amerikában, egy New York nevű város-
ban történt, és a katonákat azért ünnepli hazájuk,
mert éppen megnyertek egy háborút egy másik
földrészen, nos, akkora kisfiúban először rezdült
meg a sejtelem: saját létén túl is léteznek korok
és események a közös világban, és a győzelem
látható képét egy láthatatlan háború története
előzi meg.

Így kezdődött meg Mexikóban, a kortársi tör-
ténelem egy jelentéktelen megnyilatkozásával,
az idő története a későbbi író számára, aki 1914-
ben, George Taborival egy évben született.
Meg-kezdődött a felnőtté válás - a kiűzetés az
abszolút, kimeríthetetlen jelenidő
paradicsomából.

A felnőtté válás egy másik, szokványosabb
definíciója a búcsú a szülőktől. Peter Weiss, a
most kiosztott díj névadója könyvet is írt erről.
Harminc évvel ezelőtt megjelent Búcsú a szülőktől
című művében rendkívüli érzékenységgel áb-
rázolja a pubertást, az emigrációt, az önmaga

Ursula Höpfner és Angelica Domröse a Nők -
háború - vígjáték című Tábori-rendezésben
(1988)
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