
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
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Götz Schubert és Gundula Köster a Mein
Kampf berlini előadásában

előli meneküléseket és önmagához való vissza-
téréseket a német-zsidó történelem árnyéká-
ban; az ő számára ez a bizonyos búcsú elsősor-
ban az apjától való elválást jelentette. A menekü-
lés fájdalmas útjának egyik stációja a fiatal berlini
zsidó számára Prága volt, annak a Franz Kafká-
nak a városa, aki a maga idején megkísérelte,
hogy az írott szó csákányával hasítsa fel lelkünk
jégpáncélját, de egyszersmind a gyilkos erővel
ráfonódó apai köteléket is szétvágja.

III.
György, alias George Tabori, a Budapesten élő
zsidó publicista és történész Tábori Kornél fia
sem csupán egy nő karjában vált fiatalember-
ként felnőtté. Az ő árvaságra jutásában is szere-
pet játszott a kortársi történelem, és az ebből kö-
vetkező dilemmát George Tabori - Oidipuszra,
Hamletre és Sigmund Freud professzorra gon-
do l va -egy ízben így fogalmazta meg: „Egyszer
minden fiú eljut odáig, hogy meg akarja ölni az
apját." Ám ha ezt már mások elintézték helyette -
„akkor mi legyen?"

Auschwitz, ahogy a fiú egyszer megjegyezte,
Tabori apja számára valóban a legrövidebb (né-
met) zsidóviccnek bizonyult, vagyis egyáltalán
nem volt vicc. Az, hogy az Auschwitz szó két szó-
tagjában a fájdalom, a verejték és a vicc szavak
összecsengenek (au=jaj, schwitzen=verejté-
kezni, Witz=vicc. - A ford.), iszonyatos sze-
mantikai véletlen; elvégre a szóban forgó hely

minden tréfák túl hosszúra nyúlt, már az első pil-
lanattól elviselhetetlenül hosszú végét jelenti.
Minden vicc valami balszerencsén alapul; de ha
a balszerencse áldozata egy pillanatra sem ké-
pes együtt nevetni a többiekkel, akkor a móká-
nak vége.

Ez persze magától értetődőnek hangzik. De
hol és miképpen folytatódik a vicc, hol kezdődik
újra a móka? George Tabori válasza - már
amennyiben egy művészi alkotás valaha is vála-
szol és nem csupán tovább kérdez - a lehető
legrövidebb: Auschwitz után.

Persze ez ugyancsak természetesnek látszik.
Hiszen Hitler és a gyilkossági és halálkultusz
csak akkor győzött volna minden időkre, ha a
megsemmisítés tébolyának végeztével az em-
berek nem kezdték volna újra az életet, nem
kezdtek volna újra szeretni és nevetni. Mindmáig
félreértik a mondatot, miszerint Auschwitz után
többé nem lehet verset írni: nem értik meg, hogy
Theodor Adorno egyedül arra akart utalni: e kol-
lektív bűnbeesés óta sem vers, sem műalkotás
nem képzelhető el anélkül, hogy tudatosan ne
számolna Auschwitzcal és azzal, ami ott az em-
berekkel megtörténhetett.

Peter Weiss, akinek a családja megmenekült,
egy ízben hangsúlyos precizitással, akár egy
idegenvezető, egy modern Vergilius az ősi pokol
romjai között, „az én városomnak" (vagyis a mi-
enknek) nevezte a dél-lengyelországi vasútállo-
mást. Tabori, aki maga soha nem látogatta meg
ezt a helységet, minden új darabjával felkeresi -
velünk, bennünk. És az oda vezető úton újra meg
újra akadnak olyan mágikus pillanatok, amelyek

Angelica Domröse mint Sztálin Tábori 1988-as
rendezésében

híján soha olvasmányélmény vagy színházi este
nem kel életre; és a varázslatnak vagy a bűvölet-
nek ezek a szemhéjrebbenései gyakran egy-
szersmind épp az ízig-vérig komikus mozza-
natok.

Az auschwitzi halálvonaton az egyik utas
megkérdezi: „Nincs itt étkezőkocsi?" - Ez vicc,
kérdőjelekkel.

Ugyanebben a vaksötét vagonban utazik Ta-
bori édesanyja is, aki hirtelen azt érzi, hogy hátul-
ról egy férfi beléhatol, és az ismeretlen szerető
közben azt susogja a sötétben: „Nagyon kérem,
ez lesz az utolsó alkalom..." - Ez nem röhögni-
való, de mégis csodálatos emberi poén.

Egy, az élete démonainak szentelt esszéjé-
ben jegyzi fel Tabori a költött, de ismét csak egy
életet és egy jellemet magába sűrítő anekdotát:
„Amikor apám a gázkamrába lépett, hallották,
hogy azt mondja: 'Csak ön után, Mandelbaum
úr.'" - Monstruózus vicc, ha nem is röhögtető.

Amikor Tabori Mein Kampf című komédiájá-
ban egy, az első világháború előtti bécsi férfi-
menhelyen megjelenik egy tiroli fiatalember és
két másik lakónak, Schlomo Herzlnek és Lob-
kowitznak Hitlerként mutatkozik be, Schlomo
csak annyit felel: „Fura, nem is néz ki zsidónak."
Röhögés, röhögés mindenütt, ahol csak a darab
színre kerül. Ahogy vannak zsidó viccek, úgy ez
talán a legjobb, sőt voltaképpen az egyetlen
lehetséges, a végérvényes fajta: a nácivicc.



Vannak emberek, akik mindazonáltal nem
tudnak nevetni az ilyesmin. Köztük időnként
olyanok is akadnak, akik voltaképpen igazán
szeretnék szeretni Taborit mint színházi embert,
de valamiféle komplexusokból - hadd nevezzem
ezeket itt leegyszerűsítve „német komple-
xusoknak" - mégsem képesek rá.

Ezek a németek is egy apátlan társadalom
tagjai, szellemi árvák, mert többnyire már szüle-
tésük előtt megfoszttattak a lehetőségtől, hogy a
zsidó intellektust és a maga ragyogó feketeségé-
vel mindent megvilágító zsidó humort ne csak
amerikai filmekből ismerjék meg; elragadták tő-
lük a lehetőséget, hogy - többek között - a Hei-
nék és Tucholskyk, a Billy Wilderek és a Marx-
testvérek szellemi rokonainak társaságában vál-
hassanak felnőtté.

Nem szólok hát e helyütt a nevetésről általá-
ban, és különösen arról, hogy soha nem zárja ki a
könnyeket és a gyászt. Arról sem szólok, hogy
Taborinál - nem utolsó sorban Auschwitznak,
mint az ember iránti megvetésnek emelt emlék-
mű létezése miatt - soha senkit nem nevetnek
ki. Ezzel szemben elmondom: csak akin és aki-
vel nevetni lehet, az az ember menekül meg az
emberfölötti és az embertelen jeges magaslatai-
tól, ahol csak bálványok vagy zsarnokok élnek;
olyanok, akiken, saját törvényeik értelmében,
soha nem szabad nevetni.

Lubitsch és Chaplin a Lenni vagy nem lenni és
A diktátor című filmjeikben, még mielőtt Ausch-
witzról tudomást szereztek volna, már éles „elő-
witzcel" formálták meg a maguk meséjét. Ezt a
fonalat veszi fel Tabori, hogy megmutassa: ho-
gyan lehet már Auschwitz ismeretében tovább
szőni, tovább mesélve egy sajátos conditio hu-
manáról, magáról a comédie humaine-ről.

A Jubileumban, amelyet Hitler hatalomátvé-
telének ötvenedik évfordulójára írt és először
1983. január 30-án, a bochumi Schauspiel-
hausban vitt színre, szerepel egy fiatal német ná-
ci, aki azt hiszi, vagy azt akarja elhitetni, hogy az
auschwitzi kemencékben csak kenyeret sü-
töttek. Még Arnold, a túlélő zsidó és Tabori régi
énje is néha azt kívánja, bárcsak az „Auschwitz-
hazugság" volna az igaz; akkor apja, akit a né-
metek gázosítottak el, talán még életben volna. A
darab végén aztán valóban fellép a meggyilkolt
apa - Bochumban maga George Tabori játszot-
ta, csíkos KZ-rabruhában. Mint Hamlet apjának
szelleme. Szótlanul nyújt át fiának egy kis cso-
magot. Fehér kendőbe kötözve az adomány:
egy frissen sütött cipó, friss, édes kenyér, amilyet
a sábbát végén fogyasztanak. Arnold megosztja

Hildegard Schmahl és Michael Degen Tábori
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a többi szereplővel, köztük Jürgennel, az ifjú ná-
cival is, aki, miután megkóstolta, így szól: „Fura
íze van." Arnold azonban csak ennyit mond:
„Hiába, mi már csak ilyen fura emberek
vagyunk."

IV.
Mára - legfeljebb még Curt Bois, Erik Schild-
kraut vagy Otto Tausig kivételével - mind meg-
haltak a nagy színházi emigránsok is. Tabori így
utolsóként, széles e határon a legifjabb pátriár-
kaként emlékeztet rá, mennyire hiányzik ma Kö-
zép-Európában egy világias zsidó kulturális és
szellemi élet virulenciája. És mennyire hiányzik
az érzék ama vicc, ama irónia iránt, amelyhez -
mert hiszen, mint azt egyaránt tudja Kant és Freud,
Beckett és Tabori, minden vicc katasztrófát rejt

magában - a zsidók, úgy is, mint a leghír-

hedtebb történelmi katasztrófák specialistái, kü-
lönösen jól értenek. Ezzel persze korántsem
akarom kizárni, hogy mint minden embercso-
portban, a zsidó értelmiségiek és nem-értelmi-
ségiek között is vannak, akik a legkevésbé sem
mondhatók humoristának, hanem sokkal inkább
puritánok. Elvégre emberi fajunk történetének
szerves része, hogy a vicc ízlés dolgának számít,
és senkinek nem kötelező meztelen rekeszizom-
mal járni.

„Az ember olyan állat, aki tudja, hogy meg kell
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halnia" - mondta a nemrég elhunyt Friedrich
Dürrenmatt. Ám az ember a halál ellen feltalálta
Istent és az örök élet gondolatát. Ez is része az
emberi komédiának, és amíg az utolsó ítélet nap-
ja meg nem cáfolja, a legszebb, a legfensége-
sebb öncsalás marad. Isten azonban már igen
hamar, mindjárt saját isteni komédiájának, a te-
remtésnek kezdete után, amikor az alma-üggyel
a termelői szavatosság első defektje bekövetke-
zett, feltalálta a bűnt, és óvszer gyanánt a fügefa-
levelet. Ez persze, mondja George Tabori leg-

újabb, a Burgtheaterben éppen most próbált
művében, a Goldberg-variációkban, csupán egy
féltékeny, tehát nagyon is ember- és férfiszabá-
sú istennek volt az ötlete. És így veszi kezdetét a
puritanizmus története már az Úr első évében,
amikor még nem háborgatták személyét a zsi-
dók, keresztények, mohamedánok és egyéb hí-
vők a maguk kizárólagossági igényeivel. Egy-
szersmind azonban Istennek és embernek - a
kígyó csak provokátor - fel kellett találnia a por-
nográf fantáziát és az obszcenitás képzetét is,
mert különben ama édenkerti jelenetben egyik
főszereplő sem tudta volna, voltaképpen hol is a
helye a fügefalevélnek...

De végtére is mi az „obszcén"? Aligha a gáz-
kamra előtt tolongó meztelen emberek látványa,

hanem csakis a felöltözött parancsosztogatóké.
Vajon obszcenitás-e, ha Tabori egy apokalipszis
tárgyú oratórium katolikus templomában mezte-
lenül léptet fel embereket?

„A dráma - mondja ismét csak Dürrenmatt -
mindig szervesen kapcsolódik a túlzáshoz. A
végletesség azt fejezi ki, ami a normális életben
csak mint lehetőség adott." Csak az a kérdés, mi
tekintendő ma „normálisnak", és mi az, ami ma
még lehetetlennek számít?

Néhány évvel ezelőtt valamilyen közép-angliai
városkában perbe fogták a helyi színtársulatot, a
magán- és közerkölcs megsértése vagy efféle
címén.

A közép-angliai városka bírósága elé tanú-
ként megidéztek egy háziasszonyt: mondja
meg, mit vár voltaképpen a színháztól a mai úgy-
nevezett normális néző. „Tisztelt bíróság - je-
lentette ki az asszony -, gyilkosságot meg em-
berölést, vérfertőzést, házasságtörést, fajgyalá-
zást épp eleget látok nap mint nap odahaza.
Semmi szükségem rá, hogy a színházban is
ezzel traktáljanak; ott végre valami újat akarok
látni!"

No igen. És hogy áll a helyzet a nevetéssel, a
fennköltséggel, a felháborítóval? Tabori Gold-
berg-variációk című művében, „színház a szín-
házban" gyanánt, elpróbálják az ó- és az újtesta-
mentum néhány kulcsjelenetét. Az utolsó felvo-
nás: a keresztre feszítés. Goldberg, a rendező-
asszisztens markírozza a megfeszített Megvál-
tót, majd belép római kapitánynak öltözve egy
díszítőmunkás, és megkérdi, lesz-e még neki is
szerepe. Mire a rendező: „Hát persze, majd be-
lovagol egy kelléklándzsával meg egy szivacs-
csal, megkerüli Goldberget, átnyújtja neki a can-
nabisba mártott szivacsot, hogy enyhítse fájdal-
mát, ő elhárítja és felnyög, maga megkérdi, „Na-
gyon fáj?", mire ő azt mondja: „Csak ha neve-
tek."

A díszítő: „Komolyan gondolja azt a lovat?" -
A rendező: „Feledhetetlen jelenet lesz." - A dí-
szítő: „De én nem tudok lovagolni." A végén az-
tán még megkérdezi a rendezőt, hogy valóban
ragaszkodik-e a „Csak ha nevetek"-vicchez, el-
végre ez ízléstelenség. Mire a rendező: „A való-
ság mindig ízléstelen."

V.

Mi a valóság, mi a költészet, mi a dráma? „Az élet
csak egy tűnő árny" - ezt nem Platon írta, ha-
nem Shakespeare. Egy szegény komédiás játé-
ka, „a tale / told by an idiot" - „egy félkegyelmű /
Meséje, zengő tombolás, de semmi / Értelme
nincs", mondja Macbeth.

Tabori vérbeli mesemondó, aki klasszikus-
rendezéseiben, Kafkával és Beckett-tel folytatott
játékaiban és saját színműveiben még Auscwitz
árnyékában vagy Desdemona utolsó éjszakájá-
ban is fellobbantja az élet fényét és elmondja,



miképp találták fel az emberek a saját haláluk el-
len á hit mellé a szeretetet is - vagy a gyűlöletet,
minta remény legtébolyultabb formáját; mintha a
mások megölése - ha mára mások iránti szeretet
nem képes rá - egy időre még távol tarthatná
saját halálunkat.

Ekképpen Tabori a rendezők közül elsőnek ál-
lította színre az évszázad két legnagyobb gyilko-
sát, hogy megmutassa, milyen mohó vágyat ér-
zett még Hitler és Sztálin is kedvenc ellenségei: a
zsidók, a kommunisták, a kapitalisták iránt. Úgy,
ahogy Jagónak van szüksége Othellóra,
Shylocknak a késre - és a nevetésnek a
könnyekre.

VI.

Közbeszólás: hát egyáltalán modernnek tekint-
hető-e újra meg újra ezekről a legősibb témákról
és konstellációkról mesélni, még egyszer leját-
szani a verklin a szeretet, a gyűlölet és a halál
nótáját?

Régebbi korokban - komolynak tekinthető
becslések szerint - az emberiség tudása körül-
belül száz évenként megduplázódott. Az utolsó
harminc évben azonban - egyetlen nemzedék
életén belül - a tudásanyag elméleti
összmennyisége, valamennyi szellemi
diszciplínát tekintve, már évről évre nem csupán
összegződött, hanem megsokszorozódott. Ez a
természettudományok robbanásszerűen
gyarapodó újításaiból csak úgy következik, mint
az adatfeldolgozás és -tárolás egyre
félelmetesebb gyorsulásából. Egyszersmind
azonban drámaian nyílt szét az olló az angolok
által jellegzetes módon „humanities"-nek
nevezett hagyományos kulturális és
szellemtudományok, illetve az elméleti fizika, a
magfizika, a biokémia és természettudományos
határterületeik felfedezései között.

Vajon ebben az őrületesen felgyorsult kor-
szakban egyáltalán „aktuális"-e még a színház?
Jelen van-e más módon is, mint úgy, ahogy este
az óránkra pillantunk?

Octavio Paz a már említett Nobel-díj-beszéd-
ben először arról beszélt, hogyan ébred rá a
gyermek a jelen relativitására; utána azonban
arról is szólt, hogyan avult el, majd született újjá a
modernségről alkotott felfogásunk.

A XIX. század végén és a XX. század
kezdetén a művészet modernségét a forma és a
tartalom permanens megújításaként
értelmezték; ennek a felfogásnak azonban csak
egy olyan társadalmon belül volt értelme, amely
a történelem minden vonatkozásában elfogadta
a lineáris fejlődés fogalmát. Mára azonban
bolygónk önmaga általi elpusztítása nemcsak
lehetségessé vált, de talán már folyamatban is
van, és ezzel ennek a felfogásnak befellegzett.
Ekképpen, ami a politikai utópiákat, filozófiai
vagy esztétikai tanokat illeti, manapság,
legalábbis itt, a világ nyugati részén, „spirituális
vadonban" élünk.

VIII.
Egy darab azért még hiányzik a Tabori-színház-
ból. Az igazi felnőtt műve: Shakespeare Vihara.

Lear, Othello, Prospero és Romeo után - akit
maga Tabori elsó ízben hetvennégy évesen ját-
szott el - még hiányzik Prospero - az emigráns, a
varázsló, a színház-sziget ura.

Ez a sziget, mint tudjuk, csupa zene és bűvös
hangzás. És Shakespeare, az emberbőrbe bújt
színházi isten azt mondja, kezdetben csak Pros-
pero, Miranda, Caliban és Ariel él rajta. De az
öreg Prospero leánya bámulatosan fiatal. Hogy
hozta ezt össze, és egyáltalán, hogy bírta ki ennyi
ideig asszony nélkül?

Prospero persze egy személyben Robinson
is. De mi történnék George Prosperóval? Úgy
gondolom, ő a maga szigetén nemcsak a pénteki
nappal találkozott, hanem a pénteki éjszakával
is. Vagy Ariel mégiscsak nő volna? A szerelem
és a móka légi szellemkisasszonya?

A végére maradjon mégiscsak a gratuláció.
Erről eszembe jut egy élmény. Egy szállodában
történt, a Földközi-tenger partján, egy olyan, a
délszaki nap alatt kőbe vájt színház tövében,
ahol az ember egykor feltalálta a játékot. Ott ta-
lálkoztam egy este, alkalmi társaságban, egy
öreg grúzzal, aki éjféltájban hirtelen felállt, és
grúz nyelven tósztot mondott. Azt mondta: „Mi,
Grúziában ilyenkor a fákra iszunk, amelyekből
egykor majd a koporsónkat faragják." Néhány
másodpercre elhallgatott, majd mosolyogva
emelte fel poharát: „Nőjön még száz évig a ti ko-
porsófok fája!"

George, a te fád koronájában még annyi zöld
hajtást látunk, hogy nyilvánvaló: ez a fa még nem
nőtt fel. Az is tudnivaló, hogy almafáról van szó,
és valahol az ágai között ott mosolyog a jó öreg
kígyó; mosolya most is csupa csábítás, és ott
bujkál benne a ravasz öröm is, amiért az embe-
rek végre megismerik egymást.

Theater heute, 1991. június
Fordította: Szántó Judit
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És ebben a vadonban a színház, mint minden
művészetek közül a legnyilvánosabb, éppen
csak néhány szóval, mozdulattal, testtel, estéről
estére emlékeztet rá, hogy atombombák, ózon-
lyuk: és mikrochipek ellenére az ember még
mindig Ádám és Éva meztelen, vékony bőrébe
van bevarrva. Továbbra is megmaradt neki a
szerelem gyönyöre, a búcsú fájdalma, a
haláltól való szorongás. A régi bőr... Ha
megszúrják, ugyan-úgy sajog és vérzik, mint a
kezdet kezdetén. A természettudomány majd
csak akkor győz a természet fölött, ha az
ember megszülte az igazi embertelenséget, a
nem-embert, az androidot. Akkor aztán véget ér
az ősi játék is - és talán már csak az utolsó
történetet kell elmesélni a bűvész-inasról, aki
legyőzi és elkergeti őrületének tárgyát, és nem
csupán a gén-laboratóriumokból. Ez az utolsó
felvonás lesz egyszersmind a második
bűnbeesés története, de a tudás gyümölcse
már nem lesz édes, és a földi paradicsomból
való kiűzetés után nem lesz több menedék, se
világ-űr, se mennyország, se pokol. Akkor a
színpad kiürül.

VII.
Addig azonban, amíg idáig eljutunk, a színpadot
továbbra is az igazi modernség helyének
tekinthetjük, olyan színtérnek, ahol nem létezik
időbeli vagy technológiai haladás, ahol nincs
más, csak múltnak és jelennek, történelemnek,
történetek-nek és itt és most létező jelenlétnek
hanggal és mozgással megidézett, testté váló
pluralizmusa. Ez az a hely, ahol Hitler ellop egy
zsidótól egy könyvet, amelynek mára címe is
megvan - Mein Kampfnak hívják -, ám a diktátor
csupán üres oldalakat talál benne, az író
mindenkori reményének bizonyságait, és a
legvégén egyetlen mondatot. Mesebeli mondat,
mégsincs nála valóságosabb. A Schlomo Herzl
Mein Kampfjában talált mondat így hangzik:
„És ma is élnek, ha meg nem haltak." Erre aztán
Hitler megkérdi, hol maradt a könyv többi része.
A többi a fejemben van, mondja Schlomo. Ott
van bizony - és a mi fejünkben, nézőkében.


