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- Bertolt Brecht halála óta ma már a német
nyelvterületen egyedül te testesíted még meg a
régi, eszményi perszonáluniót drámaíró, rende-
ző, alkalmanként színigazgató s néha színész
között. Ugyanakkor mint amerikai nyelven író,
németül beszélő és rendező, angol útlevéllel
rendelkező zsidó, egyike vagy az 1933 és 1945
közötti emigráció utolsó tanúinak is: a tengeren-
túli száműzetés és a közép-európai hagyomány
között vagy összekötő kapocs. 1914 májusában,
azaz az első világháború előtt három hónappal, a
régi Habsburg-birodalom alkonyán láttad meg a
napvilágot. Milyen emlékeket őrzöl gyermekko-
rod Budapestjéről?

- Ha az ember öregszik és megkísérli re-
konstruálni az életét, akkor soha nem folyama-
tos, regényszerű történésben gondolkodik, ha-
nem inkább mozaikszerűen, anekdoták, legen-
dák füzérében. Hogy mindebből mi igaz, mi a
közvetlen emlék, s mi az, amiről csak hallott az
ember, azt néha maga sem tudja. Én csak azt tu-
dom, hogy 1914-ben, közvetlenül a háború kitö-
rése előtt születni nem volt valami jó ötlet. Ám

Tábori György az ötvenes évek közepén New
Yorkban

úgy mesélik, születésem nagyon könnyen ment
végbe. Anyám folyton kacagott vajudás közben,
és azóta a női nevetésnek különös jelentősége
van számomra, mert világra jöttömet idézi fel
bennem.

Apám akkor, egészen véletlenül, Ferenc Fer-
dinánd trónörökössel utazott. Ott volt Szarajevó-
ban is, amikor a trónörököst agyonlőtték: tanúja
volt a világháborút voltaképp kiváltó merénylet-
nek. Amikor megjött, azt mondta anyámnak: ne
haragudj, amiért nem lehettem itt, de hát megöl-
ték a trónörököst; hol a bébi? A monarchia
összeomlása után társadalmi kérdésekkel
kezdett foglalkozni. Nyomornegyedekről és a
monarchia különböző részeiből érkezett
menekültekről készített filmeket, és előadásokat
is tartott. Emlék-szem, hogy amikor négyéves
lehettem, egy budapesti szegénynegyedet
ábrázoló diafelvételeket mutatott egyik
előadásán. Én a díszpáholyban ültem,
Magyarország bíboros érseke mellett. Apám,
mielőtt ezeket a szörnyű képeket be-mutatta
volna, valami filmbohózatot forgatott le. Humor
és iszonyat keveréke volt az egész. Az
emberek nagyokat nevettek, és aztán mélyen
megdöbbentek, amikor a patkányoktól össze-
mart gyerekek képeit eléjük tárták. Az érsek oda-
fordult hozzám, és azt mondta: „Az a baj az

apáddal, fiam, hogy nem tudja eldönteni, meg-
nevettetni vagy megríkatni akar-e bennünket."
Számomra ez valamiképpen már akkor világos
volt; így fest a helyzet azén fejemben is, és bizo-
nyos értelemben ez az ambivalencia határozza
meg drámaírói munkásságomat.
 A keskeny határsáv sírás és nevetés,

tréfa és fájdalom között valóban végighúzódik
egész munkásságodon.
 Azt hiszem, három-négy éves lehettem,

amikor apám először vitt el cirkuszba, és én min-
dentől - a bohócoktól, az állatoktól - el voltam
bűvölve. A végén aztán jött egy csodaszép nő,
csillogó trikóban, felmászott a trapézra, megha-
jolt, nekilendült, és leesett. Ott feküdt egy vértó-
csa közepén. Igaziból halott volt. És én éveken át
azt hittem, hogy ez minden este így történik, min-
den este jön egy szép hölgy, felmászik a trapéz-
ra, meghajlik, mosolyog, nekilendül - és lezu-
han. Vagyis az, ami igaz, ami egzisztenciális, az
az igazi tragédia, amelyet a színház legföljebb
csak körülírhat - ez az utópia megmaradt ben-
nem.
 1932-ben letetted az érettségit, és utána

Németországba, Berlinbe jöttél.
 Ez volt a nagy gazdasági válság ideje,

amely Magyarországot különös erővel sújtotta.
Meg aztán írni is akartam, mint családom legtöbb
tagja, apám, fivérem, több nagynéném és uno-
kanővérem - és ez elég reménytelennek tűnt,
mivelhogy Magyarországon mindig több volt a
költő, mint az olvasó. Akkoriban a családom a
szállodai szakmára szánt. A berlini Adlon Szálló-
nak volt egy igazgatója, bizonyos Kretschmar úr,
aki elfogadta jelentkezésemet, így hát ott kezd-
tem dolgozni. Ez a Kretschmar aztán otthagyta
az Adlont, és egy finom kis úri szállodát vett a
Kantstrassén, a Hessler Szállót. Egy művészká-
véház is tartozott hozzá, ott én csináltam min-
dent: hamutartókat pucoltam, pincér és szakács
voltam egy személyben, egyébként elég köze-
pes. Sört például egyszerűen nem tudtam töl-
teni.

Az elfojtás művészete

- Tehát pikolóként kezdted tanulni a hotelszak-
mát, de nyilván közben az embereket is tanulmá-
nyoztad. Mi maradt meg benned a weimari köz-
társaság végének és a náci uralomba való átme-
net korszakának berlini társadalmából?
 Nagyon fiatal és nagyon éretlen voltam,

és a politika nem érdekelt különösebben.
Berlin mindenkit lenyűgözött, aki egy
kisvárosból jött. Apokaliptikus időszak volt. Én a
vörös Weddingben laktam, apám egyik
barátjánál; ott szüntelen utcai harcok dúltak a
kommunisták meg a nácik között, és minden
hónapban új választásokra került sor.



 1933. január 30-át Berlinben élted meg?
 Igen, ott voltam, méghozzá a Wilhelm-

strassén. Mindenki oda ment. Nagy fáklyás pa-
rádét rendeztek a birodalmi kancellária előtt. Hit-
lert is láttam, ahogy integet az ablakból. Az em-
berek ujjongtak. Nagyon magányosnak láttam,
de azért mégsem sajnáltam. Arra gondoltam:
furcsa, milyen magányossá teszi az embert a
hatalom. De a lényeg az volt, hogy legtöbb
ember-nek, magamat is beleértve, fogalma sem
volt, mit jelent ez az egész. A németeknek mindig
szemé-re vetik, miért nem ébredtek fel előbb,
miért nem akadályozták meg a dolgot már az
elején. Hát hogy lehet, hogy nem tudtak
semmit? Pedig az emberek tényleg semmit sem
tudtak, talán né-hány politikailag aktív vagy
nagyon világos szemű ember kivételével. A nácik
stratégiájában éppen az volt az ördögi, hogy
mindent lassan, fokozatosan csináltak. Néhány
embert lefogtak vagy elvertek, egy koncentrációs
táborról is suttogtak, de hát ez még szinte
semmi sem volt. A monumentális fenyegetés
lopakodva közeledett. Sokat szavainak az
elfojtásról meg arról, hogy az milyen ártalmas;
én már hallani sem bírom az ilyesmit. Könnyű
azt mondani, hogy tudatosan kell élni! Ha az
emberek valamit elfojtanak magukban, azért
teszik, mert jó okuk van rá. Nem akarnak
szüntelen a gonosszal szemezni, akár
magánéletben, akár a történelem síkján. Ma
ugyanilyen a helyzet. A németek ebből a szem-
pontból egyáltalán nem kivételek. Hiszen a zsi-
dók is elfojtották magukban a veszélytudatot, és
még ma is ezt teszik. Az a bizonyos Kretschmar
úr, a fönököm, német nacionalista volt, és na-
gyon rendes ember. A hatalomátvételt követően
a szállodában senki sem nézett rám görbe
szemmel. Én voltam az egyetlen külföldi:
magyar is, zsidó is. Csak egyetlen pincér
jelentette ki: „Kretschmar úr, mit keres itt ez a
Tábori, aki kül-földi is meg zsidó is, amikor annyi
a munkanélküli?!" „Mit mondott?" - kérdezte
Kretschmar. „Azt, hogy igenis külföldi és zsidó!"
„Ki innen!" És kidobta azt az embert. És ez 1933-
ban történt. Mi hát a tipikus? Létezik-e - akár a
színházban, akár az életben - tipikus emberi
viselkedés? Szerintem nem létezik.

 A harmincas években aztán hazamentél
Budapestre, írni kezdtél, újságíró lettél. Mi
történt a családoddal a harmincas évek végén, és
te magad hogy kerültél Budapestről Londonba?

 Pál fivérem 1935-ben Londonba ment, és
ott irodalmi ügynökséget alapított, és én néhány
hónap múlva utána mentem. Magyarország
csak fokozatosan, szóval csak 1941 után lett fa-
siszta. Konzervatív kormány volt, de a parla-
mentben ott ült a szociáldemokrata ellenzék is. A
harmincas évek elején jött létre a helyi fasiszta
mozgalom: nyilaskereszteseknek hívták őket. A
háború kitörése után egy angol lap tudósítója-

Eleonore Zetzshe és Stanley Walden a Jubile-
umban (1983)

ként megint visszamentem Budapestre. Azon a
karácsonyon láttam utoljára a családom legtöbb
tagját. Olyan volt az egész, mint egy tragédiá-
ban: az asztalon még a régi ezüstnemű, egy kis
ünnepség, a vihar előtti csend. Nagyon szép volt.
Az emberek meglehetősen nyomott hangulat-

ban voltak, de nem jobban, mint manapság. De
annyi világos volt, hogy ha tovább maradok, ott-
ragadok, és ezt nem akartam. Az utolsó liberális
pesti újság tudósítójaként Szófiába küldtek.
Családomnak nem lett semmi baja - egészen
az 1941-es fordulatig. Apámat egyszer rövid idő-
re letartóztatták, amiért a bátyám a BBC-nél, a
magyar osztályon dolgozott, s ezt persze tudták.
Apám maga köré gyűjtötte a Jugoszláviában,
Romániában és Csehszlovákiában élő rokonsá-



got, mert ott már sokkal rosszabb volt a helyzet.
Magyarországon volt a legkisebb az antiszemi-
tizmus; félmillió keleti zsidó gyűlt ott össze. Egy
ideig tizennyolcan laktak viszonylag nem nagy-
méretű lakásunkban. És azután apámat újra le-
tartóztatták, és különböző börtönökbe és láge-
rekbe került.

A szülők sorsa

- Ez már 1944-ben történt, amikor Eichmann
Budapesten ütötte fel főhadiszálását.

 Igen. Egy kis illegális mozgalom ki akarta
apámat szabadítani. Ő vonakodott, mert azt kér-
dezte, mi lesz a láger többi ezerkétszáz lakójá-
val. 1944-ben aztán az utolsó Magyarországról
indított transzporttal Auschwitzba vitték. Anyám
elrejtőzött, de őt is elkapták, és négyezer
ember-rel együtt vonatra rakták, hogy
deportálják, de a határon különös dolog történt,
amiből elbeszélést és színdarabot is írtam:
anyám rávett egy német tisztet, hogy küldje
vissza. Volt egy menlevele a svéd
vöröskereszttől. Hittek neki, és hazaengedték. A
négyezer emberből egyedül ő maradt életben.

 My Mother's Courage című darabodban
azt írtad, hogy ez egy átrakodóhelyen történt,
úton Auschwitz felé. A darabot 1979-ben írtad,
és a müncheni Kammerspiele mutatta be, Hanna
Schygullával a főszerepben. És azt állítod, hogy
Tábori mama még aznap este leült kártyázni az
ismerőseivel.

 A határállomás, ahol az a német tiszt
meg-mentette, három órára volt Budapesttől.
Anyám rögtön vonatra ült, és elment a húgához
bridzsezni.

 És utána hol bujkált az édesanyád? Bará-
toknál vagy hamis papírokkal?

 Az egyik unokatestvérem Wallenbergnek
volt a munkatársa; emberek ezreit mentették
meg, köztük anyámat és a húgát, az ő édesany-
ját is. Később a két nővér elvált egymástól, és
anyám a féltestvérénél bujkált; ott maradt a há-
ború végéig. Utána Londonba utazott. Családom
mintegy nyolcvan százaléka pusztult el különféle
lágerekben.

 Te magad is Londonban voltál, de jártál a
Közel-Keleten, Szófiában, Isztambulban, Pa-
lesztinában, Jeruzsálemben és Kairóban is. Je-
ruzsálemben nősültél meg először. 1943 végén
aztán visszatértél Londonba, és ismét a BBC-nél
dolgoztál. Ez idő tájt több német és osztrák emig-
ráns is dolgozott a BBC-nél, például Erich Fried
és Hilde Spiel. Volt köztetek kapcsolat ezekben
az utolsó háborús években?

 Legföljebb a kantinban, ahol a világ
legrosszabb kávéját főzték. Feleségem, Hannah
a német osztályon dolgozott, én meg főképp a
regényeimen dolgoztam. Első könyvem, a

Beneath the Stone (A kő alatt) még Jeruzsálem-
ben keletkezett. Hőse egyébként német volt,
amiért számos bírálat ért. Pedig engem éppen ez
izgatott: egy angol meg egy német találkozása. A
könyv aztán 1944-ben jelent meg Londonban. A
Companions of the Left (Társak balkézről) című
regényt 1945-ben a hajón írtam, Szuez és Liver-
pool között. Utána következett egy Kairóban ját-
szódó pszichokrimiféle, az Original Sin (Ereden-
dő bűn), majd még egy közel-keleti tárgyú re-
gény, The Caravan Passes (A karaván halad), de
ezt már Hollywoodban írtam.

Ha csenget Hollywood

- A hollywoodi meghívás a háború után jött. El-
ső regényeid felkeltették a nagy álomgyárak te-
hetségkutatóinak figyelmét.
 Először 1945-ben mentem át Evelyn

Waugh-val három hónapra; az volt az elképze-
lés, hogy egy kicsit kipihenjük magunkat; élvez-
zük a napsütést, az élet kis örömeit, amelyekben
Angliában nem lehetett részünk. Szerdán még
sort álltam egy szem tojásért, és pénteken már
Los Angelesben reggeliztem steaket és little-
thin-hot cake-et, meg csupa olyasmit, amit évek
óta nem is láttam.
 Már akkor is repülőn utaztál?
 Igen, tizennyolc óráig tartott a repülőút

A kannibálok (Schillertheater, 1969)

Londontól New Yorkig. A Metro-Goldwyn-Mayer
hívott meg, mivel megfilmesítették egyik
novellámat. Istennek hála, az egészből semmi
sem sült ki. Esztétikai szempontból Hollywood
legpocsékabb korszaka volt ez. A nagy studiók
monopolizálták a mozikat, és minden szemetet
el tudtak sózni. Másfelől viszont az is igaz,
hogy három hónapra utaztam el Amerikába, és
aztán huszonkét évre ottragadtam - 1947-től
1970-ig. Éltem Hollywoodban; az ottani
munkakörülményekre nézve elég csak
beleolvasni Brecht nap-lójába, ő ezt az egészet
tovább és élesebb szemmel figyelte meg.
Engem két hétre megbabonázott Hollywood, de
már akkor is egyszersmind feszengtem egy
kicsit.
 Ez idő tájt mégiscsak valami komfortos

inkubátorban éltél, Evelyn Waugh mellett, aki
megírta fontos és jellegzetes könyvét, a Halál
Hollywoodban t, amely arról szól, miképp fojtják
el magukban az itt élő emberek a halál és a be-
tegség tudatát. Együtt voltál Faulknerrel is, aki
akkoriban ugyancsak gyér sikerrel írta forgató-
könyveit.
 Néha, ha pénzszűkében volt,

bedolgozott Howard Hawksnak.
 Te példának okáért forgatókönyvet

akartál írni Thomas Mann Varázshegyéből. Az
engedélyt megkaptátok, te Madame Chauchat
szerpét Greta Garbónak szántad, Hans
Castorpét pedig Montgomery Cliftnek. Mi lett
ebből a tervből?
 Thomas Mann az Angliában született (?)



Alexander Kordának, a nagy filmcézárnak adta
el a jogokat. Korda öccse, Zoltán Hollywoodban
nagyon jó, kissé már alternatívabb szellemű ren-
dező volt. Sokat beszélgettünk és álmodoztunk
erről a tervről, és persze Thomas Mann-nal is be-
széltem róla. Hat hónapig dolgoztam a forgató-
könyvön, és Korda meg is próbálta eladni, de
csak kinevették. Film egy klinikáról, egy
szanatóriumról, ahol csupa tüdővészes él - ez az
akkori Hollywood szemében csak rossz vicc
volt.

 Ez volt az az idő, amikor Hollywoodban
semmiről nem akartak tudomást venni, ami de-
kadens, beteges, túlságosan európai vagy ép-
pen kommunistának minősülhet. És ráadásul ezt
mind össze is keverték.

 Hát igen, elvégre kommunista tendenci-
áknak nyomuk sem volt. A McCarthy-féle vizs-
gálatok abszurditása hisztérikus jellegükből fa-
kadt. A legjava forgatókönyvírók munkái legföl-
jebb társadalomkritikai jellegűek voltak, még-
hozzá, a mai gyakorlattal összemérve, roppant
szerény mértékben. A McCarthy-féle nyomás
alatt mégis irtózatos hatású boszorkányüldözés
bontakozott ki, ha nem is oly radikális következ-
ményekkel, mint Európában: elvégre itt senkit
sem öltek meg. De volt foglalkoztatási tilalom,
volt börtön, voltak öngyilkosságok. Sokakat tar-
tóztattak le.

 A te neved is ott volt az úgynevezett feke-
telistán.

 Igen, mint úgynevezett „útitársé", hiszen
kommunista soha nem voltam.

Idegen a paradicsomban

- Hollywoodról mint álom- és lidércnyomás-
gyárról számos könyv, film, színdarab íródott.
Feljegyzések születtek az emigrációról is, Tho-
mas Mann, Feuchtwanger, Brecht vagy Salka
Viertel tollából. Sokat tudhatunk meg az európai
emigránsok csalódásairól, akik ekkoriban nem
találták meg a vágyott munkalehetőségeket. Te
miként élted meg ezt a helyzetet, úgyis mint az
egyik ilyen „idegen a paradicsomban", hogy egy
angol történész meghatározását idézzem?

- Brecht nagyon kritikusan, én inkább ro-
mantikusan éltem meg a helyzetet. Képzeld
csak el, hogy élsz egy házban, és minden va-
sárnap Büchner, Kafka, Flaubert, Mahler és tár-
saik jönnek hozzád vendégségbe. Számomra
ők voltak ifjúságom hősei, és a szokásos emig-
ránskonfliktusok nagyon kevéssé érintettek.
Jóformán minden vasárnap megjelentek: eljött
Chaplin meg Greta Garbo, meg Charles Laugh-
ton; Salka Viertel háza ott, a Mulberry Roadon
volt az egyetlen igazi szalon, a szó francia értel-
mében. Salka voltaképpen szegény volt, ezért
laktam nála mint albérlő. Anyám is ott lakott.
Életem egyik legszebb korszaka volt ez. Persze
tapasztaltam, milyen kevesen boldogultak. De
Thomas Mann-nak jól ment, Feuchtwangernek
pedig nagyon jól, Schönberg professzor lett,
noha legföljebb ha két ember tudta, kicsoda, és
mekkora a jelentősége. A többieknek viszont

nehéz soruk volt. Salkának volt például egy taka-
rítónője, aki vendégségek alkalmából pincérnő-
ként is kisegített. Ez az Anna nevű nő Berlinben
színésznő volt; és most így kereste a kenyerét.
Bámulatos jelenség volt. Felszolgált az elegáns
vacsorákon, ahol Chaplin meg Garbo is jelen vol-
tak, és a szájában mindig ott lógott a cigaretta, és
hangosan szitkozódott. Egy másik alkalommal
Garbo valami üzleti tanácsadóval, bankárral
vagy ingatlanügynökkel, mindenesetre egy rop-
pant visszataszító alakkal jött el. Anna sürgött-
forgott, lengyel libasültet szolgált fel, és közben
szitkozódott, hogy lehet ilyen undorító fráterrel
egyáltalán egy asztalhoz ülni. Hátborzongató
volt ez a hangos átkozódás.

Hollywoodi arcok

Garbo barátja Gaylord Hauser, a híres dietetikus
volt, és Garbo ezért egészségmániás lett. Otthon
volt egy Gertrud nevű német szakácsnője, és
örökké brokkolit ettek vagy legjobb esetben bá-
ránykotlettet, soványan. Mivel azonban Garbo
így örökké éhes maradt, titkon, Gertrud háta mö-
gött, eljárt Salka Viertelhez, és falta a libasültet
meg az almásrétest... De azért persze volt ben-
ne valami isteni. Az istennő és a nyárspolgár
egészen sajátos keveréke volt.

- Bertolt Brechttel 1947-ben ismerkedtél meg,
amikor Charles Laughtonnal és Joseph Loseyval
épp a Galilei életének ősbemutatójára ké-



A Godof-ra várva Tábori 1969-es müncheni
rendezésében

szült. Hogy keveredtél oda? Hiszen a darabot két
helyen játszották, egyszer Kaliforniában és egy-
szer New Yorkban.
 Az első előadás Hollywoodban volt. Két-

szer-háromszor elmentem a próbákra, mert is-
mertem Loseyt, és általa ismertem meg először
Laughtont, aztán Brechtet. Brechttel azonban
alig volt közvetlen kapcsolatom. Hollywoodban
őróla keveset tudtak, csak a németek ismerték.
Olvastam a Koldusoperát meg az elbeszéléseit.
A többi darabját nem ismertem. A Kurázsi mamát
Laughton adta oda nekem; később aztán lefordí-
tottam angolra.
 Melyik Brecht-művet fordítottad le elő-

ször?
- A Galileivel kezdődött. Laughtonnak nagy

erkölcsi és pszichológiai nehézségeket okozott
Galilei híres utolsó beszéde, amelyben önmaga
fölött mond ítéletet. Laughton ezt roppant heroi-
kus stílusban adta elő: ime, a nagy ember, aki
be-

ismeri, hogy elárulta mesterségét. Brecht szán-
dékai ellenére „átélte" a dolgot. Amikor New
Yorkban voltak, elmentem az egyik próbára. Ami-
kor beléptem, Laughton a földön fetrengett, mint
valami óriási bálna, és tombolt. Megkérdeztem
Loseyt, mi történt. Kiderült, hogy Laughton nem
boldogul azzal a bizonyos beszéddel. Lehet,
hogy a fordítással volt baj, amelyet maga
Laughton készített. Ekkor aztán odaadták nekem
a szöveget, és egy kicsit bütyköltem rajta. A
problémát nem sikerült ugyan maradéktalanul
megoldani, de bennem akkor támadt fel először a
kéjes vágy, hogy közvetlenül foglalkozzam
Brechttel.
 Első saját darabodat, a Flight in Egyptet

(Menekülés Egyiptomba) 1952-ben mutatták be
a Broadwayn, Elia Kazan rendezésében. Ho-
gyan születettez a darab, és mi volta célod vele?
 A darabnak nem volt sikere, én mégis

nagy sikernek éreztem. Nagy álmom valósult
meg: láthattam, ahogy művem Elia Kazan
rendezésé-ben, csodálatos színészekkel életre
kel a Broadwayn. A darab egy Egyiptomban
rekedt osztrák családról szólt, amelyik
Amerikába szeretne el-

jutni; az ő áldozataikról és szenvedéseikről be-
szél a történet. Afféle ironikus tragédia volt, de
Kazan inkább melodrámává formálta, és kihagyta
belőle a humort. Akkoriban nagy nyomás alatt
állt, a bemutató után el is ment McCarthyhoz és
denunciáns lett, mert mindenáron Hollywoodban
akart filmeket csinálni.
 Dolgoztál még vele a későbbiekben?
 Nem, mert mi mind fölöttébb morális lé-

nyek voltunk. Vannak korok, amikor egész egy-
szerűen muszáj morális döntéseket hozni. Ha az
ember nyomás alatt áll, mindig módjában van
vagy igent vagy nemet mondani, és Kazant vég-
tére nem kínozták meg. Kora legjelentősebb
színházi rendezőjeként bízvást maradhatott volna
New Yorkban is, ahol nem létezett feketelista.
 Kit jelentett fel például?
 Sokakat. Nem emlékszem már minden

névre, de köztük volt Lee Strasberg, Clifford
Odets meg néhány színész. Nagyon a bögyöm-
ben volt, mert azt lehet mondani, barátok vol-
tunk. Ez az a sajátos korrumpálódás, amelyet
épp a siker hoz magával. Emlékszem, a Mene-
külés Egyiptomba bemutatója után sétálni men-
tünk; körbejártuk a háztömböt. Kazan nagyon le-
hangolt volt. Én tudtam, hogy az előadásnak
nem lesz sikere, és tudtam, hogy emiatt szorong.
Úgy éreztem, meg kell, hogy vigasztaljam, és
megkérdeztem, miért van ennyire letörve? „Hol-
nap elmégy Hollywoodba, és holnapután meg-
rendezed Tennessee Williams új darabját. Hát
muszáj mindig mindennek sikerülnie? You can't
win them all." Ő erre azt mondta: „Ti, európaiak
nem tudjátok megérteni, mit jelent a siker és mit a
bukás." „Hát akkor - kérdeztem - mondd meg,
mit jelent számodra a siker?" „Success is when
everybody calls you." Hát persze: csak akkor
vagy sikeres, ha szüntelenül cseng a telefonod.
Azt feleltem: „Már ne haragudj, neked azok szá-
mítanak, akik csak akkor hívnak fel, ha sikered
van?" És Kazan azt felelte: „Igen."

Hitchcock és Chaplin

- A Menekülés Egyiptomba Broadway-bemu-
tatója után keresett meg Alfred Hitchcock. I Con-
fess (Beismerem) címen írtál számára forgató-
könyvet, egy kissé melodramatikus francia
anyag alapján. A film 1953-ban készült el, Mont-
gomery Clifttel, Karl Maldennel és O. E. Hasse-
szel a főszerepekben. Ám Hitchcockkal való
együttműködésednek hamar vége szakadt.
 A személyes kapcsolat igazán kellemes

volt; Hitchcock volt ugyanis Hollywood legna-
gyobb ínyence. Pazar borpincéje volt - a leg-
jobb Amerikában. Volt egy fantasztikus német
szakácsnője is. Nagyvonalú, kedves, szellemes
és roppant gonosz fickó volt, aki minden problé-
máját és frusztrációját le tudta vezetni a maga



fenségesen szadista munkáiban. Hiszen vala-
mennyi filmje megkínozza a nézőt- ahogy jó kri-
mihez illik. Ami azonban közös munkálkodásun-
kat illeti, meg kell világítanom a kontextust. Holly-
woodban mindig valami esztétikai vagy politikai
cél lebegett az ember szeme előtt, ami persze
merő illúzió volt. A mai viszonyokkal szöges el-
lentétben a forgatókönyvírónak semmi hatalom
nem volt a kezében; néha öten-hatan is írták a
forgatókönyvet. Én igent mondtam, először is
azért, mert kellett a pénz, de ennél lényegesebb
volt, hogy ennek a felkínált francia melodrámá-
nak volt egy, a McCarthy-korszakot érintő di-
menziója is; felvetődött benne a kérdés, hogy
szabad-e neveket mondani? Márpedig igenis
voltak, akik, Kazannal ellentétben, nemet mond-
tak, és ez izgatott engem a dologban, meg per-
sze az, hogy Hitchcockkal dolgozhatom. Bár so-
ha nem voltam igazán szenvedélyes rajongója,
mert az effajta manipulált feszültség az én szá-
momra túl átlátszó volt; Carol Reedet érdeke-
sebbnek találtam. Meg aztán akkoriban még
idealista voltam, politikailag balra álltam Hitch-
cocktól, transzcendens hajlamaim voltak, őt pe-
dig mindez nem érdekelte.

 Van valaki, akivel nagyon jó viszonyban
voltál, mégsem dolgoztatok soha együtt: ez
Charlie Chaplin. Pedig van, ha úgy tetszik, egy
különös kapcsolat is kettőtök között: Chaplin
filmvászonra vitte a „nagy diktátort", Adolf Hit-
lert, te pedig szűk fél évszázaddal később Mein
Kampf című darabodban Hitlert még mint kis, ki-
fejletlen diktátort ábrázoltad. És mégis: Chaplin-
hez csak társasági, nem pedig munkakapcsolat
fűzött...

 Igen, ez a kapcsolata negyvenes
években alakult ki. Akkor már Oona O'Neill volt a
felesége, és én nagyon gyakran jártam hozzájuk.
Chaplin egészen grandiózus elbeszélő volt; el is
játszotta, amit mesélt. Tulajdonképpen csak tíz
sztorija volt, de ezeket százszor is előadta, és
mindig isteni számot produkált belőlük. Utoljára
Londonban találkoztunk. A hongkongi grófnő
című filmjét forgatta éppen, ami nem volt valami
különösebben sikerült alkotás. Forgatás közben
látogattam meg; csodálatos volt figyelni, ahogy
rendez. Csak az volt a baj, hogy mindig
előjátszott Marlon Brandónak, aki, mint tudjuk,
nem volt komikus színész. És minél komikusabb
volt Chaplin, annál nehézkesebb,
melankolikusabb és igazabb lett Marlon Brando.

Chaplin éhenkórász csavargófigurája és saját
személyisége között nagy volt a távolság. A
magánéletben olyan volt, mint egy diplomata,
mindig nagyon elegáns; tűcsíkos öltönyökben
járt, és tökéletes King's Englisht beszélt - tehát
voltaképpen megtagadta ifjúságát, hiszen cock-
ney családból származott. Csodálatos politikai
előadásokat is tartott; idealista volt, egy afféle ré-
gimódi szocializmus értelmében.

Jelenet a Melli Kampfból (Akademietheater,
Bécs, 1987)

Marilyn Monroe,
az összeomló mesefigura

- Az e századi amerikai film- és kulturtörténet
számos kiemelkedő alakjával voltál személyes
barátságban, így Arthur Millerrel és Marilyn Mon-
roe-val is.

- Marilyn Monroe tragikus eset, mert azok,
akik csak szexbombának nevezték, súlyosan
félreértették. Garbo isteni mivolta belőle hiány-
zott. A tragikus az volt, hogy fejleszteni szerette
volna tehetségét, mert elege lett a filmekből,
ahol a rendezők csak szexbombaként
használták, és nagyon csúnyán elbántak vele.
Mint szinte minden nagy és jó színészben,
benne is súlyos szorongások éltek. Ez a
szorongás egyfajta szeméremérzetből fakad,
mert ha az ember ilyen sokat ad magából, akkor
ki is adja magát. Minél jobb

színész valakI, annál többet árul el magáról a
szerep keretein belül. Egyébként, ha az életrajz-
ból indulunk ki, Beckett és más írók is küzdöttek
ezzel a problémával.
 Pedig hát az írók jobban el tudják rejteni

személyiségüket...
 Ez igaz., De térjünk vissza Marilynre.

Mindig elkésett. Különböző pszichiáterekhez és
analitikusokhoz járt; lehet, hogy ebben a szak-
mában erre szükség is van. Engem egy fényké-
pész, Alex Paul mutatott be neki, még mielőtt
híres lett. Amikor Paul elhozta hozzánk, én
éppen egy regényen dolgoztam. Együtt
vacsoráztunk; fogalmam sem volt, kicsoda. Nem
is érdekelt különösebben. Amíg csak hirtelen
meg nem kérdezte: „Szóval maga író?" „Igen, az
vagyok." „És mit ír?" „Most éppen egy regényt."
„Én is olvastam egy regényt." „Valóban? Mi volt
az?" „Egy orosz regény." „És ki írta?"
„Dosztojevszkij." Na, ez már kezdett érdekelni.
„És mit olvasott Dosztojevszkijtól? „A
Karamazov testvéreket." És el-kezdett
Dosztojevszkijról beszélni, egy gyermek
naivitásával, de nagyon találóan. Elmesélte az



egész történetet. Az volt a vágya, hogy eljátsz-
hassa Grusenykát, a szajhát.

 Ekkoriban még Norma Jean Bakernek
hívták?

 Nem, már Marilyn Monroe volt. De még
nem játszotta el első fontos szerepét, John Hus-
ton Aszfaltdzsungelében. Évekkel később aztán
ismét találkoztunk, amikor Arthur Miller barátom
felesége lett. Álompárnak nevezték őket, holott
házasságuk valójában érdekes keveredés volt,
egy nagyon puritán és nagyon morális baloldali
radikális brooklyni zsidó és egy mesefigura kö-
zött, aki belepusztult abba, ahogyan a világ bánt
vele.

 Ugorjunk egyet. Saját színházi
tevékenységed Amerikában, az ötvenes-
hatvanas évek-ben bontakozott ki; ekkor
mozdultál el a filmtől a színház felé. Ekkoriban
már második feleségeddel, Viveca Lindfors svéd
színpadi és filmszínésznővel éltél, aki máig is
New Yorkban van. Mindketten Lee Strasberg
Actors' Stúdiójának köréhez tartoztatok, majd
saját társulatot alapítottatok; rövid ideig volt egy
fesztiválotok is. Az egyik asszisztensed neve...

- ...Dustin Hoffman volt. Fiatal, teljesen is-
meretlen színész.

Auschwitz-drámával
Németországba

- 1968-ban volt az utolsó amerikai bemutatód: a

The Cannibals-é (Kannibálok). A darabot egy
évvel később megrendezted Berlinben, a

Schillertheater stúdiójában is. Ezzel tértél vissza
Németországba - éppen egy Auschwitzban
játszódó darabbal. A kannibálok egy
koncentrációs tábor foglyai, akik a végén egyik
fogolytársukat falják fel. A darab arról szól, hogy
a túlélés vágya gyilkos hajlamú, de nagyon is
emberszabású szakács. Mit jelentett neked
mindez? Milyen csábítás és netán milyen
szorongások indítottak rá, hogy éppen ezzel a
darabbal jelent meg Németországban?
 Hitem szerint az Isten a véletlenben rejtő-

zik. Véletlen volt az egész - de számomra ép-
pen ez az alkotás alapelve. Amerikában a hatva-
nas évtized a mindenirányú emancipáció fellen-
dülésének korszaka volt. Nagyon sokat tanultam
belőle, de gazdaságilag egyre nehezebb lett a
helyzet. Ami ma végbemegy Amerikában, iga-
zán hátborzongató. A hatvanas évek nagy impul-
zusai mind elhaltak. 1968-ban Kelet-Berlinbe
utaztam, egy Brecht-kongresszusra. Akkor lát-
tam először a Berliner Ensemble-t. Ma is úgy vé-
lem: ez volt a legjobb színház, amit valaha lát-
tam.
 Ez Helene Weigel és a megboldogult

Brecht Berliner Ensemble-ja volt.
 Ez a színház valóságos idol volt, még ha

magam nem is követtem stílusát. Ezután ajánlot-
ta fel kiadóm, Maria Sommer a Kannibálokat a
Schillertheaternek. Amikor értesültem a dolog-
ról, nagyon csodálkoztam, amiért egy német

Hildegard Schmahl és Michael Degen a Masa-
da bécsi előadásában

színház hajlandó eljátszani egy ilyen Auschwitz-
drámát. Maria Sommer azt is megkérdezte, nem
akarnám-e én magam színre vinni. Martin Fried-
del közösen csináltuk; New Yorkban is ő volt a
társrendezőm.
 Vagyis a vőd...
 Igen, a vőm volt. Ez is úgyszólván

véletlen volt meg nem is. Amerikát roppant
izgalmasnak találtam, New Yorkban nagyon
szívesen éltem huszonkét éven át, de otthon
soha nem éreztem magam, noha saját házam
volt, és két gyermekem. Az angol
állampolgárságot is megtartottam; jóformán
öntudatlanul, de soha nem bírtam elszakadni
Európától. Sok emigráns volt így ezzel.
Visszajött Thomas Mann, csakúgy, mint Hans
Sahl vagy Fritz Kortner. A Kannibálokkal
szerzett New York-i tapasztalatok birtokában
úgy éreztem: ha egyszer színházat csinálok, an-
nak Németországban kell megtörténnie. Ráadá-
sul itt működik a legjobb színházi struktúra is.
Minden szempontból nehéz volt a búcsú Ameri-
kától, de soha nem bántam meg.

„Így én nem tudok
gondolkodni!"

- Gondolkodtál-e azon valaha, amikor 1968-69-
ben visszatértél Németországba, hogy
akkoriban még egészen valós lehetőség lett
volna egy kávéházban, vendéglőben, a buszon
vagy a vonaton szemben ülni apád gyilkosával?
 Így én nem tudok gondolkodni. A háború

alatt sem tudtam. Nem tudok úgyszólván pausál-
ban találkozni emberekkel. Olyan fogalom, hogy
„németek" általában, nem létezik. Létezik Peter
von Becker, Helmut Kohl és Edith Clever, mind-
egyikkel személyesen kell találkoznom, szá-
momra minden más felfogás gonosz vagy ha-
zug. Ha időnként ilyen pausál megállapításokat
hallok, viszketni kezdek. Akár általában a nőkről,
az ifjúságról vagy a színházról beszélnek így:
ezek az absztrakciók voltaképpen csak kényel-
mes módszerül szolgálnak az emberek eldologi-
asítására. Ha egy emberből „dolgot" csinálunk,
azzal Hirosima vagy Auschwitz felé tesszük sza-
baddá az utat. Erre én nem vagyok képes! Attól
kezdve, hogy visszajöttem, soha, egyszer sem
éreztem ilyesmit.
 A Kannibálok sikert aratott, és a tévé is

át-vette az előadást. Utána hogyan alakultak a
dolgok?
 Egyetlen bőrönddel és százötven dollárral

érkeztem meg Németországba, és már ifjúnak
sem mondhattam magam, de mindez csöppet
sem zavart. Az emberek kedvesek voltak, segí-
tettek. A Német Kulturális Cserehivataltól egyé-
ves ösztöndíjat kaptam Berlinben. Jött a Pinkville
című musical, amelyet egy templomban adtunk
elő. A vietnami háborúról, My Lairól szólt, és



azt mondták: ez a „best musical", amely egy tö-
megmészárlásról szól...

 Sajátosan kötöd össze a tréfát a
fájdalommal; úgy találkoznak nálad, mint az olló
két szára. Sokan azonban úgy érezték: ez az
olló őket vágja meg. A My Mother's Courage-ben
például azt kérdezi valaki az Auschwitz felé tartó
halálvonaton: „Hol van itt az étkezőkocsi?" Egy
másik ponton anyáddal ezen a vonaton egy
ismeretlen utas, egy fogolytárs fizikailag
szeretkezik: „Nagyon kérem - talán most
tehetem utoljára!" Komédiának, sőt, néha
obszcenitásnak és tragédiának ez az
összekapcsolása nagyon tipikus vonása egész
munkásságodnak.

Vicc és katasztrófa

- Nem programszerűen történik így. Soha nem
ülök úgy neki a munkának, hogy azt kérdezem
magamtól: na, hogy tudnék most nevetni valami
komoly dolgon? Ám a kérdést gyakran felteszik.
Először is szerintem a nevetés nem feltétlenül
valami frivol dolog, hanem éppoly egzisztenciáli-
san felszabadító hatású, mint a sírás. A nevetés
nagyon mély testi reakcióból születik. Számom-
ra tulajdonnképpen a vicc lényegéről van szó, a
vicc voltaképpeni zsidó hagyományáról. De ez a
fajta humor másutt is fellelhető, például Angliá-
ban. Abból a felismerésből fakad, hogy minden
viccnek egy katasztrófa az igazi tartalma. Ha ezt
a felismerést megfordítjuk, és azt kérdezzük,
miképpen bánjon az ember egy katasztrófával,
legyen bár személyes vagy történelmi jellegű,
és ha aztán humorral ábrázoljuk, vagy
éppenséggel viccé alakítjuk - nos, szerintem ez
először is nagyon is jogosult eljárás, másodszor
pedig, ahogy Luther mondta: „Nem tehetek
másként." Valahol ezekben a színdarabokban a
tréfának egyszer csak vége szakad. Azt hiszem,
ha a viccben vagy a komédiában nem rejlik
valami halálosan komoly tartalom, akkor nem
működik - számomra legalábbis biztosan nem.
Számomra a vicc a legtökéletesebb irodalmi
forma, mivelhogy rövid, abszolut logikus, és a
poénja mindig meglepetés. A vicc egyszersmind
a dialektika demonstrációja is.

 Jártál-e magad is ott, ahol a komikumnak
vége szakad, azaz Auschwitzban?

 Nem, Dachauban többször is, de Au-
schwitzban soha. Nem azért, mintha nem akar-
tam, vagy valamilyen belső ellenállásra számí-
tottam volna. Münchenben láttam egy társasuta-
zási hirdetést: autóbusz-kirándulások Ausch-
witzba... Nem is tudom, talán mégiscsak van
bennem valamiféle ellenállás; Dachauban is vol-
tak ilyen ellenérzéseim. Mára minden olyan szép
lett, olyan tiszta, olyan perfekt.

 Auschwitzra és Birkenaura ez nem vonat-
kozik. Birkenauban a régi halálépületekben még

Jelenet a Nők - Háború - Vígjáték című elő-
adásból

ott leng a füst feketesége. A barakkok olyanok,
mintha csak most mentek volna ki belőlük a la-
kók. De persze ez is múzeum. És efelől a színház
sem téveszthet meg, amikor ilyesmivel foglalko-
zik. Nem állíthatja színpadra a valóságot; csak
emléket, fantáziaképet ábrázolhat - és talán va-
lami reménységet is.

- Igen, ez itta fogas kérdés. Tulajdonképpen
mi van a színpadon? Hogyan találhatjuk meg azt,
ami valósnak, reálisnak nevezhető? Mi a valóság
egyáltalán? Oly gyakran hallom ezt a szót, egy-
szer talán alaposabban is meg lehetne vizsgálni:
tulajdonképpen mi az, ami valóság? Én csak egy
példát mondhatok. Amerikában minden értelmes
ember analízisbe akar menni. Nekem is volt egy
öreg, nagyon kedves pszichiáternőm. Egyszer
el-meséltem neki egy egészen fantasztikus
álmomat. Egy ideig az ember, egészen
öntudatlanul, mindig fantasztikus álmokról akar
mesélni, hogy bemutassa, milyen beteg a lelke,
milyen őrült, milyen vad képzetek foglalkoztatják.
A mese közepén tartottam, amikor egyszer csak
elhallgattam, és azt mondtam: be kell vallanom,
hogy hazugság volt az egész, egyáltalán nem
álmodtam ilyesmit. Ő pedig erre azt mondta:
„Nem, téved, ha azt hiszi, hogy hazudott, mert
amit elmesélt, az a maga számára éppoly
valóságos volt, mintha tényleg álmodta volna.
Mert ha kitalál valamilyen történetet, vagyis valami
megszületik a fantáziájában, azt saját maga
csikarja ki a valóságtól, és mindig van mögötte
valami. Valamit mondani akar vele, és közben
érez és gondol bizonyos dolgokat." Ezek a szavak
engem mint színházcsinálót nagyon is
megnyugtattak.

A színház,
a válság és az igazság

- Nemsokára nyolcadik évtizeded végére érsz,

és olyan kreatív maradtál, annyit írsz és rendezel,
hogy jó néhány harmincéves megirigyelhetne

érte. Vajon ez a megállás nélküli írás és rendezés

egyszersmind valamiféle személyes terápia is?
Foucault a halállal kapcsolatban egyszer azt
mondta: amíg írunk, addig a kilőtt nyílvessző
még a levegőben függ és nem talált el bennün-
ket.

- A halandóságtól való menekülés persze
mindig jelen van a munkában; no de ez éppígy
igaz egy bankigazgatóra vagy egy taxisofőrre is.
Ha olyasmit csinálok, aminek számomra értelme
van, az egyszersmind menekülés is; megvédhet
bizonyos gondolatoktól vagy a halálfélelemtől.
De számomra ez sokkal konkrétabb fogadalom-
má lett, és hasonlót tapasztalok a színészeknél
is. Az ember elmegy a próbára, délelőtt tízkor
vagy tizenegykor, fáradtan, kedvetlenül. Ki tud
ilyenkor Hamletet játszani, vagy akár Goldberget
az én darabomban? Az emberek kávéznak,
unottak, mogorvák, és akkor egyszer csak bein-
dul valami. Tíz perccel később ragyog minden
szempár, a vérnyomás helyreáll, az adrenalin
keringeni kezd. Már-már természeti törvényről
beszélhetnénk!

- Brecht, mint tudjuk, mindig egyszerre kö-
vetelte a szórakoztatást, de amúgy német módra
az oktatást is. Azt mondta, a színházat is valami
„harmadik dolognak" kel/mozgatnia, valamilyen
érdeknek, eszmének, valami, a puszta esztétiku-
mon túlmutató idealizmusnak. Egy ízben, amikor
már sikeres rendező lettél és díjakat kaptál,
magad is azt mondtad: „A német rende-



zők között kicsit úgy érezzük magunkat, mintha
egy magunk eltérítette repülőgép utasai volnánk.
Mind első osztályon utazunk, de nem tudjuk,
hová tartunk, mi a cél."

- Igen, hát ez a nagy Brecht-Sztanyiszlavszkij-
vita. Ekkehard Schall egyszer gyönyörű dolgot
mondott erről: „Ha a színpadon vagyok és meg
kell csókolnom egy nőt, és a nő szép, akkor ez
átélés. Ha csúnya - akkor elidegenítésről van szó."
A színház természetesen mindig válságban volt.
Angliában „fabulous invalid"-nak, legendás
betegnek nevezik. Most itt a nagy fordulat, tehát
sok a strukturális, a pénzügyi probléma. Szerin-
tem azonban inkább valamiféle jóllakottságról
van szó, amit a kritikusok is megsínylenek. Túl
sok a produkció, ezáltal a közönségnél is a jólla-
kottság vagy épp a csömör bizonyos tünetei mu-
tatkoznak. A színházcsinálóknál ez persze nincs
egészen így. Az a kevés, akivel összejövök, to-
vábbra is éhes, de időnként nem tudják, mit is
játsszanak. Shakespeare-t vagy új drámákat, ne-
tán szép képeket mutogassanak, esetleg térje-
nek vissza Csehovhoz, vagy szaladjanak előre
Bob Wilsonig? Azokban, akiket ismerek, megma-
radt valami gyermeki szenvedély. És engem is ez
ment meg a szenilitástól. Mert azén számomra a
színház változatlanul a kommunikáció legneme-
sebb és legigazabb formája, színpad és nézőtér
életteli találkozása. A színház rendelkezik vala-
mivel, ami a többi médiumból hiányzik - a szín-
ház egyszeri jelenség! Minden előadás, legyen
bár jó, rossz vagy közömbös, egyszerre az első
és az utolsó, és ebben bizonyos igazság és bizo-
nyos pátosz rejlik. A színház ugyanolyan múlé-
kony, mint az élet, de ha lement a függöny, a ha-
lottak, a Shakespeare-darabok végén tornyosuló
hullák mind felállnak, és készek rá, hogy másnap
este újra szeressenek és újra meghaljanak. Ez
szabadság és rend nagy dialektikája. Minden
próba azt illusztrálja, mekkora szabadság illeti
meg a színészt. De ezt a szabadságot nem lehet
felismerni és megélni rend, kényszer, szóval a
szabadság hiánya nélkül. Hegelnek igaza van: a
szabadság a felismert szükségszerűség. Rop-
pantul izgalmas dolog ez, hiszen egyszersmind
politikai és erkölcsi döntésről is szó van. Hatal-
mas jelentőségű fordulóponthoz jutottunk. Ilyen
nagy fordulópont volt 1918, 1933 vagy 1945 is, és
a kérdés most is az, hogy hogyan tovább?

Az európai fordulat után

- Mit jelent voltaképpen számodra ez az új,

megnövekedett Németország?
- Meglehet, hogy az újraegyesítés kicsit ko-

rán jött, mert a problémák az én területemen is
félelmetesen elevenek, ezt néhány héttel ezelőtt

Goldberg-variációk (Bécs, 1991)



magam tapasztaltam Kelet-Berlinben. Maga az,
ami történt, szerintem, jó és szerves dolog. A
kérdés inkább az, hogy mi is történik
körülöttünk? Dosztojevszkij azt mondja: ha az
Isten meghalt, minden meg van engedve. Ezt
akár ki is fordít-hatjuk, és azt mondhatjuk: ha a
szocializmus halott, minden meg van engedve. A
kérdés csak az, hogy mit értünk ezen a
„minden"-en. Meg van engedve a bűn is, a
testvérgyilkosság stb., minden, ami már
megtörtént a történelemben? Persze az egész
másképp is értelmezhető: ha mindent szabad,
akkor ez a szabadság; hiszen a „szabadnak" a
„tilos" az ellentéte. Csak az a nagy kérdés, hogy
vajon pozitív vagy negatív következményekkel
jár-e majd ez a változás? Budapesten ezelőtt
három hónappal, megkérdeztem egy taxisofőrt,
milyen érzés most szabadon, demokráciában
élni? Azt mondta, csodálatos. Megkérdeztem, mi
a csodálatos benne. Végre vannak
masszázsszalonjaink, mondta, és lehetünk
antiszemiták...

Számunkra most már csak kérdések marad-
nak, és ez a színház szempontjából egyáltalán
nem rossz, mivelhogy jó időn át a válaszok egya-
ránt jöttek balról és jobbról, Freudtól és Marxtól,
Lessingtől vagy Brechttől, és most aztán új vála-
szokat kell keresnünk. Egy ízben ezt így fogal-
maztam meg: érzem, hogy az utóbbi időben Is-
ten szüntelen beavatkozik a munkámba, holott
ezt korábban nem tette.

 Az elmúlt hatvan év során több, mint egy
tucat országban éltél, és ez az életutazás né-
hány évvel ezelőtt elvezetett Bécsig, ahol három
éven keresztül saját színházat vezettél. Ezt Der
Kreisnek, azaz Körnek hívták, és úgy látszik,
mintha itt majdnem lezárult volna egy kör. A ké-
sőbbiekben a szülővárosodba is visszatértél.

 Igen, ez furcsa dolog. A harmincas évek-
ben veszítettem el a hazámat, többé vagy kevés-
bé, akkor, amikor el kellett jönnöm onnan. Emiatt
póthazákat kellett keresnem, és ez sikerült is.
Éppúgy otthon vagy idegenben érzem magam
New Yorkban, mint Berlinben, Londonban, ahol
sokáig éltem, vagy mint Bécsben, de ezt ma már
nem érzem veszteségnek, bár egy ideig szen-
vedtem tőle. Most már úgy érzem, hogy a hazá-
mat a barátaim jelentik, a könyveim, a felesé-
gem, a kutyám - no és persze a múzsám, mert
az is van. Tudom, hogy ez kicsit régimódian
hangzik, de Robert Graves-től tanultam, hogy az
embernek szüksége van múzsára, s ez a múzsa
egészen konkrét valami, és ez számomra na-
gyon otthonos érzést jelent. Ez az első alkalom,
hogy Bécsben lakom. Ez a város éppoly ambiva-
lens, mint New York. Időnként sok örömet ad,
időnként nagyon gonosz tud lenni. De a hazának
az a nagyobb szabású fogalma, amelyet egye-
sek most ismét celebrálni kezdenek - ehhez
semmi közöm, és nem is akarom, hogy legyen.

- Egy ízben azt mondtad: a hazát azok az

Tábori György

emberek jelentik, akikkel együtt élsz és dolgozol,
de igazi hazád azért mégis a színpad. Mégis, e
hosszú életutazás nyomán, s azután, hogy ennyi
országban éltél, nincs olyan ország, amely a leg-
jobban hatott személyiséged kiformálódására?
Például milyen nyelven szoktál álmodni?

- Ez változott. Korábban, az első emigrációs
évek után, és később, miután Amerikából vissza-
tértem, angolul álmodtam. Magyarul beszélni
nagyon kevés alkalmam volt, de azért a nyelvet
nem felejtettem el. Most, hogy már húsz évet

töltöttem német nyelvterületen, néha szörnyűsé-
ges nyelvi zűrzavar áll be nálam. Írni továbbra is
angolul írok. Ha még tíz évig itt maradok,
elképzelhető, hogy bármennyit bajlódom is a
„der, die, das"-szal, mégiscsak nekilátok, és
németül fogok írni. De ez a kétnyelvűség nehéz
dolog, bár vannak példák. Mondjuk, Beckett...
 Joseph Conrad, Nabokov...
 Meg Julien Green, igen. Hiszen mind

menekültek vagyunk, idegenek. Ezen a világon
mind külföldiek vagyunk.
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