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- Gyakran jár színházba?
 Be kell vallanom: csak nagyon ritkán.
 Miért?
 Gyakran érzem magam a színházban ké-

nyelmetlenül. Ha viszont jó előadást látok, annál
nincs számomra izgalmasabb élmény; akkor
sem fog el ilyen erős érzelem, ha a múzeumban
egy remekművet csodálok meg. Nemrég például
láttam Peter Zadek Ivanov-rendezését. Abban
mindent végigéltem: örömöt, eufóriát, sírást -
ilyenkor a színház grandiózus, izgató és ihlető:
behatol az idegekbe, az agyba, mindenhová. De
ha ez nem következik be, akkor színházban ülni
klausztrofóbiás élmény. Legszívesebben felug-
ranék, nem találom a helyem, folyton nézem az
órám, és lázadozom; közben pedig, klubtag lé-
temre, mégsem szabad felállnom.
 Vajon mi lehet az oka, hogy a színház és

az unalom egyre feloldhatatlanabbul tapad
össze?
 Énszerintem ez nem mai jelenség. A szín-

ház nagyon különös művészet. Annyiféle elem-
mel dolgozik, és olyan nehéz ezeket tartalmasan
és mégis könnyedén összeilleszteni. Szerintem
kevés rendezőben van elég muzikalitás, és itt
nemcsak az előadásra gondolok; a szöveg ze-
neiségét, a színészi játék zeneiségét is érezni
kell, sőt, a nézői élmény fázisainak is megvan a
maguk dallama. A nézőtéren ülve sokat szoktam
szenvedni a fölöslegesen kipöfögött energiáktól,
a görcsös üzenési kényszerektől. Persze vannak
rendezők, akiknek előadásaira eleve emelkedett
hangulatban ülök be.
 Kik ők?
 Nem szívesen mondok neveket; lehet,

hogy egyeseket kifelejtenék, s azok joggal len-
nének megbántva.
 Chéreau, Zadek, Stein biztosan köztük

van...
 És Grüber! Az ő előadásaira is ünnepi ér-

zéssel megyek...
 Ez még mindig csak négy, és ezek is

csak ritkán rendeznek. Talán még hozzájuk
vehetjük Bob Wilsont, Ariane Mnouchkine-t...
 És Thomas Langhoffot... Túl sokszor hal-

lom, hogy „Engem nem érdekel a színház". Hogy
lehet ilyet mondani? Én soha nem merném azt
állítani, hogy engem nem érdekel a festészet.

- És mégis: a színház iránti érdeklődés való-
ban csökken. A potenciális utánpótlást inkább a
film vagy a video izgatja...

- Ez talán csak konjunktúra kérdése. Külön-
ben is: szerintem a stagnálás a normális állapot.
Az, hogy ez idő szerint vagy fél tucat fontos ren-
dező működik, rendhagyó jelenség. Az egész
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környezeti kérdés is. Kétségtelen, hogy én erre a
pályára születtem, és mégis: ha más kulturális
környezetben növök fel, aligha lesz belőlem ren-
dező. Amikor én elkezdtem a pályát, Peter Stein,
Chéreau és Zadek már felismert és elismert ren-
dezők voltak. Mint asszisztens, nagyon sok mun-
kájukat láthattam, sokat beszélgethettem Stein-
nel, tanulhattam tőle. Vagyis szerencsém volt:
olyan környezetet találtam, amelyben magamra
találhattam. Csakhogy ez a környezet ebben a
formában már nem létezik. Stein, Zadek stb. ren-
dezései ma sokkal inkább különálló, elszigetelt
események.

 És mi lehet ennek az oka?
 Peymannon és a Schaubühnéseken kívül

alig van valaki, aki tenne valamit a társulatért; a

társulat, mint olyan, kipusztulóban van. Emellett a
nagy rendezők számára egyre jobbak lettek a
produkciós feltételek, azaz a nagy rendező meg-
érkezik egy színházhoz, kiválasztja a legjobb
erőket, és összerakja belőlük a maga együttesét,
ha kell, máshonnan is hoz embereket. Veszedel-
mes ellentmondás ez, tudniillik az ily módon lét-
rehozott előadás csak az egész szerves fejlődé-
sének rovására történhet. Lehetne persze épp
ellentétesen is érvelni: mi a fontosabb, egy intakt
társulat vagy egy fantasztikus színházi este?
Mégis, el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb az
ensemble-színház ismét épp olyan fontos lesz,
mint volt a hetvenes évek elején.
 Csakhogy ez idő szerint nyoma sincs an-

nak a társadalompolitikai környezetnek, amely a
Schaubühne-szerű társulatok létrejöttét meg-
alapozta.
 Az a helyzet, amelyre a Schaubühne és

társai akkoriban hivatkoztak, csupán látszólagos
volt; az 1968-as társadalompolitikai környezetet
igazán senki nem nevezheti valósnak - valós
legföljebb annyiban volt, hogy lehetőséget nyúj-
tott a társulat tagjainak önmaguk megtalálására.
De ha a mából tekintünk vissza '68-ra, mégis-
csak el kell ismerni, hogy ábrándkép volt. Ugyan
milyen, társadalmilag valóban jelentős dolgok
történtek akkor? Ha '68-at a vasfüggöny mögötti
országok összeomlásával vetjük össze, akkor
derül csak ki, hogyan is fest egy valódi történelmi
dimenzió!
 Ön svájci születésű. Zürichben és Basel-

ben épp most keresnek új színigazgatókat Mit
gondol, milyen kritériumok alapján kellene
Svájcban társulatot szervezni?
 Én ugyan nem látom, hogy bárki bármit

keresne, de egyet tudok: itt dilettánsok
működnek. Mit mondhatok én erről? Egyáltalán
miféle kritériumok szerint csinálnak itt színházat?
A lényeg, hogy a kassza stimmeljen, és ne
keletkezzék adósság. Svájcban egészen
hihetetlen mércék szerint óhajtanak színházat
csinálni. Itt nem gondolatokban gondolkodnak,
hanem takarékossági rendszabályokban. Itt nem
létrehozni akarnak valamit, csak a bajt akarják
megúszni. És mind-ezt egy ilyen dúsgazdag
országban, azzal a rengeteg bankkal és a
töméntelen gazdag ember-rel! Az egész világ
ide hozza a pénzét! Európa Kuvaitja ez, de
nemcsak gazdaságilag, hanem szellemileg is!
Hát ezért nincs Svájc a kulturális térképen. Svájc
egyáltalán nem játszik szerepet.
 Soha nem gondolt rá, hogy itt dolgozzon?
 H á t - miért ne? Ha a konstelláció

megfelelő - talán. De másfelől: miért igen? Miért
ne inkább máshol dolgozzam? Hiszen itta kutya
sem kíváncsi rám!
 Legalább kértek már öntől tanácsot,

mondjuk, a zürichi vagy a baseli színház dolgai-
ban?
 Soha. Ami elég különös, mert egyike va-

THOMAS WÖRDEHOFF

SVÁJCNAK IS KÉNE EGY BERNHARD!
BESZÉLGETÉS LUC BONDYVAL



 VILÁGSZÍNHÁZ 

gyok azon kevés svájcinak, aki a színházat euró-
pai szinten ismeri. Eszem ágában sincs felkínál-
kozni, de azért - tekintettel arra, hogy elég sűrűn
járok Svájcba - egy kicsit mégiscsak csodálko-
zom.
 Akkor most hadd kérjek én tanácsot öntől.

Mit lehet kezdeni egy kulturális Kuvaitban, ahol
nem ismerik sem önt, sem Steint...
 A Steint, azt ismerik, hiszen ki is dobták!

(Nevet)
 jó, szóval mit javasolna, például,

Zürich-nek? Csukják be a boltot? Hiszen a jelek
szerint a közvéleményt nem izgatja a színház...

 Ha elkezdik a színházakat bezárogatni -
ahogy a minap Churban tették -, akkor a folya-
matot már nem lehet leállítani. Hát persze: a
színház fölösleges, a színházak senkinek sem
hiányoznak. A pragmatikusok meg a spórolósok
mindig azt fogják mondani: a színház fölösleges
luxus. De ez minden művészet immanens saját-
ja; épp azért van rájuk szükség, mert nincs
szükség rájuk. Számomra a színházak
bezárása olyasmi, mint a vallások betiltása. A
kettő hasonlít egymáshoz. Mert ahol azt
mondják, a színház fölösleges - ott az emberi
igényeket a városi ha-tóságok diktálják. És ettől
nekem végigfut a hátamon a hideg.

 Az olyan színházakat, minta Schaubühne,
a müncheni Kammerspiele vagy a hamburgi
Thalia megvédik a spórolási tébolyban szenvedő
politikusoktól az olyan nevek, mint Stein, Bondy,
Dorn, Flimm, Grüber és Wilson. Csakhogy Zü-
rich, Bern vagy Basel nem élvez ilyenszerű vé-
dettséget, s ezért sokkal nagyobb fenyegetés-
nek vannak kitéve a tehetségtelen városi grémi-
umok és politikusok részéről. Mit tehetnének
ilyen helyzetben?

 Ha ezek a városok ambíciózusabbak len-
nének, akkor mernének játszani és kockáztatni.
De ha előre bebiztosítják magukat, abból semmi
sem lesz. Nem az a fontos, mennyire prominens
a jelölt. De hiába: a középszerűségnek a lusta-
ság az energiája. És ezért, ha a zürichi Schau-
spielhausot hozza nekem szóba, nem is a düh
fog el, inkább az ásítás. Ennek a városnak az
ásítása ragályos. Beszélgessünk inkább másról.

 És mégis: ásítás ide - ásítás oda, ön elég
gyakran jár Zürichbe.

 Szívesen járok ide. Barátaim vannak itt,
itt a családom, itta leendő feleségem. De a
zürichi állapotok nem érdekelnek.
Németországban vagy Párizsban egészen mása
helyzet. Ott is nehéz, de ott legalább harcolnak
meg vitatkoznak. De itt? Előbb-utóbb úgyis jön
egy intendáns, és stabilizálja a bankszámláját.
Hát aztán?

 És ez nem ébreszti fel önben az
agresszivitást?

 Ha itt vagyok, engem is elkap Zürich ál-
mossága. Mi értelme a barikádokra menni? Itt
semmi sem történik, és ez is a szándék. Zürich

barátságtalan az idegenekkel. Nősülni akarok,
és elmentem az anyakönyvi hivatalba - úgy
bántak velem, mint egy kalap szarral. Azt mond-
ták: maga Párizsban él, miért muszáj pont itt nő-
sülnie? Itt az ember csak zavarja a helybélieket.
Nagy kár, hogy az olyan nagy emberek, mint Max
Frisch és Dürrenmatt nem éltek tovább; egyetlen
ország sem lehet meg az ilyen zavaró tényezők
nélkül. Az ő kötekedésük produktív volt; de az it-
teni hivatalnokok és kultúrfelelősök kötekedése
improduktív. Valósággal szimbolikus, hogy
Frisch és Dürrenmatt szinte egyszerre halt meg!

agy húsz évvel ezelőtt hallottam
Bécsben, koncertelőadás formájában,
Beethoven egyetlen operájának első
változatát, a Leonorát. A Fidelio

ismeretében egészen rendkívüli élmény volt
szembesülni a mű előképével: mintha egy érett
ember arcvonásai mögött hirtelen felrémlenének
saját ifjúkori port-réjának kontúrjai. Valami
hasonlót éltem át most is, hogy a nyáron
Frederikssundban meglepetésszerűen
összetalálkoztam Amled dán királyfival. Aki a
városka hatalmas szabadtéri színpadán (az
őslakók településszerkezetét dokumentáló
skanzen szomszédságában) immár negy-
venedik alkalommal támadt fel, a helybeli Viking
Ünnepi Játékok legfőbb nevezetességeként.
Mégpedig valódi népünnepély keretében; meg-
hitt családiassággal és ugyanakkor
méltóságteljesen.

Nem is tudom, hogy a járulékos elemek vol-
tak-e rám nagyobb hatással vagy maga a színjá-
ték: a 7 - 8 . századból származó, szájhagyo-
mányban fennmaradt eredetmonda, amely
nemcsak a shakespeare-i Hamlet-dráma alap-
jául szolgálhatott, de a Nibelung-ének mitikus vi-
lágával is rokon. (Elvégre a vikingek merész
ha-jóikon bekalandozták fél Európát; még
Szibériába is eljutottak.) Csodálom is, hogy
ennek a fesztiválnak a híre eddig még nem törte
át Dánia ha-tárait, bár irodalom- és
színháztörténészek, folkloristák és
muzikológusok számára egyaránt rengeteg
érdekességet tartogat. Persze meglehet, hogy
éppen ez a szerencséje: szerényen belesimul
az északi népek hagyományos Szent Iván-éji
ünnepkörébe, nem agyonreklámozott
turistaszenzáció, ezért maradhatott négy évti-
zed múltán is romlatlanul őszinte, manipulálat-
lan, és hallatlanul vonzó.

 És miért nincsenek az ifjabbak között is dühös
drámaírók?
 Igen, kéne valamilyen svájci Thomas Bern-

hard, aki a színpadról rombolja szét a hazáját.
Csakhogy az ilyen itt nem tudna megélni.
Ausztriában ugyanis még létezik az a mohó
bujaság, hogy az emberek odadörgölőzzenek a
kulturális eseményekhez, sőt, a kulturális
botrányokhoz is. Ausztriában még
finanszírozzák a káromkodást, és ez szerintem
az egészség jele.
Theater heute, 1991. november

Fordította: Szántó Judit

A húszezer lelket számláló Frederikssund (ősi
település a Seeland-szigeten, nem messze Kop-
penhágától) Amled-produkcióját hivatásos ren-
dező jegyzi, szereplői azonban amatőrök. A két-
százötven helybéli közreműködőhöz jütlandi
kürtösök társulnak, a különös formájú hangszer
avatott mesterei. Ők indítják és fejezik be a dara-
bot, közjátékuk jelzi az idő múlását a nyolc kép-
ben zajló események között. De a színpadul
szolgáló tágas tér addig sem néptelen, míg fel
nem hangzik az első kürtszignál; korhű viking
ruhákba bújt gyerekek viháncolnak nagy ricsajt
csapva, suhancok gyakorolják a botokkal-dár-
dákkal hadakozás fogásait, lovasok poroszkál-
nak ki-be, a nézőtéren elhelyezkedő családta-
gok hangos biztatásától kísérve. A rönkökből
ácsolt lócákon vagy ezerötszáz-kétezer ember,
párnákkal, takarókkal, piknikkosarakkal felsze-
relve. A babakocsikkal és kutyákkal érkezők az
utolsó padsorok mögött a fűre telepednek -
nincs tülekedés, ki-ki oda ül, ahová kedve tartja.
(Mondják, esőben sem szokott elmaradni az elő-
adás, olyankor a dánok ernyőik védelmében né-
zik végig a mindig látványos Amledet.)

A történetet songok kommentálják, ám ezek a
betétek élesen elválnak a mű tudományosan re-
konstruált hiteles szövegétől. A sztori történelmi
magja természetesen hatalmi harc, amit a sze-
niorátus ellenében dinasztikus öröklési elveket
bevezető király, azaz Amled apja idéz elő. Fivére
kisemmizettnek érzi magát, ezért tör bátyja éle-
t é r e - é s persze Amledére is -, az ősi rend híve-
inek élén. A gyilkosságot egy vadászat alkalmá-
val hajtja végre (lásd: Siegfried halála Az istenek
alkonyában), amikor a meglepett király nem
tud-ja használni isteni erővel bíró kardját (a
Nothung a legyőzhetetlenség záloga Wagner
Ringjében). A
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