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bán nézőként jelen volt egy vendégművész is,

aki egy akkor párhuzamosan futó darabban ját-

szott, s mivel a kisvárosban más időtöltést nem

talált, délelőtt beült próbát nézni. Érzékelte a túl-

feszített légkört, de azt, ami később történt, már

nem tudta megérteni. A rosszullét miatt a próba

félbeszakadt. Tanácsoltuk kollégánknak, hogy

feküdjön le a színpadra, hajtsa hátra a fejét, hogy

elálljon az orrvérzés. Mi egy idő után kezdtük os-

tobának érezni a helyzetet, azt hogy egyikünk a

padlón fekszik, így hát sorra melléfeküdtünk és

fekve folytattuk a megkezdett vitát. Az orrvérzés

elállt. E rövid intermezzó után folytattuk a próbát.

Később híre jött, hogy Pesten a szakmában azt

mesélik, valami új, őrült próbamódszert vezet-

tünk be. Először üvöltöznek. aztán hosszan rela-

xálnak: lefekszenek a színpadra, érthetetlen filo-

zófiai fejtegetésekbe kezdenek. Egy alternatív

színház érdeklődött is az új módszer iránt: próba

közben, pihenésként fekvő meditáció. Jó szívvel

emlékszem erre az időszakra, amikor fantaszti-

kusan el tudtunk fáradni, ma d csendben ma-

gunkban tudtunk maradni.
 Egy-egy társulat művészeti történetét min-

denki ismerheti, hiszen az megjelenik az előadá-
sokban. De van a társulatoknak titkos emberi tör-
ténetük is?

 Egészen biztosan van, de ha megkérdez-
ne alapítótagokat egy-egy társulatból, mindenki
csak a saját titkos történetét tudná elmondani,
függetlenül attól, hogy hol volt a valódi helye az
adott társaságban. Talán érdekes lenne, ha va-
lóban végig lehetne hallgatni, ki hogyan emlék-
szik vissza, ki honnan eredezteti az eseménye-
ket, a történetet, a találkozási, az ismeretséget.
Mi tetszett meg egymásban, ki miért maradt ott,
mit akart, s ez mennyire teljesült? És mindez
mennyire változott meg menetközben? Gyanak-
szom, hogy minden visszaemlékezésből más-
más történet állna össze. Igaz , hiteles őstörténet
pedig nincs, az csak később kreálódik - leg-
többször már egy névhez kötődve, és a hozzá
való viszonyulásokról szól. Az persze affinitás
kérdése, hogy ki lesz egy társulatban a spiritusz
rektor, ki a legerősebb személyiség. Nemigen tu-
dom elmesélni egy társulat kialakulásának a tör-
ténetét. Az életemben ez - bár három színház-
ban történt - mégiscsak egyetlen töretlen ívet
alkotott - Szolnok, Nemzeti -, mindaddig, míg ott
nem hagytam a Katona József Színházat.
Egységes folyamatnak látom, folyamatos gaz-
dagodásnak, közben döbbenetesen rossz, konf-
liktusokkal terhes időszakokkal.

 Nem tudom, hogy a rendezés mint
szakma tanítható-e, de az biztosan nem
tanítható, hogy egy rendező köré miképp
szerveződik társulat.

 Tanítható bizonyos metodika, tanítható és
megkövetelhető a gondolkodás tisztasága; az,
hogy miképp vihetünk végig egy gondolatot. Ta-
nítható az igényesség, hogy az előadás jó eset-

ben rendkívül részletező munka

végeredményéből szülessen meg, hogy csak

saját megszenvedett igazságunk révén nyerheti

el a végsőnek gondolt formát a játéknak az a

könnyed öröme, amelyhez a próbák végére kell

eljutnia a színész-nek. És még sok dolog

tanítható. A kis egységek kimunkálásának

szeretete, vagy az igény, hogy a színpadi

pillanatok valódiak, ne másodlagosan megéltek

legyenek. Bár nem tanítható, de képviselhető a

tanár részéről az a színházi ideál, amelyben

hisz, amely szerint rossz a most Ma-

Már nagyon régóta vártuk önt, es igazán

örülünk, hogy eljött Magyarországra. Sok

kérdést szeretnék feltenni. Elég jól

ismerem önt ahhoz, hogy tudjam, nem kedveli

a konvencionális tévéinterjúkat, ahogy a

konvencionális színházat sem. Egyszer azt

mondta nekem, talán az édesanyámról kellene

beszélgetnünk, hogy kapcsolat alakuljon ki kö-

zöttünk. Úgy vélem, a játszók és a nézők közötti

kapcsolat az ön alapvető, mágikus eszméje a

színházról. Hogyan jöhet létre és maradhat ele-

ven eZ a kapcsolat a színházi előadás során?
- Azt hiszem, az emberi életben mindent az

akarat motivál. Ha vágyakozunk valamire, ha va-
lamit agyon erősen akarunk, akkor megtaláljuk a
hozzá vezető utat. Ha valaki, aki a színházban
dolgozik - rendező, színész vagy szerző - úgy
érzi, hogy számára a legfontosabb egy olyan
folyamat részévé válni, amely közelebb hozza őt
a többi emberhez. akkor megtalálja az ehhez
vezető utat. Ha nincs meg ez a vágy, akkor nem
érdemes elméletet gyártani róla.

- Egyszer azt mondta, hogy a színésznek
látnia kell a nézőtéren ülő néző arcát. Gondolom,
erre a kontaktus miatt van szükség. De hogyan
valósulhat ez meg a világon szerteszét található
nagy méretű színházépületek és nézőterek
viszonylatában?

- A színházban dolgozók tudják, hogy a szín-
házi találkozás egy vízió mint eszmény és az
eszményeket leromboló praktikus világ között.
Mindig ennek a két merőben különböző szintnek
a találkozásáról van szó. Senki sem dolgozhat a

gyarországon leginkább általános, illusztrált

színjátszás, hogy elfogadhatatlan az a színház,

amely három órában - pedig ez sűrített idő -

sem tud annyi gondolatot, tapasztalatot felmu-

tatni, sem annyi érdekességet adni, mint

amennyivel az ember, ha nézelődik az utcán,

egy óra alatt találkozhat. Es tanítani azzal is

lehet, ha a tanár vállalja mindazt, amiben hisz, és

fontosnak tart, felkínálva ezzel, hogy a

tanítványok mindezt vitaanyagnak tekintsék,

elvessék, meghaladják: ez a dolgok rendje.

színházban kizárólag idealistaként, álmodozó-
ként vagy prófétaként, mivel a színház mester-
embert igényeI. Másrészről az, aki a szó szoros
értelmében materialistaként dolgozik, nem csi-
nálhat igazi színházat, mert bár a tárgyakat meg-
alkotja, ezek nem tükrözik azt az eszmét, amely a
tárgyaknak lelket ad. Éppen ezért minden szín-
házi kérdés részben az eszméhez, részben a
gyakorlathoz kapcsolódik. Ideális esetben a szí-
nésznek a lehető legközvetlenebb kapcsolatban
kell lennie a közönséggel. Én most egy olyan te-
levíziós közönségnek beszélek, amelyet nem is
ismerek, de szerencsére itt van ön, aki
kapcsolatot teremt közöttem és a láthatatlan
emberek között. Azzal, hogy a szemébe nézek,
és látom, hogy éppen elmosolyodik, valami élő
jön létre köztünk, ami mindkettőnknek segít, és
természetesebbé teszi a kapcsolatunkat,
ellentétben azzal, mintha, mondjuk, úgy ülnék itta
kamerával szemben, mint egy politikus, aki
oktató módon előadja a népnek szánt üzenetét.
Ez a kapcsolat - emberi. Az ideális színházi
kapcsolatban nincs túl sok ember, de túl kevés
sem; éppen annyian vannak, hogy a közönség
körbe foghassa a színészeket, és „érezze" őket.
Ekkor merülnek fel a praktikus kérdések.
Gyakorlati okokból sokszor olyan épületekben
kell színházat csinálni, ahol a nézőtér túl nagy,
nem jól hallani, rossz az akusztika. Ekkor van
szükség arra a mindent el-söprő akaratra,
amelyről beszéltem, amelynek segítségével
megtalálhatjuk az akadályok leküzdésének
praktikus módját. Mi például, amikor
vendégjátékra megyünk, tapasztalatainknak
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megfelelően átalakítjuk a helyet, ahol játszunk.
Néhány hely látványnak csodálatos, viszont a
rossz akusztika elrontja a kommunikációt. Ilyen-
kor bizonyos nehézségek árán helyrehozzuk a
hely akusztikáját. Függönyöket, falakat teszünk
be, hogy a teret bensőségesebbé varázsoljuk.
Másutt a közönség, mint valami nagy tömeg ül
szemben a színészekkel, szinte korlátot alkotva.
Ilyenkor a közönség egy részét oldalra helyez-
zük, így kevesebb ember lesz hátul, és többen
kerülnek közel a színpadhoz. Az efféle gyakorlati
megoldásokkal persze nem lehet megteremteni
az ideális kontaktust, hiszen ilyen nem is létezik;
de a lehető legjobb változatot azért létre lehet
hozni.

 Nekünk, magyaroknak van egy különös

emlékünk önről, még 1964-ből. A Vígszínház ku-

lisszái mögött áll, a vendégjátékra hozott Lear
király rendezőjeként, és előadás közben stop-

perral a kezében méri a tempót. Huszonnyolc év
elteltével hogyan emlékszik vissza erre?
 Ez meglep, nem is emlékszem, hogy ilyet

csináltam. Azt hiszem... nos... mindig két ellen-
tétes dolog áll szemben egymással, és
mindkettő igaz. Az előadásnak tempója van,
akárcsak a zenének, és amikor a tempójó, azt
mindenki érzi: megfelel az alkalomnak, mindenki
igazodik hozzá, egy pillanatra sem tévesztjük
el. A tempót meg lehet határozni durván és
mesterségesen, ahogy egy Broadway-musical
esetében történik, amikor a rendező azt mondja:
„Gyerünk, tovább, tovább, tovább..." Ez így elég
durva, de nem ostobaság; a rendező tudja, hogy
még mindig jobb, mint hagyni, hogy mindenki a
saját, félig ösztö-

nös, lassú tempóját kövesse. Amikor pedig -

hogy úgy mondjam - hagyományos rendező

diktálja a tempót, lehet, hogy valami nyers dolgot

műveI, de megvan rá a jó oka. Ha például egy

azonos feltételek mellett zajló előadás egyszer öt

perccel tovább tart, biztosak lehetünk benne: ez

azért van így, mert az egyik színész valahol csak

magára figyelt, nem vette figyelembe az adott

pillanat követelményeit. Ha például egy opera

hirtelen tíz perccel hosszabb lett, akkor feltéte-

lezhető, hogy a karmester nem volt jó formában

aznap este, talán álmos volt, túl sokat evett elő-

adás előtt, vagy éppen túl sok bort ivott, így az

előadás gyengére sikerült. Éppen ezért még ma

is mindig megkérdezem az ügyelőt, mennyi ideig

tartott az aznapi előadás. Ez mérce, amit azért

nem szabad durván értelmezni. Sőt épp általa

vehetjük észre, mi az, ami kevésbé élő az elő-

adásban. Egy-egy előadás nagyon különös mó-

don változhat. A Mahábháratánál például azt ta-

pasztaltuk, hogy bizonyos közönség jelenlététől

a jó előadás tovább gazdagodik, és bár

hosszabb ideig tart az egész, mégis teljesen ki

van töltve. Máskor viszont tizenöt perccel is

lerövidítettük az előadást, mert a közönség

figyelme megoszlott. Tehát mindennek két oldala

van. Ha valami túl hosszú, az általában rossz

jel, de hangsúlyozom, csak általában. A tempó

kérdését pedig nem kell szigorúan venni, ez

inkább emberi dolog.

- A Lear király előadásának idején ön egyhí-

res, intézményes angol színházat képviselt,

amelyet nyolc évvel később otthagyott, hogy

Párizsban megalapítson egy színházi
kutatással foglalkozó kis csoportot. Mik voltak
tettének főbb inditékai?

 Elejétől fogva, a legelső naptól, hogy szín-

házban kezdtem dolgozni, az érdekelt igazán,

hogy felfedezzem: mi ez az élmény, mit jelent az,

hogy színház. Ennek érdekében soha nem korlá-

toztam magam, és remélem, sznob sem voltam.

Dolgoztam mindenféle színházban, nagyon

kommersz és nagyon művészi színházban, klasz-

szikus és modern színházban, televízióban, ope-

rában egyaránt. Mindezt azért, hogy felfedez-

zem, miről is van szó. És miután már jó néhány

évig dolgoztam, és sok Shakespeare-drámát

rendeztem a Királyi Shakespeare Társulattal,

szükségét éreztem annak, hogy olyan kutató-

munkát végezzek, amilyenre ilyen nagy méretek

között nem volt lehetőség. Már a hatvanas évek

elején, nagyszínpadi munkáimmal párhuzamo-

san, volt egy kutatócsoportom, amellyel kísérle-

teket végeztünk, és ezek eredményeit felhasz-

náltuk a munkánkban. Aztán eljött a pillanat, ami-

kor úgy éreztem, hogy az adott feltételek között

nem tudok továbblépni: szükségem van egy

olyan csoportra, amely hosszabb távon a kutató-

munkának szenteli magát, anélkül, hogy ennek

az eredményeiről állandóan köteles lenne nyil-

vánosan beszámolni. Így ez nem is váltás volt;

tulajdonképpen a kijelölt irányban haladtunk to-

vább.

 Párizsban tapasztalatlan színészek cso-

portjával kezdett dolgozni, egy nemzetközi cso-
porttal, amelynek egyedüli nyelve a színház mint
metakommunikációs eszköz volt. Azt is mond-
hatnám, hogy ez a színházalapítás a nulláról való

indulással volt egyenlő, más szóval visszatérés

volta színház gyökereihez.
 Igen, igaza van, bár én kicsit másképp fo-

galmaznék. Úgy is mondhatnám, az alapvető
kérdések megközelítése volta cél. Az egyik lega-
lapvetőbb kérdés az, hogy mi a színház. Erre
egyikünknek sincs válasza, illetve mindenkinek
csak ideiglenes, átmeneti válasza van. Mégis
makacsul vissza kell térni erre a kérdésre: mi a
színház, milyen szerepet játszik az életben, mit
jelent a számunkra, miért van rá szükségünk;
szükségünk van-e rá egyáltalán, és ténylegesen
miben is áll ez a szükséglet? A kultúráról és az
európai kultúra hagyományairól beszélni értel-
metlen, mert csak megkerülése, szavakkal való
álcázása az igazi kérdésnek, annak, hogy mi is a
színház.

Ha azt kérdezzük, mi a színház, ezzel azt is
kérdezzük: mi a színész. Ha megkérdezzük, mi a
színész, ezzel hirtelen olyan témát érintünk, ami-
ben a legtöbb ember nem ért egyet. Ez pedig a
következőképpen summázható: vajon a nagy
színész feltétlenül a legjobb színész-e? Ha ezt a
kérdést nem tesszük fel, akkor automatikusan
elfogadjuk az értékek egyszerű hierarchiáját.
Mintha például azt mondanánk, hogy egy ország
elnöke egyben az ország legjobb embere is,
másképp nem ő volna az elnök. Ez - mint mind-
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nyájan jól tudjuk - egyszerű megideologizálása
annak, hogy általában a legjobb emberek kerül-
nek az élre. Egy ország elnöke egyszersmind az
ország legbölcsebb embere? Ugyan hol fordult
ez elő az emberiség történelme folyamán? A
kérdés mögött, hogy vajon az elnök-e a
legbölcsebb ember, ott rejtőzik a másik kérdés:
hogyan találjuk meg a legbölcsebb embert? A
színészre vonatkoztatva mindezt: vajon a nagy
színész feltét-lenül a legjobb színész is? Az
emberek erre azt mondják: persze, hiszen jobb
a többinél. De álljunk meg egy pillanatra: így van-
e ez? Ekkor azt is meg kell kérdezni: mire való a
színész? Talán a virtuozitás a legfontosabb
tulajdonsága? Például zenészekről szólva a
virtuóz-e a legnagyobb zenész? Ez könnyebb
kérdés, azt válaszolhatjuk rá, hogy nem. A
legmélyebb zene nem feltétlenül érinti meg a
virtuózt. A legmélyebb emberi igazságot talán a
legokosabb ember éli át? Nem. Vajon átéli-e a
legfinomabb emberi érzéseket az a színész, aki
mestere az álcázásnak, az átváltozásnak, hangja
és külseje megváltoztatásának? Itt
megtorpanunk: talán igen, talán nem. Én ezt
szeretném kipróbálni; olyan színészekkel akarok
dolgozni, akik nagyon tehetségesek, de mivel
különböznek a hagyományaik, tehetségüket
nem lehet összehasonlítani annak a
tehetségével, akit mi általában nagy színésznek
hívunk. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Az
egyik legelső munkánk a nemzetközi társulattal
egy improvizáció volt, amelyben mind a húsz je-
lenlévő színésznek egy vak embert kellett elját-
szania. A különböző képzettségű - klasszikusan
iskolázott angol, amerikai, keleti - színészek
egymás után felálltak, és azonmód eljátszottak
egy vak embert. Aztán az egyiknek, egy nagyon
tehetséges afrikai színésznek hirtelen az egész
teste, sőt, nemcsak a teste, az egész fizikuma,
pszichológiai és fizikai berendezése át-változott.
Lehetetlen leírni ezt az átváltozást; nem csinált
semmi különlegeset, egyszerűen egy
tökéletesen hiteles vak ember állt előttünk. Ezt
nem tudta volna megcsinálni egyetlen nagy
angol vagy amerikai színész sem, akivel koráb-
ban együtt dolgoztam. Briliánsan meg tudtak
mutatni egy vak embert, de közben kétféle dolgot
lehetett érzékelni: egyrészt a játszó személyt,
másrészt azt a dolgot, amit a színész - egyéb-
ként kiválóan - megformált. Ott volta vak ember
mint bábu, és a híres színész - mondjuk, olyan
híres, mint Laurence Olivier --, aki igen tehetsé-
gesen eljátszik nekünk egy vak embert. Az emlí-
tett afrikai színész viszont - aki színész volt, te-
hát nem a naivitása vagy az intuíciója segítette,
hiszen bármelyik afrikai el tud játszani nevetsé-
ges banalitásokat -, nos, ez a színész, aki igazi
művész, másfajta művészetet használt,
másfajta forrásból merített. Mindezek alapján
arra a kérdésre, hogy ki a nagyobb színész, úgy
kerestem a választ, hogy megpróbáltam
eltávolodni a

számomra addig létezett egyetlen stílustól, az
európai kulturális modelltől. Ennek a modellnek
megvannak a maga értékei és hibái, de nem ez
az egyetlen modell. Ezért, hogy jobban megért-
hessük mi az, amit használhatunk az európai
kulturális modellből, és mit nem, másfelé is körül
kellett néznünk.
 A párizsi időszak kezdetén gyakran hasz-

nálta az „animálni" kifejezést. Mit ért ezen, és ér-
vényesek tekinti-e most is?

 Igen. „Animálni" azt jelenti: életre keltünk
valamit azáltal, hogy átlelkesítjük. Gondolni sem
tudok ennél jobbat.
 Említette a kitekintés szükségességét az

európai színházi kultúra határain túlra. Miért uta-

zott nemzetközi társulatával éppen Iránba és
Afrikába?
 Mert úgy gondolom, hogy a világon létező

legnagyobb eltévelyedés a fajgyűlölet és annak
minden fajtája. A fajgyűlöletből hamar kialakul a
nacionalizmus, e kettő mögött pedig ott rejtőzik
az a naiv arrogancia, aminek értelmében egye-
sek azt gondolják, hogy ők a legjobbak, és ők
azok, akik mindent tudnak. Ha azonban úgy
nézzük a dolgot, hogy mindannyian emberi
lények vagyunk, s csupán részei a
földkerekségnek, a

Paul Scofield és Diana Rigg a Lear királyban

(1962)

világnak, akkor rájövünk, hogy elhagyva saját,
korlátok közé szorított kultúránkat, és olyan kul-
túrával szembesülve, amely egészen távol áll tő-
lünk, mennyi mindent kell megtanulnunk! S minél
távolabbi ez a kultúra, annál váratlanabb a fölis-
merés, hogy milyen közel áll hozzánk.
 Eszerint az ön számára a színház nemzet-

közi. Mi a helyzet a nemzeti kultúrával, a nemzeti
színházzal? Hisz-e ön a nemzeti színházakban,
nemcsak mint intézményben. hanem mint olyas-

miben, ami nemzeti karaktert, közösen megélt

tapasztalatokat fejez ki?

 Elnézést, de ön fokozatosan és a legjobb
szándékkal megmásítja azt, amiről beszélni pró-
bálok. Megmondom, miért. Egy pillanatig sem
hiszek jobban a nemzetköziségben, minta
nemzeti értékekben. Ezek mind megszorító
címkék, és hamar jelszavakká válhatnak.
Egyetlen dolog számít csupán, ez pedig két
emberi lény kapcsolatának minősége. Egy
nemzeti csoporton belül bármi konfliktus
forrásává válhat. Például egy családban apa és
fia annyira különbözik egy-mástól, mint
mondjuk, egy kínai és egy jugoszláv. Minden
korláttá és konfliktussá alakul, ha-csak nem jön
létre egy olyan kapcsolat, kommunikáció, amely
e tényezőket legyőzi. Tehát egy nemzeti... de
nem, ez a szó nem jelent semmit... egy olyan
körön belül, amely egy adott kultúrához
kapcsolódik, megvan a lehetősége, hogy a
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Mahábhárata (1985)

szóban forgó kultúra sztereotípiáinak érvényesí-
tésével korlátok jönnek létre. De létrejöhet vala-
milyen élő, jelentéssel teli emberi kapcsolat is. A
színházak között nincs különbség, akár nemzeti
színháznak hívják, akár vidéki színháznak, akár
Baliban van, akár Budapesten. Két színész áll a

színpadon, a közönség pedig nézi őket. Vagy
létrejön a kapcsolat, amelyből valami minőségi
és igaz születik, vagy nem jön létre. Több száz
akadály állhat az útjában annak, hogy ez
megtörténjék, de a dolgok mélyén legalább
annyira érvényesül a szükséglet, amely
létrehozhatja. A művészetnek az a célja, hogy
valamilyen minőség jöjjön létre, ez azonban nem
túl gyakran történik meg. A kérdés tehát
változatlan. Amikor azt látjuk, hogy intellektuális,
kritikus meghatározások válnak vita tárgyává -
olyasmik, hogy nemzetiek legyünk-e,
forduljunk-e a hagyományos for-

rásokhoz stb. -, rájövünk, hogy ezekkel a fogal-

makkal nincs mit kezdeni, ezek csak szavak. A

kérdés az: mi a színház? Egyetlen dolgot tudnék

mondani, ami nem módosítja ezt az alapkérdést,

tehát azt, hogy mi a színház: a színház által meg-

érinthetővé válnak a szavakkal megérinthetetlen

dolgok.

- Az üres tér című könyvében azt írta, hogy

egy előadást tulajdonképpen csak egyszer kel-

lene eljátszani, mert a második este, a második

alkalom a megváltozott körülmények miatt már

nem ugyanaz. Ha jól sejtem, a Királyi Shakes-

peare Társulat elhagyásában is szerepet játszott

a tiltakozás a nagy repertoár, a mechanikus is-

métlések ellen. Rövid idő elteltével aztán mégis

visszatért az előadások többszöri ismétlésének

gyakorlatához. Nemrég azt mondta egy beszél-

getésben, hogy egy bizonyos forma csak meg-

határozott ideig élhet. A Carmen-előadás

például öt évig élt. Nem jelent ez

kompromisszumot a színházról való korábbi

elképzeléséhez képest?
- Egyáltalán nem, hiszen mint már mondtam,

a színház az eszmények és a gyakorlat ta-
lálkozóhelye, vagy legalábbis annak kell lennie.
Ilyen értelemben soha nem hagytam el a Királyi
Shakespeare Társulatot. Úgy éreztem, ennek a
színháznak a működési feltételei bizonyos dol-
gokat lehetővé tettek, másokat viszont lehetet-
lenné. Fel akartam fedezni, hogy milyenek a jobb
feltételek. Megteremtettük tehát a sajátfeltétele-
inket, és saját munkánk keretein belül jobban
meg tudtuk őrizni az előadások minőségét, mint
egy nagy szervezeten belül. Itt egyszerre csak
egy dologgal foglalkozunk, és a csoport tagjai a
hosszú évek munkája során összeszoktak. Az-
előtt bizonyos társulatoknál, ahol rendezőként
dolgoztam, a bemutató után megszűnt az érdek-
lődés, és láttam, hogy szükségszerű az előadás
minőségének folyamatos romlása. Ezen nem is
tudtunk segíteni, mert a színészek már egy másik
előadásra készültek, és a figyelmük elterelődött.
Itt viszont különböző gyakorlatokkal, folyamato-
san dolgozunk a darabokon, állandóan alakítjuk,
fejlesztjük a játékot. Például a Mahábhárata
francia nyelvű előadásait is szünet nélkül javítot-
tuk, s közben öt hónapon át készültünk az angol
nyelvű előadásra. S még azután is, minden
egyes fellépés előtt újra próbáltunk, és folyama-
tosan fejlesztettük a játékot. Hogy miért? Nem az
összemérés kedvéért, hanem mert a megválto-
zott feltételek között olyan eszmény megvalósí-
tásának gyakorlati útját kerestük, amely talán
nem is létezik. De a kompromisszum hamis szó.
Belátni, hogy a színház az ideák és a gyakorlat
találkozóhelye, ez nem kompromisszum, mert
aki csak idealista, az nem egyszerűen a kompro-
misszumra, hanem a színházcsinálásra is képte-
len. Kompromisszumot az köt, akinek nincsenek
eszményei. A kompromisszum az eszmény fel-
adása. De az alkalmazkodás, az, hogy az esz-

A hajótörésjelenet A viharból (1990)
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ményt a gyakorlathoz kell igazítani, az a színházi
forma igazi természete.

 Végül hadd tegyek fel egy közhelyszerű

kérdést. Azt hiszem, a világ ma egyrészről az

egységesedés felé törekszik, másrészt viszont

egyfajta elkülönülés is tapasztalható. Mit tehet a
színház ilyen helyzetben? Van-e a színháznak

dolga a politikával, a társadalommal és más
ilyesmivel? Egyáltalán, hogyan reagáljon a szín-

ház a valóságra?
 Tudnia kell, hogy én a színházról nem tu-

dok általánosságban beszélni, mert úgy gondo-
lom, hogy ez lehetetlen. Szerénynek kell len-
nünk, és csupán azt mondhatjuk, hogy a színház
nem tudja megváltoztatni a világot. Amikor álta-
lában beszélünk a színházról, akkor minisztériu-
mi szinten beszélünk róla, és jól tudjuk, hogy a
kulturális minisztériumok döntései nem változ-
tatják meg a társadalmat. Ezért szerényen tér-
jünk vissza arra a tényre, hogy a világ veszélyben
van. A kétfelé törekvés az egység, illetve a teljes
összeomlás irányába - soha nem volt annyira
nyilvánvaló, mint napjainkban, és ez elvezet
bennünket a személyes felelősség kérdéséhez.
Ami felelősségünk az, hogy ki-ki a saját szűk kö-
rén belül, amilyen például a színház, próbálja
megtalálni a láncszemet a széthullás mint kész-
tető ösztön és az egységesedés mint szükség-
szerűség között. Ha ezt egy társulata közönség-
gel való kapcsolatában meg tudja találni, akkor
megszületik egy parányi modell. Mondok egy
konkrét példát. Az Öböl-háború kitörésének
napján A vihart játszottuk. Egy, a különböző or-
szágokból származó színészekkel való különle-
gesen erőteljes és megkapó találkozáson fölve-
tődött a kérdés: vajon mi a kötelességünk ezen a
napon, a háború kitörésének napján, A vihart
játszva? Mindenki elmondta a maga vélemé-
nyét, és végül arra a következtetésre jutottunk,
hogy egyetlen dolognak lenne igazán értelme -
s ez nem más, mint az, hogy aznap este hatszáz
embernek megteremtsünk egy pillanatot, egy ér-
téket, amit a világ televíziós képernyői szétrom-
boltak. Az volt a funkciónk, hogy a nézőkkel
együtt két órán át és majd a következő estén is
meg tudjuk őrizni ezt az értéket.

 Egy utolsó, személyes kérdés. Észrevet-
tem, hogy ön habozás nélkül otthagyja a csú-
csot, amit már elért, lemegy a völgybe, majd újra

és újra nekivág a hegynek. Mi indítja önt a szín-
ház felé? Ugyanazok a motivációk, mint amelyek

az élethez szükségesek? Színház és élet egy és

ugyanaz az ön számára?

- Igen, a két dolog azonos. Ami a csúcsot ille-
ti, az nagyon hideg és szeles. A völgyben kelle-
mesebb. De ha a völgyből az ember felnéz a
csúcsra, úgy érzi, nem élhet állandóan kénye-
lemben, és újra nekivág.

Az 1992. június elsején Budapesten készült tele-

víziós interjú szövege

Az alábbiakban a Theater heute három vezető
munkatársa, Michael Merschmeier, Henning
Rischbieter és Franz Wille beszélget Albert
Hetterlevél, a berlini Makszim Gorkij Színház
régi-új színész-igazgatójával és Thomas
Langhoffal, a Deutsches Theater újonnan ki-
nevezett intendánsával

Theater heute: A Makszim Gorkij Színház

és a Deutsches Theater az a kétkelet-berlini
színház, amely kívülről szemlélve hibátlanul

funkcionál. Többé-kevésbé egyben
tartott társulatok, viszonylag széles műsorterv,

még intendánsok is vannak... Hogyan fást ez
belülről nézve? Milyen problémákat okoz a
költségvetés, az együttes, a közönség?

Thomas Langhoff: Erre nehéz objektíven vála-
szolni, mert mi a szenátustól függünk, a szenátus
tervei viszont a bonni költségvetési döntésektől
függnek, az utóbbiakra pedig sem a berlini
politikusoknak, sem a színházi embereknek
nincs semmilyen befolyásuk. A velünk kötött
egyezségek - bármilyen kölcsönös jóindulat is
hozta őket tető alá -- igencsak
hozzávetőlegesek.

A legnagyobb gondot a műszakiak fizetése
okozza. Az emberek megszöknek tőlünk - nem
vagyunk versenyképesek a nyugati városrész
megfelelő színházaival, csak hatvan százalékát
ajánlhatjuk fel az ottani fizetéseknek.

Albert Hetterle: Nálunk ugyanez a helyzet; hiá-
ba tervezzük meg a személyi kiadásokat, soha
nem tudjuk, végül mennyit kapunk. 1992-re
ugyanannyit kapunk dologi és tárgyi kiadásokra,
mint kaptunk 1991-re, ígéri a szenátus. De már
most felszólítottak, hogy az 1993-as tervben fa-
ragjunk le másfél százalékot a dologi kiadásokból.

- Ez nem épp kibírhatatlanul sok...

Hetterle: Igaz. De a létszámstoppal együtt
mégiscsak komoly akadály.

Langhoff: Ami a társulatot illeti, megbeszél-
tük, hogy egyelőre együtt maradunk, és megkí-
séreljük, hogy 1993-ig a gázsikat nyugati szintre
emeljük. Egyelőre - a szakszervezetekkel való
megegyezés alapján - nyolcvan százalékos
emelést hajtottunk végre. Nekem szerencsém
van, mert legalábbis megkísérelhetem ezt a ki-
egyenlítést. (Nevet) Az én helyzetem különben
is szerencsés. A világ egyik legszebb
színházát igazgatom - és nem akarok
szüntelen csak siránkozni. A társulat például
nagyjából valóban együtt maradt - és
hál'istennek, olyan tagok sin-csenek, akiktől én
szeretnék megszabadulni...

 Ulrich Mühe, Peymann bécsi Clavigója is

kitart még?

Langhoff: Úgy van, ő is a miénk, sőt, épp most
készítünk további közös terveket.

- Egy évvel ezelőtt a Deutsches Theaterben
kereken négyezer márka volt a legmagasabb
gázsi, most pedig majdnem a duplája - de ez
még mindig csak a fele annak, amit a
Schillertheaterben kapnak az éllovasok...

Langhoff: Természetes, hiszen még csak
úton vagyunk. De túl soká nem tarthat ez a folya-
mat. Ha három éven belül nem jön létre a ki-
egyenlítődés - akár lefelé is, úgy, hogy a nyugati
országrészben is plafont szabnak, amit csak ko-
moly szerelem esetén lehet túllépni, és persze a
szerelem soha nem igazságos - szóval ha nem
jön létre a kiegyenlítődés, abbahagyom.

Hetterle: Nálunk - a színészekkel való
egyeztetés után - a kétezer-hétszáz márkáig
terjedő fizetéseket emeltük fel nyolcvan száza-
lékkal, efölött pedig egyéni megállapodásokat
kötöttünk; ki kevesebbet kapott, ki - kivételes
esetekben - többet.
 Van jóváhagyott költségvetésük, vagy

mindenre ki kell kérni a szenátus áldását?
Langhoff: A költségvetésünket jóváhagyták,

de saját mozgásterünk igen csekély.
Hetterle: Bizonyos, előre megszabott keret-

számokon belül kell dolgoznunk, például meg
van adva az egyes előadások költségkerete
mindkét színpadon; de azért amit az egyik elő-
adáson megtakarítunk, azt átvihetjük a másikra.
Az ellenőrzés azonban nagyon szigorú, lévén,
hogy a kulturális ügyekért felelős szenátort állan-
dó nyomás alatt tartja a pénzügyi szenátor, aki
másról sem beszél, mint a spórolásról.
 És mi a helyzet a közönséggel?

Langhoff: Azt hiszem, egyelőre - legalábbis
ami az elmúlt két hónapot illeti - a Schaubühne
mellett mi vagyunk Berlinben a legjobban látoga-
tott színház. Persze azért nem annyira, mint az
NDK-időkben, amikor este mindig hosszú sor állt
a pénztár előtt, de hát akkor különleges, extrém
körülmények voltak; mi voltunk az ellenzéki gon-
dolkodás fellegvára. Aztán meg különbséget kell
tenni a nagy színház és a kamara között; az utób-
biban már nem olyan jó a helyzet. És végül itt van
a helyáremelési kötelezettség, amit alig tudunk
elviselni.

 Mennyit tesz ez ki?

Langhoff: 1989/90-ben tizenkét keleti márka
volta legmagasabb helyár, ebből lett 1990/91-
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