
– Legszívesebben kizárólag az operáról mint zenés színházról – ele-
gánsabban: Musiktheaterrôl –, esztétikai kérdésekrôl kérdeznélek.
A miskolci operafesztivál meghívta Peter Konwitschnyt, hogy tartson
elôadást „Milyen határokig mehet el a modern, zenés rendezôi színház?”
címmel. A kérdésfeltevés, éppen tôle, aki a legfontosabb operarendezôk
egyike – noha ez Magyarországon nem tûnik föl –, és rendezéseiben
többnyire túlmegy a nálunk tolerált határon, rendkívül izgalmas lehetett
volna. Kettôtök dialógusa is. Sajnos, Konwitschny betegsége miatt nem
jött el, amit részint sajnálok, részint az eleve elrendelés kategóriájába so-
rolok. Az általa – vagy általad – mérlegelésre föltett kérdés ugyanis a
mai magyar operajátszást tekintve luxuskérdés. Ahol az operajátszás
személyi, anyagi és a legszélesebb értelemben vett szakmai föltételei sem
adottak, más szóval nemcsak a színvonal, hanem a puszta operai gya-
korlat vagy mûködés sincs biztosítva országosan, ott groteszk esztétikai
finomságokról, tendenciákról, rendezôi iskolákról, közönségízlésrôl vagy
a mûvekhez való hûség (Werktreue) fogalmáról beszélni. Ez olyan,
mintha valakitôl, aki az éhhalál szélén áll, azt kérdeznéd, mennyi ideig
bírná ki, hogy mindennap szarvasgombát egyen.

– Ez nem luxuskérdés, hanem alapkérdés. Hol vannak a rende-
zés határai? Nyilván sehol, nincsenek határok. A mûvészet határ-
talan. Bármit meg lehet csinálni. Ebben az értelemben ez nem is
kérdés. A valódi kérdés a világlátás hiánya. Az embereknek fogal-
muk sincs arról, mi van a világban. Vagy akár az országban. Hogy
mi van Békéscsabán vagy Nyíregyházán. A politikusok nem tud-
ják, milyen ma Magyarországon egy rosszul megépített bicikliúton
biciklizni vagy a 6-os villamoson utazni, mert csak a kampány
idején ülnek villamosra vagy kerékpárra. A döntéshozónak nem
kell megküzdenie a közlekedéssel, mert neki kijár, hogy amikor
arra megy, lezárják az utat. A vezetô ember nem lát. Nem látja a
forgalmat. Nem látja a színházat, az operát. Nem látja, hogy egy-
általán létezik. Hogy mire van, vagy mire jó. A társadalom ugyan-
így nem látja.

– Magyarországról beszélsz, vagy általában?
– Általában, de Magyarország azért speciális hely ebbôl a szem-

pontból is. Drasztikus a lemaradás a régióhoz képest. Nem az a
negyven év, amit emlegetni szoktak, sokkal több. Az opera az
1800-as évek elején kezdett beszivárogni az országba vándortár-
sulatok révén, miközben Európában már több száz éve kôszínhá-
zakban mûvelték. Nemcsak királyi udvarokban, hiszen 1637-ben
Velencében a népnek nyílt meg az operaház. Mozart operaházak
megrendelésére írta darabjait, ahová ha nem is a pórnép, de a pol-
gárság eljutott. Ez a tény messze vezet. Egészen addig, hogy ha ma
az Operaházban azt mondom egy díszítônek, nézze már meg azt a
díszletet, hogyan van az összeragasztva szigetelôszalaggal, akkor
megkérdezi, hogy miért, mi a baj vele. Aki egész életében a viaszos-
vászon körül tevékenykedett a színpadon, azzal nem fogom tudni
megértetni, hogy néz ki egy díszlet Bayreuthban, Párizsban, Lon-
donban vagy bárhol. Vagy hogy milyen egy Chéreau-színpadkép.
Ilyen minôséget egyetlen szcenikai vállalat sem produkál nálunk.
Nem a díszlet esztétikájáról beszélek, hanem arról, ahogy meg van

csinálva. Festve, szögelve, összerakva. Ugyanez vonatkozik az
operalátogató közönségre, a szakmát is beleértve. Reménytelen
neki elmagyarázni azt, amit nem lát, nem ismer, nem tud, nem ér-
zékel, nem tanul – amihez nincs köze. Ezért nem luxus az opera-
játszás itthon szinte ismeretlen formáiról, rétegeirôl, irányairól
beszélni. A beszéd azt a célt szolgálja, hogy aspektusokat nyisson
az embereknek. Olyanoknak, akiket még érdekel, mi van a világ-
ban. Miskolcon összegyûlt negyven-ötven ember. Az idôsebb ge-
nerációból!...

–  Mégis itt volt Konwitschny?
– Sajnos nem. Lefordítottam egy általa írt cikket, összeszedtem

néhány videót, amit éppen lehetett. Akik ott voltak, nemcsak azon
lepôdtek meg, hogy milyen környezetbe helyezte a Don Carlost
vagy a Kékszakállút, hanem azon is, hogy egy díszletváltozás hogy
néz ki a hamburgi Operában. Ahogy a díszlet egyszer csak el-
süllyed, és megjelenik egy másik, vagy hogyan lesz a Don Carlos be-
tonudvarából fél perc alatt polgári szalon. Errôl beszélni, ezt meg-
mutatni nem luxus, sôt, tanítani kellene, hogyan csinálják.

– Tanítani lehetne, de megmaradna elméleti szinten, mert jelenleg
esélytelen, hogy létrejöjjön valami hasonló. Magyarázhatjuk a lemara-
dást az elkésettséggel, hiszen azokban az 1600-as években, amelyekrôl
beszélsz, Magyarországon nemcsak operakultúra nem volt, hanem szín-
házkultúra sem – az elôbbi az utóbbi része –, de azért ebbôl vala-
mennyit be lehetett volna hozni évszázadok alatt.

– A magyar operajátszás azért küszködik erkölcsi, etikai és
elsôsorban mûvészi problémákkal, mert az opera kultúráját soha
nem tanították módszeresen. Voltak nagyszerû zenészek és éne-
kesek, sôt aranykorok is, általában akkor, amikor a politikának
nemzeti önbecsülésünk miatt szüksége volt az operára. De azért
nem véletlen, hogy Erkel operáit, bármilyen remekek, bármeny-
nyire lehet ôket szeretni, elemezni, nem játsszák a világban, vagy
ha igen, legföljebb operettnek, Singspielnek tekintik ôket. Nekünk
büszkének kell lennünk rájuk, de közben tudnunk kellene a reális
értéküket. Ne felejtsük el, hogy Erkellel egy idôben már egy
Richard Wagner komponált. Rendben van, Erkel is, Wagner is so-
kat adott a nemzeti öntudatnak, a kérdés csak az, hogy milyen
minôségben.

– Provinciálisak vagyunk?
– Igen, ami nem volna baj, ha a provinciánkra – a gulyásleves- és

pirospaprika-kultúránkra, a hortobágyi csikós Magyarországra –
nem úgy volnánk büszkék, mintha az lenne a világ közepe. Mással
nem is akarunk foglalkozni. A baj az, hogy olyasmit emelünk pie-
desztálra, ami nem a legkommunikatívabb és nem a legminôségibb
nyelv. Vagy elvesztette az aktualitását. Lehet, hogy egy gémeskút-
nak valamikor forradalmi aktualitása volt, de a forradalmak után a
forradalmárok rojalizálódnak, és beülnek a budoárokba.

– Gyakran hallani, hogy mi nem tudjuk úgy menedzselni Erkelt a vi-
lágban, mint a csehek Smetanát vagy Dvořákot…

– Elképzelhetô, hogy a cseh állam lobbizik Domingónál, hogy
mutassa be Washingtonban Dvořákot vagy Janáčeket? Tényleg
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Igent és nemet mondani
■ B E S Z É L G E T É S  K O V A L I K  B A L Á Z Z S A L  ■

perarendezô, a budapesti Zenemûvészeti Egyetem, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem tanára, a Budapesti Ôszi Fesztivál mûvészeti ve-
zetôje. Számos klasszikus és kortárs operát rendezett különbözô operaházakban. Legutóbb a Budapesti Tavaszi Fesztiválon a Millenáris Te-

átrumban mutatta be  Mozart három operáját (Figaro házassága, Così fan tutte, Don Giovanni) egyetlen napon, egymást követô elôadások-
ban, Mozart-maraton összefoglaló címmel. 
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a jó menedzsment miatt játsszák ôket világszerte? El kell fogad-
nunk, hogy a magyar zenekultúrából is azokat a színpadi mûveket
fogadja be a világ, amelyek érdekesek a számára. A kékszakállú her-
ceg várát. Egyelôre pont, vége.

– Miért nem jöttek létre vitathatatlan mûvek? Nem vagyunk „operai”
– szélesebb értelemben színházi – nemzet?

– Erkel a maga idejében betöltötte a feladatát. Meg tudta szólí-
tani a széles néptömeget. Közérthetô muzsikát írt. Aktuális tema-
tikában alkotott. Mindez akkor nagyon fontos volt. A hozzá való
beteges viszonyunkat mutatja, hogy mind a mai napig nem bír
megszületni egy érvényes Bánk bán-elôadás. Az elôbb Wagnert
mondtam, de mondhatnám
Mozartot, Webert, a hazafi-
as Verdit vagy az operák aty-
ját, Monteverdit – vegyük
már észre, hogy az ô darab-
jaik azóta hányszor és hány-
féleképpen vannak tovább-
gondolva! Amikor tíz évvel
ezelôtt Kerényi Imre a re-
formkorba merte helyezni a
Bánk bánt, abból palotafor-
radalom lett, holott nem csi-
nált mást, mint a darab ke-
letkezési korának szellemi-
ségét próbálta fölmutatni.
Akármilyen volt is az elô-
adás – gonoszul azt mond-
hatjuk, valójában nem lépte
át a konzervatív pesti opera-
játszás romantikus eszköz-
tárát –, maga a gondolat he-
lyénvaló, és éppen azt nem
bírta lenyelni a magyar lélek.
Tanárok leveleket irkáltak az
Operának. Hogyan tanítsák
ôk a gyerekeknek a Bánk
bánt és a történelmet, ha ezt
mutogatják nekik?! Egy-két
év múlva le is cserélték, hogy
bemutassák Káel Csaba és
Csikós Attila történelemhû
elôadását.

– Kerényi még jobban járt,
mint Ruszt József, akinek a mû természetével mélyen azonosuló és azzal
történelmileg elszámoló Háry János-elképzelése el sem juthatott a meg-
valósulásig. Ez nálunk valami zsigeri operai szûklátókörûség? 

– Ez a nemzeti büszkeség provinciális értelmezése. Amit az ér-
tékeinkrôl gondolunk, az egyszer s mindenkorra úgy van, tilos to-
vábbgondolni.

– Ugyanakkor, ha nem a nemzeti büszkeségeinkrôl volt szó, mégis-
csak akadtak a Magyar Állami Operaházban aranykorok. Volt bizo-
nyos nyitottság és színvonal. A XIX. században például hamar beáram-
lottak a kortárs – azóta klasszikus – olasz és német operák. Vagy, hogy
egy másik korszakot mondjak, Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán ide-
jén, a múlt század ötvenes éveiben nemzetközi rangú énekeseink léptek
föl estérôl estére – igaz, ebben az is közrejátszott, hogy nem engedték
ôket külföldre.

– Voltak nagy lábraka pásaink. Az nagyon nagy lábra kapás volt,
amit Erkelék csináltak, csak késôbb összerottyant. Az is nagy láb-
ra kapás volt, hogy 1884-ben megépült az Operaház, apait-anyait
beleadtak – aztán már mindegy volt, hogy mi lesz tovább. Nagy
lábra kapás volt Mahler meghívása – aztán amikor elkezdett akar-
ni valamit, megjelent a „menjen innen”-effektus.

– Pedig ô akkor még nem volt „a” Mahler, csak egy fiatalember. Az
volt a baj, hogy idegen?

– Gondolom, inkább az, hogy tehetséges. Hivatkozni szoktunk
a mentalitásra. Politikailag kevéssé korrekten mondogatjuk, hogy
az olaszok piszkosak, a svédek hidegek, a németek tüchtigek, azt a
kérdést viszont nem szoktuk föltenni, hogy milyenek a magyarok.
Különösen külföldieknek. Nem kérjük meg ôket, hogy beszélges-
sünk errôl. Látszólag nem tartozik ide, de mégis: az a balul sikerült
beszélgetés a hamburgi színház vígszínházi Liliom-vendégjátéka
után nem azért volt kínos, mert valaki bekiabált, hogy rossz elô-
adás, hanem azért, mert idejöttek német színészek, eljátszottak
magyar nézôknek németül egy magyar darabot, amelynek anno itt
volt a bemutatója – és ez senkit nem érdekelt. Senki nem kérdezte

meg, hogy hé, figyeljetek,
milyennek láttok ti bennün-
ket, itt Magyarországon –
onnan? Mi persze folyton
megjegyzéseket teszünk, és
ha külföldön vagyunk, azt
mondjuk az ottani emberek-
re, hogy ezek. Ezek itten.
Nem egy külföldi turnén él-
tem meg, hogy a társulat, a
mûszak öntudata hogyan
szegül szembe ezekkel. „Gaj-
dol ez itt nekem, asziszi,
hogy értem.” Innen kezdve
a stupiditás mûködik. Csak
mi vagyunk, és olyanok va-
gyunk, amilyennek mi látjuk
magunkat. Az operában ez a
szemlélet azért különösen
tragikus, mert kevés opera-
ház mûködik az országban,
Trianon óta különösen, és
nem mondhatjuk, hogy van
másik. A drámai színház
azért más, mert amikor kive-
tette magából a „csúnya go-
noszokat”, akkor a csúnya
gonoszok megvetették a lá-
bukat vidéken, egy stúdióban,
a padláson vagy a pincében,
és mára Kossuth-díjasok let-
tek. Amikor Mahlert itt ki-
rúgták, Hamburg, Bécs be-

fogadta. Siránkozhattunk volna, de nem siránkozunk, ahhoz
büszkék vagyunk. Mi elég vagyunk magunknak…

– Ez a Peer Gynt manóiból ismerôs.
– …ami az énekesekre is vonatkozik. Egy énekes külföldön részt

vehet akár a legavantgárdabb elôadásban, itthon az esetek kilenc-
venkilenc százalékában nem kamatoztatja. Itthon ugyanolyan kon-
vencionálisan játszik, mint a többiek. Nem akar kilógni a sorból.
Vagy ami még rosszabb, itthon eljátssza a primadonnát. Neki ne
mondják, hogy mi van odakint, mert ô aztán tudja. Háromszáz ki-
lométerrel arrébb pedig befogja a száját, felveszi a mackónadrágját
mint Brünnhilde, és túrja az orrát, ha azt kérik tôle. Ott rendben
van a dolog, mert kemény euróban fizetik. Meg kell mondanom,
Nyugaton is elôfordul, hogy ugyanaz az énekes a nagy kultúrpalo-
tában dög unalmas, egy vidéki színházban pedig érdekes. Ez konk-
rét példa. Amikor a rendezôt megkérdezték, hogy van ez, nagyon
egyszerû volt a válasz: nálunk így kell játszani. Errôl van szó: elha-
tározódik-e, hogyan kell játszani, megkövetelôdik-e az a nívó – vagy
nem. Van-e olyan ember – ahogy mondtad: Oláh Gusztáv vagy egy
karmester –, aki azt mondja: megkövetelem, vagy ha nem, akkor „az
az ember menjen le a színpadról”, mert ellenkezô esetben „nem ál-
lok ki dirigálni”. Megélhetési színházban szemlesütve kell vezényel-
ni, föl nem nézni a színpadra, a jelszó a túlélés, mert akkor van zsozsó.
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– Ezzel az önértékelési zavarral vagy karak-
terhibával együtt Oláhék idején még ott vol-
tunk a fôsodorban. Csakhogy az idô tájt – a
drámai színházhoz képest megkésve – az
operajátszásban megjelent az újító szellemû, a
mûveket stilárisan és tartalmilag újragondoló
rendezô, mondjuk, Felsenstein, majd Wieland
Wagner, vagyis történt egy olyan szemléletvál-
tozás, amirôl, úgy tûnik, azóta sem vettünk tu-
domást.

– Az opera megújulását történetileg a
közönség kényszerítette ki: az a viszonylag
szûk réteg, amelyet érdekelt a mûfaj. Mo-
zart Don Giovannijának bécsi elôadását
többek között azért fogadták megle-
hetôsen közömbösen, mert azt mondták,
„ez egy régi darab”, már sokszor megkom-
ponálták. Mutass újat, kispajtás. Händel
már az 1700-as évek közepén kapitalista
módon, a konkurencia figyelembevételé-
vel, menedzsmenttel tartotta fenn az ope-
raházát, és rafináltan egyre újabb dolgokat
kellett kitalálnia, hogy behozza a közönsé-
get. Egy darab elment hatszor-nyolcszor,
utána várták az újat. Még a századfordulón
is így volt. Senki sem játszott barokk ope-
rát. Kit érdekelt? A klasszikus értékek újra-
felfedezéséhez hozzájárult az elsô világhá-
ború, a félelem az új szelektôl, az újdonsá-
gokban való társadalmi-politikai csalódás.
Ettôl kezdve kialakult, hogy minden le-
gyen, csak ne új. Szétterebélyesedett a re-
pertoárjátszás. Magyarországon ma is
iszonyatos büszkeséget okoz, hogy hat-
vanéves elôadást játszik az Operaház, mi-
közben mindenki tudja, hogy ehhez a Bo-
hémélethez már semmi köze Nádasdy Kál-
mánnak. Az opera mûfaja a megszületése
után százötven-kétszáz évig éppen ellen-
kezô módon mûködött. Händel Xerxesét,
amivel többször próbálkoztunk hiába az
Operában, a maga idejében egyszer bemu-
tatták, aztán soha többé 1950-valahányig.
A standard mûvekre koncentráló szemlé-
let késôbb jól táplálkozott az olyan, a nép-
színházat falsul értelmezô politikai vállal-
kozásokban, mint a kommunizmus.
Gyártsunk olyan elôadásokat, amelyeket
több tízezren láthatnak több tízezer évig.
A nagyszerû Nádasdy–Oláh-korszak
elôadásain, ahogy nézegetem a munkáik-
ról készült képeket, látni lehet, ahogy
évrôl évre elvesztik az „élt”, a forradalmi
lendületet. Rajtuk volt a nyomás, hogy az
a jó elôadás, az az érték, amit minél töb-
ben, minél több éven át lehet látni. Erre a
drámai színházban is büszkék szoktak
lenni sokan. „Harminc éve megy a dara-
bom.” Közben pedig tudjuk, valljuk, tanít-
juk, hogy a színház élô, folyamatosan
megújuló mûfaj. Ahogy Konwitschny
mondja: a mûvek halott csontvázak, csak
akkor válnak színházzá, ha valaki életet le-
hel beléjük.

– Brook szinte szó szerint ugyanezt mondja
Az üres térben.

– Persze, mindketten az itt és most mû-
vészetének tekintik a színházat, illetve az
operát.

– A múltba forduló, tartósító-konzerváló
szemlélet nem függ össze a kortárs zenei nyelv
és a közönség kapcsolatának megváltozásával?
Akiket ma klasszikusoknak nevezünk, a ma-
guk idejében koruk zenei nyelvén szólaltak
meg. Ma a kortárs zenei nyelv – az operáé is –
eltávolodott a közönségtôl. Kortárs operákat
világszerte csak néhány alkalommal lehet el-
játszani. Ebbôl következôen a kortárs színházi
szemléletet a klasszikusok állandó felújítása
által lehet érvényesíteni, és ez magyarázza az
újabb és újabb rendezôi verziókat, amelyek
egymás sarkára taposva igyekeznek fölülírni
az elôzôt. Az újdonságérték a komplex operai
mûegészrôl áttevôdött a rendezô kizárólagos
terrénumára (hiszen azt azért nem gondolom,
hogy minden egyes zenei interpretáció vado-
natúj fölfedezéseket tesz Donizettiben vagy
Verdiben). Mármint máshol, a világban. Mert
nálunk maradt a hosszú távú konzervatív tö-
megtermelés.

– De ez már nem a Nádasdy-, hanem a
Mikó-korszak. Az operai proletárdiktatú-
ra, a proletáropera, az Erkel Színház „fel-
virágzásának” korszaka. Prosztóelôadások
létrehozásáé prosztókörülmények között
– tegyük hozzá, remek elôadókkal! Külföl-
dön akkor bontakozott ki Kupfer, Wer-
nicke, Ponnelle, Strehler, Berghaus, Götz
Friedrich. Fontossá vált, hogy az énekesek
milyen gondolati és esztétikai környezet-
ben vannak elhelyezve – ez kezdte megha-
tározni az operajátszást. Ahogy például
Katharina Wagner nemrégi Lohengrin-ren-
dezése az Erkelben. Lehet bírálni az
elôadást, el lehet mondani, milyen kíván-
nivalót hagyott maga után a színészveze-
tésben, de érvényesített egy erôs koncep-
ciót, és sok minden mûködött a rendezésé-
ben, függetlenül attól, hogy valakinek tet-
szett-e vagy sem. Belehelyezett öltönyös
embereket egy tárgyalóterembe, ahol min-
denki automatikusan érezte, hogy nem
viselkedhet úgy, mint nagyestélyiben,
uszályban, romantikus hattyútollas süveg-
ben, mert hamissá válnának a gesztusai.
Szobában, tárgyalóteremben nem tud az
ember operaian gesztikulálni, mert ide-
gennek érzi. Ha a színpadon kerül bele a
szobába, ott is idegennek fogja érezni.

– Viszont az az énekes, aki nem szokott
hozzá ehhez a színpadi nyelvhez, elôször ma-
gától, a saját bevált megszokásaitól fogja ide-
gennek érezni.

– Ennek ellenére azok, akik mindenféle
Toscákban és Trubadúrokban habszivacs
kosztümökben és fejékekben vitorláztak a
színpadon, mégiscsak elkezdtek ember-
ként mûködni, mert a környezet hatott rá-
juk. Az esztétikai környezet, amely rendkí-
vül fontos – és nyilván összefügg a kon-
cepcióval meg a gondolatisággal –, a
Mikó-korszakban rettenetesen szegényes

volt, és minden olyan törekvés, például
Ruszt Józsefé vagy Békés Andrásé, amely
ebbôl megpróbált kimozdulni, el lett lehe-
tetlenítve. Féltek attól, hogy a „proletárnép”
nem érti – vagy éppen hogy megérti –, ha
Az istenek alkonyát öltönyökben adják elô.
Esetleg politikai asszociációja lett volna
annak, hogy kik azok az istenek, és mit
tesznek. Tehát maradt a szivacsparóka.

– Nem lehet mindent a politikára kenni. Le-
het valahol szerves színházi kultúra és erre
épülô folyamatos mûködés, fejlôdés. Az NDK-
ban a politikai szisztéma nem volt jobb, sôt
rosszabb volt, de akadt egy Felsenstein, akinek

a követôi – Kupfer és Friedrich – nem vettek
be minden maszlagot, és esztétikai-mûvészi ál-
láspontot érvényesítettek. Nálunk voltak mes-
terek és tanítványok? Volt a világra nyitott,
szisztematikus szakmai képzés? Utánpótlás-
nevelés? Egyáltalán: iskola? A szó bármely ér-
telmében…

– Nem volt. Mentalitásunk egyik átka a
mérhetetlen irigység. Nem lekicsinylendô
szempont; viccek tömege szól az irigy-
ségrôl, és ami viccben megjelenik, az jel-
lemzôen létezik. Persze léteznek más okok
is, politikaiak vagy akár Trianon, amitôl
mindenki úgy érzi, hogy nincs légtere, ki-
csi a hely, sok az eszkimó és kevés a fóka.
Egyszerre mûködik a mindenkori öregek
féltékenysége a mindenkori fiatalokra és a
„kis ország – kis terület” pánik. Az „és ak-
kor velem mi lesz” félelme. A rettegés in-
dokolt, mert a társadalom, a politikusok
már életükben leírják azokat, akiknek fan-
tasztikus életmû van a hátuk mögött. Ha-
talmas énekesek, világnagyságok, igazga-
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tók elfeledve, nyomorban élnek, és magá-
nyosan halnak meg. Miért adnák át önként
a helyüket? Ellenkezôleg, görcsösen ra-
gaszkodnak hozzá. És ami ezzel jár: a be-
nyalás a pillanatnyi fônököknek, a teljes
erkölcsi demoralizálódás. Az élet minden
területén, nemcsak a színházban. Karmes-
ter-utánpótlás sincs, Ferencsikék sem tö-
rôdtek a neveléssel. Az utánpótlás-nevelés
rossz üzlet, mert a fiatalok föllázadnak, és
elveszik az öregek kenyerét. Ez mindenhol
a világon így van. Az NDK-ban „volt hely”
elmenni. A lázadó fiatalok elmentek ötven-
száz kilométerrel arrébb, mert ott is volt

mûködô operatársulat, és ott csináltak for-
radalmat.

– Mejerhold is föllázadt Sztanyiszlavszkij
ellen, elôbb a „stúdióban”, aztán a „saját he-
lyén”.     

– Természetesen. De nálunk istálló-
rendszer van, a nagy mesternek be kell hó-
dolni, akkor remélhetem, hogy munkát ad.
Beteges az oktatásban az általános iskolá-
tól kezdve kialakult apa-gyerek viszony is.
„A tanító néni a második anyukánk.” Én
Münchenben nagyon kemény pofonok
árán megtanultam, hogy nem így van. Ez
nem embertelen, hanem természetes. Sok-
kal embertelenebb a nálunk uralkodó hí-
zelgô, nyalakodó belterjesség. Senki sem
mer a másiknak rosszat mondani, mert
holnap hátha ô kerül fölém, és akkor nem
kapok állást. Székely Gábor mesélte, hogy
Nádasdy annak a tanítványának, akit sze-
retett, „megcsinálta a számot”, hogy sike-
res legyen. Itt van a kutya elásva. Nem arra
nevelt, hogy a tanítványa önálló személyi-

ség legyen, aki majd megcsinálja magát,
hanem ô mondja meg, hogy a növendék-
nek milyennek kell lennie, ô „csinálja
meg”, ô közli vele, hogy mikor jó. Ha a szí-
nész ilyenkor elhiszi magáról, hogy „lám,
én jó vagyok”, akkor kezd eltorzulni a sze-
mélyisége, és készülôdni benne a „prima-
donna” vagy a „bölény”. A legrosszabb,
ami a színésszel vagy énekessel történhet,
ha „be van tanítva”. Nemrég egy énekes-
nôtôl megkérdeztem, miért ragaszkodik
egy karmester által betanított zenei megol-
dáshoz. „Hát mert a tanár úr azt mondta,
így szokták, ez a tradíció.” Ahelyett, hogy

megkérdezné: igen, de miért? Mi az ér-
telme, mit jelent? Enélkül a tanítás csak
idomítás. Az nem utánpótlás-nevelés, ha
valaki pánikszerûen gyerekeket nemz. Ha
„önmagát valósítja meg” az utódaiban.       

– Színtiszta paternalizmus. Ezek szerint a
fiatalok csak egy idôsebb, befutott mûvész
szárnyai alatt kaphatnak lehetôséget?  

– Egy családban a családfenntartó papa
szabja meg a törvényeket, ameddig a gye-
rek nem lesz keresôképes. Vagy fejet haj-
tasz, vagy fellázadsz, és vállalod az ezzel
járó kockázatot. Az utóbbi évtizedekben
nálunk kialakult az a szokás, hogy az apu-
kák, a tanárok, a professzorok megnevezik
az utódaikat. Azt mondják, „én benned lá-
tom az utódomat”. De mi van, ha én meg
nem? A keleti kultúrákban a növendék vá-
lasztja a mesterét. Nekem kell eldöntenem,
kit akarok követni, kit választok tanárnak,
szellemi szülônek. Ez a normális mûködés,
a természet rendje. Nem az, hogy a vezér-
bika fölpumpál bikanyállal egy kiválasztott

borjút, hogy bikát csináljon belôle, a többi-
ektôl pedig megvonja, nehogy elnyomja
azt az egyet, a kiszemelt „utódot”. A szín-
házi világban jól látni, hogy sokan nem fo-
gadják el az ilyen típusú „apát”, dolgozza-
nak akár a struktúrán kívül vagy belül. Pin-
tér Béla, Balázs Zoltán, Schilling Árpád,
Bodó Viktor kineveli a saját embereit, tár-
sulatát, maga akar dönteni a sorsáról, még
ha csóringerként kell is léteznie. Vagy –
mint Zsótér Sándor – azzal lázad, hogy
bár „belül marad”, mindenhová elmegy,
belekotyvaszt a hétköznapi színházi koszt-
ba egy elôadást, de gyorsan továbbáll, nem
fogadja el a családi szisztémát, nem vesz
részt a családi vacsorán.  

– Az operában viszont jelenleg nincs alter-
natíva. Lehet, hogy az operai apuka a saját
profiljára szeretett volna utódot nevelni, az
Operaház mint intézmény azonban évtizedek
óta profiltalan. Az áldemokratizmus, az „így
kell operát csinálni – vagy másképp” látszólag
megengedôen nagyvonalú, valójában lustán
koncepciótlan elve az esetlegesség bélyegét
nyomja az intézményre. Még a saját válasz-
tása mellett is képtelen kiállni, például megré-
mül a Katharina Wagner-féle Lohengrin po-
lemikus fogadtatásától, és ahelyett hogy vál-
lalná, leveszi a mûsorról.

– A szûk, politikailag megfojtott világ
nem engedi, hogy valaki határozott elkép-
zelést produkáljon, mert akkor kiperdült a
székbôl. Ezért egy középúton, lojalitás és
kompromisszumok között evickélô, sem-
milyenségével hivalkodó értékrend alakult
ki, ami nem korlátozódott az Operaházra,
vidéken is követték, megpróbáltak egy kis
Pestet csinálni. Ahelyett hogy radikálisan
szembementek volna Pesttel, és igyekeztek
volna egy másfajta, saját arculatot terem-
teni. Ahogy például annak idején a schwe-
rini opera felvette a kesztyût Drezdával,
Lipcsével, Berlinnel szemben. Ez a jóté-
kony konkurencia egyfajta párbeszédet,
kommunikációt jelentett. Az egyik színház
mûsorpolitikájával, rendezôválasztásával
reflektált a másik munkájára, ami sokszí-
nûséget hozott létre. Ellentétben a rosszul
értelmezett koprodukciókkal, amit nálunk
manapság az országban körberendezett,
ronggyá játszott musicalek jelentenek. Ez a
biztos siker megvásárlása, ami a kínálatot
globalizálja, és nem az új megteremtését
célozza. A magyar közönség rettenetes fé-
lelme az újtól, kiegészülve a színházak ci-
nikus lustaságával, hogy nem hajlandóak
közönséget nevelni, vezetett oda, ahol tar-
tunk. Mert ne higgyük, hogy a stuttgarti
közönség csak úgy, egyik napról a másikra
huszonhétszer megtöltötte Luigi Nono In-
toleranza címû darabjáért a színházat. „Vi-
lágszínvonalú” Operaházunk kortárs da-
rabok bemutatása esetén nem kérkedik
ilyen látogatottsággal. Vajh miért?

– Ötven évvel ezelôtti rendezôi stílussal és
százötven éves darabokkal nincs kockázat.
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Ezáltal állásfoglalásra sincs szükség – már-
mint azon az egy „álláson” kívül, ami általunk
el van foglalva. Miért nem látod be, hogy az
Állami Operaház vagy a Nemzeti Színház élén
kényelmesebb reflektálatlanul, esztétikai és
mûvészeti koncepciók hangoztatása nélkül lé-
tezni, mint önálló véleményt alkotni és azt ér-
vényesíteni? Fôleg a mindennapi munkában,
amikor közvetlen célokat és hozzájuk rendelt
személyeket kell kijelölni.

– Békés András adta a kezembe annak
idején Kótsi Patkó igazgatói beszédét – a
növendékeinek kívülrôl is megtaníttatta –
arról, hogy a színházi vezetônek tudnia
kell igent és nemet mondani. Tudnia kell,
ki tehetséges, ki nem, és ezt a véleményét
vállalnia kell. Nem szembemosolyogni, si-
mogatni a folyosón, s aztán menekülni a
kínos döntések elôl, a „majd megoldódik
nélkülem” lapulótechnikájával elsomfor-
dálni, falragaszok és szereposztó levelek
mögé bújni. Ki kell állnia amellett, amit jó-
nak tart, nem hímeznie-hámoznia, hogy
„a kritika szerette, a közönség nem”, mert
ez a konkrétság nélküli katyvalék a határo-
zatlan körvonalak ködös mocsárvilága. Eb-
ben nem lehet élni, csak túlélni, evickélni
lehet benne. Tudom, ez radikalizmus, ami-
tôl megijednek, félnek, mert képtelenek
emocionális alapon feldolgozni. Amikor
egy színházban, ahová dolgozni hívnak,
megpróbálok a suskusok félretolásával ra-
dikális dolgokat lefektetni, látom, meny-
nyire veszélyes területre lépek. Ha csak az
elôadás alapfeltételeihez ragaszkodom, ak-
kor is gyakran találom szemben magam va-
lami személyeskedô sértettséggel. „Min-
denki örül, ha munkát kap, ez nem örül
neki?” Örülök, de mindenbe nem vagyok
hajlandó belemenni, mert akkor magam
teremtem meg a trutyit magam körül, és
nem tudok dolgozni, mert érzem a mocsár-
szagot. Az illetô színházi vezetô nem fogja
föl, hogy én nem „beintettem” neki, ha-
nem megpróbáltam fölhívni a figyelmét,
hogy az adott körülmények között nem le-
het igényes munkát végezni. Az a vége,
hogy lehetetlen alak vagyok, nem tudok
beilleszkedni, kompromisszumokat kötni
– „soha többé ne is lássuk”. És persze
mindig van, aki „bevállalja”. Olcsón, há-
rom hét alatt, megengedhetetlen, minô-
ségromboló kompromisszumokkal. Az in-
dividuális, karakteres látásmód nem kívá-
natos, a társulatnak és a közönségnek
nincs rá igénye. Az igazgató pedig önma-
gát gerjesztve, beszarva rájön, hogy már ha
akarná, se vállalhatná föl, mert nincs ki-
nek. Hirtelen ott áll ezer vagy százezer em-
berrel szemben, és tudja, hogy ezek az em-
berek nem értenék, amit a színpadon mon-
danának nekik, ezért inkább nem mond
semmit. A legpontosabban az Operaház
egyik titkárnôje fogalmazta meg: „Azt az
elôadást, amelyben gondolat van, azt mi
modernnek hívjuk.” Nagyon fontos meg-

látás: a magyar ember úgy fél a gondolat-
tól, hogy azonnal „modernnek”, érthetet-
lennek, avantgárdnak titulálja. 

– Ha egy elôadás csak szépen, hagyomá-
nyosan, különösebb eredetiség nélkül, de nagy
mûgonddal van megcsinálva, „ahogy meg-
szoktuk”, az már nem is lehet jó? 

– Na itt a lényeg. A fogalomzavar. Gyak-
ran maguk az alkotók is azt hiszik, hogy
egy elôadás csak akkor korszerû, ha min-
den másképp van, mint írva vagyon. Ez az
egyik oldalon felületes öncélúskodáshoz, a
másik oldalon elutasításhoz vezet, miköz-
ben tisztázni kellene, hogy a korszerûség
nem esztétikai fogalom. A korszerû elô-
adás ugyanis nem feltétlenül azt jelenti,
hogy egy darabot mindenáron autóron-

csok között kell eljátszani ahhoz, hogy a
mának üzenjen. Természetesen ez is egy
járható út, ha van mögötte adekvát gondo-
lat. A korszerûség létrehozható rokokó pa-
rókákban is, ha az elôadás, a színészveze-
tés ezt olyan gondolatisággal tölti meg,
amitôl az nem csak esztétikai környezet
marad. A modern, az új nem feltétlenül
csúnya! Ponnelle provokatívan újszerû tu-
dott lenni pazar látványvilága kellôs köze-
pén is. Vagy Chéreau szinte kosztümös
filmek világát visszaadó díszletében is új-
szerû értelmet nyert a Così fan tutte, a
szereplôk koreografált mozgatásával a já-
ték stílusa mintegy megkérdôjelezte a tér
racionalitását. Korszerû annyit tesz: a
kornak, a mai kornak szólni. Majdnem
mindegy, milyen eszközzel. Egy rene-
szánsz festmény nem ennek a kornak
szól, viszont mint mûalkotás élvezhetô, a
benne foglaltak hathatnak ma is. A szín-
ház, az opera nem festészet. Mint élô mû-
fajnak nincs más lehetôsége: csakis ma
kell hatnia.

– Mi lesz azokkal a tanítványaiddal, akik
kilógnak mind az apacentrikus nevelési, mind
a mocsárszagú mûködési szisztémából? Ez nem

valami önsorsrontó heroizmus? Vagy szélma-
lomharc?

– Az a kérdés, hogy kit nevezünk ön-
sorsrontónak. Önsorsrontó-e Petôfi Sán-
dor, aki harcolni megy, ahelyett hogy élné
az életét? Önsorsrontó-e Mozart, aki felvi-
lágosult, szabadkômûves, humanista szín-
házi elvei szerint dolgozik, ahelyett hogy
benyalná magát a trendi bécsi társadalom-
ba? Én sem vagyok önsorsrontó, ellen-
kezôleg, úgy érzem, hogy teljes életet élek
azok szerint a szabad, humanista, érték-
központú elvek szerint, amelyekre a szü-
leim neveltek, vagy amelyekre magam ju-
tottam abból, hogy járom a világot. És nem
felejtem el, hogy én nem vagyok.

– Ezt hogy érted? 

– Hát úgy, hogy a létezésem ezen a boly-
gón egy vicc. Mindenkié az, de vannak,
akik ezt nem hiszik el, és úgy gondolják, ha
piramist építtetnek, mumifikáltatják ma-
gukat, és az emberek kétezer év múlva be-
lépôjegyet váltanak rájuk, el tudják hitetni,
hogy voltak. Fülöp Attila mesélte nekem,
hogy ô volt az a szakszervezetis, akit min-
dig lehívtak, amikor egy operaházi örökös
tag vagy kiváló mûvész meghalt, és az elô-
csarnokban felravatalozták – ami kivált-
ságnak számított, harcoltak érte, aláíráso-
kat gyûjtöttek, ha valaki „méltatlanul” be-
furakodott a kiváltságos halottak közé.
Szóval ô vette át és azonosította a halotta-
kat, és hát – mesélte – amikor látta a ret-
tegett nagyságokat, a fônökeit pendelyben
vagy halálvicsorral az arcukon, eszébe ju-
tottak azok a „kollégák”, akik verték nála
az asztalt szerepért, jutalomért, kiváltsá-
gért vagy bármiért, ami nekik „jár”. Ez volt
a Borisz Godunov-rendezésem alapja az Ör-
kény Színházban, ezért játszódott hulla-
házban. Emberek, akik acsarkodnak a ha-
talomért, és elfelejtik, hogy nincsenek,
nem léteznek. Én nem akarom „megörökí-
teni” vagy „másokban megvalósítani” ma-
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gam, amikor tanítok. Egyszerûen az a dol-
gom, hogy motiváljam a tanítványaimat.
Hogy mi lesz belôlük, vagy megtérül-e,
amit átadok, azt úgysem tudom meghatá-
rozni. Valamilyen hatást gyakorol rájuk,
ezért szélmalomharcnak nem nevezném,
sôt – talán nem beképzeltség – úgy látom,
hogy amióta elkezdtem ezt a munkát, sok
minden változott, sok mindenre lett lehe-
tôség, nemcsak attól, amit én tettem, ha-
nem annak a hatására, hogy ez vagy az
megtörtént, megtörténhetett, mások is
megtették. Sikerült homokszemet szórni a
gépezetbe, a gépezet csikorog, új ablakok
nyílnak, új információk áramlanak be, ha
másképp nem, az interneten keresztül, és
így tovább…

– Néhányan a volt vagy a jelenlegi tanítvá-
nyaid közül le se tagadhatnák, hogy a tanítvá-
nyaid, ki is rínak a környezetükbôl, például az
operaházi Mesterdalnokokból. 

– A tanítványaim sem egyformák. Wierdl
Eszter például különleges tehetség, aki ön-
törvényûen tudja alkalmazni a tanultakat
azokban a munkáiban is, ahol szemmel
láthatóan magára van hagyatva. A másik
példa Sólyom-Nagy Máté, aki az intenzív
iskoláztatásnak, koncentrációnak köszön-
hetôen külföldön, német színházakban is
megállja a helyét, ellentétben azzal, aki egy
sokkal punnyadtabb környezetben vált
énekessé, és odakint nem bírja a tempót,
nem tud megfelelni a kemény elvárásoknak,
mert a magyar babaház-kultúrában nem
szokott hozzá az intenzív munkához.

– Ehhez képest épp itthon látni a legtöbb
agyongyötört, idô elôtt elhasznált, hangját
vesztett énekest.

– Mert lelki görcs van bennük. Be van-
nak ijedve a mindenáron való produkálás
kényszerétôl. Gondolkodás nélkül eléne-
kelnek mindent, hajtanak, túldolgozzák
magukat, három helyen teljesítenek egy
fizetésért.

–  A sokat dicsért társulati szisztémának –
az ad hoc elôadásokkal szemben – épp a nyu-
godt mûhelymunka lenne az értelme.

– Az „aranykorban”, Nádasdyék idején
a társulat tagjai annyit játszottak együtt,
hogy tökéletesen ismerték egymás rejtett
titkait is. Ez olyan, mint a szeretkezés: ér-
zékenyek vagyunk egymásra. Hozzányú-
lok, és tudom, hogyan fog reagálni. Ez a
társulat ereje. De ha zûrzavar van, a színé-
szek, énekesek itt lépnek föl, ott vendég-
szerepelnek, még a próbákat sem lehet
egyeztetni, akkor a társulati szisztéma
visszafelé hat és zülleszt. 

– Nem hiányoznak a zenei, színházi „rész-
feladatokat” összefogó, felelôs vezetôk?

– A müncheni Opera intendása, Peter
Jonas kezdettôl fog-
va Zubin Mehtával
akart dolgozni. Csak-
hogy Mehta nem ért
rá, Jonas pedig azt
mondta, jó, akkor
nem ´94-tôl, hanem
majd ´97-tôl jön
ide. Nem volt semmi
probléma. Csak ná-
lunk probléma, hogy
„nincs a színháznak
fôzeneigazgatója”.
Vagy „nincs fôren-
dezô”. Miért – kell?
Egy halom külföldi
példa mutatja, hogy
nem kell. Az a kérdés,
van-e olyan ember,
aki tudja, mit akar,
és képes-e megcsi-
nálni. Aki nem tud-

ja, mit akar, az fô-fô-fômuftikkal veszi kö-
rül magát, és azt mondja, csináljátok, én
meg majd igazgatok. „Azért veszek fel fô-
rendezôt, hogy döntsön helyettem.” Mi-
féle hülyeség ez? Ha van elképzelésem,
megbízom a munkával azt, akirôl úgy gon-
dolom, hogy a legjobban tudja megcsi-
nálni. Ez vonatkozik a zenei kérdésekre is,
sôt háromszor aláhúzva elsôsorban rájuk.
A legnagyobb problémának a zenei színvo-
nal és a zenei képzés hanyatlását tartom.
Nagyobbnak, mint a rendezôi víziók hiá-
nyát. Egy vendégkarmester vagy vendég-
korrepetitor részvétele nem változtat az ál-
talános zenei igénytelenségen – annak a
megváltoztatása sokkal lassúbb folyamat.
A zenei igénytelenség, mûveletlenség, a
felfogókészség hiánya életveszélyes deficit.
A rendezôi színház csak akkor hiteles, ha a
darab el van muzsikálva, el van énekelve.      

– Milyen helyzetnek kellene létrejönnie ah-
hoz, hogy intézményi vezetést vállalj a magyar
operaéletben? Egyáltalán, milyen feltételek kö-
zött normalizálódhatna a mûködés?

– Mindenekelôtt polaritásra és kommu-
nikációra lenne szükség, hogy az Opera-
háznak ne kelljen egyedül léteznie, min-

dent és mindenkit egyszerre kiszolgálnia,
mert ez a gépezet bárkit, aki odakerül,
felôröl. Ha lenne egy befogadó épület,
mondjuk, az Erkel Színházban, amely mu-
sicaleket is játszik, vendégjátékokat szer-
vez, mellette lenne egy kamaraopera,
mondjuk, a Thália Színházban, és lenne a
társulati mûködésre alkalmassá tett Ma-
gyar Állami Operaház, akkor az operaját-
szás egyensúlyba kerülne, legalább Buda-
pesten. Mozgásra lenne szükség. Nádasdy
is, ha jól tudom, otthagyta hét év után az
Operát. Van ebben a hét évben valami. Az
lenne egészséges, ha az ember hét év után
az egyik helyrôl nyugodtan átmehetne a
másikra, lemehetne vidékre, és visszajö-
hetne Budapestre, mehetne Berlinbe, visz-
szatérhetne Miskolcra… Ebben a helyzet-
ben érezném jól magam, ezt csinálnám szí-
vesen.

– Tegyük föl, hogy holnap felhív a miniszter,
és azt mondja, legyél – pályázat nélkül – az
Operaház igazgatója.

– A mostani helyzetben az elôbb emlí-
tett polarizációra valószínûleg nincs esély.
A Magyar Állami Operaház mint egy hajó
úszik a végeláthatatlan tengeren. Struktú-
rán kívüli operát csinálni pedig azért lehe-
tetlen, mert nincs mecénás, aki eltartsa. Az
opera abban az értelemben nem színház,
hogy egy szál deszkán meg lehessen valósí-
tani. Ez a mûfaj nem erre született, nem
így lett kitalálva az 1600-as években. Az
opera támogatást, hosszú távú befektetést
igényel. Alternatív operát csak egy Ester-
házy herceg finanszírozhat, aki udvari ze-
nészeket szerzôdtet a zsebébôl. A mai gon-
dolkodás, ízlésvilág nem arrafelé halad,
hogy egy magyar milliomos ilyesmire vál-
lalkozzon. Marad a kérdés, hogy be kell-e
menni a struktúrába. Be lehet menni, ha
az ember bizonyos partokat körvonalazni
tud a végtelen tengeren, tudja, hogy merre
akar haladni, és ha a fenntartója támo-
gatja, hogy arra menjen a hajó. Amikor
Münchenbe kerültem, az elôbb említett in-
tendáns, a négy évvel korábban kinevezett
Peter Jonas elsô évada hihetetlen botrá-
nyokat okozott. Az emberek prüszköltek,
pénzpazarlással vádolták, bekiabáltak az
elôadásokba, fölháborodtak, hogy a Julius
Caesarban dinoszaurusz áll a színpadon,
szóval gyûlölték az egészet. Megjelent egy
nacionalista duma is, hogy a bajor állam-
nak miért épp egy angol intendáns kell.
A bajor állam viszont úgy kalkulált, hogy
az egyesült Berlin a három operaházával, a
nagy befektetéseivel és építkezéseivel össze
fog roppanni, ebben az esetben München
lehet a kulturális fôváros. Így is történt.
Ehhez azonban radikális programra volt
szükség. Peter Jonas öt évre lett kinevezve,
de a bajor állam – a közönség véleménye
ellenére – két év után megszavazott neki
egy újabb ötéves periódust, mert azt mond-
ta, hogy ilyen operát akarok, s ez majd iga-
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zolódni fog. A következô években a müncheni Opera folyamato-
san a diskurzus középpontjában állt. A Julius Caesar rendezôje
négy év múlva megrendezte a Poppea megkoronázását ugyanabban
a stílusban. A Julius Caesar elôadásaira még utánunk dobták a tíz-
márkás diákjegyeket, mert az August Everding klasszikus, közép-
szerû esztétikumához szokott nézôk nem töltötték meg a nézôte-
ret – nem bántom Everdinget, mint menedzsernek és mentornak
sokat köszönhet neki a német operajátszás –, a Poppeára viszont
már alig lehetett bejutni. Akik az elején gyûlölték, négy év múlva
imádták Peter Jonast; amikor skót ruhában autóbusz-kirándu-
lásra vitte az operabarátokat, az ôt korábban leköpdösô öreg-
asszonyok vele fényképezkedtek. Mindezt egyrészt a német ha-
gyományokra épülô közönségneveléssel, közönségkommunikáci-
óval érte el, másrészt a politika segítségével, amely nem köntörfa-
lazott, hogy ez is jó meg az is jó, hanem azt mondta, hogy ezt aka-
rom. Enélkül nem születik meg semmi. Azt is lehet mondani, hogy
a gémeskutat és a csikósgatyát akarom, legfeljebb azok, akik ezt
nem akarják, itthagyják az országot.

– Magyarországon nemhogy kétszer, de egyszer ötéves operai perió-
dusban sem lehet gondolkodni, mert négyévenként vannak parlamenti
választások, és az, hogy ki vezesse a Magyar Állami Operaházat, nem
mûvészeti, hanem szorosan vett pártpolitikai kérdés, amely a választási
eredmények függvénye. Sôt, egy politikai párton belül is ki van téve a mi-
niszterek gyakori rotációjából fakadó rögtönzéseknek.

– Nem akarom a politikusokat felmenteni, de azért ôket is mi
választjuk, és ha a „nép” nem gondolkodásra, arroganciára, „el-
lenszavazásra” kapható, megbuherálható, akkor nem tudok mást
mondani: ezt érdemli. Igaz, hogy a népet a politikusok „nevelik”,
de ha az embereknek módjuk van látni, hogy máshol, felvilágosul-
tabb országokban bizonyos dolgok másképp mennek, akkor miért
nem kíváncsiak rájuk és rajtuk keresztül magukra? Miért nem kér-
dezik meg a hamburgi színészeket, hogyan látnak bennünket?
Nem akarnak belelátni a saját életükbe, ezért bírálni sem tudnak
igazán, csak vagdalkoznak. Emocionális, nem szakmai szempont-
ból választanak, döntenek sorsok felôl, tesznek tönkre embereket.
Nem azt mondják, hogy te ugyan az „ellentáborba” tartozol, de
penge vagy, a szakmádat jól csinálod. Nem ez számít, hanem a
bratyizó urambátyám-mentalitás. És nem a kommunizmus, ha-
nem már Mátyás vagy Árpád óta.

– A szakmai szempont föltételezi, hogy aki a döntéseket hozza – tér-
jünk vissza az operához –, ért is hozzá. Vagy azokat kérdezi meg, akik
értenek.

– Nem biztos, hogy egy miniszternek értenie kell ahhoz, hogy
ki jó, ki nem. Ha érdekli a saját munkája, és szán rá egy órát vagy
többször egy órát, hogy leüljön beszélgetni valakivel, akkor látja,
hogy az a másik ember értelmesen, összefüggôen, koncepciózusan
beszél-e, vagy zagyván. Én sem értek az autóhoz, de látom, ha egy
szerelô összevissza halandzsázik. Az a kérdés, hogy egy vezetô hi-
vatalnoknak megvan-e a képessége, hogy fogni tudja az emberi
kommunikációból fakadó jelrendszert. És ha igen, akkor mit tesz
ezután? Zagyvalékot fogad el koncepciónak, cinikus módon csak
azért sem ad esélyt az értelemnek, vagy mellé áll, és támogatja?

– Tendencia, hogy évtizedek óta országosan a legjobban aláígérô pá-
lyázókat nevezik ki színházigazgatónak.

– Ha ezek a kinevezôk a saját lakásukat is a legolcsóbb szoba-
festôkkel festetnék ki, annyiért, amennyiért nyilvánvalóan nem le-
het rendesen megcsinálni, kiröhögnék ôket. A szobafestéshez sem
kell értenie a megrendelônek, de attól még, ha nem hülye, látnia
kell, hogy kire bízza.

– Igazolva érzem magam, amiért úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogy
az operajátszás hazai állapotában – hogy téged idézzelek: „hagyma-
szagban” – lehetetlen az opera szellemiségérôl, „ethoszáról” vagy gon-
dolatiságáról disputálni.

– Hát nem könnyû, ha az ember a zsurnaliszták sorai közt
visszatérô gondolatként azt olvassa, hogy „a színházban ne tegye-
nek föl kérdéseket”, vagy hogy „az elôadás vitathatatlan érdeme,

hogy a rendezô nem akart semmit”. Ezt én halálos bûnnek tartom,
rengeteget árt, még akkor is, ha aztán meg van magyarázva, hogy
az egész produkció azért „mégis kevés”. Az ilyen mondatok észre-
vétlenül beleivódnak az emberek agyába.

– Nyilván a világot elárasztó, blôd rendezôi önmutogatás ellenében
írnak ilyeneket.

– De ezt a napilap olvasója nem tudja. És azt sem, hogy a sem-
mitmondás a valamit akarással áll szemben. Az pedig ellentmond
a sikerorientáltságnak. Ha nem vagy sikeres az elsô két-három elô-
adásoddal, akkor véged. Fellini, Antonioni vagy Tarantino hány
filmet forgatott, amíg hírnevet szerzett? Mi mindent írt Mozart,
amíg berobbant a Figaro házasságával? Sok mindent ki kell pró-
bálni, hülyeségeket kell csinálni, bénázni kell, amíg rá nem találsz
valamire. A francia és a német színházban száz elvetemült, rossz
avantgardizmus termeli meg azt a tíz bitang jó produkciót, ami az-
tán nemzetközileg kisugárzik, és meghatározóvá válik. Mi azért
nyeljük le nehezen, hogy a mi egyetlen Operaházunkban néha
ilyen „rossz” produkciók születhetnek, mert ez a mi egyetlen Ope-
raházunk, ahol csak „jó” produkciók születhetnek. Hiszen itt
aranyból van a csillár, nem lehet a színpadon holmi kísérleti kí-
gyó-béka, gumi meg monitor. Inkább ne akarjon az az elôadás
semmit, az jobban passzol a bársonyfüggönyhöz.

– Ha mégis létrejön valami egyedi és különleges, azzal mindenféle
„bajok vannak”.  Magasra értékelt Kékszakállú-rendezésedet az Opera
jó hamar fölcserélte egy másikra, de a Covent Garden is túl avantgárd-
nak találta, és ezért nem hívta meg. A másik példa a Vérnász, amelynek
a vendégjátéka – úgy hallottam – azért forgott veszélyben, mert a foga-
dó színház kifogásolta, hogy csikorog a mobil díszlet. Úgy látszik, más-
hol is van üres reprezentativitás. De technikai minimum is. 

– Egy ilyen vendégjáték attól függ, hogy ki kivel, mikor, mirôl
beszél, miben állapodik meg. Semmi kifogásom az ellen, ha valaki
kijelenti, hogy egy ilyen Kékszakállú nem illik a programjába. Más
kérdés, hogy ha Magyarország dönti el, mit visz ki, akkor a prog-
ramnak van egy állami felelôse, aki azt mondja, hogy én ezt vagy
azt akarom megmutatni. Én, Kovalik Balázs, felelôsséget vállalok
az Ôszi Fesztiválra meghívott produkciókért, mert magam dön-
töttem a meghívásukról. Persze lehet valamit úgy is tálalni, hogy
ne legyen esélye a meghívásnak. Ami a Vérnász-esetet illeti, az a
technikai és kivitelezésbeli lemaradásunk következménye, amirôl
nem akarunk tudomást venni. Még csak hibáztatni sem tudom
egyértelmûen azokat, akik legyártották a csikorgó díszletet, mert
fogalmuk sincs arról, máshol ez hogy mûködik. Ez a mi bütykölés-
technikánk, ami a mindennapi életünkben is jelen van.

– A szakma becsülete valamikor fogalom volt a színházban. Most
meg azt látom, hogy rémes parókák, rosszul föltett sminkek, elônytelen
ruhák jelennek meg az Andrássy úti színpadon, és ezzel senki nem
törôdik.

– Ki törôdne vele, ha nincs esztétikai igény? Egy trendi társa-
ságban észreveszik, ha nem márkás valakinek a farmere, mert az
ilyesmire figyelnek. De arra nem figyelnek, hogy kinek van kosz a
körme alatt, mert ebben a társaságban ez nem számít. A mi kis vi-
lágunkban ezek a dolgok nem számítanak. Így is jó. Változás csak
akkor lehet, ha valaki megszünteti az igénytelenséget, és ezzel
párhuzamosan kiküldi a mûszaki dolgozókat egy európai ope-
rába, hogy egy évig ott tanuljanak. Ehhez pénz kell. Vagy belsô
ambíció, ha valaki azt gondolja, hogy egyszer majd profitálni fog
belôle. Távlati gondolkodás nélkül nem megy. Mi viszont a má-
nak élünk.

– Miért menjen idegenbe tanulni egy parókakészítô, ha a végzôs ren-
dezôhallgató is kisvártatva a nagyszínpadon rendez, ahelyett hogy kül-
földön asszisztenskedne néhány évig, ahol megtanulja, mi az operaren-
dezés? Békés András mesélte, hogy végzett rendezôként évekig asszisztens
volt a Szegedi Nemzeti Színházban, noha többen is megkérdezték, nem
derogál-e ez neki. Nem biztos, hogy a parókakészítôvel kell kezdeni a
színvonal firtatását, ha egy operában a karvezetô is a pulpitusra állhat
a zenekari árokban.
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– Ez az a nagy katyvasz, amiben vagyunk. Ma Magyarországon
bárki igazgathat, rendezhet, dirigálhat, cikkeket írhat. Joggal
mondja egy fiatal rendezô: miért járjak én ehhez egyetemre? Nézz
meg egy színházi évadot: csak az nem rendez, aki nem akar. Az
Operában egymást váltva dirigál a nemzetközileg jegyzett karmes-
ter és a hazai korrepetitor. Ez az általuk produkált minôségtôl füg-
getlenül szétzilálja a szakma komolyságába vetett hitet. Miért ne
gondolhatná holnap a portás, hogy neki kellene igazgatnia? Jó
kapcsolatokkal akár meg is nyerheti a „pályázatot”.

– Emiatt nincs értékrend. Koncepciókról kellene vitatkozni, de az
elôadások jelentôs része nem éri el azt a szintet, hogy vitaképes legyen.
Úgy teszünk, mintha bizonyos elôadások léteznének attól, hogy fölmegy
a függöny, a kottát valamennyire eljátsszák, az énekesek kinyitják a szá-
jukat, és mozognak a színpadon. Ezekre közönség jön, kritikák jelennek
meg róluk – úgy teszünk, mintha létezô dolgokról beszélnénk. Ebbôl a
pozícióból egyszerûen nincs jogunk fölháborodni azon, hogy valahol má-
sutt Osmin a Szöktetésben katolikus pap, a Julius Caesarban dinosza-
urusz van a színpadon, vagy a Traviatában a vegyes kórus mint egysé-
ges férfifalka liheg Violetta nyakába. Azok az elôadások ugyanis általá-
ban magas szakmai színvonalon állnak, és gondolat van bennünk –
amit akár vitatni is lehet.

– Persze. A csúnya bayreuthi Parsifal a Schlingensief nyulaival
milyen technikai és zenei színvonalon volt megcsinálva! Azt azért
Boulez elvezényelte! A Traviata Netrebkóval dettó! Ez az, amit
Magyarországon – emocionális megközelítéssel – tökéletesen el-
felejtenek, és azt hiszik, hogy a provinciában világszínvonalat pro-
dukálnak. Kritikátlanul büszkék vagyunk e magyar termékre, és ha
ezt valaki szóvá teszi, azt hazaárulónak nevezzük. Szidjuk a rémes
nyugati avantgárd rendezéseket, hangoztatjuk, hogy inkább ne
történjen semmi a színpadon, meg ne zavarja az édes muzsikát –
közben pedig csirizzel tákoljuk össze az elôadásainkat. Van ennek
nosztalgiája is, néha megold olyasmit, amit a szupertechnika sem

tud, de azt az alapvetô különbséget, hogy milyen környezetben je-
lenik meg egy elôadás ott és itt, nem vagyunk hajlandóak meg-
látni. Amikor a Vérnász Hollandiában vendégszerepelt, és a hol-
landok a díszletet elôre kivitették, részben átalakították, újrafes-
tették, észrevettem…

– Nem csikorgott?
– Hát nem… hogy a „mieink” direkt keresték bennük a hibát, és

ha találtak valamit, diadalmasan fölkiáltottak, hogy „azért itt sem
fenékig tejföl”! Mennyivel jobb nekünk „surmópusztán”, ahol
otthon vagyunk… Miközben nem az a lényeg, hogy ez jó, ez meg
rossz, hanem hogy amit ott megcsináltak, az esetleg áttanulmá-
nyozható és átvehetô. Szeretem Magyarországot, és sok értéket is
látok itt, de elszörnyedek az általános nívótlanságtól, amellyel na-
ponta találkozom. Az Ôszi Fesztiválhoz beadott koncepciótervek
nagy része, legyen az tánc, zene, színház vagy képzômûvészet,
olyan silány nyelvi stílusban fogalmazza meg többnyire zagyva
hablatyolását, hogy az embernek végigolvasni sincs kedve. A kör-
vonalazott gondolatok nélküli beszéd puszta locsogás. És mi erre
a válasz? Lassan minden kommunikációs fórum bugyikban ma-
tató színes magazinná alakul át a nézettségi, olvasottsági kvóta
érdekében. A magam részérôl nem tudok reflektálni egy színvo-
naltalan, nyelvileg is minôsíthetetlen stílusban írt cikkre. Ha én
veszem a fáradságot, hogy ötvenszer átolvassam, másokkal elol-
vastassam, rendes formába öntsem, amit megjelentetek, akkor az,
aki erre reagál… Van egy történetem. Amikor katona voltam, és
mondtam valakinek valamit, csak annyit, hogy ezt kéne vagy azt
kéne, beszéljük meg, akkor rendszerint bárgyú röhögés meg száj-
jal fingás meg a hozzá való gesztus volt a válasz. Hát igen. Ez a mi
szintünk. Ez a kommunikációs szintünk. Tessék mondani, mirôl
beszélünk?!      
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