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A Theater heute két munkatársa, Peter
von Becker és Michael Merschmeier egy-
szer már meginterjúvolta az akkor még -
egyébként 1971 óta - hivatalban lévő
minisztert; a beszélgetés a lap 1988-as
évkönyvében jelent meg, majd 1989. évi
első számában a SZÍNHÁZ is közreadta,
Egy csak a biztos: a változás címen.
Hoffmann ebből az alkalomból, ha nem is
kritikusan, de szokatlan nyíltsággal be-
szélt az NDK kulturális és színházpolitiká-
járól, hangsúlyozta a Nyugattal, minde-
nekelőtt az NSZK-val való kapcsolatok
fontosságát, és amit legfőképpen rossz
néven vehettek tőle pártberkekben: utalt
rá, hogy a helyi és a nemzetközi viszo-
nyokban egyre gyorsuló fejlődés várható.
Persze arra, ami a beszélgetés után úgy-
szólván hónapokkal végbement s azóta is
tart - ő sem számított; mint ahogy arra
sem, hogy viszonylag ártatlan megnyilat-
kozása - amely ugyanebben az időben
Magyarországon óvatosnak, sőt bátorta-
lannak számított volna - micsoda vihart
kavar a pártállam huszonnegyedik órájá-
ban.

- Mi történt azután, hogy a velünk foly-
tatott beszélgetés a Theater 1988 című
évkönyvben megjelent?

- Rendes körülmények között a Politikai
Bizottság nem olvasta a Theater heutét.
A riadalom akkor ütött be, amikor a nyu-
gat-berlini Tagesspiegel egy hírügynök-
ségi jelentést idézve röviden ismertette az
interjút. Kurt Hager azonnal rámtelefo-
nált: „Tényleg mondtad ezeket a dolgo-
kat?" Mint kiderült, a Politikai Bizottság
megbízásából hívott, és azt is megkérdez-
te, hogy én jóváhagytam-e a szöveget.
Mondtam, hogy nem; azzal váltunk el,
hogy megbízom a két újságíróban. Erre
tört ki az első botrány: hogy lehet meg-
bízni az osztályellenségben? Aztán hozzá-
tette: hát erre még majd visszatérünk.

Nekem Kubába kellett utaznom a kul-
tuszminiszterek tanácskozására, és távol-
létemben minden hozzám tartozó intéz-
ményben gyűléseket rendeztek. Hiába,
sosem jeleskedtek a pszichológiában: rá
akarták bírni az embereket, hogy foglalja-
nak állást egy olyan interjú ellen, amit
nem is olvastak. De hát ezek az intézmé-
nyek, a színházak stb. tele voltak olyanok-
kal, akik már nem nyelték le az ilyesmit.
Sehol nem szavazták meg a kért elitélő
határozatot, legföljebb a Színházművé-
szeti Szövetségben, ott is árnyaltan. És
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utána bekövetkezett az elkerülhetetlen: az
interjút illegálisan lemásolták és sokszo-
rosították.

Én nagyon rossz érzésekkel jöttem meg
Havannából. Már rég úgy éreztem, hogy a
peresztrojka meg sok minden, ami a Szov-
jetunióban történik, már nálunk is rég
esedékes, sőt, mi még gyorsabban és
értelmesebben tudnánk megcsinálni, hi-
szen az ország kisebb, áttekinthetőbb.
Kérleltem a vezető elvtársakat: „Legyetek
már észnél: nálunk a legtöbben minden
este nézhetik az NSZK-beli tévét - akkor
miért ne olvashatnák az ottani lapokat
is?"

Értek egyéb benyomások is, például
nagyon feldúlt egy nyugat-berlini látoga-
tás. 1951-ben jártam ott utoljára, és most
körülvittek a városban, és azonnal rá-
döbbentem a helyzet tarthatatlanságára:
tíz percig sem autózhattunk anélkül, hogy
ne ütközzünk újra meg újra a falba. Döb-
benetes élmény volt először látni a másik
oldalról a falat, amely számunkra már
magától értetődővé vált. És én persze
jártam hivatalosan sokfelé:
Franciaországban, Japánban, Mexikóban,
Amerikában, kétszer az NSZK-ban,
többször is Ausztriában. Csak épp a saját
kapunk elé, vagyis Nyugat-Berlinbe nem
engedtek ki még engem sem 1988-ig...

De visszatérve az interjúra: annak ide-
jén tudatosan adtam, mert úgy éreztem,
ezzel bizonyos fokig védhetem a művé-
szeket, s így is történt: az interjú hozzájá-
rult, hogy sok színházi ember itt maradt -
nem mind, de azért a legtöbben. Ők voltak
azok, akik aztán november 4-én kivonultak

az Alexanderplatzra. Változást akartak:
egy jobb szocializmust. Hogy aztán most
csalódottak, mert ehelyett megkapják a
kapitalista szociális piacgazdaságot, az
más dolog. A politikában többnyire más
lesz az eredmény, mint amit az ember
elérni szeretne.

Távollétem alatt miniszteri és osztály-
vezetői tanácskozást tartottak az ügyem-
ben, és ízekre szedték az interjú szövegét.
Ott volt Kurt Hager mint az illetékes KB-tit-
kár, Margot Honecker mint népművelési
miniszter, a felsőoktatási miniszter, a Tu-
dományos Akadémia, a Marxizmus-Leni-
nizmus Intézet, szóval az NDK vezető
szerveinek szellem elitje. 1988
októberében jöttem meg, és Hager
rögtön hívatott. Első kérdése az volt,
hogy ép elmével adtam-e az interjút,
majd önkritikát kért. Különösen
felháborította például az a
megjegyzésem, hogy én egyetlen ellen-
forradalmár és kommunistafaló színházi
embert sem ismerek az NSZK-ban.

Ekkor még nagyon megviselt voltam az
időeltolódástól és vérkeringési zavarok is
kínoztak, egysZóval a beszélgetés után
egyszerűen elájultam. Először azt hitték,
agyvérzés. A Charitéban tértem magam-
hoz, úton a komputeres tomográfiához.

- Mi történt 1988 ősze és a fordulat,
vagyis 1989 ősze között?

- Helyzetem roppant ellentmondásos
lett. A művészek egyre jobban megbe-
csültek, a vezetés egyre bizalmatlanabb
volt irántam. Így aztán akarva-akaratlan
valamiféle vákuumba kerültem. Decem-
ber 1-jén és 2-án ülést tartott a Központi
Bizottság. Egész gondtalanul mentem el,
fogalmam sem volt, hogy rólam lehet szó.
Elsőnek Hans-Peter Minetti jelentkezett
szólásra, ami egészen szokatlan volt: mű-
vészek nem szoktak részt venni a KB
ülésein. Később elmesélte: a Politikai
Bizottság kérte fel, hogy támadja meg az
interjút, de ő megpróbált mellébeszélni.
Ez-után Albrecht, a suhli első titkár
kezdte bírálni a Pankow nevű
popegyüttest, amely egy hesseni
tévéadásban kijelen-tette: az NDK-ban
csak azt énekelheti, amit a kulturális
minisztérium megenged. És akkor Er i c
Honecker közbeszólt, a Theater heute-
beli interjúra utalva: „Na-hát, pedig a mi
kulturális miniszterünk azt állította, neki
semmi befolyása arra, hogy ki mit
énekel." Ekkor már felfigyeltem, és arra
gondoltam: hát ugyan mi készül itt?

Aztán röviddel az ebédszünet előtt fel-
szólalt Eberhard Aurich, az FDJ (Szabad
Német Ifjúság) első titkára, és mintha
rendszeres olvasója volna a Theater
heu-



ténak, kijelentette: „Az ifjúság, és nem
csak az ifjúkommunisták nevében emelek
kifogást Hoffmann elvtárs nyilatkozata el-
len... Mit szóljunk ahhoz, ha egy központi
bizottsági tag, munkás-paraszt kormá-
nyunk egyik minisztere olyasmit mond,
hogy ha majd az NSZK-ban nem lesz érték
a kommunista- és szovjetellenesség, ná-
lunk pedig a kapitalizmusellenesség, ak-
kor merőben új szellemi vitahelyzet áll
elő..." Majd hozzátette, hogy ezzel az
interjúval megfertőztem az NDK teljes
ifjúságát - mintha azok mind a Theater
heute olvasói volnának!

Ebédszünetben aztán odamentem Ho-
neckerhez. Tudja, mi régóta ismerjük egy-
mást, még az FDJ-időkből, és persze tege-
ződtünk, ahogy az a pártban szokás, és azt
mondtam neki: „No de Erich, hát mit
mondjak én itt?" Mire ő:,,Hát igen, elmu-
lasztottad visszavonni az interjút, nem
csodálkozhatsz, ha majd erre vonatko-
zóan kérdéseket kapsz. Ha szót kérsz,
ebédszünet után téged veszlek elsőnek."
Akkor visszamentem a minisztériumba és
írtam valami egészen rövid nyilatkozatfé-
lét, de még be sem fejeztem, Honecker
már telefonált: „Gyere vissza! Kész a nyi-
latkozat?" „Igen." „Akkor olvasd fel ne-
kem!" Aztán azt mondta, így jó lesz, de
persze már akkor el volt határozva, hogy
utána még meg is vitatják az egész ügyet.

Így is lett, és Honecker az asztalon át
felém lökte a saját Theater heute-példá-
nyát az interjúval, és azt mondta: „Nesze
a locsogásod." A példányon ott volt a
kézjegye: E. H. 21. 11.", a megjegyzés:
„A PB minden tagjának", az ő aláhúzásai,
meg a kérdés: „Minek tartunk egy kulturá-
lis minisztert?" stb. Es persze aztán min-
den jelenlévő PB- és KB-tag ezekre a
megjegyzésekre hivatkozott.

Rövid és, meg kell mondanom, párt-
szempontból teljesen szokatlan hang-
vételű nyilatkozatomban elmondtam:
rosszul tettem, hogy nem ellenőriztem
megjelenés előtt az interjú szövegét. Hoz-
zátettem, hogy a két nyugatnémet újság-
író mint kultúrbürokratát akart engem fel-
tüntetni az írókkal és a művészekkel szem-
ben, és én ezt akartam elhárítani - de hát
egyes elvtársak szerint ez rosszul sült el, s
ha ez így van, nagyon sajnálom.

Erre Günther Schabowski (a berlini első
titkár) megkérdezte tő lem: „De Jochen,
hát hogyan bízhattál meg egyáltalán ezek-
ben az emberekben, amikor nap mint nap
olvashatod és hallhatod, hogy az ellenfél
nem hagyott fel kísérleteivel, hanem el-
lenkezőleg, egyre jobban törekszik rá,

hogy az NDK-ban megváltoztassa a ha-
talmi viszonyokat? Komolyan azt hiszed,
hogy verbális engedményekkel megté-
vesztheted őket? Önmagad csaptad be,
tűrted, hogy ezek átfunkcionáljanak..."

 Ki akadályozta meg, hogy önt akkor
elbocsássák a miniszteri pozícióból?
 A nyilvánosság előtt csak a hadsereg

képviselői és Hans Modrow nem szólaltak
fel ellenem. De az akkori KB-ban olyanok
is voltak, mint Hermann Kant, Manfred
Wekwerth és más írók meg művészek, és
azok délután négykor, a kávészünetben
odamentek a PB tagjaihoz, és azt mond-
ták: „Ha ebbő l az egészbő l ürügyet akar-
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tok csinálni a művészek elleni támadás-
hoz, akkor melegebben öltözzetek, mert
akkor mi odaállunk a miniszterünk mögé-
de még sok egyéb is szóba kerül majd!"

 Milyen volt a viszonya Hans Modrow-
hoz?
 Sokéves barátok vagyunk; mindket-

tőnket arról ismertek, hogy amit mások
teljesen normálisnak tartottak, azt mi egé-
szen másképp értékeltük. Az ő interjúiból
is mindig botrány lett. De hát az elhajlás
non plus ultrája mégiscsak az én Theater
heute-beli interjúm volt. Fel is hívott Drez-
dából, és mondta, hogy szorít nekem.
 Az NDK vezetése nem tudta, hogy

csupán egy bezárt nép fölött uralkodik?



- Ezt a vezető réteg kiszorította tudatá-
ból. Minden tekintetben a saját világukban
éltek, elszigetelve a néptől, szigorúan
őrizve, az erdőben. A nép pedig legyen
elégedett, amiért úgy élhet, ahogy az
NDK-ban él, hiszen, mint mondták, ,,Néz-
zétek csak meg a Szovjetuniót, üres min-
den polc!" Elvégre mi olyan szocialista
ország voltunk, ahol még rendszeresen
volt mit vásárolni.
 És ön meg a vezetésben lévő elvtársai

soha nem szagolták a pestises levegőt,
nem látták, hogyan pusztulnak évek óta a
városaik?
 Az ökológia szót ki sem volt szabad

ejteni. Elmondok valamit. A KB és Wand-
litz (a káderdűlő) között volt az úgyneve-
zett protokollzóna. Innen az olyan üzlete-
ket, ahol sor képződhetett volna, a mellék-
utcákba telepítették, a házak homlokzatát
kitatarozták. Nemritkán előfordult, hogy
mielőtt az autók arra hajtottak, telirakták
minden jóval a zöldségesboltokat, aztán
11-kor mindent megint elszállítottak. Ha
Honecker ellátogatott egy városba, a csú-
fabb foltokat vízfestékkel átmázolták, hogy
intakt kép alakuljon ki az NDK-ról. A rossz
hír hozóját, mint a feudalizmusban meg a
rabszolgatársadalomban, halálveszély
fenyegette. Így aztán az emberek
hozzászoktak, hogy a problémákról csak
futólag, utalásszerűen ejtsenek szót. A
szisztéma szinte tökéletesen működött. A
létező szocializmus azon bukott el, hogy
hiányzott belőle az igazság.
 Es ön hogyan bírt mindvégig élni

ebben a rendszerben és együttélni vele?
- Hát ez a kérdések kérdése; számítot-

tam is rá. Először is higgye el: a felesé-
gemmel együtt gyakran latolgattuk, ne
hagyjam-e abba. Ha lemondok, botrány
lesz; ha nem is börtönbe, de politikai
süllyesztőbe kerülök. Még bennünket is
szégyentelenül lehallgattak: itt, a lakásom
ajtaja előtt helyezték el a poloskát, még-
pedig röviddel az önöknek adott interjú
után. Egész hivatalosan ástak a ház előtt,
sátrat feszítettek fölé. Én persze botrányt
csaptam, akkor betemették a gödröt, de a
poloska már el volt helyezve. Az egészségi
állapotom olyan rossz volt, hogy ezen a
hídon leléphettem volna. De ezt sem
akartam: annyi szolidaritási megnyil-
vánulásban volt részem, hogy úgy érez-
tem, kötelességem, hogy a magam terü-
letén, amennyire csak lehet, meggátoljam
a legrosszabbat, és minél több embert
megvédjek a hülyéskedésektől. A lemon-
dással viszont senkinek nem használtam
volna.

- Nem kell-e mégiscsak együtt élnie a
szemrehányással, hogy legalábbis a késői
eszmélőkhőz tartozott? Hiszen ön már
1976-ban, Wolf Biermann kiutasítása ide-
jén is kulturális miniszter volt...
 Én az újságból meg a rádióból tudtam

meg, hogy Biermannt nem engedik vissza
az NDK-ba. Erről még Hager sem tudott:
ezt az egyes és a kettes szám, vagyis
Honecker és Mielke (az állambiztonsági
miniszter) döntötték el. Mi nem alkottunk a
szó hagyományos értelmében kormányt:
döntéseink a PB utasításain alapultak,
ránk csak az előkészítésben való
közreműködés és a végrehajtás maradt.
Egészen furcsa szituáció volt ez, legföl-
jebb a feudalizmussal hasonlítható össze.
De ez nem volt mindig így. Én 1945 óta
vettem részt a politikai életben, különböző
területeken. A demokráciának ez a teljes
hiánya nem máról holnapra alakult ki, és
kezdetben képtelenség is lett volna - így
soha nem sikerült volna eltérítenünk az
embereket a fasizmustól. Nem, a dolog
egészen halkan, észrevétlenül történt,
mint a krimikben, amikor valakit lassan
mérgeznek meg, mindennap csak egy
csipetnyi arzént adnak be neki. Ilyen ku-
mulatív társadalmi folyamatok mentek
végbe; és akkor jött Gorbacsov, és megfo-
galmazta az elfojtott sejtéseket.

- Az NDK színházaiban Gorbacsov
glasznoszty-politikájának már a fordulatot
megelőző két évben is nagy hatása volt.
Vajon a hatalom kezdetben nem vette
észre, hogy a színházak politikai
pótfórumokká váltak?
Hadd mondjak két egészen prózai

okot. Először is a hatalom birtokosai nem
jártak színházba, a kritikusok pedig nem
fejezhették ki magukat úgy, hogy a dolgok
politikai éle nyilvánvaló legyen. Másod-
szor: a színház bizonyos mértékig leve-
zető szelepnek számított, ezért többet en-
gedtek meg neki.

Biermann kiutasítása idején persze még
nem így gondolkodtam. Hiszen a
hidegháború gyermekei voltunk, hátunk
mögött az ötvenes és a hatvanas évekkel.
És akkor jött hirtelen 1971-ben a nyolcadik
pártkongresszus: azután valóban fellen-
dülés következett, nagyszabású ipari, me-
zőgazdasági, lakásépítési programok, és
így tovább - mindez statisztikailag is ki-
mutatható. Sor került az NDK elismerésé-
re, német-német szerződések köttettek,
jobb lett az ellátás, felépítettük a Semper-
Öperát, a lipcsei Gewandhaust és mind-
azt, amit ma bevihetünk az eljövendő
egységes Németországba. Nem igaz,

hogy mindig csak mocsárbűz volt... Akik
ma olyan finnyásan kérdezik, hogy „hogy-
hogy ti ezt ne láttátok, nem tudtátok?",
azoknak legszívesebben levetíteném a fil-
met Honecker NSZK-beli látogatásáról! Mi-
csoda hiteleket kaptunk, hogy álltak nála
sorban az emberek, micsoda tömegek vet-
ték körül! A hetvenes évek elején az
elektronikában legföljebb egy-két évvel
voltunk lemaradva az NSZK mögött. A
technológiai szakadék 1973 's 1982 között
jött létre, a Brezsnyev-korszak teljes
stagnálásában. Képzeljen el e, y magas
ipari fejlettségű országot, amely olyan
partnerrel kénytelen együttműködni, aki
nem csúcstechnológiát követel, hanem
olyasmit, amije neki is van, nehézipart stb.
Ennek végzetes visszahatásai lettek.
- Nem démonizálja most a Honecker-
korszak végét? Hiszen Honecker előtt ott
volt Ulbricht s z egész importált és
házisütetű NDK-beli sztálinizmus...
Elvileg igaza van, de azért mégis vol-

tak különbségek. A szovjet orvosperek
után az NDK-ban is felkészültek rá, hogy
mint Magyarországon és Csehszlovákiá-
ban, elindítsák a letartóztatási és tisztoga-
tási hullámot. De mert mi nem Ázsiában
vagy kétezer k lométerrel keletebbre él-
tünk, hanem az európai nyilvánosság
fényében, hamarosan rájöttek, hogy ezt itt
nem engedhetjük meg magunknak. A nép
soha nem szakadt el teljesen a másik
Németországtól; itt volt aztán Otto
Grotewohl meg a régi szociáldemokraták
egész gárdája és a rengeteg hazatérő
emigráns, akik mind nyitottabbá tették az
országot, és ebben a szimbiózisban a
sztálinizmus ázsiai válfaja soha nem tu-
dott volna gyökeret verni. Nem tudom,
hogy Ulbricht viselkedhetett volna-e bát-
rabban - de azt tudom, hogy lehetett
volna sokkal rosszabb is.
 Az emberi jogok, a polgári szabadság-

jogok kérdése, az, hogy az NDK negyven-
éves fennállása után utazni lehessen vagy
nyilvánosan kimondani az ember vélemé-
nyét - erről a vezetés belső vitáiban soha
nem esett szó?
Mi egészen másként határoztuk meg

a szabadságot: úgy, minta szükségszerű-
ség felismerését. Azt pedig, hogy mi szük-
ségszerű, a párt határozta meg; és ettől
függött a szabadság. Nem vehetem rossz
néven, ha önök ezt meg sem értik. Nem-
rég ült itt nál m egy osztrák újságíró,
akinek elmeséltem, hogyan működött a
kormány, és ő azt kérdezte: ,,Hát hogy-
hogy? Hát egyáItalán lehetséges az ilyes-
mi?" Hát persze hogy nem! De azért egy



ideig mégiscsak lehetséges. A végén már
csak azért maradtam hatalmon, mert a két
utolsó KB-ülésen szemtől szemben ültem
olyanokkal, akik lövetni akartak a tünte-
tőkre. Már minden elő volt készítve.
 Ha Honecker egészséges, 1989 októ-

berében sor kerülhetett volna az NDK-ban
a „kínai megoldásra"?
 Nem zárnám ki. Valaki, akit régóta

ismerek, és aki jelen volt, elmesélte: a
hétfői tüntetéseket mindig videón figyel-
ték. És amikor az egyik utolsó lipcsei
tüntetés után levetítették a videofilmet,
arról tárgyaltak: mit lehet tenni ez ellen?
A hadsereg meg az állambiztonság azt
mondta: a rendelkezésükre álló techniká-
val a mozgalmat nem lehet leküzdeni;
ehhez nehéz fegyverek, bombázók, harci
helikopterek kellenének. De akkor a szov-
jet parancsnok kijelentette: ,,Még nem
tudni, hogy mi ez esetben hogyan reagál-
nánk, nem vagyok felhatalmazva, hogy
ezt előre közöljem." A szovjet hadsereg
akkor már egészen más hullámhosszon
működött, és lehet, hogy adott esetben
összeütközik az NDK erő ivel.
 Őn jelenleg párttag?
 Igen, tagja vagyok a Demokratikus

Szocializmus Pártjának, mert az a meg-
alapozott reményem, hogy ez a párt a
baloldali alternatívák minden bizonnyal
hosszadalmas és nehéz keresésének fo-
lyamatában megújulhat. Elvégre a szoci-
alizmus eszméje az emberiség történe-
tében már a legkülönfélébb nevek alatt
fellépett.

- És nem aggasztják az NDK-ban felhal-
mozódott provinciálisan nacionalista vagy
épp neonáci indulatok?
 Szerintem ez átmeneti jelenség. Az

elmúlt félévben nálunk annyi minden tör-
tént, mint máskor egész Európában száza-
dok alatt sem. Bármilyen szerepet játszot-
tunk egyénenként, mind olyan átalakulás-
nak lettünk kortársai, amelyet értelmileg
még nem dolgozhattunk fel. Szerintem a
nemzeti elem a jövőben is fontos szerepet
játszik majd, sőt, úgy vélem, hogy egy
magasan fejlett ipari társadalomban - a
nagycsalád kihalásával - a nemzeti kom-
ponens szükséges eleme az identitásnak.
Persze a nemzeti elem csak a toleranciá-
val összekapcsolva léphet fel, és baráti
kezet kell nyújtania a szomszédok felé. Ezt
viszont nem lehet döntésekkel elérni -
szervesen kell kifejlődnie.

Theater heute, 1990. július

Fordította: Szántó Judit

Az 1923-ban született Erland Josephson,
a kitűnő svéd színész, rendező és színi-
gazgató - I n g m a r Bergman utódaként
egy évtizeden át állt a stockholmi Királyi
Drámai Színház élén - világhírét a
Bergman filmjeiben (Jelenetek egy
házasságból, Fanny és Alexander)
nyújtott alakításainak köszönheti. A
kézikönyvek úgy emlegetik mint
„középkorú, neurotikus, vívódó vagy
kiégett értelmiségi típusok" eszményi
megtestesítőjét. Peter Brook legendás
Cseresznyéskert-rendezésének világ
körüli turnéján ő vette át Michel
Piccolitól Gajev szerepét.

1989. február 24.
Tegnap érkeztem meg Moszkvába. Peter
Brook a repülőtéren várt. Azonnal eltűnt az
érzés, hogy valamilyen értelmetlen vál-
lalkozásba bonyolódtam. Brook az élettel
szembeni nyughatatlan nyitottság légkörébe
burkolja az embert, de ez a nyitottság aztán a
művészi munkán belül határozott irányt vesz.
Brook kívül-belül szüntelenül úton van. A
repülőtérről a város felé tartva a kocsiban
Sztanyiszlavszkij került szóba. Brook azt
mondja: Sztanyiszlavszkijt azonosították
azokkal a dogmákkal, amelyeket mások
állítottak köré; ő maga nagyon jól tudta,
milyen feltétlen parancs a szüntelen
változás. Peter meg-győződése, hogy
minden mozgásban van; a jelentős
művészek szerinte mind valamilyen folyamat
alkotórészei, életrehívói, felgyorsítói.

Kétórás repülőút után már más a való-
ság, és az ember mégis mindenhová ma-
gával viszi a saját valóságát. Ülök a
moszkvai Budapest Szállóban, és valójá-
ban Stockholmban vagyok. Én vagyok az
örök luxusemigráns. Már közel tizenöt
éve jövök-megyek, kelek át a határokon,
ragyogó fizetés ellenében különböző or-
szágokban és kultúrákban dolgozom, gaz-
daságilag, társadalmilag és politikailag a
nemzetközi elithez tartozom, mint rossz
nyelvismerettel bíró, zsidó származású
svéd kispolgár, aki csekély számú kifeje-
zési lehetőséget és arcjátékot, meg egy-
egy hanglejtést árusít - az emberiség ősi
tapasztalait, kombinálva némi, a mai kor
kedvében járó kacérkodással.

Erland Josephson

1989. március 6.
A Cseresznyéskertben tizennégy szerep van.
Szünet nélkül játsszuk, két és fél órán át.
Egyszer egy rögtönzési gyakorlatban azokkal
a személyekkel foglalkoztunk, akikről csak
említés történik, de a színpadon nem
jelennek meg. A darabban csak úgy
nyüzsögnek az emberek. Nagy meg-lepetés
volt mindannyiunk számára. Nem tizennégy
szerepet játszunk; a játékban valószínűtlenül
sok társadalmi szálat és kapcsolatot
szövögetünk - egy egész társadalmat építünk
fel. Bensőnkben is, a külvilág felé is
számtalan utat járunk be. Egyike ez Csehov
számos titkának, és e titkoknak az a
rendeltetésük, hogy a közönséggel együtt
napvilágra hozzuk őket.

1989. április 11.
A színészek már elég rég egyfajta tiltakozás
légkörében élnek. Tiltakozunk az igazgatók, az
intézmények, bizonyos drámák, a rendezők és
a rendezőuralom ellen. Az előadást a
rendező jegyzi, néha a dráma-íróval együtt.

Csak egyvalami ellen felejtettünk el ti l -
takozni: önmagunk ellen.

Futószalagon vetettük el és dobtuk ki a
rendezőket. Sjöberg és Bergman zseniali tása
csak arra jó, hogy önmagukat meg-
valósítsák, felszínen maradjanak, és per-

ERLAND JOSEPHSON
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