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– Érez-e közösséget valamely angol rendezôi hagyo-
mánnyal?

– Nem úgy járom az életem útját, hogy sokat gon-
dolkodnék a rendezô munkájáról, de mindenekelôtt
internacionalistának vallom magam. Kevesebbet ren-
deztem odahaza, mint külföldön, így aztán számos
Anglián kívüli hatás ért. Mint mindazokra, akik a het-
venes évektôl jártak operába, rám is hatottak azok az
Angliában vendégeskedô rendezôk, akik a Welsh
National Operában, az English National Operában és a
Covent Gardenban dolgoztak.1

Ôk nagy befolyással voltak a rendezés fogalmának
értelmezésére, valamint az egyes darabok szemléleté-
re, feldolgozására, elemzésére és színrevitelére. Ter -
mé szetesen hatottak rám bizonyos angol hagyomá-
nyok is. Valahányszor egyes munkáimban több stilizá-
lással kísérleteztem, nagyon nehezemre esett, hogy ne
kanyarodjam vissza a pszichológiai játékstílushoz.
Ebbôl a szempontból feltétlenül hat rám mind az an -

gol, mind az amerikai színház. Négy-öt évig az Egye -
sült Államokban éltem, és ezalatt sok amerikai prózai
színésszel dolgoztam, következésképpen egészen más
lett a viszonyom a „módszer” (Method) szerinti és a
pszichológiai színészethez. Mindez nem vihetô át köz-
vetlenül az operába, mégis nagyon sok közöm van ah -
hoz, ami az angolszász színházi hagyomány lényege: a
jellemalkotás gondolati és szemléleti intenzitásához, a
figura önálló darabbeli életéhez és fejlôdéséhez. Azt
hiszem, internacionalizmusom inkább a vizualitás te -
rén nyilvánul meg. 

– Azon rendezôk közül, akik a múlt század hetve nes–
nyolcvanas éveiben dolgoztak Angliában, kik hatottak önre
leginkább?

– Rendkívül fontos volt számomra Lucian Pintilie.
A Welsh National Operában láttam Carmenjét és Rigo -
lettóját, Amerikában pedig több prózai rendezését is;
azt hiszem, életem legnagyszerûbb színházi estéje az ô
minneapolisi Tartuffe-je volt. Sokat tanultam tôle a szí-
nészi játék és a lélektani logikátlanságok terén. A Rigo -
lettóban ott volt Rigolettónak és Gildának az a nagyon
intenzív, erôsen vérfertôzés színezetû jelenete, holott
ez a motívum másutt az elôadásban nem bukkant fel;
a nézô dolga volt, hogy tudomásul vegye ezt az infor -
má ciót, és alkalmazza a dráma más elemeihez. El -
fogadtam tehát, hogy az emberi magatartások és reak-
ciók nagyon sokszor következetlenek, és így kerültem
távolabb a „módszer” szerinti, angolszász színjátszás-
tól. Azt hisszük, jó emberek vagyunk, és közben ren-
geteg rosszat teszünk; azt hisszük, heteroszexuálisak
vagyunk, és közben homoszexuális érzéseket és talál-
kozásokat élünk meg. Az angol és az amerikai színház
roppant részletesen próbálja feltérképezni a jelleme-
ket, de engem újabban sokkal jobban érdekel, hogy
megtaláljam az emberi igazság pillanatát, és abból
induljak tovább – és erre Pintilie vezetett rá. Amikor a
Rigolettóban elôször szembesültem ezzel a bizonyos
pillanattal, nagyon durvának találtam, éppen azért,
mert nem volt folytatása, nem volt konklúziója, és vala-
hogy zavarosnak tûnt; de a végén éppen ezért éreztem
igazabbnak. Sokáig dolgoztam David Pountneyval is.

Mike Ashman

Internacionalistának
érzem magam
B E S Z É L G E T É S  K E I T H  W A R N E R R A L

1 Köztük voltak Német országból Götz Friedrich, Joachim Herz és Harry
Kup fer, Romániából pedig Andrei Şerban, Lucian Pintilie és Liviu Ciulei.

Keith Warner Wagner-produkciói között van A bolygó
hollandi (New Sussex Opera, 1988), a Tannhäuser (New
Sussex Opera, 1990), a Lohengrin (Bayreuth, 1999–
2005), a Trisztán és Izolda (Opera North, 2001) és A ni -
be lung gyûrûje (Új Nemzeti Színház, Tokió, 2001–
2004). Az utóbbit a Royal Opera House, Covent Gar -
denban is megrendezte. Egyéb rendezései között található
a Werther, A kôvendég, a Pacific Overtures, a Car men,
a Tosca és a Manon Lescaut (English National Opera),
a The Turn of the Screw és a Macbeth (Brüsszel), Ernst
Bloch Macbethje (Bécs, Frankfurt), Dallapiccola Éjsza-
kai repülése, A fogolyja és Wozzeckje (ROH). Tervei
közt szerepel a Halál Velencében (Frankfurt), a Don
Giovanni és A láng (Bécs), Az árnyék nélküli asszony
(Hamburg) és a Faust elkárhozása (Drezda).
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Ô ki vételes képzelôerôvel viszonyul a zenéhez: ahhoz,
hogy miféle jelentések hozhatók ki belôle, és hogy
mennyire felszabadítja a vele foglalkozókat. Ez rendkí-
vüli élmény volt, amely rám is felszabadítón hatott.
Pountney sokkal többet vitt véghez, mint amennyit el
szoktak ismerni: ô az, aki az angol színpadokon forra-
dalmasította az operát.

– Angol rendezôként milyennek látja a német operahá-
zakat?

– A próbák lefolyásában és az elôadásszámban óriási
különbségek vannak. Riasztóak a felújítások módsze-
rei. Ha az ember két-három évvel késôbb viszontlátja a
saját munkáját, gyakran rá sem ismer. Nem a mozgá-
sokra vagy a húzásokra gondolok, ezek kevésbé izgat-
nak; az a baj, hogy a produkció eredeti intenzitása és
mondanivalója afféle elmosódott énekesi színházzá
gyöngül. Látszik, hogy volt valaha egy eszméktôl átha-
tott, koncepció vezérelte elôadás, ám a felújítás éneke-
sei merôben más szinten mûködnek. Angliában a fel-
újításokat három-négy héten át szokás próbálni, és
gyakran hívják vissza az eredeti rendezôt vagy legalább
egy nagyon erôs asszisztenst. Mostanság, ha nem sike-
rül elcsípnem egy adott németországi produkciót az
elsô szezonjában, az eredeti szereposztásban, az erede-
ti rendezôvel, el sem megyek megnézni, mert csak
annyit látnék belôle, amennyi a rendszer életben tartá-
sához szükséges.

– Azért van-e ez így, mert a rengeteg különbözô operát
csak korlátozott számban lehet elôadni? 

– Pontosan. Gyönyörû dolog, hogy a németek állam-
polgári büszkeséggel tekintenek színházukra, ehhez
azonban hozzátartozik, hogy egy-egy évad repertoárja
minél szélesebb legyen. A Trisztánból, mondjuk, ösz -
sze sen két-három elôadást dobnak be, akkor is, ha az
tíz éve készült, és mostani formájában nem is emlé-
keztet a hajdanira. Megértem, miért van szükségük a
német intendánsoknak és színházaknak erre a rend-
szerre, de egyetérteni nem tudok vele. Az angol gyakor -
lat egyik abszolút helyes eleme a stage manageri rend-
szer. A próbateremben végig jelen van a stage manager,
a helyettese és két asszisztense. Ismerik a pro dukciót,
és ôk viszik színpadra az elôadást. Német országban
viszont a próbaidôszak utolsó két hetében a rendezô-
asszisztensek viszik színpadra az elôadást, és ilyenkor
a színpadon senki sem tudja, mi történik voltaképpen.
Ez az eljárás gyötrelmes, fölösleges ráncokat vés a részt -
vevôk arcára, amellett veszélyes, és a Gesamt kunst werk
létrejöttének semmiképpen sem tesz jót. A pro duk -
ció elvégre, a technikai vonatkozásokat is beleértve,
szerves egészként született meg.

– Ha egy színházzal – az ön esetében például Frank -
furttal – rendszeres kapcsolatba kerül, megkívánhatja-e,
hogy változtassanak a helyi gyakorlaton?

– Frankfurtban, Bernd Loebe szobájában egy dél -
után ra összeültem a mûszaki vezetôvel és a mûvészi
személyzet néhány tagjával, és megbeszéltük mindazt,
ami az általam világszerte megtapasztalt rendszerek-
ben szerintem a leginkább bevált. Hogy Bernd mind-
ezt a különbözô munkaügyi törvények és pénzügyi
problémák kereszttüzében mennyiben képes érvényre
juttatni, azt nem tudom. De a színházban végsô soron
csak az a fontos, hogy az elôadási széria bemutatóján,

a függöny felmenetele után egy jó, feszes, az embe-
reket stimuláló produkció kerüljön színre. Az ilyenbôl
pedig, rendszer ide, rendszer oda, Németországban
sincs kevesebb, mint Angliában. Mi itt most belsô,
szer vezeti dolgokról beszélünk; számunkra, szakmabe-
liek számára ez érdekes, a közönséget azonban hide-
gen hagyja.

– Milyennek találja a német közönséget?
– Elôször hadd mondjak valamit a japán közönség-

rôl. Ha az ember Japánba készül, elôre felvilágosítják,
hogy az ottani nézôknek mások az elvárásaik, ezt vagy
amazt igénylik, és ragaszkodnak a nagy nevekhez. Én
azonban, miközben saját országomtól a lehetô legtávo-
labb, egy nyilvánvalóan eltérô kulturális környezetben
láttam munkához, azt tapasztaltam, hogy akárhol dol-
gozzunk: az embereket a színházi/zenei élményen be -
lül ugyanaz érinti és fogja meg. Ha az elôadás mulat-
ságos vagy humoros, az emberek nevetnek, ha nem
mulattat, senki el sem mosolyodik. Németországban a
produkció erényei és gyengéi szemlátomást ugyanúgy
hatnak, mint Angliában; ugyanakkor azonban – és ezt
én figyelemre méltónak, sôt lenyûgözônek találom – a
német közösségek kulturális életében az eszmék, a
gondolatok különösen fontosak. Itt az ember nem
érheti be egy szépen manikûrözött, csillogó, gördülé-
keny elôadással, még akkor sem, ha ragyogó színészi
játékkal fejeli meg; ha nem alapul valamilyen jelentés-
szerûségen, ha nem kapcsolódik emberi identitásunk
valamilyen szintû megvitatásához, nem arathat sikert.
Tapasztalatom szerint Németországban ez a feltétel
túl nô minden, az énekesi teljesítmények esztétikai
vagy akár csak technikai értékén alapuló megítélésen. 

– Vajon mindig jelen volt Németországban ez a tényezô?
– Meglehet, hogy az eszmék világából fejlôdött ki,

Hegelbôl például, vagy a legnagyobb európai szellemek
esztétikai vitáiból – és ezek abban a korszakban, Kant
óta, elsôsorban Németországban voltak jelen. Az eszté-
tikai kérdéseket méltónak tartották arra, hogy mély filo-
zófiai problémákként vizsgálják ôket; míg Angliában
ezek Hume és Locke óta mellékes problémáknak szá-
mítottak. Angliában az esztétika filozófiája igencsak
csökevényes. A már említett állampolgári büszkeség
folyományaként minden német fejedelemségnek meg-
volt a maga udvari színháza, és ezáltal az esztétika a
társadalom gondolkodásában központi helyet kapott.
Az angol színházat viszont a jellemek vezérlik. Ha vala-
ki ezt a londoni utcán mondaná, meglincselnék, de
akkor is tény, hogy Shakespeare-nél vajmi kevés nagy
eszmét találunk. Ezzel szemben ô alkotta meg a drá-
mairodalom jó néhány legnagyobb jellemét, és ami a
költôiséget illeti, senki sem múlta felül. Igaza volt
Alexander Pope-nak: „…voltak gondolatok, de senki
ilyen jól meg nem fogalmazta ôket.” Mulatságosnak
tûn het, de Shakespeare gondolatait a legérzékelhetôb-
ben a német elôadások fejezik ki. Az angol elôadások
legnagyobb élményeit komplex jellemeket megtestesí-
tô izgalmas színészi teljesítmények szerezték. Amikor
német asszisztenseim Londonban járnak, és színházat
néznek, mind azt mondják: „Ó, ha nálunk is ilyen vol -
na a színészi játék, a véget nem érô hablatyolás és kia-
bálás helyett!” Ám mi, angolok hajlamosak vagyunk rá,
hogy ne a darabot, hanem a jellemeket játsszuk.                          
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– Németországban a prózai színház nagy hatással volt
az operajátszásra, és növelte a közönség fogékonyságát a
pro dukciós értékekre. Így van-e ez másutt is?

– Azt hiszem, Angliában a nyolcvanas évek óta ez
éppen megfordítva történt: az opera hatott arra, ami a
prózai színházban történik. Kialakult a gyakorlat, hogy
operarendezôket kérnek fel prózai drámák színrevite-
lére. Úgy tûnik azonban, hogy az adott szereplôgárdá-
val ez a munka sohasem ment simán. Az angol színé-
szek ellenálltak azoknak a vizuális és gondolati drá-
máknak, amelyeket nem a jellem vezérel. Az ilyenfajta
színházzal szemben még ma is igen erôs az ellenállás.
Ritka az olyan prózai elôadás, amelyben, hogy úgy
mondjam, zsigeri impulzió érvényesülne, és ha mégis
akad, azt többnyire operarendezô alkotta meg. Amikor

Stephen Daldry színre vitte Priestley Váratlan vendégét,
ezt a szokásosnál fogalmibb elgondolású prózai drá-
mát, valósággal özönlött a közönség, és az elôadást éve-
kig játszották a West Enden. Ám még az ilyen társula-
tokban sem akadt ember, aki a továbbiakban hasonló
stílusban rendezett volna. Az angol közönség ki van
éhezve erre a színháztípusra, és a színház haldoklik,
mert nem nyújt semmi újat. A brit színházi establish-
ment retteg ettôl a fajta elôadás-kultúrától, éppen azért,
mert képtelen elôállítani. Az angol színház mélyén
min dig ott lappangott az amatôrizmus iránt érzett
gyen gédség. Nincs még egy ország, ahol léteznék ez a
jelenség: a helyi mûkedvelôk, kicsit olyasformán, mint
a mesterdalnokok, összegyûlnek a városi kultúrterem-
ben, és a Marat/Sade-tól Gilbert és Sullivan HMS Pina -
fore-jáig az égvilágon mindent elôadnak. Bennünket
mint nemzetet sokkal inkább kielégítenek a szakkép-
zettség és alkalmasság nélküli mûvészkedôk, mint
azok, akiknek képzettségük és gyakorlatuk is van, és
értenek valamelyest a dologhoz. Sokkal örvendetesebb,
ha az operát egy filmrendezô vagy egy orvos viszi szín-
re, mint ha rátermett és alkalmas ember venné kézbe!

– Bayreuthi munkásságában mit érzett nyereségnek, és
mi okozott problémát?

– Tisztában vagyok vele, hogy valamely bizarr okból
mindenki azt szeretné, ha az ember belekötne Wolf -
gang Wagnerba. Meg kell azonban mondanom, hogy
esetemben Bayreuth megfelelt minden, az épülethez
fûzôdô várakozásnak. A produkció létrejöttét elôsegítô
tényezôk közül az egyik legfontosabb, hogy az illetô
színház jól szervezett legyen. Minél több idôt tölthe-
tünk a próbateremben anélkül, hogy közben más dol-
gok miatt szoronganánk, annál több idôt szentelhe-
tünk a világításnak, a színpadi munkának stb. Alap -
vetô, hogy minden gyönyörûségesen áramvonalas
legyen, még egy olyan szerfölött bonyolult intézmény-
ben is, amilyen Bayreuth, ahol hét nap alatt hét operai
bemutatót tartanak. Nos – Bayreuthban megvan ez az
áramvonalasság! Bayreuthot egész egyszerûen hihetet-

lenül, fenomenálisan jól mûködtetik. A Lohengrin ese-
tében interjúra, illetve meghallgatásra mentem – a
munkára ugyanis több rendezô is jelentkezett. Wolf -
gang az elején derekasan megizzasztott bennünket, de
akár egy párválasztási rituálén, mihelyt összeakasztot-
tuk a szarvunkat, megverekedtünk, és én megálltam a
helyem, senki sem adott több támogatást és segítséget
céljaim megvalósításához, mint ô. Voltak dolgok a pro-
dukcióban, amelyeket Wolfgang nem értett és nem is
kedvelt, de amikor eljött a borzalmas pillanat, hogy
szembenézzek a sajtóval, az egyik újságíró pedig éppen
arra az elemre kérdezett rá, amely Wolfgangnak sze-
mély szerint nem tetszett, azonnal felállt, és úgy vette
védelmébe, mintha a világ legjobb ötletérôl volna szó.

– Melyik része volt ez az elôadásnak?
– Az, amikor Elza az I. felvonás végén a vízbe ugrik,

vagyis elmerül a víz nônemû elemében, a saját tudat-
alattijában. Wolfgang attól tartott, hogy ez csak afféle
trükk lesz, azaz inkább gyakorlati, semmint intellektu-
ális ellenvetései voltak. Én makacsul hangoztattam,
hogy az egész víz-motívum – a víz az elôadás folyamán
fokozatosan kiszárad, és a III. felvonásban eltûnik egy
lyukban – alapvetôen fontos. Muszáj, hogy lássuk Elzát
egész életének talán egyetlen boldog és felszabadult
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pillanatában, és ennek kifejezésére valamilyen esztelen
tettre volt szükség. Wolfgang soha nem mondta, hogy
„ezt nem csinálhatod” – nem ilyen volt a légkör. Ô csak
szerette volna megérteni a dolgokat. Bayreuth jövôjét
illetôen nagyon veszélyes lenne, ha ez a jól hangolt és
ragyogóan mûködô színházi rendszer eltûnne, és elsik-
kadna belôle ez a családivállalkozás-szerû aspektus;
ebben az esetben nem lenne több, mint a fesztiválhá-
lózat egyik szokványos helyszíne. Wolfgang Wagner
fölötte áll az általános szakmai traccsnak és ökörködés-
nek. Ôt egyszerûen nem érdekli, mit gondolnak az
elôadásról mások; elhatározásra jut, és aztán ahhoz
tartja magát. A kritikákra rá sem hederít. Mindez egyre
ritkább a mi szakmánkban. Emellett Wolfgang nem
vesz részt abban a szövetségben, amely az intendánso-

kat vagy a bennfenteseket a
lemezgyártó cégekkel meg
az ügynökökkel összefûzi.
Bayreuthnak megvannak há -
zon belül a maga belharcai
és politikai nézeteltérései –
nem is hinné, milyen mér-
tékben! –, de ezek nem függ-
nek más, külsô struktúrák-
tól, sôt azok még csak nem
is hatnak rá.

– Nagy szerepet játszik az
ottani munkában a színház
erôs fizikalitása?

– Nem mondanám, hogy
ezzel mindig könnyû meg-
birkózni. A renoválás során
elkövettek néhány kataszt ro -
fális hibát. A két proszcéni-
um közti hézagot például
világosabbra kellett festeni,
mint amilyen Wieland Wag -
ner idejében volt, ez pedig
azzal jár, hogy a zenekarból
kicsap a fény. Kész ôrültség,
hogy nem fekete lett. Az em -
ber egyszerûen képtelen el -
sö tétíteni. A kormány ra gasz  -
kodott hozzá, hogy a restau-
rálás szubvencionálása fe jé-
 ben mindenütt az eredeti
színeket kell használni, ami
ostobaság, hiszen a mo dern
világítási technika és a zene-
kari árok megvilágítása ren-
geteget fejlôdött. Egyszó val a
Lohengrin sötétsége te kin te -

té ben az volt a legnehezebb, hogy egyáltalán sötét
legyen. Másfelôl továbbra is csodálatosnak tartom,
hogy az ember ennyire közel lehet az elôadókhoz.
Mint ha egyfajta mozi vagy televízió születésénél vol-
nánk jelen. A színpadon lévô személyhez olyan közel
kerülünk, hogy részletesen látjuk, mi megy végbe a
tekintete mögött. Valóságos csoda ez. És persze a hang-
zás… A hangzásnak egyébként nem annyira a fedett
zenekari árokhoz van köze, sokkal inkább az elôadók
tökéletesen akadálymentes közelségével, az élmény

köz vetlenségének kikényszerítésével függ össze. Ha
Wagner saját Ring-rendezésérôl olvasunk, megtudhat-
juk, hogy a próbák során nagyon részletes, lélektani
hitelû, szövegalapú játékra törekedett – ami önmagá-
ban talán közelebb állt a modern (de nem a XIX. szá-
zadi) angol elképzeléshez. Mintha csak prózai drámá-
ról lett volna szó, úgy ragaszkodott ahhoz a meggyôzô-
déséhez, hogy a mondat egy-egy szava vagy valamely
szó mögöttese alapvetôen megváltoztathatja egy-egy
szereplô véleményét élete valamelyik fázisáról.
Szavanként vagy soronként kell elemezni, és a rende-
zônek is így, egyik szóról a másikra, sorról sorra kell
haladnia az egymást követô beszédek végtelen sivatag-
ja helyett, amely talán a Wieland utáni idôkben terjedt
el, amikor egyesek áttértek a szélsôséges stilizálásra, és
nem törôdtek a stilizáláson belüli lélektani részletek-
kel. Rengeteget gondolkodtam errôl a tokiói Ring-ren-
dezésem után. Az igazi, a Ring vagy a Trisztán mítoszát
feltáró stílusnak a részletesen, soronként elemzett szö-
vegbôl kell kiindulnia, aszerint, ahogy a szereplôk vál-
toznak, fejlôdnek, érvelnek. Semmi szükség például
olyan terebélyes hézagokra, hogy A walkür monológja
alatt az énekesnô negyven percen át üldögéljen egy
sziklán, a lándzsáját szorongatva. 

– Okoz-e nehézséget, ha Bayreuthban minden elôadás-
nak ugyanaz a világítástervezôje?

– Ez ellen kezdetben tiltakoztam; a magam világítás-
tervezôjét akartam odavinni. Amennyire tudom, a
2004-es Parsifalnál végül engedélyezték ezt a megol-
dást, de nem igazán vált be. De az egész csak addig
tûnik nehéznek, amíg az ember el nem kezd Manfred
Voss-szal dolgozni. Voss a fény kivételes zsenije, és sok
mindenre megtanított, amire a munkámban addig nem
is gondoltam, vagy amit nem vettem figyelembe. Sze -
retem az együttmûködésnek azt a formáját, amikor a
másik a saját tehetségével továbbfejleszti a produkció-
mat. És tekintettel az ottani, egy héten át hét különbö-
zô darabot váltogató repertoárpolitikára, talán nincs is
más alternatíva, mint egyetlen tervezôt foglalkoztatni.

– Van-e véleménye a bayreuthi nézôkrôl, és volt-e velük
kapcsolata?

– Én nem maradok ott a fesztivál tartamára; más ope-
rákat legföljebb a fôpróbán láttam. A saját bemutató-
mon persze ott vagyok, de utána elutazom; nem csel-
lengek ott hat vagy hét elôadáson, erre semmikor sem
volnék képes. Nagyon ritkán megyek vissza, mert úgy
érzem magam, mintha szellemként járnék vissza
kísérteni. Az ember persze osztogathat kis feljegyzése-
ket, de ha nem sikerült a szereplôket eleve olyan álla-
potba hoznia, hogy szabadnak érezzék magukat, ám
egyszersmind a próbafolyamat paramétereit is megért-
sék, akkor úgy sincs értelme... A lényeg, hogy a részt-
vevôk felszabadulásként éljék meg az elôadást.

– Létezik egyáltalán „Werktreue”? Szolgája-e ön a mû -
nek vagy a zeneszerzônek, avagy a mû csupán a rendezés
nyersanyaga?

– Van, amikor „werktreu” lehet az ember. Élô zene-
szerzôt vagy az írót meg lehet hívni a próbaterembe, és
lehet vele beszélgetni, vitatkozni, új dolgokat kitalálni.
Nagyon erôs dolgok is létrejöhetnek így. Nagyon sokat
dolgoztam modern írókkal és komponistákkal, és soha
nem volt olyan gond, hogy kiborultak vagy kétségbees-
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tek volna. Azt viszont, hogy mit mondott volna Mozart,
Wagner vagy Shakespeare, ha ott van a próbán, lehe-
tetlenség kitalálni; ebbôl következôen nem tartok rá
igényt, hogy más világosítson fel, hogy szerinte
Mozart, Wagner vagy Shakespeare mit mondott volna.
Azt tudjuk, hogyan reagálnak az élô zeneszerzôk, ha a
szövegben vagy a zenében valamit kifogásolunk: „Ne is
figyeljen oda”, „Akkor még nagyon fiatal voltam” –
mondják, vagy odaszólnak a karmesternek: „Tudom,
hogy így áll a partitúrában, de ez így akkor is túl lassú.”
Igen, ez hozzátartozik a kreativitáshoz. Óriási félreér-
tések kavarognak a szerzôi utasítások körül is. Az ilyen
szövegrészletek az elôadókhoz szólnak, és semmi
közük a nézôkhöz – ezért vannak zárójelben. Ha ön
vagy én, vagy David Alden színre visszük Az istenek
alkonyát, senki sem kap Wagnerbôl egy unciával is töb-
bet vagy kevesebbet. A karmesterek meghúzzák vagy
megváltoztatják a hangszerelést és a kórusrészeket, ezt
azonban a közönség nem bánja, mivelhogy észre sem
veszi (ami szerintem elég érdekes). Úgy gondolom, a
jelentôsebb operaházakban manapság egyetlen Wagner-
operát sem adnak elô anélkül, hogy a karmester ne
ejtene rajta zenei változtatásokat. A szerzôi utasítások
egyáltalán nem úgy mûködnek, mint egy jogi doku-
mentum klauzulái; nem jelentenek a jegyvásárlók szá-
mára kötelezô információt, hanem segítôkészen utal-
nak bizonyos hangulatokra, helyzetekre, helyszínekre,
ugyanakkor azonban száz százalékig kötôdnek az adott
kor színházi konvencióihoz, tehát korszerûsítésre,
újragondolásra, átértelmezésre szorulnak. Innen ju -
tunk el egy aktuális és nagyobb szabású mûvészeti kér-
déshez, ahhoz a fogalomhoz, amelyet Derrida vetett
fel, vagyis „a jelenvalóság utáni vágyhoz”. Ebben a mi
Isten halála utáni korunkban, ahol annyi bizonytalan-
ság vesz körül valamennyiünket, rendkívül fontos je -
len valóságra utal a gondolat, miszerint módunkban áll,
hogy egyéni kapcsolatot létesítsünk egy lángelmével.
Ez persze abszurd visszaélés a lélektani energiával, és
minden bizonnyal könnyekbe torkollik – ám mégis
rengeteg ember számára pótolja a vallás élményét.       

– Amikor kialakul önben a rendezôi koncepció, milyen
szerepet játszik a zene?

– Mindennél fontosabbat! Ez idô szerint például
A láng bécsi elôadásán dolgozom. Úgy jártam ezzel a
mûvel, mint Bloch Macbethjével: korábban nem ismer-
tem, de amikor megkaptam a megbízást, feltettem a
CD-ket, és meghallgattam a zenét – a szöveggel azon-
ban nem foglalkoztam. Ilyenkor szinte magától kiala-
kul egy atmoszféra. Meglehet, hogy még aznap elolva-
som a librettót is, de a zene meghallgatása nyomán
megszületô atmoszféra (az „aura”, ahogyan ma mond-
ják) erôsebben mozgósítja a képzeletemet, mint a szer-
zôi utasítások. Ezután kezdek dolgozni a szöveggel,
vagyis a téglákkal meg a malterral. Abban, hogy operá-
val foglalkozunk, az a nagyszerû, hogy a zene folyama-
tosan felszabadítja a képzeletet. A prózai drámának
nincs ilyen hatása; ott nem tehetünk mást, mint hogy
a szöveget tanulmányozzuk.

– És mi történik ezután?
– Nagyon hamar gondolkodni kezdek: melyik terve-

zôvel akarom megcsinálni a mûvet. A választást soha
nem a cselekmény, a kor vagy a korszak motiválja.

Mivel rendezéseim soha nem teljesen naturalisták,
nem számít, hogy ez vagy az a mûvész „jó naturalis-
ta/absztrakt díszleteket szokott tervezni”. Ami számít,
az a zene, a szöveg és a mû egész világa által sugallt
atmoszféra; ezen múlik, hogy kellemes és érdekes
lesz-e ezzel vagy azzal a tervezôvel dolgozni. Soha nem
szoktam sokat gondolkodni a részleteken – a konkrét
helyszínen, a jelmezek korhûségén vagy modernségén
–, amíg nem találkozom a tervezôvel, és munkához
nem látunk. Ez idô szerint a Halál Velencében elôkészí-
tése foglalkoztat, amelyrôl már tizenöt év óta élt ben-
nem egy pazar elképzelés, de miután munkához lát-
tunk az általam választott lengyel tervezôvel, az elkép-
zelés gyökeresen megváltozott – bár a beszélgetés elsô
szavai után egészen más irányba mentünk el.

– Nehéz volt Londonban újragondolni a Ringet, közvet-
lenül azután, hogy Tokióban is megrendezte?

– A tokiói Ring koncepciója már a Covent Garden fel-
kérése elôtt készen volt. De csináltam én négy Carment
meg három A bolygó hollandit is – olyan mûveket, ame-
lyek számtalan lehetôséget kínálnak. Persze ezekben a
darabokban mindig vannak mozzanatok, amelyeket
önállóan kell megoldani. Mialatt Tokióban dolgoztam,
már kirajzolódott elôttem egy merôben másmilyen
Ring is: Feuerbachon elmélkedtem, meg Isten halálán,
és egyre több háttéranyagot olvastam el, amelyek új
meg új színpadi megoldásokat sugalltak a mû lényegét
illetôen. A japán elôadás sokkal inkább valamilyen ma -
gasröptû fantázia a Ringrôl, míg a Covent Garden-beli
elképzelés sötétebb, zártabb, jobban fokuszált – miköz-
ben egyiket sem helyezném a másik fölé. A két elô adás -
ban vannak azonos megoldások, de ami az at mosz férát
illeti, jobban már nem is különbözhetnének.

– Még az azonos megoldások sem ugyanazokon a helye-
ken fordulnak elô!

– Ez igaz.
– Mi az énekesek szerepe a koncepció megvalósításában?
– Ha valakit olyasmire beszélünk rá, amiben nem

hisz, abból semmi jó nem születik. Ha a Ring rende-
zôje Wotant önkényeskedô, mindent és mindenkit
megrontó gazembernek tartja, komoly probléma szár-
mazhat abból, ha az énekes, épp ellenkezôleg, nemes
és nagyszerû lénynek képzeli, és nem hajlandó együtt
haladni a rendezôvel. Ilyenkor jobb, ha útjaink elvál-
nak. Ám manapság ez nemigen fordul elô. Az éneke-
sek mindinkább ráhangolódnak az énekes színjátszás-
ra, mind fogékonyabbak a zene felszabadító hatása
iránt, és ezért nagyszerû munkatársakká váltak. Mos -
tanában úgy érzem, könnyebb elboldogulni egy éne-
kessel, mint egy prózai színésszel, mégpedig azért,
mert az énekesek sokkal szabadabbak – nem tesznek
fel annyi gyakorlati kérdést, és hajlandóak részt venni a
közös, széles ölelésû, képzeletgazdag utazásokban. Ha
egy Wagner-énekes már harmincszor énekelte Sieg -
frie det, igazából olyan kalandot keres, amelyben a sze-
rep megújulhat. Akár gyárban, akár operaüzemben
dolgozik az ember, rossz hatással van rá, ha unja a
munkáját.

– Ugyanez a helyzet a karmesterrel is?
– Eszményi esetben a karmesterrel már a díszlet vég-

legesítése elôtt le kell ülni, hogy megismerkedjünk az
ô sajátos problémáival. Különösen fontos ez a Wagner-
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elôadások esetében, hiszen ezeknél lényegében szín-
házi forradalomról van szó. Amikor a karmester rögzít
egy akkordot vagy egy témát, vagy a maga módján értel-
mez egy szünetet, bizonyos értelemben ô is a produk-
ció rendezôjévé válik, és a rendezô kapkodhatja a fejét,
ha karmestere nem osztja vagy nem érzi át az ô értel-
mezését, vagy például vidámra hangol egy jelenetet,
amelyet ô lassúnak szánt. 

– És mi van akkor, ha a karmester alapvetôen nem ért
egyet a koncepcióval?

– Nagyon ôszintén azt kell mondanom, hogy ilyet
még soha nem tapasztaltam. Az olyan karmesterek,
mint Tony Pappano, Lionel Friend, Steven Sloane,
John DeMain vagy Daniel Barenboim, ragaszkodnak
hozzá, hogy a kezdetektôl beszálljanak a munkába, és
nem sajnálják rá az idôt. Tony Pappanóval mindig el
szoktunk menni három napra egy szállodába, és ott
dolgozunk az adott elôadáson. Méltánytalanság lenne
azokkal szemben, akik százhetvenöt fontot adnak ki
egy jegyre, ha a rendezô és a karmester nem alakítana
ki egymással konstruktív viszonyt. Ez egyenesen köte-
lezô; hozzátartozik a szerzôdéshez. Ha két évvel a
mun ka megkezdése elôtt úgy fest, hogy ezt a kapcsola-
tot nem lehet megteremteni, akkor el kell menni az
igazgatósághoz: válasszanak a két ember között. El vég -
re senki sem akar hét héten át a próbaterem poklában
szenvedni, és senki sem tûri jól, ha minden egyes dön-
tés kapcsán feszültség támad. Az ilyen helyzetbôl nem
sül ki semmi jó.

– Legyen-e köze az operának a társadalomhoz?
– Éppen ez a dolga! A XIX. század wagneri forradal-

ma – és szerintem ez a forradalom Wagner legnagyobb,
az egyes mûveket is meghaladó teljesítménye – azon
az elgondoláson alapult, hogy a színház váljék az adott
társadalmi közösség legfôbb, központi jellegû vallási
élményévé. Jómagam, úgy is mint ateista, ebben feltét-
lenül hiszek. Számomra ez maga a derridai „szükséges
jelenvalóság”, amihez természetesen nem kell valami-
lyen ideológiát vagy akár esztétikai iskolát követni.
Nyílt szellemmel kell fogadnunk mindent, amibôl fon-
tos igazságok és fontos élmények sarjadhatnak. Tehát
az operának igenis hatnia kell a társadalomra, és
Wagnert éppen azért csodálom, mert ô hitt ebben.
Egész életében olyan mûveket akart írni, melyek válto-
zást idézhetnek elô. Ebben áll a wagneri színház leg-
fôbb és örök kihívása: az, hogy vita tárgyává teszi társa-
dalmunk valamennyi aspektusát – a politikát, a vallást,
az archetípusos pszichológiát, az élet legnehezebb, leg-
rejtettebb vonatkozásait. És a színház az a hely, ahol
mindezzel szembesülhetünk. Családi hátterembôl
adódóan a színházba járás tette lehetôvé, hogy megis-
merkedjem egy tágabb világgal – mint ahogy a színház
képes rá, hogy jóformán minden területen megváltoz-
tassa szemléletünket. Ha azonban a színház csak szó-
rakoztat, akkor hamarosan ernyedtté, dekadenssé vá -
lik. Ha meggondoljuk, mire képes a film ahhoz viszo -
nyítva, amivé a szórakoztatás és a hollywoodi kom -
mersz züllesztette, máris Wagner diskurzusánál tar-
tunk. Az ô idejében is üzletiessé vált a színház, és csak
szórakoztatni akarta a hosszú munkanap végére elfá-
radt embereket. Meggyôzôdésem: azért írt ilyen hosz-
szú darabokat, nehogy hasonló feltételek között, a

mun kanap végére aggatva lehessen játszani ôket.
Muszáj volt feltámasztania az ünnepi játékok gondola-
tát. Alkotótevékenységének minden egyes eleme egy
átfogó tervnek volt a része: így akarta megfiatalítani a
színházat mint kulturális entitást.

– Tévedett tehát Brecht, amikor Wagner operáit kuliná-
risnak nevezte?

– Feltétlenül. Látni ezt a Covent Garden példáján is.
A Wagner-operák azért vonzanak telt házakat, mert a
jegyek negyven százalékát nagyvállalatok vásárolják
meg ügyfeleik szórakoztatása céljából. Ezek a nézôk
azonban a Ring minden egyes darabját túlságosan
hosszúnak találják, és ezért sok az üres hely – miköz-
ben mások reggel öt órától állnak sorban, hogy bejus-
sanak. Wagner operáit senki sem a kulináris élvezet
kedvéért nézi meg. Az operának hatnia kell a társada-
lomra – és mégis el kell ismernünk, hogy a wagneri
forradalom elbukott. Úgy látom, manapság a színház
semmit sem jelent a társadalomnak.

– Így van ez mindenütt?
– Németországban kevésbé. Frankfurtban nagyon

sok fiatal nézôt látok. A színház továbbra is széles re -
per toárral dolgozik, és egyáltalán nem aggasztja, ha a
pénztári forgalom csak ötven-hatvan százalékos. A kö -
zönség gazdagok, szegények és fiatalok széles skáláját
öleli fel, és az elôadás ma is közösségi, állampolgári
esemény.

– Mit gondol, hozzájárulnak-e az ön rendezései az egyes
darabok körüli folyamatos vitához?

– Nagyon is nyitott vagyok a gondolatra, hogy az elô-
adások hozzászóljanak a mû körüli vitához, és fontos-
nak tartom, hogy maga a rendezô is részt vegyen a
közte és a nézôk, közte és a közösség között zajló dis-
putában, sôt a disputa mibenlétének meghatározásába
is beleszóljon. Angliában többek között éppen azt fáj-
lalom – és ez a mostani korszak e tekintetben különö-
sen kedvezôtlen –, hogy az operakritikusok általában
nem mozdítják elô ezt a vitát. Nem vitatják meg, mirôl
szól a darab, és honnan közelítjük meg, ha foglalko-
zunk vele. Ôk még mindig a konfekciós szakmában
ügyködnek: „Ez nem tetszik”, „Ez jó, ez meg rossz”,
avagy „Az oboa a 134-es ütemben félrefogott”, mond-
ják, ahelyett hogy a nagy kérdéseket vennék szem-
ügyre. Ha újságot veszek (amirôl már leszoktam), a
Frankfurter Allgemeinét választom, és megpróbálom
átküzdeni magam a kulturális rovaton. A német sajtó
betekintést ad a vitákba. A kritikusokat kevésbé érdek-
li, hogy az embert személy szerint ledorongolják vagy
feldicsérjék; ehelyett meg akarják érteni, hogyan illesz-
kedik az adott elôadás a szóban forgó opera vagy szín-
darab körül zajló disputába. De talán ezzel is úgy va -
gyunk, mint Anglia Tony Blairrel: ahogy olyan minisz-
terelnököt kaptunk, amilyet megérdemlünk, úgy az
angol operajátszás is olyan sajtót kap, amilyet megér-
demel. Beértük a konfekciós operával – nem csoda, ha
a kritikusaink is konfekciós szabásúak.     
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