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– Jó, hogy intettél felém az imént, mert hirtelenjében
nem ismertelek fel. Amikor elôször találkoztunk, a toruńi
fesztiválon, kalap volt rajtad, s azon fura napszemüveg.
Azóta akárhány fotót láttam rólad, mindig ezt viselted,
sôt, azt láttam a honlapodon, hogy akár egy óvodásnak, ez
a jeled: kalap napszemüveggel.

– Ennek története van. 1998 körül az antwerpeni
Nemzeti Színház mûvészeti igazgatója lettem. A szín-
ház sajtóosztályán mondták a lányok, hogy „Luk, ki
kéne találni valami jó imidzset, hogy amikor látnak té-
ged az emberek a városban, azonnal beazonosíthassa-
nak: aha, ez az a pasas a Nemzetibôl!” „Hát, van egy
kalapom…” – válaszoltam bizonytalanul, de az ötlet
nem nyert, minden második ember kalapot hord,
mondták. Pár napra rá eszembe jutott, hogy van énne-
kem egy napszemüvegem is, méghozzá Kambod zsá -
ból. Mi van, ha azt felrakom a kalapra? Na, ez már tet-
szett nekik. Azóta velem van mindkettô. Tegnap elôtt
is így szólított a hangosbemondóban a színház portá-
sa: „A kalapos-szemüveges urat keresik a portán!”
Most nincs rajtam, mert a reggelihez nem hoztam le,
de felszaladok érte, egy pillanat, és itt vagyok. Elôször
vagyok Magyarországon, mégsem mindegy, miféle
védjegyet hagyok magam után…

(…)
– Azért hoztam ezt szóba, mert amikor legelôször rá-

néztem a fotódra, hirtelen azt hittem, egy bányász néz
rám: barázdált arc, fáradt tekintet, bányászlámpára em-
lékeztetô szemüveg…

– A nagyapám bányász volt. Ezt láttad volna meg
rajtam?

– Á, nem. Csak azt, hogy ez egy olyan ember, aki sok
mindent megélt már. Nehéz életed volt?

– Szerintem nem. Sôt, nagyapámhoz képest világ-
életemben nagyon is szerencsés voltam. Gondold el, ô
tizenkét éves korától bányában dolgozott egészen ad-
dig, mígnem ötvenévesen tüdôbajban meghalt.

– Te most vagy ötven.
– Igen. És még mindig élek, sôt, mostanáig bányá-

ban sem dolgoztam egy percet sem. A szüleim egy ha-

jón voltak, mindenfélét szállítottak Antwerpenbôl
Németországba és vissza, nagyon keményen melóz-
tak. Én viszont, velük szemben, megvalósíthattam az
álmaimat a színpadon. Igaz, ezek gyakran rémálmok,
de hát a színháznak dolga is, hogy szembesítsen ben-
nünket szorongásainkkal, eltitkolt félelmeinkkel. És
azokból van bôven. Ha így nézem, akkor igen, nehéz
életem volt, ahogy mindenkinek az van. Mert élni nem
könnyû. Szenvedéssel, azzal is, kikövezett az út, amin
végigmegyünk. 

– Bányász nagyapa, hajón robotoló szülôk – ettôl me-
nekültél, amikor a színészi pályát választottad?

– Nyilván. Bár ez nem tudatosult bennem. Tízéves
voltam, amikor a szüleim hajója elsüllyedt, és ôk elve-
szítettek mindent. Aztán letelepedtek, és földmûvelés-
be fogtak, nem túl sikeresen. Amikor elkezdtem Az
ügynök halálát, az apámat láttam magam elôtt, ahogy
munkanélküliként csak ül, és néz maga elé…

– …kezében távirányító, és bámulja a tévét, mint Willy
Loman a Schaubühne elôadásában? 

– Pontosan. Nézte és kommentálta a mûsort, párbe-
szédet folytatott a képernyôn szereplô alakokkal.
Keserû emlék. Kamaszként egyfolytában azt mondo-
gattam, hogy én soha nem kerülhetek ilyen helyzetbe.
Ez börtön, ahonnan mielôbb ki kell szabadulnom. És
akkor egyszer csak, egészen véletlenül, színész lettem.
Ahogy az életben minden véletlenül történik. Persze
folyton döntéseket hozunk, és azt próbáljuk elhitetni
magunkkal, hogy szabad akaratunk irányítja az éle-
tünket. 

– Mi akartál lenni?
– Hát mi?! Futballista!
– Komolyan?! Én is!
– Fazekas László volt a példaképem. Ismered?
– Még jó. Hú, vigyázzunk, mert mi most a SZÍNHÁZ

címû lap megbízásából beszélgetünk…

* Ezúton mondunk köszönetet a Goethe Intézetnek, a vendégjáték se-
gítségükkel tudott megvalósulni. A toruńi fesztiválon látott elôadásról
2007/6. számunkban közöltük Bérczes László kritikáját.

Egy megfigyelô 
B E S Z É L G E T É S  L U K  P E R C E V A L L A L

II. Bárka Fesztivál vendége volt a berlini Schaubühne 
am Lehniner Platz, és a társulat két alkalommal játszotta el 

a magyar közönségnek Arthur Miller Az ügynök halála címû drámáját.
A belga származá sú Luk Perceval rendezése az elmúlt évad egyik
kiemelkedô németországi eseménye volt, az elôadás sokak örömé -
re Berlin, München, Toruń és Szöul után eljutott Budapestre is.*
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– A színház akkoriban eszembe sem jutott. A szüle-
im életükben nem jártak színházban. Voltak könyve-
ink, olvastak, nem voltak igénytelen emberek – de a
színház Belgiumban a gazdagok szórakozása volt.
A szüleim szegény munkások voltak, akik, ahogyan az
Ügynök szereplôi is, szégyellték szociális helyzetüket.
Tizenöt éves lehettem, amikor anyám bement az osz-
tályfônökömhöz fogadóórára, mégis, mi legyen ezzel a
gyerekkel. „A fiú nagyon félénk, asszonyom, talán el
kéne vinni valami pszichodráma-tanfolyamra, hogy ol-
dódjon” – mondta a tanár. Engem akkoriban tényleg
csak a foci érdekelt. Nem is játszottam rosszul, benne
voltam a tizenhét éven aluliak válogatottjában, és az
volt az álmom, hogy egyszer a Real Madridhoz kerü-
lök. Talán félénk sem voltam, inkább visszahúzódó.
Nem vettem részt. Megfigyelni szerettem a dolgokat.
Most is azt szeretem. Nem résztvevô, hanem megfi-

gyelô vagyok. Órákig el tudok üldögélni úgy, hogy
semmit nem csinálok, csak figyelem az embereket. Ez
vonz a színházban is. Ülök, és figyelem a színészt.
Ez a legizgalmasabb.

– Ezért mondod hát gyakran, hogy a pályaudvar a ked-
venc helyed, ahol kedvedre nézelôdhetsz.

– Igen, az ideális színház. Látod a tömeget, benne az
egyes embereket, akik hozzák-viszik a titkukat, nem
kerülsz velük kapcsolatba, de megérint a magányuk, a
bezártságuk, ahogy saját lényük foglyaiként közleked-
nek a világban, manapság különösképpen, ahogy a
mobilra vagy az mp3-ra tapadnak – és közben szaba-
don fantáziálhatsz, kik lehetnek, hová tartanak, milyen
kapcsolatban élnek… Azt a mindent átitató melankóli-
át élem meg ilyenkor, aminek kifejezése a mûvészet,

azon belül is a színház feladata, és gyökere abban az
olthatatlan vágyban rejlik, hogy együtt legyünk, és
megosszuk magányunkat másokkal. Ez az az elhagya-
tottság, amit mint nagykabátot cipelünk egy életen át,
és amibôl kiszakadni vágyunk, hogy feloldódjunk a
szerelemben, a barátságban, az aktív, tevékeny életben
– és aminek megvalósítása majdhogynem lehetetlen.
A színház megadja a lehetôséget arra, hogy megfi-
gyeld a másikat, megéld azt, hogy ôt is ugyanaz a szo-
rongás, félelem és kétség gyötri, mint téged, és ez a kö-
zös élmény egy elôadás erejéig kioldhatja pecsétként
belénk égett magányunkat. 

– Közösségi élménnyé válik a magány.
– És ez nem kevés. Mindenki számára azonos szel-

lemiség lengi be a teret, és ez az együttlét erôt ad. A kü-
lönbözô vallások is ezt hirdetik: egyetlen univerzum
részei vagyunk, összetartozunk – csakhogy a minden-

napokban azt éljük meg, hogy frusztráltak és elhagya-
tottak vagyunk. A színház spirituális tere, a katarzis ál-
tal megszületô közösségi élmény igenis oldja ezt a ma-
gányt. Katarzis… nem tudjuk, mit jelent, de használ-
juk a szót, és amikor megéljük, külön-külön és együtt,
akkor azonnal felismerjük: ez az. 

– Ki és hogyan éli ezt meg? A nézô, ahogy belekerül egy
jó elôadás atmoszférájába, a rendezô, ahogy figyeli a szí-
nészt, a színész, ahogy azonosul a tragikus hôssel?

– A katarzisra nem lehet vadászni. Nincs az a ren-
dezô, aki kidekázza neked a boszorkánykonyhájában.
Nem tudod megragadni. Ahogy a zen-buddhizmus-
ban vagy a buddhizmusban mondják: nem kaphatod
el a megvilágosodás pillanatát. Ez az a véletlen és
gazdag pillanat, amikor érzelem és tudatosság együt-
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tesen kiragyog, és ehhez kell a rendezô, a színész, az
aznapi közönség… Ôszintén szólva meggyôzôdésem,
hogy mindennek még a Holdhoz is erôsen köze van.

– A Holdhoz?!
– Igen, ahhoz. Ahogyan a tenger is a Holdat követi.

És minthogy testünk nyolcvan százaléka víz, a mi ma-
gatartásunkat is meghatározza a Hold. Teliholdnál egé -
szen másként viselkedünk, mint újholdnál. Ezt a szín-
házban is megfigyeltem. Teliholdnál kifinomultabbak
az érzékszerveink, a színészek is, a nézôk is érzéke-
nyebbek, ezért aztán ha csak tehetem, ilyenkorra idô-
zítem a premierjeimet. Legutóbb Salzburgban szeren-
csém volt: a Molière-bemutatóm teliholdnál játszódott. 

– Ha jól tudom, ez volt az elsô Molière-rendezésed, igaz,
rögtön négy nagy drámát – Mizantróp, Don Juan, Tar -
tuffe, Fösvény – ötvöztél egybe. Egy másik klasszikus vi-
szont végigkíséri pályádat: szinte valamennyi Csehov-
drámát megrendezted, némelyiket többször is. Csehov
neve jutott eszembe, amikor a színházban megélt kollektív
ma gányról beszéltél. 

– Amikor Csehovot olvasom, mindig az az érzésem,
hogy ezek az emberek az én személyes ismerôseim.
Ráismerek a nagybátyámra, a nénikémre, a szomszé-
domra, az összes vidéki ismerôsömre – merthogy
Csehov a vidéki emberekrôl ír. És persze azokról, akik
egy rövid idôre meglátogatják ezeket a vidékieket. 

– Eszembe jut legendás Ványa bácsi-elôadásod: a két
vendég, a professzor és fiatal felesége távoznak, és árván,
elhagyatottan, esôben ázva ott ülnek tovább a maradók,
talán örök idôkig ülnek ott, a színpadon.

– Igen, erre ítéltettek. Egymáshoz és a vidékhez ren-
delve élik le az életüket. Legtöbb rokonom és ismerô-
söm a flamand vidéken él. Csehov-történet játszódik le
mindig, mikor hazamegyek: összegyûlnek és bámul-
nak engem mint olyasvalakit, aki a Városból, a Nagy -
világból érkezik. Van ennek egy általánosabb, vidéktôl
és várostól független, egzisztenciális vonatkozása, és
Csehov ezt ragadja meg: létezésünk börtönébe zárva
éljük az életünket, miközben folyamatosan és hiábava-
lóan próbálunk kiszakadni ebbôl. Illetve pillanatokra
úgy hisszük, kiszabadulunk, ám azonnal észrevesz-
szük, hogy csak egy másik börtönbe kerültünk.
Csehov ezt tudja. Hôsei állandóan elvágyódnak:
Moszkvába, munkába, jövôbe, másik városba, szín-
padra, akárhová, csak innen el – és persze mindig ku-
darcot vallanak. Ez szomorú, de végtelenül mulatságos
is. Valószínûleg felesleges elvágyódni, tudjuk is ezt, és
mégis, vak és korlátolt együgyûséggel folyton ezt tesz-
szük. Menthetetlenek vagyunk, soha nem jutunk el
Moszkvába.

– A Három nôvérre hivatkozol, és épp ez az a Csehov-
darab, amit még soha nem rendeztél meg. 

– Elviccelhetem a választ azzal, hogy manapság,
amikor Berlinbôl Easyjettel ötven euróért bármikor
Moszkvába utazhatsz, értelmetlenné válik ez a vágya-
kozás…

– …de hát Moszkva mindig ott van, ahol mi nem va-
gyunk, vagyis ahova soha nem is fogunk eljutni.

– Hát persze. Más oka van annak, hogy a Három nô-
vért mindig félretettem: imádom azt, hogy Csehov
szereplôi a legkétségbeejtôbb helyzeteikben is mulat-
ságosak. Nos, éppen ezt, a kisszerûség, a melankólia,
a tragédia mögött megbújó humort nem találom eb-

ben a darabban. Ôszintén szólva az is igaz, hogy lát-
tam Marthaler rendezését, ô igenis meglelte ezt a hu-
mort, sôt, az az elôadás nagyszerûen sikerült, és nem
látom annak értelmét, hogy magam is megpróbálkoz-
zam vele.

– Mindenesetre az általad rendezett Ványa bácsiban
tökéletesen megvalósul kétségbeesés és humor egysége. Én
még ilyen Asztrovot nem láttam: borostás, szemüveges, re-
megô, nyáladzó, görcsös kisember, igazi lúzer. A szöveg
elemzése vezetett ehhez a figurához, vagy valamelyik kö-
zeli ismerôs, netalántán a színész az, akibôl megszületett
ez a szánalmas, nevetséges, de szeretni való csodabogár?

– …Én magam vagyok az… Igen. És persze a színész.
De fôleg én.

– Elôttem a SZÍNHÁZ novemberi száma, hadd idéz-
zek most Koltai Tamás kritikájából, aki Salzburgban, ta-
lán egy teliholdas éjszakán, látta a Molière-elôadást, és a
következôket írja a Thomas Thieme által játszott, eggyé
gyúrt négy Molière-karakterrôl: „…nem tehetünk mást,
mint hogy még egy személlyel kibôvítjük az allegorikussá
vált – egyfajta Akárkivé transzponált – figurát: magával
Percevallal.”

– Hát igen, igaza van. De hiszen magunkat keressük
mindegyik szereplônkben, és bizonyos esetekben nyil-
vánvaló azonosság jön létre, még ha ennek felismeré-
se nem is mindig boldogító. Asztrov patetikusan be-
szél arról, hogy milyen egyedül van, hogy ôt nem vár-
ja otthon senki, hogy ôt nem szereti senki, és ô sem
szeret senkit. Hiteles pátosz van a szavaiban, de hát ne
felejtsük el, hogy ez az ember egyfolytában részeg.
A darab is ezzel kezdôdik: részegen beszámol arról,
hogy részegen megoperált valakit, aki meghalt. Utálja
magát ezért, és ez az önutálat csak nô a darab során.
Nagyon izgat ez a téma, a Molière-elôadás alapkérdése
is ez. Azt gondolom, hogy a mai európai társadalom
kultúrájának egyik kulcsproblémája éppen ez: az
öngyûlölet. Ez az a közös vízjel, ami mindannyiunk
életrajza mögött ott bújik. A Paradicsomból kiûzöttek
bûntudatával születünk, és hiábavalóan vágyakozunk
vissza az elveszített angyali ártatlanságba. Foglalkoztat
a bûnös énképe, azé, aki folyamatos lelkifurdalással éli
az életét. Ezt a keleti kultúra nem ismeri. Egy filmet
forgatok most a japánokról, és érdekes megfigyelni,
hogy ôk az önmagunkra vonatkoztatott gyûlöletet nem
ismerik. Megkérdezték egyszer a dalai lámát, mit gon-
dol az önutálatról, és ô nevetve kérdezte, az meg mi-
csoda. Ennek gyökere Istenhez fûzôdô viszonyunkban
van. Tudunk egy tökéletes világról, amiben egyetlen
tökéletlen teremtmény van: az ember. Így látjuk a vilá-
got, a természetet, a gombát a bokor tövében, a levelet
a fán… Minden tökéletes, verseket zengünk róla, és
közben azt éljük meg, hogy mi magunk fogyatékos, sé-
rült teremtmények vagyunk. A keleti filozófia a termé-
szet részének tekinti az embert, nem szakítja ki abból.
„Az univerzum vagyok” – mondja a buddhista. A mi
nyugati kultúránk erre bután úgy reagál, hogy „hú, mi-
csoda egója van az illetônek”. Pedig csak arról van szó,
hogy nem ismerik azt a tudathasadásos állapotot, ami
az európai ember sajátja. És itt lehet megragadni
Asztrovot. Utálja magát, bûntudata van, mert úgy érzi,
miatta halt meg valaki. Emiatt egyfolytában iszik, utá-
lata nôttön-nô, és emiatt képtelen a szeretetre.
Pusztítja a szeretetet és a szerelmet. Állandóan provo-
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kálja a professzort és Jelenát, rombolja kettejük kap-
csolatát, és közben, úgymond, szerelmet vall. De akkor
esne igazán kétségbe, ha a nô ôt választaná. Már más-
nap kimenekülne a vágyott kapcsolatból. Ez igazán
mulatságos Csehovnál: bemutat nekünk egy orvost,
aki pusztítja az életet. Ezzel az ellentmondással élek
együtt magam is: természetesen a legszeretetremél-
tóbb ember szeretnék lenni, és közben utálatos és utál-
kozó vagyok. Ez van. De ez az ellentmondás segít a
színházcsinálásban, hiszen a színház a feloldhatatlan
ellentmondások, az igenek és nemek együttes állításá-
nak a színtere. Legalább egy-egy pillanatra ezek egyen-
súlyát kellene megtalálni, mindenesetre az adott elô-
adásnak ez sikerülhet, de az egyes szereplôknek nem.
Asztrov egy pillanatra sem találhatja meg az egyen-
súlyt, hiszen ahhoz az kellene, hogy legalább egy fel-
szikrázó villanásra józan legyen. Az egyetemes szere-
tetroham és az öklendezési roham találkozik itt. És ez
a remek fiatal belga színész meg tudja ezt csinálni,
mert bátor, érzékeny, és ismeri az életet: a szerelmi
vallomás kellôs közepén okádni kezd, és mi, akik rész-
véttel fordultunk Asztrov felé, nevetni kezdünk. 

– Az említett harmóniát te megtalálod a színházban?
– Nem. Számomra a színház maga a rituális tér,

ahol valamiféle vudu szertartás zajlik. Most egy ameri-
kai gitárossal dolgozom, nagyszerû fekete zenész, aki
látta néhány elôadásomat. Ô használta ezt a szót: „em-
ber, de hisz ez vudu!” „Hogy érted ezt?” – kérdeztem.
„Ez a színpadi szertartás olyan, mint a blues: általa az
élet szédítô szakadékába nézhet az ember.” Menet
közben kétségbeesést élünk meg, de utána elfog ben-
nünket valami felszabadító érzés. Nem mondom én,
hogy ez a szabadság, de legalább kiokádhatjuk ma-
gunkból a szart, a mocskot. És ez manapság, amikor
minden azt mondja, „keep smiling”, nem mellékes.
Amikor belekalapálják a fejedbe, hogy évente cseréld
le a kocsidat, és az idióták boldogságával kövesd a
szappanoperák sémáját, a színház lehetôséget ad arra,
hogy kiszakadj a fogyasztói mókuskerékbôl. Hogy
megtisztulj. 

– Ez történik Biff-fel Az ügynök halála végén: taknya-
nyála folyik, és kiokádja az összes mosolyt és az egész, ôt
körülvevô hazug világot. Mindettôl végre megszabadul –
de mi marad?

– Végre leszakad az apjáról, fellázad ellene, de a szo-
morú a történetben éppen az, ami marad: a gyûlölet.
„Seggfej!” – vágja oda halott apjának, és ezzel meg-
örökli tôle a minden irányba kisugárzó gyûlöletet.
Felébredhetne benne a mérhetetlen szeretet is, de
nem, a gyûlölet születik meg. Ez szomorú, de igaz.
Tudhatjuk, késôbb majd jön a szégyenérzet. Ahogy
Asztrovban is, amikor elköszön a végén. Vagy szegény
Szonya, aki merô elfojtás, és már azt is szégyelli, hogy
él, hogy egyáltalán van. És az ügynök is szégyelli, mi-
lyen helyzetbe került. Kulcsszó a szégyenérzet. Willy
Loman álmai a porban: jövôtlen, értelmetlen élet. Az
Ügynök is, a Ványa is a szégyen közegét ábrázolja. 

– Mindkét elôadás megvalósítása nagyon egyszerû esz-
közökkel történik: Willy és Linda például két órán keresz-
tül csak ülnek és hallgatnak vagy beszélnek, a Ványa hét
szereplôje ül velünk szemben egy-egy széken, a professzor
néha felkér valakit táncolni, de egyébként „semmi” nem
történik a színpadon. Az Andromaché szereplôi egy

emelvényen ülnek-állnak, szöveget mondanak, az Ôszi
álomban arcok vannak, és a szöveg. A játék, úgymond,
kisrealista, míg a teremtett közeg stilizált – így sikerül
olyan sûrítményt létrehozni, ami a lehetô legkisebb egység-
be préselve meg tudja ôrizni az eredeti darabok gazdagsá-
gát, miközben megteremti a robbanásszerû történések le-
hetôségét. Egyszerû, de nem leegyszerûsítô fogalmazás.
Magától értetôdô, bár gyanítom, megválaszolhatatlan a
kérdés: hogyan csinálod ezt?

– Nincs módszer. Nézzük például a szöveget: soha
nem azért húzok ki valamit, hogy egyszerûsítsek – sôt,

még összetettebb, titkot rejtô jelentést keresek. Ami
engem nagyon zavar a mai színházban, ideértem az
operát is, az a mindenáron megoldást kierôszakoló
koncepció. Válaszokat, életmegoldásokat gyömöszöl-
nek a fejembe, miközben éppen ezek hiányáról kelle-
ne szólni. Tudom én, manapság nagy az igény arra,
hogy az embereknek megoldásokat nyújtsunk. „Nem
beszélhetünk mindig a kétségbeesésünkrôl” – mond-
ják nekem a fiatal rendezôk. Ez igaz. De nem is az a
dolgunk, hogy leleplezzünk: leleplezzük Sztálint,
Hitlert, Busht, illetve megtehetjük ezt, miért ne, de
közben saját felelôsségünkrôl is kell szólnunk. És ez
persze kényelmetlen, annak is, aki megszólal, annak
is, aki ezzel szembesül. Engem az nem érdekel, hogy
felmutassam a bûnöst és a hôst, és ezzel azt sugalljam,
hogy ha rájuk mutatunk, megváltjuk vele az életünket.
Nem. Az érdekel, hogy a tudatlanságunkat fogalmaz-
zuk meg. Mert meggyôzôdésem, hogy ez a lényeg:
nem tudunk semmit. Ha ide eljutunk, ha elfogadjuk
azt, hogy nincs kezünkben a helyes válasz, a megol-
dás, akkor ebben a közös tudatlanságban megleljük az
összetartozást. Akár az összekapaszkodó vakok a sö-
tétség birodalmában.  Ezért „barmolok” bele még a
klasszikus szövegekbe is: Az ügynök halálából kisze-
dem azokat a konkrét utalásokat, amelyek az amerikai
társadalmat, a „rendszert” nevezik meg mint elveszett
életünk legfôbb okát. Mi vagyunk a rendszer. A mi
egoista, önzô életvitelünk az, ami fenntartja ezt a rend-
szert. Könnyû azt mondani, hisz van is benne igazság:
mindenért Bush a felelôs. De akkor hol maradunk mi,
hol marad saját felelôsségünk elrontott életünkért?!
Van itt még valami: azt tapasztaltam, hogy a mûvészet
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a titkok által születik meg. Ha mindent elmondunk-ki-
mondunk, mi marad? Semmi. Ezért is imádom a vas-
útállomást, ahol megjelenik egy-egy ember, de nem
mond magáról semmit.

– Behozza és kiviszi élete titkát.
– Pontosan. 
– Az ötvenéves rendezô többet tud, mint az egykori, hu-

szonéves színész?
– Többet. Mert tudom azt, hogy nincsenek válaszok.

Huszonöt évesen nyilvánvaló volt számomra, hogy vál-
toztatni fogok a világon, megváltom a színházat, és

magam döntök saját sorsomról. Megpróbáltam, nem
sikerült. Semmi nem úgy történt, ahogy elôre elgon-
doltam. 

– Ez csalódás?
– Nem, ez tanulság. És erre a színház tanított meg.

Ahhoz, hogy élet szülessen a színpadon, a közös sem-
mibôl kell elindulnunk. Ha a már tudott dolog lenyo-
matát fogalmazza meg valaki a színpadon, az halott
színház. Üres forma. Nem érdekel a dogmatikus, ide-
ológiával, úgynevezett tudással terhelt színház. Tit kok -
kal teli, alkotó közeget kell létrehozni, s ehhez a kíván-
csiság és a figyelem vezet. Érzékenység és bizalom,
alázat és tisztelet a másik iránt. Ez a fajta színház
olyan számtalan húrral felszerelt hangszer, ami a kiis-
merhetetlen életet zengi. Ezért hát kimondhatatlanul
szerencsés vagyok, hogy ezt a hangszert én nap nap
után megszólaltathatom. Ebben engem a színészek és
olyan nagyságok segítenek, mint Shakespeare,
Molière, Csehov…

– De még az említett klasszikusok híres szövegeit is meg-
lehetôsen szabadon kezeled. Az új szövegváltozatok már a
próbák elôtt megszületnek?

– Darabja válogatja. Amikor például a Schlachten!-t
rendeztem, ami igazi irodalomból, Shakespeare szö-
vegeibôl épül fel, a próbákat megelôzôen évekig dol-
goztunk az anyagon. Csehov vagy Miller esetében –
természetesen ez is irodalom – inkább csak húztam,
és a próbákon illesztettünk be új mondatokat. Mind -
ketten sokat utalnak az adott orosz vagy amerikai tár-
sadalomra, ezekre nem volt szükségem. Ôk az akko-
ri jelenre, mi a saját jelenünkre és helyzetünkre vo-
natkozó szövegekkel operáltunk. Sokszor kértem a

színészeket, hogy ne tanulják meg a szövegüket, ha-
nem mindent próbáljanak meg saját szavaikkal el-
mondani. Ez persze a próbafolyamat kezdeti, szabad
idôszaka. 

– Úgy vettem észre, bizonyos szabadság megmarad az
elôadás idejére is, az Ügynökben néha mintha ott, a szín-
padon születnének aznapi újdonságok.

– Ez elsôsorban a Happyt játszó színész számára
megengedett. Millernél alig mond valamit, miközben
Happynek hívják. Vajon miért? – tettük fel a kérdést a
próbákon. Aztán beszéltettük. Egyfolytában hülye vic-
ceket mond, azt játssza, hogy ô „Happy”, pedig csak
egy boldogtalan bohóc, a család udvari bolondja, akire
persze senki nem figyel. A semmit mondja.

– A nézô persze figyel rá, mert mulatságos és szánalmas
az az igyekezet, az a hiábavaló erôfeszítés, amellyel figyel-
met szeretne kicsikarni. Más kérdés, hogy vajon képes-e a
nézô manapság olyan figyelemre és koncentrációra, amire
egy tízórás Schlachten! vagy egy ötórás Molière esetében
szükség van.

–Amikor Shakespeare-t Belgiumban rendeztem,
négy színész kiszállt már a próbák kezdetén, mond-
ván, nem lesz egyetlen nézô sem, aki ezt kibírja.
Kibírták. Nem tudom, nem szoktam ezen gondolkod-
ni. Azt hiszem, a színház a figyelem mûvészete is.
Igaz, manapság minden percben klipekkel, állandóan
mozgó képekkel, ilyen-olyan kameramozgással, vizuá-
lis lavinával támadnak bennünket, én mégis azt hi-
szem, hogy az ember vágyja a csendet, a figyelmet, a
koncentrációt is. Úgy vettem észre, a nézôk kíváncsian
figyelik például Willy Lomant, aki két órán keresztül
csak ül a kanapén, és bámulja a tévét. 

– Thomas Thieme játssza a szerepet, aki korábban az
általad rendezett Othello címszerepét is alakította, illetve
a négy Molière-figurára is ôt választottad. Miért?

– Thomas mindenekelôtt egy kivételes színész.
Vagyis hát nem színész. …Nem-színész. Ô soha nem
próbál eljátszani egy szerepet, ô mindig megpróbál az
lenni. Ô nem „átél”, ô az. Saját érzéseit, saját lényét
mûködteti. Ritka ez a színházban. Ez a behemót oran -
gután, ez a természeti jelenség nem akar semmit kife-
jezni, mondani, elérni. Van és él a színpadon. Nem
akar megfelelni a nézônek, a kritikának, egyszerûen
mûködteti magát. Aztán persze kifejez, mond, elér –
többet, mint bárki. Egy ember, akit nem érdekel, csú-
nya vagy szép, ízléses vagy ízléstelen, sôt, sokszor ki-
fejezetten gusztustalan – akár bármelyikünk. Sokan
éppen ezért ki nem állhatják, ez nem színészet, mond-
ják. Nekem az. Vagyis nem-színészet. 

– Igazolja ezt a közönségünk reakciója. Thomas
Thieme szerepel a Bárka Fesztivál zászlaján, és sokan kér-
dezték: „Ez egy színész?! De hisz pont olyan, mint a
szomszédom, az apám, a portás a gyárban…!”

– Látod, errôl beszélek. Természetesen nemcsak
róla van szó. Nagyszerû emberekkel dolgozhatok
Németországban, de ez így volt Belgiumban is.

– Számos elôadást többször is megrendeztél, elôbb
Belgiumban, majd Németországban. Miért?

– Ennek többnyire gyakorlati okai vannak. A Schlach -
ten! volt az elsô. Flandriában kicsi a „piac”, néhány hó-
nap után meghal minden elôadás. Márpedig fájt a szí-
vem érte, három évig tartott az elôkészület, és egy évig
próbáltam a színészekkel. Szerettem volna, ha nem

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i
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hal meg olyan hamar a dolog. Megrendeztem hát újra,
és játszhattuk Salzburgban, Hamburgban, Münc hen -
ben… Az is jó, hogy másodszor már ott kezdheted a
munkát, ahol korábban abbahagytad. Soha nem má-
solat készül. Inkább az történik, hogy a munka befeje-
zése után jövök rá az igazán jó megoldásokra, és min-
dig arról ábrándozom, hogy ha újrakezdhetném, más-
hogyan fogalmaznék. Megadatik az, ami az életben
nem: a mai eszeddel újrakezdhetsz valamit.

– Az újrakezdésrôl jut eszembe: évek óta a Schaubühne
meghatározó rendezôje vagy, és a napokban olvastam,
hogy 2009-tôl…

– … átveszem a hamburgi színházat. De ez még egé-
szen friss, hol a csodában olvastál róla? 

– Nyilván valahol az interneten. A sikerek csúcsán vagy,
miért hagyod el Berlint?

– Huszonkét éve dolgozom színházban, hosszú ideig
egy kis társulatot, majd az antwerpeni Nemzeti
Színházat vezettem. Azt azért hagytam ott, és csatla-
koztam a Schaubühnéhez, mert belefáradtam abba,
hogy nap nap után egy egész színház felelôssége sza-
kadt a nyakamba. Ki akartam szállni, és csak rendezni,

szabadon, felelôsség nélkül. Ahogy telt az idô a Schau -
bühnén, egyre jobban átláttam a mûködést, és egyre
feszítôbben éreztem, hogy – ha módomban állna –
sok mindent megváltoztatnék. Ekkor érkezett az aján-
lat, legyek a hamburgi színház mûvészeti vezetôje. Ez
kihívás, ami jó pillanatban jött. Szomorú szívvel me-
gyek el Berlinbôl, szeretem a várost, nagyon szeretem
a Schaubühne színészeit, akik közül egyesek talán ve-
lem tartanak majd… De látni kell a riasztó jeleket is:
Berlinben a színházak támogatottsága egyre kisebb,
márpedig a Schaubühne eleve csekély támogatással
mûködik, majdhogynem magánszínház, azaz egyre
nagyobb a nyomás rajta, hogy mindenáron megôrizze
a közönséget – ez pedig a kommersz felé billentheti.
Ebben nem szeretnék részt venni. Csinálom, ahogy
szoktam: tízévenként hátat fordítok mindennek, és el-
indulok másfelé, az ismeretlen felé. Abba a helyzetbe
hozom magamat, amikor újra és újra egyértelmûvé vá-
lik: nem tudok semmit.
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