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hatvankilenc éves Peter Steint nemzedéke
stílusteremtô színházi rendezôjének tartják.

Tanulmá nyait elvégezvén Fritz Kortner segédren-
dezôjeként kezdte pályáját a müncheni Kammer -
spielében. 1968-ban, mivel Peter Weiss Vitairat
Vietnamról címû drámájának egyik elôadása után
adományokat gyûjtött, August Everding intentáns
azonnal elbocsátotta. 1970 és 1985 között 
a berlini Schaubüh nét vezette. Jelenleg nagy
közönségsikert arat Berlinben az általa rendezett,
hétórás Wallenstein-elôadás, a címszerepben Klaus
Maria Brandauerral. A berlini Irodalmi Fesztivál
keretében Stein két alkalommal az Egy unalmas
történet címû Csehov-elbeszéléssel lép fel.

WELT ONLINE: A Wikipediában az olvasható: „Nar -
ciz  mu sa és kolerikus vérmérséklete miatt Steintôl minde-
nütt tartanak.” Mit szól ehhez?

PETER STEIN: Azt, hogy az emberek félnek tôlem,
magam is tudom. Van bennem valami természet adta
autoritás. De hogy kolerikus lennék, színtiszta elme-
baj. Ezt csak valamelyik régebbi meggondolatlan mû-
szaki hozhatta forgalomba. Akkoriban megesett néha,
hogy üvöltöztem.

– És a narcizmus?
– Merôben légbôl kapott! Olyan csúnyának találom

magam, hogy alig bírok tükörbe nézni. Inkább afféle
puhány fráternek érzem magam. Hajlamos vagyok azt
kívánni, hogy szeressenek, és emiatt mindenféle komp -
romisszumot kötök. A kilencvenes években a ber lini
Schaubühne a Faust-projektem miatt haladéktalanul
kidobott; amibôl az lett, hogy muszáj volt még intenzí-
vebben foglalkoznom a dologgal. És még így is rohad-
tul pipa vagyok az illetôkre.

– Eszerint két részre osztja az embereket: barátokra és el-
lenségekre?

– Pedig nem kellene. Még rosszabb, hogy sok ellen-
ségem idôközben beépült a saját személyiségembe.
Pél dául Claus Peymann.

– Ez afféle célirányos barátság?
– Barátság, az túl nagy szó volna. Ugyanabból a fából

vagyunk faragva, egy nemzedékhez tartozunk, és kö-
zös sorsunk, hogy a nyilvánosság elôtt akarnak kicsi-
nálni. Erre nem vagyok büszke. Így is vagyok valaki.

– Nemsokára talán ön is a berlini Volksbühnében fog
dolgozni?

– Azt már nem. Frank Castorf totalitárius államból
érkezett, és ezért a viselkedése is totalitárius. Engem,

mint minden nyugatnémetet, korábban neveltek át,
mint ôt. Bennünket toleranciára neveltek, és ezzel
megfosztottak németségünktôl. A németségnek mindig
fontos ismérve volt az intolerancia. Vagyis hálásnak
kell lennünk ezért. Ez volt a szerencsénk.

– Berlinben a Wallensteinhez nem lehet jegyet kapni.
Ezt elégtételnek érzi?

– Csak annyit mondok: hála istennek. Merthogy a
gázsimat még nem kaptam meg. Ebben az esetben
nemcsak rendezôként mûködtem közre, hanem vállal-
kozóként is.

– És elégedett az eredménnyel?
– A felújítópróbák alatt volt valami kényelmetlen ér-

zésem. Ha valamivel, akkor az általam berendezett
színházzal vagyok elégedett. Ez volt pályámon a tizen-
hatodik, és ez lett a legszebb.

– Peter Konwitschny rendezônek hiányérzete volt. Azt
kérdezte: „Tulajdonképpen mi az, amit itt elôadtak ne-
künk?!” Ön érti, mit akart mondani?

– Értem. Konwitschny nem rendezônek, hanem író-
nak tekinti magát, ezért is hoz össze csupa agyament
dolgot. Én azt rendezem, ami le van írva – ô viszont a
saját kvászát állítja elô, és ezzel tönkreteszi a mûalko-
tást. Az írásmûvekbôl tanulni kell, de ehhez Peter
Konwitschny túl ostoba és túl tájékozatlan.

– Az eddigi gyakorlattal ellentétben Elke Petrin és Peter
Fitzen kívül más útitársai most nem mûködtek közre.
Miért nem?

– Nem szoktunk bajtársi találkozókat szervezni.
A Wallenstein esetében a Berliner Ensemble színésze-
ire támaszkodtam. Szívesen láttam volna Corinna
Kirchhoffot, akivel jó barátságban vagyunk, de le -
mond ta a közremûködést. Szövetségesemnek érzem
Jutta Lampét is, akivel hosszú éveket töltöttünk együtt.

– Ön lát különbséget a Wallenstein és a korábbi rende-
zései között?

A színházi türannoszaurusz
öngyûlölete
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– Nemrégiben valami seggfej CD-re vette a régi brémai Torquato Tassómat.
Meglepett, milyen precíz volt az akkori beszédmunka; egyébként az is, hogy mi-
lyen gyönyörûek voltak azok az akkori fiatalok. Egynéhány siralmas bohócériától
eltekintve a játék nagyon komoly volt, közvetlen, realisztikus. A Gorkij-féle
Nyaralóktól kezdve aztán a munkásságom már nem sokat változott. Nincs stílu-
som, és nem is akarom, hogy legyen.

– Van-e olyan fiatalabb rendezô, akit elvisel vagy éppen kedvel?
– Már jó ideje abbahagytam a színházba járást. Többé nem hagyom, hogy hü-

lyét csináljanak belôlem. Külföldön azonban ismerek egy-két embert, például
Stéphane Braunschweiget és Emma Dantét. Holott tulajdonképpen ellenzem,
hogy a színházban nôk rendezzenek.

– Ugyan miért?
– Ez túl messzire vezetne. Történelmi okokból tartom helytelennek.
– Már több mint húsz éve, hogy kivált a Schaubühne vezetôségébôl. Megbékélt ezzel?
– Olyan különbözô emberektôl tanultam, mint Fritz Kortner, Therese Giehse és

Axel von Ambesser. Igazából nem születtem színházvezetônek. Ha itt az ideje, az
ember adja át a helyét. Ennyiben megbékéltem a dologgal.

– Demokratikus intézmény volt a Schaubühne az ön személye ellenére is?
– Mi voltunk az egyetlen színház, amely maga határozta meg magát. Fô vilá -

gosítótól szellôzési felelôsig minden voltam. Csak a csöcslengetéssel meg a dro-
gokkal nem volt dolgunk. Mindig kitaláltam valamit. Nem azért, mert viszketett
az elôbôröm, mint Konwitschnynak, hanem mert megvolt hozzá a tekintélyem.
A demokrácia csak a tekintélyen át tud érvényesülni. Persze az embernek olyan
helyzetben kell lennie, hogy az se ártson neki, ha leszavazzák. Tulajdonképpen
nem nehéz érvényesíteni az akaratunkat. Csak hagyni kell, hogy mindent alapo-
san megvitassanak. 

– Németországban soha nem rendezett operát. Talán túl sokat kér?
– Nem, sôt egyre olcsóbb leszek, mert soha nem emelem az árat. Meggyô zôdé -

sem tudniillik, hogy az ember, ahogy öregszik, egyre rosszabb lesz. A berlini
Deutsche Oper intendásnôje felajánlotta nekem Walter Braunfels Szent Johan ná -
ját. Micsoda szar darab! Soha nem rendeznék német operákban, mert én csak a
stagione-elv alapján dolgozom. A repertoárrendszer csak maradjon meg az olyan
falusi bugrisjankóknak, mint Konwitschny. Vidéken tökmindegy, melyik énekes
rejszol a fürdôkádban.

– Igaz, amit mesélnek, hogy Wagner Ringjét fogja rendezni Párizsban?
– Az ég szerelmére! Hiszen én antiwagneriánus vagyok! Amikor sok évvel

ezelôtt elvállaltam A Rajna kincsét, már a fôpróbáról elmenekültem. A Parsifalnál,
amelyet a halálos beteg Claudio Abbado kedvéért rendeztem meg, úgy szenvedtem,
mint egy állat. Hiába, a betegágy mellett az ember mindent megígér. Többször jár-
tam így Luc Bondyval is. Zenei szempontból Wagnernál minden fantasztikus.
Csak írónak ne lett volna olyan pocsék.

– Az operában látja a jövôjét?
– 2011-ig be vagyok táblázva. A New York-i Metben megcsinálom az Elektrámat

meg a Borisz Godunovot, Lyonban A pikk dámát és a Lulut. Egyetlen színdarab van,
ami nagyon érdekel: az Oidipusz Kolónoszban.

– Berlinbe most mint felolvasó tér vissza. Honnan ez a passzió?
– Autoriter demokrataként a Schaubühnében mindig olyan darabokat javasol-

tam, amelyektôl a színészeknek olyan üveges lett a tekintete, mint a tyúkoké, amikor
költenek. Ilyenkor felolvastam nekik a szöveget. Csehov Unalmas történetébôl azon-
ban külön Berlin számára készültem fel. Egy hatvanhárom éves pasasról szól, aki
undorítónak és tehetségtelennek érzi magát, de mindenki más el van tôle ragadtatva.

– Tehát hasonlít önre…
– Így igaz. Még abba is belementem, hogy túl kicsi legyen a gázsim. Higgyen

nekem: én nem tekintem magam mûvésznek. Közepes tehetségnek tartom ma-
gam, és szívesebben foglalkoztam volna valami értelmesebb dologgal. Már gye-
rekkoromban is kevés volt az önbizalmam. Harmincöt éves koromig égett a fü-
lem, ha be kellett mennem egy étterembe. Életemben egyvalamire vagyok büszke:
arra, hogy az egyetemen az én Oreszteia-fordításomat használják. Sôt meg is jelen -
tette egy komoly tudományos kiadó.
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SUMMARY
In our column „Forum” we publish
two further contributions to the debate
inspired by the National Theatre’s ma -
na gerial competition. Experts Ist ván
Ná nay and László Upor discuss the re-
lations of this competition to the prob-
lems of present-day Hungarian theatre. 

Critics of this issue, Andrea Tompa,
Noémi Herczog, Péter Demény, And -
rea Stuber, László Zappe, Judit Szán -
tó, Balázs Urbán, Tamás Koltai, Eszter
Balassa and Glória Halász evaluate for
us Péter Esterházy’s Rubens and the
Non-Euclidan Women (Pest Theatre),
Béla Pintér’s Children of the Demon
(Szké né), Thomas Bernhard’s The
Hun ting Company (Hungarian State
Theatre of Kolozsvár/Cluj, Ruma nia),
Eastern Railway Station by authors
Gábor Olivér Búss, Hilda Hársing and
Péter Rudolf (New Theatre), Arthur
Miller’s adaptation of Ibsen’s An Ene -
my of the People (Pécs), Oscar Wilde’s
The Importance of being Ernest (Radnóti
Theatre), Zoltán Toepler’s Corpus
(Studio K), Lev Tolstoi’s The Power of
Darkness (Kaposvár), Ferenc Dunai’s
The Beloved of Van Gogh (Tatabánya)
and Deployment, a musical by Péter
Hor váth and the group LGT (Tata bá -
nya). 

Two articles are devoted to two re-
markable revivals of Zsigmond
Móricz’s classical A Feast of the Gentry,
at Kaposvár and at Debrecen. László
Bérczes talked to both directors: Gábor
Rusznyák and Attila Vidnyánszky; his
interview precedes a review by
Szabolcs Székely of the Debrecen pro-
duction. 

Two obituaries follow in our column
„In Memoriam”. István Nánay evokes
the personality and career of puppet
artist Lajos Kós (1924–2008), founder
of the well-known Pécs puppet com-
pany Bóbita and Csaba Kutszegi de-
plores the premature death of dancer
Zoltán Nagy Jr. (1966–2008), out-
standing personality of the last two
decades of Hungarian ballet, rector of
the Dance Academy.

Csaba Kutszegi, this time in his
quality as critic, examines Passion, a
triple dance event at the Opera, with
choreographies of Yvette Bozsik, Antal
Fodor and Iván Markó, while Anna -
má ria Szoboszlai saw for us the first
product of a new series at Trafó, four
dance scenes under the title Minia tu res.

Budapest was also the place of a fes-
tival called LOW – a high-standard se-
lection of Dutch and Flemish theatre.
In her „postface”, Andrea Tompa
sums up the importance of the event;
Andrea Ráday reviews one of the
guest-performances, notably Peter
Greenaway’s The Mirror of Rembrandt,
Katalin Lôrinc saw two contemporary
dance programs, Poetic Disaster and a
double-bill of Manual Focus and 50/
50; while László Sz. Deme gives an
acco unt of Way Experiences — a high-
ly interesting discussion accompany-
ing the festival and focusing on the
cultural policies in the Netherlands
and the Flemish region of Belgium.  

In our column on „World Theatre”
László Limpek writes on his experi-
ences with France’s Théâtre du Soleil,
then Ariane Mnouchkine herself
evokes the beginnings of her world-fa-
mous theatre. László Sz. Deme exam-
ines some highlights of the Dublin
Theatre Festival and last but by no
means least the reader may enjoy a
highly personal, short but baffling
conversation with Peter Stein, one of
the icons of contemporary directing. 

Playtext of the month is Idyll by Csa -
ba Mikó. 


