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– Ön egy olyan nemzedék tagja, amely az utóbbi évtize-
dek radikális színházi és operarendezôi változásainak egy-
felôl produktuma, másfelôl folytatója. A rendezôi színház
talán sehol nem ment olyan messze következetességben,
bátorságban és nagyon sokszor blöffben, mint Német -
országban. Önt milyen hatások érték? Volt-e egy vagy két
olyan élménye, amelyrôl úgy gondolja, ezek indították el
ezen a pályán? Miért választotta az operarendezést? 

– Hamburgban nôttem fel, ott tanultam, és az otta-
ni operaházban láttam Harry Kupfer egyik rendezését,
Händel Belshazzar címû oratóriumát vitte színre. Ez
annyira megmozgatott, hogy ennek a rendezésnek kö-
szönhetô, innen datálódik a zenés színház iránti sze-
retetem. 

– Ön Götz Friedrichnél tanult rendezést, említette
Kupfert, és lehetne még sorolni a nagyobb és kisebb neve-
ket. Vajon mi lehet az oka, hogy éppen Német országban
zajlott le ez a radikális színházi folyamat? A hagyomány
– vagy a folyamatosság állandó megtörése? Emlékeim sze-
rint Klaus Zehelein errôl egy interjúban olyasvalamit
mondott nekem, hogy ez a háború utáni német fejlôdés
része: az új értékek keresése és a régiek megkérdôjelezése
idézte elô az esztétikai értékek e változását.

– Szerintem ez a folyamat nagyon messze vezet;
már a húszas években, tehát még a náci idôk elôtt kez-
dôdött a berlini Kroll Operában. Itt kezdték el elôször
interpretálni a mûveket: a jelmezes koncert mûfaja he-
lyett zenés színházi produkciókat hoztak létre, kísérle-
teztek, és lehetôséget biztosítottak az avantgárdnak
mûvek kipróbálására. Itt volt például A bolygó hollan -
dinak az a legendás elôadása, amelyet Klemperer ve-
zényelt, és Piscator rendezett. Ezt a szépen induló fo-
lyamatot megtörték a nácik. Németország nyugati és
keleti felében a háború után eltérô irányba indult el a

zenés színház, gondoljon Felsensteinre, Ruth Berg -
hausra vagy Kupferra. Az operarendezés alapja szerin-
tem a lényeg, a mag keresése, és annak elkerülése,
hogy a közönség pusztán egy kosztümös koncertet lás-
son és halljon. 

– Jó, de nem válaszolt arra, miért éppen Német ország -
ban, és nem, mondjuk, Angliában, Amerikában, Francia -
országban kezdôdött és lett ilyen radikális a változás.
A hagyományokhoz való viszony miatt? A mentalitás mi-
att? Mondjuk, mert a németek alaposak, következetesek,
logikusak, satöbbi. Ez lenne az ok? 

– Igen, igen, igen. Azt hiszem, valóban van bennünk
egy olyan törekvés, hogy szeretünk a dolgok mélyére
hatolni, a végükre járni, megismerni a lényeget.
Olykor túlságosan is. Felboncolni, szétszedni, állást
foglalni. A másik ok talán a német operaházak szub-
vencionálásának rendszerében ke resendô. Ez alapjá-
ban különbözik az angol és a francia rendszertôl, hogy
az amerikairól ne is beszéljek. Nálunk a mûvészet sza-
badsága még az alkotmányban is rögzítve van. Az álla-
mi színházak nem azért kapják a pénzt az államtól,
hogy állami mûvészetet csináljanak, hanem hogy tár-
sadalmi igényeket elégítsenek ki. Járjanak a dolgok vé-
gére. Ez aztán vagy sikerül, vagy nem. De amit a né-

A dolgok mélyére 
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Spa nyolországról, hanem a XIX. századi Itáliáról. Ezért
aztán bátran meg lehet változtatni a kort a megközelí-
tésnek megfelelôen. Ám sok rendezô úgy gondolja,
hogy ha megváltoztatja a történet idejét, akkor attól egy
csapásra modern lesz az elôadása. Ez nem igaz! Ettôl
még könnyen lehet nagyon is konzervatív és unalmas.
A darab metaforáit kell megfejteni, s ehhez nem elég
a kor megváltoztatása. Szerintem egyébként minden-
hez jogunk van, hogy a történetet minél hatásosabban
tudjuk elmesélni. Hogy minél világosabban kiderül-
jön, mit is mond nekünk ma a darab.

– Ezt a versenyt énekes színészeknek írták ki, akik öt kü-

lönbözô darab szerepeiben vetélkednek. Az öt rendezô kö-
zött nincs versengés?

– Lehet, hogy ilyenre majd sor kerül, de én egyelôre
nem törôdöm vele.

– De azért csalódna, ha az ön énekesei közül senki nem
nyerne díjat?

– Természetesen azt szeretném, hogy nyerjenek! De
ez nem változtatja meg az én feladatomat. Minél jobb
elôadást csinálunk, annál nagyobb az esélyük. Ehhez
csak hasznos egy kis egészséges rivalizálás.

Az interjút Márok Tamás készítette
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metekrôl kérdezett, nagyon érdekes. Lehet, hogy ez
összefüggésben áll a németség mentalitásával, tehát
hogy itt német dologról van szó. Ami a megújulás
egyidejûségét illeti, azt néhány nagy személyiség –
Berghaus, Friedrich, Kupfer – megjelenésével magya-
rázom…

– Nekik mi közük van egymáshoz? 
– Ellenpólusai egymásnak. Felteszik a fontos kérdé-

seket, és teljességgel más eredményre jutnak. A mûvé-
szet szabadságába belefér, hogy ez lehetséges. A közel -
múltban láttam a berlini Deutsche Operben az Aidát
Christopher Alden rendezésében. Alden a cselekményt
egy észak-amerikai szektában játszatja, valamilyen ke-
resztény kisegyház közegében, „az ellenség köztünk
van” mottóval. A rendezésnek megvoltak a maga gyen -
géi, de nagyon szemléletes és látványos volt. Alden ezt a
darabot így interpretálja. Ugyanezt Amerikában soha
nem tehetné meg. Nincs az a színház, amely fölkérné rá. 

– Ennek az esztétikaiak mellett financiális magyaráza-
ta is van…

– Pontosan. A mecénások megmondják, mit akar-
nak kapni a pénzükért. Hát ez az, ami nálunk nincsen.
És ez a pluralizmus záloga. Felbecsülhetetlen dolog a
szabadság, az, hogy a politika távol tartja magát a szín-
háztól, nem szól bele a mûvészetbe. Látom, milyen fej-
lemények vannak Magyarországon vagy Csehor szág -
ban és másutt. Olaszországban mindennapos gyakor-
lat, hogy az intendánst vagy a zeneigazgatót a politika
nevezi ki. Nálunk az effajta pártkarrierek nem lehetsé-
gesek. Hála istennek.

– Németországban több helyen is tanítanak operarende-
zést. Mi az, ami önt Götz Friedrich osztályába vonzotta?
Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket nála tanult?

– A legfontosabb a zenei elemzés volt, a zene, a
komponista szándékainak megértése és ezek lefordítá-
sa. Sajnos elfoglaltsága miatt gyakran nem tudott ott
lenni, viszont mi sokszor mentünk el hozzá Berlinbe
próbát nézni. Tanításának lényege a világosság és egy-
szerûség, amellyel a legösszetettebb mûvet is értel-
mezni tudta. Egy Wagner-operát is meg lehet mutatni
világosan és egyszerûen. De legalább ilyen fontos volt
számomra, hogy a tanulmányaim végeztével elmen-
tem dolgozni a Komische Operbe. Ez még az NDK-
idôkben történt, még állt a fal. Ott mindennap megta-
pasztalhattam, milyen a jó zenés színház. 

– Ön szabadúszó. Nincs állásban egyetlen színháznál
sem, produkciókra szerzôdik. Jó ez? Így van több szabad-
sága a rendezônek, vagy úgy, hogy ugyanannál a szín-
háznál dolgozik, ahol persze hagyják dolgozni. 

– Szerintem így több szabadságom van. Engem azért
hívnak meg, mert tudják, hogy aha, ennek a Sturmnak
megvan a maga stílusa és esztétikai világa. Ehhez és
ehhez a darabhoz ez passzol. Akit állandó szerzôdés
köt valamely színházhoz, annak nagyobb engedmé-
nyeket kell tennie. Én ízlésbeli kérdésekben nem kö-
tök kompromisszumokat. 

– Magyarországon eddig csak egy rendezését láthattuk:
Debrecenben vitte színre A bolygó hollandit, nem sok ta-
pasztalatunk lehet az ön stílusáról. Ha arra kérném,
mond ja el, mit tart ön saját rendezôi stílusa alap vo ná -
sainak, melyek lennének a kulcsszavak?

– Redukció a színrevitelben és a tartásban. Az én
színházam erôsen formalisztikus, vonzódik a statikus
momentumokhoz is, tudván, hogy e statikusságot ki
kell tölteni, amúgy pedig nagy energia jellemzi. Az én
színpadomon nem tobzódnak az anyagok, nem szere-
tem az öncélú modernizmust, nem szeretem azokat
az elôadásokat, amelyek mindenáron itt és most akar-
nak játszódni. Elôadásaim erôsen átkoreografáltak, a
terek pedig inkább érzelmi, lelki terek, mint valóságo-
sak. A debreceni Hollandi-rendezés elég jól szemlélte-
ti ezt. 

– Prágában él, Németországban dolgozik. Kívülálló?
– Öt évig éltem kizárólag Prágában, de nyomasztott.

Most Berlinben és Prágában élek. Ha az ember így él,
másképp látja Németországot is. Szeretem ezt a sza-
badságot. Nemrég csináltam egy produkciót
Albániában. 

– Mit rendezett?
– A Fideliót.
– A Fideliót egy nemrég felszabadult diktatúrában…

Nagyon izgalmasnak tûnik. Megrendítô élmény lehetett.
– És micsoda diktatúra volt az! Ez volt a darab albá-

niai bemutatója. Nagyon erôs élmény volt megismer-
kedni azzal a letargikus, apatikus, kívül-belül szegény
világgal. Az embert nagyon gazdagítják az ilyen ta-
pasztalatok.

– Hogy fogadták az albánok a Fideliót? Ez az ô közel-
múltjuk. 

– Magukra is ismertek, és nagyon megrendültek. Az
ô életük metaforáival dolgoztunk. Florestan betiltott
író volt, aki e betiltottság belsô börtönébe zárva seny-
ved. Ô a fogoly. Leonora nem ismeri fel, majd az egyik
versét megleli a földön, és arról jön rá, ki a férfi. A vers
pedig egy, a harmincas években írott albán nemzeti
költemény. A közönség minden tagja ismerte. A zene-
kari árokban a muzsikusok némán együtt szavalták
Leonórával. Nagy pillanat volt. Sokan sírtak is. 

– Ön most egy nemzetközi operaverseny alkalmából van
itt, mint  az egyik elôadás rendezôje. Mit gondol errôl a
versenyrôl?

– Nagyszerû ötletnek tartom. Eleve a kiválasztás
rendszerét: az elsô körben a karmesterek válogatnak, a
másodikban workshopokat rendeznek, és ott választ-
ják ki a rendezôk a létrejövô elôadások közremûködô-
it. Felbecsülhetetlen értékû vállalkozás, hogy a világ
különbözô pontjain így létrejövô produkciók megis-
merhetôek lesznek. Szeged számára ez a nemzetközi-
ség élményét adja. Mert az opera nemzetközi mûfaj.
Szegeden két héten keresztül lehet majd nemzetközi
produkciókat látni és hallani, ami csodás. 

Az interjút J. Gyôri László készítette
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