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GÜNTER GRASS

Bele kell találni a szívbe1

2015 nagypénteke: Günter Grass számára, akit katolikusan neveltek, de valamikor letért a hitről, 
átlagos munkanap. 15 órára hivatott magához, a házába, Behlendorfba. Az alkalom: hat nappal 
korábban volt „A bádogdob” színpadi változatának bemutatója a hamburgi Thalia Theaterben, 
a rendező a belga Luk Perceval. Grass az első sorban ült; később a színpadon szemmel láthatóan 
meghatódva élvezte a tapsot. És most a ZEIT meghívására arról fog beszélgetni Percevallal (aki 
már Remarque „Nyugaton a helyzet változatlan” és Fallada „Kis ember – most mi legyen?” című 
műveit is adaptálta a színházra), hogy a regények egyáltalán színpadra valók-e, hogy mi történik 
ott velük, és hogy egyáltalán hogy ítéli meg a kortárs színház helyzetét. Két órát töltöttünk együtt, 
Grass most is, mint mindig, támadó kedvében van, szívesen mond véleményt. Szívja a pipáját. Ez 
lesz az utolsó interjúja – a Nobel-díjas mint színházi ember végrendelete. 

ZEIT:	Grass	úr,	néhány	nappal	ezelőtt	ön	is	megnézte	A bádogdob	című	regényéből	Luk	
Perceval	által	készített	színpadi	változat	bemutatóját.	Milyennek	találta?	

GRASS:	A	legjobb	dolog	történt	velem,	amit	csak	át	lehet	élni:	az	előadás	alatt	teljesen	
elfelejtettem,	hogy	én	vagyok	a	regény	szerzője.	Ez	egy	önálló	dolog,	és	elhibázott	lenne,	
ha	 összefüggésbe	 akarnánk	 hozni	 egy	 epikusan	 koncipiált	 könyvvel.	A	 színpad	 továbbra	
is	kukucskáló	színpad,	melynek	egy	meghatározott	 időre	le	kell	kötnie	a	nézők	figyelmét,	
egy	 másfajta	 feszültséget	 kell	 létrehoznia.	 Én	 jónak	 tartom	 azt	 az	 ötletet,	 hogy	 az	 öreg	
Oskar	visszaemlékezik,	és	visszadobolja	az	eseményeket.	A	fiatal	Oskar	hangja	az	égből	is	
nagyon	jó.	Ezt	én	még	egy	kicsit	felerősítettem	volna	az	öreg	Oskarral	folytatott	vitatható	
dialógusban.	De	mit	szól	ehhez	ön,	Perceval	úr?	

PERCEVAL:	Perspektíva	kérdése.	Egy	filmet	akartunk	csinálni,	amely	emlékekből	áll,	
és	amely	előttünk	játszódik	le.	Számomra	a	referenciapont	a	szüleim	voltak,	akik	körülbelül	
olyan	idősek,	mint	ön,	Grass	úr.	Ők	az	antwerpeni	kikötő	közelében	nőttek	fel,	ezt	a	környéket	
kis	Berlinnek	nevezik,	mert	a	német	V1-	és	V2-rakéták	szinte	porig	rombolták.	Azóta	anyám	
úgy	viselkedik,	mint	a	kis	Oskar:	a	túlélése	óta	biztos	distanciával	viszonyul	az	élethez	és	
az	 emberekhez,	 a	 folyamatos	 ítéletalkotáson	keresztül.	Engem	elbűvöl,	 hogy	 a	 könyvbeli	
alak	szinte	állandóan	gondolkodik.	Alig	van	dialógus.	Ez	volt	a	kihívás	a	nézők	számára	is:	
hogyan	lehet	behatolni	valakinek	a	fejébe,	aki	tulajdonképpen	hallgat?	

GRASS:	Az	 előzetes	 beszélgetésünk	 alapján	 az	volt	 a	 benyomásom,	hogy	 a	 könyvem	
Perceval	 úrnál	 jó	 kezekben	 van.	Hogy	 nemcsak	 az	 egyes	 jeleneteket	 akarta	 színpadhaté-
konyan	átültetni,	amelyek	a	regény	csábító	mozzanatai.	Például	az	angolna	 lófejjel	–	ez	a	
jelenet	a	könyv	megjelenésekor	heves	reakciókat	váltott	ki.	Voltak	olyanok,	akik	nem	ettek	
többé	angolnát,	mivel	tudni	lehet,	hogy	azok	holttesteket	is	esznek	…	A	rendezés	az	undor-
mozzanatot	nagyon	visszaveszi	–	rendkívül	reflektált	ábrázolás.	

ZEIT: Miért	 választotta	 ezt	 a	 könyvet,	 Perceval	 úr?	Ön	 is	 azt	mondta,	 hogy	nem	volt	
könnyen	megközelíthető	…	

PERCEVAL:	Az	ötlet	a	színházigazgatómtól	és	egy	dramaturgtól	származik.	Szerettek	volna	
valamit	csinálni	a	háború	befejezésének	hetvenedik	évfordulója	alkalmából.	Ez	nem	klasszikus	
drámai	 anyag.	A	 színpadon	 mindig	 szükség	 van	 konfliktusra.	 Mi	 nem	 illusztrálni	 akartunk,	
hanem	interpretálni	azt,	amit	a	gyermek	elmesél	–	létrejöhetne	egy	ellentmondás	az	elbeszélés	és	
a	színházi	történés	között	is.	Ez	egy	nagyon	meditatív	elbeszélés,	nem	epikus	színház,	amely	ezt	
mondja:	nézzétek,	milyen	rosszak	voltak	a	gonoszok	a	szegény	kicsikhez!	

ZEIT: A	szerzővel	való	kontaktus	segíti	vagy	inkább	gátolja	a	darabon	végzett	munkát?
PERCEVAL:	 Számomra	 inspiráló	 volt.	 Nagyon	 megérintett	 Grass	 úr	 nyitottsága	 és	

kíváncsisága:	 volt	 valaki,	 aki	 elmondta	 nekem,	 hogy	mi	 fontos	 neki,	 de	 azt	 nem	mondta	
el,	hogy	hogyan	kellene	megrendeznem.	Ezt	a	próbák	kezdetén	még	magam	sem	tudtam.	A	
színházcsinálás	olyan,	mint	a	hajózás	iránytű	nélkül:	az	embernek	van	egy	sejtése	arról,	hogy	
merre	lehet	észak,	de	egészen	biztosan	nem	tudja.	

GRASS:	 A	 szerző	 számára	 mindig	 kockázatos	 valami	 ilyesmivel	 foglalkozni.	 Én	 a	
magam	perspektívájából	a	nélkülözhetetlen	jelenetekre	hívtam	fel	a	figyelmet.	De	egy	ilyen	
projektnek	mindig	le	kell	mondania	további	elbeszélési	vonulatokról,	anélkül,	hogy	az	egé-
szet	fenyegetné.	

ZEIT:	 Öntől	 már	 más	 prózaszövegeket	 is	 átdolgoztak	 színpadra.	 Szokott	 ön	 aggódni	
amiatt,	hogy	mi	fog	történni	a	szövegeivel	a	színházi	emberek	kezében?	

GRASS:	Nem.	Ha	előttem	van	egy	vázlat,	és	azt	veszem	észre,	hogy	a	rendező	az	egészet	
csak	 kincsesbányaként	 használja,	 akkor	 egyszerűen	 nemet	mondok.	 Így	 egy	 sor	 rendezői	
megkeresést	elutasítottam.	

ZEIT:	Az	utolsó	befejezett	színdarabjában	(melynek	címe	Davor, és	1969-ből	származik)	
az	 első	 rendezői	 utasításban	 ezt	 olvassuk:	 „A	 szerző	 azt	 szeretné,	 hogy	minden	 rendező	
mondjon	 le	 a	filmbejátszásokról,	 a	 kabarészerű	betétekről	 és	 járulékos	 tömegjelenetekről,	
amelyek	valami	olyasmit	demonstrálnak,	amit	a	szerző	nem	akar	demonstrálni.”	

1	 Megjelent:	Die	Zeit,	Nr.	16,	2015.	május	2.	Az	interjút	készítette:	Christof	Siemes.
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GRASS:	Akkoriban	 kezdődött	 az,	 amit	 később	 rendezői	 színháznak	 neveztek.	 De	 én	
nem	akartam	a	darabommal	egy	rendezőnek,	aki	becsvágyó	és	biztosan	tehetséges	is,	egy	
forgatókönyvet	nyújtani.	Írtam	valamit	az	én	nyelvemen,	az	én	lehetőségeimmel,	és	ennek	
szubsztanciáját	 meg	 akartam	 őrizni.	 Nem	 a	 rendezői	 színházzal	 akartam	 szembeszállni,	
egyáltalán	nem	vagyok	rigorózus,	ha	rövidíteni	kell,	vagy	ha	a	szereposztás	kerül	szóba	–	
ezekre	a	színházi	döntésekre	a	szerző	előzetesen	nem	gondolhatott.	De	a	tiszteletnek	mindig	
jelen	kell	lennie,	erre	vonatkozik	ez	a	figyelmeztető	útmutatás.	

ZEIT:	Perceval	úr,	ön	elfogadná	ezeket?	
PERCEVAL: Nem	lenne	vele	problémám,	én	magam	sem	vagyok	híve	a	filmbejátszásoknak.	

A	 szem	 eltérít.	Arra	 van	 trenírozva,	 hogy	 előre	 nézzen	 és	 felismerje	 a	 veszélyeket.	Csak	
akkor	 tudunk	megnyílni	 teljesen,	 ha	 képesek	 vagyunk	 arra,	 hogy	 becsukjuk	 a	 szemünket	
és	csak	hallgassunk.	Az	én	színpadjaim	általában	teljesen	üresek,	csak	az	embereket	látjuk,	
amint	beszélnek.	A	művészetben,	a	színházban	kapcsolatot	keresünk	más	emberekkel,	egy	
közösségiséget.	 Ez	 egy	mély	 vágy,	 amellyel	mindannyian	 rendelkezünk.	 Érezhető	 lesz	 a	
koncentrációban,	amelyet	az	olvasáskor	mozgósítunk.	A	filmbejátszásokra	semmi	szükség	
sincs,	nekem	ezek	az	idegeimre	mennek.	

ZEIT:	És	mi	csábítja	önt	arra,	hogy	regényeket	állítson	színpadra?	
PERCEVAL:	Én	mindig	 jó	anyagokat	keresek.	Belga	vagyok	és	Németországban	dol-

gozom	–	és	mindig	el	kell	gondolkodnom	azon,	hogy	mivel	találunk	bele	a	német	emberek	
szívébe.	A	színháznak	érzelmekre	van	szüksége.	Engem	az	emberek	a	színpadon	csak	attól	
kezdve	érdekelnek,	hogy	valami	személyeset	mesélnek	el.	

ZEIT:	De	az	mégis	csak	feltűnik,	hogy	a	színházak	egyre	több	regényadaptációt	mutatnak	
be.	Ez	azt	jelentené,	hogy	a	felkavaró	anyagokat	már	egyáltalán	nem	színpadra	írják?	

PERCEVAL:	 Azt	 hiszem,	 ez	 a	 
megfigyelés	 hamis.	 Inkább	 úgy	 van,	
hogy	ma	már	nem	csak	a	színházi	ká-
nont	 vesszük	 tekintetbe.	Az	 előttünk	
lévő	generáció	még	az	irodalmon	nőtt	
fel.	 De	 az	 én	 nemzedékemet	 már	 a	
mozi	és	a	tévé	határozta	meg.	Ennek	
sok	 köze	 van	 a	 média	 fejlődéséhez,	
ami	 tulajdonképpen	 a	 fényképészet	
felfedezésével	 kezdődött.	 Már	 ez	 is	 
átalakította	 azt	 a	 módot,	 ahogy	 a	
színpadra	nézünk,	ahogy	a	jelekre	te- 
kintünk,	ahogy	a	sugallatokhoz	viszo-
nyulunk.	 Shakespeare	minden	 felvo- 
nás	elején	még	egyszer	összefoglalja	
azt,	ami	korábban	történt	–	az	ő	nézői	
analfabéták	voltak,	így	szinte	gyerme-
ki	módon	még	egyszer	elmagyarázzák	
nekik,	amit	láttak.	Ma	az	agyunk	egy	
nap	egymillió	képet	asszociál.	Sokkal	
gyorsabban	gondolkodunk.	

GRASS:	 Mindez	 igaz.	 De	 mégis	
azt	 kérdezem:	mitől	 ilyen	 teherbírók	
Shakespeare	 darabjai,	 ha	 hűségesek	
maradunk	hozzájuk,	és	nem	állandóan	
Heiner	Müller	 szemüvegén	keresztül	
nézzük	őket?	Azt	hiszem,	a	nyelv	mi-
att	 ilyen	 teherbírók.	 Shakespeare-t	 a	
német	romantikusok	olyan	csodálato-
san	fordították	le,	hogy	voltak	olyan	őrültek,	akik	azt	gondolták,	hogy	tulajdonképpen	német	
volt!	Ön	azt	mondta,	hogy	olyan	anyagokat	keres,	amelyek	beletalálnak	a	szívbe	–	ez	az	íróra	
is	érvényes!	Én	Danzigot,	a	hazámat,	a	németek	által	kezdeményezett	szörnyű	háború	követ-
keztében	veszítettem	el.	Fiatal	szerzőként	szükségem	volt	bizonyos	időre,	amíg	felfedeztem,	
hogy	akkor	írok	a	legkoncentráltabban	és	a	nyelvi	lehetőségeimet	kihasználva,	ha	megidé-
zem	azt,	amit	végleg	elvesztettem.	Az	elvesztés	mint	az	írás	alapja	–	ez	mutatkozik	meg	a	
könyveimben,	és	ez	jelen	van	az	ön	rendezésében	is.	De	ez	nagy	elvárást	és	kihívást	támaszt	
a	nézőkkel	szemben:	amit	szavakkal	megidézünk,	ő	maga	is	gondolja	el.	

PERCEVAL:	Amit	én	a	színházban	annyira	szeretek,	az	a	kollektív	odafigyelés.	Az	ember	
ezer	emberrel	együtt	ül	egy	teremben	és	együtt	meghallgat	valamit	–	ezt	a	mi	korunkban	már	
alig-alig	lehet	elképzelni.	Minden	gyors,	futólagos,	mindenkinek	fejhallgató	van	a	fülén,	teljesen	
magára	hagyatva	mozog	az	utcán,	és	közben	az	okostelefonját	babrálja.	A	figyelmünk	annyira	
szétszórt,	hogy	a	színház	valami	egyedülállót	követel	tőlünk.	A	színház	ezáltal	fenyegetett,	de	
ugyanakkor	erős	médium	is	lesz.	

GRASS:	Minden	regény,	minden	színdarab,	minden	költemény	–	ha	valóban	sikerültek	és	
van	szubsztanciájuk	–	ezer	és	még	több	interpretációt	visel	el.	A	könyv	csak	addig	az	enyém,	
amíg	 a	 kézirat	 fölött	 ülök.	Azután	mintegy	 elvették	 tőlem,	 és	 a	 saját	 útját	 járja.	Minden	
olvasó	egészen	másképp	olvassa	–	de	mindig	abból	kiindulva,	amit	a	szöveg	felkínál!	Min- 
den	kiegészítés,	amellyel	a	színházban	olyan	szívesen	élnek,	leértékeli	azt,	amire	a	szerző	
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törekedett.	Ha	a	 rendező	úgy	véli,	hogy	a	 szöveg	nem	elég	gazdag,	hogy	a	 rendezői	 fan-
táziájának	megfelelő	 anyagot	 kínáljon,	 akkor	 inkább	mondjon	 le	 róla,	 és	 rendezzen	meg	
valami	egészen	mást.	A	szekundernek	ez	a	győzelme	a	primer	fölött	 juttatott	el	oda,	hogy	
nem	írtam	többé	színdarabokat.	Ezt	egy	ideig	sajnáltam.	

ZEIT: Abban	a	majdnem	ötven	évben,	amely	eltelt	az	ön	utolsó	darabja	óta,	volt	olyan	
reális	dráma,	amit	ön	szívesen	alakított	volna	át	színpadi	drámává?	

GRASS:	Tulajdonképpen	nem.	Természetesen	megkérdezhettem	volna	magam,	hogy	pl.	
a	 „Wilhelm	Gustloff”	 elmerülését	 nem	 volna-e	 jobb	 drámában	megírni?	De	 ezt	 a	 sok	 holt	
anyagot,	amit	sokáig	magamban	hordoztam,	csak	egy	novellában	tudtam	életre	kelteni.	Én	is	
ugyanúgy	jártam,	mint	Luk	szülei.	Az	én	fejemben	sem	ér	véget	soha	a	háború,	nem	ért	véget	
a	mai	napig	sem.	

ZEIT:	Amikor	ön	a	Davor című	darabját	megírta	a	vietnami	háborúról,	akkor	annak	még	
nem	volt	vége.	Ma	el	tudnánk	képzelni	egy	kortárs	drámát	pl.	az	ukrán	háborúról?	

GRASS:	Ez	egy	epikus	anyag.	Oroszország	esetében	a	történethez	hozzátartozik,	hogy	az	
ország	ellen	 először	 egy	bolond	 svéd	király	 indított	 inváziót,	 aztán	 jött	Napóleon,	 és	végül	
Hitler	próbálta	megszállni.	Ettől	Oroszország	hisztérikusan	ingerült	lett,	és	ennek	megfelelően	
is	 reagált.	 És	 hozzá	 tartozik	 még	 az	 is,	 hogy	 a	 Nyugat	 1989	 után	 –	 a	 Varsói	 Szerződés	
összeomlása	után	–	kudarcot	vallott.	A	NATO-t	ugyanúgy	fel	kellett	volna	oszlatni,	és	egy	új	
biztonsági	szövetséget	kellett	volna	kialakítani.	Ez	nem	történt	meg,	ami	miatt	Oroszország	
egyre	inkább	beszorítva	érzi	magát	–	joggal	vagy	jogtalanul,	az	egy	másik	kérdés.	Ezt	mindig	
fejben	kell	tartanunk,	anélkül,	hogy	az	ember	mindjárt	a	Putyint	megértők	közé	kerülne.	Ha	
ezt	az	anyagot	meg	akarjuk	közelíteni,	akkor	a	Háború és békét	kellene	megnéznünk,	hogy	
Tolsztoj	 a	 napóleoni	 korhoz	 való	 szükséges	 distanciával	 hogyan	 lép	 be	 az	 epika	 világába,	
milyen	elbeszélői	fonalakat	követ,	mennyire	részletez	stb.	

ZEIT:	 Perceval	 úr,	 vannak	ma	még	 egyáltalán	 olyan	 szerzők,	 akik	 aktuális	 darabokat	
akarnak	írni?	

PERCEVAL: Biztosan.	De	a	színháznak	van	egy	gazdasági	oldala	is.	A	kultúrpolitika	egyre	
inkább	függővé	tesz	bennünket	a	bevételektől.	Ha	egy	új	szerzőt	játszunk,	akkor	előre	tudhatom,	
hogy	legfeljebb	250	ember	fog	eljönni.	A	színház	mindenekelőtt	olyan	közönségből	él,	amely	
az	ismert	darabok	miatt	jön	el	–	fontosak	tehát	a	címek,	az	ismert	színészek	stb.	Természetesen	
ez	káros	a	színházra	nézve.	Ha	Csehovot	játszunk,	akkor	a	legtöbb	néző	szamovárt	szeretne	
látni	a	színpadon.	Ezt	már	az	oroszok	se	akarják.	De	ilyen	az	üzlet	realitása.	

ZEIT:	Elkeseredik	ön	néha	a	közönség	miatt?	
PERCEVAL:	Ami	nekem	örömet	okoz,	az	az,	hogy	az	olyan	anyagok,	amelyek	az	em-

bert	 és	 viszonyait	 ábrázolják,	 nagy	 érdeklődéssel	 találkoznak.	Már	másfél	 éve	 játsszuk	 a	
Karamazov testvéreket	Dosztojevszkijtől	–	nem	könnyű	anyag.	A	színházban	a	nagyközön-
ség	a	tévével	és	az	internettel	ellentétben,	minden	pillanatnyisággal	ellentétben	a	principiális-
sal	szeretne	találkozni.	

ZEIT:	Grass	úr,	ön	még	rendszeresen	jár	színházba?	
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GRASS:	 Nem.	Az	 ötvenes	 évek	Berlinben,	 amikor	még	 nem	 létezett	 a	 fal,	 rendkívül	
izgalmas	korszak	volt.	A	Berliner	Ensemble-ban	láttam	a	Kaukázusi krétakört	és	a	Kurázsi 
mamát,	a	Schlosspark-Theaterben	a	Godot-ra várva	egyik	első	előadását	–	micsoda	esemény	
volt!	Legutóbb	Grabbe	szinte	teljesen	elfelejtett	darabját,	a	Herzog Theodor von Gothlandot	
láttam		a	Theater	von	Detmoldban,	nagyon	jó	előadás	volt!	Egy	vicces	ötlettel:	az	öreg	Grabbe	
mint	kommentátor.	Csakhogy	neki	is	Heiner	Müller-szöveget	adtak!	És	itt	megint	eljutottunk	
a	döntő	ponthoz:	Grabbe	a	német	szerzők	közül	nyelvileg	az	egyik	legzseniálisabb.	De	már	
nem	bíznak	benne.	Azt	hiszik,	hogy	a	kitalált	kommentátornak	valamit	a	szájába	kell	adniuk,	
de	Grabbéval	is	elég	sok	mindent	meg	lehet	csinálni!	Ez	nem	Heiner	Müller	ellen	szól,	ő	már	
nem	tud	védekezni.	

ZEIT:	Tulajdonképpen	miért	Müller	a	legkedvesebb	felhasználható	alapanyag?	
PERCEVAL:	Nem	tudom.	Csak	azt	tudom,	hogy	én	éppen	ezért	sohasem	használom.	Az	

az	érzésem,	hogy	ezt	a	kritikusoknak	csinálják	–	olyan	ez,	mint	egy	ékszerdarab,	amely	az	
intelligenciát	és	az	áttekintést	szignalizálja.	És	a	kritikusok	megírhatják,	hogy	fölfedeztek	egy	
szeletnyi	Müllert.	De	én	még	akartam	mondani	valamit	a	rendező	és	a	szerző	feszültségéről.	
Azt	 hiszem,	 hogy	 ez	 a	 színház	 lényegében	 rejlik.	 Nem	 szabad	 elfelejtenünk,	 hogy	 már	
Shakespeare	is	mindig	csak	lopott	és	másolt,	mesékből,	mondákból,	antik	darabokból.	Molière	
még	megfigyelőt	is	küldött	a	saját	előadásaira,	hogy	ellenőrizze,	nem	jegyzetel-e	valaki.	Akit	
elkaptak,	botütéseket	kapott.	A	színház	mindig,	legalábbis	részben,	hódító	művészet.	Megszáll	
mindenféle	anyagokat,	ez	a	lényegéhez	tartozik.	

GRASS:	Ellent	kell	mondanom.	Először	is	Shakespeare-ről	nincsenek	pontos	ismereteink.	
És	ha	Liviustól	és	Plutarkhosztól	másolt	is	–	a	döntő	mégis	az	ő	nyelve.	Minden	anyaghoz	
kell	egy	nagy	formátumú	szerző!	

PERCEVAL:	Éppen	ezért	kell	Shakespeare-t	újra	és	újra	lefordítani	–	mert	a	nyelv	maga	
is	fejlődik!	Szó	szerint	szerencsére	nem	lehet	lefordítani,	minden	utánaköltőnek	megvan	a	
maga	szabadsága,	de	ugyanakkor	az	előtt	a	kihívás	előtt	is	áll,	hogy	Shakespeare	verseit	vagy	
a	darabjainak	tartalmát	fordítja-e	le.	De	hogy	ítéli	meg	ön,	Grass	úr,	az	aktuális	esetben	azt,	
ahogy	Frank	Castorf	Brecht	Baal	című	darabját	feldolgozta?	Brecht	maga	is	öt	változatot	írt	
és	egyikkel	sem	volt	elégedett	–	nincs-e	akkor	a	szerző	is	feljogosítva	arra,	hogy	az	összesből	
létrehozza	a	saját	változatát?	

GRASS:	Akkor	az	anyag	–	de	csakis	az	anyag!	–	felhasználásával	írjon	egy	új	darabot.	
Persze	 ha	 rendelkezik	 a	 megfelelő	 erővel,	 és	 nyelvileg	 is	 elég	 tehetséges	 ahhoz,	 hogy	
Brechttel	versenyezzen!	

ZEIT:	Mit	vár	ön	egy	sikeres	színházi	estétől?	Még	mindig	félelmet	és	részvétet,	mint	
amiről	Lessing	írt?	

GRASS:	Hogy	két	vagy	három	órára	elfelejtsem,	hogy	ki	ül	mellettem.	Hogy	az	új	való-
ság,	 amit	 a	 színház	 nyújt,	 foglyul	 ejtsen.	 És	 hogy	 a	 színészek	 a	 színpadnak	megfelelően	
beszéljenek.	Ne	feledkezzenek	bele	a	kiabálásba,	érthetően	beszéljenek	–	ez	nagyon	egyszerű	
követelmény.	Hogy	a	szavak	úgy	keljenek	életre,	hogy	a	hallgatóban	az	előadáson	túlmutató	
visszhangot	váltsanak	ki.	De	ez	egyre	ritkábban	fordul	elő.	Túl	sok	az	értelmetlen	beszéd	a	
német	színpadokon.	

PERCEVAL:	 Ez	 abból	 következik,	 hogy	 a	 színésziskolákban	 jelenleg	 nagyon	 sokat	
foglalkoznak	 az	 autenticitás	 témájával.	Mert	 egyre	 több	 embert	 a	 film	 és	 a	 tévé	 számára	
képeznek	ki.	Én	hiszek	a	 fogalomban,	de	nem	a	színház	számára.	A	színpadnak	szüksége	
van	a	művésziességre,	amely	a	hazugság	egy	formája.	De	ugyanakkor	azt	gondolom,	hogy	a	
beszédet	alig	lehet	tanulni,	ez	tehetség	kérdése.	Ennek	a	kapcsolatképességhez	van	köze	az	
érzékiséghez	és	az	érzékenységhez,	és	nemcsak	ahhoz,	hogy	milyen	hangosan	és	technikailag	
hogyan	kell	beszélni.	

ZEIT:	 Időtlen	 idők	óta	 az	 a	divat	 járja,	 hogy	 az	 ismert	 szófordulatokat	 egy	klasszikus	
darabban,	amelyeket	az	én	generációm	még	az	iskolai	oktatásból	ismer,	mellékessé	teszik,	
és	szinte	érthetetlenül	motyogják	el.	Példátlan	ostobaság!	Ezeknek	a	szavaknak	rendkívüli	
horderejük	van,	még	a	„lenni	vagy	nem	lenni”-nek	is.	

PERCEVAL:	Ezt	Marlon	Brandónak	és	James	Deannek	köszönhetjük	–	az	ön	kortársainak!	
Az	amerikai	filmekben,	amelyekben	Brando	már	csak	motyogott,	nagy	hatást	gyakoroltak	a	
színházra.	A	színésztanáraimat	ez	arra	ösztönözte,	hogy	szintén	így	játszanak	–	egyszerűen	
és	sallangmentesen.	

ZEIT: Van	arra	esély,	hogy	az	inga	valamikor	vissza	fog	lendülni,	és	megint	úgy	fognak	
beszélni,	ahogy	azt	Grass	úr	szeretné?	

GRASS:	 Én	 nem	 szeretném,	 ha	 visszatérne	 az	 expresszionizmus	 színházi	 nyelve!	 Én	
csak	azt	szeretném,	hogy	a	csodálatos,	felkavaró	és	–	ahogy	ön	az	elején	mondta	–	a	szívbe	
beletaláló	szöveg	jó	fogadtatásban	részesüljön!	

Az összeállítást készítette és fordította: Weiss János




