
Fiatal rendezők
a nyugatnémet színházról

A Theater heute nyugatnémet színházi folyó-
irat A fiatal színházi emberek és az öreg színház
címmel ankétot rendezett, s ennek során tizen-
három pontból álló körkérdést intézett tíz fiatal
rendezőhöz. A fiatal rendezők megkérdezése azért
vált szükségessé - írja a lap -, mert a rendezőnek a
színházban betöltött vezető funkcióját világszerte
széles körben vitatják. Megkérdő-jelezi e gyik
oldalról néhány konzervatív, akik a régi stílusú
színházat szeretnék visszaállítani, d e főleg a
másik oldalról érik támadások: „a színház ifjú
forradalmasítói" kollektív színházat akarnak, mert
- mint mondják - a színház jelenlegi szervezete a
„későkapitalizmus struktúráját" hordozza magán.
Arra vonatkozóan, hogy milyen legyen ez a
kollektív színház, meg-oszlanak a vélemények.
Hangsúlyozzák, hogy a rendező „nem
zsákmányolhatja ki", „nem nyomhatja el" a
színház „munkását", a színészt, hanem épp
ellenkezőleg: olyan kollektívát kellene létrehozni,
mely „a tekintélyelv kizárásával dolgozna és élne
együtt".

Ezek a fiatalok - hivatásos színházi emberek és
amatőrök - különféle kisszínházakban, pin-
ceszínházakban próbálnak megvalósítani valamit
abból, amit most már majdnem két éve az utcá-
kon protestálva hirdetnek. Világosan kirajzolódó
tendenciának egyelőre talán csak a politikai
színház megújulását tarthatjuk, bár itt is helyet
kapnak, joggal, a kételkedés hangjai. Vajon a
politikai színház útjait vagy tévútjait járják az
egymást követő bemutatók? Mert valóban, nem
feltétlenül politikai színház az, ha a színészek
Dutschke potenciális gyilkosaihoz intézett szavait
kiabálják, mint Max von der Grün Szükségállapot
avagy jön az utcaszínház című darabjában. De
akár színház ez már, akár nem, a hatóságok igen
nagy idegenkedéssel szemlélik. A Spiegel egyik
legutóbbi száma pedig a „kollektív színház" már
szélsőségesen anarchikus eseté-ről tudósít: az
egyik brémai színházban a rendezői „önkény"
alól felszabadult színészek akkor mentek próbára,
mikor azt jónak látták, s az

eredmény: a darabot, jobb megoldás híján,
egyszerűen felolvasták.

Ebben a mind bizonytalanabb helyzetben a
Theater heute tíz fiatal, huszonnégy-harmincöt
éves, de már befutott, nagy városok nagy szín-
házaiban működő rendezőhöz intézett körkér-
dést. A válaszokból mindenekelőtt az tűnik ki,
hogy színháztudományi tanulmányaikat nem
tartják döntő jelentőségűnek, sokkal inkább arra
volna igényük, hogy a gyakorlati és elméleti-
tudományos munkák összekapcsolása a szo-
ciológia, pszichológia és esztétika területén tör-
ténjék. Másrészt viszont nincsenek példaképeik.
Például az ötvenes évek rendező-intendánsai
közül senkit sem neveztek meg. A Theater heute
rövid összefoglalójában meg is állapítja: „Ha
akarjuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
itt egy történelem nélküli színház-érzékkel talál-
kozunk." Ennek némileg ellentmond, hogy a
megkérdezettek általában klasszikus műveket
rendeznének legszívesebben. Antik szerzőket,
Shakespeare-t, a Sturm und Drang és a klasszi-

cizmus mestereit említették, a legfrissebb darab-
ként Brecht ötven éve íródott Baalját. A „tör-
ténelem-nélküliség" helyett tehát helyesebb
lenne valamiféle „tabula rasá"-ról beszélni; ezek
a fiatal rendezők elsősorban apáik nemzedékével
nem tudnak mit kezdeni.

Viszont a színház úgynevezett „forradalma-
sítóival" sem vállalnak közösséget. A színházi
struktúrára vonatkozólag megállapítják, hogy
amit a „forradalmasítók" szét akarnak zúzni, az
egyszerűen csak „akadályozó" tényező, s
„kompromisszumokkal megoldható". A „kol-
lektív színházról" nincs lényegi mondanivalójuk,
s a „legaktuálisabb" kérdésre -- mennyire
játszanak szerepet a rendezők munkájában a
politikai-társadalmi meggondolások, és milyen
hatást várnak ettől? -- a válaszuk általában így
hangzik: „Hiszen minden megnyilvánulásunk
politikus!"

Egészében tehát bizonyos öntudatlan sterilitás
és tudatos elzárkózás jellemzi őket, mintha
üvegburában élnének. Tagadásaikból vagy ki-
térő válaszaikból aligha olvashatunk ki pozitív
programot, s így nem is jelezhetik a megoldást a
mai nyugatnémet színházat jellemző általános
elbizonytalanodásra.

S. K.




