
négyszemközt
az egész előadás legjobb pillanata), ami-
kor és ahogyan elmeséli, miként ette meg
egyedül a kettejüknek vásárolt lazacot.

A kisebb szerepek alakítói rutinosan
megoldott kabinetalakításokkal szolgálják
a produkciót. Rég ismert színpadi típusok
megjelenítése volt a feladat, zsá-
neralakokat fölvázolni egy-két mindig
bevált fogással - így teremt karaktert
Kleinholzként Gálvölgyi János, két
öregasszony szerepében Simon Zsuzsa,
Mörschelként Szirtes Adám, Pinneberg
anyjaként Sütő Irén, s lényegében ezt teszi,
ha szerepének minden pillanatát túl-játszva
is, Jachmannként Rátonyi Róbert.
Újdonság volt Zsurzs Kati ritkán
kiaknázott, eredeti humora, Ruttkai Ottó
néhány életteli pillanata Kube szerepében
és Mörschelnéként Vay Ilus.

A közönségnek az a rétege, amelyet
nem fűznek nosztalgikus emlékek ehhez a
regényhez (1933-ban a hazai sajtóvissz-
hang így fogadta a könyvet: „lírai him-
nusza az emberi összetartozásnak, amely-
nek ereje diadalmaskodik a sors minden
kegyetlen csapásán"), talál valami egészen
más falnivalót a színpadi látványban. Mi-
vel a regényben szó esik az egyik mellék-
szereplő nudista hóbortjáról, az előadás
látszólag funkcionálisan hozhatott be a
színpadra két anyaszült meztelenül lab-
dázó hölgyet; filmjeink, revüink állandó,
már idomaikról is felismerhető vetkőzőit.
Más kérdés, hogy a színpadi változatból
ennek a cselekményszálnak a fő
történéssel való tényleges egybekapcso-
lását kimetszették, néhány - ilyen formá-
ban zagyva - motívumát megtartották,
szemlátomást azért, hogy be lehessen
hozni a színpadra a közönségcsalogató
látványt, amit pár évvel ezelőtt mint
sztriptízt kitiltották onnan, ahová még
leginkább való volt: a bárokból és revük-
ből.

Hans Fallada-Tankred Dorst: Mi lesz veled,
emberke? (Thália Színház)
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Gali László, a debreceni
Csokonai Színház igazgató-főrendezője

- Mikorra fejeződik be a Csokonai Szín-ház
felújítása?
 Bízom benne, hogy ez év november

7-re. Tudom: mindenki arra hajt, hogy
addigra kész legyen. És . . . igazi átadást
szeretnék, hogy tényleg minden rendben
legyen. A Kölcsey Művelődési Központ-
ban például még most is, három évvel az
átadás után vannak olyan gondok, ame-
lyeket elkerülhettek volna, ha valóban
készen adják át. Most pedig ez a fő ját-
szási helyünk. Sajnos.
 Miért sajnos?
- Többek közt azért, mert maga a tér

nem színházi, különösen nem kamara-
színházi. Nincs oldalszínpad, nincs zsi-
nórpadlás; lehetetlen, nem színházi ará-
nyok vannak a színpadon. Mindent elöl
kell játszani, nincs mélység, nincs tér.
Rossz az akusztika is.
 Pedig az építés idején már tudták, hogy

évekig itt lesz majd a színház „ főhadiszállá-
sa". Nem szólhattak bele az építkezés mene-
tébe?
 Erről nem sokat tudok, akkor még

nem voltam itt. Felépült egy nagyon ele-
gáns, impozáns kultúrcentrum, gyönyörű
mahagóni borítás a színpadon és a
nézőtéren, óvjuk, védjük, hogy le ne ver-
jük. Akkor se került volna többe, ha
ugyanakkor színháznak is jó.
 A felújított színház technikailag mire lesz

majd képes?
- Emberméretű, normális léptékű

színpad lesz, jó technikai ellátottsággal, jó
világítással, jó akusztikával. Ha a ki-
szolgáló műhelyek is elkészülnek, akkor ez
az ország egyik legjobban ellátott vidéki
színháza lesz.

 Hogyan változik majd a színház műkö-
dése?

- Alaposan. Egyrészt át kell állnunk az
ötnapos munkahétre; ez magyarul
csökkentett működést jelent, hiszen a
műszaknak mindenképpen ki kell adni a
két szabadnapot. Eddig kilenc prózai be-
mutató volt, ezután hét lesz. Csökken az
előadásszám is, legalább ötvennel. Eddig
négyszáznyolcvan-ötszáz kötelező elő-
adás volt évente, ez rengeteg. Es még túl
is teljesítettük valamennyivel a be-vételi
tervet, körülbelül kétmillió forint

tal. A jövőben újfajta bérletezési rend-szert
akarunk kialakítani, és növelni a
szabadelőadások számát.

- Vidéken nem túlságosan nagy kockázat ez?
- Hát . . . ha például eltörölnénk a bér-

letet, az katasztrofális lenne. Lassacskán
már teljesen kimegy a divatból, hogy
valaki a pénztárnál vegyen jegyet, mond-
juk aznap estére. Pedig a néző nem mindig
jön el, a fantomnéző pedig nem néző. A
szabadelőadás = valóságos néző.

- Hány bérletet adnak el?
- Tizenháromezret. Ez elég sok. Ha

zártabb lesz a működésünk, akkor több
lehetőség lesz arra, hogy szabadelőadást
tartsunk. Ez elhatározás kérdése, és cél is,
természetesen.

- Hányszor megy egy előadás?
- Egy bérlet mondjuk tíz bemutatóra

szól. Egy előadás huszonnyolc-harminc-
három bérletben van benne. Egy nehezebb,
kevésbé populáris előadás bérleten kívül
elmenne esetleg nyolcszor, tízszer. Ehhez
jön még a bérlet, tehát összesen körülbelül
negyven előadáson tizenhárom-
tizennégyezer ember láthatja. A fel-nőtt,
színházba járó lakosság egytizede-
egynyolcada. Ez imponáló arány! Sokan
azért vesznek bérletet, mert benne van a
János vitéz meg az Imádok férjhez menni, de
azért eljönnek a többi darabhoz is, amire
egyébként aligha vennének jegyet. Voltak
itt nagyon szép szériák nemcsak a direkt
szórakoztató előadásokból is: A Légy jó
mindhalálig nyolcvanötször ment, a Volpone
hatvanvalahányszor, az Elő holttest vagy
ötvenszer; a Régimódi történet, a Repülési
kísérlet, a Gellérthegyi álmok, a Varsói melódia
stb. sikersorozat volt!

- Milyen a színház és a város viszonya?
- Elég jól ismerem, hisz debreceni

vagyok. Gimnazista-egyetemista korom-
ban még bejártam statisztálni. Emlék-
szem, hogy amikor mi egyetemisták vol-
tunk, akkor élő, szoros, kapcsolat volt a
színházzal: egyetem és színház - kölcsönös
szeretete és akarása révén. Esemény, ügy
volt a színház Debrecenben, és úgy
éreztük, jó színházunk van. Aztán .. . volt
egy időszak, amikor nem így volt. Én
akkor elkerültem Pestre tanárnak - majd a
Főiskolára. A debreceni színház nem volt
benne a szakmai-művészi köz-tudatban. A
főiskolások például nem jártak
Debrecenbe színházat nézni - nem
ismerték Novák Istvánt, Gerbárt, Oláh
Gyurit és a többi ma is aktív élvonalbeli
színészünket. Sőt, az itteni egyetemisták is
szívesebben mentek el Szolnokra,



Kecskemétre, még Kaposvárra is. Itt
pedig sikk lett nem járni színházba, de
azért véleményt mondani a Csokonai
Színházról. Lehetőleg rossz véleményt.
Most nagyon sokat teszünk annak érde-
kében, hogy cz megváltozzék, nyilvános
főpróbákat tartunk az egyetemistáknak,
gimnazistáknak, kimegyünk hozzájuk
fiatal színészekkel, előadóestekkel, sok-
féle dologgal próbálkozunk. Es lassan
észre is veszik, hogy másképpen létezik a
színház.

 Mikortól számítja ezt a folyamatot?
- Nem akarom, hogy öntelt módon

hangozzek, de úgy három éve. Tudatosan
dolgoztunk. Megpróbáltuk elemezni,
hogy mitől volt a „nagy színházi kor-
szak" annak idején Debrecenben. Jelen-
tős szerepe volt ebben a műsortervnek,
volt egy nagyon erős klasszikus vonulat,
de játszottak modern nyugati drámát is.
Amikor idejöttünk, azt mondtuk:
Debrecen iskolaváros. Ezt a réteget nem
lehet figyelmen kívül hagyni, újra be kell
hozni a színházba. Viszont ha ennél az
egy dolognál leragadunk, a többség
maradt volna ki. Hiszen a hagyományokat
nézve ez nemcsak diákváros, hanem
„cívisváros" is. És egy több mint
kétszázezres lélekszámú nagyváros, egyre
bonyolultabb összetétellel. Jelentős ipari
negyedek vannak, téeszek-nek, gyáraknak
van önálló bérlete. Sok a hivatal is.
Elsősorban itteni érvényességű színházat
akarunk. Ez nem divatos gondolkodás
manapság, de azt hiszem, korszerű.
Közérthetőségi komplexumom van. Olyan
színház kell, amire a debreceni közönség
jön be. Nem az ezoterikus színházak
korát éljük. Modern nép--színház az
ideálom. Itt volt például a Volpone. Nem
volt olyan rétege a városnak, amelyik ne
nézte volna meg. De ugyanez volt
Dürrenmatt János királyával vagy
Radicskov Repülési kísérletével is.
Mániám, hogy közérthetőek legyünk.
Ehhez pedig közönség kell.

 A vidéki színházak között milyennek ítéli
a debrecenit ?

 Ez állandóan téma a színházban.
Társulati ülésen, tagozati értekezleten
örökké beszélgetünk erről, de máskor is,
akár próbán is. Én mindig azt szoktam
mondani - és ezzel szerintem a tár-
sulatnak is tisztában kell lennie -, hogy
százötven százalékot kell teljesítenünk
ahhoz, hogy hetvenöt megjelenjen belőle,
akár a kritikában, akár az országos
szakmai visszhangban. Más színházaknál
néha elég ennek a fordítottja - de nem
akarok bántani senkit.

Mégis szeretném, ha konkrét példákról
beszélnénk. Kaposvár például nincs közelebb
Pesthez, mint Debrecen, a kritika mégis
könnyebben és gyakrabban megy oda.

-- A múltkor beszélgettem erről Zsám-
béki Gáborral, ő tizenkét-tizenhárom
évig volt Kaposvárott. Kiderült, hogy
körülbelül nyolc évig kellett ahhoz meg-
feszítetten dolgoznia, hogy oda kerül-
jenek a szakmában, elismerésben, kriti-
kában, ahol most vannak. Ez olyan
folyamat, amiben sokféle tényezőnek kell
összejönnie, de az biztos, hogy nem
megy egyik napról a másikra. Szolnokon
se ment. Ott is legalább tíz évbe került,
mire a színház a saját profilját erősen,
markánsan, kétségbevonhatatlanul vinni
tudta. Ok vállalták azt is, hogy kezdetben
nagyon csekély közönségvisszhangjuk
volt. Ehhez képest Debrecen nagyváros.
Megrögzöttebb ízléssel és elvárásokkal.
Itt nehezebb lenne olyan színházat
csinálni, amelyik akár csak átmeneti
időre ennyire figyelmen kívül hagyná ezt
a közönséget.

- Ön itt igazgató is, főrendező is. Jónak
tartja, hogy egyszerre két különböző funkciót
lát el?
 Ebben a pillanatban: igen. Majd ha

találok jobb megoldást, kérni fogom az
irányító-fenntartó szerveket, hogy
változtassunk. Én rendező vagyok: ez az
életem. A szenvedélyem! De szenve-
délyem és felelősségteljes örömöm az is,
hogy egy-egy darab megrendezésénél
többet tehetek: színházat építhetek, for-
málhatok. De éppen az akadályoz, ami a
legnagyobb lehetőséget is adná. Három
év alatt három előadást rendeztem.
Minden valamirevaló rendezőnek évente
legalább kettőt kell, főleg, ha negyven év
alatt van, és bírja, szereti a munkát. Nem
hinném, hogy jót tesz egy rendezői
pályának, ha az ember hosszú távon ilyen
keveset rendez. De annyi egyéb dolgom
volt. Három év alatt harmincöt fiatal
színész jött a színházhoz, közülük
huszonöt itt maradt. Ezeknek az emberek-
nek a sorsa kötődik hozzám, én is hozzá-
juk; a pályájukért is minden nap felelős-
nek érzem magam.

-- Ha - mondjuk rendezőnek hívnák
valahova, menne ?
 Vendégnek ? Talán. De nemigen

tudnék az itteni munkából nyugodt
lelkiismerettel kilépni. Ezért mondtam le
eddig minden meghívást.

Szívesen venné, ha kineveznének ide egy

igazgatót, aki levenné a válláról azokat a
terheket, melyek miatt nem tud eleget rendezni?

- Itt, ebben a pillanatban egy egységes
társulat kialakítása a fő cél, és ebből a
szempontból nagyon fontos az, hogy
egységes legyen a színházat irányító
gondolkodás, és ez gyakorló művész-
vezetőtől induljon ki.

- Mit játszik, és mit kellene játszania ennek az
egységes társulatnak?

Azt hiszem, a Csokonai Színház azt
játssza, amit játszania kellene illetve:
kell. Utaltam már rá: azt, ami vonzza,
nem idegeníti el a közönséget, és úgy,
hogy elérje a szakmai mércét is. Nem
hiszek abban a színházban, amelyik a
közönség feje fölött bárkinek „üzen".
Szórakoztatni a világirodalom remél:-
műveivel is lehet, sőt az én ízlésem
szerint igazán csak azzal lehet. Ezért
említettem példának a János királyt, a
Volponét, és említhetem az Autóbuszt is,
mert ezek a szórakoztatás mellett mást is
akarnak. Szükség van olykor
„árukapcsolásra" is. Poliakoff Cukor-
város című művét azért tűztük tavaly
műsorra, mert itt is van egy jelentős
fiatal, diszkózó réteg: akiket éppen egy
ilyen darabba] lehetett „becsalogatni" a
színházba. Egyébként irodalomcentrikus
színházat szeretnénk, bár tudom:
színházcentrikus színházra van szükség,
de mindenképpen erős irodalmi háttérre,
színházi alapanyagra is.

A z irodalomcentrikusságot sokszor szokták
vezérelvként választani azok a rendezők is,
akiknél az önálló színházi látásmód, a szuverén
alkotó egyéniség esetleges hézagfait takarja a
mű patinája, súlya.

- Igen, ez igaz. De nem erre gondolok,
hanem arra, hogy a színmű színvonala,
értéke kihívás és próbatétel legyen a tár-
sulat számára, amihez mérheti magát,
amihez fel kell nőnie. Mondjunk akkor
inkább az irodalomcentrikusság helyett
értékcentrikusságot. Amibe a blöff nem
fér bele. Még akkor sem, ha a blöffnek is
lehetnek színházi ízei. Mondtam már,
mániám a közérthetőség. Igazgató-fő-
rendezői programom: olyan műveket
tűzni feladatul kollégáimnak, amelyeket
magam is szívesen megrendeznék. Volt
erre több konkrét példa: legtitkosabb
rendezői vágyaimat kollégáim rendezik
meg: mert az a fontos, hogy az előadás a
Csokonai Színházban valósul-e meg. Azt
kell játszani, aminek a gondolatiságát, a
humánumát, az erkölcsét, a társa-dalmi
mondanivalóját magam is fel tudom
vállalni. Ebbe nem fér bele a blöff, nem
fér bele a közönségpukkasztás, és kizár
bizonyos gondolati-politikai tendenciákat
is. Fontosabbnak érzem,



hogy a közönséget formáljuk, mint hogy
irritáljuk. A színház morális és pedagógiai
felelőssége nagyobb, mint amennyire azt
mostanában becsüljük. Politikai fele-
lősségéről nem is beszélve!

 A z utóbbi években valóban sok fiatal,
pályakezdő színész jött ide. Mit gondol, nem
kerülnek hátrányba az országos megismertetés
szempontjából?

- A villámgyors karrier szempontjából:
bizonyosan. De a mesterséget, az alkotói
készséget itt hamarabb el lehet sajátítani.
Szerintem, akik vidéken kezdenek, azok
hamarabb jelentkeznek a szakmában,
hiszen többet dolgoznak, nagyobb a
teherbírásuk, a rutinjuk, szélesebb skálán
mozognak, több műfajban szerepelnek,
előbb érnek. Pesten ugyanis sorba kell
állni, várni a lehetőségekre, beilleszkedni
az adott színház stílusába. Itt egy fiatal
színész az egyik este a Mayában táncol és
énekel, másnap egy Schiller-darabban
játszik. Erre Pesten aligha lenne
lehetősége. Vannak ugyan egypáran,
akiket hamar elhívnak a fő-városba, de
nem biztos, hogy ők járnak jobban. Ezért
is búcsúzunk tőlük úgy, hogy ránk
számíthatnak.

 Hogyan érzik itt magukat a fiatal
színészek?

- Elképzelhető, hogy az én megítélésem
nem fedi teljesen az ő közérzetüket. Ezt ők
tudják jobban. De azt hiszem: mivel a
színházban sokat dolgoznak, jó szerepeket
játszanak, intenzív alkotó-munka folyik -
jó a hangulat. A szín-házon kívül is
vannak lehetőségek. Jó a kapcsolat a
művelődési központtal, sok az önálló est.
Még film is akad, tévé, rádió, szinkron.
Nem annyi ugyan, mint kellene, bár
minden eszközzel segítjük. Ha egy
színészünknek bármilyen pesti, tévés vagy
filmes elfoglaltsága van, még az előadások
cseréjével is igyekszünk segíteni... Néhány
önálló tévéjátékkal is jelentkeztünk már.
Azt hiszem, hogy általában jól érzik
magukat. Kielégítetlen vágyak, egyéni
gondok természetesen itt is vannak, de
nincs nagy fluktuáció, és ez fontos, bár
nem kizárólagos mutatója a színház
munkájának.

 Vannak-e sztárjai Debrecennek ?
- Vannak. De nem úgy, mint például

egy pesti színháznak - itt nem lehet eleve
arra építeni. Nem alakulhat ki sztárrend-
szer, már csak azért sem, mert egy vidéki
színházból a sztárokat el szokták vinni.

- Ezt tudomásul kell venni?

 Igen. Tehát úgy kell vezetni a szín-

házat, hogy az utolsó pillanatig jól hasz-
náljuk azokat a tehetségeket, akik itt
vannak.
 Mennyire elégedett a társulatával?
 A vidéki színházak közül az ország

egyik legjobb társulatának tartom. Min-
denfajta szerepkörben, korosztályban or-
szágos színvonalú gárda van itt. Lehet,
hogy másutt jobb előadásokat tudnak
csinálni, de a „terítés" itt az optimálishoz
közelít.
 A rendezőiről mi a véleménye?
- Az önálló színházi arc kialakításában a

jelenleginél szélsőségesebb esztétikai,
munkamódszerbeli színek is kellenének.
Itt a rendezői kar tagjai egy kicsit jobban
hasonlítanak egymásra, mint az feltétlenül
szükséges. Ezért a munkának azok a
különleges színei, amelyek lehetnének,
hiányoznak. Az egyik feladat most éppen
az, hogy ezt a palettát rendezői arculatban
is színesítsük.
 Volt itt egy tehetséges fiatal rendező,

Hegyi Árpád Jutocsa. Miért ment el?
A találkozás pillanata nem volt jó. O

akkor akarta feszegetni a kereteket,
amikor még nem volt mit feszegetni,
amikor még a kemény, fegyelmezett, fe-
szes „alapkő-lerakásnál" tartottunk. (Es
tulajdonképp tartunk ma is.) Az itteni,
akkoriban szinte katonás fegyelem nem
fért össze az ő ziláltabb, egyénibb tehet-
ségével. Most már némileg más a helyzet.
Diplomamunkákon gondolkozunk, ide
akarunk hozni egyéni, esetleg szélső-
ségesebb világú rendezőket is.

- Mennyire tolerálja a kísérletezést szín-
házon belül?
 Mielőtt hivatásos színházi ember let-

tem volna, tizenöt évig amatőr szín-játszó
és rendező voltam: alig volt olyan
hozzáférhető, valamirevaló avantgarde
darab, amit meg ne ismertem volna aktív
„színészként" vagy „rendező-ként". Van
némi jártasságom e téren és vonzalmam e
világ iránt. Hivatásos-ként sem
„lehiggadtam" - hanem fel-használom azt,
amit akkor magamba szívtam. De most
már más a dolgom, és másként is látom a
gyakorló színházat. Egyébként csodálattal
nézem az olyan „avantgarde" rendezőket,
mint Kazimir Károly: az ő állandó
reinkarnációs képességét. Ő ma sem
„higgadt le", művészi nyugtalansága
sokszor meg-szégyeníti a fiatalokat. Ettől
igazi profi mester. - Egyszóval, hogy
tűröm-e a kísérletezést a színházban? Az
én Repülési kísérletem volt annyira kísérleti
elő-adás, mint sok más célzatosan kísérleti
- de bízom benne, hogy nemcsak kísérlet

maradt. Másoktól pedig nemcsak eltűröm
- segítem is, és támogatom azokat a fiatal
rendezőket, akiknek ehhez kedvük van.
Például Pinczés István rendezte a Kroetz-
bemutatót: idén megcsináltuk Füst Milán
Zongoráját, ősbemutatón; régi vágyam
volt egyébként, régen szerettem volna én
megcsinálni, de hát egy színházban több
embernek kell boldogságot szerezni.

- Milyen típusú kísérleteket támogat ?
 Elsősorban a stúdiószínházit. A stú-

dió nagy lehetőség. Es nálunk kétarcú.
Egyszerre kell kísérleti, experimentális,
avantgarde színházat csinálni, és tájolni is
kell vele. Néha a kettő össze is jön. Ha
igazán jó a darab, akkor nyilván több
szintje van, és el lehet vele menni sokfelé.
. .

- Ha jelentkezne önnél például Szikora
János, idehívná?
 Igen. De előre megegyeznénk a

próbaidőben és a szcenikai költségek-ben.
Tehetséges emberekre szükség van a
színházban, de a színházban „gúzsba
kötve" lehet csak táncolni.
 Es ha nevekben kellene megfogalmaznia

azt a koncepciót, amit kifejtett, kikkel, milyen
színházakkal érzi rokonnak az elképzeléseit ?
 Nagyon nehéz erre válaszolni, mert

az elképzelések csak részben egyeznek. A
vidéki színházak közül az volt a
legszimpatikusabb, amit Zsámbékiek
csináltak Kaposvárott. Az állt a leg-
közelebb hozzám, elsősorban nem a
szélsőségeivel, hanem az értékeivel. Pes-
ten például a Madách, bár a mi profi-
lunkban az csak egy részlet. Ha, mond-
juk, ötvözni lehetne a Vígszínházzal, a
Nemzetivel...

- Nehéz lenne, nem?
 Igen. De hát nekünk egy populá-

risabb színházat kell csinálni. A Madách
értékcentrikus, irodalomcentrikus gon-
dolkodásával, műsortervezésével
boldogan vállalom a rokonságot, ideálként
is vállalom...
 Kiket kedvel, kiket tart sokra a fiatal és

nem fiatal rendezők közül?
- Kitűnhetett már, hogy nagyon sze-

retem a Zsámbéki-féle színházat. Nagyon
szeretem Ádám Ottót, csodálatosan
gazdag szakembernek tartom, még fő-
iskolás koromból nagyon sokat köszön-
hetek neki. A Vámos László-féle szín-
házi elképzelések is közel állnak hozzám,
és imponál a fölényes szakmai tudása. A
fiatalok közül pedig nagyon tehet-
ségesnek tartom Ács Jánost. Egészen
kiváló rendező.



világszínház
- Érdekes névsor.
- Ezeknél az embereknél az erős

gondolatot autentikus színházi formák
kísérik - ez alapvető... Aztán Horvai
István. Az én gondolkodásomban meg-
határozó szerepe van annak a költői
realizmusnak, amit ő is képvisel. És
igazgatóként ő is úgy látja, hogy egy
színházban sokféle stílus megfér együtt.
Szeretnék olyan szemtelenül könnyed
lenni és mégis olyan komolyan élni a
művészetben, mint Sík Ferenc. Szinetár
Miklós nagyszerű rendező, kár, hogy
ritkán dolgozik színházban.

- A elmúlt években egy ideig itt volt Lengyel
György is. Miért szakadt meg a kapcsolatuk?

- Ezt tőle kellene megkérdeznie. Nyil-
ván nagyon fárasztó volt már számára.
Tanítani a Főiskolán, jelen lenni a Ma-
dáchban, a Szövetségben, az ITI-nél - ez a
fajta élet nem vihető sokáig, előbb-utóbb
„belehal" az ember. Egyre kevesebbet
tudott jelen lenni, és két év után úgy
döntött, hogy az a korrekt, ha ezt ilyen
módon nem csinálja tovább. Amíg ehhez
neki energiája volt, nagyon jól tudtunk
együtt dolgozni, és a Csokonai Színház
most is, mindig nyitva áll előtte. Sok közös
vonás volt a színházi gondolkodásunkban.
Pedig a vidéki színházaknak rendszerint az
a vesztük, hogy a két vezető módszerei és
jelen-léte megosztja a társulatot. A nagy
bomlások és borulások egyik eredője
éppen ez.

- Hogyan vélekedik a tanácsi irányítás
elvéről és gyakorlatáról?

- Kettős irányítás ez. Közvetlenül a
tanácshoz tartozunk, de az elvi irányítást a
minisztérium látja el. Nekünk éppen
nagyon jó a helyzetünk. Mindkét irányító
szervünkkel jó a kapcsolatunk, valóságos,
alkotó kapcsolat.

- Mikor jó a „helyzet" ?
-- Alapvetően akkor, ha szakmai biza-

lom van a színház iránt.
- A tanácsnál kinek a feladata, hogy a

színházzal foglalkoznék ?
- Aki azzal foglalkozik, annak értenie

kell a színházhoz, praktikusan is. A hét-
köznapokhoz, a működéshez... Egyéb-ként
a minisztérium véleménye is az, hogy a
színház a tanács szempontjából nagyon jó
helyzetben van. Egyrészt az itteniek
hagynak dolgozni bennünket, másrészt
anyagilag mindent megadnak, ami
lehetséges, ezt mostanában naponta
tapasztalom. A rekonstrukció kapcsán ez
igazán kiderült.

INGEBORG PIETZSCH

Új törekvések
az NDK színházi életében

Mielőtt az ugyancsak összetett helyzet-ről:
az NDK drámaírásának jelenlegi
kérdéseiről és a színházakról szólnék, egy
egész sor kérdés merül fel. Például: mi az,
amit a magyar olvasó feltételezhetően
ismer? Milyen ponton érdemes elindulni ?
Mennyiben nyújthat egy meg-szabott
terjedelem mégis reális képet a
messzemenőkig bonyolult összefüggések-
ről? Lehet-e egy ilyen szűkre szabott
cikkben csak megközelítőleg is vissza-
adni azt, ami országunkban a művészek,
drámaírók, színházi alkotók között szóban
forog?

Az érveket fontolgatva elhatároztam,
hogy feltételezve a magyar olvasók
bizonyos ismeretét, fejtegetésemben az
NDK színházi életének utolsó két-három
esztendejét összegezem - meghatározott
kérdéscsoportok (pl. a nemzet-közi
drámairodalom színpadra vitele;
irányzatok a szcenográfiai területen; az
ábrázolás helyzete; a gyermekszínházak
helyzete stb.) kizárásával -, lényegében
azoknak az íróknak és rendezőknek fej-
lődésével és működésével foglalkozom,
akik színházaink jelenlegi színvonalának
legjellegzetesebb meghatározói, akik -
szerintem -- érdemesek arra, hogy mun-
kásságuk Magyarországon is ismertté
váljon, illetve, akik rászolgáltak arra, hogy
bemutassák őket.

Kezdjük tehát in medias res: Heiner
Müller - akinek összetett szövegei az
utóbbi években egyre több rendezőt
csábítanak vitára - az elmúlt időkben két
irodalmi mű alapján készített drámai
szöveget: a Feladatot Anna Seghers
elbeszélése és a Négyest Laclos nyomán.

A Feladat (a berlini Volksbühnében az író
rendezésében, ezenkívül Karl-Marx-
Stadtban is látható) témája: „Emlékezés
egy forradalomra." Arról szól, hogy egy
Haitiban megvalósult néger köztársaság
eszményeit 1789-ben Jamaikában hogyan
kellett volna realizálni. Müller három
figurában formálja meg a forradalomhoz
való magatartást, s ezt történelmileg és
társadalmilag pontosít-ja. Az áruló alakja
egy jamaikai rabszolgatartó család fia. A
társadalmi és nemzeti felszabadításért
harcoló, egy néger,

aki ezért az életével fizet. És a bretagne-i
paraszt, aki egy szegényházban szenved
ki nyomorultul, és aki a „nem teljesített
feladatot" egy azt vállalni nem akarónak
adja tovább.

Mi lesz tehát a forradalmi feladattal?
Vajon valaha is visszaadható? A megbízó
már nem létezik, hiszen Franciaországban
Napóleon már régen a francia forradalom
eszméinek árulója.

Müller metaforák, monológok, epikus
részletek stb., valamint majdnem
egymásra és egymáson átözönlő képsor
segítségével vizsgálja az értelmiségiek
forradalmi időkben való magatartását - az
1789-es forradalom kapcsán. Nagy mű.
Minden bizonnyal az NDK színházi
életében az utóbbi évek legjelentősebb
alkotása.

A Feladat után a Négyest írta meg Müller
(ez ideig még nem került színpadra). A
kétszemélyes darab központi kérdése az
unalom és a semmittevő sznobizmus, egy
olyan túltelített társadalomban, amelyben
az író ezeket a jelenségeket rafináltan és
perverz viszonyokat teremtve ábrázolja.
Müller nyelve részegítően gyönyörű;
finoman utal - a látványos önpusztítás és
rombolókedv érzékletes fokozására
bőségesen szolgáló irodalmi példákra,
Büchner: Leonce és Lenájától, Flaubert:
Bovarynéján át a mai abszurdokig (Beckett
vagy pl. Albee).

Müller Feladat vagy Volker Braun Nagy
béke (bemutatta a Berliner Ensemble
1979-ben) című darabjához hasonlóan az

1944-ben született Christoph Hein is az
átfogó történelmi vonatkozásoknak
szenteli munkásságát. Írt egy Cromwell-
drámát, néhány jelenkori témájú dara-bot
és egy Lassalle-ról szóló színművet. Hein
az NDK kortárs drámaírói tehetségeinek
legreményteljesebb alakja. A
Cromwellról, amely például a történelmi
angol forradalomról szól ugyancsak egy
forradalom nagy kérdéseit taglalva, az író
így nyilatkozott: „A Cromwell se nem
történelem, se nem parabola. A tör-
ténelemről és a történelmi tudatról szól,
feltárva a múlt és a jelen találkozását és
ütközését ..." És a darab utolsó mon-
dataiból - amikor a tábornok és a
manchesteri parlamenter Cromwellről
beszélnek nyilvánvaló az író koncepciója:
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy
Cromwell az ellenségeit nem a hibái, ha-
nem az erényei miatt szerezte. Nagyon
erényes volt. Az erényei félelmetesek
voltak ... Kemény koponya, amelyben
dühöngve, égett el az idő."

Volker Braun Nagy béke című művé-


