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visszafogottsággal, mérsékeltebb gyűlö-
lettel, a választásnál bizonytalanul ma-
gasba emelkedő kézzel jelzi, hogy titkon ő
másképp gondolkodik. Pontos figurát
teremt Illné szerepében Balogh Zsuzsa. Az
asszony kicsinyessége mellett férje ok-
talannak tartott félelme miatti kétségbe-
esését is sikerül eljátszania. Korcsmáros Je-
nőa jól bevált eszközökkel dolgozik, így a
polgármester kétfelé kacsingató énjét nem
sikerül megragadnia, mert leragad a maga-
biztos, szenilis potentát megrajzolásánál.
Kóti Árpád rendőre is inkább a sarki rend-
őr stílusát idézi, a figura nyerseségéből,
erőszakosságából keveset hoz. Sárady Zol-
tán kenetteljes gesztusokból építkező pap-
ja megérezteti azt a bizonytalanságot, mely
Ill kétségbeesése láttán hatalmába keríti;
Várday Zoltán hentese viszont nélkülöz
minden erőszakosságot, pedig az első vád-
ló szavakat neki kellene kimondania.

Sikerültebbek a látogatók megformálói.
Páli Zoltán mindvégig a számára kijelölt
stílusban tartja a férjeket, néhány vonással
karaktereket formál belőlük, megérezteti a
férjek bábszerepét, s asszisztáló funkció-
juknak humort is kölcsönöz. Mint ahogy
humora és jól kidolgozott koreográfiája
van Garay Nagy Tamás és Jantyik Csaba
Loby-Koby alakításának is. Kappanhang-
jukkal, semmibe bámuló tekintetükkel,
vigyori képükkel, egymást ismétlő szavaik-
kal nemcsak különlegessé, az előadás alap-
hangjától elütővé teszik játékukat, de egy-
ben élő bizonyítékai a milliomosnő erejé-
nek is. Gerbár Tibor főkomornyikja nagy-
jelenetében inkább a hatalmat, mint a
kiszolgáltatottságot jeleníti meg.

A tömegkommunikáció szenzációhaj-
hász tudósítói közül a szavazást közvetítő
Ferenczy Krisztina az esemény ünnepé-
lyességének hangsúlyozása mellett fino-
man megemelt játékával az egész ügy lát-
szatjellegének is hitelt ad. Tóth Rita sajtó-
tudósítója a száguldó riporter karikatúrája, s
van egy olyan pillanata, amely a gépezet
embertelenségének jól elkapott látlelete. A
szenzáció izgalmával veti rá magát a té-
mára, körüljárja Ill holttestét, majd amikor
úgy gondolja, hogy mindent tud, „ennyi"
megjegyzéssel, unottan távozik.

Kínosan rímelnek mai félelmeinkre a
dürrenmatti gondolatok. Pinczés István
érzékenyen értelmezte az „Old Lady"
végzetes hódítását.
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Egy csak a biztos:
a változás

Beszélgetés Hans Joachim Hoffmann-nal,
az NDK kulturális miniszterével

A Theater Heute című folyóirat 1988-as
évkönyve közli azt az 1988 júniusában
folytatott két és fél órás beszélgetést,
melyet a két nyugatnémet színházi újság-
író az 1929-ben született s posztját 1973 óta
őrző miniszterrel folytatott. Az újságírók
kiemelik: bár a minisztérium előzőleg
írásban kérte be a felteendő kérdéseket, a
beszélgetés végül teljesen kötetlenül
zajlott, s az NDK-beli fél lemondott a
magnófelvétel utólagos korrekciójáról is.
A miniszter megbízott az újságírókban,
hogy teljesítik óhaját: a szükséges
rövidítések ellenére is minden, általa
kifejtett lényeges gondolat és szempont
érintetlen marad, és semmilyen részletet
nem ragadnak ki összefüggéseiből.

Úgy véljük, az interjúnak mind pozitív,
mind negatív vonatkozásai („pozitív" és
„negatív" itt természetesen korántsem
abszolútumok, s csak a mi „itt"-ünk és
„most"-unk vonatkozásában értendők)
felettébb tanulságosak, és megérdemlik
mind a különféle hazai főhatóságok, irá-
nyítók és mecénások, mind pedig a szín-
házi alkotók figyelmét. - (Sz. J.)

- Miniszter úr, mennyiben határozza meg a
kulturális minisztérium az NDK színházai-
nak működését és egész színházi életét?

- A legszorosabb a kapcsolatunk azok-
kal a színházakkal, melyek közvetlenül a
minisztérium alá tartoznak; ilyen például a
Staatsoper, a Komische Oper, a Deutsches
Theater és a Berliner Ensemble. A forma
azonban fölöttébb toleráns. Ugyan hogy
írhatnám én elő egy Dieter Mann-nak,
hogy mit játsszon a Deutsches Theater-
ben? Ő se tesz nekem javaslatokat, én se
neki. Akárcsak önöknél, nálunk is az
igazgatónak kell tudnia: melyek azok az
érdekes darabok, amelyeket a nézők még
nem láttak, vagy ha már látták: hogy lehet
izgalmasabb, korszerűbb változatban
előadni? Milyen színészek állnak
rendelkezésre a szerepekhez? s mibe kerül
az egész? Mindezekből a tényezőkből,
imponderábiliákból és konstellációkból,
no meg bizonyos modern irányzatokból
születnek aztán meg a döntések. Vannak
darabok, melyek bizonyos

időbeli eltolódással Párizstól Vlagyi-
vosztokig láthatók.
 A színházban is vannak globális kor-

áramlatok. A témák nem ismernek államha-
tárokat.
 Igen, olyan időben élünk, melyben az

embereket új felismerések és problémák
rázkódtatják meg. Ilyen helyzetben a
színházra az a pótlólagos feladat is hárul,
hogy segítséget, méghozzá létfontosságú
segítséget nyújtson az emberek érzelmi
egyensúlyához. Ezért már rég lemondtunk
arról, hogy a színházban csak a
mindennapi élet értelmezőjét és folytatóját
lássuk, ami persze a kortársi drámák
előadása esetében nem is olyan könnyű. A
hatvanas években meglehetősen egyszerű
elképzelések uralkodtak a színház
hivatásáról, s ezek még a hetvenes évekbe
is átnyúltak: a színház legyen a politika
folytatása más eszközökkel. Ez azonban
csak elenyészően kis része az igazságnak,
mint ahogy a művészet általában sem lehet
a napilapok folytatása. Ez képtelenség,
erről már rég leszoktunk.
 Mi tehát a funkciója az ön miniszté-

riumán belül működő színházi tanácsadó
testületnek?
 Először is, ez a testület az Írószövet-

ség és a Színházművészeti és Színigazga-
tói Szövetség közös szerve, a kölcsönös
kapcsolatok fóruma. Az Írószövetségben
például évente mintegy huszonöt-harminc
figyelemre méltó új tehetség jelentkezik,
köztük drámaírók is.. .
 No de írószövetségi tag csak az lehet,

aki már publikált, nem igaz?
 Aki tehetséges, annál a tagság úgy-

szólván csak napok kérdése. Ezen túlme-
nően a tanácsban felhívják a figyelmet a
világban megnyilvánuló tendenciákra. Sok
igazgató és író járja a világot, sok mindent
látnak. Aztán figyelemmel kísérik a
színházzal kapcsolatos irodalmat, így a
Theater Heutét is.
 Mekkora ez a testület, és kik a tagjai?
 Körülbelül huszonöten vannak - köz-

tük Heiner Müller, Rudi Strahl, Werner
Buhss, Gerhard Wolfram, Dieter Mann,
Christoph Schroth, Eckehard Prophet,
hogy csak néhányukat említsem. Képvi-
seltetik magukat a színházzal foglalkozó
intézmények: a két említett szövetség, a
Művészeti Akadémia, a kulturális minisz-
tériumon belül működő kiadói főigazgató-
ság, persze annak a színházi részlege.
 Évente hányszor ülnek össze?
 Úgy háromszor-négyszer. A tagok-

nak igen eltérő az időbeosztásuk. . . Ez a
testület köti össze a minisztériumot a
közvetlenül alá rendelt színházakkal.



még manapság szívből nevetni és szitko-
zódni? A színházak általában megpró-
bálják e különféle aspektusokat a műsor-
ban összehozni. A legnehezebb dolga
persze annak van, ami szokatlan, amit
még nem láttak.

„A színházi életet nem lehet
központilag irányítani"

- Nem koncentrálódik-e az NDK színházi
élete túl erősen Berlinben, a fővárosban?

 Jó színház voltaképp minden me-
gyeszékhelyen van - Drezdában és Lip-
csében, Schwerinben és Magdeburgban
vagy Rostockban -, és mi a lehető legke-
vésbé szólunk bele a dolgukba. A náci
időkben létrehoztak egy birodalmi dra-
maturgiát, de már ők is hamar rájöttek,
hogy a színházi életet nem lehet közpon-
tilag irányítani. Ez a terület nem unifor-
mizálható. Egyszer-kétszer évente tartunk
ugyan konferenciákat az igazgatók vagy a
rendezők, dramaturgok részvéte-lével, de
ez csak tanácskozás, semmiképp sem
parancskiosztás. Dialógus zaj-lik, bár
még nem vagyunk vele elégedettek. Van
például több olyan darab, amely sűrűbb
utánjátszást érdemelne. A szín-házi
emberek viszont sajátos nézetet vallanak:
amit nem ők maguk hoztak ki, az
szerintük kevesebbet ér. Túl kevés a koo-
peráció. Nem tudom, sikerül-e ezt még az
én életemben megváltoztatni; az is lehet,
Hans Joachim Hoffmann, az NDK kulturális minisztere (Iklády László reprodukciója)
Van aztán néhány megyei színház, de a
legtöbb a városok hatáskörébe tartozik.
Igy él tovább a városi színházak rend-
szere, és miért kellene ezen változtatni?
Kivétel a drezdai Semper Oper, melyet
közvetlenül a megyei tanács alá rendel-
tünk, mert annak több a pénze. A szín-
házi hálózat - a közvetlenül a miniszté-
rium hatáskörébe tartozó színművészeti
főiskolák kivételével - általában területi-
leg tagolt, mert sziklaszilárd meggyőző-
désem, hogy a színháznak elsősorban a
saját területéhez kell szólnia, azonosul-
nia kell a maga területével.

„A színház természetesen
nem politikamentes, de..."

- Létezik-e még egyáltalán valamilyen
közös, átfogó elképzelés arról, hogy mit
jelent a színház az NDK társadalmában?

- A színház természetesen nem poli-
tikamentes, hanem egy politikai feszült-
ségekben gazdag térben mozog. Van
didaktikus funkciója is: a német nyelv
ápolása, hiszen nyelvünk egyre több szö-

vegklisét vesz át az újságokból. A szín-
ház impulzusokat ad a képzőművészet-
nek, hat az ízlésre, a divatra, a társadalmi
viselkedésre, filozófiai felismeréseket,
világnézeti ösztönzéseket is közvetít.
Ám ugyanakkor a néző nem azt várja a
színháztól, hogy kioktassa, hanem hogy
gondolkodásra késztesse. Es erre nálunk
széles körben törekednek is.
 Az NDK színházának sokéves ismerői

szerint még mindig kevés a valódi esemény;
az operett és a bohózat például aránytala-
nul nagy helyet foglal el a műsorban.
 Szerintem szükség van ezekre a mű-

fajokra. A színház nemcsak erkölcsi intéz-
mény, ahonnan töprengésektől emésztve
mennek haza az emberek; az is a dolga,
hogy örömet, kikapcsolódást nyújtson.
 Brecht úgy vélte, a gondolkodás, a

felismerés is lehet szórakoztató.
 Természetesen. De azért én ma

óvatosabb lennék e téren. A szórakozta-
tás nem zárja ki Shakespeare-t és Moli-
ére-t, de szükség van időszerű darabocs-
kákra is, melyek láttán a nézők a hasukat
fogják a nevetéstől, vagy amelyeket teli
torokból szidhatnak. Ugyan hol lehet

hogy reménytelen.

 Lehet-e egyáltalán központilag ter-
vezni a kooperációt és a kommunikációt?
Es vajon okos dolog, hogy az igazgatókat
mindig a minisztérium nevezi ki?

 Az igazgatókat nem központilag ne-
vezik ki. Üresedés esetén a városi vagy a
megyei tanács - ha nincs eleve határozott
elképzelése - általában a kulturális
miniszterhez fordul, és megkérdezi: nem
tudna-e segíteni? Nekünk persze van egy
listánk a számba jöhető emberekről,
tehetséges rendezőkről, az után-
pótlásról... s akkor tanácsot adunk: a
maguk színháza jellegének megfelelően
két, három vagy még több ember jöhetne
tekintetbe. Megesik, hogy mi sem tudunk
megoldást, bár általában van kit
ajánlanunk, és akkor azt mondjuk: hívják
meg ezeket az embereket, és ha megtet-
szenek egymásnak, próbáljanak megálla-
podni. Teljességgel elképzelhetetlen, hogy
én mint felelős miniszter azt mondjam:
küldök maguknak egy direktort, azt kell
elfogadniok. Az ilyen ember bukása
eleve be lenne programozva. Másfelől a



színház kollektív vezetéséről sincs nagy
véleményünk. Ezek a kísérletek már önök-
nél is megbuktak. A „Mitbestimmung", a
kollektív döntési rendszer a hatvannyol-
casok részéről jó ötletnek látszott - an-
nak idején az önök lapja is erőteljesen
pártolta -, de ma már önök sem emlege-
tik a témát.

 Számos NDK-beli igazgató és
rendező panaszkodik az életfogytiglanra
szervezett társulatok megmerevedéséről;
mozgékonyabb szerződtetési rendszert
szeretnének, több lehetőséget, hogy a
színészek egyik színházból a másikba,
egyik városból a másikba vándoroljanak.

„Nem akarunk
munka nélküli színészeket"

- A mi társadalmi partnerünk nem a
Színházművészeti Szövetség, hanem a
szakszervezet. A kollektív szerződéseket
a Szövetséggel egyeztetve, de a szakszer-
vezettel közvetlenül szokták megállapí-
tani. Nem könnyű kérdés ez. A mozgás, a
társulat elhagyásának lehetősége nálunk
nem olyan spontán, mint önöknél, de ha
valaki komolyan el akar hagyni egy szín-
házat - vagy el kell hogy hagyja, hiszen
ilyesmi is létezik -, arra nálunk is meg-
van a mód. Ám a szakszervezet rendíthe-
tetlenül őrködik, hogy a társulati elv
alapvetően ne sérüljön, mert a művészek
szociális biztonságérzetében ez óriási
haladást jelent. Talán hagyjuk sorsukra
szabadúszóként a színészeket? Ez csak
bizonyos időszakra ígér sikert. Utána
elkerülhetetlenül beáll egy siralmas idő-
szak, mert a színészek kétszer öregsze-
nek meg: egyszer az életben s egyszer a
színpadon. Még a leghíresebbeknek is
gondot okoz, ha szerepkört kell válta-
niok, de nem akaródzik nekik - vannak,
akiknél ez évekig eltart. Az ebből eredő
frusztrációk pedig legkönnyebben a tár-
sulaton belül dolgozhatók fel, bármennyi
konfliktussal jár is ez, lévén, hogy az
ilyen egyéni válságok a többieket is érin-
tik. Különböző modellekről folyik a vita a
kérdés megoldására. Mi, a maximális
mozgékonyság lehetővé tétele mellett,
ragaszkodni szeretnénk a társulati elv-
hez. Nem akarunk munka nélküli színé-
szeket.

 Nem gondoltak még olyanfajta
kompromisszumra munkanélküliség és
életfogytiglanra szóló alkalmazás között,
amilyen nálunk létezik?

 Ez megoldható, ezt a törvény teljes
mértékben lehetővé teszi. A gyakorlat-

ban azonban nálunk más problémák me-
rülnek fel, mint önöknél. Nálunk például
egy produkció általában két szezonon át
van műsoron. Ha a szerződések ideigle-
nesek, meddig számíthat az igazgató X
színészre vagy színésznőre? Ennek elle-
nére van lehetőség két évre szerződni,
vannak vendégszereplésre szóló szerző-
dések, sőt ez gyakrabban fordul elő, mint
korábban számítottunk rá.

„Az NDK-ban hatvannyolc színház van,
de jól jönne még további negyven-ötven"

- Hány színház van ma az NDK-ban?
- Az biztos, hogy még negyven-ötvenre
lenne szükség...
 Hát annyi a színészük?
 Nemcsak a színészlétszám, hanem

a nézői igények miatt is. Ez idő szerint
az NDK-ban hatvannyolc színház
működik, körülbelül kétszáz
játékhellyel. Évente hét-nyolcszáz
bemutatót tartanak, s további
ezerkétszáz-ezernégyszáz van re-
pertoáron, vagyis a kínálat mintegy két-
ezer produkcióból áll; a műsordarabok
pedig mintegy harminc országból valók.
Ezzel nem rossz helyet foglalunk el a
nemzetközi statisztikában.
 És ennek ellenére még több színházra

is szükség lenne?
 Hát persze, például a nagyvárosok

szélén épült új lakónegyedekben. Az ott
élőknek néha - a közlekedés fejlettségé-
től függően - teljes órát kell utazniok,
hogy színházba jussanak. Az elmúlt tíz-
tizenöt évben minden társadalmi, gazda-
sági és pénzügyi erőnket arra fordítottuk,
hogy 1990-ig a lakáskérdést mint társa-
dalmi problémát megoldjuk. Ott álltunk
a konkrét kérdés előtt: építsünk-e rögtön
komplett nagyvárosokat - azon az áron,
hogy körülbelül egyharmaddal kevesebb
lakóépületünk lesz, vagy hagyjuk szaba-
don a kulturális létesítmények helyét,
hogy aztán a kilencvenes évek elején
végezzük el a kiegészítéseket? Tudato-
san választottuk az első megoldást. Épí-
tettünk kórházakat és iskolákat, és hozzá
ifjúsági klubokat és kis közösségi helyi-
ségeket, de nagy színházakat már nem.
Nem engedhettünk és nem engedhetünk
meg magunknak többet, ezt nyíltan meg-
mondtuk, a lakosságnak is. Így viszont
egyre sürgetőbben merül fel a kérdés:
hová menjünk este?
 Annál is sürgetőbben, mivelhogy az

NDK is átalakul „szabadidős
társadalommá"?
 Ami ezt illeti, én óvatosabb lennék,

még az NSZK-t illetően is. Ugyan mit

jelent ma a szabadidő? A képzettség
minőségével együtt jár, hogy az emberek
hazaviszik a munkájukat - legalábbis
szellemi értelemben. Másodszor: a hobbi
és a hivatásszerű tevékenység között
elmosódottabb lett a határ, ezt
tapasztaljuk magunkon, önök is, én is, és
még nagyon sokan mások. Harmadszor:
nálunk nagyon sok nő dolgozik, s így
férfiaknak és nőknek meg kell osztaniok a
gyermeknevelést; ezt nem lehet
átengedni sem az államnak, sem az
iskolának. Van autónk, mozgékonyabbak
lettünk, de a kereskedelmi hálózat, a
szolgáltatások még nagyon elmaradottak,
az utaknak pedig meg kell rövidülniök,
mert egyelőre a városok nagyobbak
lettek, de ezzel együtt az utak
hosszabbak. Az az elképzelés, hogy a
szabad szombat öt-hat órával több sza-
badidőt jelent, illúzió. Vagyis én nem
ebben látom az igények megnövekedé-
sének okát. Meg aztán az emberek általá-
ban nem unalomból járnak színházba,
mert az unatkozó embereknek feltehe-
tően legutoljára jut eszébe az az ötlet,
hogy színházba menjenek... Azelőtt talán
azért mentek el, mert társadalmi
esemény volt, és őnagysága elővezet-
hette a legújabb ruháját; ma az indítékok
intellektuálisabbak, s a magasabb mű-
veltségből erednek.

 Hogyan fér össze e megállapításokkal
a színházlátogatás határozott csökkenése,
mely a hetvenes évek óta az NDK-ban is
észlelhető, s csak az elmúlt évadban sike-
rült megállítani?

 Ez igaz, de ugyanebben az időszak-
ban a múzeumlátogatók száma kétszeres-
re, a művelődési házaké négyszeresre, az
állatkerteké ötszörösre nőtt. Mindenütt,
ahová a napközben szétválasztott család
közösen mehetett el, észlelhető volt ez a
növekedés - mígnem aztán a színházi
emberek is kezdtek alkalmazkodni ehhez
a helyzethez. A nyolcvanas évek eleje
óta a számadatok már alig mozdultak el
lefelé. A szóban forgó idő alatt
egyébként sok színházat restauráltunk,
nemcsak Berlinben, és az ideiglenes ját-
szóhelyeknek kisebb volt a befogadóké-
pességük, ami persze lecsapódik a sta-
tisztikában is. Ez ugyan a statisztika
szempontjából kellemetlen, de hát ki
akar statisztikákból élni? Nekem sokkal
fontosabbak a rekonstrukciók: itt a cott-
busi színház, a legtisztább szecessziós
stílusban, a Semper Oper és itt, a fővá-
rosban a Staatsoper, a Deutsches Theater
meg a Berliner Ensemble.



„Ez nem provokáció"

 Bennem a statisztikák már régóta nem
keltenek akkora pánikot. Tizenhatmil-
lióan vagyunk, s évente tízmillió szín-
házlátogatást regisztrálunk - ez nem
rossz. s valószínűleg ezen a szinten is
stabilizálódik majd a helyzet. Figyelembe
véve az új tévéadókat, a filmgyártás
újjáéledését - néhány új filmünk
valóságos sláger lett -, ez a szám éppen-
séggel bámulatosan magas. A dramatikus
művészetek terén összességében
emelkedés tapasztalható. Egyébként a
televízió igényt ébreszt az eredeti műre, s
ennyiben nem is jelent fenyegetést a
színházra. Másfelől az előadásokon
megszaporodtak a spontán vélemény-
nyilvánítások - például gyakran fütyül-
nek vagy pfujolnak. Vannak, akiket ez
megijeszt; én nem tartozom közéjük. Így
volt ez tegnap este a Komische Operban
is, Adolf Dresen Anyegin-rendezésének
premierjén. Ez nem provokáció; pusztán
arról van szó, hogy differenciálódott a
tetszésnyilvánítás. Minél műveltebbek
lesznek az emberek, annál differenciál-
tabban reagálnak.

 Lát-e mozgásteret a közeljövőben
spontán egyesülések, szabad színházi cso-
portok vagy olyan stúdiószínházak kiala-
kulásához, amilyenek újabban a Szovjet-
unióban működnek?

„Mi nem vagyunk olyan gazdagok,
mint önök"

 Elképzelhető. Zajlanak például kísér-
letek a rock és a színház közötti átmeneti
formák terén. Nekem azonban az a leg-
fontosabb, hogy az új erők energiái a lé-
tező színházakba áramoljanak, s ne mel-
lékáramlatokban forgácsolódjanak szét.
Egyelőre. Amellett: hatvannyolc színhá-
zunk van, de kétszáz játékhelyünk. Ez
nem volt mindig így, ez az utóbbi évek-
ben bontakozott ki. s nyíltan kimondom:
ez idő szerint nem engedhetünk meg
magunknak több szubvenciót, sem a régi,
sem az esetleges új színházak számára,
hiszen mi nem vagyunk olyan gazdagok,
mint önök.

 Bizonyára vannak pontos számadatok
arról, hogy a minisztérium költségvetéséből
- kereken 650 millió NDK-márkából
 évente mennyi jut a színházaknak?
 Igen, vannak, de nem szeretném, ha

ezt az önök folyóirata nyilvánosságra
hozná, mert ez nekem és a színházaknak
többet ártana, mint használna. Én ugyanis
mindig abból indulok ki, hogy túl kevés
pénzt kapunk, s a számok láttán egyesek

rögtön azt mondanák: hiszen ez igazán
elegendő! Mindenesetre estéről estére
minden ülőhelyet tetemes összeggel
szubvencionálunk, s ezt a költségvetést a
kormány egyetlen tagja se meri piszkálni;
ez úgyszólván tabuzónája a tervezésnek.
Mi ennél többre pályázunk - és teljes
elutasításban ritkán részesülünk. De az
alvó kutyákat semmiképp sem akarom
felébreszteni. Másfelől: ha minden úgy
történnék, ahogy egyes színházi emberek
óhajtanák, sokkal több pénz kellene
nekik, merthogy legszívesebben folyton
csak próbálnának. Walter Felsenstein
barátom egyszer azt mondta nekem: az
előadás kevésbé érdekel, a próba az
egyetlen alkotótevékenység. Ezért aztán
nagyon kell vigyázni, nehogy a
költségvetéseken belül a bevétel aránya
túl jelentéktelenné váljék.

- Az elmúlt években sok jelentős szín-
házművész hagyta el az NDK-t, legutolsó-
nak Alexander Lang rendező, aki a nyolc-
vanas években a Deutsches Theater mű-
vészi mágnese volt. Később aztán a mun-

kafeltételek mindkét fél -Lang és a szín-ház
- számára egyaránt terhessé lettek, s ezért
most egy időre szétváltak; Lang először
Münchenbe, majd Hamburgba ment. Nem
kellett volna egy ilyen, az NDK határain túl
is nagy figyelmet keltő rendező, valamint
tervezője és színészcsapata számára a
városi és állami színházak hálózatán kívül
is munkalehetőségeket biztosítani?

„Lang nem ment el..."

- Ön szerencsétlen példát említ; ezt a
tendenciát már megfigyeltem abban a
beszélgetésben is, melyet Alexander
Langgal a Theater Heutéban folytattak.
Nagyon alaposan elolvastam, mivel
Langhoz hosszú évek óta szoros kapcso-
lat fűz. Nemcsak átlagon felüli tehetségű
színésznek tartom, hanem nagyon érde-
kes rendezőnek is. De ahogy ez a színé-
szeknél oly gyakori: a „dupla vagy
semmi" elve nemcsak a Deutsches Thea-
terben okozott számára nehézségeket,
hanem, mint hallom, Münchenben is.
Csak hát a Deutsches Theatert mégsem
engedhettem át az ő színházi elképzelé-
seinek. Mikor azt kezdte követelni, hogy
a színház műsorában az ő rendezéseinek
aránya ne csak harminc vagy ötven - sőt
végül már hetven - százalék legyen,
hanem lehetőleg száz, akkor nemet kel-
lett mondanom, mert ez esetben a
Deutsches Theater tönkremegy nekem.
Ennek a színháznak az a hagyománya -

és ez élteti a színvonalát -, hogy benne
legalább két-három, még jobb, ha négy
különböző művészi stílus éljen egymás
mellett. Felajánlottam, vegye át a berlini
Arbeitertheatert, amely kísérleti szín-pad,
és a Deutsches Theater renoválása alatt
összkomfortosan felszereltük. Ő azonban
a Deutsches Theater igazgató-helyettesi
posztját akarta, mégpedig úgy, hogy
stílusa bizonyos kizárólagosságot
élvezzen.

 Nem épp érthetetlen kívánság egy
művész részéről.
 Csakhogy ehhez sem Dieter Mann

igazgató, sem én nem voltunk partnerek.
Felkínáltam neki a jénai színházat is,
amely igen érdekes lehetőségeket ígér, az
ottani, a Zeiss-művek által erőteljesen
meghatározott lakossági struktúra miatt;
ebből nagyon izgalmas kísérlet kereked-
hetett volna. s azt mondtam Langnak:
légy egy kicsit türelemmel, míg valami
adódik. De hát sokan nem bírnak várni.
Mindenesetre egy szempontból nem ér-
tettem egyet a Theater Heutéban megje-
lent beszélgetés tendenciájával: Alexan-
der Lang nem ment el. Az olyan emberek-
nek, mint ő, az egész német nyelvű térség
rendelkezésére kell állniok. Egyáltalán, a
párbeszédpolitikával és a közös európai
ház gondolatával összefüggés-ben fel kell
tennünk a kérdést, egyáltalán időszerű-e
még a két német állam és hozzá Ausztria
meg Svájc viszonylatában a
konkurenciában való gondolkodás? Vajon
nem kellene-e új szempontokat bevezetni,
olyan értelemben, hogy amit az egyik jól
csinált, azt a másik is átvehetné? Ha ez a
konkurenciamentalitás a különböző
társadalmi rendszerek között már a
politikában is értelmét veszti, miért
kellene a színházban tovább ápolnunk? A
közös európai házat különben kifejezetten
bölcs gondolatnak tartom. Ha a háború
már nem alkalmas eszköze az ellenfél
sakkban tartásának, ha az önök számára
már nem lehet fegyver az
antikommunizmus és a szovjetellenesség,
a mi számunkra pedig az anti-
kapitalizmus, akkor a szellemi vita és
párbeszéd terén egyszer csak merőben új
helyzet jön létre. Akkor pedig mégiscsak
el kellene kezdeni közös nevezőket
keresni - közös osztó van épp elég.

Nemrég itt ült ebben a szobában Golo
Mann; már régóta levelezünk, s most járt
először az NDK-ban. Megkérdeztem,
milyennek látja Európa perspektíváit. Azt
mondta: jaj, hát tudja, ez a német
megosztottsági ügy! Háromszáz éve



már, hogy a németek minden más euró-
pai nép idegeire mennek ezzel a problé-
mával. Pedig most végre Németország
nagyon is hatékonyan van megosztva: az
NSZK kapitalista, önök itt a szocializ-
mus útját járják, Ausztria semleges.. .

... és kapital ista . . .
 Svájc úgyszintén. Ha egyszer

objektív okokból - melyekről már
fölösleges beszélni - létezni kell a
megosztottság-nak, akkor ez a mostani
nagyon is eredményes, mert így a
németek ezekből a különböző
aspektusokból végre olyas-mit
nyújthatnának a világnak, amit az
használni tud!

Magam eddig még nem gondolkodtam
ilyen kategóriákban, de Golo Mann
értékelése valóban előretekintő és távla-
tos orientációt kínál. Ami nem azt je-
lenti, hogy ne vegyünk tudomást a kü-
lönböző társadalmi rendszerek létéről.

 A színház ebből a szempontból külö-
nösen alkalmas kísérleti terep lenne, törté-
nelmileg is indokolt módon. Legalább két-
száz év óta hirdették itta színpadról a kultúr-
nemzet eszméjét, és ez az eszme, a lessingi
hagyomány alapján, mindig haladó volt.

A német kultúrnemzet.
A második világháború után
nem volt nulla óra . . .

 A Szövetségi Köztársaság majdnem
negyven éve létezik, mi - igazán minden
él nélkül mondva - valamivel rövidebb
idő óta; így hozta a történelem. De a
hagyományok, melyek hatottak ránk,
sokkal régebbiek, s ezek egyszersmind
európai hagyományok is. Mikor nemrég
Franciaországban jártam, ismét érzékel-
tem, hogy a kulturális és politikai hatáso-
kat mindennél erősebben a felvilágoso-
dás irányzata határozza meg - gondol-
junk csak a korai polgári forradalmakra.
Persze eltartott ötszáz évig, míg a közös
nyelv kialakulásától eljutottunk a mai
helyzetig, és a folytatást nehéz megjó-
solni. De a sok száz éves hagyományt
sem önök, sem mi nem vitathatjuk el.
Önök is, mi is egyre világosabban látjuk,
hogy a háború után nem ütött holmi
nulla óra. Tökéletes ostobaság lenne azt
képzelni, hogy amiért Weimar az NDK-
ban van, attól Goethe és Schiller a miénk
 és mondjuk, Beethoven az önöké. Na-
gyon sok a közös elem, s ezeket termé-
szetesen ápolni kell - és akkor a Golo
Mann-i értelemben valóban adhatunk
valamit a világnak. Másfelől tévedés azt
hinni, hogy a kultúrnemzet fogalmának
égisze alatt kitérhetünk a politikai ellent-

mondások és konfliktusok elől. Ez tév-
útra visz, és nagyon kevéssé termékeny
illúziókat kelt. ..
 Ahhoz, hogy a különbségekre is fi-

gyelve a közöset keressük, elsősorban a
határokat átszelő intenzívebb kulturális
cserekapcsolat járulhatna hozzá.
 Így is értelmezi mindkét fél az or-

szágaink közötti kulturális egyezményt.
Mi már igen sok színházi vendégjátékot
bonyolítottunk le önöknél, és egyre több
az eredmény fordított irányban is. Azt
hiszem, ez a gazdasági feltételek megte-
remtésének arányában még tovább fog
bővülni.

És a berlini színházi találkozó?

- Ez idén első ízben vett részt egy NDK-
beli színház a mülheimi drámaíróverse-
nyen: a Makszim Gorkij Színház mutatta
be Volker Braun Átmeneti társadalom
című művét. Megjelennek-e majd NDK-beli
előadások a (nyugat )berlini Színházi
Találkozón is?
 Ha ebből nem lesz holmi

össznémet egyveleg, akkor örömmel
veszünk részt rajta.

 A Színházi Találkozó sosem volt
belnémet fesztivál - Svájc és Ausztria
ugyancsak a német nyelvű színházi térségbe
tartozik.
 Igen, Erich Honecker és Diepgen

polgármester már beszéltek erről. A
legtöbb probléma már tavalyi hó. Én is
tárgyaltam Hassemer úrral nyugat-berlini
részről, és azt hiszem, meg fogunk
egyezni. Amellett a kultúra területén
nem is olyan élesek a differenciák. Én
például nem ismerek az NSZK-ban
reakciós színházi embert, primitív
antikommunizmustól fűtött NDK-falót.

 Ilyeneket mi sem ismerünk. Ez alap-
jában véve színvonal kérdése, mert „reak-
ciós" művészet egyszerűen nem létezik.

„Nem mindenki a szocializmus árulója,
aki elmegy"

- Már ez a körülmény is viszonylag egy-
szerűvé teszi a kulturális cserét, az iroda-
lomtól a filmig. Persze nem fogjuk kultu-
rális síkon megoldani a világ problémáit,
de hozzájárulhatunk a megértéséhez, a
józan ész felülkerekedéséhez, az alkotó
együttéléshez. Az imént azt mondták,
hogy „Alexander Lang egy időre az NSZK-
ban tartózkodik". Igen, ideiglenesen. Az
elmúlt héten ismét itt járt Benno Besson.
Ő először önökhöz ment, aztán a francia
Svájcba. Régi barát és vitapartner tért

vissza. Korábban rendszeresen vissza-
visszajött, és azt követelte, oszlassuk fel
a Volksbühne társulatát, mert ő csak en
suite akar játszani. Emiatt távozott va-
laha olyan dühösen, meg más okok miatt
is, de ezekről jobb hallgatni. Aztán a
körülmények mégis rákényszerítették,
hogy átmenetileg egy böcsületes városi
színházat igazgasson. Most pedig idejön,
és azt mondja: tulajdonképpen megint
nagy kedvem volna, hogy csináljak nála-
tok valamit. Hát látják: így kell mennie
az életnek, pontosan így.

Le kell szoknunk róla - és a „mi" itt
diplomáciai nyelven „önök"-et is jelent -,
hogy ha valaki elmegy, rögtön főbenjáró
üggyé fújjuk fel a dolgot, és arról elmél-
kedjünk, hogy az illető hitehagyott-e
avagy a szocializmus árulója. Ilyesmi is
van, nem hallgatom el. De hát mi sem
faggatjuk önöket, ha egyes igazgatók
innen oda mennek.
 Mindenesetre politikai okokból egye-

lőre még senki sem ment át az NDK-ba. De
nagyon figyelemreméltónak tartjuk az ön
nézetét, miszerint Alexander Lang volta-
képpen csak egyazon kulturális térségen
belül ment át egyik helyről a másikra.
 Münchenben, úgy látszik, a dolog

nem működött olyan jól, mint most,
Hamburgban. De aki máshová megy,
nemcsak otthagy, hanem visz is magával
valamit. Ez a világ sora, és én ezt teljes
higgadtsággal szemlélem.
 Ez idő szerint az NDK-ban élénk kö-

zönségvisszhang fogad bizonyos darabo-
kat, Heiner Müller, Volker Braun, Chris-
toph Hein és mások tollából. E darabok
hosszú ideig várták, hogy színpadra jut-
hassanak. Vajon beszélhetünk-e befelé
való nyitásról, kultúrpolitikai
glasznosztyról? Es úgy gondolja-e, hogy a
mai fiatal NDK-beli szerzők továbbra is
ilyen türelmesen fogják kivárni, míg
darabjaikat, talán majd tíz év múlva, saját
országukban is eljátsszák?
 Az olyan rendhagyó gondolkodó-

nak, mint Heiner Müller, sosem lesz
könnyű dolga, hogy azonnal eladja da-
rabjait. De Müller nem rövid távú gon-
dolkodó, van türelme. Neki minden or-
szágban máskor jön el az ideje. S mint
ahogy senkit sem kényszeríthetek vala-
mely darab bemutatására vagy utánját-
szására, éppoly kevéssé tilthatnék be egy
darabot, még ha akarnám is. Ha egy
olyan ember, mint Manfred Wekwerth
azt mondja, én most akarom megcsinálni
a Lenin halálát, akkor megcsinálja. Most
persze megkérdezhetik, miért nem enge-
délyeztem a darabot már tíz évvel ez-



előtt, amikor elkészült? Erre sokfajta
magyarázatot adhatnék, de az igazán
helytálló az, hogy soha nem is tiltottam
be - csakhogy akkor még nem léteztek
azok a folyamatok, melyek most a

Szovjetunió-
ban zajlanak.
 Wekwerth azt mondta erről

júniusban, a Lenin halála
előbemutatójának műsorlapján: ameddig

a Szovjetunió nem látott hozzá saját
történelme színpadi feldolgozásához, az
NDK-ban aligha lehetett volna ennek
elébe vágni . . .
 A német fasiszták ott álltak Moszkva

lőtt. Kik vagyunk mi, hogy egyszer csak
elléphessünk mint a Szovjetunió kiokta-
ói? Az az ország, az a párt mindig talált
rőt élete formálásához, ez bizonyított
tény, és nemcsak a szocialista korszakban,
hanem már sokkal korábban; megálltak ők
már egészen más történelmi próbákat is.

„Nem térek ki
a glasznoszty kérdése elől"

- Nem térek ki a glasznosztyra vonatkozó
kérdés elől sem. Az ottani embereknek
más a történelme, mások a hagyományai.
Az NDK és a Szovjetunió között mindig
voltak lényeges különbségek, politikai és
kulturális téren egyaránt. Ami a politikát
illeti: nálunk mindig többpártrendszer
volt...

 Valóban?
- ... amelyről ugyan azt mondják, hogy

a többi párt is a tömb része, és csak
fiókintézményei a NSZEP-nek, de ez merő
ostobaság! Csak a minap tartottam beszé-
det Lipcsében a CDU tagjai előtt - azok
például mind meggyőződéses kereszté-
nyek. Nem, nálunk a háború után sok min-
den másként alakult. A kultúrában is:
nálunk például mára hetvenes évek elején
teret nyert a rockzene, mikor világunk más
részein még csak a fejüket csóválták. A
Szovjetunióban most bizonyos igény mu-
tatkozik, hogy sok mindent bepótoljanak,
ott is szükség van változásokra. De nem
ezen múlik az emberek üdvössége.

A színházi struktúránk is gyökeresen
más. Más a javadalmazási rendszer. Tel-
jesen más értelmiségi politikát folytattunk.
Ott most mindezt megváltoztatják. De
miért kezdenénk most egyszer csak má-
solni, ha eddig sosem másoltunk? Persze
ennek ellenére ez a folyamat számos
impulzust ad, melyeket módszeresen fel
fogunk dolgozni. Egyetlen dolog biztos:
hogy minden tovább fejlődik. A folya-
matok elemzésekor csak az a probléma,
hogy az ember figyel és elemez egy fejlő-
dési folyamatot - és közben maga is

benne van. És aki azt mondja, hogy én
állok a fix ponton, és ezért módomban áll
szemlélni a fejlődést, az eleve oksági hibát
követ el. Ezért mi a továbbiakban is
alaposan meggondoljuk majd, hogy az
adott pillanatban mit tegyünk, mégpedig
nyugodtan, józanul, tárgyilagosan. Es en-
nek során a kínos kérdésektől sem fogunk
visszariadni. Hogy mit ír a Tagesspiegel az
NDK-beli valóság tükrözése címén, az
bennünket már régóta nem izgat. Vagy a
Bildzeitung.. .
 A Bildzeitung nem tükrözi az NSZK

valóságát sem. De mit tükröz a „Neues
Deutschland"?

„Nem kívánom önöknek,
hogy itt kelljen újságot csinálniok!"

- Nem szabad megfeledkezniök róla, mi-
lyen térségben élünk - legalábbis a la-
kosság többsége: foghatják az NSZK te-
levízióját, a legjobb esetben két vagy
három adót is, és ha a közléseknek hinni
lehet, ez a szám csak nőni fog. Persze
amíg az embernek csak két szeme és két
füle van, addig egyszerre csak egy mű-sort
nézhet, ha egyáltalán meg akar érteni
valamit. S ehhez járul még kétszer vagy
háromszor ennyi rádióadó. Szóval a mi
lakosságunk alighanem egyike a legjobban
tájékozottaknak a földön; hézagtalanul be
van kapcsolva mindkét nagy információs
és kommunikációs rendszerbe.
 Épp ezért oly nehéz megérteni az

NDK-beli sajtó szabályozását. Miért nem
kapnak benne hangot a létező ellentmon-
dásos tények és ellenvélemények? Ulrich
Plenzdorf új darabjában, A szabadság
eltulajdonításában, melynek ősbemutatója
épp itt volt, a Theater im Palastban, van
egy idevágó mondat: Berlin peremén
létezik egy asszonygyilkos, csak az újság-
jainkban nem létezik...
 Kiindulhatunk abból, hogy amit önök

már nyilvánosságra hoztak mirólunk, azt
nekünk nem muszáj feltétlenül még
egyszer nyilvánosságra hozni. A helyzet
bonyolult. Nem kívánom önök-nek, hogy
ebben az országban kelljen újságot
csinálniok, igazán nem kívánom! Többet
erről nem szeretnék mondani. Ezért olyan
fontos feladata a színháznak, az
irodalomnak meg a filmnek, hogy a belső
kérdéseket és problémákat tükrözzék. Az,
amit egyes nyugati médiák nálunk
szenzációnak látnak és akként tálal-nak,
éppoly kevéssé szenzációs, mint amit
ugyanez a szenzációhajhász zsurnalizmus
önöknél felfedez. Ha az NSZK-t, melyet
valamelyest ismerek, csak abból

ítélném meg, ami az önök televíziós
adóiból megtudható, teljesen hamis képet
kapnék.
 Ez meglehet. De ön mégis abban a

kiváltságos helyzetben van, hogy igen sok
NSZK-beli újságot is olvashat.
 Kövezzenek meg - de ha az ember

egyetlen NSZK-beli lapot olvas, még a
komoly fajtából is, akkor lényegében a
többit is ismeri.
 Ez képtelenség. Ha ugyanazon a

napon csak a Frankfurter Rundschaut, a
Süddeutsche Zeitungot és a Frankfurter
Allgemeinét olvassa el egymás után,
merőben különböző híreket és nézeteket

talál bennük.
 Ám legyen; ez nem az én területem, e

téren nem vagyok specialista - ne kí-
vánjanak tőlem túl sokat. De feladatkö-
römnél maradva nekem az a véleményem,
hogy a művészet nagyjából híven tükrözi
az ország valóságát, problémáival és
ellentmondásaival együtt. Korábban
mindig azt mondogatták, hogy a művészet
tükrözze az életet. Én nagyon óvatosan
kezelem ezt a tételt, mert ez így nekem túl
passzív: elvégre maga a művészet is egy
része az életnek, tehát önmagát is
tükröznie kell. Gondolkodni kell rajta,
hogy ez miképpen lehetséges; ezt filozófiai
problémaként vetem fel. A tükrözési elmé-
let túl egyszerű. Es sokan, akik elfogadják,
kijelenthetik: ismerem én a valóságot,
felesleges még a tükörbe is néznem. Az
embernek önmagát is kora szellemi moz-
galmai részeseként kell felfognia, mint szá-
mos filozófiai, politikai, gazdasági mozga-
lom kortársát. Ma, idén és az elkövetkező
években még sok mindent meg fogunk él-
ni, ami teljesen szokatlan számunkra.

Valóban jó-e, ha a művészek
és az állam mindenben egyetértenek?

 A politika mint a lehetséges művészete és

a művészet mint a lehetetlen elképzelése
 ez minden társadalmi rendszerben alig
áthidalható ellentét marad. A műalkotások
többnyire az adott valóság olyan
ellentmondásait és árnyoldalait is megvi-
lágítják, melyeket a politikusok, úgy is,
mint hivatásos optimisták, legszívesebben
észre sem vennének. Az NDK-ban azonban
még mindig a kultúra és a politika, a
művészek és az állam teljes egyetértéséről
van szó, legalábbis a hivatalos nyilatkoza-
tokban. Ha már egyszer nyíltan megtagad-
ták a szocialista realizmus doktrínáját, nem
lenne hosszú távon produktívabb, ha a
művészet és a politika, a művészet és az
állam fent említett elvi konfliktusát nyíl-tan
elismernék?



 Ezt így hozta a történelmünk. Gon-
dolják meg: egyikünknek sem volt a böl-
csőjében az ígéret, hogy egy szép napon a
kormány tagjai leszünk. Nem készítettek
fel módszeresen a munkára; mindig azt
kellett megtanulnunk, amire az aktuális
feladatokhoz épp szükség volt. Nemsokára
hatvanéves leszek, de mindig először meg
kellett csinálnom valamit, és csak utána
szerezhettem meg hozzá a szükséges kva-
lifikációt. Ez már így adódott. Hisz nálunk
két forradalom zajlott le, egy antifasiszta-
demokratikus és egy szocialista forrada-
lom. Most fejlett szocialista társadalomban
élünk, de ez nem azt jelenti, hogy ezt lezárt
történelmi folyamatnak tekintjük; mi az
ilyen folyamatokról évtizedekben vagy -
amit szinte vakmerőség kimondani - év-
századokban gondolkodunk. Ha történel-
mi hasonlatot kívánnak: nézzék csak meg,
mi történt Franciaországban negyven év-
vel a nagy forradalom után.

 Jött Lajos Fülöp, a polgárkirály...

„Szép versekkel nem helyettesíthetjük a
gazdasági problémák megvitatását"

- Kellenek az ilyen történelmi párhuza-
mok, hogy lássuk, mit értünk már el, és
mit nem sikerült még elérni. A kultúra és
a politika között számomra nincs ilyen
ellentmondás. Ha a stratégia - és én a
művészi, szellemi folyamatokat és a kul-
túrpolitikát is a stratégiai feladatokhoz
sorolom - a napi politika minden fordu-
latára reagál, akkor elpusztul. Önök mind-
untalan egybevetik az önök struktúráit és
eredményeit a mieinkkel, és ilyenkor
többnyire nem kapunk valami jó osztály-
zatot. Ám legyen - ezzel már együtt élünk
negyven éve, és valahogy majd csak lesz
ezután is. A kritika is állandó ösztönzést
jelent, minden kritika serkenti az embert;
még az elutasítás is mérlegelést fejez ki. Én
a kultúrpolitikát a szövetségi politika külö-
nösen hatásos formájának tartom, amely-
nek célja, hogy minél több eltérő álláspon-
tot és csoportosulást kössön össze - persze
a közös nevező keresése jegyében. Igaz, ez
olyan, mintha a negyedik dimenziót keres-
nénk, de hát arról sem szabad soha lemon-
dani. Ezért nem lehetünk csalódottak, ha
nem minden álom érik be s nem minden
eredmény alakul úgy, ahogy szerettük vol-
na. s főleg nem szabad azt képzelni, hogy
az ember még megéri a napot, mikor meg-
valósul minden ifjúkori álma, melynek je-
gyében fellépett. Ha előre tudnánk, mi sül
ki valamiből, talán másképp cselekednénk.
Ez teljességgel normális ellentmondás.

További ellentmondás, hogy a gazda-
ságnak természetesen prioritása van.

Marx után szólva: először jön az evés és
az ivás, és csak utána gondolkodhat el az
ember önmagáról, meg a filozófiáról és a
művészetről. Szép versekkel nem helyet-
tesíthetjük a gazdasági problémák megvi-
tatását. Ennek ellenére egy modern ipari
államnak nincs más választása, mint hogy
egyúttal kultúrállam is legyen. Már jó ideje
töprengek: mire van tulajdonképpen szük-
sége az embereknek, akik ott ülnek lélek-
egyedül a nagy vezérlőhelyiségekben a
nagy komputerek előtt, vállukon a fele-
lősség óriási terhével? Miféle színházra
van szükségük? Erre csak akkor lehet rá-
jönni, ha a színház szorosabb kapcsolatba
lép az élettel, az új életkörülményekkel.
Még túlságosan a múltból indulunk ki. A
hagyományokat nem szabad
elhanyagolni, de az élet- és munkakörül-
mények két nemzedék alatt oly jelentősen
és radikálisan megváltoztak, hogy ezt a
színháznak igen nehéz utolérnie. Pedig
ettől a nehézségtől nem kímélheti meg
magát. Itt keveset érnek a brigádkapcsola-
tok vagy a célzott propaganda, nem, a szín-
háznak új viszonyt kell kialakítania a lét fej-
leményeivel. Hogy akkor milyen legyen
egy új színdarab? Én nem tudom.
 Ezt a választ hál' istennek a dráma-

írók is megadhatják, nem kell ezt is a kul-
turális minisztériumban eldönteni.
 De gondolkodnom akkor is muszáj

erről. Odahaza már három éve magam is
komputeren dolgozom - a saját épülésem-
re, de munkaeszközként is. Azóta megfi-
gyeltem, hogy a gondolkodásom szerkeze-
te egészen más lett. Az ember és a modern
technika szimbiózisa megváltoztatja az
ember életfelfogását, de a logikáját is.. .
 Meg a fantáziáját...
 Alkotóbbá teszi az embereket és a

színházakat is. De egyelőre még túl sokan
szoronganak a kapcsolatfelvételtől.
 Nos, mi is olvastuk Marxot, és húsz

évvel ezelőtt meg voltunk győződve arról,
hogy a műszaki fejlődés alapvetően az em-
bernek a természeti erők alóli felszabadítá-
sát szolgálja. Ma már tudjuk, hogy inkább a
természetet kell megvédenünk az embertől, és
hogy az ipari társadalom eredendő bűne -
akárcsak a nukleárisfenyegetés - merőben új
gondolkodást igényel. Mindkét problémát
csak a határokon átlépve lehet megoldani. A
természetnek és a nukleáris kockázatoknak
megvan az a rafinált tulajdonságuk, hogy
nem respektálják a rendszerhatárokat...
 Tudom, hogy önökre erősen hatottak

a 68-as események, melyek az NSZK
egész kultúrájában is fordulatot hoztak:
utána például Brechtet már nem lehetett
ócsárolni.

Sztálin és Ulbricht halott-e
a mai NDK-ban?

- 1968 nem forradalom volt, hanem kultu-
rális lázadás, és azóta az NSZK tudatálla-
pota teljesen megváltozott. Ezeket a válto-
zásokat egy újabb ,fordulat" sem tudta ér-
vényteleníteni. Húsz év óta Adenauer
valóban halott - és a háború utáni
korszaknak vége. Hadd kérdezzünk most
fordítva: mit jelent az NDK idősebb
nemzedéke számára, hogy a Szovjetunióban
zajló legújabb fejlemények következtében
Sztálinnak és Ulbrichtnak is immár végképp
meg kell halnia? A legújabb színpadi
benyomások alapján - gondolunk Heiner
Müller, Volker Braun és Mihail Satrov
drámáira - talán saját történelmük egy
darabja ér itt véget.

- Önök mindegyre hatáskörömön kívül
eső kérdéseket tesznek fel. Ez már egy
másik interjú tárgya lenne. Én átéltem
mindezeket a fázisokat, egészen közelről,
és korántsem közömbös félként. Mindig
állást kellett foglalnom, egészen a mai
napig. Minden nemzedéknek meg-van a
maga felfogása a történelemről. Ki lehet
jelenteni, hogy a történelmet úgy kell
feldolgozni, ahogyan lezajlott, csak-hogy
a történelem nagyon szubtilis folyamat.
Apám egész másként festette le nekem az
első világháborút, mint ahogy én később
tanultam. Ez a különbség normális, sőt
még alkotó is lehet, csak meg kell
magyarázni. Az öregek nem mond-hatják
azt, hogy mi mindent jól csináltunk, a
fiatalok pedig azt, hogy ti mindent csak
elszúrtatok. Az ilyesmihez eb-ben a
században túl nagy volt a kavarodás, az
összevisszaság. Anyám két háborút élt
meg - és egész életében jóformán csak
ínség és bánat jutott ki neki. Erről
beszélni, anélkül hogy hozzátennénk: mi
milyen tisztességesek voltunk, milyen
önzetlenek, vegyetek példát rólunk
 hát bizony ez nem könnyű.

„Ahhoz, hogy életben maradjunk,
különböző tornamutatványokra
volt szükség"

 Persze mi nemcsak tisztességesek, ön-
zetlenek meg áldozatosak voltunk, hanem
a saját érdekeinket is szem előtt tartottuk:
ahhoz, hogy életben maradjunk, külön-
böző tornamutatványokra volt szükség.
Miképp lehet ezt megfelelően érzékel-
tetni? Kerülöm az objektivitás fogalmát.
A történelmet emberek csinálják és em-
berek értelmezik. Még ha a továbbadott
tények igazak is, az emberek a különböző
eseményekről különböző időszakokban
mindig másképp gondolkodtak,



szemle

más volt hozzájuk az érzelmi viszonyuk.
s ez az, amit nehéz továbbadni. Ha ma
valaki megnéz egy történelmi esemé-
nyekről szóló darabot, akkor a szóban
forgó események kortársai természetesen
felindulnak és kijelentik: „Nem, ez
egyáltalán nem így volt!" Shakespeare
esetében senkinek se jutna eszébe, hogy
ilyet mondjon.

A színház feladatai közé tartozik, hogy a
dolgok lényegét kutassa. Keressetek, és
majd találtok? A Bibliának sok minden-
ben igaza van, de ebben téved: néha az
ember egész életén át csak keres, és nem
talál semmit. De ezen nem szabad bán-
kódni, örömet kell találni a keresésben is,
feltéve, ha nem élet-halálról van szó. Új
gondolkodásmód van kialakulóban, a
Szovjetunióban, más szocialista orszá-
gokban, nálunk is. Egy csak a biztos: a
változás! Másként nemis lehet. Bár azért
nem feltétlenül örülnék, ha ezt a monda-
tot választaná a beszélgetés címéül.. .

 Ön olvas a gondolataimban! De hát
értelemszerűen ugyanezt mondta az az úr is,
akinek mellszobra itt áll ebben a szobában.
 Hát akkor, hogy Leninnel szóljak:

csak az ostoba ismétli meg a régi hibáit,
az okos újakat követ el. Ő mondta azt is,
hogy a marxizmus eleven lelke a konkrét
helyzet konkrét elemzése. Nagyszerű gon-
dolat: ez alakította, ez határozta meg egész
életemet. s mivel már nem áll rendel-
kezésemre annyi idő, amennyit szeretnék,
és mert ez a keresés, ez a konkrét elemző
munka sok felfedezői örömet is szerzett,
hát nem kívánok eltérni az elvtől. Ha a
helyzetet konkrétan elemezzük, egymást
is jobban megértjük. Beszélgetésünkben
hallgatólagosan abból indultunk ki, hogy
új korszak kezdődött, ám ez a korszak
még nem szilárd. A rakéták,
meghatározott célpontokra irányozva,
még állnak. Még nem tudjuk, hogyan
birkózhatunk meg a környezeti és ener-
giaproblémákkal. A világ még nem me-
nekült meg attól a veszélytől, hogy elpusz-
títsa önmagát. Politikai színházra van
szükség, hogy az embereket mindezek
felismerésére mozgósítsa és felrázza.

Fordította: Szántó Judit

A következő számaink tartalmából:

Pályi András:
A műfaj átkeresztelése

Tarján Tamás:
Odi et amo

P. Müller Péter:
Megfeneklik a deszkákon

Regős János:
MMT 88

ANTAL GÁBOR

Új színházat!

Németh Antal válogatott tanulmányairól

„A tanulmányútjáról hazatérő, állástalan
Németh Antalt végül Tormay Cecil veszi
maga mellé a Napkeletbe, segédszerkesz-
tőnek. Időközben, a Paulay Ede-ősbe-
mutató ötvenedik évfordulójára, megje-
lenik Az ember tragédiája színpadi törté-
netét földolgozó könyve. Nem sokkal ké-
sőbb, 1934-ben, váratlanul meghívást kap
egy külföldi kongresszusra, ami valószínű-
leg döntő befolyással lesz sorsának ké-
sőbbi alakulására."

Abból az előszóból idéztünk, melyet
Koltai Tamás írta Németh Antal színibí-
rálataiból, esztétikai és dramaturgiai mun-
káiból összeálló Új színházat! című válo-
gatás elé. Ezen a bizonyos - különben
Rómában megrendezett - kongresszuson
a még viszonylag fiatal (színházi!) doktor
nemcsak érdekes olasz és német nyelvű
előadásokat tart, hanem megismerkedik
Gerevich Tiborral, a római Magyar
Akadémia igazgatójával is. A „hivatalos"
Magyarországon „elfogadott"-nak, sőt
többnek is számító - de semmi esetre sem
jobboldali - Gerevich lesz majd az, aki a
már gyakorlati rendezéseket is felmutató,
de főállásban az akkor már jelentéktelen
Napkelemél „hivatalnokoskodó" Némethet
először a Magyar Rádióhoz ajánlja be
főrendezőnek. Az-tán - 1935. május 29-én
- Hóman Bálint, a neves történész, a
jobboldalinak, sőt már Hitler-tisztelőnek
is tartott kultuszminiszter egyszerre csak
leváltja Voinovich Gézát a budapesti
Nemzeti Színház élé-ről, s Németh Antal
mint új igazgató pedig elküldi a Hevesi
Sándor (és, tegyük hozzá, a Bethlen
István) nevéhez kapcsolódó „klikk"-et -
például Csathó Kálmánt, Bálint Lajost,
Rózsahegyi Kálmánt -, és másfél-két nap
alatt a Nemzetihez szerződteti a fél
Vígszínházat, de például a rákoshegyi
zsidó hitközség elnökét, Gózon Gyulát is.
„Hóman-boy" - ez lesz Németh Antal
neve; olyan harcosan Gömbös-ellenes
színházi újságírók mondják rá ezt, mint
Kárpáti Aurél és Pünkösti Andor. De még
a Nyugat híresen „szelíd" színibírálója,
Schöpflin Aladár is támadja a
kormánysajtóban ismertetett Németh
Antal-i koncepciókat, sőt Herczeg Ferenc
is - akinek műveit (Csathó Kálmánéival
együtt) az új direktor szívesen kidobná a
repertoárból, de ezt azért

nem teheti - negatív megjegyzésekkel
bírálja (vagy inkább: bíráltatja) az Új
Időkben Németh tevékenységét.

Ugyanakkor egy idő múlva nemcsak
az derült ki, amit ellenfelei különben
már kezdetben is tudtak, hogy tudniillik
az új „Hóman-boy" széleskörűen művelt
és Voinovichnál valóban értékesebb fér-
fiú, hanem hogy jeles rendező is, akinek a
színházi gyakorlatban is megvannak a
maga egyéni elképzelései. Aki nemcsak
zsidó származású szerzőket mutat be, sőt
rendez - például Boross Elemért, Andai
Ernőt vagy a szélsőjobboldal részéről
botrányt kiváltó Székely Júliát -, hanem
ő „fedezi fel" az élő színház számára
Németh Lászlót, Márai Sándort, Tamási
Áront, Illés Endrét. Es 1939 - a második
világháború kezdete - után a jobboldali
sajtó már kifejezetten támadja a volt
„Hóman-boy"-t, akinek színházában
akkor már olyan „lázadó és lázító"
fiatalok működnek, mint Major Tamás,
Gobbi Hilda, Olthy Magda, Várkonyi
Zoltán, Ungváry László, Pásztor János.
Érdekes, hogy maga Hóman - akit köz-
ben többször is leváltanak, de azért to-
vábbra is szélsőjobboldali nagyhatalom-
nak számít - nem bántja egykori felfede-
zettjét; igaz, az 1944-es évad végén -
pedig ekkor is volna hatalma hozzá - már
nem védi meg. Másfelől Németh akkor
már szívesen távozik a Nemzeti éléről.

Ahová nem kerül vissza a felszabadu-
lás után, s több mint tíz esztendeig más
színházhoz sem. Pedig Major Tamás és
Gobbi Hilda a sajtóban is kiállnak mel-
lette; Várkonyi Zoltán viszont a népbíró-
ság elé is viszi a volt direktor ügyét.
Végül is nem lett „Németh Antal-per",
de Németh sokáig csak mint lektor és
tanácsadó működhetett. Hogy milyen
színvonalon, azt bizonyítja az 1948-as
Shakespeare-összkiadásról írt hosszabb
véleménye - lektori jelentése? -, melyet
a kötet sajnos csak rövidítve közöl. Re-
mek telitalálatokban bővelkedik ez az
írás, melynek csak egy megállapításával
nem lehet egyetérteni, azzal tudniillik,
hogy Babits Mihály Shakespeare-hez -
tehát a színpadi szerzőhöz - méltón for-
dította le A vihart. (Magam még gimna-
zistaként láttam a Margitszigeten, 1939
nyarán a Babits fordította Vihart, Né-
meth rendezésében. Akkor - merthogy
látványos előadás volt, s éppen mert
Babits fordította - tetszett is, természe-
tesen... Azóta azonban - hogy illetlenül
nagyképű legyek - rájöttem, hogy ez a
fordítás túl „irodalmi", például ahhoz
képest, amit Szabó Lőrinc Macbeth-for-


