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Enyhe KIS szenzáció: az NDK színház-
művészetének first ladyje, egy min-den
szempontból kiváltságos fővárosi színház
igazgatónője elvonul a sváb provinicába,
hogy ötvenkét vetélytárssal szemben
kivívja magának a tübingeni
Landestheater (NSZK -Á ford.
intendánsi tisztét. Vera Oehlschlegel olyan
név az NDK-ban, amelyet nem csak a
színházkedvelők ismernek, s melynek
hallatán sokakban merülnek fel a legva-
dabb híresztelések, melyek csak a Német
Szocialista Egységpárt fejeseinek vir-
csaftjáról forgalomban voltak. Az NDK
színházi nagyságai között keresve sem
találunk még egy ilyen vitatott személyi-
séget, mivel színésznői, énekesnői, ren-
dezői és színigazgatói karrierjét folyama-
tosan összekapcsolták a hatalmától most
megfosztott Egységpárt mértékadó urai-
hoz fűződő kapcsolataival.

Vincenz avagy Jelentős emberek barát-nője
- ez a címe egy Robert Musil-drámának.
Vera éppenséggel feleség volt, ráadásul
két ízben is. Amire ő közbeveti: „Tévedés
- amikor megismerkedtem velük, még
nem voltak jelentősek. És nem úgy
szerettem őket, minta hatalom birtokosait,
hanem mint férfiakat." E két, első-sorban
férfi, majd hatalombirtokos férj nem volt
más, mint Hermann Kant, az NDK
írószövetségének egykori elnöke, és
Konrad Naumann, az NSZEP kelet-berlini
körzeti titkára. Tübingenbe Verát minde-
nesetre Gregor Edelmann, a Henschel-
Verlag vezető lektora kísérte el.

A hölgy vonzó, platinaszőke, egy nő,
akinek múltja van, tipikus femme fatale,
amennyiben ilyet az egykori NDK egyálta-
lán kitermelhetett (és ha igen, akkor csak
ilyen körülmények között)... De térjünk
vissza a „palotához", azaz Vera
Oehlschlegel Palotaszínházához (Theater
im Palast), melyet 1976 óta igazgat, és
amely a maga változtatható méreteivel
maximálisan négyszáz nézőt tud befo-
gadni. A Palota Kelet-Berlin kellős köze-
pén, a Marx-Engels téren áll, és féltucat
vendéglő és kávézó mellett mindenek-
előtt az NDK Népi Kamarájának ad ott-
hont. A negyedik emeleten, közvetlenül az
NDK óriási és még változatlanul ott pom-
pázó címere fölött játszik színházat Vera
Oehlschlegel több mint száz állandó stá-
tuszban lévő munkatársával, nyolc dra-
maturggal (a tübingeni színházban csak
három van), továbbá a Schiffbauerdamm
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és a Schumannstrasse elit együtteseinek
egyes produkciókra szerződtetett színé-
szeivel, akiknek esti gázsija az ezer márkát
is elérheti.

A fordulat Vera Oehlschlegel életébe is
bizonyos változásokat hozott. November 9.
előtt álmában sem jutott volna eszébe,
hogy valaha is érdekelhetné Bernd Leifeld
tübingeni igazgatói széke, amely 199'1
közepén ürül meg. Tübingen megismeré-
sére másfél napot szentelt. Megnézte a
Minna von Barnhelm előadását („a kö-
zönség volt a legmeggyőzőbb"), majd
meghallgatta Dittmar Lumppot, a tübingeni
Landestheater gazdasági igazgató-ját, aki
elmagyarázta neki, miféle üzleti alapokon
nyugszik egy nyugatnémet utazó színház.
Az 51 éves nő elölről akarta kezdeni a
pályát. Úgy érzi, tele van tetterővel, és nem
tud megválnia színháztól: „Az a nap,
melyen nem foglalkozom színházzal,
elveszett nap számomra!" őt, akinek a
köztársaság legjobb és legdrágább világí-
tási technikája áll rendelkezésére, nem
rettenti el a tübingeni színház tájkötele-
zettsége sem, melynek Balingentől Ra-
vensburgig színjátszásra csak igen vi-
szonylagosan alkalmas városházi díszter-
mekben kell eleget tennie: „A
vándorszínházi szellem hozzátartozik a
dologhoz! Egy kis strapára szükség van!"
És ha egyszer őt választják meg
intendánsnak, „akkor, higgyék el, hűséges
is maradok!"

Mint mondja, az vonzotta, hogy az eldu-
gott Tübingenben saját színházi
koncepcióját valósíthatja meg, „anélkül,
hogy feni-ről beleszólnának

"
. „A szükséges

embereket hamar össze tudom szedni, és
min-den nehézség nélkül ki tudok dolgozni
egy olyan műsortervet, amely ezen a
vidéken is megállja a helyét." A Homburg
hercegét elvégre már megrendezte, Heiner
Müller darabjait betéve fújja. De persze
nem akar mindent egy lapra tenni. „Való
igaz, máshol is körülnézek. Hiszen meg
kell fontolnom, hogyan folytatódjék az
életrajzom!" Amikor megtudja, mennyi a
fizetése egy tübingeni intendánsnak,
meglepetésében kiszalad a száján a kér-
dés: „Ilyen kevés? Nos, akkor először meg
kell nézni, hogy Tübingen egyáltalán
megengedhet-e engem magának!" Más-
felől viszont: „Az én fizetésemen ne múljék
semmi"; a színház hatmilliós költség-
vetését elfogadhatónak tartja „egy értel-
mes színházi tevékenységhez".

Vera Oehlschlegel bölcsebbnek látja, ha
mindjárt maga sorolja elő a személye körül
keringő számtalan sztorit, amelyek a
Palotaszínháztól a gyárszínházig vezető

kalandos útján is elkísérik (a tübingeni
Landestheater tíz év óta egy hajdani szék-
gyárban működik): „Igen, tudom, állítólag
villám van a Karib-tenger partján, sofőr
visz Párizsba fodrászhoz, és folyton csak
röpködöm szanaszét a világban - nincs
még egy asszony az NDK-ban, akiről ennyi
hamis mendemonda lenne forgalomban!"
Pont a tübingeni színházra azért esett a
választása, „mert olvastam a Theater
heutéban az apróhirdetést, miszerint a
színház új intendánst keres. Meg aztán
Tübingennek mint színházi városnak iga-
zán jó a híre, vagy tévednék? Éppen most
beszéltem a dologról Heiner Müllerrel, és
ő is azt mondta: »Óóóó, Tübingen„ az
aztán az érdekes város!«" És pontosan igy
vélekedik ő is: „Egyetem, fiatal közönség,
no meg a Hölderlinhez fűződő szálak!"

No de tulajdonképpen mi űzte el a
fényes Theater im Palastból, élete e főmű-

véből? „Egész egyszerűen megértettem,
milyen most az ottani helyzet. A tizenne-
gyedik szezonomat töltöttem ott, és a
mostani végétől kezdve felmondtak a pa-
lota igazgatójának (a palota ugyanis a
minisztertanács tulajdona). Tudja, az
NDK-ban most olyan időszak kezdődik,
amelyben minden fontosabb, létfontos-
ságúbb lesz, mint a színház. Az NDK szín-
háza válságba jutott, az értelme, a létjogo-
sultsága van válságban, mert elvesztette
nyilvánosságot pótló funkcióját. November
óta megszűnt színpad és közönség között
a titkos egyezség, miszerint a leg-
fontosabb dolgokról a színházban esik
szó. A valóság most utolért bennünket; és
közvetítői szerepünk ezzel fölöslegessé
vált!"

Vera Oehlschlegel a maga színházpalo-
tájában, minden pénzügyi és műszaki
gondtól mentesen, több mint egy évtize-
den át olyan, színházból, dzsesszmuzsilká-
ból, felolvasásokból, vitaestekből és kiállí-
tásokból tarkán szőtt nagyvárosi progra-
mot kínált, amely az NDK bármely más
pontján többé vagy kevésbé tabunak szá-
mított volna. Ha meglehetős későn is, de
eljátszotta Heiner Müller Kvartettjét, és
legújabban, a Berliner Ensemble-lal ko-
produkcióban, ugyancsak Müllertől a
Volokalamszki országu tat , továbbá Ulrich
Plenzdorf két művét, A szabadság meg vo-
nását és a Legenda a vége t nem érő
boldogságról címűt, bemutatott egy Be-
ckett-Brecht összeállítást, Alkonyuló
tek címen, és Jürgen Lemke (Homoszexu-
ális) Férfipályák az NDK-ban című mon-
tázsát. Élőben lépett fel nála Günter Grass
és Christa Wolf, Rolf Hochhuth és Friede-

ricke Mayröcker, Ajtmatov, Markus Wolf és
még sokan mások. Mindez, mondja, ma
már nem lehetséges, mert a hirtelen föléje
ültetett palotaigazgatónak egészen más,
immár pusztán csak üzleties céljai vannak
a Népi Kamara székházában lévő
színházzal: ,,Ezt nem bírom végignézni."
Amellett: „Négy előadás esett ki most a
műsoromból, mert több színész lelépett
Nyugatra." Akkor már, az egyszerűség
kedvéért, inkább átmegy ő maga is.

Egy asszony, aki még mindig tudja, mit
akar. Ámde hogy ő meg a tübingeni Lan-
destheater valóban megfeleltek volna-e
egymásnak, nos, a február 14-i előzsűri e
kérdés eldöntésétől megkímélte a tübin-
geni igazgatótanács egészében és min-
denkor gyenge akaratú tagjait, akiknek
még soha nem akadt dolguk ilyen csillogó
egyéniségű pályázóval. Az urak eleve ki-
rostálták a kelet-berlini dámát, hat további
pályázó, öt férfi és egy nő javára.

Befejezésül hadd idézzünk Vera
Oehlschlegelnek színháza tízéves jubileu-
mán elhangzott köszöntőjéből: „Üdvözlet a
XI. Pártkongresszusnak! Üdvözlet min-
denkinek, Marx!" (Az utóbbi egy, Marx és
Engels levelezéséből összeállított és a
Theater im Palastban bemutatott színdarab
címe - A ford.)

Marxot egyébként már volt egyszer al-
kalma Tübingenben üdvözölni, mégpedig
1983-ban, a Német Kommunista Pártnak
egy sportcsarnokban szervezett választási
gyűlésén. És úgy fest a helyzet, hogy a
kettős fordulat kísérlete ellenére ez az első
tübingeni szereplés egyben az utolsó is
marad...
(Theater heute, 1990. március)

Fordította: Szántó Judit

 Mint minden évben, ebben az eszten-
dőben is megrendezik az országos szín-
házi találkozót, amelyen ezúttal több mint
húsz színház vesz részt. Viszonylag keve-
sebb a vidéki produkció, csupán nyolc
együttes mutatkozik be. A találkozón hét-
tagú zsűri működik: Berényi Gábor, Csiz-
madia Tibor, Duró Győző, Koltai Tamás,
Szlávik István, Szűcs Miklós és a Színész-
kamara egy delegátusa. A zsűri döntését a
június 4-i ünnepélyes díjátadáskor ismer-
heti meg a szakma és a nagyközönség.

 Helyesbítés: az első számunk 31. olda-
lán lévő kép a III, díjas Finta József tervé-
ből való.


