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 Ön számos színdarabot irt a forrada-
lomról. Az NDK-ban most valódi forrada-
lom zajlik, és Heiner Müller New Yorkba
repült. Vajon igazán az USA-ban van most
a helye?

- Nem tehettem mást: szerződés köt.
Játszom Heiner Goebbels Ember a liftben
című darabjában, s szó mi szó, jószerivel
pótolhatatlan vagyok. November 9-én na-
gyon nehéz volt eljutni a nyugat-berlini
repülőtérre. A határátkelőnél ott állt a
milliós sor, és egyszercsak megszűnt min-
den kiváltság, nem volt különbejárat a
szolgálati útlevél birtokosai számára. Ez
igen szép élmény volt. De holnap már
ismét az NDK-ban leszek. Egyelőre a fel-
szabadultság mámora hatja át a lakossá-
got, amely első ízben láthatja élőben, amit
eddig folyamatosan látott a televízióban.
Ebben az időszakban nem feltétlenül
szükséges, hogy ott legyek. Engem sokkal
jobban izgat, hogyan is történt mindez, és
mi lesz ezután!

 Nos, ön szerint melyek az okok?
 Ennek az NDK-beli utcai felkelésnek

az egyik indítéka az volt, hogy az
emberek úgy érezték: elrontották az
életüket, mert áldozatul estek egy hamis
politikának,
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vagy egyszerűen csak, szerencsétlensé-
gükre, rossz helyre születtek. Ez az érzés,
hogy tudniillik a vesztes oldalon állnak, az
NDK-ban most tudatos és nagyon
fájdalmas felismeréssé érik. Amikor most
az emberek átmennek Nyugat-Berlinbe,
látják ezt a pompás homlokzatot: a
Nyugat homlokzatát, amelyet a
kommunizmus ellen építettek. De
mindenesetre meggyőzőnek látszik, és
olyan életminőséget biztosít, amely az
NDK-ban hiányzik. Mindazonáltal
remélem, hogy ha az emberek valamivel
tovább maradhatnak Nyugaton, módjuk
lesz egybevetni tapasztalataikat, és akkor
majd új gondolkodási folyamat bontakozik
ki.
 Ön utcai felkelésről beszél. Nem túl

szerény ez a meghatározás?
 Igen, valójában forradalomról van szó.

Forradalom akkor születik, ha nagy
tömeg ember úgy érzi, hogy módjában
van eldönteni valamit, és az utcára vonul,
vállalva a kockázatot, hogy a hadsereg
közbelép.
 Néhány hónappal ezelőtt el tudta

volna képzelni, hogy erre a forradalomra
sor kerül?
 Előjelekben nem volt hiány. De azért,

ha becsületes akarok lenni, azt kell mon-
danom: nem, nem számítottam rá, hogy
ilyen gyorsan megy.

- Kezdetben még nem lehetett tudni, nem
avatkozik-e be a hadsereg vagy a
rendőrség. Voltak veszélyes helyzetek?
 Egy ideig még rendelkezésre állt a

„kínai megoldás
"
.

 Mennyire pontosak az információi?
 Eléggé megbízhatóak. Az első nagy

tüntetések alkalmából, akkor, amikor Ho-
necker még hivatalban volt, Lipcse,
Drezda és Berlin körül felvonultak a tan-
kok. A hadsereg megkapta a bevetési
parancsot, és mára közelharcot
gyakorolta. A bevetést egyfelől a tüntetők
nagy száma, másfelől néhány bátor ember
köz-belépése akadályozta meg.
Lipcsében például jelentős szerepet
játszott Kurt Masur karmester, aki bátran
kihasználta nemzetközi hírnevét.
 Németországban mindmáig még nem

volt győztes forradalom. Lát-e esélyt a
sikeres kimenetelre?
 Mi most az NDK-ban egy polgári for-

radalmat élünk meg. Akárhogy is van: ez
az első német forradalom. Az NSZK-ba a
demokráciát az amerikaiak importálták. A
demokrácia ott éppolyan importáru, mint
akármilyen fogyasztási cikk, és azt hi-
szem, nem is eresztett túlságosan mély
gyökereket az emberek tudatában. Ha az
NSZK-ban kitör valamilyen válság, pél-
dául a lakosság úgy véli, hogy a törökök
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kiváltságaiban jelentkezett. De a munkások
is csaltak. Keveset dolgoztak. Így aztán
egyfajta korrupt hallgatólagos meg-egyezés
uralkodott. Most ez a békesség meg lett
zavarva, és a munkások bizalmatlanok.
Konkrét bizonyítékokat akarnak, hogy jobb
lesz a helyzetük. Joggal tartanak tőle, hogy
ha a gazdasági reformokat beindítják, a
legnagyobb teher a munkásokra hárul.
Mindez tökéletesen érthető. Az értelmiség
viszont az egészet felszabadulásként éli
meg. Ők egyetértenek a sor-renddel:
glasznoszty és peresztrojka. A glasznoszty
azt jelenti, hogy az ember kinyithatja a
pofáját, és mindent kimond-hat. Es utána
jön a peresztrojka: vagyis a seggberugás.
De talán ezt is el lehet visel-ni, ha közben
kinyithatjuk a pofánkat; ez már pusztán
fiziológiai szempontból is érthető. Kínában
meg akarták változtatni a sorrendet. Az
NDK-ban is próbálkoztak ilyesmivel, vagyis
peresztrojkával glasznoszty nélkül, Ez
azonban nem megy, mert akkor a folyamat
olyan fájdalmas, hogy szükségképp feltör a
düh.
 Ön a nagy berlini tüntetésen felszólalt

a szabad szakszervezetek érdekében. Ho-
gyan lett a szószólójukká?
 Ez érdekes kérdés. Az NDK-ban most

a némák beszélnek. S bennem mint nyelv-

vagy a terroristák túlságosan elszemtele-
nedtek, akkor felszínre jutnak a régi klisék,
amelyekről mindent el lehet mondani, csak
azt nem, hogy demokratikusak lennének.
Az NSZK-ban a demokráciának nincsenek
gyökerei. Ezért jelent olyan nagy esélyt az,
ami most az NDK-ban történik. A lakosság
széles tömegeit olyan mértékben
megalázták, hogy az NDK-ban most valódi
igény van a demokráciára. A dolog másik
oldala az, hogy frázisok és valóság között
túl mély szakadék támadt, és a lakosság
most be akarja hajtani a frázisok
valóságtartalmát. Azt hajtogatták, hogy mi
vagyunk a népi demokrácia-és mosta nép
valóban demokráciát köve-tel. Lipcsében
azt kiáltották a szavalókórusok: ,,Mi
vagyunk a nép!" Elképzelhetetlen, hogy az
NSZK-ban félmillió ember ilyesmit kiáltson.
 Ön szerint mely társadalmi rétegek a

forradalom hordozói?
 Az értelmiség és a fiatalok. A fiatalok-

nál nem utolsósorban nagy szerepet ját-
szik az egész popkultúra is.
 Es a munkások?
 A munkások tudják, hogy évtizedeken

át becsapták őket. A jólét elsősorban a
presztízstermékekben és a párthierarchia
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ügyi meghatalmazottban gátlások
támadnak, mert sokkal fontosabb, hogy
valóban a némák szólaljanak meg. Tehát
rossz érzéssel mentem el arra a
tüntetésre. Mit mondhatnék én, aki
minden mondanivalómat leírhattam? Csak
ismételném magam, méghozzá
háromszázezer ember előtt. És volt ott két
munkás, akik a közelgő társadalmi
konfliktusok tudatában felhívást
fogalmaztak szabad szakszervezetek
alakítására. Mivel ők nem kaptakfelszóla-
lási időt, megkérdeztek, nem olvasnám-e
fel én ezt a felhívást. Nem láttam okát,
hogy nemet mondjak. Utána még egy-két
dolog félresikerült: túl korán léptem a
mikrofonhoz, úgyhogy nem tudtak bemu-
tatni, és a legtöbb embernek fogalma sem
volt róla, ki beszél. Valami sötét alaknak
tartottak, szakszervezeti pincékből szalaj-
tott maffiózónak. Volt aztán a felhívásban
néhány demagóg kérdés is, bár nekem
tulajdonképpen tetszettek. Például: szót
emelt-e valaha a szakszervezeti szövetség
a munkások érdekeiért a párt és az állam
ellenében? Baloldalról felharsant a kiáltás:
Nem! Jobbról pedig, ahol az állam-
biztonságiak tömbje foglalt helyet, azt
kiabálták: demagógia, abbahagyni! A té-
véhiradó aztán egyesegyedül az én sze-
replésemet ítélte el, aminek én persze
roppantul örültem. Pillanatnyilag inkább
pártolom a szabad szakszervezeteket,
mint a szabad választásokat. Mert a jelen
fejlődésben épp a munkások érdekei sik-
kadnak el. Nekik kell megfizetniök a gaz-
dasági reformok árát.
- Tételezzük fel, hogy az NDK-ban ma

szavaznának az újraegyesítésről. A több-
ség mellette lenne?
 Nem vagyok biztos benne. A Német

Szocialista Egységpárt mindenesetre
annyira elveszítette hitelét, hogy szabad
választásokon teljesen a háttérbe
szorulna. A pártnak meg kell találnia az
alkalmat, hogy múltjával nyilvánosan
leszámoljon.
 Mennyire hiteles ön szerint a többi

párt?
 Azok csak az NSZEP csatlósai voltak.

Az NDK-ban ez idő szerint voltaképpen
hiányzik a vezető erő. Egy év időre lenne
szükségünk, hogy a különféle alakulatok
versengeni tudjanak a vezető szerepért.
 Es az új mozgalmak, a „Demokráciát

most!"; az Új Fórum, a Demokratikus
Újrakezdés?

- Ezek fontos szerepet játszanak a válto-
zások kezdeményezőiként, de nem hi-
szem, hogy strukturálisan bármilyen vál-
tozást ki tudnának vívni. Szerepük a pro-
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vokációra, a struktúra megzavarására
szorítkozott.
 Mennyire lehet az NSZEP-t megújita-

ni? Képes lesz-e ez a párt reformokat
megvalósitani és a későbbi választásokon
megtartania vezető szerepet?
 Ez igen kétséges. Fennáll a veszély,

hogy a mi struktúráinkat a nyugati orszá-
gokéval hasonlítják össze, s ez tévútra
vezet. Hiszen az NSZK-ban is csak komé-
dia a többpártrendszer; egyetlen célja,
hogy az ipar szükségleteit érvényesíteni
lehessen. Az NSZK pártjai maguk is csak
színészek egy komédiában, melyet nem
ők rendeznek. Az NDK-ban mása lényeg:
az NSZEP-nek több mint kétmillió tagja
van. Sokan csak karrierizmusból léptek
be, de sokan azért, mert a múltjukból
bizonyos eszményeket hurcoltak maguk-
kal, s ezek az eszmények még most is ott
fészkelnek agyuk egyik zugában. Az
NSZEP-ben igazi szellemi potenciál is rej-
lik. A kérdés számomra ma így vetődik
fel: megmaradhat-e az NSZEP egységes
párt-nak? Nem kell-e két pártra
szakadnia? Talán nincs más megoldás,
mint a kommunisták és
szociáldemokraták közti konkurenciaharc.
Ez megújulásra kényszerítené a
kommunistákat. Ma minden, erő-szakkal
létrehozott struktúra szétesik. Ma

a különbözőségen van a hangsúly, nem
pedig az egységen.
 Lát-e rá esélyt, hogy a szocializmus

negyven éven át tartó sztálinista és neo-
sztálinista lejáratása után az NDK-ban va-
laha is politikai többséget kaphasson bár-
miféle szocializmus?
 Az egyetlen esély az, hogy van elég

ember, aki mindezt már negyven éve tud-
ja, és negyven éve vár arra, hogy szocia-
lista módon nyilatkozhassék meg.

- Ebben reménykedik ön is?
 Igen. Ez persze, meglehet, halovány

remény.
 Mint irónak mi lesz soron következő

témája?
 A második világháború. Konzervatív

ember vagyok. Es a Hamletet rendezem
Berlinben. A Hamlet ez idő szerint a legak-
tuálisabb színdarab az NDK-ban.

- Mennyiben?
 Mert bemutatja, micsoda szakadék

tátong bárminemű politika mögött.
 Mit jelent ez az NDK

vonatkozásában?
 A szakadék az, hogy senki sem tudja,

mi lesz az egészből. Meglehet, hogy sor
kerül az újraegyesítésre. Ez nagyon szo-
morú lenne. Meglehet, hogy az NDK-ból
alternatíva lesz az NSZK-hoz képest. Ez
nagyon szép lenne, de számítani nem
lehet rá.
(Deutsche Volkszeitung/Die Tat, 1989. no-
vember 24.) Fordította: Szántó Judit


