
dáns, Dieter Mann, aki n
is vállalja ezt, soha nem
ződését, és a Demok
Pártjába is átlépett. Hog
működés ezekkel a kollég
 Dieter Mann-nal eg

sen. Sokkal bajosabb a h
gákkal - és most nem cs
ater tagjaira gondolok -
tekben és intézmények
visszamenőleg felcsaptak
nyezőinek; képesek a bűv
az új korszakban is ők
lógusok, éppúgy, mint a m

NÉMETO

- Ha megreformálják a
struktúráját, ehhez mif
kellene a nyugat-németo
hető leggyorsabban levon
 Számomra nincs e

már csak azért sem, me
elmúlt hónapokban é
beszélgetést az NDK
színházi emberekkel -
tanácstalan vagyok. Nyilv
ban, ahol most minden
kínálkozik, hogy új struk
minden újjászerveződjék.
áldozatkészségre lenne
ottani színházi dolgozó
kiváltságról le kellene
szociális jogok területé
szerződéseket nem lehet
pedig fel kellene adn
szükségeltetnék hozzá, h
jó néhány évig hajlandók
nemzet szegényházá
magukat. Mert azzal ne
gunkat, hogy odaát az
most csak úgy, egysze
hatnak a nyugatnémet vi
idő szerint ott még bir
goknak. Az állam kivonta
a tartományoknak és a h
dig - nem úgy, mint nálu
hatáskörük, mindent az á
és weimari kollégáim
legkésőbb novemberre cs
jön pénz, nem tudnak fize
yíltan és kérdés nélkül
hallgatja el meggyő-

ratikus Szocializmus
yan alakul az együtt-
ákkal?
yszerűen és kelleme-
elyzet az olyan kollé-
ak a Deutsches The-

, akik vezető testüle-
ben ültek, és most

a fordulat kezdemé-
észmutatványra, hogy

legyenek a főideo-
últban. Ettől mindig

dühös és szomorú leszek. Teljes mértékben el
tudom fogadni azok nézeteit, akik nem változ-
nak, és magától értetődő módon vállalják meg-
győződésüket. Csak undorodom a taktikai ha-
talmi játékoktól és a felismeréstől, hogy sok
embert mindvégig kizárólag a karrierje érdekelt
- hiszen ez most ékesszólóan kiderül.

Be kell ismerni, hogy óriási hibákat követtünk
el. Aki most kiáll és azt mondja, mi voltunk a
forradalom - nem, ezt a szót már nem bírom a
számra venni -, szóval a fordulat elő-készítői,
és nem látja be, hogy sok szempontból a
megnyugtatás, a biztonsági szelep szerepét
játszottuk, tehát teljes mértékben a rend-

szert erősítettük - nos, szerintem az ilyen em-
ber előbb-utóbb bajba kerül. Hiába, vannak
korszakok, amikor kinek-kinek szembe kell
néznie a maga igazságával. Aki most kijelenti,
hogy mi príma gyerekek voltunk, csak most
éppen egy kis pénzre lenne még szükségünk -
az túlságosan megkönnyíti magának a dolgot.
Az új történelmi dimenzió ennél többet követel
mindannyiunktól.

Theater 1990 - a Theater heute évkönyve

Thomas Langhoff jelenleg a Deutsches Theater kijelölt intendánsa.

PETER VON BECKER
dést feltétlenül át kellene menteni az egyesü-
lésbe.

- Mit tartalmaz ez a keretszerződés?
 Először is: egységes szerződési rend-

szerről van szó, amely minden színházi dolgo-
zóra egyaránt vonatkozik, és szerintem olyan
modell, amely a nyugatnémet struktúra számos
gondját is megoldhatná. Nincs is vele más baj,
mint hogy tartalmazza a szerződések
életfogytiglani felbonthatatlanságát is.

 Csakhogy nemsokára az egykor volt NDK-
ra is egyedül a nyugatnémet jog lesz ér-vényes,
tehát a színházakban is a nyugatnémet
munkajogot vezetik be.

 Úgy van, és a mi szakszervezeteink - a
Német Színpadi Dolgozók Egyesületétől a Né-
met Zenekarok Szövetségéig vagy a Német
Operakórusok Szervezetéig - már ott
grasszálnak az NDK-ban, már kivetették
hálóikat, és az NDK-beli színházi dolgozók már
ott is ficánkolnak a hálóban, abban a
reményben, hogy a nyugatnémet
szakszervezetek percek alatt meghonosítják
majd náluk is az itteni csodálatra és irigységre
méltó munkajogi szabályozásokat, no meg a
fizetési tarifákat is. Csakhogy mindezzel az
NDK-beli színházak egyelőre képtelenek
megbirkózni.

Féltem az NDK színjátszását a kivérzéstől,
mert most majd megindul a legjava erők áradata
a jóllakottságig dotált nyugatnémet szín-ház
felé, s ez az áradat annál erősebb lesz, minél
tovább tárt odaát a pénzügyi mizéria. Akkor
pedig nyugatnémet idealistákra lesz szükség,
akik átmennek az NDK-ba, s ott egy ideig gázsi
nélkül dolgoznak a színházakban. Ami engem
illet: 1992-től, a mannheimi intendánsi
szerződésem lejárta után, hajlandó lennék erre.

Theater heute, 1990. szeptember

Fordította: Szántó Judit

Arnold Petersen jelenleg a mannheimi Nemzeti Színház főintendánsa

RSZÁG SZEGÉNYHÁZA

z eddigi NDK-színház
éle következtetéseket
rszági helyzetből a le-
ni?

nnél fontosabb kérdés,
rt hiába folytattam az

s hetekben számos
-beli kollégákkal és
őszintén kimondom,

ánvaló, hogy az NDK-
véget ér, óriási esély
túrák épüljenek ki, és
Csakhogy ehhez nagy
szükség valamennyi
részéről; jó néhány

mondaniok, ki-vált a
n. Hiszen odaát a
felbontani, ezt a jogot

i. Jókora idealizmus
ogy a művészek még
legyenek az egyesített
ban megvalósítani
m bolondíthatjuk ma-
NDK-ban a színházak
rűen hozzákapcsolód-
szonyokhoz. Hiszen ez
tokosa sincsen a jo-

magát a forgalomból,
elyi hatóságoknak pe-

nk - nem volt kulturális
llam csinált. Stralsundi
azt mesélték, hogy
ődbe mennek; ha nem
tést adni az

Arnold Petersen

embereiknek. Ezek a problémák olyan szorosan
kapcsolódnak a pénzügyi ellátáshoz, hogy az
ember pillanatnyilag még csak tanácsot sem
adhat. Mindenesetre az a véleményem, hogy ha
odaát félig-meddig normalizálódik a helyzet, hát
legalábbis a kollektív keretszerző-


