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ményt a gyakorlathoz kell igazítani, az a színházi
forma igazi természete.

 Végül hadd tegyek fel egy közhelyszerű

kérdést. Azt hiszem, a világ ma egyrészről az

egységesedés felé törekszik, másrészt viszont

egyfajta elkülönülés is tapasztalható. Mit tehet a
színház ilyen helyzetben? Van-e a színháznak

dolga a politikával, a társadalommal és más
ilyesmivel? Egyáltalán, hogyan reagáljon a szín-

ház a valóságra?
 Tudnia kell, hogy én a színházról nem tu-

dok általánosságban beszélni, mert úgy gondo-
lom, hogy ez lehetetlen. Szerénynek kell len-
nünk, és csupán azt mondhatjuk, hogy a színház
nem tudja megváltoztatni a világot. Amikor álta-
lában beszélünk a színházról, akkor minisztériu-
mi szinten beszélünk róla, és jól tudjuk, hogy a
kulturális minisztériumok döntései nem változ-
tatják meg a társadalmat. Ezért szerényen tér-
jünk vissza arra a tényre, hogy a világ veszélyben
van. A kétfelé törekvés az egység, illetve a teljes
összeomlás irányába - soha nem volt annyira
nyilvánvaló, mint napjainkban, és ez elvezet
bennünket a személyes felelősség kérdéséhez.
Ami felelősségünk az, hogy ki-ki a saját szűk kö-
rén belül, amilyen például a színház, próbálja
megtalálni a láncszemet a széthullás mint kész-
tető ösztön és az egységesedés mint szükség-
szerűség között. Ha ezt egy társulata közönség-
gel való kapcsolatában meg tudja találni, akkor
megszületik egy parányi modell. Mondok egy
konkrét példát. Az Öböl-háború kitörésének
napján A vihart játszottuk. Egy, a különböző or-
szágokból származó színészekkel való különle-
gesen erőteljes és megkapó találkozáson fölve-
tődött a kérdés: vajon mi a kötelességünk ezen a
napon, a háború kitörésének napján, A vihart
játszva? Mindenki elmondta a maga vélemé-
nyét, és végül arra a következtetésre jutottunk,
hogy egyetlen dolognak lenne igazán értelme -
s ez nem más, mint az, hogy aznap este hatszáz
embernek megteremtsünk egy pillanatot, egy ér-
téket, amit a világ televíziós képernyői szétrom-
boltak. Az volt a funkciónk, hogy a nézőkkel
együtt két órán át és majd a következő estén is
meg tudjuk őrizni ezt az értéket.

 Egy utolsó, személyes kérdés. Észrevet-
tem, hogy ön habozás nélkül otthagyja a csú-
csot, amit már elért, lemegy a völgybe, majd újra

és újra nekivág a hegynek. Mi indítja önt a szín-
ház felé? Ugyanazok a motivációk, mint amelyek

az élethez szükségesek? Színház és élet egy és

ugyanaz az ön számára?

- Igen, a két dolog azonos. Ami a csúcsot ille-
ti, az nagyon hideg és szeles. A völgyben kelle-
mesebb. De ha a völgyből az ember felnéz a
csúcsra, úgy érzi, nem élhet állandóan kénye-
lemben, és újra nekivág.

Az 1992. június elsején Budapesten készült tele-

víziós interjú szövege

Az alábbiakban a Theater heute három vezető
munkatársa, Michael Merschmeier, Henning
Rischbieter és Franz Wille beszélget Albert
Hetterlevél, a berlini Makszim Gorkij Színház
régi-új színész-igazgatójával és Thomas
Langhoffal, a Deutsches Theater újonnan ki-
nevezett intendánsával

Theater heute: A Makszim Gorkij Színház

és a Deutsches Theater az a kétkelet-berlini
színház, amely kívülről szemlélve hibátlanul

funkcionál. Többé-kevésbé egyben
tartott társulatok, viszonylag széles műsorterv,

még intendánsok is vannak... Hogyan fást ez
belülről nézve? Milyen problémákat okoz a
költségvetés, az együttes, a közönség?

Thomas Langhoff: Erre nehéz objektíven vála-
szolni, mert mi a szenátustól függünk, a szenátus
tervei viszont a bonni költségvetési döntésektől
függnek, az utóbbiakra pedig sem a berlini
politikusoknak, sem a színházi embereknek
nincs semmilyen befolyásuk. A velünk kötött
egyezségek - bármilyen kölcsönös jóindulat is
hozta őket tető alá -- igencsak
hozzávetőlegesek.

A legnagyobb gondot a műszakiak fizetése
okozza. Az emberek megszöknek tőlünk - nem
vagyunk versenyképesek a nyugati városrész
megfelelő színházaival, csak hatvan százalékát
ajánlhatjuk fel az ottani fizetéseknek.

Albert Hetterle: Nálunk ugyanez a helyzet; hiá-
ba tervezzük meg a személyi kiadásokat, soha
nem tudjuk, végül mennyit kapunk. 1992-re
ugyanannyit kapunk dologi és tárgyi kiadásokra,
mint kaptunk 1991-re, ígéri a szenátus. De már
most felszólítottak, hogy az 1993-as tervben fa-
ragjunk le másfél százalékot a dologi kiadásokból.

- Ez nem épp kibírhatatlanul sok...

Hetterle: Igaz. De a létszámstoppal együtt
mégiscsak komoly akadály.

Langhoff: Ami a társulatot illeti, megbeszél-
tük, hogy egyelőre együtt maradunk, és megkí-
séreljük, hogy 1993-ig a gázsikat nyugati szintre
emeljük. Egyelőre - a szakszervezetekkel való
megegyezés alapján - nyolcvan százalékos
emelést hajtottunk végre. Nekem szerencsém
van, mert legalábbis megkísérelhetem ezt a ki-
egyenlítést. (Nevet) Az én helyzetem különben
is szerencsés. A világ egyik legszebb
színházát igazgatom - és nem akarok
szüntelen csak siránkozni. A társulat például
nagyjából valóban együtt maradt - és
hál'istennek, olyan tagok sin-csenek, akiktől én
szeretnék megszabadulni...

 Ulrich Mühe, Peymann bécsi Clavigója is

kitart még?

Langhoff: Úgy van, ő is a miénk, sőt, épp most
készítünk további közös terveket.

- Egy évvel ezelőtt a Deutsches Theaterben
kereken négyezer márka volt a legmagasabb
gázsi, most pedig majdnem a duplája - de ez
még mindig csak a fele annak, amit a
Schillertheaterben kapnak az éllovasok...

Langhoff: Természetes, hiszen még csak
úton vagyunk. De túl soká nem tarthat ez a folya-
mat. Ha három éven belül nem jön létre a ki-
egyenlítődés - akár lefelé is, úgy, hogy a nyugati
országrészben is plafont szabnak, amit csak ko-
moly szerelem esetén lehet túllépni, és persze a
szerelem soha nem igazságos - szóval ha nem
jön létre a kiegyenlítődés, abbahagyom.

Hetterle: Nálunk - a színészekkel való
egyeztetés után - a kétezer-hétszáz márkáig
terjedő fizetéseket emeltük fel nyolcvan száza-
lékkal, efölött pedig egyéni megállapodásokat
kötöttünk; ki kevesebbet kapott, ki - kivételes
esetekben - többet.
 Van jóváhagyott költségvetésük, vagy

mindenre ki kell kérni a szenátus áldását?
Langhoff: A költségvetésünket jóváhagyták,

de saját mozgásterünk igen csekély.
Hetterle: Bizonyos, előre megszabott keret-

számokon belül kell dolgoznunk, például meg
van adva az egyes előadások költségkerete
mindkét színpadon; de azért amit az egyik elő-
adáson megtakarítunk, azt átvihetjük a másikra.
Az ellenőrzés azonban nagyon szigorú, lévén,
hogy a kulturális ügyekért felelős szenátort állan-
dó nyomás alatt tartja a pénzügyi szenátor, aki
másról sem beszél, mint a spórolásról.
 És mi a helyzet a közönséggel?

Langhoff: Azt hiszem, egyelőre - legalábbis
ami az elmúlt két hónapot illeti - a Schaubühne
mellett mi vagyunk Berlinben a legjobban látoga-
tott színház. Persze azért nem annyira, mint az
NDK-időkben, amikor este mindig hosszú sor állt
a pénztár előtt, de hát akkor különleges, extrém
körülmények voltak; mi voltunk az ellenzéki gon-
dolkodás fellegvára. Aztán meg különbséget kell
tenni a nagy színház és a kamara között; az utób-
biban már nem olyan jó a helyzet. És végül itt van
a helyáremelési kötelezettség, amit alig tudunk
elviselni.

 Mennyit tesz ez ki?

Langhoff: 1989/90-ben tizenkét keleti márka
volta legmagasabb helyár, ebből lett 1990/91-
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Thomas Langhoff próbái

ben 32 DM, az 1991 /92-es évad kezdetére pedig
43 DM.

Hetterle: Nálunk 1990/91-ben 28 DM, jelen-
leg pedig 35 DM a legdrágább jegy. És ennél is
lényegesebb, hogy fel kellett adni számos ked

vezményt. A nyugdíjasok például mind a bérlet-
ből, mind a pénztárnál aznapra váltott jegy árá-
ból ötvenszázalékos kedvezményt kaptak - ez
megszűnt. Most már csak a közép- és főiskolá-
sok meg a katonák kapnak valami kedvezményt.

Langhoff: Nagyon földszintes pénzügyi okos-

Heiner Müller, az „áruló"

kodás ez. Ha a drágább jegyekkel kevesebb né-

ző jön be, éppen ott tartunk, mintha olcsóbb je-

gyekkel nagyobb a nézőszám. Ez az erőszakos

helyáremelés épp a mi egykori NDK-beli közön-

ségünket űzi ki a színházból: a tanárokat, az or-

vosokat, az ápolónőket, a nyugdíjasokat... És ez

egyszersmind politikai kérdés is: egy meghatá-

rozott közönségréteget zárnak ki hideg fejjel a

színházból.

 Mekkora voltaképpen a jegyárakból eredő

bevétel a költségvetés egészéhez képest?

Langhoff: 1991-ben a szubvenció kb. 19,6
millió DM volt, a kassza pedig 1,74 milliót hozott,
vagyis szűken kilenc százalékot.

Hetterle: Nekem még nincsenek pontos
számadataim, de a tervszámokat ismerem. 9,6
millió DM szubvencióhoz képest a bevétel 1,2
millió, tehát kb. 12,5 százalék.

 És milyen mosta kihasználtság?
Hetterle: Nem lehet általánosítani, ez produk-

ciónként más és más. De általában gyorsabban
futnak ki a produkciók. Persze mennek még régi

előadásaink is - például Tabori Mein Kampfja
vagy Langhoff Három nővére, amelyik már
tizenkettedik éve van műsoron.

 Vannak-e adatok, amelyekből kiszámítha-
tó, hogyan aránylik egymáshoz a közönség ke-
let-, illetve nyugat-berlini hányada? Vagy lega-
lább vannak-e sejtéseik?

Langhoff: Hát nem szólíthatunk le esténként
mindenkit a kasszánál, hogy honnan jön, kelet-
ről-e vagy nyugatról. De összességében úgy
gondoljuk, hogy a közönség hetven-nyolcvan
százaléka nyugatról jön.

Hetterle: Ugyanez áll a Makszim Gorkij Szín-
házra is.

- Milyen szerepet játszanak ebben a
közönségszervezetek?

Hetterle: Erről sincsenek még pontos adatok.
A régi NDK-beli közönségszervezetek mind
összeomlottak. A nyugat-berlini szervezetek
pedig úgy viselkednek, mint a rendes pénztári
közönség: azokra az előadásokra rendelnek
jegyet, amelyek amúgy is jól mennek. Emellett
hozzáláttunk egy saját bérleti rendszer
kiépítéséhez. Először ötven százalék
kedvezményt akartunk adni, de ehhez a szenátus
nem járult hozzá; legföljebb harminc százalékot
engedélyeztek, és így elég lassú is a
jelentkezés.

 A Deutsches Theater is tervez bérletet?

Langhoff: Gondolkodunk rajta. De egyelőre így

is jó a látogatottságunk.

- Ha Heiner Müller átmegy a Berliner En-
semble-hoz, Frank Castorf pedig átveszi a
Volksbühnét, akkor ön, Thomas Langhoff,
elveszít négy rendezője közül kettőt; Friedo Solter
és ön aligha birkózhatnak meg valamennyi
bemutatóval. Mini ahogy a Makszim Gorkij
Színház is elveszítette egy jelentékeny
rendezőjét - tudni-illik Thomas Langhoffot.
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Hetterle: Önök mondták! Én folyton nyag-
gatom, hogy rendezzen már újra nálunk.

Langhoff :Fogok is. Hetterle színháza a szere-
tőm - a Deutsches Theater a feleségem.

 De most komolyra fordítva a szót...
Langhoff: Heiner Müller fölött: már elmondtam

a búcsúmondatot: barátom, az áruló. Kiugrása
súlyosan érintett, mert már hosszú távú terveink
voltak. Az okait megértem, ha nem vagyok is el-
bűvölve. De mint barát és tanácsadó bizonyára
megmarad számunkra. Ám hiába: valamit ki kell
találnom. A kártyákat újra kell keverni. Én amúgy
is szeretem a játékot és a kalandot, még ha min-
den összeomlik is: ezért is szeretem a színházat.
Már sok emberrel vagyok tárgyalásban. És talán
nem is eszik a kását olyan forrón. Castorffal már
megegyeztünk, hogy évadonként egyet nálunk
is rendez.

 Pillanatnyilag úgy fest a helyzet, hogy az
egykori kelet-berlini színházakat továbbra is
egykori NDK-s rendezők vezetik, ha eltekintünk
Peter Zadektől és a hazatérő Matthias Langhoff-
tól minta Berliner Ensemble új társigazgatóitól.
Nem lenne kívánatos, hogy új impulzusok is ér-
kezzenek, emberek, akik friss szemmel tekinte-
nek az egykori NDK-ra?

Langhoff: Persze hogy jó len ne. De a színházi
térkép már igazán nyitott, és azt hiszem, sokkal
gyorsabban is közeledtünk egymáshoz, sokkal
gyorsabban reagálunk egymásra, mint más
szakmai közösségek tagjai.

- A nyugatnémet színházak mindig is nyitottak
voltak, és rendkívül szívesen fogadták az NDK-
beli művészeket...

Langhoff: Úgy van; hiszen magam is már tíz
éve dolgoztam rendszeresen a müncheni Kam-
merspielében, s ez most kölcsönössé válik; nem
fővünk többé a saját levünkben. A szezon végén
például Dieter Dorn is rendez majd nálunk, és
meghívtam Münchenből Anselm Webert is, egy
fiatal rendezőt, akit nagyon nagyra tartok. És egy
rendezésre visszatér Alexander Lang is.

 Még egy kérdést. Tulajdonképpen milyen
érzés ellenfél nélkül színházat csinálni? Milyen
érzés, hogy többé nem kell a közönséggel
összejátszva, a sorok között olvasva, külön
ellenállási esztétikát kidolgozni?

Langhoff: Egyelőre még a riadtság stádiumá-
ban vagyunk - színházi alkotók és drámaírók
egyaránt. A kulturális sokk és a hozzá tartozó
trauma készületlenül ért, és egyelőre még nemi-
gen újultunk meg. Az eszmélés fázisa még nem
következett be; még nem fogtuk fel, hogy mi tör-
tént és mi történik itt. A színház éppoly lassan
reagál, mint a többi művészet. Darabok még
nin-csenek; de azért már vannak törekvések a
döbbent némaság fokozatos leküzdésére;
például Volker Braun darabja, a Tengerparti
Csehország. De hogy mindez milyen tempóban
történik,

Albert Hetterle az Átmeneti társadalom című
Volker Braun-előadásban

hogyan dolgozzuk majd fel a múltat, arról fogal-
mam sincs.

Hetterle: Én azért nem némaságról beszél-
nék, inkább az itteni színházak szükségszerű ori-
entációváltásának problémájáról. Mi voltunk a
nyilvánosságpótlék: ennek most vége. A publi-
cisztikai darabok - Satrov és a többi - ideje le-
járt. És ezzel elapadt a korábbi nagy sikerek for-
rása is, oda lett az alap, amelyen a közönséggel
folytatott intenzív párbeszédünk nyugodott.
Mindennek vége. És most valami újat kell
keresnünk, darabokat, amelyeknek elég
erőteljes a meséje, elég magas a színvonala
ahhoz, hogy automatikusan társadalmi és
politikai kisugárzásuk is legyen.

- Szükség van-e arra, hogy mint az iroda-
lom, a színház is feldolgozza a Stasi beszivárgá-
sát az alkotók soraiba?

Langhoff: Szó sincs róla. Torkig vagyok az ön-
jelölt bírák ténykedésével: mostantól kezdve
mindenkit megvédek, aki valaha dolgozott a Sta-
sinak. (Nevet) Ez a vita engem a legkevésbé sem
tud érdekelni, mert nem hiszek abban, hogy segít
a múlt feldolgozásában. A színházban
legalább-is biztosan nem.

- De miért nem? Talán mert azoknak, akik az

efféle „állami intézményekben" vezető funkciót
töltöttek be, eleve kapcsolatban kellett állniok az
állambiztonsággal? Vagy mert a tartalmi cenzú-
rát közvetlenül a párt és a kulturális hatóságok
gyakorolták?

Langhoff: Feltételezem, hogy az állami veze-
tők kötelesek voltak beszélő viszonyt fenntartani
a Stasival - de nem ez a fő ok. Nem, a fő ok az,
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Frank Castorf

hogy az úgynevezett beszivárgás, amely a bete-
gesen felfokozott informálódási igényt szolgálta,
az égvilágon semmiféle művészi kihatással nem
járt. Bizonyára voltak színészek, akik
informátor-ként ténykedtek... De a tartalmi
vitákat a párttal és az államapparátussal
folytattuk, ha nem is nyilvánosan, de
hivatalosan.

A mai magyar színház - ha a kisszámú,
franciára fordított drámából ítélünk -

mintha kettős jelleget hordozna. Egyrészt

a pesszimizmus nyomja rá bélyegét, szereplői

voltaképpen antihősök; másfelől, és ez élesen
megkülönbözteti a világszínház egyéb

áramlataitól, csikorgó, öngúnyként működő humor

béleli. Ön szerint mi lehet az oka ennek a
jelenségnek?

- Az ön három meghatározását - pesszi-
mizmus, csikorgó humor és öngúny - nagyon
találónak érzem, de óvakodom az általánosítá-
soktól (főképp a magaméitól).

- Vagyis inkább afféle feudális kérdésről volt

szó.
Langhoff: Egy biztos: a színház szempontjá-

ból ez nem volt éppen a legrosszabb korszak.
Most néha még hiányzik is a cenzor, mert ő lega-
lább figyelmes olvasó volt. De ettől függetlenül, a
történelmünkkel mindenképp foglalkoznunk kell,
mert csak akkor találunk megoldásokat az előt-
tünk álló problémákra. De mindig arccal a jövő

felé... Fordította: Szántó Judit

Pesszimista az az ember, aki - ténylegesen
vagy hite szerint - már semmiben nem remény-
kedik. A magyarok (íme, egy újabb általánosítás)
mint nemzet mindig függőségben éltek (ha elte-
kintünk a viszonylagos szabadság rövid idősza-
kaitól: 1848-tól, 1918-tól, 1945-1948-tól, 1956-
tól). A nép nem volt szabad; náluknál erősebb
hatalom nyomta el, még akkor is, ha időnként (az
Osztrák-Magyar Monarchiában) mi is az elnyo-
mók közé tartoztunk, vagyis inkább az elnyomó
szerepét alakítottuk (már megint általánosítá-
sokba keveredem); elnyomtuk a többi kisebbsé-
get (és manapság ebből támadnak fel konfliktu

saink a többi, úgynevezett kelet-európai ország-
gal, ahol nagyszámú magyar kisebbség él).

Ha egy nép hosszú ideig meg van fosztva a
függetlenségétől, szabadság és szolgaság kö-
zött ingadozva él, ez pusztítja, egyszersmind
táplálja is a reményt. Ilyenkor igen összetett ma-
gatartás alakul ki, amelyet hol a ravaszkodás, a
furfang, hol az ambivalencia határoz meg. Es ez
a fajta bújócska hatja át az irodalmat is; a hata-
lom kényszere alatt finoman, ravaszul játszik a
szavakkal, s elsáncolja magát valamiféle örökös
relativizmusba és az anekdoták ambivalenciájá-
ba, hogy mondjon is valamit meg ne is, feltárja a
dolgokat meg ne is. Ez a szituáció persze koránt-
sem teremt eszményi szellemi állapotot az írás-
hoz, mindazonáltal a túlélés szempontjából igen
hatásos. Mi vagyunk a nagy túlélők - éppen
mert sikerült végig megőriznünk ezt a keserű
humort, és kifejlesztenünk az igaz hazugságok
iránti kifinomult érzéket. Másfelől tünetértékű,
hogy a „szabadság" két éve alatt ez a humor el-
tűnt; a híres kelet-európai vicceknek befelleg-
zett.

Íróként kötelességem hozzátenni, hogy a re-
mény korántsem ihletforrás. A remény nem több,
mint vasárnapi kenyér és hétfői vaj.
 El tudja-e választani írói magatartását a

hónapról hónapra nyomasztóbbá váló társadal-
mi valóságtól?
 Muszáj, hogy helyesbítsem önt: a „nyo-

masztó" kifejezést nem érzem találónak. Ma az
értékek teljes átstrukturálódásának korszakát
éljük. Az, hogy az ember részt vehet ebben a fo-
lyamatban (mégha az gyakran fájdalmas is, és a
legfelkészültebb szellemeket is megzavarja),
páratlan esély, és én semmiképpen sem szeret-
ném elszalasztani. Olyan ez, mintha ébren ál-
modnánk: fantomokkal harcolunk, valóságosok-
kal vagy képzeltekkel, és nap nap után konfron-
tálódunk önmagunkkal: mi is vagyok én? Ami vi-
szont nagyon is reális, az a munkanélküliség, az
eladósodás, a növekvő bűnözés, az előző állam
által garantált biztonság szétfoszlása. Ám az
egyén szempontjából sokfajta választási lehető-
ség létezik. Lehetséges például, hogy az ember
szabadon és közönyösen a hazugságot
válassza!

A gyors és hirtelen változás soha nem kelle-
mes, de szerintem a „nyomasztó" felszín alatt
rengeteg tevékenységi lehetőség bújkál. Mint-
hogy nyolc év óta szabadúszó író vagyok, sike-
rült elsajátítanom bizonyos függetlenségi „tech-
nikát", habár, merőben irracionális módon, néha
a legkicsinyebb, a legalattomosabb dolgoktól ije-
dek meg. De rájöttem: ez az ára (és ez az ár nem
is túl vészes), hogy az ember megvárja, mikép-
pen tisztázódik a helyzet; hajnalról van-e szó
vagy alkonyatról?

Annyi bizonyos, hogy az istenek egyelőre az
öltözőikben várakoznak.
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