
hoz is, mely ebben az esetben igencsak illu-
zórikus. Folyamatosan a kezünkbe vesszük
ezeket a mûkincseket, az elôadásban ren-
geteget beszélünk róluk, de valójában sem-
mit sem tudunk e tárgyak lelkérôl, fogal-
munk sincs, mi történt, amikor például a
harci maszkot valaki felvette Bakongóban.
Jant mindig is izgatta, mi motiválhatta az
apját, hogy ilyen gigantikus méretû kollek-
ciót gyûjtsön össze anélkül, hogy mélyeb-
ben érdekelnék maguk a mûtárgyak. Még
az archeológus vagy az etnográfus is csak
egy kisebb terület szakértôje, és még így
sem értheti meg ezeket a tárgyakat. A mû-
kincsek nagy része olyan orális tradícióhoz
kötôdik, amely a mi generációnk elôtt, a
globalizálódó nyugati kultúra térhódításá-
val megszakadt és háttérbe szorult. És nem-
csak Afrikában, Európában is. Talán ezért
is lett újra fontos a történetmesélés, hogy
az így keletkezett ûrt betöltse.  

– Ezért fontos az elôadásban a közös ének-
lés is? 

– A közös éneklés ugyanahhoz a közös-
ségi élményhez kötôdik, mint az orális tra-
díciók. Gondoljon bele, manapság már a
gyermekeinknek sem éneklünk, mert vala-
miért nevetségesnek érezzük. Korábban az
emberek énekeltek különbözô életkorok-
hoz, átmeneti rítusokhoz kötôdô népdalo-
kat. Ma már ezek csak a könyvekben élnek,
a néprajzkutató néha összegyûjt egy kötet-
nyit, kiadja, de ezzel vége. Nem éneklünk,
és a dalok, amelyeket mégis meghallga-
tunk, rendkívül bárgyúak, csupaszok, és a

tartalmuk egy mondatban összefoglalható. 
– Elôfordult már, hogy a közönség elkezdett

énekelni? 
– Volt már rá példa. Gyakrabban meg-

esik, hogy a nézôk a záró dal alatt elkezde-
nek ritmikusan tapsolni. Sokan pedig a
színházból kifelé menet dúdolgatják a ref-
rént. Ehhez persze magunkkal kell ragad-
nunk ôket, elvégre nem egy rockkoncerten,
hanem színházban vannak, ami eleve fe-
gyelmezettebbé, ellenállóbbá teszi az em-
bereket. Ez érzékelhetô volt a tegnapi elô-
adás során is. A magyar közönség sokkal
visszafogottabb volt, hiszen nem csak
ösvényt kellett találnia Isabella szobájá-
nak labirintusában, ebben a furcsa tájban.
A nyelvi megértés külön koncentrációt,
egy egészen más gondolati folyamatot igé-
nyelt. Franciaországban, ahol a nyelv
„akadálytalanul” áramlik a közönség fü-
lébe, az elôadásnak sokkal inkább szubjek-
tív jellege volt, és jóval többet nevetnek.
Tegnap, úgy érzem, inkább az együttgon-
dolkodás, a gondolati tartalom volt a
hangsúlyosabb. Az elôadás ritmusa is sok-
kal lassúbb volt, sokszor egy kicsit kivár-
tam, hiszen tudtam, hogy a feliratokat a
társulat egyik tagja kezeli, aki nem tud ma-
gyarul. 

– Nekem úgy tûnt, hogy az elôadás, minden
felszabadító ereje ellenére nagyon fárasztó volt. 

– Mi is sokkal jobban elfáradtunk, mint
máskor. Ez talán a tér nagyságától is függ.
A kisebb színpad miatt több a feszültség az
elôadásban. Minél nagyobb a tér, annál

nyugodtabbnak, kiegyenlítettebbnek tûnik
a színpadi mozgás. Az Isabella szobájának
Avignonban volt a bemutatója, és tizen-
nyolc méter széles színpaddal számoltunk
– a táncosok lényegében egy hatalmas üres
kör centrumában mozogtak. Sokan alábe-
csülik az építészeti elemet, pedig az idôér-
zékelés is a tér nagyságától függ. De pont
ettôl, a különbözô körülményekhez való
alkalmazkodástól válik minden elôadás iz-
galmassá, és így mi is frissek tudunk ma-
radni.  

– Úgy tudom, hogy férfi szerepeket is ját-
szott. 

– Igen, már hétszer is, ezek közül a leg-
fontosabb Übü király és Macbeth volt. A kö-
zönségnek ez merôben szokatlan, de van-
nak társulatok, például a Discordia, ahol ál-
talában fel sem merül a nemek kérdése a
szereposztásnál. Szeretek férfi szerepeket
játszani, már csak azért is, mert oly elkese-
rítôen kevés igazán érdekes nôi szerep van a
kánonban. Másrészt egy ilyen elôadás értel-
mezése sokkal izgalmasabb lehetôségeket
teremt, hiszen mindenképp túllép a pszi-
chológiai realizmuson, mert nem redukálja
az elemzést a férfi-nô kapcsolat bonyodal-
maira. Ha nô játszik férfi szerepet, a nézô ki-
billen alapvetô pozíciójából, ami, voyeuriz-
musa miatt, alapvetôen férfias. A vak Isa-
bellát azért szeretem, mert – bár igazi nô –
erre a kizökkentésre ô is képes. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
RÁDAI ANDREA
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igyázat: ez a mostani vérbeli színházi
botrány volt. Napokig, nem, hetekig tar-

tó izgalom, minden reggel új szenzációs hírek
és kommentárok, szónoklatok és ellenszónok-
latok a kulturális rovatokban, egyszer csak
mindenkinek véleménye lett. És a következ-
mények egyelôre beláthatatlanok. Úgy lehet,
az egész német nyelvû rendezôi színház vita
tárgyává válik. Még a „Bild”-Zeitung is elkö-
telezte magát, holott máskor nem viszi túl-
zásba a színházról való tudósítást: F. J. Wag-
ner kolumnista „uborkalevet” talált a ren-
dezôk fejében. Barátaink, ismerôseink megint
egyszer mesterségünket tették szóvá: ugye,
maga is színikritikus? Nahát, mondja már
meg, mirôl van tulajdonképpen szó.

Az események, melyek február 16-ának
estéjén a Schmidtstrasse 12-ben, a Schau-
spiel Frankfurt egyik játékhelyén végbe-
mentek, megannyi interjú és rekonstrukció
után (lásd a következô oldalakon található
dokumentációt is) már túlnyomórészt is-
mertnek tekinthetôk. Gerhard Stadelmai-
ernek, a Frankfurter Allgemeine Zeitung
kritikusának, aki részt vett Ionesco A nagy
vérfürdôje Sebastian Hartmann rendezte
elôadásának bemutatóján, némi huzavona
után kitépték kezébôl a spirálos jegyzetfü-
zetét, ölébe dobtak egy kelléket (nevezete-
sen egy kasírozott hattyútetemet), majd
mialatt a termet elhagyta, még elég ocs-
mány szitkokat is kiáltottak utána. Ennek
során Thomas Lawinky színmûvész elég je-
lentôs mértékben lépett ki szerepébôl – és
valószínûnek tartom, hogy ebben a hely-

zetben senki, még a mûvészetet és valósá-
got a játékszituáción belül egymásba úsz-
tató színházak legelszántabb barátja sem
cserélne a kipécézett kritikussal. 

Egyfelôl. Másfelôl Stadelmaier kolléga
sem olyan képviselôje céhének, aki geszti-
kus értelemben véka alá rejtené vélemé-
nyét. A nézôtér áhítatos csendjébe hasító
leereszkedô cöcögése, jól hallható lélegzet-

A nagy vérfürdô
■ A  S T A D E L M A I E R - Ü G Y :  M I T  S Z A B A D  A  S Z Í N I K R I T I K Á N A K ?  ■

Összeállításunk a Theater Heute 2006. áprilisi számá-
ban megjelent anyag rövidített változata. (A Szerk.)
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vétele és kiadósan egyértelmû mimikája széles körben ismert. Ez
esetben „az arca elôtt végzett, ablaktörlést utánzó kézmozgatás-
ról” és „gúnykacajról” szól a jelentés. Thomas Lawinkynak a be-
mutató alkalmából produkált megbocsáthatatlan túlkapása leg-
alább nem volt teljesen indokolatlan – ami nem menti, de bizo-
nyára érthetôbbé teszi viselkedését.

A tulajdonképpeni skandalum ezután kezdôdött. Petra Roth,
Frankfurt fôpolgármester asszonya és a frankfurti színház fel-
ügyelôbizottságának elnöke indíttatva érezte magát, hogy mel-
lôzve az Elisabeth Schweeger intendáns asszonnyal való szemé-
lyes megbeszélést, sajtónyilatkozatban követelje a színész azon-
nali elbocsátását és a lehetôség szerinti büntetôjogi lépéseket.
Mégpedig azok után, hogy a FAZ – tehát nem a színház vagy né-
mely felháborodott nézô – riasztotta. Vajon a színházi fel-
ügyelôbizottságok vagy jogbirtokosaik mióta tartoznak inkább fe-
lelôsséggel a helyi sajtónak, mint az intézménynek, amelyet védel-
meznek, és amelynek munkáját elôsegíteni legfôbb kötelességük? 

Következik Elisabeth Schweeger, az intendáns, aki nem hárí-
totta el Petra Roth elsietett politikai túlkapását, hanem „kölcsö-
nös megegyezéssel megvált” Thomas Lawinkytôl, akit a Schau-
spiel Frankfurt a Ionesco-drámában való vendégszereplésre
szerzôdtetett. Hogy miképpen zajlik le az ilyen „megegyezéses vá-
lás”, elképzelhetô. A FAZ mindenesetre másnap „kirúgásról” szá-
molt be, mondanom sem kell, hogy élvetegen és elégedetten. 

Eddig a mûvészet. De mi történt a sértett kritikussal? Ô még rá-
tett néhány lapáttal. Számos interjút adott, többek közt a Süd-
deutsche Zeitungnak (lásd az összeállítást), ahol különösen mély
betekintést engedett az ügybe. Az interjúban széles gesztusokkal
elvet minden olyan színházi formát, amelyben a nézôket nem védi
a lehetô legzordabban a negyedik fal. („Nem azért járok szín-
házba, hogy részt vegyek a játékban!”) Az ilyen elôadásokat nem
feltétlenül muszáj szeretni, mint ahogy az együttjátszásra szólító
felhívásaikat sem feltétlenül kötelezô megfogadni – de aki kriti-
kusként az aktuális színházi formákat elvbôl elveti, az igencsak sa-
játosan értelmezi hivatását. Mióta dönti el az újságíró, hogy mit
szabad a mûvészeknek? Kötelezô-e Gerhard Stadelmaiertôl füg-
gôvé tenni, hogy egy-egy elôadásban a közönségnek milyen ará-
nyú részvételére kerüljön sor? 

A rabiátus magatartás – Peter Kümmel kritikus Stadelmaiert „a
felperzselt föld emberének” nevezi – a saját személyét illetôen ki-
vételes érzékenységgel és totális eszkalációs készséggel párosul. Az
elragadott jegyzettömb súlyos sebesülésveszéllyé, valamint a sajtó-
szabadság és a jogrend elleni támadássá stilizálódik („egy szabad
ország szabad kritikusa”), amely a legkeményebb következménye-
ket is indokolttá teszi. Az egyik színész „kiesett a szerepébôl”, te-
hát szerzôdést szegett, és megérdemli, hogy felmondjanak neki.
Mi több: „a színház alapszerzôdése” sérült, „az alapvetô törvé-
nyességet” hágták át. Alapelvet szögez le tehát végezetül Stadel-
maier is: „A színház mint mûnem szabályoknak engedelmeskedik,
melyeket kéretik betartani.”

Ebben a tekintélyelvû, tanító bácsis modorban – „kéretik” – a
kritikus ismételten elvitatja a színháztól a mûvészet egyik lényegi
sajátosságát: hogy az adott társadalom szabályait idôlegesen meg-
kérdôjelezi és felfüggeszti, s egyszersmind új szabályokat próbál ki
esztétikai síkon, és fikciós alapon továbbfejleszti ôket. A mûvészet
szabadságát szerencsére valóban alaptörvény védi – máskülönben
komolyan félnie kellene a FAZ-tól és dölyfös kritikusától.

A botrány mérlege: egy színész csúnyán leszerepelt, egy kritikus
pedig kinyilvánította, hogy önmagát és saját szabályait fontosabb-
nak tartja, mint a színházat és mûvészeit. 

Most legalább valamivel jobban tudjuk, mi az, amire a színikri-
tika egész biztosan nem való.

Franz Wille, a Theater Heute szerkesztôje

GGEERRHHAARRDD  SSTTAADDEELLMMAAIIEERR,, aa  FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinnee  ZZeeiittuunngg
sszzíínnii--kkrriittiikkuussaa
Örültem a premiernek, és szívesen írtam volna róla. Ám ez most

már nem megy. Ehelyett egy botrányról kell tudósítanom. Egy szí-
nész fizikailag kényszerített, hogy mintegy húsz perc múlva el-
hagyjam a színházat, s eközben gúnyosan kiáltott utánam néhány
szép német mondatot: „Kopj le, seggfej! Hordd el magad!* Tapsot
a kritikusnak!” Ezután valóban hallatszott a nézôk soraiból némi
bágyadt taps, mint ahogy kritikus kollégáim is ülve maradtak, és
nem hagyták el velem együtt a termet – azt a termet, ahol egy kri-
tikust éppen eklatáns módon megakadályoztak hivatása gyakorlá-
sában. [...]

A frankfurti Schmidtstrasséban azonban nem Ionesco A nagy
vérfürdôjét játsszák, hanem a jelek szerint egy antidrámát, melynek
hozzávetôleges munkacíme Határok nélkül vagy talán A színház
megszüntetése (Ionesco örökösei és jogtulajdonosai csak nyugod-
tan nézzék meg maguknak). A színészek perceken át ásványvizet
hánynak, egy terhes nônek leszívják, majd felhörpintik a magzat-
vizét, miközben egy másik nô kiadósan maszturbál két férfival,
akik „egy sört!” rendeltek, a közönséget pedig felkérik, hogy a szí-
nészekkel karöltve járják be a játékteret, és hallgatózzanak a falak-
nál. Ez a színház nem akarja, hogy az ember odafigyeljen, együtt
érezzen, és véleményt vagy éppen állásfoglalást alakítson ki. Ez a
színház kritikára sem tart igényt. Csak részvételre pályázik.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006. február 18.

SSEEBBAASSTTIIAANN  HHAARRTTMMAANNNN,, aa  IIoonneessccoo--ddaarraabb  rreennddeezzôôjjee
BERLINER ZEITUNG: Hartmann úr, elmondaná a történteket

úgy, ahogy ön látta?
SEBASTIAN HARTMANN: Az történt, hogy a termen belül kü-

lönbözô pontokon játszottunk, és felszólítottuk a nézôket, hogy
velünk együtt ôk is változtassák helyüket. Nagyon erôs volt a vilá-
gítás, és az elsô helyváltoztatásnál egy kritikus tüntetôen ülve ma-
radt. Nem tudtuk, hogy az illetô Gerhard Stadelmaier, a Frankfur-
ter Allgemeine Zeitungtól. Thomas Lawinky barátságosan – hang-
súlyozom, barátságosan, erre tanúk vannak – felszólította az urat,
hogy tartson velünk. Erre Stadelmaier úr felháborodva kezdte ló-
bálni a karját, és azt kiáltotta: „Ne nyúljon hozzám! Ne nyúljon
hozzám!” Lawinky békén hagyta. Késôbb Stadelmaier úr több íz-
ben ásított. És nem egy ezernégyszáz fônyi publikum tagjaként,
ahol huszonöt spot irányul a kukucskaszínpadra, és a színészek
úgysem látják ôt, hanem egy erôsen kivilágított csarnokban, ahol
a színészek részben el is vegyültek a nézôk közé. Ezután Stadelma-
ier hozzálátott, hogy mellette ülô kollégájával gesztusok segítségé-
vel közölje véleményét az elôadásról, amely épp hogy elkezdôdött.
Ablaktörlôszerû mozdulatokkal lengette karját az arca elôtt, és így
jelezte kollégájának, de sajnos a színészeknek is, hogy „ezt az es-
tét le fogom vágni”. Amikor Stadelmaier úrtól körülbelül másfél
méterre egy színésznô, könnyekkel a szemében, halott madarat
szült, a kritikus gúnyosan felnevetett. Ekkor szólította meg Lawin-
ky, de nem azt mondta, hogy „hogy lehet valaki ilyen hülye”, ha-
nem szerepén belül maradva nagyjából így szólt: „Kérem, írja már
meg holnap az újságban, milyen szép gyermek jött itt a világra. Írja
meg, kérem, hisz oly intelligensnek látszik.” Amikor Stadelmaier
úr azt felelte: „Ellentétben, sajnos, magával”, Lawinky elvette tôle
a jegyzettömbjét. Ezt most bûntettként értékelik, mint személy el-
leni támadást, erôszakcselekményt és – ami igazán kényes téma –
mint támadást a sajtószabadság ellen.

B. Z.: Ha Lawinky interaktív kapcsolatot akar teremteni a közönség-
gel, nem kell-e jó képet vágnia az efféle reakciókhoz? És ha igen, akkor
miért nem uralkodik magán?

S. H.: Az ilyen viselkedés nem felel meg a szándéknak, és La-
winky már rég bocsánatot kért miatta. És én is vállalom a fele-
lôsség egy részét, mert színészeimet a bemutató elôtt feszültség-
ben szoktam tartani, és azt kérem tôlük, hogy teremtsenek valódi
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* Az eredeti sokkal durvább: „Verpiss dich!” Lásd az angol „Piss off!”-ot.
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kommunikációt a közönséggel, és reagáljanak, ha, mondjuk, meg-
szólal egy maroktelefon. Nem vagyok amolyan „mintha-színház-
csináló”, aki úgy tesz, mintha a közönség nem volna jelen. Most
sajnos túl messzire ment a dolog. De hozzájárul, hogy a sajtóban
az egészet kiforgatták, és például azt állították, hogy a színész
kidobta a kritikust a színházból. Elment az magától. És amikor
már jóformán kiért, Lawinky öt méterrel a háta mögül sajnos
utána kiabálta: „Verpiss dich, seggfej!” Emiatt most már önmagá-
nak is szemrehányást tesz. De hogy ez ekkora hullámokat verjen!
Stadelmaier berohan a fônökéhez, az felhívja a fôpolgármester
asszonyt, és jelentést tesz a sajtószabadság ellen elkövetett táma-
dásról, Roth asszony meg felszólítja Elisabeth Schweegert, az in-
tendánst, hogy haladéktalanul bocsássa el a tettest, ami meg is
történik. Nincs tudomásom róla, hogy felmerült-e: gondolják meg
még egyszer a dolgot, nézzenek utána, mi történt. Engem egyikük
sem hívott fel. 

(Ulrich Seidler interjúja; Berliner Zeitung, 2006. február 20.)

GGEERRHHAARRDD  SSTTAADDEELLMMAAIIEERR
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: Úgy látom, nagyon megviselte az eset.
GERHARD STADELMAIER: Olyan ez, mintha betörtek volna

az ember lakásába. A levelei, a ruhái összevissza vannak dobálva,
a falakat bepiszkolták. Az anyagi kár még korlátok közt tartható,
de az erkölcsi, a kiszolgáltatottság érzete határtalan. Még soha
nem éreztem magam ilyen megalázottnak.

S. Z.: De hát a betörés bûnös beavatkozás az intim szférába...
G. S. Nyilvánvaló. Ha egy döglött hattyút zúdítanak az ölembe,

mint ahogy ez megtörtént, és kitépik a kezembôl a jegyzettömbö-
met, az nem más, mint a személyes integritásomba való durva be-
avatkozás. Nem azért megyek színházba, hogy a zakóm ujját rán-
gassák, leköpjenek, vagy bármi más módon zaklassanak.

S. Z.: Az elôadás arra volt kihegyezve, hogy a közönség részt vegyen a
játékban.

G. S.: Én nem azért vagyok a színházban, hogy együtt játsszam
a színészekkel. A színész szájszagát sem vagyok köteles beléle-
gezni. Ülve maradtam, és szép nyugodtan jegyezgettem. Jó, lehet,
hogy ez bosszantotta ôket, de hogy a színész aztán kitépje a ke-
zembôl a jegyzettömböt, magával vigye mint trófeát, és azt kia-
bálja, „Nézzük csak meg, mit írt a pofa!” – ez támadás a fizikai
sérthetetlenségem és a sajtószabadság ellen.

S. Z.: De ön ugye sértetlen maradt?
G. S.: Brutálisan kitépték a kezembôl a spirálfüzetemet. Közben

meg is sérülhettem volna. De anélkül is rendesen fájt.
S. Z.: „Támadás a sajtószabadság ellen” – ez kemény vád.
G. S.: De kérem! Ha elragadják tôlem a jegyzettömbömet, nem-

csak a munkaeszközömet veszik el, hanem lehetetlenné teszik,
hogy írjak az estérôl. Ez az igazán súlyos merénylet a sajtószabad-
ság ellen! Többé nem írhatok az elôadásról, mert a színész meg-
fosztott elfogulatlanságomtól. A kritika elhallgattatásáról van szó.
Mindez történhetett felindulásból, strukturális szempontból
azonban szervesen hozzátartozik ahhoz a fajta színházhoz, amely
a kritika helyett már csak az együttjátszásra tart igényt.

S. Z.: Amit Lawinky mûvelt, megengedhetetlen, ez világos. De nem le-
het, hogy ön is túlreagálta a dolgokat?

G. S.: Nem, minél tovább gondolkodom az eseten, annál döb-
bentebb leszek. Amikor, mint szabad ország szabad kritikusa, el-
hagytam a színházat, a színész utánam kiabálta: „Kopj le, te segg-
fej, verpiss dich!” Megsértettek; polgári becsületemben bántottak
meg. A civilizált Közép-Európában az ilyen érintkezési formák
törvénysértôk.

S. Z.: A Mannheimer Morgennál dolgozó kollégája kivételes hely-
zetrôl beszél, amelyet mélyebbrôl kell megítélni.

G. S.: Kollégáim reagálása kiábrándító. Azt vártam volna, hogy
egyöntetûen felállnak, és velem együtt elhagyják a színházat. Ruth
Fühner kolléganôm még aznap éjjel e-mailben közölte Schweeger

intendáns asszonnyal: sajnálja, hogy nem ment el. Ha egyesek
most „frankfurti bohózatról” beszélnek, kérdem én: hol itt a bo-
hózat? Még hogy ágyúval lônek verébre! Ki itt, kérem, a veréb, és
ki az ágyú?

S. Z.: Jogosnak tartja a színész elbocsátását?
G. S.: A felmondás a szerzôdés megsértésének volt a következ-

ménye, ennyiben tehát abszolút jogos. A színész kiesett a szere-
pébôl, és olyan tettlegességre vetemedett, amely nem szerepelt a
rendezés elképzelésében. Schweeger asszony nagyon is üdvöz-
lendô egyértelmûséggel tisztázta, hogy ilyen magatartást a színhá-
zában nem tûr el. 

S. Z.: Nemcsak Schweeger asszony, hanem Lawinky is bocsánatot
kért öntôl. Nem éri be ennyi elégtétellel?

G. S.: Bocsánatot kért, nem tagadom. De ha megölök valakit,
hiába kérek utána elnézést: akkor is börtönbe csuknak. Így írja elô
a törvény. Én nem követeltem, hogy mondjanak fel neki. Ez a szín-
ház elhatározása, amelyet persze helyeslek. Az eset elborzasztó, és
megsérti a színház alapszerzôdését. Schweeger asszony ezt ugyan-
így látja. Nem az én nyomásomra bocsátotta el a színészt.

S. Z.: Hanem Petra Roth fôpolgármester asszony nyomására.
G. S.: Roth asszony a színház felügyelôtanácsi elnöke.
S. Z.: Ön rettegett kritikus, aki alaposan ki szokta osztani a színhá-

ziakat. Nem lenne-e illendô, hogy néha ön is nyeljen?
G. S.: Magától értetôdik. De ez nem állhat abban, hogy a szín-

házban fizikailag megtámadjanak, és megakadályozzák, hogy vé-
gezzem a munkámat. Itt egy, az alaptörvényben lévô határt léptek
át. Erôszak történt. [...]

S. Z.: A színház live, tehát elôfordul, hogy az érzelmek túlhabzanak.
G. S.: Az élet live. A színház mûnem. Szabályoknak engedelmes-

kedik, amelyeket kéretik betartani.

(Christine Dössel interjúja; Süddeutsche Zeitung, 2006. február 20.)

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  SSCCHHMMIIDDTT,, úújjssáággíírróó
Gerhard Stadelmaier színikritikus korlátlan szolidaritást érdemel

azért, amit mûveltek vele, hogy durván nekitámadtak, megvetést
éreztettek vele, és lefegyverezték (a spirális jegyzettömb!), de még
jobban együtt éreznénk vele, ha ô nem sajnálná önmagát oly agresz-
szíven. A mimóza killerré válik, amikor sérelmét az egész médiafalu
elképzelhetô legnagyobb nagyharangjával kondítja világgá. Tho-
mas Lawinky színész természetesen nehezen menthetô kisiklása
ôt és újságját egy elsô személyben fogalmazott vezércikk ritka for-
májára ösztönzi, amelyben Stadelmaier a személye elleni támadást
a sajtószabadság és a nyilvánosság elleni támadássá játssza ki. [...]

Itt nem az történt, hogy egy színész leszállt a rivaldáról, és ki-
szállt a szerepébôl, azzal a szándékkal, hogy az egyik nézôt célzot-
tan megsértse. Sokkal inkább arról volt szó, hogy egy meghirdetett
mértékben interaktív színházi est keretében az egyik nézôvel foly-
tatott dialógus csúnyán félresiklott (olyan nézôvel, aki élt a jogá-
val, hogy ne kapcsolódjék be a játékba). A színészt a jelek szerint
olyannyira felingerelte a kritikus vonakodása, hogy kiesett szere-
pébôl – amitôl az eset, ha nem is bocsánatosabbá, de némileg
mégis súlytalanabbá válik. 

Süddeutsche Zeitung, 2006. február 20.

CCLLAAUUSS  PPEEYYMMAANNNN,, rreennddeezzôô,,  sszzíínniiggaazzggaattóó
Claus Peymann, a Berliner Ensemble intendánsa Thomas La-

winkynak, a frankfurti színházvezetés által azonnali elbocsátással
sújtott színésznek felajánlja, hogy állandó tagként csatlakozzék a
Berliner Ensemble-hoz, vagyis bizonyos értelemben színházi me-
nedéket nyújt neki.

Frankfurttal ellentétben a Berliner Ensemble-ban kifejezetten
kívánatosak a színház legfôbb erényei: a fantázia és az improvizá-
ció, a pimaszság és a tolerancia, az önirónia, a szex, az ízléstelen-
ség, a felforgatás, az erkölcstelenség, a téboly és a hahota, az obsz-
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cenitás, a káromlás, az irónia, a nézô-, a kritikus- és az önszidalmazás, satöbbi, satöbbi, mind a po-
kol kapujáig. Így ûzték ezt Arisztophanésztól Shakespeare-ig, Goldonitól Thomas Bernhardig,
Elfriede Jelinekig és Peter Handkéig.

Azt, hogy emiatt a jövôben le kell mondanunk Stadelmaier, az önimádó színházsértô és színház-
tönkreíró látogatásairól, a BE még el fogja viselni.

Jegyezze meg Stadelmaier: „Aki óvakodik a veszélytôl, az elpusztul benne.” Szégyen Elisabeth
Schweeger frankfurti intendásnôre és a fôpolgármester asszony elôtti szolgálatkész térdhajtására.

Berlin, 2006. február 20.

HHOOLLKK  FFRREEYYTTAAGG,, aa  ddrreezzddaaii  ÁÁllllaammii  SSzzíínnhháázz  iinntteennddáánnssaa,,  aa  NNéémmeett  SSzzíínnhháázzii  SSzzöövveettsséégg  
iinntteennddáánnssttaaggoozzaattáánnaakk  eellnnöökkee
Az egész esemény teljességgel alkalmatlan rá, hogy a történtek kapcsán ítéletet mondjunk a Schau-

spiel Frankfurt esztétikájáról, és messzebb menô következtetéseket vonjunk le. Gerhard Stadelmaier
jogosulatlanul robbant ki az esetbôl az egész rendezôi színházat érintô vitát – ama színházzal kapcso-
latosan, amelynek Gustaf Gründgenstôl Peter Zadeken át Frank Castorfig egy párját ritkító színházmû-
vészet számtalan példáját köszönhetjük.  

2006. február 21.

JJÜÜRRGGEENN  KKUUTTTTNNEERR,, bbeerrlliinnii  mmooddeerrááttoorr  ééss  sszzíínnhháázzii  eemmbbeerr
Ha a Frankfurter Allgemeine Zeitung egyik cikke minden újságírói szabállyal dacolva „én”-nel

kezdôdik, akkor tudhatjuk, hogy valami egészen nagyszabású dolog történt: Marco Polo fölfedezte
Kínát vagy más efféle. Az egész a keleti idôkbôl ismerôs. Egy színész megsérti a Neues Deutschland
címû pártlap egyik kritikusát, az panaszt tesz a királynál, és a király intézkedik a színész elbocsátá-
sáról. Príma – olyan korban élünk tehát, amelyben még van hatása a mûvészetnek. A Mohamed-ka-
rikatúrák körüli vitában elhangzott, hogy itt a mûvészet szabadsága a tét. Tilos egy kritikustól rövid
úton elragadni a jegyzettömbjét. Az ember azt hinné: Stadelmaier a prófétával téveszti össze magát.

Berliner Zeitung, 2006. február 21.

CCHHRRIISSTTOOPPHH  SSCCHHLLIINNGGEENNSSIIEEFF,, rreennddeezzôô
DIE TAGESZEITUNG: Önnek is volt már dolga a szóban forgó kritikussal? 
SCHLINGENSIEF: Ó, de még mennyire. Tôlem egy ízben elvitatta a rendezôi gázsit. Úgy véli tud-

niillik, hogy a színháznak vannak bizonyos szabályai, amelyeket muszáj betartani. De éppen ezért
rettentôen örülök a frankfurti esetnek. Stadelmaier úr most végre befutott a „kellemetlenek klub-
jába”. A színház tudniillik kellemetlen intézmény, és ha Thomas Lawinky ilyen vagy amolyan okból
a színpadon tombolja ki mérgét, nos, az ilyesmi megesik. Éppen abban a helyzetben, amikor karika-
túrák váltanak ki igazi drámákat, egy állítólagos vezérkritikus önmagából csinál karikatúrát. Szerin-
tem ez fantasztikus! 

die tageszeitung, 2006. február 21.

RROOLLAANNDD  KKOOBBEERRGG,, sszzíínniikkrriittiikkuuss,,  jjeelleennlleegg  aa  bbeerrlliinnii  DDeeuuttsscchheess  TThheeaatteerr  ddrraammaattuurrggjjaa
NETZEITUNG: Zavarba ejtô volt, hogy nemcsak a többi kritikus nem tanúsított szolidaritást Stadel-

maier iránt, hanem a közönség sem állt a pártjára.
KOBERG: Ez a jelenség valószínûleg azzal is összefügg, hogy amikor a színészek helyváltoztatásra

szólították fel a közönséget, állítólag egyedül ô nem volt hajlandó felállni a helyérôl. Itt különbözô
színházfelfogások ütköztek össze. Annak a színháznak, amely elvárja, hogy a nézô is részt vegyen a
cselekményben, természetesen megvan a maga története és jogosultsága, és van egy olyan fogyasztói
réteg, amely ezt a fajta színházat nagyra becsüli. Ha a kritikus elvi okokból tiltakozik a zaklatás ellen,
akkor talán jól tenné, ha elôzetesen informálódna. [...] Ha pedig valaki szorosan az arca elôtt ablak-
törlôszerû mozdulatokat végez, az ôrületbe kergetheti a színészt, aki éppen az életéért játszik.

Netzeitung, 2006. február 22.

FFRRAANNZZ  JJOOSSEEPPHH  WWAAGGNNEERR,,  aa  BBiilldd  kkoolluummnniissttáájjaa
Kedves német színházi rendezôk,
szerintem Önök a Minôség-ellenôrzô Hivatal elé valók. A mûsorterv Schillert, Goethét, Ibsent és

Ionescót hirdeti, az Önök színpadain azonban szarnak, finganak, onanizálnak és vizeletet isznak.
Miért, teszem fel magamnak a kérdést, miért szubvencionáljuk a színházakat, ha egyszer minden

pornó-shop ugyanezt nyújtja?
A színház, hittem én, mûvelôdés, emberiesség, esztétika, a lélek kenyere. Attól tartok, a mai szín-

háztól éhen fogunk halni. A német színpadokon ma azzal fejezik ki a szenvedély legmagasabb fokát,
hogy egy illetô onanizál. Szerintem uborkalé van a fejetekben. Jobb lesz, ha zárt intézetekben ren-
deztek.

Szívélyes üdvözlettel, az Önök
F. J. Wagnerje

BILD, 2006. február 22. 
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Summary
In our column „In Memoriam” Szilvia
Seres offers a hitherto unpublished
conversation with Péter Halász, an out-
standing, internationally known perso-
nality of avantgarde theatre, founder of
the New York Squat Theatre, recently
deceased. 

The next column offers a survey of
some events of the Budapest Spring
Festival. Lóránt Péteri reviews the so-
called „Mozart Marathon”, three ope-
ras – The Marriage of Figaro, Così fan
tutte and Don Giovanni – produced for
the 250th centenary of Mozart’s birth.
Szabolcs Molnár and Katalin Lôrinc
saw for us the „Bartók-triptych”: The
Wooden Prince, The Miraculous Manda-
rin and Bluebeard’s Castle, created at the
State Opera House for the celebration
of Béla Bartók’s 125th anniversary,
while Ádám Mestyán writes on The
Miraculous Mandarin premiered at the
Palace of Arts. Tamás Halász intro-
duces two programs – Love and Deca
Dance – by Israel’s Batsheva Company. 

The column on modern dance fea-
tures Csaba Kutszegi’s review of &Echo,
a new offering of Csaba Horváth and
his Central-European Dance Theatre.

This month our critics – Tamás Kol-
tai, Tamás Tarján, László Sz. Deme, Bea
Selmeczi, Andrea Stuber, Zoltán Ka-
ruczka, Judit Szántó, Balázs Urbán,
Gábor Galambos and Zoltán Karuczka
once more inform the reader on
Brecht’s The Good Man of Se-tzuan (Já-
szai Mari Theatre, Tatabánya), the
adaptation by Harold Pinter and Di
Trevis of Marcel Proust’s À la recherche
du temps perdu and another adaptation,
namely Umberto Eco’s The Name of the
Rose (both in Szolnok), Roland Schim-
melpfennig’s Berlin, Greifswalder Strasse
(Kecskemét), Marius von Mayenburg’s
Haarmann (House Stage of the Comedy
Theatre),  Goethe’s Faust (Eger), Lope
de Vega’s The Gardener’s Dog (Comedy
Theatre), Gerhart Hauptmann’s The
Fur Coat (National Theatre), Magda
Szabó’s The Door as adapted by Géza
Bereményi (Hungarian Theatre), and
John Webster’s The Duchess of Malfi
(Nyíregyháza).

The Geometrics of Decay – this is the
title of an essay centred on Webster’s
play by Gábor M. Koltai, director of the
Nyíregyháza production.  

The first part of our column „World
Theatre” is devoted to Flemish theatre.
After an introductory essay by Rudi
Laermans, Hans-Thies Lehman pre-
sents the theatre of Jan Fabre who later
gets involved in a conversation directed
by Georges Banu and Katia Arfara; then
Dóra Trifonov writes on the Budapest
guest appearance of Brussels’s Need-
company, showing Isabella’s Room, and
Andrea Rádai contributes with an in-
terview featuring Viviane de Muynck,
leading actress of Needcompany.

The second part of this column offers
a compilation of writings centred on a
recent theatre scandal in Germany
where leading theatre critic Gerhard
Stadelmaier was insulted by an actor
during a Frankfurt performance of a
play by Ionesco.   

Our drama supplement publishes
Prelude, a work of playwright Csaba Mikó.
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