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z ige a német mondat szíve. Németül ez a mon-
dat ebben a formában igei állítmány után kiáltana. 

A német nyelvterület kortárs szerzôi szívesen hagy-
ják el az igét, és alapvetôen gyakran élnek az el- és a
kihagyás alakzataival, hogy az így keletkezô ûrt ismét-
léssel és variációkkal kompenzálják. Figuráikkal a
mondatok szintjén ismételtetik a hiányt, a kapitaliz-
mus és a jóléti társadalom problémáit leírandó. Hogy
a jólét sem jó lét, mert az egyes ember nem boldog, és
nem boldogul vele, benne. 

Valahogy így foglalta össze az évad feltûnô jellem-
zôit az öttagú zsûri „Az év legjobb német nyelvû kor-
társ drámája” címért folytatott versenyt lezáró értéke-
lésén, melyen idén is nyolc darab vett rész a százhar-
minc elôzsûrizett új szöveg közül. Mülheim an der
Ruhr meghívottjait egy háromhetes fesztivál kereté-
ben láthatta egymás után a közönség, a szerzôk ne-
mét és ismertségét illetôen kiegyensúlyozott prog-
ramkínálattal: négy-négy írónô és író, négy-négy mül-
heimi visszatérô, illetve új tehetség. Annál feltûnôbb
volt az egyhangú végeredmény: a hatodszor beválasz-
tott Dea Loher (1964) másodszor kapta meg a jelen-
leg tizenötezer euróval dotált díjat, Das letzte Feuer
(Az utolsó tûz) címû drámájáért. 

A tavaly életmûdíjjal kitüntetett írónôt 1998-as
Adam Geist címû Woyzeck-továbbgondolása óta dicsé-
ri a kritika, rámutatva, hogy a diskurzusok mellett, tô-
lük függetlenül ír. Színházat csinál. Olyat, amilyet
tud. Autentikusan monumentálisat. Poétikusan tragi-
kusat. Fájdalmasan elementárisat. Olyan színházat,
amely mindenféle dramaturgiai, stiláris vagy elméleti
redundancia, mellébeszélés nélkül a mélybôl jön, és
oda mutat. 

Dea Loher mintha számos kollégájához képest töb-
bet vagy pontosabban olvasná elôdeit, és tárná a jelent
a nézô elé, nem riadva vissza a történetmeséléstôl.
Történeteket mesél el a maguk komplexitásával, szá-
mos összefonódásukkal, hogy összeálljon egy közös-
ség, talán az emberi faj története. Keze alatt a legba-
nálisabb és legszenzációsabb anyag egyaránt egyenle-
tes súlyú masszába olvad, amelynek tónusa sötét, de
nemcsak az. Mert Loher nyelve artisztikus, megmun-

kált, poétikus. Fény a sötétben, enyhülést hozó a vég-
sô elkeseredésben, egyfajta utolsó tûz.

Dea Loherra mintha szüksége lenne a német szín -
ház nak, ahol a dramaturgiai mûhelyek által posztmo-
dern kelléktárral felvértezett továbbképzettek felü le -
teket kapirgálnak látványosan, ahol az alkotói kol lek -
tí vák virtuóz metódusokat fejlesztgetve ismétlik
ön   magukat, és ahol a piacgazdaság áldásain, valamint
csapdáin áttörni kívánó mûvészet sem jut tovább az ön -
reflexión vagy a dokumentarista mozaikokon, amelyek
jelentését és jelentôségét végül önmaguk ássák alá.

Dea Lohernak pedig talán szüksége van egy olyan
rendezôre, amilyen Andreas Kriegenburg, akivel so-
kadszorra dolgoztak együtt, és egy olyan társulatra,
Házra, mint a hamburgi Thalia Theater, amelyet a
Theater Heute az idei évad legjobb színházának vá-
lasztott. Egy olyan háttérre, amely lehetôvé tesz egy
többtonnás forgószínpadon berendezett színpadké-
pet, a színpad mögött két órán át észrevétlen tevé-
kenykedô technikai stábot és az elôtérben egy gárdát,
elegendô megfelelô korú és rutinú színésszel.

Az utolsó tûz ennek köszönhetôen képes kristály-
tisztán megvilágítani egy eléggé elhanyagolt városne-
gyedben játszódó történetet, amelyet a tíz szereplô ap-
ránként hord össze, együtt, mégis egymástól függet-
lenül nyomozva az igazság után, amely csak jogilag
zárható le véglegesen. Mert ki a hibás, ha egy kisfiút
el gázol egy autó? A rossz aszfalt, a nagy meleg? A szü -
lôk? Az autóban ülô skizofrén rendôrnô, aki éppen
egy általa elképzelt terroristát üldöz? Az elôle mene-
külô drogos, annak apja? A mellrákos tanárnô, akinek
autóját ellopta a drogos, és aki mellesleg éppen az el-
gázolt kisfiú apjának szeretôje, aki pedig feltehetôen
saját beteg anyja gyilkosa? A valamelyik háborúban
ideggyengévé nyomorított egyetlen szemtanú, akibe a
kisfiú anyja szeret bele a tragédia után? Az eseménye-
ket fásultan figyelô szomszédok? Az egész negyed? 

Elsô olvasásra túl sok az összefonódás, túl sok a
sors. Túl masszív és csinált az élmény. De a szöveg
maga és az elôadás is képes a giccs és a megkonstru-
áltság halvány gyanúja nélkül egymásba fonni a foly-
ton forgó színpad szobái között állandó továbblépésre

Vágó Marianna 

Igétlen idôk – 
utolsó tüzek
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késztetett szereplôk történeteit. Sorsokat, melyek egy
tragédia kapcsán nyílnak egymásba, mint egyik szoba
ajtaja a másikba. Mégis, a továbblépés ellenére mind-
annyian egy centrum, a tragikus véletlen, annak em-
léke és a bûn kérdése körül topognak egy helyben.
Nem hagyja ôket boldogulni, boldognak lenni a kér-
dés, az emlék. Legyen az a szebb jövô már elmúlt em-
léke, a szebb múlt konstruálása és a jelen örök válto-
zatlanságának és megváltoztathatatlanságának sejté-
se. Az ebbôl adódó már-már elviselhetetlen fájdalmat
és kiúttalanságot nemcsak a mondatok zeneisége kí-
séri végig a színpadon, hanem egy halk zenei partitú-
ra is, kórussá mosva az egyének hangjait, az utolsó
kollektív búcsútablóval-kórussal mintegy ironikusan
bekeretezve a látottakat, hogy oldódjon a nézôben az
elviselhetetlenség érzése.

Vajon boldogabb-e a kisfiú Alzheimer-kóros nagy-
mamája, amikor két memory emlékezetfejlesztô játé-
kot csomagol be unokájának, hogy fél perc múlva rá-
csodálkozzon a meglepetésre: ez az enyém? Jobb-e
nem tudni az igazat, valamilyen módon megmene-
külni elôle, de már nem egész emberként? Mit ne-
vezhetünk ép, egész életnek, mennyi vállalható belô-
le? Mit dönthetünk el tudatosan, mi az, ami felett
nincs hatalmunk?

A német sajtó tendenciaként, tünetként kezeli a
kortárs színmûvekben tapasztalható kapitalizmusel-
lenes, kiútkeresô felhangokat és az elkomorodó hang-
vétel ellenére fel-felcsillanó humort. 

Dea Loher semmiképp sem a kapitalizmust bírálja.
Egyáltalában: semmit sem bírál. Dea Loher a sors-
szerûvel foglalkozik, az elkerülhetetlennel, amelyben
a véletlennek kitüntetett szerepe van, s ami néha ke-
serédes mosolyra kész -
tet, mint az Alzhei mer-
kóros nagymama. Ahol
elbizonytalanodik a fel -
világosult, a XVIII. szá -
zadban megerôsödött
polgári öntudatból táp-
lálkozó német kultúr-
kör pragmatikus ma-
gabiztossága. Ahol a
háttérben összeér a ka-
pitalizmus, a jóléti és
fogyasztói társadalom
problémája. Hiszen az
egyes ember azt hihet-

né, ha jól teljesít, megkapja megérdemelt jutalmát.
Hogy a jól berendezett életért, az önmagunkkal való
azo nosságért csak meg kell dolgozni. A mediatív vir-
tualitás realitásában minden elérhetônek tûnik, csak
akarni kell, esetleg még jól jön egy kis szerencse is.
Ám bármikor közbeszólhat a véletlen, mutat rá Loher
munkája. 

Mintha belénk lenne kódolva egy véletlen gén. A tu-
domány, a neurobiológia már keresi a megoldást, a
választ, hogy milyen mértékû az eleve elrendeltség.
A mûvészet pedig rámutat a kérdésre. Ennek sikere
persze múlik a véletlenen is. De nemcsak azon. És ez
igével vagy ige nélkül: megigéz.

A Mülheimer Theatertage NRW – Stücke ’08 fesz-
tivál és a díj fontosságát nemcsak annak harminchá-
rom éves múltja, a profi szervezés és a keretprogram
– az elôadásokat követô nyilvános viták, tartalmas
szimpóziumok, gyerekszínházi produkciók, kétéven-
te mûfordítói workshopok – bizonyítja, hanem a már
többször is meghívottak, illetve díjazott szerzôk sora.
A teljesség igénye nélkül idôrendi sorrendben elis-
merést kapott Franz Xaver Kroetz, Heiner Müller, Bo-
t ho Strauß, George Tabori, Rainald Goetz, Tankred
Dorst, Werner Schwab, Einar Schleef, Urs Widmer,
Elfriede Jelinek, Fritz Kater, Lukas Bärfuss, René
Pollesch és a Rimini Protokollt alkotó Helgard Haug
és Daniel Wetzel. Az 1976 óta egyre bôvülô névsort és
ezzel a zsûri döntéseit igazolta az idô. A mülheimi,
ahogy itt mondják: „színházi ünnepen” hosszú távon
sikerül eleget tenni a díj alapításakor kitûzött célok-
nak, vagyis aktuális, innovatív dramaturgiai és tema-
tikai tendenciákat prognosztizálni kortárs szövegek

Dea Loher: 
Az utolsó tûz 

(Thalia Theater,
Hamburg) 
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alapján, illetôleg felkarolni, támogatni azok szerzôit a
rendezôi színház ellenében.

Bár Thomas Bernhard, Marius von Mayenburg
vagy Roland Schimmelpfennig „csak” a legjobb nyolc-
ba vagy hétbe jutottak be, a mülheimi fesztivál mint-
ha valóban nem zárkóznék el a színház új diskurzu-
sai elôl. Ezt jelenleg olyan, a rögzített szövegeken ala-
puló színházat felülíró alkotók – korántsem viták
nélküli – kitüntetése bizonyítja, mint Elfriede Jelinek,
René Pollesch vagy 2007-ben a Rimini Protokoll szer-
zôpárosa. A nyilvános vitáknak, kerekasztal-beszélge-
téseknek és 2008-ban a napi aktualitásra törekvô
www.nachtkritik.de online színházi portállal való
együttmûködésnek köszönhetôen a fesztivál mind-
emellett nemcsak sokoldalúan informálja, hanem vé-
leményalkotásra, a diskurzusba való bekapcsolódásra
is invitálja mind a színház iránt érdeklôdô közönsé-
get, mind a szakmabelieket.

Az 2008-as verseny kimenetele már csak azért is
szerencsés, mert a zsûri kevésbé a trendit, az új-
szerût, a vitathatót, mint inkább a tudást díjazó vá-
lasztása mellett a közönség a zsûri által is második-
ként kiemelt írónôt, Felicia Zellert (1970) vélte a ver-
seny legjobbjának az egyes elôadások után leadható,
négyes skálán alapuló titkos szavazáson. 

Zeller Kaspar Häuser Meer (Kaspar Häuser-tenger)
címû darabja stúdiószínházba való alkotás. Magas
nyelvi kvalitása egy hangzásvilágában nagyon meg-
komponált, vehemens elôadásra talált az amúgy ope-
rákat is színre vivô Marcus Lobbes rendezésében.
Az írónô a Theater Freiburg megbízásából aktuális té-
mához nyúlt (egy brémai kisfiú, „Kevin” otthonában
talált, feldarabolt holtteste kapcsán), és a realitást el-

idegenítve, intenzíven a groteszkbe for-
dítva, három szociális munkásnô áradó,
oratóriumszerû monológjain keresztül
mutat rá a jóléti társadalom csôdjére.
A szöveg ismétlôdô mindennapjaik rög-
zítésével csupaszítja le, mi van a segíte-
ni akarás mögött, okosan megrajzolt
kontúrokkal teszi láthatóvá a társadalom
maszkjait, bürokratikus útvesztôinek
problémáit – nem a szokásos módon, az
„áldozatok” oldaláról közelítve a csalá-
dokban elôforduló tragédiákhoz. Zeller
különleges látásmódjával és nyelvével
meg rögzött klisék, ideák és ábrázolás-
mód mögé tekint, és a lényegit teszi lát-
hatóvá: a társadalom erejét meghaladják
a szociális problémák. A küzdelem pe-
dig addig tart, amíg el nem fogynak az
igék, és a szereplôkbôl ki nem fogy a
szusz. 

A maradék hat elôadásban viszont
mint ha sem szusz, sem ige, sem tûz
nem lett volna.

Armin Petras (1966), alias Fritz Kater
idén egy mitológiai utalásokkal, két XX.
századi fizikus portréjával, globalizáció-
ellenes mondanivalóval és ismét csak

a híres keletnémet melankóliával megterhelt szöveg-
gel/rendezéssel, Theresia Walser (1967) veszteglô
vonatfülkében játszódó Zeitstückkel, Philipp Löhle
(1970) egy oblomovi figura köré épített parabolával,
súlytalan tézisszínházzal képviseltette magát. Mintha
a szerzôk csak a tavalyi gyôztes Rimini Protokoll
Marx-elôadásának tematikájából indulnának ki, hogy
igen különbözô eszközökkel mutassák be a jóléti
társadalom csôdjét. Laura de Weck (1981) a felnôni
nem akaró, önmagát már csak sms-ben kifejezni tudó
örök egyetemistákról írta elsô, igen pergô, de ugyan-
csak egyszerû fogásokkal élô darabját, az osztrák
Ewald Palmetshofer (1978) a szerencsejáték-automa-
taként mûködô égrôl és a hamleti kérdés eltûnésérôl
filozofál Heiner Müller-i áthallásokkal két pár találko-
zása és egyéb véletlenek kapcsán, már-már ért he tet le nül
bonyolultan, de megnyerôen izgalmasan. A „törzs-
vendég” fenegyerek René Pollesch (1962) a címben
sem rejti véka alá, mely realitás felszínére reflektál a
végletekig aktuális szövegével/rendezésével: Liebe ist
kälter als das Kapital (A szerelem hidegebb a tôkénél).

Nem lett volna mégis meggyôzôbb egy Elfriede
Jelinek-, egy Martin Heckmanns-, egy Roland Schim -
melpfennig-mû? – kérdezte önmagától a zsûri is,
persze utólag. De hát mindig a zsûri a legbutább, von-
hatnánk vállat. Nehéz dolog ez a kortársakkal. Egy tûz
pedig bizonyosan ég és világít. Reméljük, nem az
utolsó.

Felicia Zeller: Kaspar Häuser-tenger 
(Theater Freiburg) 
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