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INGEBORG PIETZSCH

ILYENVOLT-MILYENLESZ?
AZ NDK-BELI SZÍNHÁZ HELYZETÉRŐL

z NDK-béli drámaíróknak üres a
fiókjuk. Az országunkban lezajlott
radikális politikai változások
túlgördültek szín-házon is,
szerzőkön is. Ez idő szerint

izonytalanság és aggodalmas tanácsta-
anság uralkodik, s ezért az emberek az
tca problémáit sokkal sürgetőbbnek, ér-
ekesebbnek, konfliktusban gazdagabb-
ak érzik, mint azokat a kérdéseket, me-

yeket a színház tárgyal. De hogy a jelen-
éget a maga egészében feltárhassuk,
zükséges röviden visszaruccannunk a
últba.
Az NDK színháza hosszú éveken át sze-

epfunkciót töltött be. Sok kérdés, amely
z embereket foglalkoztatta, de nyilváno-
an (félelemből, opportunizmusból vagy
aktikai számításból) nem fogalmazódott

eg, vagy éppenséggel tilalmas volt, az
rodalmon és kivált a drámaíráson át kere-
ett magának utat vagy kerülőutat. Igaz, a
elen problémáinak közvetlen tükrözését
egtöbbször nem engedélyezték (minden
arabnak át kellett esnie az úgynevezett
ngedélyezési eljáráson, amelynek végén
ztán ráütötték a jóváhagyás vagy az el-
tasítás stemplijét); az olyan szerzők,
int Heiner Müller, Volker Braun vagy
lrich Plenzdorf - hogy csak néhányukat
mlítsük - nem örvendtek kegynek. így
ztán, amit másképp nem volt szabad
egfogalmazni, az közvetve fejeződött ki
klasszikusokon, a kritikai realistákon, a

úszas évek szerzőin át (a közönség pedig
endkívül kifinomult hallással fogadta be

elenet A bérletörő című előadásából (Deut-
hes Theater)

Volker Braun

mindezt). Számos kivételesen tehetséges
NDK-beli művész - hadd emlékeztessek
Adolf Dresenre, Manfred Kargéra, Matt-
hias Langhoffra vagy legutóbb Alexander
Langra -, aki nem óhajtott tovább élni
ezzel a „rabszolganyelvvel", ahogy
Brecht nevezte, elhagyta az országot.

Mintegy két évvel ezelőtt aztán egyszer
csak meglepő fordulat következett be. Hei-
ner Müller darabjait csaknem kivétel nél-
kül bemutathatták színházaink; Volker
Braun rég betiltott művei megérhették
NDK-beli bemutatójukat; Ulrich Plenzdorf
elérte, hogy Ajtmatov-adaptációi napvilá-
got lássanak; és jó néhány fiatal szerző is

viszontláthatta művét nyomtatásban és
színpadon.

Ez a „furcsa nyitás" sok kritikus szel-
lemnek okozott fejtörést NDK-szerte. A
váratlan „előzékenység" ugyanis a poli-
tikai vezetés újszerű stratégiai gondolko-
dásáról és ügyességéről tanuskodott -
miközben e vezetés társadalmi és gazda-
sági koncepcióját továbbra is a sztálinista
hatalmi struktúrák, a megtorlások és a
kritikátlan, dogmatikus ideologizálás ha-
tották át.

Míg eddig az időpontig a színházi em-
berek egyre kifinomultabban, elegánsab-
ban, leleményesebben szervírozták a
színdarabok kritikai mondanivalóját, ettől
fogva a közlés módja sokkal nyíltabb és
egyértelműbb lett. Heiner Müller
Bérleszoritók-rendezése okosan és
robbanékonyan számolt le az NDK-beli
politika és gazdaság sztálinista
struktúráival. Volker Braun Átmeneti
társadalom című művé-ben feltárta a
nagy politikai változtatások és az új
koncepciók szükségességét. Christoph
Hein megírta A Kerekasztal lovagjai című
komédiát, amelyben Arthus
birodalmának szétesése és a Grál meddő
keresése visszatükrözi az NDK túlkoros
politikai bizottságát és a kommunista esz-
mény kétségbeesett hajszolását. 1989 ok-
tóberében ezt a darabot játszották legtöb-
bet országszerte.

A nyári hónapokban a kivándorlási
hullám soha nem látott méreteket öltött.
Az országban egyre feszültebb lett a
hangulat. Az ellentmondások egyre
erősebben törtek a felszínre, noha
kezdetben sem az üzemekben, sem az
utcán nem fogalma-
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zódtak meg. Egyelőre részben az egyhá-
zak nyújtottak otthont a másként gondol-
kodóknak, részben pedig a színház tette
lehetővé a maga szolidaritásával, hogy a
nézők legalább ideiglenesen megéljék a
kollektív összetartozás élményét.

Szeptemberben és október elején ez a
fejlődés a csúcspontig jutott. A színház
korábban elképzelhetetlen módon politi-
zálódott. A legártalmatlanabb darabokban
elhangzó mégoly csekély célzásokat is
taps, nevetés, brávó-kiáltások vagy ma-
liciózus megjegyzések nyugtázták. A né-
zőtereken valóságos tömegjelenetek ját-
szódtak le; még az Operában is megtap-
solták az odaillőnek érzett kijelentéseket;
egy schwerini Tell Vilmos-előadás időzített
bombaként hatott; az emberek valósággal
verekedtek a jegyekért az olyan
darabokhoz, mint a Bérleszoritók, az Át-

meneti társadalom vagy Plenzdorf Farka-
sok kora című műve.

A 40. évforduló körüli csinnadratta elő-
segítette, hogy a közvetlen politikai moz-
golódás betörjön magukba a színházakba.
Az előadások után a színészek határo-
zatokat olvastak fel, vagy vitákat rendeztek
napi aktualitású eseményekről; a mű-
vészek kifüggesztették felhívásaikat, me-
lyekben politikai önrendelkezést, emberi
jogokat, utazási szabadságot, a médiában
való szabad véleménynyilvánítást stb. kö-
veteltek, és a nézők aláírásukkal tettek
hitet egyetértésükről.

Sokan, akik munkahelyükön még nem
merték kinyitni a szájukat, a színházi fóru-
mokon és gyűléseken fogalmazták meg
véleményüket. A művészek - elsősorban a
színészek - addig elképzelhetetlen módon
a sarjadó demokratikus követelések és
gondolatok reménységének hordozóivá
váltak. Ez a mozgalom a maga abszolút
csúcspontját az időközben legendássá
vált, 1989. november 4-i tüntetésen érte el,
amelyen a résztvevők azt követelték, hogy
tartsák tiszteletben az NDK alkotmányának
27. és 28. - a sajtó-, véleménnyilvánítási és
gyülekezési szabadságot ki-mondó -
cikkelyeit. Ötszázezer tüntető vonult végig
Berlin belvárosán, művészekkel és
újságírókkal az élen; humoros-szellemes
transzparenseikkel, rögtönzött játékokkal,
rajzokkal és plakátokkal, szava-lókórusokkal
és beszédekkel megmutatták, mire képes
egy „csendes forradalom".

Ez után a nap után, amire már ma
fájdalmas nosztalgiával gondolnak vissza
az emberek, nagyon hamar beállt az, amit
Stefan Heym „a hamvazószerda
depressziós eufóriájának" nevezett. Az
újságok,

Jelenet az Átmeneti társadalom Maxim Gorkij
Theater-beli előadásából

melyek országunkban most először tö-
rődnek az igazsággal, izgalmasabbak let-
tek (és ma is izgalmasabbak) minden szín-
darabnál. A korrupciós botrányok, a
politikai vezetés hatalmi visszaélésen, az
egész lakosságot megfigyelés alatt tartó
állambiztonsági spicli rendszer, a fenye-
gető gazdasági összeomlás, a jobboldali-
radikális erők újraegyesítési elképzelései
stb. jobban felkavarják és nyugtalanítják
az embereket, minta színház, az irodalom
vagy a képzőművészet. Már szaporodnak
a hangok, amelyek felszólítják a színésze-
ket, ugyan szíveskedjenek már „produktív
munkát" végezni. A vakmerőn bíráló mű-
vészek iránti csodálat átalakult gyűlöletté
azok iránt, akik nem vesznek részt közvet-
lenül a termelési folyamatban. És újabban
már csak kevés előadás képes felkelteni a
közönség érdeklődését. Ennek során a
berlini színházak még mindig előnyben
vannak, ugyanis amióta megnyíltak a ha-
tárok, és megszűnt a nyugat-berliniek ví-

zumkényszere, a város nyugati részéből
kíváncsi nézők áradnak a színházakba és
az operákba. A vidéki színházakban azon-
ban annál siralmasabb a látogatottság.
Érdeklődést legfeljebb az úgynevezett
„helyzethez adaptált" szövegek keltenek
(például az Aufbau-kiadó egykori vezető-
jének, Walter Jankának vagy Stefan
Heymnek a visszaemlékezései, illetve az
NDK-ban eddig nem publikált szövegei);
általában azonban a közérdeklődés és a
közönség kegye elfordult a színháztól és
alkotóitól. A legtöbb néző úgy érzi, a
színészek és a színház elvesztették a
maguk eredeti funkcióját, tudniillik, hogy
egy kritikus igazság hirdetői legyenek. A
szelepfunkció fölöslegessé vált.

Hogyan fog megbirkózni a színház az új
feltételekkel, azt ez idő szerint senki sem
tudja. Nagy a bizonytalanságérzet, s csak
egy remény maradt: ez is csak olyan
holttá nyilvánítás, amilyen a színházat
kétezer év óta már sokszor sújtotta. Vala-
mikor ebből is lesz feltámadás.

Fordította: Szántó Judit


