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- Amikor az NDK szinházaiban elvégzik a
szükséges szerkezeti átalakításokat, nem kel-
lene-e egyet-mást megtartani a specifikus viv-
mányokból - sőt esetleg az NSZK-beli szín-házi
rendszert is átgondolni néhány ponton?
 Nem hiszem, hogy jogot kapnánk bármi-

nek az átmentésére, holott természetesen ren-
geteg minden megérdemelné, hogy átmentőd-
jék. Vannak köztük ellentmondásos tételek is -
például a színészi szerződések felbontha-
tatlansága, ami művészi szempontból persze
borzadályos, és magam évek óta küzdök az
alkalmazása ellen. Másfelől viszont ez az in-
tézkedés az együttes stabilizálódásához is ve-
zetett. Ha a színész ugyanazon a társulaton
belül „hal meg és születik újjá", ez nagyon jót
tesz a munkának. Másfelől a felbonthatatlanság
elvét lazábbá, rugalmasabbá kellett volna tenni,
azért, hogy alapjaiban megtarthassuk.

Nekem mindig feltűnt, hogy az NSZK-ban a
színészek bizonyos értelemben túl illedelme-
sek; az NDK-ba visszatérve mindig csípősebb
szél fújt felém a társulatok irányából. Többet
kellett harcolnom, hogy érvényesíthessem
akaratomat. Tudom, hogy ebben is a szerző-
dések felbonthatatlansága játszott szerepet - ez
világos; az önállóság, a nagykorú viselkedés
nem magától jött létre, hanem meghatározott
feltételek között alakult ki. Itt is volna mit
megőrizni - de hiába, nem teszik.

Átvételre érdemesnek gondolom az egyes
demokratikus testületeket, így a színészi kép-
viseleteket is, amelyek - persze különböző
színházaknál eltérő mértékben - bizonyos be-
leszólási jogot harcoltak ki maguknak. Egyes
helyeken kialakultak a színházi demokrácia
formái, amelyek éppenséggel nem károsak. Az
NDK színházaiban a színészeknek sokkal több
a szavuk, ami persze ugyancsak összefügg a
szerződések felbonthatatlanságával, hiszen az
ember sokkal könnyebben pofázik, ha közben
nem kell arra gondolnia: most még ugyan hall-
gat az igazgató, de jövőre biztos nem
hosszabbítja meg a szerződésem.

 A színházi emberek a polgárjogi mozga-
lom előharcosai közé tartoztak. Most azonban a
színházak erős nézőszámcsökkenéssel
küszködnek, és a pénzügyi unió, valamint a
német egység jegyében zajló politikai fejlő-
désnek már nem sok köze van az eredeti
szándékokhoz. Sokaknál csalódás és düh ér-
ződik; Frank Castorf például kijelentette, hogy
ezentúl a színházban az NDK-t akarja védeni...

 Én változatlanul azt hiszem, hogy a még
soha meg nem valósított szocializmus jó és
helyes alternatív modell; az egyik lehetőség
arra, hogy ezt a pusztuló világot valamiképpen
megmentsük. Emellett kitartok; eszményeim
nem károsodtak. Nem inthetek búcsút azoknak
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az eszményeknek, amelyek miatt apám a kon-
centrációs táborba jutott, amelyek miatt csalá-
dunkat száműzetésbe kergették, és amelyek
jegyében apám és sok hasonlóan gondolkodó
társa új, igazságos társadalmat igyekezett fel-
építeni. Nem tudok jobb célt, amiért munkál-
kodjam, nem ismerek a magam számára érde-
mesebb anyagot a gondolkodáshoz. Ebben
nálam mi sem változott. Ennyiben tehát egyet-
értek Castorffal, mégis, nem szívesen tenném
dogmává „az NDK védelmezését", mert akkor
ismét beleesnénk a régi hibákba. Ostobaság
lenne a színházat olyan csatatérré változtatni,
ahol a letűnt NDK-ért folyik a harc. Másfelől azt
is tudom, hogy nem tehetek mást. Elvégre ott
születtünk, ott nőttünk fel, és létrehoztunk
valamit, ami nem tűnhet el egyik napról a má-
sikra, és nem is szabad, hogy eltűnjön. Ezért
hiszek abban, hogy bizonyos dolgokat már
csak kényszerűen is folytatunk majd; mara-
dunk, akik vagyunk, egy darabka kollektíven
leélt életként - és ez nagyon sokunkra vonat-
kozik, és nem enyészhet el egyik napról a má-
sikra.
 Mégis kétségtelen, hogy az NDK-nak ne-

vezett kísérlet visszavonhatatlanul megbukott.
Milyen személyes érzelmeket kelt ez önben, aki
az elmúlt időszak alatt úgyszólván spárgában
élt és dolgozott a kelet- és a nyugatnémet
színházak között?
 Soha nem éreztem, hogy spárgában vol-

nék; hála a munkának, mindig két lábon álltam.
A személyes érzelmekről nehéz számot adni,
mert szüntelenül változnak. A mindenfelé
észlelhető bekebelezési tendenciák kedvet éb-
resztenek az emberben, hogy minden „NDK-

szerűt" a lehető legtovább megőrizzen. Az em-
ber már nem tudja, sírjon-e vagy nevessen, és
közben egyre jobban kihűl, egyre érzéketle-
nebb lesz. Végtére ilyen helyzetet még én sem
éltem át soha, nem is álmodtam ilyen végletes
fordulatokról, és lassan megértem, mennyi
mindent nem értettem. Soha nem gondoltam
volna, hogy egyszer majd egy CDU-többségű
országban fogok élni.
 Ha minden jól megy, Berlinben már a

közeljövőben két állami szinház lesz. Ez azt
jelenti, hogy a Deutsches Theater nem lesz
többé Kelet-Berlin vitathatatlan élszínháza, ha-
nem csak a nyolc nagy berlini színház egyike.
Vajon nem nehezíti ez majd meg a kiemelke-
dést, a profil kialakítását?
 Nem tudom megmondani, bajba kerül-e a

Deutsches Theater profilja: a konkurencia
nyomása minden bizonnyal érvényesül majd,
ami szerintem csodálatos dolog, és csak ser-
kentő hatással lehet. A Deutsches Theater ed-
dig magányos hely volt, magányos csúcs egy
gazdag és tágas színházi tájban, ahová ha az
ember egyszer feljutott, nem volt többé konku-
rencia. Az ember önmagának vagy önmaga el-
len játszott, és ez folyamatos és időnként na-
gyon kínos belharcokat és intrikákat gerjesz-
tett. Ezentúl majd megtartóztatjuk magunkat az
ilyen intrikáktól, mert kifelé kell stabilizálódnunk,
aminek ugyancsak roppantul örülök.

A Deutsches Theater profilja szerintem akkor
rajzolódhat ki, ha nem feledkezik meg ha-
gyományairól; gondolok itt például Otto
Brahmra és Heinz Hilpertre; Max Reinhardtra
kevésbé, bár színháza a maga látványos nép-
szerűségében igazán impozáns volt - no de
hát egyikünk sem láthatta személyesen... A
színház sikerét alapvetően mindig annak
köszönhette, hogy a házon belül plurális kísér-
letek zajlottak, a legellentétesebb pólusokon;
Wolfgang Heinz és Benno Besson például a
lehető legkülönfélébb célokra törekedtek,
ugyanazzal a társulattal. Most, hogy olyan
különböző egyéniségek kerültek együvé, mint
Heiner Müller, Castorf és jómagam, csöppet
sem aggódom ebben a vonatkozásban.

Ehhez járul, hogy a Deutsches Theater egy-
szerűen a legszebb színházi tér birtokosa
egész Németországban. Méretei a tökéletes
középarányost képviselik kicsi és nagy között;
bármikor lehet nagy és bármikor lehet kicsi, a
falként épült körhorizont eszményi akusztikát
biztosít, a nézőtér elrendezése csodálatos op-
tikát. Igazi Stradivari - csak hát tudni kell ját-
szani rajta. Tudom, hogy sok elsőrangú német
rendező boldogan dolgozna itt, ezzel a társu-
lattal, ebben a tökéletes házban.
 Ön soha nem volt tagja a. Német

Szocialista Egységpártnak, de a Deutsches
Theater-ben vannak párttagok, például az
eddigi inten-



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
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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-


