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MIÉRT MARADTAM AZ NDK -BAN?
BESZÉLGETÉS CHRISTOPH HEINNEL

Christoph Hein - Heiner Müller és Volker
Braun mellett - az egykori NDK egyik vezető,
vitatott-támadott, de egyszersmind elismert,
NDK-ban-NSZK-ban egyaránt sűrűn játszott
színpadi szerzője volt. Ah Q igaz története cí-
mű pszeudo-kínai paraboladrámájából Ale-
xander Lang rendezett legendás hírű előadást
a Deutsches Theaterben, A kerekasztal
lovagjai pedig - melyben Arthus király
elaggott, impotens, de a hatalomhoz
rögeszmésen ragaszkodó garnitúrája
egyértelműen az egykorú PB-t képezte le -
fontos szerepet játszott az 1989-es fordulat
szellemi előkészítésében

- Hogyan látja a jelen pillanatban a német-né-
met értelmiségi terepet?

 Hát létezik még ilyen egyáltalán?
- Létezik, csak hasadozott állapotban. A ke-

letnémet értelmiségiek arroganciát és államfér-
fiúi mentalitást vetnek a nyugatiak szemére, a
nyugatiak siránkozással és a múltnak a tudat alá
szorításával vádolják a keletieket. Ön talán spár-
gapozíciót foglal el siránkozás és harciasság kö-
zött?

 Ha egyáltalán, akkora munkám és a
fordulat óta beköszöntött politikai hétköznapok
kötelezettségei között spárgázom.

 Az egykori NDK elszigeteltsége után nem
izgalmas dolog-e, hogy az ember ne csak író,
hanem cselekvő kortárs is legyen?

 Számomra nem. Én inkább afféle szerze-
tes vagyok, aki nagyon jól elboldogul a cellájá-
ban. Sok mindent csak kelletlenül vállaltam, és
egyre inkább úgy érzem, nem annyira fel-, mint
inkább kihasználtak. Én krónikásnak vallom ma-
gam, és krónikát legjobban a cellában lehet írni.
Voltaképpen ez az írói munka lényege.

 No de a krónikás nemcsak befelé néz, ha-
nem a társadalmat is figyeli!

 Ez természetes. A krónikás is kortárs - de
nem tettestárs.

 Nos, megfigyelőként is bizonyára látja,
hogy az újraegyesítéssel a különállás is felerősö-
dött. Talán valamilyen értelmiségi polgárháború
dúl?

 Én ezt nem szűkíteném az értelmiségre.
Az értelmiség csak mindenkinél hangosabban
szólal meg a médiában, mert övé a nyilvános
meg-szólalás kiváltsága. De általában mindkét
országrész lakosságát áthatja a tudat, hogy itt
mésalliance történt. Ami voltaképpen teljesen
érthető. Csupán az egyesülés lázában
felledkezhettek meg arról, amit hosszú éveken át
minden-ki pontosan tudott: arról ugyanis, hogy
semmi vagy legalábbis nagyon kevés közünk
van egy-máshoz. Tudták ezt a nyugatnémetek,
legalább-is azaz elenyésző kisebbség, amelyik
egyáltalán átjött, és itt iszonyatosan unta magát,
és inkább Olaszországba ment nyaralni - az
NDK-beli ba-

rátokat és rokonokat úgy látogatták, mintha kór-
házba mennének... Virágot hoztak és bátorító
szavakat, és búcsúzóul azt mondták: „Fel a fej-
jel, nemis olyan nagy a baj!" Ezen az oldalon pe-
dig az emberek nagyon jól tudták, hogy az NSZK
egy másik ország, ahová csak ritkán vagy egyál-
talán nem lehet eljutni, s aki átmehet, az valami
egzotikus helyen érzi magát, ahol ráadásul még
a nyelv is más. Mindez 1989 előtt mindkét olda-
lon köztudott volt. És akkor durrantak a pezsgős-
palackok, a politikusok csudákat ígértek - és
most, hogy elkezdődtek a hétköznapok, minden-
ki újra rájön arra, amit már rég tudott. Két idegen
nem egészen szabad akaratából, elsietve há-
zasságot kötött, és most szagolgatják egymást.
Megfordított Leonce és Léna-helyzet...
 A nász eufóriája általában tovább

szokott tartani...
- Ez igaz. De mert más megoldás nincs, mert

harmadik személy nem áll rendelkezésre, és vá-
lásról szó sem lehet, hát, ahogy Kant mondja,
előbb-utóbb eljutnak majd „a nemi szerszámok
kölcsönös használatáig", vagyis elfogadják a
természet vagy a gazdaság normális követelmé-
nyeit.
 Túl a szerelmi csalódáson és a talán

kissé felstilizált idegenségen: önmaga
idegenségét nem éli meg? Itt van például a
Stasi. Mindenki tudta, hogy létezik, de hogy
hány karja van a polipnak és hogyan működik,
azt már nem.
 Először is nem hiszem, hogy az

idegenség érzetét felstilizálnák; az létezik. Ami a
Stasit illeti: a nyugatnémetek számára ez maga a
rejtély, bár való igaz, hogy a tájékozottabb és
sokáig közvetlenül érintett keletnémeteket is
szörnyű meglepetések érték.

Melyik életrajzot dobjuk el?

- Stefan Heym a maga számára igy foglalta

össze az alapkérdést: „Dobjam most el az
egész életrajzomat?"

 Ezt nem nagyon értem. Nem tudom, mit
kellene éppen Stefan Heymnek a maga különféle
életrajzaiból eldobnia.

 Nos, elvégre kiderült, hogy a
szocializmus bukása nem holmi üzemi baleset,
amit több szakértelemmel el lehetett volna
kerülni; az eredendő bűn már az októberi
forradalomban meg-született. S ha ez így van,
akkor le kell számolni sok, az ember szívéhez
nőtt utópiával is, egészen az annyit emlegetett
következetes antifasizmusig, amelyben az NDK
politikusai és a belső ellenzék például
egyetértettek. Valójában egy egész rendszer
erkölcsi csődjével kell szembe-nézni.

 De hiszen ez már 1989 előtt is
nyilvánvaló volt, ha nyilvánosan nemis lehetett
beszélni róla. De legkésőbb a helsinki értekezlet
óta igenis vi-

tatkoztak erről; nézzék csak meg a nyolcvanas
évek irodalmát, a színházi előadásokat...
 Nos, ha tudta, hogy az NDK rendszere

alapvetően elhibázott, és nem sejtette, hogy
életében még megéri felbomlását, miért maradt
mégis ott? Mi tarthatott meg egy írót, aki minden-
nel tisztában volt?

- Ahogy az evangélikus egyház tanításában
áll: az embernek volt egyfajta küldetése. Elmenni
nem volt olyan egyszerű, és aki elment, fájdal-
mak és furcsa rángások közepette tette. Az eltá-
vozottak, de még az állampolgárságuktól meg-
fosztottak is - például Kunert vagy Biermann
vagy Thomas Brasch - Nyugaton is felelőssé-
get éreztek ezért a kis országért.

Tizenegy végjáték

- Egyfelől tehát az ember látja a fenyegető rom-
bolást, amelyen nem tud változtatni, s maga is
bebörtönzött áldozat; másfelől érez egyfajta fe-
lelősséget, amelynek tényleges felvállalását a
hatóság nem engedélyezi. Nem volt egy kicsit
fárasztó ez az ellentmondás?
 Csakhogy az ember igenis úgy érezte,

hogy egyet-mást módja van megváltoztatni. Épp
ezért maradt otthon annyi művész, annyi polgár-
jogi harcos. Ha nem így lett volna, most nem ül-
nénk itt egymással szemben. Hát azt gondolja,
belső nyomás nélkül sor került volna '89 októbe-
rére és novemberére?
 Soha nem volt olyan érzése, hogy a párt-

és állami vezetés csak felhasználja önt, mint le-
vezető szelepet, és engedélyezi, hogy erkölcsi-
politikai vitába bonyolódjék, amelynek azonban
a gazdasági nyomás nélkül semmi következmé-
nye nem lett volna?
 Lehet, hogy egyeseket kihasználtak, má-

sok meg úgy érezték, hogy kihasználják őket. Én
nem tartoztam ezek közé. Elvégre addig is nyil-
vánvaló volt, hogy a lakosság nyolcvan százalé-
ka elutasítja az NDK államát. Különben mire lett
volna jó a fal, minek hamisították volna meg a vá-
lasztási eredményeket?
 De ha mindezt átlátta, miért vállalta

magára a szekatúrát, a cenzúrától az utazási
szabadság korlátozásáig? Hiszen a Biermann-
ügy után sok művésztársával együtt ön is
elmehetett volna!
 A krónikásnak vannak kellemetlen

kötelességei is; például harci cselekményekről is
kell tudósítania. Amellett igenis azzal
büszkélkedem, hogy az 1974-ben írt Cromwelltől
A kerekasztal lovagjaiig, amely 1989-ben
keletkezett - tizen-egy alkalommal írtam meg az
NDK végét, sőt a Cromwellben még Honecker
végét is: a címszereplőt a győztes király kivéteti a
sírból, és félig el-rothadva akasztatja fel a
nyilvánosság előtt Londonban. London helyett
éppen csak Moszkvát meg Bonnt kell olvasni.
Ami engem illet, oly kime-



 CHRISTOPH HEIN 

rítően írtam le az NDK-t, hogy ma már nincs is
kedvem hozzá, hogy újból megtegyem. A Stasi-
témáról sincs több mondanivalóm; amit tudtam,
már 1987-ben megírtam a Tangójátékosban.

 Nem volt mindebben valami írói
mazochizmus is?
 Talán igen. De azt is láttam - és velem

együtt bizonyára más írók és színházi emberek is
-, hogy a lakosságnak is szüksége van ránk.
Nekünk kellett pótolnunk számára a hiányzó nyil-
vánosságot. Ezért intettem már egy 1987-es író-
kongresszuson is a kollégákat, hogy ne
tévesszék össze a pótlékot az irodalommal.

A bátor írás nem mindig jó írás

- Növelte a művészi önbecsülést ez a sajátos

szerepvállalás?
 Az enyémet semmiképpen. Inkább kimerí-

tett. Emberfölötti feladat volt, tehát embertelen.

 És ráadásul művészietlen...
 Ez igaz. A bátor írás nem feltétlenül jó is.

A ránk maradt adatok szerint Shakespeare
gyáva ember volt.

 Vajon öntés kollégáit nem azért juttatták-e
társadalmi presztízshez és rendszeres, ha nem
is ragyogó jövedelemhez, hogy a legjobb eset-

ben valamiféle nemzeti lelkiismeretként mű-
ködjenek? Ön például dramaturgként kapott ál-
lást, és ez tette lehetővé, hogy írjon...

 Ámbár a Frankfurter Allgemeine Zeitung
azt állítja, hogy az NDK-beli írók mind húztak fi-
zetést valahonnan, attól ez még nem igaz. Hono-
ráriumból éltünk, és néha anélkül kellett elboldo-
gulnunk. Én nem húztam jövedelmet az államtól;
dramaturgnak öt évre Benno Besson szerződte-
tett; ezt a gyakorlatot Brecht hozta divatba, hogy
a drámaírók nehéz anyagi helyzetét valamivel el-
lensúlyozza. De számomra nem a pénz volt a
döntő; az NDK-ban a legszerényebb jövedelem-
ből is meg lehetett élni. Én elsősorban a színházi
gyakorlathoz akartam közel kerülni, hogy ne
csak az íróasztal mellett próbáljam kitapogatni.
Mi több, egy éven át fizetés nélkül dolgoztam
Besson mellett asszisztensként, csak ez az
NDK-ban problematikus volt; ilyenkor az embert
munkakerülőnek kiáltották ki, és fennállt a ve-
szély, hogy behívják.

 Ezért volt annyi fűtő az NDK írói között!
 Pontosan. Akinek nem volt munkája, az

állandó veszélyben élt. Egyébként aztán
Bessonnal együtt engem is kirúgtak.

- Az ám, de mint dramaturg az író hosszú

éveket átvészelhetett, anélkül, hogy egy sort is
írjon a színházának...

 Miféle írókról beszél? Ez a kiváltság csak
egy-két híres írónak járt ki, akinek a neve díszére
vált a színháznak; a fiatal írók nem jutottak ilyen
esélyhez. Én, hála Bessonnak, kivétel voltam; a
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többi színház mind Heiner Müllerre pályázott. No
de ez Nyugaton éppen ugyanígy van.

Író és cenzúra

 Önnek mind színdarabjaiért, mind prózai
írásaiért mindig meg kellett küzdenie a
cenzúrával. Szárnyakat adott-e ez
kreativitásának, vagy ellenkezőleg,
megbénította?

 Mindkettő igaz. Amellett az én kapcsola-
tom a cenzúrával sokkal régibb keletű volt. Az
apám lelkész volt, és a bölcsőtől fogva rám ta-

padt a „papgyerek" bélyeg. Később évekig eltil-
tottak a főiskolai tanulmányoktól. És csak ezután
következtek az írói nehézségek; de akkorra már
volt bizonyos gyakorlatom a cenzorok kezelésé-
ben. De azt is tudom, milyen árat fizettem ezért,
például ami a spontaneitást illeti. Ha az ember-
nek ravaszul, taktikusan kell dolgoznia, a spon-
taneitás veszendőbe megy. A ravaszság feltétle-
nül erény, csak éppen megvan az ára.

 Úgy érti: túl sok felvilágosítás, túl sok
pedagógia - és túl kevés játékosság,
bolondozás?
 Ezek csak feltételezések. Éppúgy

lehetséges, hogy az a másik életrajz, amely
más körülmények között kibontakozhatott volna,
mégsem jön létre. Lehet, hogy a spontaneitás
bizonyos hiánya a jellememből is fakad.
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- Ha az ember ír, azt meg is akarja jelentetni.
És akkor szól közbe a cenzúra.

 Én soha nem engedtem oda a cenzúrát
az íróasztalomhoz. Soha nem engedtem az
agyamba férkőzni a meggondolást, hogy mit és
hogyan lehetne kiadni. Ez egyszerűen gerinc
kérdése. Nincs egyetlen olyan írásom, amelyből
mai véleményem szerint hiányzik egy mondat,
vagy amelybe egy sort még bele kellene írni.
Igaz, hogy a megjelenésre vagy épp az
előadásra időnként évekig kellett várni; sok
rendező nagyrabecsülését élveztem, csak épp a
darabjaim nem kerültek színre. Volt két év,
amikor tizenöt bemutatóm volt a műsortervben -
és egy sem jött létre.

 Lehetséges-e, a legfényesebb jellembeli
integritás mellett is, csak úgy elhatározni, hogy a
cenzúrát nem engedem közel magamhoz?

 Írás közben feltétlenül.
 De hát nem bukkan-e fel már egy korai

stádiumban valamilyen korlát, például hogy az
anarchikus hang vagy az obszcenitás lehetőleg
kerülendő?

 Erre is csak nemmel felelhetek. Ezért tet-
tem különbséget írás és megjelenés között. Azt
írtam, amit akartam - és nem minden jelent
meg. Ha egy fiatalembernek feltett szándéka,
hogy második Shakespeare legyen belőle, alig-
ha engedi, hogy a cenzúra megfélemlítse, és
meggátolja abban, hogy zseni legyen! A tehetsé-
ges ember nem valamiféle kormány mellett vagy
ellen ír. Ehhez nekem az NDK túl kicsike volt!

 Egyáltalán lehetett az NDK-ban zseniként
vagy mondjuk így: egy kicsit bohémesen létez-
ni?

 Miért ne? Én már huszonöt évvel ezelőtt
is így próbáltam élni.

Az „NDK-identitás'"

- Létezett egyfajta sajátos NDK-identitás?

 Létezett, és úgy érzem, jó néhány
írásomban fel is lelhető. Szorosan kötődöm a
városok-hoz, vidékekhez, tájakhoz, ahol éltem,
az emberekhez, akikkel ott találkoztam. A kis
NDK „hazának" épp elég nagy volt.

 De hát pusztán a tájakból még nem szüle-
tik igazi identitás. Vajon, ellentétben az NSZK-
val, az NDK-ban nem létezett egyfajta életérzés,
amely a társadalmi magatartásban -- vagy épp
kényszermagatartásban nyilvánult meg?

 Nem vagyok benne biztos, hogy az identi-
tást és az életérzést elsősorban nem a táj szüli-e.

 Ön az imént azt mondta, hogy az NDK túl
kicsi volt. Milyen szerepet játszott piacként a na-
gyobbik német állam? Tudott-e ennek révén la-
zítani a cenzúra kötöttségein?

 Voltak időszakok, amikor a nyugatnémet
piac nélkül nem tudtam volna talpon maradni.

Jelenet A kerekasztal lovagjaiból
(Halle, 1990)

Nem is anyagilag volt ez olyan fontos, hiszen én
egyetlen nyugatnémet márkát sem kaptam kéz-
hez. De ha nincs visszhang, ha az író teljesen
magára van utalva, akkor könnyen téved hamis
utakra. És az NDK-ban voltaképpen nem volt
szamizdat irodalom; amit annak lehet nevezni,
az is a Stasi ellenőrzése alatt állt, legföljebb
pár-száz példányban jelent meg, finom, drága
papíron, és olyan árakon, hogy csak gyűjtők,
fogorvosok és néhány művész vehette meg;
szóba sem jöhetett, hogy, minta Szovjetunióban,
a nép egy-más kezéből tépje ki az ilyen
írásokat.
 Hogyan festettek az ön konkrét,

személyes tapasztalatai a Stasival?
 A hatvanas évek végén Lipcsében

beidéztek egy állítólagos tanácsi hatóság elé; a
meghívás olyan furcsa és furcsán homályos
volt, hogy azonnal át lehetett látni rajta. Ott
aztán burkoltan megfenyegettek, hogy kicsapnak
az egyetemről. És akkor öntudatlanul is a helyes
megoldást választottam. Azt akartam, hogy
diáktársaim tudják, miért rúgnak ki, és közhírré
tettem a zsarolást. Így aztán nem is történt
semmi. De mindezt megírtam már a
Tangójátékosban.
 Manapság előszeretettel démonizálják

az NDK-múltat, egyenlőségjelet téve a
szocialista és a náci múlt közé. Ha ezt mellőzzük
is - nem indokolt-e azért bizonyos
szégyenkezés?
 Kinek kellene itt szégyellnie magát? Hi-

szen a normális munkás mindig pártellenes volt,
és ha módja volt rá, „a lábával szavazott".
 De épp a sokat emlegetett munkás

véleke-

dik ma úgy, hogy jó néhány értelmiségit és mű-
vészt bizonyos felelősség terhel, amiért
elvállalta a pártállam cégérének szerepét.
 Ez igen vakmerő tézis, és bár a nyugatné-

met lapok előszeretettel hangoztatják, NDK-beli
munkástól én efféle szemrehányást még nem
hallottam. Annál többet olvastam viszont 1989
előtt az NDK hivatalos sajtójában, hogy a
munkások, sőt az egész munkásosztály,
elítélnek írásaimért. Az ember hozzászokik az
ilyesmihez...
 Mi a véleménye az NDK egykori kulturális

hatalmasságainak, például Vera Oelschlegel-
nek vagy Hermann Kantnak az emlékiratairól?
 Ezt maga Kant fogalmazta meg a legtalá-

lóbban: vágyéletrajzok...
 Mit ír ez idő szerint?
 Szép dolgokat.
 Prózát?
 Prózát.
 Igaz-e, hogy az egykori NDK

lakosságának kulturális tudata - amely már-
már polgárinak volt nevezhető - az utóbbi
időben összetört? A színházak üresek, a
könyvesboltokban csak az útikönyvek és az
adótanácsadók fogynak...
 A közönség megváltozott. Az újgazdagok

reprezentatív kiadásokat vásárolnak, és nem
olvasnak. A régi olvasók legföljebb csak
zsebkiadásokat vesznek; a munkanélkülieknek
takarékoskodniok kell. Nyugaton az árak időben
szét-húzva és a jövedelmek folyamatos
emelkedésével párhuzamosan nőttek; itt egyik
napról a másikra ugrottak a négy- vagy
ötszörösükre. Az NSZK-ban például nem
fordulhatott volna elő, hogy egy vászonkötésű
regény ára egyszerre ugorjon harminc márkáról
százötvenre. Es nem csak az anyagi ínségről
van szó. Az emberek
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meg is vannak zavarodva. Elvesztették az
identitásukat. Igaz, senki sem rajongott ezért az
identitásért, kivált ha külföldön, például
Magyarországon vagy Bulgáriában az értéktelen
pénzük miatt csak másodosztályú németként
bántak velük, de mégiscsak: ismerős,
megszokott identitás volt. És nemis lett belőlük
egyik napról a másikra „igazi" német - csak
amolyan hatvanszázalékos, mint a bérek
területén. Veszteséget szenvedtek - és lelki,
szellemi vagy érzelmi kompenzációban még
nem részesültek.

Még húsz év az igazi egységig

 Mit ajánlana, ha politikus volna?
 A konkrét problémákra természetesen

nem tudok megoldást. De ha a problémákat va-
lamikor meg akarják oldani, akkor először néven
kell nevezni őket. Vagyis meg kell mondani az
igazat, még ha nem könnyű is az egykori ellenté-
tes tartalmú ígéretekkel szemben beismerni,
hogy a kiegyenlítődés folyamata nem három
vagy öt, hanem húsz évig vagy még tovább fog
tartani.

 Úgy érti: mind gazdasági téren, mind a
mentalitás szempontjából?

 Igen, de a legfontosabb a gazdaság. Hi-
szen ha nincsenek gazdasági problémák, az
NDK nem omlott volna össze. A cenzúrát és a
szellemi elnyomást az emberek még tovább is el-
viselték volna.

 És ebben a helyzetben nem elsősorban
az írókra vár-e a feladat, hogy erkölcsi
lelkiismeretként világosan meghatározzák az
egyelőre meg-oldhatatlan kérdéseket? Példának
okáért meg kellene magyarázniok, hogy ez egy
komplex helyzet, amely sokak számára
felszabadulást jelent, de mások számára
tragédiát; ahelyett, hogy Heiner Müllerrel együtt
kijelentenék, hogy hiába, a piacgazdaság
kegyetlenül bánik új ügyfeleivel.

 A morálra szeretne kilyukadni? Én azt re-
méltem, hogy az NDK bukásával nekem sem kell
többé ilyen dolgokkal törődnöm, hanem, mint a
világon minden normális író, végre csak iroda-
lommal foglalkozhatom. Ebben reménykedem
továbbra is, és véghez is viszem. A politikai sze-
repvállalás soha nem érdekelt, és eszemben
sincs beletörődni, hogy egy életre rám tukmálják.
Én egy kis szigeten is el tudom végezni a magam
feladatát.

 Költő számára ez könnyebb, minta
dráma-írónak...

 Még a drámaíró is megteheti; hadd emlé-
keztessem csak A viharra. És szerencsére én
prózát is írok, amiben épp az a szép, hogy az első
sortól az utolsóig magam rendezhetem meg.

Theater heute, 1992. április

Fordította: Szántó Judit

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

KÖLNI EGYETEMI SZÍNHÁZI HÉT 1993

A STUDIOBÜHNE KÖLN 1982 óta rendezi meg a hagyományos

KÖLNI EGYETEMI SZÍNHÁZI HETET. Eredetileg szövetségi

találkozónak indult, de 1987 óta a német színházi csoportok mellett

minden évben egy vendégország csoportjainak is lehetőséget nyújtunk

a részvételre. Eddigi és tervezett partnereink:

 Lengyelország (1987)

 Belgium (1988)

 Svájc (1989)

 NDK (1990)

 Franciaország (1991)

 Ausztria (1992)

 Magyarország (1993)
 Anglia (1994)

A magyar-német fesztivál 1993. március 12-től 19-ig tart.

Minta múlt években is, mindenekelőtt a nézőknek akarjuk az egyetemi

színjátszás egy minél szélesebb spektrumát bemutatni. Másfelől a

résztvevő csoportok tagjainak akarunk lehetőséget nyújtani a gyakor-

lati tapasztalatcserére. A fesztivál struktúrája minden résztvevőnek

megadja arra a lehetőséget, hogy a többiek munkáját megnézze, és

közös workshopokon, eszmecseréken, vitákon a nézőkkel stb., a fris-

sen nyert benyomásokat elmélyítse.

Tapasztalatból tudjuk, hogy az intenzív foglalkozás egy más csoport al-

kotó munkájával fontos lendületet adhat a résztvevők saját tevékeny-

ségéhez és tartós kapcsolatokhoz vezethet.

Ezt elősegíti, ha a résztvevők nemcsak megfigyelhetik, hanem meg is

vitathatják, hogyan és milyen körülmények között folyik a színházi

tevékenység egy másik országban. Ezért fontos, hogy minden

résztvevő csoport a fesztivál egész ideje alatt Kölnben legyen.

Keresünk 3-4 magyar egyetemi színicsoportot (az „egyetemi" jelző tá-

gabb érelmében is érthető), akik szeretnének részt venni a fesztiválon.

A pályázatok, részletes tájékoztatással a csoportról és az előadások-

ról, lehetőleg kritikákkal és az előadások időpontjával, 1992. október

15-ig a következő címre küldendők:

STUDIOBÜHNE KÖLN, UNIVERSITÄT, 5000 KÖLN 41.


