
FORGÁCH ANDRÁS

HEINER MÜLLER
995. december 30-án meghalt egy
német drámaíró. Úgy hívták: Heiner
Müller. Aki a szövegeit olvasta, vagy
már látott Heiner Müller-előadást
életében, el sem tud képzelni nagyobb

ellentétet művek és szerzőjük között. Nyugat-
Berlinben láttam először, abban az időben,
amikor Robert Wilsonnal dolgozott együtt,
annak valamelyik nyolcvanas évek-beli
monumentális színházi freskóján, és szállított
neki klasszikusan veretes, németnél is né-
metebb szövegtömböket ama fény-, idő-, zene-
és panorámaépítményekhez, melyeket Bob Wil-
son színházának nevezünk, és amelyekben a
szöveg mindig csak idézet, és a mítosz mindig
csak látomás. A két művész - mindkettő a köte-
lező fekete öltönyben, fekete ingben, mint két ko
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moly, rendesen megborotvált és felkent papja a
művészetnek - eljött egy beszélgetésre, ahol
meglepően türelmesen válaszolgattak színész-
és rendezőpalánták előre kiszámítható
kérdéseire. Heiner Müller modora akkor lenyű-
gözően és szinte sértően finom és udvarias volt.
Hogyan? Aki ilyen acélos, véres, sáros, súlyos
mondatzuhatagokat lökött ki magából, szült a vi-
lágra, zúdít az emberre a színpadról, aki ilyen
kozmikus kínt és gyötrelmeket ábrázol és kíván
ébreszteni, ilyen lágy, halk, udvarias, türelmes?
Ahelyett, hogy felborítaná az asztalt vagy mond-
juk leköpne valakit? Ahogy maga mondta önma-
gáról: „Az életben a harmóniát kedvelem, bűnö-
zői energiáimat a művészetben élem ki".

A Brecht utáni német színház egyik emblema-
tikus személyisége - van, aki szerint „az" utód
maga is már életében önmaga műemléke v o l t - ,
mint minden rendes, emblematikus személyi

ség, maga volta kétlábon járó ellentmondás. Ke-
letnémet művész maradt, akit nyugatnémet sike-
rei tettek világhíressé. Élte a nyugati művészvi-
lág, a sikeres szerző kényelmes életét, bejárta a
világot, de mindig visszatért hazájába, a Német
Demokratikus Köztársaságba - ahol, mint élet-
rajzában bevallja, ő sem tudott mindig ellenállni a
Stasi-tisztek noszogatásának, hogy kortársairól
ezt-azt elmeséljen -, mert látta, hogy ez az or-
szág az egyetlen anyaga, ez az örökké idősze-
rűtlen, háborúban, osztályharcban született,
iszonyatos erőfeszítéssel és energiapocséko-
lással valamely bikkfanyelvű sikerideológiára
épülő csődtömeg, a számára egyetlen lehetsé-
ges drámaírói, nyelvi és életanyag. Az örök idő-
szerűtlenségben megérezte az örökkévalóság
jótékony csömörét. Első, klasszikusan szocreál
darabjai után előbb a görögökhöz, majd Shakes-
peare-hez fordult, fordította és átírta, magába ol-
vasztotta, világába építette a régi szerzők em-
berfölöttinél nagyobb alakjait, melyek mind az ő
sajátos, vállaltan mesterkélt, mindig egyetlen di-
namikájú, gránittömbökként zuhogó szavakból
álló mondatait mondták. Nem alkotott új hőst,
nem alkotott mítoszt, ő Heiner Müllert alkotta
meg.

Utolsó éveiben már alig írt - miközben sokat
nyilatkozott, sokat beszélt önmagáról -, inkább
gyakorlati tevékenységgel foglalkozott: amellett,
hogy rendezett - többek közt a Trisztánt Bay-
reuthban, és sajátdarabjait sorban, egymás után -
, gondoskodott róla, hogy Brecht régi színháza,
a Berliner Ensemble körül soha ne csituljanak el
valamely botrány és ezáltal az érdeklődés
hullámai. Zadekot is elűzve a színháznak végül
már nemcsak szerzője, rendezője, hanem inten-
denása is ő lett. Halálával sikerült megakadá-
lyoznia nagynevű riválisa, Rolf Hochhuth régi vá-
gyát, aki, csak hogy megszerezze magának a
nagynevű társulatot, az örökösöktől nemcsak az
épületet, de még a telket is megvásárolta, ame-
lyen a színház áll, és évek óta vívja hol reménnyel
kecsegtető, hol reménytelennek tűnő harcát a
Berliner Ensemble fölötti uralom megszerzésé-
ért. Müller halála azonban, úgy tetszik, megacé-
lozta követőit: a Berliner Ensemble, az eljövendő
évadokban, ha lehet, még heinermülleribb lesz,
mint ez idáig. Rendes drámaíró pompás abgang-
ja. Igazi királydráma. Heiner Müller. Született
1929. január 9-én.

Post Scriptum:
Próbálgatom a jelzőket a nevéhez: meghalt

egy jeles drámaíró, meghalt egy kitűnő drámaíró,
meghalt egy nagy drámaíró - valahogy egyik
sem stimmel. Meghalt egy nagy színházi ember;
a színház egyik nagy XX. századi szövegszállító-
ja távozott elegánsan. Nem űrt hagy maga után,
hanem vibrálást, termékeny kérdéseket.

Elhangzott 1996. január 13-án, a Magyar Rádió Világszínház - Szín-
házvilág című adásában
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