
É kszerdoboz a városközpontban
A szekszdrdi Né met szí nhdzról

Ha valaki ezel tt öt é Wel megké rdezte volna a iáró-kel 
szekszárdiakat arról, hogy hol is található a,,Deutsche
Bühne |.Jngarn" (DBU), ú gy a yálasz - legalábbis a rossz-
nyelvek szerint - csupán vállvonogatás lett volna. Az
mindenesetre té ny, hogy 1982, novemberé t l |994. no-
vember 24-ig a ,,Szehszárd,i Né met Szí nház" a he]yi ,,Baú ifs
Mihálu M vel dé si Ház" egylk szárnyában m ködött,

l984- febluár 20-án e]é rkezett a törté nelmi pillanat:
a közönsé g ekkor tekinthette meg el ször Arthur
Schnitzler ,,Anatll" cí m  drámáját, Az ekkol Drí í í Ovirs Ist-
ván igazgatta DBU csapata sikerrel vette a pálya aka-
dályait, s hamarosan nemcsak a megyeszé khelyen,
hanem To]na megyé ben, s t, az ország né met]akta te-
lepülé sein is id r l-id re bemutatkozott.

Ez volt a h skot a ma már nem tú l gyakori tá1olás, vi-
dé kjárás id szaka, persze ekhós szeké r helyett a ielleg-
Zetes DBU feliratot magán visel  mikrobusszal, S talán
nem felesleges egy rövid, politikai kité r  sem: nem le-
het elé ggé  hangsú lyosan emlé keztetni arra, hogy ekko-
rjban, azaz a nyolcvanas é vek közepé n, hazánkban mé g
nem lehetett napirenden a közös Európához í örté n 
csatlakozás gondolata, Ám Magyarországon, a dé i-
dunántú li kisvárosban a hazai né metsé g, minden ]é tez 
gond ellené re, egy olyan kulturális inté zmé nnyel büsz-
ké lkedhetett, amely páriát ritkí totta a ke]et-európai té r-

sé gben, Olyan szí nházzal, aho] a né met kultú ra né met
nyelven, az egyik jelent s hazai nemzetisé g nyelvé n,
tolmács né lkül jutott el a közönsé ghez, Ahol - talán
az esté nké nti függöny{e]hú zás hozzájárult a száz kilo-
mé terrel nyugatabbta ]é v , valóságos vasfüggöny kis
drótdarab|ának az eltávolí tásához,.,

A szekszárdi közönsé g hamarosan a hazai szí nház-
il]etve filmm vé szet ismert alakiait is viszont]áthatta
a szí npadukon, Hogy csak né hány nevet emlí tsú nk,
sthub?|l Lva. Cera Zallán, Mlrs Károly Keril)z Pé ter
Termé szetesen valamennyien né metüI szólaltak meg,
nemcsak emlé kezetes m vé szi a]akí tással, hanem - s
ez sem me]]é kes szempont - a nyelvtanulásban segí i-
ve d ldnulni vágyo d'ák nez kel is,

A DBU egyé bké nt missziót is vállalt-vállal a nyelv
elsalátí tásának megkönnyí té sé ben, különösen a legki-
sebbeket, a gyerekeket illet en, Ezt a cé lt is szolgálla
a számos zené s gyermekdarab. Jelenleg a ,,Süsü, a sár,
kány", Cslftlí s lstván é s Berqendu lstván mesejáté ka van
m soron ,,Schüschü, der Drache" cí mmel.

TaIán e]s  hallásra nehezen hihet , mé gis té ny: nem
kevé s azon szí nházlátogatók száma, akik egy szót sem
tudnak né metül, s egyenl re nem is kí vánnak beiratkoz-
ni né met nyehtanfolyamra sem. Miké nt lehetsé ges ez?
A válasz nagyon egyszer , a m fajok b ví té sé vel, A
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DBU második igazgatója, Frigyesi András - akinek igaz,
gatása idejé n a szekszárdi né met szí nház eddigi fé nyko-
rát é he - iól é lt ezzel a lehet sé ggel. A biztos né met tu-
dást, a komoly ,,odafi€yelé st" igé nyl , filozófiai ihJeté s 
m vek, mint pé ldául Lessillg,,Bölí s Nát/idn"-ja mel]ett
meglelentek a szí nház repertoáriában a zené re-táncra,
jellem- é s helyzetkomikumra é pül , tehát bárki által
könnyen é rthet  darabok is. Na€y sikert aratott é s sok
né z t vonzott a ,,Maica grofn ' cí m  operett, amelyet |e-
lenleg a,,Máqrás MisÉ a" követ, Emlé kezetes el adás volt
öt é Wel ezel tt Brecht ,,Hóromgarasos operála" is a maga
látványos megoldásaival, maid a Kurt Weil songokból
álló ,,Frauentanz" cí m  estje, Hadzsiklsztlva Gabriella pa-
rádé s bemutatkozásával,

Frigyesi András igazgatósága abból a szempontból is
nevezetes, hogy ekko1 azaz 1994. november 24-é n köl-
tözött ú j, immár mé ltó helyre a ,,Né met Szí nház" - a né -
met állam nagyvonalú  anyagi támogatásának köszön-
het en, fu inté Zmé ny a város központjában, aZ ú jiáé pí tett
volt filmmú zeumban talált vé gleges otthonra, Nem is
akármilyenre, s ezt iól ielzik a megyei napilap akkori ú j-
ságcikkei, amelyek - kú lönösebben nem is tú lozva -
,,é kszerdobozfté nt" 1ellemzik a kí vül-belül cé lszer en é s esz-
té tikus módon helyreállí tott é pületet, A Szí npadi té r
nagysága - pontosabban kicsinysé ge -, a nyolcvan f -
nyi né z té r kamara-jelleget, intimitást kölcsönöz,
ugyanakkor határt is szab né mely - tágasságot igé nyl 

- törekvé snek, A változás iót tett a DBU ismertsé gé nek
is - egy id  után a megyeszé khelyen már mindenki tud-
ta, hol a né met szí nház, AZUtán megromlott aZ inté Z- A né met Medea: claudla claüs

mé n}t fenntartó-m ködtet  Tolna megyei vezeté s é s az
igazgató között a viszony, Nyilvánvalóan ez is közreiát-
szott abban, hogy a megbí zatása meghosszabbí tásáé rt
több alkalommal is pályázó Frigyesi András nem kapott
többé  bizalmat. A szakmainak t n  ké Idé s - Né met
Szí nházról lé vé n szó - óhatatlanul politikai szí nezetet is
kapott, S az üggyé  dagadt törté netr l aZ országos saitó
is beszámolt. Í gy a,,Deutsche Bühne" é lé n igazgatóváI-
tás törté nt, s a né met partnermegyé b |, a szorbok által
is lakott Bautunb  é rkezett Claudia NOwOrny átmeneti
intendatú rála után tavaly - mint az ú ira kií rt pályázat
gy Ztese -- Dávid zsLzsa Vette át a Vezet i teend ket,
,,BeJé p jé t" a legels  id kben kí sé rte ugyan né mi fenn-
tartás, ám dr- |ózan-]illing Mihály - aki az országos é s a
szekszárdi né met kisebbsé gi önkormányzatban egy-
aránt vezet  szerepet tölt be - ú gy látja: eddigi teliesí t-
mé nye alapján elismeré s illeti az ú i igazgatót.

Az indulatok tehát id vel elülni látszanak, s a mosta-
ni szekszárdi Né met szí nházat ismé t az alkotó munka
iellemzi. A ré gi darabok mellett premiereknek is tapsol-
hat a publikum, március közepé n Cijncz Árpád ,Magqar
Módeia" cí m  monológdrámá|a jelentett nemcsak m vé -
szeti, hanem társadalmi esemé n}t a Tolna megye szé k-
helyé n, A Baqlssu László rendezte m vet ugyanis maga
a szerz , azaz az államf  is megtekintette. Az el adás
vé gé n - ú jságí rói ké rdé sre válaszolva - elismer en álla-
pí totta meg sok felú ií tást megé lt, számtalan felfogás-
ban el adott darabjáról: - Ez az enaé m vllt.

Szeri Á,rpád
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