,,Csak lelkesültsé g szült mindig nagyot!"
Alakul ban a budapesti né met nqelv szí njátszás
Né met nye|v szí njátszás a f városban?| Ké tszáz é vvel ezel tt a mondat után pontot tettek volna, hiszen
akkoriban magától é rtet d volt, hogy a pest-budai
szí njátszás nyelve a né met, Ké t é vszázaddal ké s bb
inkább a ké rd iel vagy a felkiáltó iel dukál, hiszen manapság az ú |donság erejé vel hat, hogy ismé t iátsza,
nak né met nyelven szí ndarabokat Budapesten.
A hagyomány felé leszté sé bena,pudapesti Nómetnyelv

Szí nház Lótrehozására

hasznú Egqesület" -nek

ós

,,Ké rem, mindenké ppen teg||en fé Ire ké t belópffeqqet az
'lphiqenia auí Tauis' cí m el adásra- Teliesen í ellelkesültem|" -

olvasta mosollyal az atcán Frigyesi András rendez
egy Dunakeszin é l né mettanárn levelé t. ,Ez a lelhesedé s is jelzi, hoqq van igé ng né met nyelv

ember.

-

Az

Támogatására Alapí tjtt Kiiz-

é s Fiqqesi András rendez nek

vannak hervadhatatlan é rdemei, hiszen sz k egy é v
alatt öt né met illetve osztrák társulatot csábí tottak a
magyar f városba egy-egy el adásra, Legutóbb március l9-é n Coethe lphiqenia Tauriszban cí m drámáját
láthatták az é rdekl d k a bautzeni Né met-Szorb Né pszí nház el adásában a várszí nházban,

pesten"

m ködött pé Jdául Né met Szí nház né ven a né met
nyelvterület akkori Jegnagyobb teátruma, de né met
szí nház á]]t a mostani Erzsé bet té ren, a Lánchí d budai hí df jé né l,a Gyapjú utcában é s a Várszí nházban
is. A századfordulót követ é vekben - egy-egy rövid
kí sé rlett l é s vendé giáté któl eltekintve, megsz nt a
né met nyelv szí nlátszás Budapesten.

szí njátszásra Buda,

mondia a tapasztalt é s elismert szí nházi szak-

fu

ú jjáé leszté sterveí

egykori hagyományok ú jjáé leszté sé tecsaknem

száz é vig, a kilencvenes é vek második felé ig kellett
várni. Három, a m vé szethez é s a né met kultú í ához
köt d embel: Frigyesi András a szekszárdi Né met
Szí npad intendánsa, Gerhard B. Srí irí er,a Neue
Pester Lloyd f szerkeszt je é s Cdrgey Cábor, az Í rószö,
vetsé g alelnöke elhatározták, hogy megpróbáliák
visszahozni a né met nyelvet a budapesti szí nházi é letbe. Els próbálkozásuk, a Tivoli Szí nházra kií rt pályáZat elnyeré se, nem járt sikerrel, mert nem tudták Vol,
na az e]s é vi m ködteté s költsé geit induJáskor ga,
rantálni, Az már akkor nyi]vánvaló volt, hogy a f városban van igé ny a né met nyelv szí niel adásokra,

elé g csak a több mint ötezeí

vegyesvá llalatra, vagy

Cazdag hagqornántlok
Ké tszáz é wel ezel tt az volt a ké rdé s,hogy mikor hallhatnak magyar nyelven drámákat, komé diákat a szí n-

játszás magyar kedvel i, Akkoriban szinte minden
sarkon olyan szí nház állt, ahol kizárólag né met dara-

bokat látszottak.

A

mostani Vörösmarty

té ren

né met-magyar

az itt é l né met kisebbsé gre

gondolni, yiszont azzal iS tisztában voltak, hogy tervük
átgondolt gazdasági koncepció né ]kü] kivitelezhetetlen, Ezé rt a né met, az osztrák é s a svájci követsé gek,
valamint a budapesti né met kisebbsé gi önkormányzat mellett a gazdasági é let szerepl ihez fordultak segí tsé gé rt,A Né met Cazdasági Klub é s annak akkori

A hamburgi Lutz von Rosenbelg Lipinsky ,,Germani§ch depressiv" cí mí ígroteszkié ben a pesti vigadóban
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A bautzeni Né met-szorb Né pszí nház társulata a büdapestl Várszí nház szí npadán megköszönl

Vezet je, Manfred Bey - aki maga is nagy szí nházrajongó - fantáZiát látott a tervekben í gy közösen nekiláttak a szervezé shez, a jogi é s gazdasági keretek ki-

alakí tásához.

sháláiát mutatták be a budapesti ftözönsé gneft, hisun a
Cermanisch depressiv cí m szemtelelen, d,e szóraftoztató é s taldIó ú ónidiú , könaörtelen kabaré tóI a klasszihus Goethe drámáig
- lphigenia Tauisban - terjedt a paletta. Közös viszlnt mindszé les

eqqihben a tabudöntögeté s"

Megalakul az Eguesület

óiának vezé rfonalát,

l998. március 9-é n megalapí tották ,,A Budapesti Né -

metnyelv Szí nház Lé trehozására é s Támogatásáí a Alapí tott Közhasznú Egyesületet", melynek cé lIa é s feladata a né met nyelv szí ndarabok bemutatása anyagi hátté ré nek biztosí tása. Ez szpronzori pé nzekb l, tagsági dí jakból törté nik é s a Budapesii Né met Kisebbsé gi Önkormányzat is támogatja aZ egyesületet, amelyet harmincké t magán- é s jogi szemé ly alapí tott. Ez a szám
l999 eleié re máí kilencvenkett re emelkedett, A ma,
gánszemé lyeknek tí zezer forint, - az inté zmé nyeknek
ennek a tí zszerese az é ves tagdí 1. fu egyesületnek eddig
ké t nagyobb szponzorral, a Würfí r é s a Sizrnens cé gekkel
sikerült megáIlapodnia, de Manfred Bey, az egyesület
elnöksé gi tagla remé li, hogy ez a szám növekedni fog,
Bey feladatukat a né met szí njátszást el segí t , szí nvonalas el adások támogatásában látja: ,,Akik a pé nzüket
adják, min sé qi produkci hat akarnak látni, ezé rt naqlon maqasah a kinetelmé ruleinÉ "- mondja,

Eddig a gyakorlati elké p-

ze]é seket, program-javaslatokat Frigyesi András illetve
cé ge, a Budapesti Né met Szí nház Kft, nyú itotta be az
egyesületnek, é s az elnöksé g meg volt elé gedve a min sé ggel,
,Ahhoz, í logt1 lé trehozzunk egy modern, európai szí nházat,
szé les repertlárt kell bemutatnunh, ezé rt hlztam a leqkülönbijz b darabokat a f vdrosba. P,z eddigi d.arabok a szí njátszós
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a közönsé g tapsait
Baitai László felVé telei

- adja

meg Frigyesi koncepci-

Cé I: tdrsulat é s é pület
lóllehet most Frigyesi munkája inkább szervez jelleg , mint alkotói (legutóbb pé Idául a bautzeni társulat
dí szleteinek elvámoltatását is inté Zte), közé ptávú
tervei között szerepel különböz
né met nyelv darabok budapesti. szí npadra vitele. Termé szetesen a ndgg
vállalkozás teljes sikeré t az hozná meg, ha saját otthonra találnának, é s állandó társulatot tudnának kialakí tani, Az önálló szí nházé pületr l szólva Manfred Bey
megemlí tette, hogy ebben az ügyben már |ártak a F városi Ön kormán yzatnál :,,Schiff er ános alp olq árm ester e,
j

]

lute segí tó'hószsé qé t, de ebben az ügqben mé g nincs hé zzelfoqható eredmóng ."

A h n áhí tott önáIló tárculatról Frigyesi elmondta,
hogy elsó lé pcs ben egy-egy saiát szí npadra vitt da-

rabra szeretne szí né szeketszerz dtetni. Egyré szt a
Né metországban é s Ausztriában mé g fel nem fedezett
é s megfizethet tehetsé gekre számí t, máSIé SZt minden, a szí n|átszás iránt é rdekl d , ió né met kiejté S ,
magyar talentumra é pí t,Tisztában van persze azzal,
hogy hataimasra válla]kozik, de a ké tked knek egy - a
Mózesb l Vett - Madách-idé zettel válaszol:,,csaft
lelkesüIé tsé g szüIt

mindig nagvot!"

-

csony

-

