,,Szeretlek is meg nem is..."
A
Arni benne van.
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szekszárdi Né rnet szí nházr l

.

Amikor l982 februárjában a szekszárdi Babits M vel dé si Központ stú diószí npadán né hány szí né szkissé
té tován megpróbálta eljátszani Arth]ur Schnitzler
,,Anatll" cí m darcbját, a né z té ren helyet foglalók beavatott ré sze arcán enyhe pí rral próbált ú gy tenni,
mintha semmi köze sem lenne a ]átottakhoz, A Magyarországi Né met Szí nház - né met nevé nek röVidí té sé vel a DBU - születé sekor mé g ióakarói is csupán
egy kisebbsé gi pro|ektet láttak benne, nem szí nházi
vállalkozást- Nem volt saiát é pülete, nem Voltak saját
szí né szei, de igazából koncepciója sem é s hogy mié rt
iS iött lé tre a szí nház é ppen a köZpontnak semmilyen
szempontból sem tekinthet Szekszárdon, arról olyan
legendák keringenek, melyek emlí té sevalószí n leg
mé g ma is egy Sajtóper tárgyát ké pezné ,
Mindebb l semmi sem látszik a mai Né met szí nházon, amely a hasonló rendelteté s temesvái ÁIlami Nómet
szí nháual egyú lí unikumké nt m ködik az Alpoktól keletre - e kettón kí vül té rsé günkben nincs több állandó tár
sulattal é s é pülettel rendelkez né met szí nház, A las,
san elmú |ó é vad, immár a harmadik Dávid Zsuzsa igaz,

gatón irányí tása alatt, talán nem a legcsillogóbb az
eddigiek közül, mé gis minden bizonnyal több okná]
fogva is hosszú ideig emlé kezetes marad, Az elmú lt é v

Máiüs 3r. Erich Kástner darabiában:
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decemberé ben mutatták be lrmgard Keun ,,M selgemLiry" cí m darabját, amely ké tsé gkí vülemlí té sremé ltó

szí npadi m , mé gis azé rt marad majd emlé kezetes,
hogy a monodrámát az a pé csi születé s FranÉ lldikó
iátszotta, aki az elmú lt é vben feiezte be szí né szitanu]mányait a Temesvári Né met Szí nházban, s az ottani
szí nm vé szetif iskola né met szakán. Frank lldikó ta-

nulmányait a né met ,,Dunamenti svábok Kulturális Alapí tván|a" is támogatta,
tekinthet az ,,els fecské nek" egy
majdani, magyarországi né metekb l álló társulat lé üeiötté né l, Anná] elSzomorí tóbb, hogy az alapí tvány azóta
Sem hirdetett meg ú jabb temesvári ösztöndí iakat,
Frank Ildikó iátssza a Né met Szí nház legú iabb produkcí m regé nye draciójában, Theodor Foí tane ,,É í í Biest"
i
matizált változatának f szerepé t is, Egy nagy í gé retkerült ezze] Szekszárdra. É vadonké ntké t szerepben játszik
itthon, né hány másikban Temesváron, ú labban egy román nyelv darabban is,

Szinte é szrevé tlenül té rt Vissza tavaly a Deutsche
Bühne társulatába Had,zsikosztova Gabi, aki az elmú lt
é vekben jó né hány darabban emlé kezetes alakí tást
nyú itott a szekszárdi deszkákon, maid mé g az el z
igazgató ideié ben ú gy látta, Vitás ké rdé seikmegoldása az, hogy távozik a társulattóL Ezzel az addigi sikerek f ,,szí né szkovácsa" hagyta el a szí nházat, Visszaté rte egyé rtelm en gazdagí totta a Né met SZí nháZ tár-

Katalin,

Hadzsikosztova Gabl é s Kanizsay lstván Ödön von Horváth ,,Pollinger kisassrony" cí n darabiában

Sulatát, amely lé tszámát tekintve í gy sem é ppen nagy,

Legutóbb az,,Effi Briest" egyik szerepé ben láthatta a
köZönsé g, márciusában Ödön von Horváth ,.Pollinqer
[zisasszoru1" cí m darabiában alakí totta a cí mbeli fiata]
lányt, nagy sikerrel, Partnere a svá|ci é s né metországi
szí nházakból é rkezetí kanizsai pé ter volt. aki láthatóan
hamar otthon é rezte magát a szekszárdi fa]ak között
é s gyorsan lehet vé tette az ú jságí rók számára, hogy a
,,jó szí né szekIistáján" el kel helyre tegyé k, Dávid
zsuzsa rendezé se e darabban nemzetközi szí nvonalú ,
nyitott é S intellektuá]is, mentes mindenfé le rossz í zt ], hangtól é s illattól, amelyek né hol mé g meghatározóvá tesznek egy görcsösen ,,kisebbsé ginek" lenni
akaró szí nházat.
Ifjú sági el adáské nt Erich Kú í stner ,,Máius 35," cí m
m ve kerüIt repertoárba, É rdekes darab, jól sikerült
produkció é s ré sze a DBU ,,jfiú ságpolitiká|ának" amelyre mindig nagy figyelmet fordí tottak Szekszárdon, többek között rendhagyó irodalomórák felvállalásáva] is,

...é s ami körülötte

van

A Szekszárdi Né met Szí nház a Tolna megyei Önkor-

mányzaté , Azé rt, mert valamikor a megyei tanács ala-

A szí nház
egyé bké ntTolna megye egyetlen társulata, szí nházi
tevé kenysé g sehol másutt a megyé ben nincs, Az Orszáqos Né met Önkormáryzat é vek óta szeretné átvenni az
inté Zmé n}t, né ha már-már látszani tetSzett aZ áttöré s,
de valódi eredmé ny a számtalan tárgyalási sorozat
egyiké ben sem született, A f akadály az, hogy a Né met Önkormányzatnak nincs elé g pé nze az üzemelteté sre é s ái]ami támogatást sem fogadhat el, hiszen
ahhoz módosí tani kellene az államháztartásról szóló
pí totta é s a fenntartói iog öIökl dött.

törvé nyt, AZ egymáSt köVet megyei önkormányzatokat egyé bké ntmindig különös viszony f zte a Né met

Szí nházhoz, amely valószí n leg abból fakad, hogy
mindenki tisztában van a helyzet abszu rd itá sával,
hogy egy né met szí nház é ppen Szekszárdon m kódik
é s országos hatásköre ellené re egy megyei önkormányzat a fenntartóia é s üZemeltet ie. Szóban gyakran elhangzik, hogy a valódi, ió tulaidonos a Né met
Országos önkormányzat ]enne é s a megye bár nem
szí vesen iinanszí rozza a más országré szek-be]i táiolások költsé geit, mé gis rendszeresen eleget tesz tu]aidonosi szerepé nek é s a körü]mé nyekhez ké pest nem
bánik kicsinyesen a szí nházzal. Az ú i szí nházé pület
1994-es elké szülté t nagyban támogatta a né met
Baden-Württemberg szövetsé gi á]]am, ennek eredmé nye az is, hogy a támogatásról szóló szerz dé s el í rja:
2007 -ig az é pületben né met nyelv szí nháznak kell
m ködnie. Talán é ppen ezé rt id r l-id re felröppen a
szóbeszé d, miszerint a Megyei Önkormányzat csak a
határid lejártára vár, hogy a Né met Szí nházból egy
magyart csináljon,
|obban informált megfigyel k ezt kevé sbé hiszik é s
inkább ú gy látlák, az önkormányzat az é vek folyamán
ú gy megszokta a szí nházat, hogy igazából nem is akar
megválni t ]e, hiszen mé gis csak aZ egyetlen szí nház a
megyé ben, a hí re is 1ó é s í gy gyakran Segí t,,javí tani"
Tolna megye é s aZ önkormányzat megí té lé Sé t,Hogy a
tulajdonosi ösztön m ködik, jelzi az a té ny is, hogy
eddig az Országos Né met Önkormányzattal mé g tár-

su]ási formában törté n üzemelteté sí l sem tudtak
megállapodni, noha a Né met Önkormányzat jelezte: a
szí nház az átvenni kí vánt inté zmé nyekiistáiának el ,
kel helyé n áll,
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