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Bakk Ágnes

SZABADSÁG – 
NÉMET SZÍNHÁZI 
MÓDRA
Beszámoló a mannheimi Schillertage fesztiválról

A mannheimi Schiller Nemzeti Színház kétévente megrendezi saját nemzetközi színházi 
fesztivJljJt Schillertage nZven. IdZn jｯnius 16−24. k‾z‾tt klasszikus Zs kortJrs, f｢kZpp 

Schiller-drJmJk alapjJn kZszｲlt el｢adJsok k‾z‾tt egyensｯlyozhattak az Zrdekl｢d｢k. Mivel t‾bb 
meghivott produkci{t csak egyszer lehetett lJtni, mik‾zben mJs el｢adJsok pJrhuzamosan fu-
tottak a kｲl‾nb‾z｢ jJtZkterekben, sokszor nehZz volt a vJlasztJs, Zs szivfacsar{ d‾ntZst kellett 
hozni. A fesztivJl egZszZt nehZz egy gondolatszJl mentZn ‾sszefogni, ezZrt egy-egy cimsz{ 
alapján járom végig a nyolc napot. 

Mannheim: igazi „polgJri” nyugatnZmet vJros, amely bｲszke arra, hogy 300 000 f｢s la-
kossJga t‾bb mint 100 nJci{ ‾sszetZtelZb｢l Jll. MZg a szinhJzjegyek hJtoldalJn is egy olyan 
gy{gyszergyJr reklJmja lJthat{, amely azt hirdeti, hogy mennyire hatZkony a termelZsｲk azJltal, 
hogy ennyi nemzetiség dolgozik náluk harmóniában. A város elhelyezkedése mesés, a Rajna és 
a Neckar foly{ is keresztｲlszeli, rJadJsul a fｲves parton kZnyelmesen lehet ｲld‾gZlni, mik‾zben 
az elhalad{ hattyｯk Zs kacsJk „k‾zlekedZsZt” szemlZlhetjｲk. A mJsodik vilJghJborｯ alatt szin-
te a teljes vJrost lebombJztJk, viszont kｲl‾nleges felosztJsｯ belvJrosa, amelyet QuadratZnak 
neveznek, a mai napig meg｢rizte formJjJt, Zs elrendezZse segit a tJjZkoz{dJsban: a majdnem 
k‾zZpkori vJrosrendezZsi elvek szerint szｶk utcJcskJkon sZtJlhatunk, de itt nem utcanevekkel 
talJlkozunk, hanem a hJzt‾mb‾ket egy betｶ Zs szJm kombinJci{ja jel‾li (pl. A1, B1 – persze van, 
akinek ez sem segítség). A város lakosai láthatóan jómódúak, és bár nem a német középosztály 
tagjai j‾nnek szemben velｲnk az utcJn, a biztonsJgZrzet szinte kZzzelfoghat{. 

Schiller és a színház. Schiller Haramiák cimｶ drJmJjJnak ｢sbemutat{ja a mannheimi 
szinhJzban volt 1783-ban, Zs a drJmair{ a szinhJz hJzi szerz｢je maradt 1785-ig. BJr ezutJn 
már hivatalosan soha nem tért vissza, a mannheimiak nagy becsben tartják Schiller emlékét, és 
az 1957-ben megZpitett, pontosabban ｯjraZpitett szinhJzukat is r{la neveztZk el. A szinhJzat 
2006-t{l egZszen ez Zvig Burkhard C. Kosminski vezette, mindenki legnagyobb megelZgedZsZ-
re, hiszen a polgJri szinhJz nZmet eszmZjZt k‾vetve igyekezett az er｢teljesen nevel｢ szJndZkｯ, 
elgondolkoztat{ el｢adJsokat mｶsorra tｶzni, amelyek megrendezZsZre kevZsbZ formabont{ ren-
dez｢ket kZrt fel, annak tudatJban, hogy ezJltal a szolid, bZrletes k‾z‾nsZge is elZgedett lesz. 
Persze iatalokat is szivesen idecsJbitott, igy a repertoJron kisebb „polgJrpukkaszt{” produkci{k 
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is találhatók. Ugyanez az elv köszön vissza a fesztivál kurátori elgondolásában is – azontúl termé-
szetesen, hogy az egyik f｢ szempont, hogy a Schillertage esemZnyZn f｢kZpp Schiller-drJmJkat 
mutassanak be. 

Polgárság és politika. A fesztivál mottója és vizuális marketingstratégiája nyíltan politikai 
állásfoglalást vállal. Mottója a „Nach dem Freiheit ist vor dem Freiheit” (szó szerinti fordításban: „A 
szabadsJg utJn a szabadsJg el｢tt van”), Zs a mondat mJsodik rZsze grafiti stilusban kerｲlt fel a 
plakátokra. Az imázsfotókon kortárs nagyhatalmak élén álló politikusok láthatók, akiknek az arcát 
azonban sJrga, mosolyg{ emotikonok takarjJk el. Mik‾zben a fesztivJl el｢z｢ hJrom kiadJsa is 
hasonl{ politikai mott{kkal tJmasztotta alJ a kurJtori elgondolJst, az el｢adJsokon kevZsbZ volt 
Zrezhet｢ ez a merZsz JllJsfoglalJs. 

A „Stipik”. A Schillertage rendez｢i mJsodik alkalommal hirdettZk meg a Stipendiaten prog-
ramot, amely iatal szinhJzi kutat{knak, gyakorl{ szinhJzcsinJl{knak, vagy akJr producereknek 
sz{l{ ‾szt‾ndijkiirJs. Ennek keretZben az odaZrkez｢ iatalokat utazJsi tJmogatJsban rZszesitik, 
lakhatást biztosítanak a színház bérleteseinél kilenc napig, és a színház fesztiválkantinjában ét-
kezhetnek az ott dolgoz{kkal. A rZsztvev｢ket napk‾zben workshopok, este pedig el｢adJsok 
vJrjJk. A workshopok k‾zt, amelyekre el｢zetesen lehetett jelentkezni, volt dramaturgi mｶhely, 
virtuJlis val{sJg environmentek programozJsi beavat{ programja, de a k‾zterｲlet Zs a szinhJz 
kapcsolatJt elemz｢ kurzus is. Magam is e program keretZben vehettem rZszt a fesztivJlon Zs – 
magyarul is – szeretnZm megk‾sz‾nni a szervez｢k segitsZgZt.

Stuart Máriáék. A fesztivJlt szervez｢ szinhJz vJrosi fenntartJsｯ „nemzeti szinhJz”, tehJt k‾-
telességének tartja, hogy polgári nevelésben/gondolkozásban részesítse a látogatókat, viszont 
egyarJnt szeretnZ bevonzani a iatal, lJzad{bb Zs ｯj formJkat kedvel｢ iatalokat Zs a konzervativ 

SIGNA: Das Heuvolk. Fotó: Erich Goldmann
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ZrzZsｶ nagypolgJri k‾z‾nsZget is, akik bJr j{ZrzZsｶen b{lintanak, nem kZrnek a kevZsbZ narrativ 
el｢adJsformJkb{l. EzZrt nem meglep｢, hogy a fesztivJl nyit{ el｢adJsakZnt a Mｲnchner Kam-
merspiele Maria Stuartja, amelyet Andreas Kriegenburg rendezett Schiller drámájából, meglehe-
t｢sen hagyomJnyos. Kriegenburg sz{ szerint a drJmJt rendezte meg: a szinZszek grandi{zus 
szavalJssal mutattJk be Stuart MJria tragZdiJjJt egy szｲrke k‾vekkel kirakott diszletben. TalJn 
egyedｲl Stuart MJria karaktere hozott egy kis szinfoltot az ｢t alakit{ szinZszn｢ (Julia Riedler) 
hangjJnak Zs jJtZkJnak k‾sz‾nhet｢en. „Rendes”, modern, ｯj technol{giai eszk‾z‾ket hasznJl{ 
el｢adJskZnt videovetitZst is alkalmazott a rendez｢, amikor egy teljesen Zrthetetlen pillanatban 
kivetitette a rabn｢ szenvedZsZt. Mindemellett az el｢adJs leginkJbb elszavalt opera-el｢adJsnak 
tｶnt, a szinZszek statikussJga, a sz‾veg egyhangｯsJga, a monoton recitativ{k Zs JriJk miatt. 
A fesztivál második felében egy másik Stuart Mária-rendezZst is lJthattunk a Weimari Nemzeti 
SzinhJz el｢adJsJban. Ez merZszebb koncepci{ra Zpｲlt (Markus Bothe rendez｢ elkZpzelZse sze-
rint), a tZmJnak megfelel｢en az er｢szak Zs a n｢i energia markJnsabb megjelenitZsZvel (pl. Stuart 
MJria ｢rz｢je ‾lZbe tapos), de a kopJr diszlet Zs a k‾zhelyek Jltal ez a rendezZs sem lZpte tｯl a 
megszokott értelmezések korlátait.

Id｣sek a szjnhLzban. MagyarorszJgon, f｢kZpp a kurrens hatalmi berendezkedZst nyiltan 
kritizJl{ el｢adJsokon Zs azok k‾z‾nsZgtalJlkoz{in ritkJn lehet nem szakmabeli, hatvan ZvnZl 
id｢sebbeket lJtni a k‾z‾nsZg tagjai k‾z‾tt. A berlini Makszim Gorkij SzinhJz Winterreise cimｶ 
el｢adJsJt k‾vet｢en viszont szinte szJmottev｢ t‾bbsZgben id｢sek vettek rZszt az el｢adJs utJni 
beszélgetésen. A Gorkij Színház igazgatója, a török származású Sermin Langhoff tavaly meg-
alapitotta szinhJzJnak mJsodik tJrsulatJt, az Exil Ensemble-t, amelyet nZmetorszJgi menekｲlt 
mｶvZszeknek meghirdetett casting alapjJn Jllitottak ‾ssze, majd Yael Ronen izraeli rendez｢n｢ 
vezetZsZvel elkezdtZk a munkJt. A WINTERREISE ケゥメり やメスれや¬ (hivatalos cimen) az els｢ el｢adJ-
suk, ebben a 2017 telén induló, kéthetes németországi körutazásuk során szerzett élményeket 
dolgozzJk fel, abb{l a szempontb{l, hogy ｢k mit lJthattak, Zs hogy ZreztZk magukat az orszJg-
ban. A Pegida mozgalom, Buchhausen, egy kis zｲrichi kitZr｢ mind arra adott alkalmat, hogy 
ne csak a mostani ZrzZseiket Zs a nZmet Wilkommenskultur hJtterZt, hanem a hJtrahagyott 
el｢Zletｲket is bemutathassJk. Mint kZs｢bb kiderｲlt: a val{sJgot ikci{val vegyitve. NZgy darab 
mozgatható vászon a díszlet, amelyre hol hangulatképeket, hol a konkrét utazást vetítik – térben 
Zs id｢ben egyｲtt utazunk. A f｢vJrosi szinhJz tJrsulatalapitJsi koncepci{ja integrJci{s politikai 
lZpZskZnt nagyon is ZrtZkelhet｢, nem titkolt cZljuk az is, hogy a kZs｢bbiekben a tagok szJmJra 
jelent｢s referenciJt biztosithassanak karrierjｲk tovJbbZpitZsZhez, de ugyanakkor a tZny, hogy 
nem a „hagyomJnyos” tJrsulatban, hanem elkｲl‾nｲlten alkotnak, trendi, de az integrJci{t nem 
el｢segit｢ folyamatkZnt is Zrtelmezhet｢.

Szövegközpontúság. A fesztivJl el｢adJsai rendkivｲl sz‾vegk‾zpontｯak Zs mindegyik kvJzi 
verbJlis tettekkel kZszｲlt megvJltani a vilJgot, amely a fesztivJl er｢s reklJmimJzsJnak-kampJ-
nyJnak talJn ugyancsak ellentmond. Egyedｲli kivZtel a Gorkij SzinhJz mJsik el｢adJsa, a Je Suis 
Jeanne D’Arc az, amely a sz‾veget (Schiller azonos cimｶ drJmJjJt) a tovJbbi vizuJlis effektu-
sokkal egyｲtt mellZrendel｢en kezelte, az el｢adJsra leginkJbb az asszociativitJs volt a jellem-
z｢. A sz‾vegek szinte vZletlenszerｶen illeszkednek egymJshoz, Zs Jeanne D’Arcot hol francia 
jobboldali politikuskZnt, Marie Le PenkZnt, hol „pozitiv igurakZnt” JbrJzoljJk. Az el｢adJs egZsze 
pedig a rendez｢, Mikaël Serre azon koncepci{jJra Zpｲl, hogy bJrhogy is alakul a vilJgt‾rtZnelem, 
val{jJban vZletlenszerｶ, hogy a vezet｢k merre visznek minket. 

Egy kis tech. A fesztivJl ideje alatt a szinhJz el｢terZben egy fekete kamrJban negyed{rJn-
kZnt ｯjraindult egy virtuJlisval{sJg-szemｲveggel nZzhet｢ el｢adJs. A miniatｶrszinhJz (amint az 
alkot{k nevezik) egy Schiller-regZny, a magyarra mZg le nem forditott Der Geisterseher alapján 
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kZszｲlt virtual reality el｢adJs. A kZszit｢k, a CyberRMuber tJrsulJs programoz{kb{l Zs rendez｢k-
b｢l Jll. A nZz｢k egyenkZnt lZphettek be a 17 perces VR-vilJgba, amely izikailag egy 2x2 mZteres 
terｲleten zajlik. Itt megkaptuk a VR-szemｲveget, a fｲlhallgat{kat Zs a megfelel｢ instrukci{kat, igy 
indulhatott is az el｢adJs. Hatalmas, d{mszerｶ termekben talJljuk magunkat, ahol a f｢h｢s nZha 
vibrJl{an (de mZg csak 2D-ben) lJtszik, nZha megsokszoroz{dik, Zs akJr a nZz｢ testZn is JtsZtJl. 
A szｶk tZrben jJrkJlhatunk is, de ha elZrjｲk a hatJrait, akkor kZk vonalakat pillantunk meg, Zs 
vissza kell tZrnｲnk a tZr k‾zepZre (azaz, a szemｲveg tZrZrzZkelZse csak az adott 4 nZgyzetmZte-
ren belｲl mｶk‾dik). LJtszik, hogy a VR-technika gyerekcip｢ben van, a nZz｢ sem teljesen beszZli 
mZg a nyelvezetZt, ugyanakkor pedig fJraszt{ is a szem szJmJra a szemｲveg. De mindenkZpp 
elgondolkodtat{, hogy minek tekinthetjｲk a mｶfajt: VR-ilmnek, szinhJzi el｢adJsnak, esetleg egy, 
az új technika által meghatározott immerzív médiumnak, amelynek még nincs neve? Új tapasz-
talatot jelent, hogy nZz｢kZnt minket is nZzhetnek az el｢adJs mｶk‾dtet｢i, de mi mJr egyJltalJn 
nem Zszlelhetjｲk a reakci{ikat. Mindenesetre a fesztivJl szempontjJb{l az innovativ szemlZlet 
felmutatásának jele az alkotás, amelyben a mannheimi színház koprodukciós partner volt. 

Operai formák. Mint a fentiekb｢l kiderｲl, a sz‾vegk‾zpontｯ szinhJzi el｢adJsok hangsｯlyos 
helyet kaptak a fesztiválon. Bár utolsó nap sajnos nem volt módom megnézni, de bemutatták 
Calixto Bieito katalJn rendez｢ Haramiák-rendezését, amely nem engedte csalódni a közönséget 
Bieito stilusJban: tovJbbra is sok volt a vZr, er｢szak Zs nemisZg benne. A BJzeli SzinhJz Zs a 
Kölni Schauspielhaus koprodukciójában és Stefan Bachmann rendezésében Schiller Tell Vilmosát 
lJthattuk. A diszletszerkezet meghatJrozta az el｢adJs ZrtelmezZsZt, hiszen egy hatalmas falba, 
hosszJban Zs keresztben volt vJgva egy-egy „Jrok”, igy azon belｲl tudtak k‾zlekedni vizszinte-
sen, g‾rnyedve, vagy fｲgg｢legesen, mJszva a szinZszek. Ek‾zben ritmusosan „kJntJltJk” a sz‾-
veget, nZhol jobban felgyorsitva a temp{t, id｢nkZnt pedig lassan, nagyobb hangsｯllyal mondtJk 
a rZszeket – ezJltal vJlt igazJn ritmusossJ az el｢adJs. A vZgs｢, szivfacsar{ momentum viszont 
az maradt, amikor Tell Vilmos megöli a zsarnokot, és egyben kikiáltják a jobbágyok felszabadí-
tJsJt, Jm a szerepl｢k tovJbbra is g‾rnyedten kZnyszerｲlnek Jllni. Mintha lJtsz{lag szabadsJgot 
kaptak volna, de az ｯri jJrmot soha nem dobhatnJk le. A k‾z‾nsZg ｲnnepelt, a ritmus j{kora 
adrenalint szabaditott fel a nZz｢k soraiban, bJr az el｢adJs jelentZse igazJb{l nagyon elszomorit{ 
volt – a rendezés pedig átgondolt.

Zene és polkorrektség. Ha mJr a zenZnZl tartunk: a fesztivJl zenei programjJnak kｲl‾n 
vJlogat{ja volt, aki a nyit{ estre a magyar Bohemian Betyarsot hivta el, de olyan mJs mｶfajt 
kZpvisel｢ alkot{kat is Jtfogtak az esti partik, mint Hayti, az arab szJrmazJsｯ n｢i hiphop-DJ, 
vagy Mary Ocher, aki val{szinｶleg a j‾v｢ Diamanda GalasJvJ fog vJlni. A bulik t‾bb-kevesebb 
sikerrel zajlottak, mindenki megtalálhatta, akár csak egy estére is a saját kedvenc zenei stílusát. 
Amint ebb｢l a hJrom pZldJb{l is lJthat{, az el｢ad{k kivJlasztJsJban Zrezhet｢ egy hangsｯlyosan 
feminista Zs liberJlis kurJtori elgondolJsm{d, amelyt｢l a kelet-eur{pai rZsztvev｢nek az az ZrzZse 
támadt, hogy könnyen bele lehetne szokni a német színházi valóságba, hiszen ott természetes, 
hogy a kisebbségek, az alulreprezentáltak nagyobb arányban kaphassanak szót.

SIGNA. Szándékosan hagytam a végére a fesztivál, talán némileg elfogultan, de számom-
ra kiemelked｢ produkci{jJt, a dJn SIGNA performansz-installJci{jJt. SIGNA alkotJsai arr{l hi-
resek, hogy bennｲk nem szinpadi szituJci{kat lJtunk, hanem hiperrealisztikusan – rendszerint 
hJzakban vagy hJzrZszekben – berendezett helyszineken lZphetｲnk be a szerepl｢k ZletZbe. A 
tJrsulat – amely kZt mｶvZszeti vezet｢b｢l, Signa Zs Arthur K‾stlerb｢l, valamint hJrom Jlland{ 
szinZszb｢l Jll, de minden tovJbbi produkci{hoz kｲl‾n szerz｢dtetnek 30−40 szinZszt – Jtlago-
san minden mJsodik Zvben rendez kZt-hJrom produkci{t, rendszerint grandi{zus fesztivJlok 
meghivottjakZnt. A produkci{k rendkivｲl magas bｲdzsZt igZnyelnek, mivel egy-egy performansz 
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30−40 napig elZrhet｢, aztJn leszerelik az egZszet, Zs t‾bbet nem lehet lJtni, de az el｢adJsok, az 
alkotók megfogalmazása szerint, így sem lehetnek soha nyereségesek. Ha valaki valódi virtuális 
vilJgba kivJnkozna, itt igazJn kipr{bJlhatta ezt. SIGNA mostani el｢adJsa a Das Heuvolk (A szal-
manZpsZg – ford. a szerz｢) egy Mannheim belvJrosJt{l messze es｢, valamikori amerikai katonai 
bJzis, a Benjamin Franklin Village egyik ZpｲletZben jJtsz{dik, Zs egy oda bek‾lt‾z｢ vallJsi szekta 
mindennapjaiba avat be. Az el｢adJs alapt‾rtZnete szerint a szekta alapit{ja Zs vezet｢je pJr h{-
nappal ezel｢tt halt meg, viszont megj{solta, hogy mi, azaz a k‾z‾nsZg el fog lJtogatni hozzJjuk 
Zs bel｢lｲnk, szalmanZpsZgb｢l (akik k‾nnyen elZgnek, ha j‾n a vilJgvZge) is lehet Himmelfahrer, 
azaz mennybemen｢, de ezt a hat{rJs kalandozJs vZgZn mi d‾nthetjｲk el. A hat {rJt kb. 25 helyi-
sZgben Zs azok k‾z‾tti kalandozJssal t‾lthetjｲk el. A szekta egyes tagjainak az a szerepe, hogy 
a szekta mitol{giJja szerinti tizenkZt istensZg k‾zｲl tizet rituJlZk keretZben megtestesitsen, Zs 
mi f｢kZnt ezeknek a rituJlZknak lehetｲnk olykor aktiv rZsztvev｢i. Az el｢ad{k ugyanakkor keresik 
a tovJbbi kZt istensZget Zs azok megtestesit｢it is, mivel hamarosan elk‾vetkezik a vilJgvZge, 
Zs ha nem talJljJk meg ｢ket, a szekta tagjai elZgnek a szalmanZpsZggel egyｲtt. A tematikusan 
kialakitott szobJkban talJlkozhattunk osztrJk akcentussal beszZl｢ cowboyjal, aki a cowboy is-
tensZgnek ad megnyilvJnulJsi lehet｢sZget, bikJjJval egyｲtt. A pJvaszobJban a rituJlZ hevZben 
val{di korbJcsolJsnak lehetｲnk tanｯi, de a Fever Lady kamrJjJban (LJzasszony, akit maga a 
rendez｢n｢, SIGNA alakit) kｲl‾nb‾z｢ betegsZgek gy{gyitJsJra kaphatunk vJlaszt. A mennybe-
men｢k iskolJjJnak szobJjJban kｲl‾nb‾z｢ Znekeket tanulhatunk Zs bizalmi jJtZkokat jJtszhatunk, 
de emellett intim beszZlgetZseket is lehet folytatni egyik-mJsik szerepl｢vel: Zs ezekb｢l, bJr az 
oly idillinek Zs harmonikusnak mutatott kZp nem feslik fel, Zrezhet｢, hogy a tagok a vilJgvZge 
mellett att{l is fZlnek, mi lesz k‾z‾ssZgｲkkel a mindenkori vezet｢ nZlkｲl. Este tizenegykor aztJn 
k‾z‾sen, csendben, egymJs kezZt fogva Jtmegyｲnk a kJpolnJba, ahol egy fehZr leplet hｯzunk 
magunkra, Zs a tZr kZt szZlZr｢l igyelhetjｲk, mikZppen mossJk magukat tisztJra Zs ‾ltenek telje-
sen fehZr ruhJt a szerepl｢k, hogy elkezd｢dj‾n a hJlaadJsi szertartJs. A szinZszek eksztatikusan 
tJncolnak Zs musicalbe ill｢ dalokat Znekelnek, mik‾zben azt vJrjJk, hogy ki lesz a lJtogat{k k‾zｲl 
az a bJtor, aki lekapja minden ruhJjJt, megmosakodik Zs beJll k‾zZjｲk. EstZnkZnt Jtlagosan 
3-4 nZz｢ tette ezt meg. Mig a t‾bbieket elszJllitjJk, a betZrt rZsztvev｢k egy kｲl‾n egy{rJs Znek-
l｢s, ‾lel｢s mｶsort kapnak, amely val{ban frenetikus ZlmZnykZnt szolgJl. Van nZz｢, aki t‾bbsz‾r 
vissza tZr az el｢adJsra – a j‾v｢ben majd bizonyJra a fesztivJlra is. 


