
 E lôadá som ban Karl Grünberg Gol den fliesst der 
Stahl (Arany lón fo lyik az acél) cí mû da rab ját, 
il let ve Frank Castorf 1996-os ber li ni elôadá -

sá nak em lé ke zet hellyé vá lá sát já rom kö rül két ko -
ráb bi ren de zés érin té sé vel. Karl Grünberg drá má -
ját 1950-ben mu tat ták be Nord hau sen ben, de szá -
munk ra a ber li ni szín re vi tel az iga zán ér de kes. 
A ter me lé si da rab, mely egy ben egy szo cre ál ügy -
nök -a gitp rop thril ler is, a Né met De mok ra ti kus 
Köz tár sa ság kez de tei rôl szól. A né pi tu laj don ban 
lé vô acél mû bôl el tû nik egy mér nök, és egé szen ad -
dig raj ta ma rad a nyu ga ti disszi dens bé lyeg, míg az 
öt ven gram mos pro té zi sé nek ara nya fel nem tû nik 
a fo lyé kony acél ban. Idô köz ben ki de rül, hogy azért 
tûnt el, mert a ta lál má nyát nem akar ta elad ni az 
ame ri kaiak nak. A gyil kost, a ma gát üzem ve ze tônek 
ál cá zó nyu ga ti ügy nö köt ha ma ro san el kap ják, 
a mér nö köt re ha bi li tál ják, a ter vet si ke rül tel je síteni. 
Min den jó, ha a vé ge jó. 

Grünberg 1949-ben, Ke let-Né metor szág ala pí -
tá sá nak évé ben, Or well 1984-ének meg je le né se kö -
rül kez dett ne ki a da rab írá sá nak. A Né met De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság nak or szág ként nem volt múltja. 
Ki kel lett ala kí ta ni a tár sa da lom ér ték vi lá gát és cse -
lek vés mód jait, az új kö zös ség szo cia lis ta iden ti tá -
sát meg ha tá ro zó ön ké pet. Wil helm Pieck, ké sôb bi 
el nök a kö vet ke zô kép pen jel le mez te a kul túr po li -
ti kai hely ze tet: „Elôt tünk áll a feladat, hogy lét re -
hoz zuk az új né met kul tu rá lis éle tet, mely ener giát 
ad a jobb jö vô be ve ze tô ne héz út ra, és se gít be ta -
go zód nunk a nagy kul túr nem ze tek csa lád já ba.”1 

Az ál ta lá nos megúju lás szel le mé ben fel me rült a 
kér dés, hogy a né met drá ma mi lyen sze re pet játsz -
hat a kul tú ra an ti fa sisz ta, de mok ra ti kus átala kí tá -
sá ban. A fi gye lem a friss, az örök ség gel nem terhelt, 

a vál to zás di na mi ká ját jól tük rö zô „Zeit stück”-re 
te re lô dött. A dra ma turg ból pe dig az új, de mok ra -
ti kus iden ti tás tu dat bá bá ja vált, más szó val: ope ra -
tív mû vész lett. Így vál ha tott Grünberg da rab ja a 
ter me lé si da rab alap já vá, és lett a ber li ni be mu ta tó 
az újon nan ke let ke zett mû faj egyik el sô szín re vitt 
pró bál ko zá sa. Ezért le het ez az elôadás az a pont, 
ame lyet fel hasz nál va be szél het Castorf a min den -
ko ri je len rôl, azaz a sa ját je le né bôl né zett múlt ról. 

 
– A da rab el sô be mu ta tó ja nem lett kü lö nö seb ben 

si ke res, Ber lin ben szín re sem akar ták vin ni, míg a 
la bor asszisz tens Grünberg el nem ju tott a szak szer -
ve ze tek szö vet sé gé hez, ahol azon nal be fo gad ták. 
A „Ke le ti Saj tó Há zá ban” sze rez tek egy szín pa dot 
a pró bák hoz, de egy ne ves szí nész sem igye ke zett 
meg csíp ni a fô sze re pet. A Munka  ügyi Hi va tal köz -
ben já rá sá ra vé gül let tek ele gen, és Theo Shall el -
vál lal ta a ren de zést. 

– Min den pró ba egy ideo ló giai to vább kép zés – írta 
a Tri bu ne. A csa pat eluta zott a hen nings dorfi acél -
mû be, hogy megis mer jék az ön tö dék han gu la tát. 
El be szél get tek a mun ká sok kal, le mez re vet ték az 
üze mi za jo kat. mi köz ben a ren de zô el ma gya ráz ta 
a gesz tu sok, a mi mi ka, és a nagy po li ti kai kér dé -
sek köz ti össze füg gé se ket. 

– A pre mier re megér ke zett Wil helm Pieck is a dip -
lo má ciai kí sé ret tel együtt. A DE FA filmstú dió va -
dul for ga tott. 

– A da ra bot nagy taps sal fo gad ták, a kri ti ka kü lön 
kiemel te, hogy a né zô ket több ször si ke rült meg -
ne vet tet ni. Kü lö nö sen az a rész oko zott nagy si -
kert, ahol az ad dig sza bo tôr nek ki kiál tott ak ti vis -
tát re ha bi li tál ják. A je le net köz ben a szí né szek le -
men tek a né zôk kö zé. A né zôk feláll tak, és együtt 

1 Wil helm Pieck, An ton Acker mann: Un se re kul tur po li tis che Sen dung. Re den auf der Er sten Zent ra len Kul tur ta gung der KPD 
vom 3. bis 5. Fe bru ar 1946. Ber lin, Neu er Weg, 1946. 30.
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éne kel ték, hogy: „Építs, építs, építs, sza bad né met 
fiatal ság, építs!” 

– A szer zô vel és a ren de zô vel ma ga Pieck is ke zet fo -
gott, és ígé re tet tett rá, hogy be jut tat ja ôket egy 
nagy szín ház ba. 

– A kri ti ka azon ban fa nyal gott, töb bek kö zött sér tô -
nek ta lál ták a da ra bot a mun ká sok ra néz ve. Egé -
szen ad dig, míg az épp Var só ban nagy kö ve tes ke -
dô Fried rich Wolf, a Brecht – Szta nyisz lavsz kij for -
ma liz mus vi ta el kö te le zett Wolf ja azt nem üzen te, 
hogy a da rab nak „nagy jö vô je” lesz.2 
 

Ha Frank Castorf há rom szor ren dez meg egy drá -
mát, an nak oka van. A ter me lé si drá ma új ra ren de -
zé sei vel megôr zi egy múlt bé li ese mény ér te lem ke -
re teit, de ki is egé szí ti a múlt és a je len ke ret kap -
cso la tá nak fel té te le zé sé vel. Az em lé ke zés egy faj ta 
új ra -e lô hí vás is, mely a megôr zé sen túl a vál to zá -
sok ra kon cent rál, meg mu tat ja a sza ka dást a múlt 
és je len kö zött. A kul tu rá lis em lé ke zet fel té te le zi, 
hogy va la ki, vagy va la kik kap cso lat ba akar nak lép -
ni a múlt tal, és ez a múlt már múlt ként tu da to sult 
ben nük. 3 Jan Ass mann négy fé le em lé ke zet rôl be -
szél, ezek egyi ke a kom mu ni ka tív em lé ke zet, mely 
a kö zel múlt ra vo nat ko zik. Ezen egy nyolc van évet 
át fo gó em lé ke ze tet ér tünk, mely ben a negy ven év, 
azaz, az egy em ber öl tô a for du ló pont. 
 

Az el sô szín re vi tel: Manf red Ra feldt tel kö zös  
ren de zés ben: 1980. Bran den burg. – szü le tés na -
pi aján dék a ke let né met ál lam 30. szü le tés nap -

já ra. 
 

En nél az elôadás nál me rül fel a kér dés: va jon har -
minc év el tel té vel, a szo cia liz mu son be lül mennyire 
te kint he tô múlt nak az öt ve nes da rab, il let ve maguk 
az öt ve nes évek? Vagyis: mi vel akar a ren de zô kap -
cso lat ba lép ni, és lép tet ni min ket, il let ve miért? 
Castorf a bran den bur gi elôadás kon cep ció já ban a 
kö vet ke zô ket ír ja: 

 
A má so dik vi lág há bo rú utá ni el sô év ti zed ben író -
dott né met da ra bo kat ma már nem játsszák. A mai 
na pig az Aka dé mia mond ja ki egy da rab ról, hogy 

jó vagy rossz. Az iro dal mi ter mé ket be le het so -
rolni, de a mû vé szet egy fo lya mat, mely nek ma ga 
a pro duk tum csak a vég ter mé ke, mely nek egyet -
len jövô  be li kri té rium nak kell meg fe lel nie: Le gyen 
fel hasz nál ha tó. Csak így ér tel mez he tô ez a szó. Az 
örökség örök moz gás. Va la ki nek foly ton örö kölnie 
kell. Eb ben áll a fo lya mat lé nye ge. A mai em ber 
szá má ra a leg fon to sabb: Az örök ség hasz nál ha tó -
sá gi fo ka.4 
 

Az NDK kez de ti da rab jait is el kell fo gad nunk örök -
sé gül. A tár sa dal mi va ló ság rep re zen tá ciós stra té -
giá já nak em lék kö vei, me lyek se gí tik megér te ni a 
né met tör té ne lem egy fon tos sza ka szát. Aki örö köl, 
az fel té te le zi, hogy aki tôl örö köl, az ha lott. Te hát 
ez az idô szak, amit gyak ran fe lü le te sen az an ti fa -
sisz ta de mok ra ti kus po li ti kai frá zis sal in té zünk el, 
ha lott. Pon to sab ban: felol dó dott a tár sa dal mi lét je -
le né ben.5 

Grünberg da rab ját szín re vin ni Castorf szá mára 
egy faj ta örök ség: olyas mit ját szik, ami a ma ga ko -
rá ban tel je sen egye dül ál ló volt, és ami vel eb ben a 
for má ban mi már nem ta lál koz ha tunk. Már az 
„elsô óra pá to szá nak” nai vi tá sa is, le gyen az iro -
dal mi szem mel bár mi lyen, ön ma gá ban megis mé -
tel he tet len. Örök ér vé nyû le het vi szont az Arisz -
to te lész tôl el csent Sztá lin idé zet, mely sze rint 
„a mû vé szet felada ta a jö vô megál mo dá sa”. A köl -
tô nem a való dit ír ja meg, ha nem a le het sé gest. 
Castorf az új ra ren de zés sel meg mu tat ja a va ló ság 
és Grünberg le het sé ges vi lá ga köz ti kü lönb sé get. 
Így vall er rôl: „A ma gam ré szé rôl há rom szó kö ré 
épí tem fel a ren de zé se met: mun ka, ön tu dat, il lú -
zió. Lát hat juk, hogy „mi volt, mi lyen volt, és miért 
nem lett belôle sem mi.”6 Ren de zé sem ben az ala -
kok nem kap nak pa ro disz ti kus több le tet, ha nem 
a leg szi go rúb ban vett naiv pá tosz te szi ala kí tá su -
kat iz gal mas sá. Ka cag ni hi va ta lo san csak a tör té -
net for du la tain le het. A mai né zô az idô táv la tá -
ból, a mai tu dá sá val hoz zá te he ti a da rab hoz azt is, 
ami még ben ne sem volt. 

A be mu ta tót óriá si bot rány fo gad ja, a da ra bot 
azon nal le ve szik mû sor ról, Castorf nem ren dez het 
töb bet a szín ház nál. Mun ka ügyi pert in dít, amit 

2 Gol den fliesst der Stahl, Der Spie gel, 1950/47. 40. 
3 Mau ri ce Halb wachs: Das kol lek ti ve Ge dächt nis. Stutt gart, Fer di nand En ke Ver lag, 1967. 31. 
4 Kon zep ti on der Bran den bur ger In sze nie rung (Absch rift) 3. In. Ihe ring Ar chiv, Ber lin 
5 Ba y e ris cher Rund funk Kul tur ak tu ell 6.4.96 AVM – Au di o vi su el le Ma te ri a lien (Ton da tei nen, Ton band kas set te 33.) In. 

Ihe ring Ar chiv, Ber lin 
6 AVM – Au di o vi su el le Ma te ri a lien (Ton da tei nen, Ton band kas set te 30.) In. Ihe ring Ar chiv, Ber lin
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Gre gor Gysi ügy véd se gít sé gé vel meg is nyer, majd 
Ank lam ba tá vo zik. Utó lag azért ál la mi ki tün te tést 
is kap a bran den bur gi idô sza kért.7 

 
A má so dik elôadás: Ber lin, Volks büh ne 1994.  

– Nem min den arany, ami fény lik – 
 

 C astorf és Ge org Gysi ol vas sák fel a da ra bot. 
Ugyanaz a Gysi, aki Bran den burg ban ki se gí -
tet te a baj ból. 1994-ben, az új raegye sí tés és 

rend szer vál tás után már ja vá ban folyt a Né met De -
mok ra ti kus Köz tár sa ság tör té nel mé nek fel dolgo -
zása. De va jon ez a felol va sás az NDK me lyik sza -
ka szá val ke res kö zös sé get? Grünberg öt ve nes évek -
be li é vel, vagy az elô zô ren de zés nyolc va nas éveivel? 

Castorf a kö vet ke zô szö veg gel ve ze ti be az es -
tét: „A Gol den fliesst der Stahl rá zós da rab, az NDK 
tör té ne té nek egy aka rat la nul apo lo ge ti kus sze le -
te, mely az ame ri kai kri mik stí lu sá ban író dott, (…
) és a prog resszív NDK dra ma ti ka is ko la pél dá ja 
lett. A tény, hogy mindössze két szer vit ték szín -
re, mi vel a ku tyát sem ér de kel te, sen kit sem za -
vart. Har minc év vel ké sôbb, az új raol va sás köz -
ben jöt tem rá, hogy legalább annyi rend szer kri ti -
ka van ben ne, mint egy Hei ner Mül ler-da rab ban. 
Ta gad ha tat lan, hogy el sô lá tás ra a da rab az NDK 
épí té sé rôl szól, csak ar ról, és nem más ról. Vi szont 
az el telt idô alatt rá jöt tem, hogy itt bi zony la pul 
va la mi iz ga lom. Hogy aka rat la nul meg bú jik mö -
göt te va la mi, ami rôl ta pin ta to san hall ga tott min -
den ki. Eb ben az 1953 elôtt író dott da rab ban már 
ben ne van jú nius 17. Rajk és a Ma gyaror szág ról 
adop tált kon cep ciós pe rek. Egyér tel mûen ar ra 
utal, hogy van egy bi zo nyos pont, ami kor ne met 
le het, és kell mon da ni, ami kor sztráj kol ni kell, és 
fel ten ni a meg fe le lô kér dé se ket.”8 Meg volt hát a 
re vans, új ból el hang zott a da rab szö ve ge, im má -
ron ket tôs ke ret rend szer rel egy be fog va Grü nebrg 
és Castorf ko ráb bi szín re vi te leit. A naiv pá toszt 
fel vál tot ta a két fér fi hang ja, akik ez zel a felol va -
sás sal pon tot is te het tek vol na a drá ma tör té ne té -
re, ha nem jön el.

1996, és ve le A Tri ló gia a hét köz na pi né met  
tör té ne lem hez. Má so dik rész. Bert Neu mann  

szín pad ké pé vel és Hei ner Mül ler Wo lo ko lam -
ser Chaus se e já val 

– kör hin ta, az NDK tör té ne té nek fel dol go zá sa,  
ho zott anyag ból – 

 

 Ass mann sze rint a kul tu rá lis em lé ke zet ün ne -
pek ben, rí tu sok ban, ce re mó niák ban, mí to -
szok ban, ka no ni zált alap szö ve gek ben je le nik 

meg, me lyek ben a kö zös ség önis me re te összeg zô -
dik.9 A ki lenc ve nes évek ben, Ber lin ben egy mást ér -
ték a múlt tal szá mot ve tô da ra bok ren de zé sek. 
1992-ben Castorf is szín re vit te a ter ve zett tri ló -
giájá nak el sô ré szét. A Pen si on Schöl ler (Schöl ler 
Panzió) cí mû da ra bot gyúr ta össze Hei ner Mül ler 
Die Schlacht, (A csa tá)-já val. A bul vár ko mé dia a 
Füh rer öt ve ne dik szü le tés nap ján, a má so dik vi lág -
há bo rú ki tö ré se elôt ti na pon ját szó dik. A má so dik 
rész, a Gol den fliesst der Stahl hi per text- ver zi ó já ban 
hét év vel az ál lam bu ká sa után új ra hall hat juk a 
szo cia liz mus kez de ti sza ka szá nak re to ri ká ját.10 
Grünberg szö ve ge olyan vi lá got mu tat be, ahol min -
den ki nek van mun ká ja, ahol a jó egyér tel mûen el -
vá lik a rossz tól. Ca storf nál a jók pi ros fes té ket kap -
nak az ar cuk ra. A da ra bot fel fog hat juk egy ri tuá lis 
ak tus nak is, mely ben az új tár sa da lom ko hó ban 
égô em ber ál do za tot kö ve tel. Mül ler so rai nem enge -
dik, hogy a hol ly woo di álom be tel je sül jön. Szö ve -
gei ugyanan nak a kor szak nak a vé gét jö ven dö lik, 
me lyet Grünberg öröm mel és re mé nyek kel tel ve 
üd vö zöl.11 

Az em lé ke zés min dig érin ti egy kö zös ség iden -
ti tá sát. A kul tu rá lis em lé ke zet egyik jel lem zô je, 
hogy az élô tra dí ció el le né ben hang sú lyos sá vá lik 
a kul tú ra utá ni kul tú ra, ami ben egy le tûnt do log 
az em lé ke zés tár gya ként él to vább. Az egy ko ri Né -
met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban – épp a rend -
szer ki mú lá sa miatt – min dent do ku men tum ként 
ér té ke lünk, és érett nek te kin tünk ar ra, hogy „kiál -
lí tá si tár gyak ká” vál ja nak.12 Azon ban a né zôk – 
köz tük az ex-NDK ál lam pol gá rai – kép ze tei ar ról, 

17 Ro bin Det je: Castorf, Pro vo ka ti on aus Prin zip. Ber lin, Hens chel Ver lag, 2002. 72. 
18 Ge samt kunst werk DDR. Gre gor Gysi Le sung mit Ein füh rung von Frank Castorf und Frank Castorf le sen aus „Gol den fließt 

der Stahl” 3. Ju li 1994 AVM32.8786 
19 Jan Ass mann: A kul tu rá lis em lé ke zet. Írás, em lé ke zés és po li ti kai iden ti tás a ko rai ma gas kul tú rák ban. At lan tisz Könyv kiadó 

Bu da pest, 1999. 
10 Pet ra Koh se: Kein Boh nen kaf fee für die Ak ti vi sten, TAZ, 1996. áp ri lis 9. 16. 
11 Pres se text (1996) Volks büh ne, Ber lin, Frank Castorf tu laj do na, 1. 
12 Vo rerst vers pot ten sie sich selbst, Ber li ner Ku rier am Sonn tag, 1996. áp ri lis 7. 3.
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mi képp is kell be mu tat ni a da ra bo kat, min dig azok 
do ku men tum jel le gé nek meg vi lá gí tá sá ra fog nak irá -
nyul ni, az zal az el vá rás sal fo gunk ta lál koz ni, hogy 
csakugyan a da ra bok hasz ná la ti jel le gét hang sú -
lyoz zuk ki. Ezek azon ban csak ak kor vál nak új ra 
el fo gad ha tó és él vez he tô, ám ugyanak kor ma gán -
hasz ná la ti „em lé kek ké”, ha az átér tel me zés nek kö -
szön he tôen va la mi lyen új él mény le he tô ség bon ta -
ko zik ki a le tûnt vi lág ból. A mai né zô az él mény -
mi nô sé gét fog ja szem elôtt tar ta ni, s nem pró bál ja 
meg ere de ti össze füg gé sük ben re konst ruál ni a dara -
bo kat. Ez az elôadás ele ve nen köz ve tít va la mi lyen 
szo mo rú sá got, együtt ér zést, dü höt az ál la po tok kal 

szem ben, és vá gyat a más faj ta kom mu ni ká ció ra. 
Castorf a Volks büh ne-n a „nyil ván va ló pro vo ká -
ció val el tud ja ér ni, hogy a szín ház ne kul tu rá lis, 
vagy »dra ma ti kus« pie desz tál ról, ha nem az élô pil -
la nat ré sze ként foly tas son nyil vá nos pár be szé det”.13 

 
Castorf 1996-os elôadá sa 1980-ban ra di ká li san át -
lép te vol na az összes lé te zô ho ri zon tot. Az ak ko ri 
ha tá ro kon be lül, a vál to zás le he tet len sé gé bôl kiin -
dul va ugyanar ra hasz nál ta Grün ber get, ami re most. 
Ak kor a szö veg hû nai vi tást, most az anyag ban rej -
tô zô re vü le he tô sé gét meg lát va nyúlt a da rab hoz, 
és tet te hasz nál ha tó vá az 1950-ben megírt történetet.

13 Pet ra Koh se: Kein Boh nen kaf fee für die Ak ti vi sten, TAZ, 1996. áp ri lis 9. 16.
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