
Búcsú fogadással 
 

 G yö kér- és kö röm ke fé vel, va la mint egy mo só -
gép pel fel sze rel kez ve áll ne ki Kurt Buch wald 
a Nagy ta ka rí tás nak. A ke let- ber li ni fo tós és 

per for mer egy gyû rött vász non tró no ló ha tal mas 
Sztá lin-port rét vet alá egy más után több ször is a ri -
tuá lis pu co vá lás nak, míg a kép las san fé nyét és éles -
sé gét vesz ti. Bár mennyi re igyek szik, nem si ke rül 
tel je sen el tün tet nie a dik tá tort. A kon túr jai ki tö röl -
he tet len nyo mot hagy tak a pa pí ron. 

Az oly jól is mert sztá li ni élet tér ma rad vá nyai tól 
va ló szim bo li kus el sza ka dá si kí sér let egye nes és 
egyet len ér tel me zé si le he tô sé get ha gyott csak a né -
zô nek. Az el tá vo lo dás volt a mot tó ja a fran cia fô -
vá ros ban 1990. ja nuár 19. és 21. kö zött a Grand 
Hal le de la Vi let te -en, a ré gi pá ri zsi mé szár szé ken 
L’aut re Al le ma gne hors les murs2 cím mel meg ren de -
zés re ke rü lô nagy spek tá ku lum nak. 

Né hány hó nap pal a lip csei és ber li ni for ra dal mi 
ese mé nyek után 200 ke let né met tán cos, ze nész, 
szí nész, fes tô, köl tô, per for mer, fo tós és filmes uta -
zott Fran ciaor szág ba, akik nek az el múlt két év ti -
zed ben si ke rült a hi va ta los kul tú ra ha sa dá sait ki -
hasz nál va egy „má sik kul tú rát” lét re hoz niuk. 

Az 1864-ben épí tett vá gó híd ter mei ben 13 000 
négy zet mé ter nyi kiál lí tó tér állt a ren del ke zé sük re. 
Itt ol va sott fel a Prenz lau er Berg bôl is mert Bert Pap -
pen fuss- Go rek, ját szott az Or na ment, ál lí tott ki 
Hans Scheu e rer, Klaus Kil lisch, a ko rai el lenál ló 
Jür gen Bött cher alias Stra wal de, és ját szott az el sô 
füg get len szín há zi cso port, a Zin no ber. A drez dai 

per for man ce csa pat, az „Au to per fo ra ti on sar ti sten” 
vég re sza ba don fel lép he tett, és a kö zön ség megis -
mer ked he tett Jo a chim Damm és Hol ger Fi ckel stei -
ner kép re gé nyi vel is. 

A fesz ti vált né hány hét alatt hoz ta te tô alá a két 
lel kes szer ve zô, a ke let- ber li ni mû vé szet tör té nész, 
Chri stoph Tan nert, és a pá ri zsi új ság író, Mau ri ce 
Naj mann. A fran cia kul tu rá lis mi nisz ter, Jack Lang 
szin tén tá mo gat ta a pro jek tet. A mi nisz ter el nök, 
Fran co is Mit te rand pe dig az Ely sée Pa lo tá ban fo -
ga dás sal ked ves ke dett a Ke let-Né metor szág ból ér -
ke zett mû vé szek nek. 

Ne mes bú csú volt ez egy kor szak tól, és egy ben 
az el sô és utol só be mu ta tó ja a ke let né met szub kul -
tú rá nak. A pá ri zsi na pok rep re zen ta tív ke re tet adtak 
a füg get len mû vé szek ta lál ko zó já nak, akik tel je sen 
a tu da tá ban vol tak an nak, hogy a fesz ti vál vé gez -
té vel le zá rult egy kor szak, hiá ba tér nek vissza Lip -
csé be, Drez dá ba, Ke let-Ber lin be, vagy épp Karl-
 Marx Stadt ba. A La Vil lett egy élet for ma vé gét je -
len tet te, ami alól a fal leom lá sa és az azt kö ve tô po -
li ti kai rend szer vál tás ki húz ta a ta lajt. A nyu ga ti 
kul túr piac cal va ló el sô ta lál ko zás so kak ban azon -
nal vi lá gos sá tet te a mû vész lét új ra defi ni á lá sá nak 
szük sé ges sé gét, be lát ták, hogy nem él het nek to -
vább a zárt szo cia lis ta rend szer kul tu rá lis kü lönb -
sé gén ala pu ló hiány mû vé szet nek. 

A pá ri zsiak megérez tek va la mit az új don ság utá -
ni vágy ból, az iz ga tott jö vô vá rás ból és a ta nács talan 
to por gás ból. A há rom na pos ren dez vény vissz hang ja 
vissza fo gott nak mond ha tó, sok ér tet len ség gel, kí -
ván csi ság gal, és in terp re tá ciós kí sér le tek kel. Az új -

NIK LOSZ KRISZ TI NA 

Der Riss im Raum –  
Egy ha sa dást vizs gá lok a tér ben1 

Az NDK nyolc va nas évek be li al ter na tív kul tú rá já ról  
a Zin no ber Szín ház kap csán

1 A cím Karl Ma lich szob rász Der Riss im Raum (Egy ha sa dást vizs gá lok a tér ben, 1979) cí mû al ko tá sá ra utal. 
2 „A má sik Né metor szág a fa lon kí vül”.
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sá gok in kább a pá ri zsi 1968-as ta vasz, és a ber li ni 
1989-es ese mé nyek köz ti pár hu zam ki dolgo zá sán 
mun kál kod tak. „El se Ga briel fel tû zött birka a gyai, 
vagy Jörg Knö fel bá dog la bi rin tu sa a disz nó vá gó híd 
ké pei vel sok pá ri zsi szá má ra meg le pe tést oko zott. 
A bé ké sen po li ti zá ló Prenz lau er Berg -i szte reo tí piák 
el tûn tek, a mû al ko tá sok sa ját múlt juk ra emlé kez -
tet ték a né zô ket”, ír ja Jo a chim Fritz- Van nah me a 
Die Zeit cí mû na pi lap ban,3 „mi kor is a ’68-as gene -
rá ció sok kol va és or dít va pró bált ki tör ni a jó polgári 
tár sa da lom ból.” Az El ba és az Odera köz ti vi lág a fran -
 cia és a nyu ga ti ér tel mi ség elôtt zár va volt, 1989. 
no vem ber 9-ig sen ki föld jé nek szá mí tott. „Ke let rôl, 
a dik ta tú rá ról, a disszi den sek rôl sok kal töb bet hal -
lot tunk Cseh szlo vá kiá val, Len gyelor szág gal kap cso -
lat ban. Bier mann és Bah ro is mert sé ge sosem érte el 
Pá rizs ban Vac lav Ha vel, vagy Bro nis law Ge remek 
nép sze rû sé gét. A fran ciák nak nem csak a fiatal mû -
vé szek sza bad sá gi fo ká ról, de egyál ta lán az NDK-
be li élet rôl sem volt, nem le he tett el kép ze lé sük.”4 

 
Szín ház párt és ál lam közt 

 

 Anyolc va nas évek ben az NDK gaz dag szín há -
zi há ló za tot mond ha tott ma gáé nak, 68 szín -
há za össze sen 200 já ték he lyen tar tott elôadá -

so kat. A szín há zak a fi nan szí ro zás és az ál la mi ha -
tó sá gok kal va ló kap cso lat szint je sze rint négy ka -
te gó riá ra osz lot tak, és ket tôs, a Né met Szo cia lis ta 
Egy ség párt (NSZEP) és az ál lam el lenôr zé se alatt 
áll tak. A szak mai és egy ben szer ve ze ti meg ha tá ro -
zott ság szá mos kény szer rel súj tot ta a szín há zi em -
be re ket, ám a dön té si szin tek ket tôs sé gé bôl adó -
dóan plusz lehetô sé ge ket is nyúj tott. A szín ház ban 
a párt alap szervezet felügyel te a szín há zi mun ka 
ideo ló giai kon formiz mu sát, bár az el lenôr zés fo ka 
szín há zan ként nagyon el té rô volt. A fe le lôs posz -
tok ra (igaz ga tó, fô dra ma turg, fô ren de zô) va ló ki -
ne ve zés rit ka ki vé te lek tôl el te kint ve kö te le zô vé tet -
te a párt tag sá got, ha bár ön ma gá ban a tag ság nem 

sza va tol ta az ideo ló giai hû sé get. Az ál la mi kont roll 
erô sen cent ra li zált volt. A ber li ni kul tu rá lis mi nisz -
té rium vé gez te a kul tu rá lis és mû vé szi ter ve zést, 
ad ta meg az ideoló giai és esz té ti kai orien tá ció kat, 
ami legin kább a mû sor vá lasz tás ra volt ki ha tás sal. 
Az évi mû sor tervet emel lett a he lyi ha tó sá gok is 
mód sze re sen el lenôrizték, sôt egyes hi va tal no kok 
a pró bá kat is rend sze re sen lá to gat ták. Az NDK-ban 
még be nem mutatott dara bok elôadá sát csak a mi -
nisz té rium en ge dé lyez hette. 

Cse ré be a tár su la tok a mi nisz té rium tól, és a he -
lyi ha tó sá gok tól je len tôs anya gi tá mo ga tást kap tak, 
ami ál ta lá ban költ ség ve té sük 85 szá za lé kát fe dez -
te, eb bôl ki fo lyó lag si ke rült a jegy ára kat rend kí vül 
ala cso nyan tar ta niuk. Az elosz tás az adott szín ház 
ka te go ri zá lá sá nak és költ ség ve té sé nek függ vé nye 
volt, en nek meg fe le lôen mo zog ha tott egy mil lió és 
38 mil lió már ka kö zött, míg a be vé tel a bü dzsén 
be lül 3 és 27 szá za lék kö zött in ga do zott. Ez a rend -
szer a re zsim el sô évei tôl fennállt, és jól mu tat ta, 
mek ko ra fon tos sá got tu laj do ní tot tak a ke let né met 
ve ze tôk a szín ház nak, a tö me gek ne ve lô jé nek és a 
szo cia lis ta ta nok szi go rúan meg sza bott esz té ti kai 
nor mák sze rin ti köz ve tí tô jé nek.5 

A szín ház mû vé szek elôtt a né pi de mok rá ciá ban 
két út állt. Az egyik a szo cia lis ták ál tal tá mo ga tott, 
elôírt rend szer kon form út, a má sik a ta ga dás (Hackl, 
Hei ner Mül ler, avant gárd). Ma guk az utak nem jelen -
 te nek ele ve elôíté le tes meg kü lön böz te tést, csu pán 
a tár sa dal mi va ló ság gal szem be ni kü lön bö zô mûvé -
szi tar tás ról be szé lünk. A rend szer kon form mû vész 
ko mo lyan ve szi az adott tár sa da lom ígé re teit, kreati -
vi tá sá val a min den ko ri cél eléré sét szol gál ja. A konzer -
va tív ta ga dás ban élô mû vész eluta sít ja az adott kor 
dokt rí náit és ré gi min ták hoz nyúl vissza, az avant -
gárd mû vész pe dig elítél min den meg lé vôt, és cé lul 
tû zi ki a je len rend szer fel bon tá sát.6 Az avant gárd 
mû vé sze ten be lül két nagy cso port ala kult ki, a 
prog resszív és a reg resszív avant gárd. A prog resszív 
avant gár dot pe dig ra cio ná lis (bo hé mok) és emo cio -

3 Van nah me Jo a chim Fritz, Weh mut und Blind heit. Zwei hun dert Künst ler aus der DDR zu Gast in Pa ris: Ein Auft ritt im 
Schlach thof, Die Zeit, 1990. ja nuár 26. 17. 

4 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, Bo he me und Dik ta tur in der DDR Grup pen Konflik te Qu ar tie re 1970–1989, in Ka ta log zur 
Aus stel lung des Deuts chen Hi sto ris chen Mu seums vom 4. Sep tem ber bis 16. De zem ber 1997, Ber lin, 1997. 4–5. 

5 Lau re de Ver dal le, Das The a ter in der DDR und sein Pub li kum. Rückb lick auf ei ne zwei deu ti ge Be zie hung, So ci o lo gie du 
Tra va il, 2003/45. Lau re de Ver dal le írá sát elô ször né me tül ol vas tam, majd meg ta lál tam Szán tó Ju dit for dí tá sát. Az ô for -
dí tá sát is fel hasz nál tam. Lásd: Lau re de Ver dal le, A szín há zi át me net a volt NDK-ban (ford.: Szán tó Ju dit), Szín ház. net, 
http://www.szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=29767&ca tid=1: ar chi vum&Ite mid=7 le töltve: 
2009. ja nuár 23. 

6 Jens Reich, Abs chied von den Le bens lü gen: Die In tel li genz und die Macht, Ber lin, Ro wohlt, 1992. 32.
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ná lis (ezo te ri ku sok) cso por tok ra oszt hat juk.7 Min -
den mû vész elôtt ott állt a le he tô ség, hogy el fo gad -
ja-e az aján la tot, vagy eluta sít ja. Már a pusz ta eluta -
sí tás is az eg zisz ten cia el vesz té sé vel jár ha tott. A mû -
vész, szí nész, ren de zô el ve szít het te az ál lam tá mo -
ga tá sát. A vá lasz tás pil la na tá ban az ideo ló gia nem 
volt egyen lô a szent hit tel, ha nem a kü lön le ges já -
ték sza bá lyok összes sé gét je len tet te. Eb ben a pil la -
nat ban a mû vész egyenran gú volt a ha ta lom mal. 

 
A szín ház és kö zön sé ge 

 

 Az 1980-as évek ben az NDK szín há zai a ti zen -
hat mil liós la kos sá gon be lül éven te kö rül be lül 
tíz mil lió né zôt von zot tak. Az adat ból ki tet szik, 

mi lyen vonz erôt gya ko rolt a szín ház a ke let né met 
la ko sok ra, de egy szer s mind rá mu tat a ke let né met 
tár sa da lom jel leg ze tes ket tôs de fi cit jé re is, az al ter -
na tív szó ra ko zá si for mák, il let ve a közéle ti fó rumok 
hiá nyá ra.8 „Az in dok lás ban egé szen Le ni nig nyúltak 
vissza: Min den spon tán meg moz du lás, a mun kásosz -
tály min den ar ra irá nyu ló kí sér le te, hogy el for duljon 
a tu da to san elért szín vo nal tól és aláás sa a mar xis -
ta-le ni nis ta párt ve ze tô sze re pét, im pe ria lista reak -
ciók hoz, el len for ra da lom hoz ve zet het. Ter mé szete -
sen a párt ezt az axió mát a kul tú ra min den terü le -
té re ki ter jesz tet te”.9 Az ál lam és a párt 1949-tôl de -
mok ra ti zál ta a kul tu rá lis ja vak hoz va ló hoz zá férést. 

De az 1968-as al kot mány ba már kor lá to zott for -
má ban ke rült be a mû vé szet sza bad sá ga. A 18-as 
tör vény cikk a kul tú ra alatt csak a szo cia lis ta kul tú -
rát ér ti, azaz még pon to sab ban a szo cia lis ta nem ze ti 
kul tú rá ról be szél. Egyér tel mû vé te szi, hogy a mû -
vé szet a szo cia liz mus szol gá la tá ban áll, mely az al -
kot mány vé del mé ben nagy ál la mi tá mo ga tást élvez. 
A sza bad mû vé szet gya kor lat a gya kor lat ban egyen -
ér té kû vé vált az im pe ria lis ta non kul tú rá val. Az al -
kot mány szö ve ge a kö vet ke zô: „A mû vé szi al ko tói 
fo lya mat a mû vész és a nép éle te köz ti szoros kap -
cso la ton nyug szik.” Hogy mely mû vé szet és mû vé -
szek fe lel tek meg e ki té tel nek, azt a min den ko ri ha -

ta lom dön töt te el.10 A vál toz ta tás alap ját a Köz pon ti 
Bi zott ság 1951. már cius 15-i ülé sén el hang zot tak 
szol gál tat ták. Az ülé sen a mû vé szet sza bad sá gá ról 
volt szó, a na pi ren di pont cí me: „Harc az iro da lom -
ban fel lé pô for ma liz mus el len, egy hala dó né met 
kul tú ra ér de ké ben”. A meg be szé lés célját Ot to Gro -
te wohl a kö vet ke zô kép pen je löl te meg: „Az iro da -
lom és a kép zô mû vé szet min dig csak a politika alá -
ren delt je le het, de ter mé sze tes, hogy hatás sal lehet 
a po li ti ká ra is. A mû vé szet nek mindig követ nie kell 
a po li ti ka ál tal ki je lölt utat.” E gondo lat me ne tet foly -
tat va nyi lat koz tat ta ki Wal ter Ulbricht 1951 ok tó -
ber 31-én a szo cia lis ta rea liz mus fel sôbb ren dû sé -
gét. „Nem aka runk több abszt rakt ké pet lát ni a mû -
vé sze ti is ko láink ban. A szür ke fes té szet szür ke sége 
a ka pi ta lis ta ve re ség jel ké pe, ami el len tét ben áll 
a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság új éle té vel.”11 

Az 1980-as évek ben átala kult a kö zön ség össze -
té te le, a mun ká sok he lyett mindin kább az ér tel mi -
ség és a kö zép osz tály lá to gat ta a szín há za kat. A füg -
get len mé dia hiá nya miatt a szín ház sze re pé nek fon -
tos sá ga egy re nôtt, a mû vé szek úgy érez ték, hogy a 
„ket tôs be széd” ré vén va ló di kom mu ni káció jön létre 
köz tük és a né zôk kö zött. Die ter Görne, a drez dai 
szín ház egy ko ri fô dra ma turg ja, mai in ten dán sa így 
be szél er rôl: „Kö zön sé günk há rom ne gye de kri ti ku -
san vi szo nyult a párt hoz és a hi va ta los ál la mi doktríná -
 hoz, és há lás volt, amiért elôadá sain kon át tu do má -
suk ra hoz tuk, hogy mi ugyanígy gon dol ko dunk.”12 

 
Al ter na tí vok az NDK-ban? 

 

 Az NDK-val fog lal ko zó szo cio ló gu sok, mû -
vészek, új ság írók, köz tük Hel mut Kreu zer, 
Lean der Hauss mann, Bernd Ja nows ki hosszú 

Feuilleton- har cot foly tat tak az NDK al ter na tív kul -
tú ra kiala ku lá sá val, vi rág zá sá val és meg szû né sé vel 
kap cso lat ban. Azt mind annyian tény ként fo gad ták 
el, hogy az or szág ban a het ve nes, de legin kább a 
nyolc va nas évek ben lé te zett az NSZEP kul túr po li -
ti kai nor mái val szem be for du ló al ter na tív irány zat. 

17 S. Schwendt ner–H. Sah ner, Ge sells chaf ten im Um bruch. 27. Kon greß der Deuts chen Ge sells chaft für So zi o lo gie. Hal le an der 
Sa a le 1995. Kon greß band II. Be rich te der Sek ti o nen und Ar beits grup pen, Op la den, West deuts cher Ver lag, 1995. 165–172. 

18 Lau re de Ver dal le, i. m. (ford.: Szán tó Ju dit) 
19 Ra i ner Sched lins ki, Zin no ber, in Heinz Lud wig Ar nold–Ger hard Wolf (hrsg.), Die an de re Spra che. Neue DDR–Li te ra tur 

der 80er Jah re, Mün chen, Son der band Text+Kri tik, 1990. 78–80. 
10 Günter Feist–Eck hart Gil len (hrsg.), Kunst kom bi nat DDR. Da ten und Zi ta te zur Kunst und Kunst po li tik der DDR 1945–1990, 

Ber lin, Mu seums pä da go gis chen Dienst Ber lin, 1990. 79. 
11 Wolf gang Em me rich, Klei ne Li te ra tur ges chich te der DDR, Leip zig, er wei ter te Neu aus ga be, 2002. 417. 
12 Lau re de Ver dal le, i. m. (ford.: Szán tó Ju dit)
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Gün ther Wirth sze rint a fi nom el lenál lás je len -
sé ge a re la tív li be rá lis mû vé sze ti in téz mé nyek ben, 
ne ves hí res sé gek kör nye ze té ben, tá jé ko zott csa ládi-
ba rá ti kö rök ben ko ráb ban is meg fi gyel he tô. Már az 
öt ve nes évek nek is meg vol tak a hí res más képp gon -
dol ko zói. Jür gen Bött cher Drez dá ban gyûj töt te ma -
ga mel lé a fiatal sá got, Wolf Bier mann Ber lin ben, 
míg a Drez dá ban élô út mu ta tó mû vész sze mé lyi sé -
gek, a fes tô Char lo tte E. Pauly és Her mann Glöckner 
kö rül is gyü le ke zett a fiatal ság. Az öt ve nes, hatvanas 
évek mû vé szi „for ra dal ma” azon ban csak egyes sze -
mé lyek ak ti vi tá sá ra kor lá to zó dott. Va ló já ban a het -
ve nes évek kul tu rá lis for du la ta hoz ta meg a mi nô -
sé gi és mennyi sé gi vál to zást. A fo ko za to san kiala -
ku ló al ter na tív kul tú ra alatt ma az egész or szá got, 
min den mû vé sze ti ágat át fo gó vál to zást ér tünk, ami 
a Ber li ner En semb le- tôl kezd ve Ernst Blo chon át, 
a lip csei Hans Ma y ert és egyetemi kö rét13 is ma -
gába fog lal ta.14 Bár tart ja ma gát a nézet, hogy „sok -
kal töb ben ma rad tak eb bôl a mi liô bôl az NDK-ban, 
mint gon dol nánk”, va ló já ban a li be rá li san gon dol -
ko dó mû vész ta ná rok egy ré sze mégis még a fal fel -
hú zá sa elôtt el hagy ta az or szá got, így a kis szel lemi 
fész kek je len tô sé ge fo ko za to san csök kent, a másképp 
gon dol ko dók új ki tö ré si le he tô sé ge ket ke res tek.15 

Klaus Mi chael iro da lom tör té nész a par la ment -
nek ké szí tett je len té sé ben, 1976 no vem be ré tôl, 
Wolf Bier mann16 ki to lon co lá sá tól szá mít ja az al -
ter na tív kul tú ra meg je le né sét az NDK-ban. 

A mai ál lás pont sze rint az NDK fennál lá sa alatt 
há rom nagy mû vész cso por to su lá si hul lá mot fi gyel -
he tünk meg, amik legin kább az ural ko dó kul túr -
po li ti ká hoz va ló vi szo nyuk ban, és a mû vé szi ki fe -
je zés for máik ban kü lön böz tek egy más tól. Az el sô 
„Ki tö rés és El kö te le zett ség” fá zis ban a mû vé szek az 
el kép ze lé sek ma ni fesz tá lá sát je löl ték meg fô feladat -
nak. Ez zel a cél lal ala kult meg töb bek kö zött 1945-
ben az Ed mund Ke sting ve zet te der ruf. Az ál la mo -
sí tás sal ezek a mû vé sze ti cso por tok felosz lot tak. 

Az öt ve nes évek kö ze pén a „Ki vo nu lás” sza ka -
szá ban újabb mû vész ge ne rá ció lé pett ki a hi va ta -
los ke re tek kö zül. Az ál la mi lag elis mert kol lek tív 
mû vé szet kép vi se lôi szak szer ve ze tek be tö mö rül -
tek. Az ál lam anya gi lag tá mo gat ta a kol lek tí vá kat, 
bri gá do kat, meg je le né si le he tô sé get biz to sí tott a 
mû vé szek nek. A Grup pe 1950,17 és a Dresd ner 
Künst le rar chiv18 1957 kiál lí tá so kon csak a jó funk -
cio ná riu sok je len het tek meg. A kí vü lál lás el sô fo -
kát az ál la mi ren dez vé nyek tôl va ló tá vol ma ra dás 
je len tet te. A tá mo ga tás nél kül mû kö dô kö rök egy-
egy mû vész ba rá ti kö rét je len tet ték, és gyak ran a 
het ve nes éve kig fenn ma rad tak. Egy ilyen tár sa ság -
ból ala kult ki az el sô nyil vá nos mû vé szi fó rum, a 
kép zô mû vé sze ket tö mö rí tô Lü cke TPT, vagy a ber -
li ni Neon Re al Ha rald Schul ze és Cle mens Grö szer 
ve ze té sé vel. A má so dik sza kasz ban a beava tott ság 
volt a leg fon to sabb ér ték. 

A het ve nes évek vé gén nagy vál to zás tör tént, ez 
volt a „Ki tö rés és meg ta ga dás” idô sza ka. Ek kor tól 
már va ló ban egy kiegé szí tô kul tú rá ról be szél he -
tünk, amit ne vez he tünk al ter na tív szub kul tú rá nak, 
vagy át vé ve az NDK ter mi nust, bo hém19 kul tú rá -
nak. A bo hém ka te gó riá ba so rol ha tóak a Hel mut 
Kreu zer ál tal meg ha tá ro zott in tel lek tuá lis szub kul -
tú ra kép vi se lôi, akik meg pró bál tak ki sza ba dul ni az 
NDK rend szer kol lek tív nyo má sa alól, ami re Erich 
Ho ne cker ha ta lom ra ke rü lé sé vel, és az ez zel já ró 
kul tu rá lis nyi tás sal le he tô sé gük is adó dott. „A szo -
cia lis ta alap el vek bôl kiin dul va vé le mé nyem sze rint 
az iro da lom és a mû vé sze tek te rén nem le het nek 
ta buk”, mond ta Erich Ho ne cker az NSZEP IV., 
1971. de cem ber 17-i ülé sén.20 

Egy év ti zed ké sés sel nyu gat ról las san be gyû rû -
zött a hip pi-kul tú ra, a Lo ve and Pe a ce, Wood stock 
szel le me, és új élet re kelt az 1965-ben be til tott beat -
ze ne. A len gyelor szá gi uta zá sok, ahol til tott le me -
zek és köny vek vár tak a tu ris tá ra, nem is be szél ve 
a na gyobb sze xuá lis sza bad ság ról, új re ménnyel töl -

13 Hans Ma y er kö re: A pol gá ri szel le mû el len kul tú ra 
14 Gün ther Wirth, Ge gen kul tur aus bil dungs bür ger li chem Geist. Auch jen seits der mar xi stis chen Dis si den ten gab es staats -

fer ne In tel lek tu el le In seln in der DDR, FAZ, Bil der und Zei ten, 1995. áp ri lis 1. 83. 
15 Han ne lo re Off ner–Klaus Schro e der (hrsg.), Ein ge grenzt – Aus ge grenzt. Bil den de Kunst und Par tei herrs chaft in der DDR 1961–

1989, Ber lin, Aka de mie Ver lag, 2001. 144. 
16 Wolf Bier mann éne kes Ham burg ban szü le tett, ké sôbb ön ként át te le pült az NDK-ba, majd 1976-ban egy köl ni kon certje 

után nem en ged ték vissza az or szág ba. 
17 1950-es Cso port 
18 Drez dai Mû vész arc hí vum 
19 bo hém: A klasszi kus bo hém ki fe je zés a XIX. szá zad ban fel buk ka nó, a kö zép osz tály ból ki vá ló, majd a pol gá rok kal szem -

be nál ló cso por tot je löl, akik nem azo no sul nak a ka pi ta lis ta gaz da sá gi és élet for má val. 
20 Manf red Jä ger (hrsg.), Kul tur und Po li tik in der DDR 1945–1990, Köln, ma gán kiadás, 1995. 140.
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töt ték el a mû vé sze ket. Cél juk to vább ra sem vál to -
zott: ki ke rül ni a til tá sok há ló já ból, és az NDK ál -
la mi kont roll ja alól. Az ezt az utat vá lasz tó mû vé -
szek eluta sí tot ták a szo cia lis ta em ber tí pust, és szem -
be men tek az ilyen jel le gû el vá rá sok kal. Ho ne cker 
alatt, a na gyobb sza bad ság mel lett is mû kö dött a 
cen zú ra. Az il le gá lis ak ti vi tást bör tön nel, ki to lon -
co lás sal ju tal maz ták. 

Bier mann 1976. no vem be ri ki to lon co lá sá val hir -
te len ko moly pa ra dig ma vál tás zaj lott le, mely meg -
szün tet te a het ve nes évek ele jé re jel lem zô mû vé szi 
sza bad sá got. A fe lül rôl jö vô vál tás nél kül a mû vé -
szek egy ré sze nem ke rült vol na át a má sik ol dalra, 
nél kü lük nem ala kul ha tott vol na ki a het ve nes évek 
vé gén az im már szó szo ros ér tel mé ben vett szub -
kul tú ra. Az NDK fennál lá sa óta elô ször fi gyel he tô 
meg szer ve zett el lenál lás egy to ta li tá rius el já rás ellen. 
A tün te tôk vé gül egy pe tí ciót jut tat tak el a nyu gati 
te le ví zió hoz, amit több mint száz igen is mert mû -
vész írt alá. Az NSZEP szank ciók kal vá la szolt a meg -
moz du lá sok ra, több író21 tá voz ni kény sze rült az író -
szö vet ség bôl. A fiata labb mû vé szek egy ré szét ki -
zár ták a szak szer ve ze tek bôl, és fel lé pé si ti la lom mal 
súj tot ták ôket. A vál to zás azon ban nem csak Ber -
lin hez és a ké sôbb hí res hír hedt té vált Prenz lau er 
Berg hez köt he tô. A het ve nes évek vé gé re a ha gyo -
má nyos mû vé sze ti köz pon tok ban, Drezdá ban, Lip -
csé ben, Hal lé ban, Er furt ban, Jé ná ban és Karl Marx 
Stadt ban is lét re jöt tek a he lyi al ter na tív cso por tok. 
A szer ve ze tek a tá vol ság és az el szi ge telt ség miatt 
ke ve set tud tak egy más ról, eb bôl ki fo lyó lag kü lön -
bö zô prog ra mo kat ké szí tet tek ma guk nak. Nem ala -
kult ki köz tük sem mi fé le hie rar chia, nem dol goz -
tak ki egy sé ges ak ció prog ra mot. In kább egy szo li -
da ri tá si „szük ség ben az erô” össze tar tást fi gyel he -
tünk meg köz tük, kü lön bö zô fi lo zófiák kal, 
in for má lis kö rök kel, és gyor san vál to zó cso portok -
kal. A fô ka pocs, a fô ideo ló gia a ha tal mi me cha niz -
mu sok, az in tel lek tuá lis ká der kar rier eluta sí tása volt. 
Bár a cso por tok nem áll tak szo ros kap cso lat ban egy -
más sal, mégis sok ha son ló sá got mu tat nak: 

– Tag jaik rit kán vet tek részt hi va ta los kiál lí tá -
so kon és felol va sá so kon, bár né me lyek még szak -
szer ve ze ti ta gok vol tak. 

– A hi va ta los kul tú ra nem lé te zô nek te kin tet te 
ôket, mégis fo lya ma to san pró bál ko zott a vissza hó -
dí tá suk kal. 

– A ta gok nagy több ség ben 1951 és 1963 között 
szü let tek, az idô seb bek ko ráb ban vagy a hi va ta los, 
vagy az ama tôr kul tú ra te rü le tén te vé keny ked tek. 

– Az al ko tók át lép ték a kü lön bö zô mû vé sze tek 
ha tá rait. Mi vel nem tar toz tak egyik szak szer ve zet -
hez sem, kü lön sza bá lyo kat al kot tak ma guk nak. 
Kez det ben spon tán mó don, ké sôbb prog ram sze -
rûen. Fes tôk, köl tôk, grafi ku sok, fo tó sok, ze né szek 
és filme sek hoz tak lét re kö zös pro duk ció kat. 

– A mû vé sze ti al ko tá so kat pri vát ke re tek között 
mu tat ták be, la ká sok ban, is me rô sök elôtt. A mû -
vek nagy ré szét nyu ga ti gyûj tôk vá sá rol ták meg. 

– Az al ko tói mun ka egye di volt, de a kül sô nyo -
más ha tá sá ra a cso por ton be lül is ki sebb cso portok 
kép zôd tek, kö zös prog ra mok lát tak nap vi lá got. 

– A ta gok gyak ran vál lal tak ali bi-mun kát, fô leg, 
ha nem volt meg a hi va ta los mû vész lét hez szük sé -
ges fel sô fo kú vég zett sé gük.22 

Az al ter na tív kul túr kör zárt volt. Kb. 250 ak tív 
sze rep lô rôl tu dunk, a má so dik nyil vá nos sá got az 
500–800 fô bôl ál ló kö zön ség kép vi sel te. Az al ter -
na tív cso por tok több sé ge eluta sí tot ta az esz té ti ka, 
a mû vé szet köz vet len be ve té sét az el len zé ki mun -
ká ba, en nek el le né re a min den nap jaik, ma ga a 
puszta lé tük ak ko ra po li ti kai tar ta lom mal bírt, ami 
mellett nem le he tett csu kott szem mel el menni. Hel -
muth Kreu zer ír ja a Die Bo he me cí mû mû vében: 
„A tipikus bo hém beál lí tó dás nem más, mint 
progra ma ti kus in di vi dua liz mus, a más ság ra, kü -
lön bö zésre va ló vágy, szé gyen te len pro vo ká ció a 
kon ven cio ná lis élet ve ze tés sel szem ben, ha tá ro zot -
tan kép vi selt igény az esz té ti kai, mo rá lis és po li ti -
kai eman ci pá ció ra.”23 

Egy au tark, tel je sen füg get len mû vé szi és kul -
tu rá lis kö zeg kiala kí tá sa azon ban tel je sen el kép zel -
he tet len volt. Az NDK szub kul tú rá ja min dig az al -
kal maz ko dó ké pes ség és az el lenál lás kö zött egyen -
sú lyo zott. A ra di ká lis el ha tá ro ló dás, és az au to nó -
mia he lyett in kább egy faj ta oz mo ti kus vi szony ban 
állt a ha ta lom mal. 

Fel me rül a kér dés, ahogy 1990-ben Pá rizs ban 
is fel me rült, hogy ez a spe ciá li san ke let né met kul -
túr for ra da lom egy más po li ti kai rend szer ben is elér -
he tett vol na-e ek ko ra ha tást, és va jon pár hu zam ba 
le het-e ál lí ta ni a nyu gat- eu ró pai 1968-as moz gal -
mak kal. Bár van nak nyil ván va ló azo nos sá gok, mint 
a drez dai és lip csei kom mu na-a la kí tá si tö rek vé sek, 

21 1979. jú nius 7. Ki lenc írót zár nak ki az író szö vet ség bôl, töb bek kö zött: Hei ner Mül lert, An na Seg herst, Sa rah Kirsch-t. 
22 Uwe Kol be, Die Si tu a ti on, Göt tin gen, Wal len stein Ver lag, 1994. 27. 
23 Hel mut Kreu zer, Die Bo he me. Beit rag zu ih rer Besch rei bung, Metz ler, Stutt gart 1968. 47–48.
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a ze né hez, fi lo zófiához, kép zô mû vé sze tek hez va ló 
kri ti kus hoz záál lás, a nyu ga ti élet stí lus mó do sult 
át vé te lé re irá nyu ló erô fe szí té sek, az itt tör tént vál -
to zás nem ra gad ha tó meg nyu ga ti szo cio ló giai ter -
mi no ló giá val. A „nem kom pa ti bi li tás” fô oka, hogy 
az NDK au to nó mia igénnyel fel lé pô moz gal mai a 
tör vény ke re tein be lül nem ala kít hat tak ki va ló di 
el len kul tú rát, mely ben a dik ta tú ra fennál lá sa alatt 
hi va ta lo san nem is ve het tek vol na részt, így nem is 
ne vez het ték meg tö rek vé sei ket. 

 
A Prenz lau er Berg 

 

 APrenz lau er Berg nap jaink ra iga zi le gen dá vá 
vált. Az NDK fennál lá sá nak utol só két év ti ze -
dé ben mág nes ként von zot ta a fu ra ala ko kat, 

az al ter na tív kul tú ra cent ru ma és szi no ni má ja lett. 
A ke rü let a ren det len ség és ren de zet len ség szi ge te 
volt, ott hont nyúj tó me ne dék, ám egy ben a nyu -
ga ti mé diák ál tal jól be vi lá gí tott szín pad, ahol élet -
re kel tek az el len té tek, me lyek bôl az or szág ban el -
sô nek itt ala kul tak ki a po li ti kai el lenál lá si moz gal -
mak elô fu tá rai. Ha utó lag pró bál juk meg be ska tu -
lyáz ni az itt moz gó ala ko kat, ak kor a „kí vül ál ló” a 
leg dur vább jel zô, amit al kal maz ha tunk rá juk. 
A Prenz lau er Berg egy nagy ra nôtt klub volt, kö -
tött já ték sza bá lyok kal, kiala kult és mû kö dô hie rar -
chiá val, me lyet jól is mert elôadók ve zet tek, akik 
kö zött akadt köl tô, kiadó, kép zô mû vész. Kö zü lük 
is a legis mer tebb a Stasi nem hi va ta los mun ka társa, 
Sas cha An der son. 

 
Fô ker tész az üveg ház ban 

 

 S as cha An der son volt a fô ker tész az üveg ház -
ban. Az 1953-as szü le té sû fér fi a nyolc va nas 
évek al ter na tív kul tú rá já nak egyik leg fon to -

sabb alak já nak szá mí tott, ne ve a het ve nes évek ben 
vált is mer té. Drez dá ból in dult, mint szer zô, szer -
ve zô, kiadó és kü lön bö zô ze ne ka rok éne ke se. 

A nyolc va nas évek ele jén köl tö zött Ke let-Ber lin be, 
és in nen tôl kezd ve nagy sze re pet ját szott a Prenz -
lau er Berg -i ese mé nyek ala kí tá sá ban. Már Drez dá -
ban IM-ként24 dol go zott „Da vid Men zer” ál né ven. 
A ba rá tok ról, ak ti vis ták ról és a szub kul tú rá ban las -
san kiala ku ló rend szer rôl szó ló rész le tes je len té sei 
alap ján a Stasi jól nyo mon kö vet het te az ese mé nye -
ket. An der son 1986-ban ki ván do rolt Nyu gat- Ber -
lin be, de a kém te vé keny ség gel ott sem ha gyott fel.25 

Ér de kes kér dés, hogy va jon Sas cha An der son 
miért vált kém mé az al ter na tív kul tú ra kel lôs kö -
ze pén? Az op po zí ció több sé gé tôl el té rôen miért 
nem az NDK tör vé nyei nek ki ját szá sá val elé gí tet te 
ki a ka land vá gyát, miért mû kö dött együtt az ál lam -
ha ta lom mal? 

„Min dig is kém akar tam len ni.”26 A mai na pig 
nem is mert, hogy An der sont bár ki is kény sze rí tette 
vol na a je len tés re. Önélet raj zi köny vé ben is azt írja, 
hogy ön kén te sen je lent ke zett a drez dai iro dá ban. 

Az ál lam biz ton ság a nyolc va nas évek ben már 
nem iga zán ér dek lô dött az iro da lom, a mû vé szet 
és még ke vés bé a ki sebb sé gi esz té ti ka iránt. Az ér -
dek lô dé sük fô te rü le tét a mû vé szet ál tal lét re jött 
élet ve ze té si vál to zá sok és azok szo ciá lis ki ha tá sai 
tet ték ki. Az al ter na tív mû vé szet ha tá sá ra és kapcso -
lat rend sze rén ala kult ki a po li ti kai op po zí ció, amit 
vi szont má niá ku san és hi perér zé ke nyen fi gyel tek.27 

Nyu god tan el fe lejt het jük az il lú ziót, hogy lé te -
zett Ber lin ben egy tel je sen sza ba don mû kö dô ke -
rü let, amit a mû vé szet ál cá zá sá ban si ke rült sza bad -
ság gal meg töl te ni. „Nem szí ve sen hasz ná lom a 
szub kul tú ra szót, mert nem fe di tel je sen a va ló sá -
got. De a je len ség re nem il le nek tel je sen a má so -
dik kul tú ra, az al ter na tív kul tú ra az un der gro und 
vagy hát tér kul tú ra meg ne ve zé sek sem.”28 Ma ga Sas -
cha An der son ad ta meg a kul csot a Sta si nak: „Itt 
nem va la miért, nem va la mi el len, ha nem min de -
nen kí vül élünk.”29 Ez zel a mon dat tal vál tak le a 
Prenz lau er Berg mû vé szei a po li ti kai ak ti vis ták tól, 
az egy há zi és öko moz gal mak tól.30

24 IM: a Stasi nem hi va ta los mun ka tár sa 
25 Lutz Ra the now, Flucht be we gung, Der Spie gel, 1986. szep tem ber 1. 74–78. 
26 Sas cha An der son, Sas cha An der son. Au to bi o gra phie, Köln, Du Mont, 2002. 178. 
27 El ke Erb–Sas cha An der son (hrsg.), Be rüh rung ist nur ei ne Ran ders chei nung. Neue Li te ra tur in der DDR, Köln, Kie pen heu -

er und Witsch, 1995. 201. 
28 Chri stoph Tan nert, Nach re a li stis cher Eins chä tzung der La ge, in Mat thi as Flüg ge (hrsg.), Der Riss im Raum. Do ku mentation: 

Ei ne Aus stel lung der Gu ar di ni Stif tung in Ber lin, Mar tin- Gro pi us- Bau (26.11.94–5.2.1995), Ber lin, Gu ar di ni- Stif tung, 1996. 44–
47. 

29 Uo. 
30 Pet ra Ja co by, Kol lek ti vie rung der Phan ta sie? Künst ler grup pen in der DDR zwis chen Ve rein nah mung und Erfindungs ga be 

(Broschiert), Bie le feld, Trans cript, 2007 ja nuár. 187.
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A Tar ka Köz tár sa ság 
 

 A „Tar ka Köz tár sa ság” jól hang zó mí tosz, de csa -
ló ka, ugyanis a Prenz lau er Berg ben so ha nem 
ala kult ki ho mo gén „má sik kul tú ra”. A ne -

gyed re sok kal jel lem zôbb a de cent ra li zált egy más 
mel lett élés, a cso port kép zô dés, a hely zet re jel lem -
zô po li ti kai-mû vé sze ti ak ciók és pro jek tek lét re ho -
zá sa, me lyek élet re hí vói in kább to le rál ták egy mást, 
mint sem prog ram sze rûen há ló ba tö mö rül tek volna. 
Több köz pont ala kult ki, ezek egyi ke az LSD-ne -
gyed nek ne ve zett a Lyche ner, a Schlie mann, és az 
Oder ber ger Stras se ál tal ha tá rolt te rü let. A Kna ack 
Stras se vagy a Koll witzp latz is nép sze rû la kó- és al -
ko tó hely volt, me lyet ké sôbb a te rü let gyúj tó pont -
já nak ne vez tek. Klaus Mi chael így ír a nyolc va nas 
évek ben meg je le nô un der gro und lap já ban, a Li ané -
ban: „A het ve nes évek so rán eme kis te rü let re sû -
rû sö dött össze szám ta lan krea tív kis mû hely, me -
lyek bôl szé pen las san kiala kult egy sza bad el vû kul -
tú ra to po gráfiája.”31 

Az épü le tek ál la gá nak gyors rom lá sa ér zé ke nyen 
érin tet te a ke rü le tet. Az om la do zó há zak és az ezzel 
já ró ér ték csök ke nés ma gá val hoz ta az egy ko ri mun -
kás ne gyed átala ku lá sát. A ko ráb bi la kók a pa nel -
há zak kér dé ses lu xu sát vá lasz tot ták, a jel leg te len 
Mar zahn ba, vagy Hel lers dorf ba ván do rol tak, üres, 
pusz tu ló la ká so kat hagy va ma guk mö gött. A tá vo -
zá suk kal be kö vet ke zô szo ciá lis ré teg vál tás he lyet 
kí nált a vi dék rôl a fô vá ros ba köl tö zô „új be te le pü -
lôk nek”. A ki fe je zés alatt min de nekelôtt mû vé szek, 
ér tel mi sé giek, egye te mis ták, szel le mi sza bad fog lal -
ko zá súak, mun ka ke rü lôk és bû nö zôk búj tak meg, 
akik egy re na gyobb arány ban fog lal ták el a ki ha ló -
fél ben le vô ke rü le tet. A tö me ges „fe ke te” be te le pü -
lé sek kel, a la kás fog la lá sok kal le járt a la kó bi zottságok, 
a ház mes te rek, és a ház ke ze lô ség ide je. A nyolc va -
nas évek ben a fô vá ros felad ta a har cot, ad dig ra az 
ön ké nyes la kás fog la lók miatt tel je sen át lát ha tat lan -
ná vált a hely zet. Fes tôk, szín ját szó cso por tok, 
együt te sek ju tot tak ily mó don gond nél kül pró ba -
hely hez, mû te rem hez. A ma is itt élô bel sô épí tész, 
Wolf gang Kil sze rint er rôl az idô szak ról le he tet len 
szen ti men ta liz mus és nosz tal gia nél kül be szél ni. 

„A ha tal mas mû vész ne gyed nem ki kö nyör gött, vagy 
ki har colt te rü let volt, mint egy ál la mi lag el tûrt és 
agyon hall ga tott lét for ma. An nál job ban vi rá goz ha -
tott, mi nél ke ve sebb ál la mi ha tal mat en ge dett a so -
rai ba, míg a ha ta lom, egész egy sze rûen el vesz tet te 
a rá lá tá sát.”32 

A mû ter me ken, la ká so kon, ma gán ga lé riá kon és 
a ké sôbb az al ter na tív elôadók ál tal hasz nált egy -
há zi ter me ken kí vül ál la mi kul túr há zak és FDJ33 
ifjú sá gi klu bok is mû köd tek a ke rü let ben, de a leg -
na gyobb szám ban mégis a szo cia lis ta idôk höz ké -
pest igen sû rûn nyí ló és mû kö dô kocs mák kép vi -
sel tet ték ma gu kat. Ezek nem vol tak a szó szo ros 
ér tel mé ben vett mû vész kocs mák, bár né mely kávézó 
vagy ven dég lô mégis fon tos ta lál ka hely nek szá mí -
tott, ahol a Prenz lau er Berg -i al ter na tí vok megoszt -
hat ták egy más sal vi lág meg vál tó ter vei ket. Lo thar 
Lang mû kri ti kus így te szi fel a kér dést: „Vajon a 
Prenz lau er Berg olyan le he tett, mint Pá rizs? Le het, 
hogy a Prenz lau er Al le e-n volt a „Mo sa ik”, a „Flore”. 
Az „1900” eset leg a Hau se mann Stras sén ta lál ha tó, 
míg a „Deux Ma gots” vagy a „Wie ner Ca fe” ma ga 
a Lipp len ne?”34 

Az itt kiala kult hely zet nek gyor san hí re ment az 
or szág ban. Jür gen Schwei ne bra den, a het ve nes 
évek ben ér ke zett drez dai pszi cho ló gus a drez dai 
mû vész kö rök kel, A. R. Penck kel és Pe ter Herr man -
nal va ló kap cso la tá val szí ne sí tet te a ber li ni mi liôt. 
1974-ben egy hát só lép csô há zi he lyi ség ben in dí -
tot ta be az EP Ga lé riát, mely a Prenz lau er Berg elsô, 
hi va ta lo san is az NDK kul tú ra-, il let ve a szo cia lista 
mû vész kép-el le nes lé te sít mé nye volt. A ha gyo -
mány te rem tô ház fog la lá si ak ciót töb ben is öröm -
mel kö vet ték, töb bek kö zött Hans Scheib a Raumer 
Stras sén, a Strom bo li, majd ké sôbb a Zin no ber báb -
ját szó cso port a Kna ack Stras sén. Ek kor nôt te ki 
ma gát kul thellyé a Sredz ki Stras se 64, ahol 1980-tól 
fo lya ma to san több egy más mel lé szer ve zô dött nem 
hi va ta los ga lé ria mû kö dött és adott ott hont egy év -
ti ze den ke resz tül kü lön bö zô mû ter mi kiál lí tá sok -
nak. A nyil vá nos he lye ken túl a la ká sok ban is élénk 
éj sza kai élet folyt. Nyu ga ti ven dé gek ér kez tek, tit -
kos iro dal mi felol va sá sok zaj lot tak, sten ci le zett pa -
pí ro kon ter jedt a sza miz dat kul tú ra.35

31 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, i. m. 143. 
32 Wolf gang Kil, Prenz lau er Berg, ein Be zirk zwis chen Le gen de und All tag, Ber lin, Ni co lai, 1986. 45. 
33 A KISZ NDK-be li meg fe le lô je 
34 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, i. m. 203. 
35 An nett Grösch ner–Bar ba ra Fels mann, Durch gang szim mer Prenz lau er Berg Ei ne Ber li ner Künst ler so zi al ges chich te in Selb staus -

künf ten, Ber lin, Lu kas Ver lag, 1999. 238.
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Prenz lau er Berg kul tú rá ja 
 

 APrenz lau er Berg -i kul tú ra alatt az al ter na tív 
moz gal mak utol só év ti ze dét ért jük (1979– 
1989). Ma már biz to san tud juk, hogy ez a 

szub kul tú ra mint kul tú ra nem volt au to nóm, nem 
állt va ló di el len tét ben a rend szer rel. Az al ko tók 
gyak ran az zal az igénnyel lép tek ki a hi va ta los ke -
re tek kö zül, hogy meg ta lál ják ön ma gu kat, ál ta lá -
ban nem po li ti kai okok dön töt tek. A részt ve vôk 
val lo má sai ban gyak ran mást ol vas ha tunk, mint a 
mai in terp re tá ciók ban. Nem te kint he tünk el at tól 
a tény tôl, hogy a ne gyed legak tí vabb ve ze tôi a Stasi 
al kal ma zá sá ban áll tak, és a mun ká juk so rán ren -
ge teg irat, je len tés ke let ke zett, me lyek tel jes pon -
tos ság gal tá jé koz tat ták a ha tal mat a Prenz lau er 
Berg ben fo lyó ese mé nyek rôl. 

Chri stoph Tan nert mû vé szet tör té nész is a ber -
li ni Prenz lau er Ber gen kós tolt be le eb be a vi lág ba, 
és az el sô pil la nat tól kezd ve do ku men tál ta az ese -
mé nye ket. Részt ve vô ként és ku ta tó ként ma úgy 
látja, hogy a „má sik kul tú ra” üveg há zi kö rül mé -
nyek kö zött te nyész he tett, amit min den ol dal ról vi -
gyá zó sze mek les tek az üveg fa lon túl ról. Et tôl per -
sze se jobb, se rosszabb nem volt, mint le he tett 
volna. Fennál lá sa alatt eg zo ti kus nak, in no va tív nak 
tûnt mind for mai, mind tar tal mi szem pont ból, zárt -
sá ga miatt a be nem ava tot tak elôl a lé nyeg rejt ve 
ma radt, az in terp re tá ció hoz szük sé ges volt a tit kos 
nyelv is me re te. „Min den eset ben szá mol tunk a kar -
ha ta lom meg je le né sé vel, fel buk kan tak a ga lé riák -
ban, a la ká so kon, mi pe dig el hit tük, hogy ami ve -
lünk tör té nik az igaz. Büsz kék vol tunk rá, hogy 
bein dí tot tunk egy moz gal mat, ami más, mint a szo -
cia lis ta rea liz mus út ja.”36 

„Az al ter na tí vok am bi va len sen fo gad ták a be skatu -
 lyá zá si pró bál ko zá so kat. A kül sô meg szó lí tá so kat el -
uta sí tot ták, hisz a hi va ta los ke re te ken kívül esô cso -

 port kép zés re az ál lam erô szak kal vá la szolt. Más részt 
vi szont a ber li ni Penz lau er Berg la kóit egy erôs mi -
ti kus szál kö töt te össze, az össze tar to zás ér zé se. Ezt 
az ér zést büsz kén vál lal ták, in nen ered a ma is hasz -
ná la tos „Prenz lau er Berg Li te ra tur37 el ne ve zés is.”38 

 
Kas par út ja a Zin no be rig 

 

 Az NDK-ban a má so dik vi lág há bo rú után fel -
szá mol ták a ha gyo má nyos csa lá di báb szín -
háza kat,39 szin te „szó sze rint ir tot ták ôket.”40  

A ma 83 éves Wolf gang Hen sel a Pir nai Utazó Báb -
szín ház ve ze tô je ként több ször is beutaz ta Ke let-Né -
metor szá got. A het ve nes évek ben el hagy ta az or -
szá got, és Würz burg ban új éle tet kez dett, Kas per41 
a do boz ba ke rült. Nem Kas pe ren múlt, hogy vé get 
ér tek a ván dor lá sok, az NDK kom mu nis ta dik ta -
tú rá já ba nem il lett be le sem a sza bad szá jú kis fickó, 
sem ma ga Hen sel. „A Kas par da ra bok lel ke és lé -
nye ge az imp ro vi zá lás, hogy az em ber nek nem kel -
lett az elô re megírt szö veg könyv höz tar ta nia 
magát.”42 Ez ter mé sze te sen fô leg a fel nôtt elôadá -
sok nál, a Faust nál, vagy We ber Bû vös va dá szá nál 
oko zott prob lé mát. Hen sel szí ve sen hoz zá tet te a 
spon  tán meg jegy zé seit a da ra bok hoz. Egy schwe -
ri ni Faust elôadá son, ami kor Kas per épp el bújt az 
ör dög elôl, Hen sel bá bos szá ján a kö vet ke zô mon -
dat csusszant ki: „Az em ber itt még az In for má ciós 
Hi va talt43 sem ta lál ja.”44 A kö zön ség so rai ban je -
len lé vô meg fi gye lôk azon nal fel kap ták a fe jü ket. 
Nem de rül tek jól a vic cen, sôt a szü net ben meg je -
len tek a szín fa lak mö gött. En nek a meg jegy zés nek 
meg lesz a kö vet kez mé nye, fe nye ge tôz tek. Nem 
sok kal ké sôbb a Pir nai Báb szín ház ját szá si ti lal mat 
ka pott egész Meck len burg te rü le té re. Az NDK re -
zsim tar tott a báb já té ko sok tól. Nem tud ta ho va ten -
ni a szem te len Kas pert, aki „epés meg jegy zé sei vel 
eset le ge sen ve szé lyez tet he ti az NDK fennál lá sát.”45 

36 Chri stoph Tan nert, i. m. 47–48. 
37 Prenz lau er Berg -i iro da lom: ki mon dot tan a nyolc va nas évek Prenz lau er Berg -i iro dal ma 
38 Uwe Kol be, Die Si tu a ti on, Göt tin gen, Wal len stein Ver lag, 1994. 34. 
39 A „ha gyo má nyos báb szín ház” alatt a Kas par the a ter tí pu sú, ál ta lá ban uta zó csa lá di báb szín há za kat ér tem. 
40 G. Wein kauff, Kin der und Fi gu ren – ein pä da go gis ches oder künst le ris ches Phä no men?, in W. Schnei der–D. Brun ner, 

(hrsg.), Fi gu ren the a ter – Das The a ter für Kin der? Frank furt am Main, 1994. 138–143. 
41 Kas par, Kas perl, Kas per, Kas per le egy és ugyanazon fi gu ra. 
42 Wolf gang Hen sel, Kas pers Weg von Ost nach West, Erin ne run gen an die Pir na er Pup pens pie ler, Det tel bach, J. H. Röll Verlag, 

2008. 123. 
43 In for má ciós Hi va tal, a Stasi elô szer ve ze te. 
44 Wolf gang Hen sel, i. m. 127. 
45 Pup pens pie ler Wolf gang Hen sel: Wie der Kas per die DDR-Spi tzel är ger te, (könyv aján ló), Ma in post, 06. 03. 2009. 23.



95

A bi zott sá gok egé szen a het ve nes éve kig jár ták az 
or szá got, hogy a cse pû rá gók ból ál ló csa lá di báb -
szín há za kat mie lôbb be zá rat has sák. A ma rio nett és 
ké zi bá bok he lyett új tech ni kát igye kez tek meg ho -
no sí ta ni, az orosz mes ter, Szer gej Obrasz cov pál -
cá val moz gatott báb jai és a wa y ang tech ni ka vált 
kö ve ten dô példává. 

Obrasz cov moszk vai szín há za alap ján in dult 
meg az új báb szín há zi há ló zat kiala kí tá sa, il let ve a 
báb szí nész kép zés. Az in téz mé nye sí tett rend szer -
ben a kis és nagy gye re kek je len tet ték a cél kö zön -
sé get. „A da ra bok di dak ti kus cél lal for dul tak a gye -
rek kö zön ség fe lé.”46 Obrasz cov lá to ga tá sa után a 
mi nisz té rium ti zen két báb szín ház ala pí tá sát tûz te 
ki cé lul az egész or szág te rü le tén, az zal az egy ki -
kö tés sel él ve, hogy a ko ráb ban jól mû kö dô csa lá -
di báb szín há zak üze mel te tôit az épü le tek kö ze lé -
be se en ged jék. Azon nal fel me rült a kö vet ke zô 
prob lé ma, hogy ha ôk nem, ak kor va jon ki játsszon 
majd az új szín há zak ban. 

A hiányt pó to lan dó 1966-ban az Ernst Busch 
Egye te men bein dult a báb szí nész és báb ké szí tô 
szak, az el sô év fo lyam 1966-ban kez dett. Az újon -
nan be ve ze tett kép zés nagy elô nye a tra dí ció és 
kö te le zett ség nél kü li ség volt, ami te ret adott a 
fiata lok el kép ze lé sei nek. A het ve nes évek ben vég -
zett év fo lya mok egy sze ri ben vé gett ve tet tek a ka -
no ni zá ciós fo lya mat nak, és pár év múl va in no va -
tív fej lô dést in dí tot tak be, min de nekelôtt a fô vá -
ros ban. 

Fô cél ju kat a sa ját iden ti tás ke re sé sé ben je löl ték 
meg. Ek kor ve zet ték be a köz tu dat ba a „báb já ték -
mû vé szet” ki fe je zést. A já ték túl nôtt a pusz ta bá -
bo kon, a báb szín há zi pro duk ció több szak te rü let 
összeol va dá sá val jött lét re. Egy re fon to sab bá vált a 
szí né szi já ték, a ren de zés, a szín pad kép, te ret kért 
ma gá nak az ani má ció, a báb ve ze tés, a dra ma tur gia 
és a ze ne is.47 Tech nau alap ján azért esett a vá lasz -
tás a „báb já ték mû vé szet” ki fe je zés re, hogy „a báb 
ki sza ba dul jon a gye rek já ték ka te gó riá ból, és igé -
nyes mû vé szi al ko tás ként le gyen je len.”48 

Bren de nal sze rint a het ve nes évek pro fesszio na -
li tás ra va ló tö rek vé sei épp az NDK al ter na tív, je len, 
vagy „más- szín ház”-be li tö rek vé sei vel es tek egy be. 
„A sa ját gyö ke rek hez va ló vissza té rés, a ha gyo má -
nyos ma rio nett és ké zi bá bok új ra fel fe de zé se tit kos 
szö vet sé get ho zott lét re az in téz mé nye sült ka no nizá -
ció el le né ben. Ez volt a kez de te a báb já ték fo lya ma -
tos mû vé szi új raér tel me zé sé nek és a fej lô dés nek.”49 

 
A Kas per le- po li ti ka 

 

 Ahet ve nes évek vé gé tôl ál ta lá nos agó nia és ki -
me rült ség jel le mez te az NDK mû vé szeit. A ré -
gi vá ros ne gye dek le bon tá sa, a pol gá ri ma rad -

vá nyok el tün te té se, a fal, a vál to zás le he tet len sé ge 
rá nyom ta a bé lye gét a köz han gu lat ra. Az év ti zed 
ál ta lá nos jel sza va, az „in ten zí ven ki ter jesz tett rep -
ro duk ció” a báb mû vé szet re nem volt nagy ha tás -
sal. Ám a nyolc va nas évek ele jén Sil via Bren de nal 
sa ját leírá sa alap ján ta nú ja volt a Kas per-figu ra új -
jáéle dé sé nek. Az el ve szett ér te lem va dá szai volt a 
Zin no ber -e lô a dás cí me, ami ak ko ri ban tel je sen szo -
kat lan és ki mon dot tan bá tor mó don mu ta tott rá a 
foj to ga tó tár sa dal mi vi szo nyok ra. „Ma sem ér tem, 
hogy ho gyan si ke rül he tett a cso port nak így meg -
té vesz te nie a po li ti kai cen zú rát, és en ge délyt sze -
rez ni eh hez a da rab hoz.”50 Kas per for ra dal mi po -
ten ciál ja a mai de mok ra ti kus Né metor szág ban szin -
te utá né rez he tet len, de a har le ki ni hôs vi ta li tá sá -
hoz még sem fér két ség. A szín ház tör té né sze ket 
megoszt ja, hogy a Kas per-figu ra az NDK-ban poli -
ti kai tar tal mat hor do zott-e, de ha el fo gad juk, hogy 
a báb mû vé szet cél kö zön sé ge sem fel tét le nül a 3–9 
éves ko rosz tály, ak kor nyu god tan fel té te lez het jük, 
hogy a pa la csin ta sü tô sem az, ami nek lát szik. Ha 
ez még min dig nem len ne elég, ak kor Kas per ál ta -
lá nos elûzé se a szín pad ról ta lán elég bi zo nyí ték le -
het. „Kas per ha lott. Vé ge a mu lat ság nak?”51 

Kas per ha lott nak tûnt, de a báb já ték vagy pan -
to mim ál cá ja mö gött mégis csak le he tô ség nyílt rá, 
hogy újabb mû vé sze ti ki fe je zés mó dok kal kí sér le -

46 S. Bren de nal, Zur The o rie und Pra xis des Pup pen the a ters in der DDR, in W. Schnei der–D. Brun ner (hrsg.), Fi gu ren theater 
– Das The a ter für Kin der?, Frank furt am Main, Nold, 1994. 21–25. 

47 G. Wein kauff, Kin der und Fi gu ren – ein pä da go gis ches oder künst le ris ches Phä no men?, in W. Schnei der–D. Brun ner, (hrsg.), 
Fi gu ren the a ter – Das The a ter für Kin der?, Frank furt am Main, Nold, 1994. 213. 

48 Tech nau, Ein lei tung/Über die deuts che Pup pen the a ter sze ne, in Das an de re The a ter oder pol nis che Part ner- Zeitsch rift, len -
gyel–né met kü lön szám, adat nél kül, 200? 

49 S. Bren de nal, i. m. 21–25. 
50 Uo. 
51 Par tick Wil der mann, Lasst Knüp pel spre chen, Ta gess pie gel, 29.10.2007. 32.
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tez ze nek. A Mensch ing und Wen zel52 duó, vagy a 
Zin no ber elôadá sai ilyen szem pont ból igen kü lön -
le ges nek szá mí tot tak. Az el sô pil lan tás ra ár tal mat -
lan nak tû nô, le bu tí tott Kas per le nél kül a Zin no bert 
Ber lin ben azon nal be til tot ták vol na, és Karls En ke -
lék hez ha son lóan csak a lip csei szín pa do kon lép -
het tek vol na fel. A Front the a ter kí sér le ti da rab ja, 
mint Pe ter Tur ri ni Pat kány va dá sza ta53 sem ka pott 
hi va ta los ját szá si en ge délyt, így a cso port csak ama -
tôr szín ház ként mû köd he tett. 

A vi dám kis fickó, azaz Kas per szo ros ro kon ság -
ban áll az ar tis ta vagy uta zó cir ku szok, ko mé diá sok 
ha son ló alak jai val. Min dig is ô tes te sí ti meg az ér zé -
kit, a szen ve dé lyek tôl iz zó lel ket. A tár sa dal mi normá -
kon és ka te gó riá kon kí vül mo zog, amik vi szont az 
adott da rab fo lya mán lép ten nyo mon utolérik. Más -
részt a kí vü lál lás le he tô sé get ad a ját szók nak a rejtett 
tár sa da lom kri ti ká ra, po li ti kai sza tí rá ra. „Hans wurst 
nem szí ve sen lá tott ké sei utód ja nagy mel lé nyû, gát -
lás ta lan alak ként lép fel, mégis a nyil vá nos ság egy -
faj ta ka ta li zá to rá vá vá lik, ami min den kor ve szé lyez -
te ti a jó ság és igaz sá gos ság el vét, mert a bo lon dok 
sza bad sá gá val mond ja ki, és tel jes nyílt ság gal vál lal -
ja a szo ciál kri ti kus meg jegy zé seit. El mond hat ja, amit 
min den ki gon dol, de sen ki nem mer ki mon da ni. Jó 
eset ben Kas pert meg véd te a bo lon dok sza bad sá ga.”54 

A punch- nak Ang liá ban mind a mai na pig meg -
van a ma ga sze re pe, ô a fe ke te hu mor kép vi se lô je. 
So káig ret te ne tes alak volt, aki ki dob ja a gye re két 
az ab la kon, agyonüti a fe le sé gét, miu tán az pa nasz -
kod ni mert rá, be da rál ja a kiér ke zô rend ôrt és 
felakaszt ja a hó hért. Az anar chisz ti kus já té kok ban 
a punch min den kit le gyôz, még az ör dö göt és a ha -
lált is. Igen bo nyo lult jel lem. El sô sor ban egy ma -
csó, de egy ben egy igen élet igen lô, nagy ked vû em -
ber, aki kí mé let len nyílt ság gal be szél a tár sa da lom -
ról, és egy ben ön ma gá ról is reflek tál. Kas per nek 
min dig is ha tal ma volt, amit a min den ko ri po li ti -
ka szí ve sen ki is hasz nált. A Wei ma ri Köz tár sa ság 
vö rös Kas pe re egyetér tett a kom mu nis ta és szo cia -

lis ta ta nok kal, ôt kö vet te va la mi vel ké sôbb a fa sisz -
ta bar na Kas per, aki a rab lók he lyett a zsi dó kat 
csap ta agyon a szín pa don. Az NDK-ban lé te zett 
töb bek kö zött Ver kehrs- Kas per,55 Um welt- Kas -
per.56 Kas pert a ha ta lom ideo lo gi zál ta, így el vesz -
tet te a po li ti kai sza bad sá gát és az ere de ti imá zsát. 
A fel nôtt né zôk nem vet ték töb bé ko mo lyan, át mi -
nô sült ki zá ró la gos gye rek báb bá. 

 
the a ter Zin no ber – Az egyet len nem ama tôr  

füg get len szín ház az NDK-ban 
 

 B er lin, Prenz lau er Berg, Kna ack Stras se 45. Az 
NDK el sô füg get len szín há zi cso port já nak ott -
ho na. 1980-ban he lyez ték ki az ala pí tó ta gok, 

Hans Krü ger, Die ter Kraft, Idu na He gen, The re sa 
Her wig, Ga brie le Hä nel, Gün ther Lind ner, Wer ner 
Henn rich, Chri sti an Wer din, Hart mut Mech tel, 
Stef fen Reck a sár ga fénnyel vi lá gí tó lam piont a kis, 
fél-szu te rén he lyi ség ki ra ka tá ba. A csa pat hoz ké -
sôbb csat la ko zott az író Ul rich Zie ger is. A kis lám -
pás egy tit kos hely re ve ze tett, me lyet 1990-ig a Zin -
no ber, majd 1995-ig a csa pat egy ré szé bôl ala kult 
The a ter oh ne Na men57 bir to kolt.58 

 
Kez de tek – Neu Bran den burg 

 

 Acso port mag ja 1976-ban ta lál ko zott Neu 
Bran den burg ban, az NDK 13., a köz pon ti ter -
ve ken felül ala pí tott báb szín há zá ban. A fris -

sen vég zett szí né szek az or szág kü lön bö zô egye te -
mei rôl ke rül tek ide, ke res vén a szá muk ra el fo gad -
ha tó utat, al ko tó- és élet te ret. Az új ta gok kal egy 
tit kos kér dô ívet töl tet tek ki, mely ben a mû vé szi po -
zí ción kí vül ál lást kel let fog lal niuk a ha tal mi ap pa -
rá tus ban va ló rész vé tel, vagy nem rész vé tel mel lett. 
Az el du gott báb szín ház kí vül esett a rend szer vi -
gyá zó sze mén, a kis kom mu na lát szó lag sza ba don 
be ren dez ked he tett. „Az volt az ér zé sünk, mint ha 
lo vat lop tunk vol na”, mond ja Ga brie le Hä nel,59 a 

52 Mensch ing und Wen zel duo: Karls En kel, Karl (Marx) uno kái né ven 1976-ban ala kult „dal szín ház”, mely pis ca to ri szel -
lem ben író dott re vü ket ját szott. 

53 Rozzn jogd, Wil lard Ma nus írá sa alap ján. Be mu ta tó: 1971. ja nuár 22. Volkst he a ter, Bécs. 
54 Gun ter Böh mer, Pup pen the a ter. Fi gu ren und Do ku men te aus der Pup pen the a ter- Samm lung der Stadt Mün chen, Mün chen, 

F. Bruck mann, 1969. 16. 
55 Köz le ke dé si Kas per 
56 Kör nye zet vé dô Kas per 
57 Név Nél kü li Szín ház 
58 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, i. m. 344. 
59 Paul Ka i ser rel be szél get Clau dia Pe tzold, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1997. már cius 13.
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fel fo ko zott han gu la tú hó na pok ról. Die ter Kraft ké -
sôbb így ér té kel te a vi dé ki kez de tet: „Ez volt az utol -
só kí sér let ar ra, hogy az adott rend szer ben egy kis 
szi ge tet al kot has sunk.”60 Más fél év telt el, a tár su -
lat vi dé ki báb szín ház hoz ké pest nagy is mert ség re 
tett szert, gyak ran hív ták ven dég sze rep lés re a szo -
katlan esz kö zök kel dol go zó csa pa tot. Ezek ben az 
években a mû vé szek a tech ni kai megúju lás le he tô -
sé geit ku tat ták. Új bá bok ra, egyé ni hang ra vágy -
tak. Ek kor lé pett mû kö dés be a he lyi po li ti kai ap -
pa rá tus, egyre na gyobb be le szó lást kö ve tel ve a 
mun ká ba. „Nem, nem volt sem mi fé le erô szak”, me -
sé li Chri sti an Wer din. „Nem ar ról van szó, hogy 
be hí vat tak, vagy el hur col tak vol na min ket, egy sze -
rûen csak ott voltak. A ha ta lom lát ha tat la nul is érez -
tet te a je len lé tét. Hir te len meg sza po ro dott a pa pír -
mun ka. Min de nért en ge dé lyért kel lett fo lya mod -
nunk a vá ro si kul tu rá lis osz tály hoz, amit ter mé sze -
te sen el sô re so sem kap tunk meg, de né mi 
ma gya ráz ko dás után nem áll tak az utunk ba. Las -
san el le he tet le ní tet ték a szín ház mû kö dé sét, a ve -
ze tô ség pe dig min ket kiál tott ki bûn bak nak. Ha -
gyo má nyos pro duk ciók ra, kel le mes, ideo ló giai lag 
rend ben lé vô gye rek da ra bok ra vágy tak, amit mi 
nem tud tunk megad ni ne kik. Ôk fél tek, mi nem. 
Vi szont ha egy da rab jól ment, és sem a párt sem 
az FDJ nem emelt ki fo gást, a si kert azon nal a sa -
ját juk nak te kin tet ték.”61 Bo rí tékol ha tó vá vált a fo -
ko zó dó fe szült ség a ta gok és a rend szer, va la mint 
a szín ház ve ze tô ség és a ta gok kö zött. „Fu ra egy 
rend szer volt. Min den ki a szá mok va rá zsá ban élt. 
Tel je sít mény kény szer alatt áll tunk. Egy elírás miatt 
elér tük, hogy mi ma gunk ha tá roz hat tuk meg a mi -
ni mum né zô szá mot, ami fö lött mû so ron tart hat -
tuk a da ra bot. Né hány hó na pig min den re me kül 
ment, szin te min dig »tel thá zat« hoz tunk. De saj -
nos ki de rült a tur pis ság.”62 A de mok ra ti kus rend -
ben mû kö dô, de még ál la mi vál lal ko zás nagy részt 
a ki rob ba nó jog vi tá kon és au to ri tás har con bu kott 
el. A csa ló dás el ked vet le ní tet te a csa pa tot, akik el -
ha tá roz ták, hogy megala pít ják az NDK el sô füg get -
len szín há zi cso port ját. 

Ilyen elôz mé nyek után ala kult meg 1979 nyarán 
a szász Crim mits chau ban a Zin no ber Szín ház. 

A név egy részt a hi gany szulfidból nyert anyag ra 
utal, mely bôl vö rös fes té ket ál lí ta nak elô, más részt 
Zin no ber ma ga is me se hôs, iga zi lá za dó. Az E. T. 
A. Hoff mann Klein Za ches, ge nannt Zin no ber63 drá -
má já ból köl csön zött név nek má gi kus je len té se volt. 
A je len ték te len Za ches nagy mi nisz ter ré nôt te ki 
ma gát, majd jött egy for ra da lom, és gyor san el bukott. 

 
A Zin no ber el fog lal ja a he lyét a Prenz lau er Ber gen 

 

 Az új for má ció ala pí tói a Neu Bran den burg ból 
tá vo zó báb szí né szek let tek, kiegé szül ve a The -
re se Her wig – Hans Krü ger báb já té kos duó -

val. Az új csa pat, ahon nan The re sa Her wig a 
megala ku lás után egy év vel már ki is vált, a Prenz -
lau er Ber gen ütött ta nyát. Ta lál tak egy he lyi sé get, 
amit ed dig a Strom bo li Tár sa ság hasz nált. A Strom -
bo li szin tén egy báb cso port volt, a he lyi ség hasz -
ná la ti jo gát B. K. Tra ge lehn fiától örö köl ték meg, 
és épp szer zô dést kap tak Neu Bran den burg ba a 
meg üre se dett báb já té ko si he lyek re. A me leg vál tás 
gyor san le zaj lott, a vi dé ki ál la mi al ter na tív szín ház 
is mét mû kö dô ké pes sé vált, a Kna ack Stras sén pedig 
Hans Krü ger és Chri sti an Wer din dísz let épí tô meg -
igé nyel te a he lyi sé get, mi vel ne kik báb ké szí tôi, dísz -
let ké szí tôi vég zett sé gük nél fog va járt egy mû hely. 
A cso port nak sok után já rás sal és nagy sze ren csé -
vel si ke rült a szó ban for gó pin cét, és a mel let te lévô 
üres bolt he lyi sé get is meg ka pa rin ta nia. Be köl tö zé -
sük elôtt az üz let ben tisz tí tó sza lon mû kö dött. A fal 
át sza kí tá sá val hir te len egy él he tô tér hez ju tot tak. 
Chri sti an Wer din a pin cé ben ala kí tot ta ki a mû he -
lyét, az ut ca szin tet áten ged ve a bá bo sok nak, de vé -
gig ve lük ma radt, és dísz le te ket, bá bo kat, kel lé ke -
ket ké szí tett egé szen a for du la tig, mi kor is meg vált 
a cso port tól.64 A száz öt ven négy zet mé te res Prenz -
lau er Berg -i he lyi ség Hei ner Mül ler iro ni kus sza -
vai val él ve: „nem egy gon do lat men tes tér, mely ben 
a ké sôbb oly nagy ra ér té kelt mû vész ne gyed ön je -
lölt mû vé szei erôt le nül és cél ta la nul kó vá lyog -
nak.”65 Nem, a Zin no ber már a kez de tek kor is más 
volt. A csa pat nem ra gasz ko dott egy kul tu rá lis össz -
hang ból ki ra ga dott nyu ga ti for ma nyelv hez, ha nem 
sa ját ki fe je zés mó dot ke re sett, mely ben épp e fa na -

60 Die ter Kraft és Ca re na Schle witt be szél ge té se, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1990. au gusz tus. 
61 Chri sti an Wer din a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2009. 
62 Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2007. 
63 A kis Za ches, más né ven Ci nó ber. 
64 Knut Hir che és Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2009. 
65 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, i. m. 347.
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ti ku sok kal te li ke rü let volt a se gít sé gé re. A tár su lat 
úgy érez te, me ne dék re lelt itt. Az új szín ház ba 
hosszú asz ta lo kat sze rez tek, kiala kí tot tak egy kis 
kony hát a grúz teá nak és a kon zer vek nek, majd 
nem utol só sor ban egy szín pa dot, mely ap ró mé -
re té nél fog va igen csak be ha tá rol ta a kol lek tív mun -
ka te rét. En nek el le né re a Zin no ber Szín ház ban le -
gá lis és il le gá lis felol va sá sok, elôadá sok kez dôd tek, 
me lye ket ál ta lá ban hat van fôs kö zön ség lá to ga tott. 
A Zin no ber he lyi sé gei ben ta lál koz tak ha von ta egy -
szer a ne gyed kép zô mû vé szei, tit kos akt fes tô-es tek 
zaj lot tak. 1980-tól kezd ve szer kesz tet te itt Ul rich 
Zie ger író és szín há zi dra ma turg a ne gyed un der -
gro und lap ját. 

Nem túl nagy hely nyolc mû vész szá má ra, gon -
dol hat nánk, de, ah hoz ké pest, hogy az NDK-ban 
a nyolc va nas évek elôtt sem mi fé le füg get len tár su -
lat nem lé te zett, ha tal mas. 

Vi dé ken min den könnyebb volt. Né hány rende -
 zô, mint Frank Ca storf, Tat ja na Re e sem vagy késôbb 
Lean der Hauss mann olyan tá vol esô vi dé ki vá ro -
sok ban, mint Per chim, Schwedt vagy Ank lam az 
el várt elôadá sok ból kiin dul va messzi re ju tott, és 
nagy fel tû nést kel tett, ám Ber lin ben, az NDK fô váro -
 sá ban szin te le he tet len nek lát szott ki ke rül ni a min -
dig éber ha tal mat, a kí gyó nyel vû Szín há zi Szö vetsé -
get, a Köz pon ti Bi zott ság ár gus sze mek kel fi gye lô 
kul tu rá lis osz tá lyát, an nak is a sztá li ni be vé sô déssel 
bí ró ve ze tô jét, Ur su la Rag wi tzot. Mi kor a Zin nober-
 ta gok úgy dön töt tek, hogy vég leg ki száll nak a nyûg -
lô dô vá ro si szín há zak gé pe ze té bôl és nem vál lal ják 
a kí vül ál lók szá má ra nyí ló vi dé ki utat, azon nal gya -
nús  sá vál tak. A fô vá ros pro vo ká ció nak fog ta fel a 
be te le pü lô re bel lis szel le met, kez de tektôl fog va akadá -
lyoz ta a mun ká ju kat, és ezen az ál lás pon ton szinte 
egé szen a for du la tig nem volt hajlan dó vál toz tat ni. 

Az el sô át tö rés 1982-ben tör tént, a drez dai 
UNIMA fesz ti vá lon, ami után a cso port kü lön le ges 
ját szá si en ge délyt ka pott a Kul tu rá lis Mi nisz té rium -
tól. A Zin no ber Pe ter Was chins ky után el sô ként 
mer te a báb szín há zat és Kas pert le sza kí ta ni a gye -
rek kö zön ség rôl, és vissza ve zet ni a gyö ke rei hez. 
Visszaad ta a vá sá ri jel le gét, mi köz ben tel je sen új 
mód sze rek kel, bá bok kal és já ték tech ni kák kal pró -
bál ko zott. A re per toár ban meg ta lál hat juk Pe ter 
Hacks, Jo a chim Rin gel natz, Cse hov da rab jait, amiket 
gyak ran meg hív tak a nem zet kö zi fesz ti vá lok ra.66

A Stasi és a Zin no ber 
 

 AStasi el len kü lön bö zô mó do kon le he tett vé -
de kez ni. Pél dául, ha va la ki fo lya ma to san 
kapcso la tot tar tott a nyu ga ti mé diák kal, sze -

re pelt a té vé ben. Az NDK ve ze tô sé ge na gyon félt, 
hogy az or szág rossz fény ben tûn het fel nyu ga ton, 
ezért a nagy nyil vá nos ság vi szony la gos vé dett sé get 
biz to sí tott. 

A nyolc va nas évek de monst rá ciói nál nagy sze -
re pet ját szot tak a nyu ga ti té vé csa tor nák. Mi vel az 
op po zí ció ak ciói nál gyak ran je len volt a nyu gat né -
met saj tó, fel vé te lek is ké szül tek. Az NDK ál lam -
biz ton sá gi szer vei gyak ran (de nem min dig) el ke -
rül ték a de monst rá lók kal szem be ni bru tá lis erô sza -
kot. A nyu ga ti mé dia el len nyil vá nos sá got je len tett 
a hi va ta los NDK pro pa gan dá val szem ben, fô leg 
a rend szer el le nes meg moz du lá sok kal kap cso latban. 
Er re na gyon jó pél da a Nyu gat- Ber lin bôl sugár zott 
rá dió prog ram, a Ra dio Glas nost, amit az NDK-ból 
ki ju tott el len zék szer kesz tett.67 

Az ál lam igye ke zett ke rül ni a fel tû nést, rit kul -
tak a ki hall ga tá sok, le tar tóz ta tá sok. A nyolc va nas 
évek ben az evan gé li kus egy ház meg nyi tot ta ka puit 
a nem hi va ta los mû vé szek elôtt. Gyak ran ma guk 
a lel ké szek áll tak a ha ta lom és a mû vész kö zé. 

1996 má ju sá ban lét re jött a né met-né met kul tu -
rá lis egyez mény, ami két ol da li szín há zi ven dég já -
té ko kat, több nyu gat- ber li ni szer zôi felol va só estet, 
NDK könyv is mer te tô na po kat, filmve tí té se ket tett 
le he tô vé, szo ro sab bá vál tak a ba rá ti tu do má nyos 
kap cso la tok, lét re jött a lip csei és a Frank furt am 
Ma in -i könyv tár kö zöt ti együtt mû kö dés, könnyeb -
ben hoz zá fér he tô vé vált a nyu ga ti kul tú ra. 

 
A Zin no ber min den nap jai 

 

 Apró bák elôtt a tár su lat leen ged te a re dô nyö -
ket. Csi kor gó ri tuá lé, mellyel a kuk ko ló kat, 
rossz in du la tú já ró ke lô ket, spic li ket szó sze -

rint kint hagy ták az ut cán. A csa pat mé lyen be fész -
kel te ma gát, így vé de kez ve a Sta si- ví rus el len, mely 
ké sôbb sem fer tô zött meg egyet len kol lé gát sem. 

„Az ele jén – így Uta Schulz – min den reg gel ki -
lenc kor ta lál koz tunk. Öt év múl va a kez dés tíz órára 
to ló dott. Moz gás gya kor la tok kal me le gí tet tünk be. 
Dél után szü ne tet tar tot tunk, majd es te kez dô dött a 

66 Hans Krü ger a 13. Ber lin Bran der bur gis cher Sa lon kap csán. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2008. szep tem ber 26. 
67 Ray Rüh le, Ent ste hung von po li tis cher Öf fent lich keit in der DDR in den 1980er Jah ren am Beis piel von Leip zig. Mün ster, 

LIT Verlag, 2003. 2.
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kö vet ke zô pró ba.”68 „Mi itt a Koll witzp la tzon tu laj -
don kép pen vissza vo nul tunk a Klau zú rá ból. – em lé -
ke zik Gün ther Lind ner a ko rai évek re – Le húz tuk a 
ro lót, és el tö mí tet tük a ré se ket. Szín házat akar tunk 
csi nál ni, de olyat, ami min den ki szá mára hi te les, és 
amit mi is vál lal ha tó nak tar tot tunk. A saját al ter na -
tív éle tün ket akar tuk él ni. Ezért el hagy tuk a hi va ta -
los szín há zat, és ne ki vág tunk a bi zony ta lan nak. Egy -
rész rôl csa tor na pat kány nak érez tük ma gun kat, más -
részt vi szont na gyon sok mó kát ígért a kö zös mun -
ka.”69 A ven dég já té kok ból be fo lyó pénz a kö zös 
kasszá ba ke rült, eb bôl fe dez tek min den kiadást, a 
köl csö nök tôl a nyug díj biz to sí tá sig. A már ak kor is 
ke vés nek szá mí tó fe jen kén ti 300 ke let-né met márka 
elég volt a ha vi kiadá sokra. „Ha vi 200 már ká ból meg 
le he tett él ni. Már ha vi 23 már káért ta lál tunk el vi sel -
he tô al bér le tet. Az ál lam biz to sí tot ta az ol csó la kást, 
élel mi szert és ru hát, a mû vé szet a mû vé szek felada -
ta volt. Így mû kö dött a szo cia liz mus. De mi sza kí -
tot tunk az ál la mi szub ven ciók kal, sza ba dok akar -
tunk len ni, és nem vet tük ész re, hogy az ál la mi ap -
pa rá tus nél kül még ez is le he tet len.”70 

A pró bá kon sok idôt szán tak a bi zarr ön diag nó -
zi sok ra, a rém ál mok ra, az élet tör té ne tek re, me lyek 
fé lel me tes mó don ko moly egye zé se ket mu tat nak. 
Míg az egyi kô jük a fé lel men tú li nyelv hasz ná la tát 
ta nul ta, a csa pat töb bi tag ja kis em lék tö re dé ke ket 
vo nul ta tott fel a kö zön ség elôtt. Út tö rô alak za tok, 
ön gyil kos sá gi kí sér le tek vál tak új ra átél he tô vé, 
kiala kult egy egy sé ges szó tár az álom fej té sé hez. 
A mély pszi cho ló giai vizs gá la tok a cso por ton be lül 
is ér zel mi fe szült sé gek hez ve zet tek, me lyet a ta gok 
kü lön bö zô in ten zi tás sal él tek meg. En nek el le nére, 
vagy épp ez ál tal ha tal mas mennyi sé gû anyag jött 
ér te, mely szin te az összes ké sôb bi Zin no ber pro -
duk ció alap ját ké pez te. 

„Be le szü let tünk. Sok szor hal la ni ezt a mi ge ne -
rá ciónk tag jai tól. A be le szü le tés au to ma ti ku san bi -
zo nyos szo ciá lis hely zet re utal. Az elôt tünk lé vô 
ko rosz tály átél te az új jáépí tés pá tosszal te li éveit, 
a szo ciá lis felemel ke dés le he tô sé gét, ne künk mind -

ez már adott volt. A fal, az el szi ge telt ség szá munkra 
té nyek vol tak. De az új igénnyel ké szült mû vé szi 
és iro dal mi pro duk ciók lét re jöt tét nem le het pusz -
tán a ge ne rá ció vál tás sal iga zol ni. Mi vol tunk azok, 
akik re Wolf Bier mann 1976-os ki to lon co lá sa a várt -
tal el len tét ben nem fruszt rá lóan, épp el len ke zô leg, 
igenis pro duk tív mó don ha tott. So kunk szá má ra 
vált ô az au ten ti kus mû vé szi mun ka szim bó lu mává. 
Kez det ben a ve lünk egy ko rú né zôk kel sza vak nél -
kül is megér tet tük egy mást, a ki lenc ve nes évek ben 
vál to zott a kö zön ség, az ér tés-megér tés fo lya ma ta 
nem volt töb bé egyér tel mû.”71 

 
In di vi dua liz mus – A Zin no ber po li ti kai ere je 

 

 E l kezd tük egy más nak el me sél ni az ál mainkat – 
me sé li Die ter Kraft –, úgy is fo gal maz hatnánk, 
hogy na pi szin tû álom je len tés sel indítottunk, 

de nem erô sza ko san, ha nem in kább spon  tán-kö -
te le zôen, mert így is sze ret tük vol na egy mást mi -
nél mé lyeb ben, mi nél több ol dal ról meg is merni. 
Az álom-me sé lés fel gyor sí tot ta és el mé lyí tet te ezt a 
fo lya ma tot. Ké sôbb ke res ni kezd tük a lehe tô sé get, 
hogy ez ne ma rad jon meg a mese szint jén, ha -
nem kü lön bö zô pél dá kon át já ték ká ala kul jon az 
anyag.”72 

„A szín ház a ron csolt em be ri csont vá za kon építi 
új já ma gát. Elér kez tem a sa ját ha tá ro mig”73 – 
mond ja Ga briel le Hä nel dra ma turg, a csa pat egyik 
leg ma gá nyo sabb és legerô sebb jel le me, egyen lôbb 
az egyen lôk kö zött, aki mind em ber ként, mind mû -
vész ként a he lyén érez te itt ma gát. Tô le szár ma zott 
a leg több szö veg, ál ta lá ban az ô éle te fe küdt a bonc -
asz ta lon, ôt idéz ték a já té ko sok. Eb bôl adó dóan ô 
volt a legér zé ke nyebb is. Szí ve sen írt, ját szott, rende -
zett, sôt mi vel ki vá lóan he ge dült, a ze nét sem szíve -
sen ad ta ki a ke ze kö zül. Hul lám zó kap cso lat ban állt 
a töb biek kel, egy-egy mun ka so rán min dent kiadott 
ma gá ból, majd be le fá radt, úgy érez te, ki hasz nálják, 
vissza hú zó dott, hogy az újabb pro duk ció nál elölrôl 
kezd hes se az egé szet. A Zin nobe ren be lül nem ala -

68 Uta Schulz- cal be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1997. feb ruár 20. 
69 Gün ther Lind ner rel be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1995. au gusz tus 7. és 

1997. feb ruár 20. 
70 Chri stoph Tan nert (hrsg.), New Ger man Pa in ting. Re mix, Mün chen–Ber lin–Lon don–New York, Pre stel Mu nich, 2006. 170. 
71 Uwe Kol be–Lo thar Trol le–Bernd Wag ner, Mi ka do oder der Ka i ser ist nackt. Selbst ver leg te Li te ra tur aus der DDR, Darm stadt, 

Samm lung Luch ter hand, 1988. 54. 
72 Ca re na Bre de me y er, Aus ei nem Gesp räch mit der Grup pe „Zin no ber”, in Ar beits ma te ri al zur II. Werk statt jun ger The a ter -

schaf fen der der DDR, Pots dam 22–28.6.1987, Ber lin, Ver band der The a ters chaf fen den, 1987. 53. 
73 Ga brie le Hä nel lel be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1997. már cius 13.
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kult ki ha tal mi hie rar chia. A ha gyo má nyos szín ház 
felépí té se és mû kö dé se a meg kö ve se dett feu dá lis 
ma rad vá nyok kal nem szi várgott be a cso port ba. 
„Míg az egyén a mo dern tár sa da lom ál tal adott nagy 
tér ben egy re több üres já ra tot tud fel mu tat ni az 
önélet raj zá ban, ad dig a cso port a nagy tér rel szem -
ben eb ben a konk rét kis lyuk ban meg te rem tet te az 
in di vi duá lis élet le he tô sé gét. Az ilyen dia ló gus ered -
mé nyes sé gé nek elô fel té te le a cso por ton be lül ural -
ko dó de mok rá cia és a kö zös dön té si fo lya mat” – 
áll egy 1984-es kon cert pla ká ton74 „Ez egy fé le lem 
nél kü li tér” – ír ja le Ga brie le Hä nel a kö zös ség ben 
ural ko dó han gu la tot –, ez volt az el sô és leg fon to -
sabb elô fel té te le a szö veg-, és já ték kí sér le tek nek”75 

 
A bá tor ság ról – A Zin no ber és a po li ti ka 

 

 Abá tor ság nem iro dal mi ka te gó ria. Nem tu -
dom, hogy Proust gyá va, vagy bá tor volt-e, 
nem is ér de kel. Ha át gon dol juk, amit Shakes -

peare-rôl vagy Mo lie re- rôl tu dunk, nos, nem vol -
tak va la mi bát rak. Ez egy mo rá lis-sze mé lyes tar tás, 
de nem iro dal mi vagy mû vé szi kér dés. Ha a bá tor -
ság sze rint ros tál juk át az NDK iro dal mát, akkor 
hir te len ki pottyan mond juk An na Seg hers, és ez 
ak ko ra bu ta ság.”76 

De so káig tar tott, míg a ha gyo má nyos szín há zi 
ke re tek kö zül ki vált cso port mû vé szi leg is ka matoz -
tat ni tud ta a sza bad sá gát. A Zin no ber a nagy tervek 
mel lett a kez de tek tôl fog va mû kö dô báb szín ház 
volt, ket te sé vel, hár ma sá val jár ták az or szá got. 
Az el sô sa ját Kas perl- da rab juk, Az el ve szett ér te lem 
vadá szai 1982-ben ké szült el Hart mut Mech tel írása 
alap  ján. A for du la tig több száz al ka lom mal elôadott 
mese nagy kö zön ség si ker volt, több ál la mi dí jat is 
el nyert. „Az elôadás ban a szo kat lan ele mek, 
díszletek, szö ve gek, for du la tok hasz ná la ta igény 
sze rint el te re li, vagy felerô sí ti a pub li kum lé nyeg -
lá tá sát.”77 „Csak az 1990-es for du lat után jöt tünk 
rá, hogy az NDK-beli kol lé gák iga zi Kas pert mu -

tat tak be, aki kiállt a társa dal mi igaz ság ta lan sá gok 
el len, vic cet csi nált az NSZEP po li ti ká já ból, és ki -
mondta a ki mond ha tat lant”78 

Egy idô múl va a mi nô sé gi báb elôadá sok nem fe -
dez ték a csa pat meg szó la lás-i gé nyét. Ilyen elôz mé -
nyek után kez dô dött 1983-ban a majd két évig hú -
zó dó pró ba fo lya mat, mely nek ered mé nye a Traum-
 haft, az el sô va ló ban kö zö sen lét re ho zott elôadás 
lett. „Tud tuk – em lék szik Gün ther Lind ner –, hogy 
a da rab erô sen össze függ majd az önélet raj zunkkal. 
Mi vel eb ben az év ben ün ne pel te az NDK a fennál -
lá sá nak 35. év for du ló ját, és mi is nagy já ból ennyi 
idô sek vol tunk, csak a vak nem vont pár hu za mot 
a két tör té net kö zé. Bár be kell val la nom, hogy mi 
nem po li ti kai szán dék kal kezd tünk ne ki a da rab 
megírá sá nak, an nak el le né re, hogy tud tuk, a sze -
mé lyes val lo má sok és sor sok már ön ma guk ban rob -
ban nak a po li ti kai tar ta lom tól.”79 

„Ador nót ol vas tunk. Az esz té ti ka és eti ka össze -
füg gé se nem ha gyott nyu god ni ez alatt a 10 év alatt. 
Mek ko ra fe le lôs sé ge van a mû vész nek, a mû vé szet -
nek a po li ti kai ha ta lom mal szem ben? A vá laszt a be -
 köl tö zés kor egy kis cet li re ír va ki tet tem a fa li új ság 
sar ká ba. So káig ott volt: »Köz vet le nül, a tarta lom és 
a ki je len té sek szint jén a mû vé sze ti al kotásnak nincs 
mo rá lis, eti kus vagy szo ciá lis re le vanciája. Nem is 
le het cél ja, hogy le gyen. El len ben for mai meg ol dá -
sai ban, in di rekt, ana lóg mó don mégis az el vár ható 
leg na gyobb mo rá lis re le van ciá val kell dol goz nia. 
Mi nél in kább si ke rül be szô ni a mû vet, annál inkább 
ké pes felemel ni a sza vát az olyan tár sa da lom el len, 
ami nek nin cse nek sa ját, csak át vett ér té kei.«”80 

Ador no sza vai a het ve nes évek mû vé szei re jel -
lem zôek, akik igen kri ti ku san szem lél ték az NDK-t. 
A nyolc va nas évek al ko tói már be le sem men tek 
a po li ti kai kér dé sek be. A le he tô leg na gyobb mér -
ték ben igye kez tek ki tér ni az ál lam, és az ál la mi el -
lenôr zés alól.81 A Zin no ber is be jár ta ezt az utat. 

1984-ben ke rült a ke zünk be Wolf gang Büs cher 
je len té se a Wei ma rer Mon tags kreis82- rôl.83  

74 the a ter Zin no ber: Kon zep ti on für das (Som mer) Pro jekt 1984, ké zi rat, Stef fen Reck ma gán tu laj do na. 
75 Ga brie le Hä nel lel be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1997. már cius 13. 
76 Chri stoph Hein és Ga brie le Hä nel be szél ge té se, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1989. má jus. 
77 Paul Ka i ser–Clau dia Pe tzold, i. m. 344. 
78 Pet ra Ja co by, i. m. 170. 
79 Gün ther Lind ner rel be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1995. au gusz tus 7. és 

1997. feb ruár 20. 
80 Jens Reich, i. m. 37. 
81 Pet ra Ja co by, i. m. 107. 
82 Wei ma ri Reg ge li Kör: al ter na tív mû vé szek ál tal tar tott nyi tott, mû hely jel le gû be szél ge té sek Wei mar ban. 
83 Stef fen Reck, Ga brie le Hä nel és Chri sti an Wer din a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2009.
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A szituá ció ana lí zis ben a fiata lok így fog lal ják össze 
a kö zös mun ká juk cél jait: 

– Ki pró bál ni ma gun kat egy kö zös ség ben, meg -
ta nul ni a bi za lom és a nyílt ság sza vait. 

– Elôíté let nél kül részt ven ni a ta lál ko zó kon, to -
le ran ciát és ön meg va ló sí tást gya ko rol ni. 

– Tel je sí te ni az ön ál ló ság ra va ló in di vi duá lis tö -
rek vé sein ket. 

– Fe le lôs sé get vál lal ni a kö zös mun ká ban, le -
gyôz ni a kap cso la tok tól va ló fé lel met. 

– A sa ját iden ti tás gya kor la ti ke re sé se. 
– Ál lan dó kom mu ni ká ciós csa tor na kiala kí tá sa 

a sze mé lyes prob lé mák és kér dé sek szá má ra. 
Úgy érez tük, a je len tés ben ró lunk, az al ter na tív 

mû vé szek rôl van szó. A Zin no ber ilyen ala po kon 
mû kö dött. Be lénk ivó dott a „ha ta lom mal szem be -
ni ideo ló gia kri ti kai éber ség”84 „Nem kel lett nagy 
sza va kat mon da nunk, hogy de monst rál juk a kí vü -
lál lá sun kat. A da rab jaink ban tu da to san nem fog -
lal koz tunk a po li ti ká val, ám mégis erôs po li ti kai 
tar tal muk lett. Szin te az aka ra tunk el le né re.85 
„A négy órás opusz nyolc fél órás mo no lóg for má lis 
egy más ba fû zé sé bôl épült fel, me lyet idôn ként a 
kó rus, il let ve kül sô kom men tá ció sza kí tott meg. 
A Traum- haft volt a kor szak egyik leg ra di ká li sabb, 
legere de tibb elôadá sa, messze túl ment egy szín há -
zi elôadás ke re tein. In kább per for man szok egy más -
után já nak ne vez het nénk. „Ahogy Die ter Kraft, mint 
int ro ver tált asz ta los a szé ké re kö tö zi ma gát, Wer -
ner Henn rich, azaz Tu ba Asher bar na szén por ral 
ke ni be a tes tét a szín pa don, Uta Schultz, az egyik 
ének hang pe dig a szö veg sza vai nak új ra ren de zé sé -
vel új ér tel met ke res, (…) úgy le szünk egy re biz -
to sab bak ab ban, hogy ez mégis csak po li ti kai szín -
ház (…) és nem is akár mi lyen.”86 A Traum- haft alatt 
az el nyo mott lel kek for ra dal mat csi nál hat tak. Az 
em ber négy órá ra vissza nyer het te a mél tó sá gát, amit 
az NDK-ban már a szü le té se kor el ve szí tett. A hir -
de té sek ben, me lyet ti tok ban, éj sza ka, sten cil lel má -
sol nak, így ír a csa pat az elôadás ról: „A da rab alak -
jai uta zók, akik épp meg pi hen nek. Te le van nak 

cso ma gok kal, me lyek ben az éle tük, az em lé keik la -
pul nak, és eb ben a gro teszk hely zet ben sza ba dul -
ni pró bál nak tô lük, úgy, hogy ki ve tí tik ôket egy kis 
szín pad ra. (…) Az ala kok ôr zôk nél kü li fog lyok. 
El tûn nek a rá csok, hir te len ott áll nak a nyi tott tér -
ben, fél álom ban, al vás és éb ren lét kö zött, in du lás 
és ma rad ni aka rás közt, egy éb ren ál mo dó am bi -
va lens ér zé sei vel, aki nek nyi tott sze mei tá vo labb -
ra lát nak a köz vet len kör nye zet nél. Ezek nek az ala -
kok nak vár niuk kell, de már nem bír ják to vább, 
masz kos, ál ar cos lé nyek, a kik a báb juk alatt las -
san, fok ról fok ra át vál toz nak.”87 

 
A Zin no ber cir kusz 

 

 AZin no ber tár su lat két évig nagy si ker rel tur -
né zott a da rab bal. FDJ if jú sá gi klu bok ban, 
egye te mi pin cék ben, ma gán ren dez vé nye ken 

és szín há zi ta lál ko zó kon ad ták elô. Mi vel a ta gok a 
fenn ál lá suk óta egyé ni ját szá si en ge déllyel ren del -
ke zô báb szí né szek vol tak, de cso port ként, vagy szín -
 ház ként nem kap tak en ge délyt, a ha tó ság elérte, 
hogy az elôadá sai kat le mond ják, majd ját szá si tilal -
mat ren delt el az or szág te rü le té re. A ber li ni magiszt -
 rá tus hi va ta lo san nem vett tu do mást a cso port ról, 
nem en ge dé lyez ték a szín ház meg ne ve zést, még ak -
kor sem, ha csu pa kis be tû vel sze re pelt vol na a név -
ben. „A szín ház in téz mé nye – így a tör vény védôi – 
nem ke rül he tett ki az ál la mi el lenôr zés ha tá lya 
alól.”88 A ha tó ság komp ro misszu mos megol dás ként 
a ván dor cir kusz el ne ve zést ja va sol ta, mi vel csak eh -
hez ta lál tak meg fe le lô pa rag ra fu so kat az NDK tör -
vény köny vé ben. „Te hát vet tük ma gunk nak a bátor -
 sá got – em lék szik Die ter Kraft –, hogy átala kul junk 
ván dor cir kusszá”. Úgy dön töt tünk, rend ben, de 
ak kor meg dol go zunk a stá tu szun kért. Jo gászokat 
ke res tünk, a se gít sé gü ket kér tük, hogy si ke rül jön 
jól meg fo gal maz ni a csa pa ton be lü li de mok rá ciá ra 
és az elôadá sok jel le gé re va ló tö rek vé sein ket.”89 

A Zin no ber- ta gok ból nem lett ál lat sze lí dí tô, sem 
ele fán tot, sem meck len bur gi kecs ké ket nem kel lett 

84 Kul csár-Sza bó Zol tán, Az esz té ti kai ta pasz ta lat apo lo gé tá ja, Al föld, 1996/7. 48–61. 
85 Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2009. 
86 Chri stel Dra wer (hrsg.), Mehr als The a ter. Kri tis che Bli cke auf ost ber li ner Büh nen 1973–1990 von Heinz Ker sten, Ber lin, Vistas, 

2006. 478. 24. 
87 the a ter Zin no ber, an läß lich der In sze nie rung Traum- haft, szó ró lap, Stef fen Reck ma gán tu laj do na, 1985. 
88 Manf red Jä ger, Kul tur und Po li tik in der DDR. 1945–1990, Köln, ma gán kiadás, 1995. 140. 
89 Die ter Kraft, Angst vor dem Turm. Das Prob lem der sich selbst or ga ni sie ren den Grup pe. Zur Ges chich te des the a ters 

zin no ber, in Bar ba ra Büs cher (hrsg.), Frei es The a ter, Deutsch- deuts che Ma te ri a lien der Kul tur po li tis chen Ge sells chaft 
e. V., Ha gen, 1991.
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be sze rez niük, mert a füg get len szín ház hí re ad digra 
na gyobb volt a tör vény ere jé nél. A mí to szuk elô -
adás ról elôadás ra nôtt. Vé gül 1987-ben Hei ner 
Mül ler és Chri sta Wolf kö zö sen elér ték, hogy 
a bat90 stú dió szín ház nyil vá no san is mû sor ra tûzze 
Ber lin ben a Traum- haf tot. Az es te egy ben vizs ga -
elôadás is volt, a Mû vé sze ti Aka dé mia ugyanis ide 
szer vez te az elô a dó mû vé szet tel kap cso la tos so ros 
ülé sét. Az Aka dé mia elô a dó mû vé sze ti szak irá nyá -
nak osz tály ve ze tôi az elôadás után azon vi tat koztak, 
va jon kap hat-e, és ha igen, mi lyen cí men hi va ta los 
en ge délyt a Zin no ber. Hei ner Mül ler így ér velt: 
„Nek tek most meg van a füg get len cso port stá tu -
szo tok. Ar ról van szó, hogy egy füg get len cso port -
ból egy szük ség sze rûen ál lan dó tár su la tot hoz zunk 
lét re. Va jon ki nek kell most be lát nia, hogy a sza -
bad sá go to kat elér te a szük ség?”91 Az ülés le zá rá sa 
után is me ret len szim pa ti zán sok nyil vá nos sá tet ték 
a vi tát. A reak ción min den ki meg le pô dött. A Zin -
no bert rö vid idôn be lül le gi ti mi zál ták, a ta gok út -
le ve let kap tak, sôt egy 30 000 már kás ju ta lom is 
ér ke zett a Kul túr szö vet ség tôl. Még az egyéb ként 
igen vissza fo gott nak szá mí tó The a ter der Zeit is át -
érez te az ese mé nyek ka tar ti kus vol tát, és élén ken 
üd vö zöl te a for ra dal mi da ra bot, két év vel a be mu -
ta tó után. A TdZ-szer kesz tô Mar tin Lin zer így fog -
lal ta össze a tör tén te ket: „A csa pat nak ter mé sze te -
sen jó mun ka le he tô sé gek re van szük sé ge, sok fel -
lé pé si al ka lom ra, hogy a kul tu rá lis pa let tán el fog -
lal has sa az ôt megil le tô he lyet, me lyet, nincs mit 
ta gad ni, a pro fesszio na liz mu sa, a mû vé szi meggyô -
zô e re je, a po li ti kai tar tá sa miatt a kö zön ség kö ré -
ben már rég ki ví vott ma gá nak.92 

 
A le gi ti mi zá lás után 

 

 Az ál la mi elis me rés igen rosszul ha tott a Zin -
no ber- ta go kra. Az el sô nyu ga ti uta zás (töb -
ben egyál ta lán nem jár tak még ka pi ta lis ta or -

szág ban) nem hoz ta meg a várt ér dek lô dést. Egy 
rossz dön tés miatt ugyanis nem a Traum- haf tot vit -
ték, ha nem egy bá bos elôadás sal utaz tak. Az el sô 

kül föl di tur né után két ala pí tó tag (Ga brie le Hä nel, 
és Stef fen Reck) el hagy ta a csa pa tot. A kö zös al ko -
tás túl ju tott a csúcs pon ton, a kö vet ke zô idô szak 
munká ba me ne kü lé se csak elodáz ta a szük ség sze -
rûen be kö vet ke zett rob ba nást. „Las san ki vé rez tünk 
– mond  ja Gün ther Lind ner –, tel je sen el bi zony ta -
la nod tunk, mert meg kér dô je le zô dött a csa pat ilyen 
formá jú lét jo go sult sá ga, épp a leg fon to sabb do log 
tûnt el, a ko ráb ban ma gá tól ér te tô dô egyé ni ar cula -
tunk. Egy re töb bet ve sze ked tünk, hogy mi nek ez 
az egész, úgy sincs már sem mi ér tel me. El kell menni 
az NDK-ból, ha az em ber je let akar hagy ni ma ga 
után.”93 

A szub mi li ô ben ek kor ra más mû vé szek is meg -
kér dô je lez ték a sa ját tár sa dal mi-mû vé szi po zí cióju -
kat. A. R. Penck, Hans Scheib, Hanns Schi mansky, 
C. M. P. Schlei me, Dag mar Dem ming, Tho mas 
Floer s chutz, Wolf ram A. Scheffler cso dál koz nak a 
leg job ban, hogy a Prenz lau er Berg -i idô szak ban ké -
szült vál to zó ér té kû mû veik miért ma rad tak nap -
jaink ban is ke re set tek.94 Az el ké szült mû vek kel va -
ló ban je let hagy tak, de az utó kor rend re felér té keli 
azo kat. Ahogy né há nyan a Zin no ber elôadá so kat 
is. Mai szem mel néz ve min den más. Csak ott és ak -
kor kép vi sel het tek ak ko ra erôt, hogy ek ko ra is mert -
ség re te gye nek szert. 

A tár su lat meg pró bál ta még egy szer utol já ra 
meg  ráz ni ma gát, en nek az erô fe szí tés nek az ered -
mé nye a Spon sai, Shakes peare Szen ti vá né ji ál má nak 
sza bad átira ta. Lét re jött egy dia ló gu so kon ala pu ló 
elôadás, amit 1989-ben, nem sok kal a fal meg nyi -
tá sa elôtt meg is hív tak Ham burg ba, a The a ter der 
Welt fesz ti vál ra. Ám a Traum- haft sod ró ere jét az 
elôadás nem volt ké pes vissza hoz ni. „A Traum-
 haft nál az zal a fel té te le zés sel for dul tunk a kö zön -
ség felé – fog lal ja össze Die ter Kraft, a csa pat in tel -
lek tuá lis ve ze tô je –, hogy a né zôk tud ják, ôk a job -
bak, az oko sab bak, az éret teb bek, akik megér tik, a 
mon da ni va lón kat. A Spon sa i nál tér den áll va, fel tar -
tott ka rok kal kö nyör günk, hogy a bi za lom nak van 
ér tel me, kell hogy le gyen meg fe le lô hely és idô. (…
) olya nok vol tunk, mint aki nek ki húz ták a lá ba alól 

90 bat: Ber li ner Ar bei ter- und Stu den ten the a ter, Ber li ni Mun kás-, és Egye te mis ta Szín ház. Rolf BIer mann ala pí tot ta a Bel -
for ter Stras sén 1961-ben. 1974 óta az Ernst Busch ber li ni Szín mû vé sze ti Fô is ko lá hoz tar to zik. 

91 nach dem au to ri sier ten Dis kus si ons-P ro to koll, Sek ti on Dar stel len de Kunst, Aka de mie der Kün ste, 1987. már cius 25. Die ter 
Kraft ma gán tu laj do na. 

92 vö. Mar tin Lin zer, Kom men tar, The a ter der Zeit, 1997/9. 13. 
93 Gün ther Lind ner rel be szél get Clau dia Pe tzold és Paul Ka i ser, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1995. au gusz tus 7. 

és 1997. feb ruár 20. 
94 Chri stoph Tan nert, i. m. 52.
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a ta lajt, gyö kér te len nek érez tük ma gun kat. Az elô -
adást át ha tot ta egy faj ta re mény te len ség, hogy nincs 
hely, nem lesz töb bé mi re és mi bôl épít kez ni.”95 

A for du lat tal a Zin no ber tör té ne te is vé get ért. 
A csa pat a sa ját le gen dá ja ál do za ta lett. A ke let né -
met kul tú rát tag la ló vi ták ban, cik kek ben még ma 
is rend sze re sen fel buk kan a ne vük. A csa pat egy 
ré sze 1990 után is együtt ma radt. Mi vel nem akarták 
a „ter helt” ne vet to vább vin ni, fá jó szív vel meg vál -
tak tô le. Az 1990-ben ala kult for má ció, a The a ter 
oh ne Na men, azaz a Név Nél kü li Szín ház. A ber -
lini sze ná tus anya gi lag is tá mo gat ta az új rain du lást. 
A Kna ack Stras sét el hagy va a koll witzp la tzi na -
gyobb épü let ben a mai na pig tar ta nak elôadá so kat. 
Ám elég egy pil lan tást vet ni a hon lap juk ra, hogy 
lás suk, az utób bi tíz év ben szin te min den volt zinno -
be res meg for dult a ku lisszák mö gött. 

 
A Zin no ber Szín ház elôadá sai96 

 
1980 Rot käpp chen (Pi ros ka) 
Rin gel natz át dol go zá sa alap ján, Hans Krü ger ren -
de zé sé ben. 
1981 Wie’s der Al te macht, ist’s im mer recht (Amit 

az öreg csi nál, az úgy van jól) 
An der sen me sé je nyo mán ír ta G. Hä nel és Hans 
Krü ger, ren dez te: Stef fen Reck, szín pad: Chri sti an 
Wer din, Stef fen Reckm G. Hä nel. 
1982 Die Jä ger des ver lo re nen Ver stan des (Az el ve -

szett ér te lem va dá szai) 
H. Mech tel írá sát át dol goz ta: G. Hä nel és H. Krü -
ger, ren dez te: Stef fen Reck, dra ma turg: D. Kraft, 
szín pad: Ch. Wer din. 

„A pre mier 1982. már cius 23-án volt a ber li ni 
Jo han nes R. Be cher Club ban. A ren de zés 1982-ben 
a mag de bur gi báb szín ház-fesz ti vá lon el nyer te a 
Kul tu rá lis Mi nisz té rium dí ját a Kas per- já ték ha gyo -
má nyai nak foly ta tá sáért. A da ra bot 1989-ig nagy 
si ker rel, vál to za tos kö zön ség elôtt ját szot tuk az 
NDK-ban, ké sôbb Nyu gat Né metor szág ban is. (…
) Ké szí tet tem pár váz la tot és ezüst pa pír ból egy szín -
pad kép-ma ket tet is a Kas per- da rab hoz. Az volt az 
öt le tem, hogy »rend ôr bó dé« stí lus ban épít sük meg 
a ha gyo má nyos Kas per- szín pa dot. A ke let- ber li ni 
ôr bó dék ad ták az ih le tet. Chri sti an Wer din zse niá -
li san tar tot ta ma gát az el kép ze lés hez. (…) Az el sô 

pla ká tot Chri sti an Wer din ter vez te, a stí lus el kí sért 
min ket az NDK-s idôk vé géig. 1988-ban nyo mat -
hat tuk ki az I. Beh la ál tal ter ve zett szí nes pla ká tun -
kat, mely re egy NSZK-be li tur né miatt volt szük -
sé günk. Az al só rész kö ze pén még lát szik az NDK-
ban kö te le zô nyom ta tá si en ge dély szá ma.”97 

„…egy majd egy órás elôadás, egy ap ró, más fél 
mé te res szín pad ra zsú fol va. A já ték ha tá rait egy 
fém bôl ké szült ke ret ad ja, ami in kább egy ra ké ta -
ki lö vô ál lo más ra em lé kez tet, mint egy Kas per báb -
szín ház ra. Az elôadás ugyan ti tok ban az NDK-t kri -
ti zál ja, de ijesz tôen ak tuá lis le het az ál ta lunk is mert 
eu ró pai or szá gok hely ze té re is.” (Ta gess pie gel, 
1984. au gusz tus 29.) 

„Vég re egy iga zi Kas per le- szín ház! Lás suk, mit 
adott a Zin no ber Szín ház a fel nôtt né zôi nek: A sze -
rep lôk min den ki nek is me rô sek, éppúgy mint a da -
rab vi lá ga, ami Kas per szo bá já tól a Po ko lig nyú lik. 
Amit Ga brie le Hä nel és Hans Krü ger Hart mut 
Mech tel írá sa alap ján mu tat tak ne künk, egy na gyon 
mai tör té net. A kö zön ség szív bôl ne ve tett, és el gon -
dol koz va bó lo ga tott, hisz a da rab ak tuá lis prob lé -
má kat vo nul ta tott fel, csat la koz va ez zel a jó Kasper-
 szín há zak ha gyo má nyai hoz, akik nek si ke rült meg -
húz niuk az ívet a múlt és je len közt.” (Union Dres -
den, 1983) 

„Az el ve szett ér te lem va dá szai a cí me a Zin no ber 
Cso port elôadá sá nak, mely ben nem csak Kas per há -
bo rog a kö rül mé nyek el len, és pró bál sza ba dulni a 
foj to ga tó hely zet bôl, ha nem a né zôk egy ré sze is ve -
le tart egy pil la nat ra az el lenál lás és a til ta ko zás ima -
gi ná rius vi lá gá ba. Az elôadás mû vé szi leg épp annyi -
ra ér té kes, amennyi re ve szé lyes po li ti kai húro kat 
pen get. Min den je le net bôl ki hal la ni a ki mon dat lan 
pár be szé det. Nem is be szél ve a ki rály alak já ról. Az 
éber, meg bíz ha tó ural ko dó. És egy nagy szél há mos. 
Go nosz, mert Hans Krü ger a ba rát sá gos maszk alatt 
vé gig hoz za a ka rak ter má sok ra te kin tet nél kü li, 
min dent át ha tó bru ta li tá sát. Így hozva lét re egy ural -
ko dó kül sô és mö göt tes ké pét, aki tôl a né zôk há tán 
azon nal feláll a szôr.” (The a ter der Zeit, 1982) 
1982 Einz weid rei vier fünf sechs sie ben (Egy ket tô há -

rom né gyö tha thét) 
F. C. Va ech ter da rab ja nyo mán ír ta: I. He gen, T. 
Her wig, U. Schulz és G. Lind ner, ren dez te: G, Hänel, 
szín pad: Ch. Wer din, G. Hä nel. 

95 Die ter Kraft és Ca re na Schle witt be szél ge té se, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1990. au gusz tus. 
96 Ez a fe je zet a Zin no ber Szín ház hon lap ja alap ján ké szült. www.ton .a hornb lau. com 
97 Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2008.
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1983 Wa rum Frä u lein Pho e be Schwa neng litz vom 
Him mel fiel (Miért pottyant le Pho e be Schwa -
neng litz az ég bôl?) 

Báb já ték gye re kek nek, szö veg: G. Hä nel, ren dezte: 
W. Henn rich, szín pad: Ch. Wer din, játsszák: 
H. Krü ger/W Henn rich, G. Lind ner. 
1983 Sta ti on Pill gram 218 
Ír ta: G. Hä nel, ren dez te, szín pad ra al kal maz ta, a 
fil met ké szí tet te: D. Kraft, Stef fen Reck, a né zô teret 
átépí tet te: Ch. Wer din, S. O. Sven son. 

„A da rab a 218-as pa rag ra fus98 kö rül fo rog, ami 
a ter hes ség-meg sza kí tást sza bá lyoz ta az NDK-ban. 
Öt pró ba után, a Kna ack Stras se 45 alat ti te rem -
ben, 1983 ja nuár já ban be til tot ták a da ra bot. 

A da rab egy hosszú mun ka fo lya mat ered mé -
nye. Ere de ti leg a Hol le anyó té ma kör bôl pró bál -
tunk kiin dul ni. Az alap öt let sze rint Hol le anyó há -
rom nô drá mai elôadá sá ban, eset leg imp ro vi zá ció -
já ban je le nik meg a szín pa don. Idu na He gen, Ga -
brie le Hä nel, The re sa Her wig, Die ter Kraft és 
Stef fen Reck volt a kiin du ló csa pat. A nôk a sa ját 
élet raj zuk ban ke res tek mar káns pon to kat, ka pasz -
ko dó kat a darab te ma ti ká já hoz, így ala kul tak ki a 
külön ál ló szöve gek. Egy ilyen mun ka fo lya mat nál 
kiemel ten fon tos sá vá lik a ját szók sze mé lyi sé ge. 
A sa ját élet igaz sá gok kal, ha zug sá gok kal va ló szem -
be né zés kül sô és bel sô fe szült sé gek hez ve ze tett, 
ami né ha gá tol ta a krea tív gon dol ko dást. A pró bá -
kon meg ta pasz talt ér zé sek megélé se, a hir te len fel -
to lu ló em lé kek fel dol go zá sa nem min den sze rep -
lô nek ment könnyen. A ne héz fo lya mat vé gén lét -
re jött szö veg vé gül legin kább Gaby éle té nek ál lo -
má sai hoz kap cso ló dott. Die ter Kraft tal a 
pró ba te rem ben ala kí tot tuk ki a já ték te rét, a nézô -
té ren kö rül be lül hat van-nyolc van em ber nek ju tott 
hely. Ké sôbb en nél lé nye ge sen töb ben jöt tek. Ez 
a lép csô ze tes el ren de zés az tán meg ma radt a szín -
ház be zá rá sáig, sôt an nak egyik szim bó lu ma lett. 
Ez ter mé sze te sen csakis il le gá li san tör tén he tett, ám 
az elsô nyil vá nos pró bá nak több ér te lem ben is lett 
foly ta tá sa. A szín ház ban hi va ta lo san nem tart hat -
tunk elôadá so kat, a Pill gra mot a pre mier elôtt be -

til tot ták, töb bek kö zött épp a né zô tér élet ve szé -
lyes sé gé re hi vat koz va. A kis ka pu ként meg hir de -
tett nyil vá nos fô pró bán a be já rat nál a Stasi nem 
hi va ta los mun ka tár sai el lenôriz ték a sze mé lyi iga -
zol vá nyo kat, és felír ták az ér ke zôk ada tait. A te -
rem en nek el le né re meg telt, ezt lát ván a ha tó ság 
a fô pró bát ott hely ben be til tot ta. A da ra bot össze -
sen négy-öt ször ha játszot tuk. Az egyik es te meg -
je lent há rom hi va ta los sze mély, ne vez zük ôket el -
len ôrök nek, a Szín há zi Szö vet ség tôl, akik az elô -
adást kö ve tô meg be szé lé sen biz to sí tot tak min ket, 
hogy ez az elôadás a vi lág bár mely szín há zi fesz ti -
vál ján megáll ná a he lyét, csak épp itt, az NDK-ban 
nem játsz hat juk töb bet. Egyéb ként még há rom év -
nek kel lett el tel nie, míg éle tünk el sô nyu ga ti báb -
szín ház fesz ti vál já ra utaz hat tunk Hol lan diá ba. Az 
elôadás ról ké szült vi deo fel vé tel, de a sza bad fog -
lal ko zá sú ope ra tôr, Fre y muth la ká sán az egyik ház -
ku ta tás so rán a Stasi le fog lal ta a ka zettá kat, és soha 
töb bé nem buk kan tak fel. Ám a mai napig lé te zik 
egy S8-as film, me lyet az el sô je le net alatt a fal ra 
ve tí tet tünk. A je le net ben Ga by Hä nel egy része ges 
idô sö dô szí nész nôt ját szik, aki ön ma gát szinkro -
ni zál ja. Itt vet tük hasz nát a DE FA stú dió be li él mé -
nyeink nek, ugyanis a meg él he tés ér de ké ben szinte 
mind annyian vál lal tunk szink ron mun ká kat.”99 
1984 Neue Ro se (Új ró zsa) 
Zin no ber pro duk ció H. Krü ger rel, I, He gen nel, W. 
Hen n rixh hel, G. Hä nel lel, G. Lind ner rel, D. Kraft -
tal, és St. Reck kel. 

„A da rab ban min den fé le fu ra fi gu ra sze re pel: 
a stran do ló ür ge, a szö ke vény, a ha jó tö rött, akik 
ugyanazon a ha jón me ne kül nek, és egy iz gal mas uta -
zás ré sze sei lesz nek (…) A da rab ki vá lóan al kal mas 
min den fé le ut ca szín há zi elôadás ra, tu laj don kép -
pen ez zel a cél lal is író dott. Ez volt az el sô ter vezett 
kül té ri pro jek tünk. Po li ti ka men tes sé ge, témá ja, ké -
pei még az NDK-ban sem kel tet tek gyanút, so káig 
ez zel az elôadás sal ke res tük meg a té li re valót.”100 
1985 Traum- haft 
Szín pa di ké pek bôl ál ló kol lázs a Zin no ber Szín ház 
tag jai nak írá sai alap ján, játsszák: I. He gen, G. Hänel, 

198 A 218-as pa rag ra fus 1972 elôtt az NDK-ban: Aki meg sza kít tat ja a ter hes sé gét, ma xi má li san há rom év sza bad ság vesztéssel, 
vagy pénz bír ság gal sújt ha tó. Kü lön le ges eset ben a sza bad ság vesz tés hat hó nap és öt év idô tar tam kö zött is mo zog hat. Kü -
lön le ges eset nek szá mít, ha a ter hes ség az anya aka ra ta el le né re kö vet ke zett be, vagy tar tós egész ség ká ro so dás hoz, esetleg 
ha lál hoz ve ze tett vol na. Min den kí sér let bün te ten dô. Az 1970-es évek ben ala kult ki Fran ciaor szág ban a „Mo u ve ment de 
Li bé ra ti on des Fem mes”. A moz ga lom a nôk sza bad abor tusz hoz va ló jo gáért szállt harc ba. Az „Ak ti on 218” nôi cso port 
Nyu gat Eu ró pá ban több ezer aláírást gyûj tött a §218 el tör lé se ér de ké ben. 1972-ben az NDK-ban felol dot ták az abor tusz -
ti lal mat, a ter hes ség har ma dik hó nap jáig min den nô sza ba don dönt het, hogy foly tat ja-e a ter hes sé get. 

199 Hä nel és Die ter Kraft a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2007. 
100 Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2008.
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U. Svhultz, W. Henn rich, H. Krü ger, D. Kraft, G. 
Lind ner, St. Reck. 

A Traum- haft cím egy szó já té kon ala pul. Traum: 
álom, Haft: fog ság, traum haft: álom szép, cso dálatos. 
A Traum- haft a Sta ti on Pill gram 218 mun ká la tai ból 
nôt te ki ma gát. Meg szü le tett az igény, hogy a szemé -
lyes él mé nye ken ala pu ló anyag va la mi lyen formában 
mégis szín pad ra ke rül hes sen, és az egész cso port, 
ké sôbb a né zôk is átél hes sék az em lé ke zés, megélés 
fo lya ma tát. (…) A mun kát egy hosszabb egyé ni gon -
dol ko dó-sza kasszal in dí tot tuk, és eb bôl nyi tot tunk 
a szub jek tív álom anyag meg je le ní té se fe lé, lett lé -
gyen az sa ját, vagy más él mé nye. Az ott ho ni írá sos 
fel jegy zé sek, cso port ta lál ko zók, be szél ge té sek, felol -
va sá sok, sok imp ro vi zá ció, jegy ze te lés, vers írás, ké -
sôbb egy más ál mai nak szín re vi te le, a kö zös ze nélés 
alap ján ala kult ki a négy órás já ték, egy szü net tel. 

„Nyolc sze rep lô gyû lik össze a fa szín pa don, 
elôtte, fö löt te és mel let te. Nyolc ma gá nyos alak, akik 
mégis egy cso por tot al kot nak, egy más mel lett ké -
szül nek a fel lé pés re, vé gül az egyik el kez di. Nyolc 
va riációban lát hat juk, hogy az em ber miért ke rül 
összeüt kö zésbe a tár sa da lom mal, a sa ját ta pasz ta la -
tai val, a gye rek ko rá val, ami nem más, mint a há ború 
utá ni évek, a nyá ri tá bo rok, az is ko la. A sze rep lôk a 
szín pa don el szá mol nak a múlt juk kal és ál mo doz va 
néz nek a jö vô be. Az esz té ti kai ta pasz ta la ti kat is meg -
oszt ják a né zôk kel. Ez az iga zi szín ház a szín ház ban. 
Az álom dur va tö ré sek kel bú jik csak elô rej te ké bôl, 
az ál lan dó vál to zá sok más-más han gu la tot je le ní te -
nek meg, bol dog sá got, bu ta sá got, lí rai el mé lyü lést, 
spon tán meg nyi lat ko zá so kat, el nyo mott reflexi ó kat, 
a nor má lis át csa pá sát az ôrü let be. A já ték stí lu sa is 
igen sok ré tû, a la ko ni kus kí vü lál lás gyak ran csap át 
egy pil la nat alatt nagy gesz tu sok ká, áriák hang za nak 
el, dü bö rög nek a do bok. Ka ba ré és tra gé dia (…), 
kü lön le ges cso port mun ka, mely ben en gem legin -
kább az egyes ré szek szub jek ti vi tá sa ér de kel, ke vés -
bé a da rab egy sé ge. (…) hogy ôriz he ti meg az egyén 
a saját él mé nyei, a va ló ság hoz va ló vi szo nya alap ján 
az egyé ni ér zés vi lá gát, iden ti tá sát a cso por ton (tár -
sa dal mon) be lül úgy, hogy köz ben a cso port mégis 
eléri a kol lek ti vi tás, a kö zös al ko tás ma ga sabb fo ká -
ra.” (Mar tin Lin zer, The a ter der Zeit, 1986) 

„A Zin no ber ko mo lyan ve szi a szín há zat, mint 
mé diu mot, ezért vissza tér a gyö ke rei hez. Ját sza nak, 
de nem a vi lá got je len tô desz ká kon. A dek la rá ló-
filisz teus, ér te lem re ha tó szín ház tól el té rôen, ahol 

az ala kok nem szól nak le a szín pad ról, ez az elôadás 
átug rik az or chest ra fö lött, nem meg mu tat ni akar -
ja az éle tet, de te le van vi ta li tás sal. A szín ház vissza -
tér oda, ahon nan eredt: A Traum- haf tot lát va még 
job ban megér tet tem, mi lyen al ter na tí vái le het nek 
a szín ját szás nak. Szá mom ra egyér tel mû: a szín ház 
vagy al ter na tív, vagy sem mi lyen.” (TAZ, 1990) 
1986 Das Mos kau er Bett (A moszk vai ágy) 
Két egy fel vo ná sos Cse hov el be szé lé se alap ján, játsz -
szák: W. Henn rich és U. Zie ger. Ren dez te: G. Hänel. 

„Clown- sze rû fi gu rák, akik azt a be nyo mást kel -
tik, hogy a vi lág ál lan dó, ezért le het sé ges a bo hóc -
ság ál lan dó je len lé te. A szín pa don lé vô két alak be -
cket ti szü le mény. A já ték cí me A moszk vai ágy, ám 
egy olyan ágy ról van szó, ahol az em bert nem eresz -
tik a gon do la tai.” (Volksb latt Würz burg) 

„A két szí nész egy mást vált va lép az elô tér be, és 
ki csit sem kí mé lik ma gu kat. Köz ben lét re jön va la -
mi, va la mi kü lön le ges vib rá lás. Az elôadást sem -
mi képp sem so rol hat juk a mai ér tel met ke re sô da -
ra bok kö zé, mert úgy lát szik, eb ben a já ték ban 
olyan so sem volt. De va jon hogy ál lunk a mo rál 
kér dé sé vel? Se hogy. Az ön reflexió, a fel tû nô szán -
dék nél kü li ség fel sem en ge di a szín pad ra. Ezen na -
gyon jót szó ra koz tam. A hát só gon do lat úgy ku -
kucs kál be az aj tón, hogy köz ben a mu ta tó ujj be -
csí pô dik. De a si koly el ma rad.” (Union Dres den) 
1986 Die Bre mer Stadt mu si kan ten (A bré mai mu -

zsi ku sok) 
Árny já ték, ren dez te: G Hä nel, szín pad: Wer din. 
Bábok: Zin no ber, dra ma turg: D. Kraft, játsszák: 
I, He gen, U. Schultz/W. Henn rich, G. Lind ner. 
1987 Stras sen ges chich ten (Ut cai tör té ne tek) 
A Zin no ber Szín ház köz re mû kö dé sé vel lét re jött 
KKH Pra ter pro duk ció. 

A Zin no ber cso port és az Oder ber ger ut ca la kói, 
dol go zói, kí vül ál ló mû vé szek és csa pa tok rész vé -
te lé vel szer ve zett fesz ti vál a Prenz lau er Berg -i Pra -
ter kul túr ház elôt ti té ren. 
1987 Der Mes si as (A Mes siás) 
Pat rik Bar low da rab ja alap ján, játsszák: G. Hä nel, 
W. Henn rich, S. Reck és a Li ve Jazz Qu ar tett (KC 
Kauf mann), ren dez te: H. Krü ger, U. Zie ger. 

„A szö ve get Vol ker Lud wig hoz ta át a Grips Szín -
ház ból, ahol épp azok ban a he tek ben mu tat ták be 
a da ra bot. Lud wig örült a pár hu za mos szín re vi -
telnek. 1987 ad ven ti he tei ben ez zel a da rab bal jár -
tuk be az NDK dé li tar to má nyait.”101 

101 Stef fen Reck a Prenz lau er Ber grôl. In ter jú, ké szí tet te Nik losz Krisz ti na, 2008.
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„Más fél óra dur va, sza ti ri kus clown-szín ház, 
ami hez fog ha tót még nem lát tam. A té má ból adó -
dó szi tuá ciók gyak ran meg le pô és ne ve tô iz mo kat 
nem kí mé lô mó don ke rül nek be mu ta tás ra, az 
elôadást mu lat sá gos ge gek kí sé rik vé gig, he lyet adva 
a krea ti vi tás nak és a be lül rôl fa ka dó já ték öröm nek.” 
(Thü rin ger Ta geb latt, 1987) 
1989 Spon sai – Erin nern ein Som mer nachtst raum” 

(Spon sai – Em lé ke zés egy nyá ri éj sza ká ra) 
Imp ro vi zá ciós kol lázs, ren dez te: Zin no ber, színpad: 
Ch, Wer din. Dra mautrg: D. Kraft, játsszák: I. Hegen, 
U. Schulz, W. Henn rich, D. Kraft, G. Lind ner. 

„1989-ben ír tuk a da ra bot, a Traum- haft foly ta -
tá sa ként. A szö veg egy ré sze adott, a töb bit pe dig 
az elôadás fo lya mán imp ro vi zál tuk.” 

„Öt ôrült alak van a szín pa don, mind ro ko nok 
Shakes peare Szen ti vá né ji ál má nak egy egy alak jával, de 
úgy játsszák be a te ret, mint a gye re kek. Anar chiszti -
ku san, ma guk ról meg fe led ke zet ten, nagy kedvvel, 
mit sem tö rôd ve a szép ség gel. Nem a va rázs erô felfe -
de zé sét és meg mu ta tá sát tûz ték ki célul, ha nem folya -
 ma to san el ve szí tik a bi zarr tör té ne tek fo na lát. A ferde 
tü kör meg le pôen éles ké pet ad, a két Németor szág 
ke se rû sza tí rá ját.” (Mor gen post Ham burg 1989) 
1989 King Mo ria (Mo ria ki rály) 
Játsszák G Hä nel, W Henn rich, St. Gest ner 

 
1981 és 1988 kö zött szám ta lan per for man ce, kiál -
lí tás, és film szü le tett, sok szö veg, kép, grafi ka, fotó 
és ze ne pi hen a pol co kon. 

1990 után a The a ter oh ne Na men több da ra bot 
át vett a re per toár ból, ami ket még éve ken át si kerrel 
ját szot tak. 

 
A bá buk el vo nu lá sa 

 

 AZin no ber Szín ház a megala ku lá sa kor egyér -
tel mûen báb szín ház volt, báb szín ház ként mû -
kö dött, báb szí né szek ala pí tot ták. Az el sô kö -

zös da rab juk, Az el ve szett ér te lem va dá szai vissza -
hoz ta Kas pert a szín pad ra. Az évek múl tá val azon -
ban a bá buk egy re in kább út ban vol tak, las san 
ki búj tak mö gü lük a ját szók, és ôk ke rül tek az elô -
tér be. A Zin no ber tíz évét, a bá bok hoz va ló vi szony 
alap ján há rom nagy sza kasz ra oszt hat juk. 

1. A Kas per- da rab tól a Pill gra mig 
A for mai megúju lás idô sza ka. A ját szók meg lévô 

anya go kon, fi gu rá kon át kiált ják be le a vé le mé nyü -

ket a kö zön ség ar cá ba. Igaz, hogy megosz tó, külön -
le ges ala ko kat vá lasz ta nak, meg le pô szín pad ké pet 
ala kí ta nak ki, mégis ra gasz kod nak a báb szín há zi 
tra dí ciók hoz, bár be val lot tan nem áll nak be az 
Obrasz co vot kö ve tôk so rá ba. Ez az út ke re sés idô -
sza ka, ami kor a fô vá ros ba köl tö zés után a ta goknak 
ki kell ala kí ta niuk a sa ját élet te rü let. Bár a ki lenc -
ve nes éve kig szü let tek báb elôadá sok, a Kas par után 
szin te ki zá ró lag pénz ke re se ti meg gon do lás ból tur -
néz tak a bá bok kal. A cso por ton be lül las san alakul -
tak ki a szo ros kap cso la tok, de az el sô idôk sze re -
te te, gyû lö le te vé gig jel lem zô ma radt a tár su lat ra. 
Lé pés rôl lé pés re ha lad tak, elô ször a szo ciá lis kö te -
le zett sé ge ket vet kôz ték le, az tán az ál la mi szín ház 
el vá rá si ho ri zont já ból lép tek ki és fel ké szül tek a to -
váb bi ön ál ló so dás ra. Az ek kor vál lalt sze rep lé sek, 
a ját szott da ra bok mind-mind fel fog ha tók egy ujj -
gya kor lat nak, mellyel ön tu dat la nul ha lad tak a kö -
vet ke zô sza kasz fe lé. Ez a ki lé pés szín há za. 

2. A Pill gram tól a Traum- haf tig 
A Pill gram nál me rült fel elô ször éle sen a sa ját 

sors, a sa ját já ték, a sa ját ren de zés igé nye. „A mû -
vé szet a vi lág meg ma gya ráz ha tó sá gá nak a hiá nyán 
ala pul. Min den ma gya rá zat csak egy ma gya rá zat, 
és nem a va ló ság. Ezért min dig ma rad egy ap ró rész, 
ami épp a ma gya rá za tok ál tal jött lét re. A ha ta lom 
csak a ma gya ráz ha tó részt ural ja, ezál tal pró bál ja 
szol gá la tá ba kény sze rí te ni a mû vé sze tet. De ab ban 
a kis elér he tet len csü csök ben van va la mi. Nem üres 
tér. Ott a va ló ság, az a da ra bunk va ló di te re, ide nem 
ér el a rend szer vi gyá zó sze me, és a kor lá tai.”102 Ez 
az elôadás köz vet le nül az élet rôl szól, köz ve títô bá -
bok nél kül. A szín pa don egy nô áll, aki a sa ját ren -
de zé sé ben, a sa ját szö ve gé vel, a sa ját tör té ne tét, az 
abor tu szát me sé li el. Nem mond íté le tet a vi lág ról, 
nem hi báz tat sen kit, nem ke res fe le lôst, csak megál -
la pít, és ér zel me ket köz ve tít. Nem fog lal kozik az ál -
ta lá nos igaz ság gal. Ez a test és az ér zé kek szín háza. 

3. A Traum- haft és az utá na kö vet ke zô évek 
Míg a Pill gram egyet len em ber tör té ne te, a Traum-

 haft az elô zô da rab alap jait fel hasz nál va a cso port 
tag jai nak éle tét me sé li el, szin tén egye sé vel, il let ve 
a tör té ne tek össze mo só dá sá val lét re jött ké pek kel. 
A da rab kü lön le ges sé ge, hogy min den se gít ség és 
esz köz nél kül lép ki a va ló ság ból. Sza kít a szín házi 
ál ló víz zel, az NDK prob lé mái val, a há rom di men -
zi o na li tás sal, és a gon do la to kat hív ja társ nak. Ez a 
gon do lat szín há za. Nincs fa bel, nincs cél, a da rab 

102 Ra i ner Sched lins ki és Ga brie le Hä nel be szél ge té se, Ga brie le Hä nel do ku men tu mai kö zül, 1984.
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pusz tán ön ma gáért van. Nem ma gya ráz, nem akar 
meg gyôz ni sen kit, nem tö rek szik ál ta lá nos érvényre, 
ha nem csak egy új vi lá got nyi tó elôadás. Az új szín -
ház fel fo gás na gyon egy sze rû, de épp az egy sze rû -
sé gé ben ka tar ti kus. A já ték nem tá vo lo dik el az élet -
tôl, nem ad ni akar, ha nem el ven ni va la mit a nézôk -

tôl, hogy a kö zös gon dol ko dás ál tal szét pat tan ja -
nak a jel me zek, és elô búj jon mö gü lük az em ber. 
Ez az elôadás még da rab nak is ne he zen mond ható, 
csak egy olyan szín ház en ged he ti meg ma gá nak, ami 
nem fe lej tet te el a gyö ke reit, és megad ja a játé kos -
nak a leg fon to sab bat, a mi mé zis tel jes sza bad sá gát.
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