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Und die Liebe 
höret nimmer 
auf...
A szeretet
soha el nem 
múlik...



A SZERETET SOHA
EL NEM MÚLIK…
Kétnyelvű előadás felirattal
Bemutató: 2022. szeptember 8.

Zenés irodalmi bejelentkezés a költők mennyországából
Ady Endrével, Babits Mihállyal, Dienes Valériával és Ödön von Horváth-tal

Író és rendező: Verena Koch
Verena Koch a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität-en színház-
tudományt ill. a frankfurti előadóművészeti főiskolán színészetet tanult. 
Játszott több nagyvárosban, Frankfurt am Mainban, Berlinben, Linzben, 
Budapesten, Amszterdamban és további városokban is. Rendezett
többek között a mannheimi Nationaltheater-ban, a linzi Landesthe-
ater-ban, a szekszárdi Magyarországi Német Színházban, a jászvári Teatru
Luceafarul Iasi-ban és a bécsi Dschungel Wien-ben. A müncheni
Drei-Masken-Verlag-ban több darabja is megjelent. 1999 óta 
előadóművészeti docens a linzi Anton Bruckner magánegyetemen és
szabad munkatárs a gallneukircheni Theatergruppe Malaria-nál.
2021-ben Stella Díjra jelölték.

Dramaturg: Franz Huber
Franz Huber Münchenben született. Érettségi után a müncheni Ludwig-
Maximilians egyetemre járt, ahol újabb német irodalmat, nyelvészetet és 
publicisztikát tanult. 1975 és 1984 között a Bayerischer Rundfunk-nak
dolgozott, a „Pop Sunday” c. zenés-irodalmi műsor producere, rendezője 
és lektora volt. Színházkritikusként tevékenykedett, t.k. a Mannheimer
Morgen-nak, és dramaturgként számos színháznál, mint pl. a darmstadti
Staatstheater-nél és a linzi Landestheater-nél.

Projektmegvalósítás és rendezés: Verena Koch, Franz Huber
Díszlet és jelmez: Isabella Reder
Közreműködés: Felicitas Kahles

Közreműködik
Melissa Hermann, Eszter Sipos, Paula Donner, Dezső Horgász

Zenész: Kiss Alfréd (cimbalom)

Rendezőasszisztens: Palya Noémi
Fény: Kovács Krisztián
Kellék: Arghavan Shekari
Öltöztető: Palánki Zsuzsanna
Műszak: Antal Viktor, Imre Tibor, Szebeni Kálmán
Smink: Molnár-Party Tímea
Fordítás: Palya Noémi

Az előadás időtartama: 60 perc

Cselekmény
Ödön von Horváth magyar művészek társaságában ül egy váróteremben, melyről kiderül, hogy a 
mennyország előszobája.

Rajta kívül még itt tartózkodik Ady Endre, a nagy költő, Babits Mihály, a lírikus és fordító, és Dienes 
Valéria, filozófus és táncúttörő – és néha megszólal egy harang, ami reményt kelt, általában
tévesen, a rövid ideig nyitva lévő menny kapuján történő átjutásra.

A várakozást kellemesebbé teendő, beszélgetni kezdenek egymással a hivatásukról, írói
küldetésükről, a nyilvánosság általi elismertségükről, Párizsról, szerelmeikről, Istenről, a világról 
és az európai háborúkról. Beszélgetésük újra meg újra heves szócsatákba torkollik.

Ez a melankolikusan komikus várószoba egy fiktív írói találkozó keretében hozza össze Ödön von 
Horváth-ot, a „magyar útlevéllel” rendelkező „német” írót és annak magyar kortársait.

Bemutatási jogok: Verena Koch, Franz Huber



Szövegkivonat
A menny vagy a pokol előszobájában találjuk magunkat.
Horváth, Ady, Dienes és Babits kerek asztaloknál ülnek, akárcsak anno a kávéházakban.
Oldalt található a mennyország kapuja, ami a közönség számára nem látható. 

HORVATH Valójában már halott vagyok. 
ADY  Én is, uram…
HORVATH Horváth, von.
ADY  …von Horváth. 
BABITS Halott mint a kő. Ez nyilvánvaló. Mi még a régi időkből származunk.
DIENES Ön a legijfjabb halott. 
HORVATH Pedig 36 évesen is sok mondanivalóm lett volna még.
BABITS Miről?
HORVATH Az életről. A halálról. 
DIENES Szóval, valahogy mindenről? 
HORVATH Igen, ameddig a dolgok kapcsolatban állnak egymással.
  És ez így is van. Hol vagyunk?
BABITS A mennyben.
DIENES  Nem, még nem. Azt hiszem, egy előszobában vagyunk, egyfajta váróteremben,
  a mennyország előtt.
HORVATH De miért?

(Mindhárman megvonják a vállukat.)

ADY  Mert mindaz, amit gondoltunk és írtunk, még mindig nem érkezett meg.
DIENES Megérkezett, hová?
ADY  Az emberek fejébe.
HORVATH  Milyen optimista! 
DIENES Talán, mert a sok szép szót nem követték tettek.
ADY  Több mint 100 éve - 
HORVATH Megkérdezem Istent, hogy miért van ilyen hideg. Istennel lehet beszélni.
ADY  Ha létezik…?
HORVATH Mindig is hitetlen hívő voltam.
BABITS  Nagyszerű, én is! Egy pillanat: 

  „Haragszik és dúl-fúl az Isten
  vagy csak talán alszik az égben,
  aluszik vagy halott is épen –„
  (Mihály Babits: Fortissimo in. Frage am Abend)
HORVATH „Der Herr im Himmel zürnt und tobt, 
  mag sein, er ist nur eingeschlafen – 
  wenn er nicht etwa gar schon tot ist.“
  Fortissimo!

A Magyarországi Német Színház
IMPRESSZUM

A színház címe
7100 Szekszárd, Garay tér 4. , Telefon: +36 74 316 533

Igazgató: Lotz Katalin - lotz@dbu.hu
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyinformáció: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Gazdasági iroda: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

A DBU-ról
A színház fő feladatai a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és köz-
vetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományaink megőrzése.
A teátrum egyúttal hídként is szolgál a magyar többségi és a német kisebbségi kultúra között.
Az előadásokat magyar nyelven feliratozzuk.

A fenntartó
A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(MNOÖ).

A magyarországi német kisebbség az ország egyik legnagyobb lélekszámú kisebbsége, melynek 
politikai és kulturális képviseleti szerve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 
A törvényes keretek által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát 
kíván megvalósítani.



„A szeretet soha el nem múlik...“
A Magyarországi Német Színház új irodalmi-zenés darabja

Az irodalmi mennyország előszobájában Ady Endre, Babits Mihály, Dienes Valéria és Ödön von 
Horváth ülnek. A négy művész, akik ebben a formában sosem találkozhattak, itt viszont igen, a
hivatásukról, irodalmi témákról és a nyilvánosság előtti elismertségükről, Párizsról, a 
szerelmeikről és a világról vitatkoznak. Egy csipet melankólia és egy adag humor a fiktív irodalmi 
találkozót egy egyedi élménnyé teszi.

A darab rendezője, - melynek szeptember 8-án lesz a bemutatója - Verena Koch.
Először romanisztikát és színháztudományt tanult, később a frankfurti Hochschule für
Darstellende Kunst-on megszerezte a színésznői végzettségét. Mielőtt letelepedett Linzben, 
ahol a linzi Landestheater-ben színésznőként állt alkalmazásban, hét különböző színházban
dolgozott Németországszerte. Ma a művésznő nem csak a linzi Anton-Bruckner-
Privatuniversität-en dolgozik, hanem innsbrucki és bécsi színházaknak is dolgozik. Mi a
következő projektje? „A kis boszorkány” a neustrelitzi színházban. Rendezés és színészkedés 
mind a mai napi szerepel a napirendjén.

Nem csoda, ha elvállalta a Magyarországi Német Színház új darabjának „A szeretet soha el nem 
múlik..”  rendezését. Elvégre már 12 éve újra és újra vendégként dolgozik a DBU-nál. Július 17-
én egy nyilvános próbára került sor, ahol a nézők visszajelzést és építő kritikát tudtak adni. A stáb 
ezeknek a fényében készül fel a bemutatóra. 

Palya Noémi is közreműködik „A szeretet soha el nem múlik...” c. előadásban. Már 2 éve dolgozik 
a szekszárdi Magyarországi Német Színháznál és szinte minden darabban közreműködik.
Germanisztikát és színháztudományt tanult, most a rendezőasszisztens, az ügyelő, de a
dramaturg és a súgó feladatát is ellátja. „Nem tudnék csak színész, ügyelő, vagy rendezőasszisz-
tens lenni. Nekem egyszerre minden kell. Nagyon fárasztó, de szeretem csinálni.” - nevet Noémi.

Azonban mi rejtőzik a színfalak mögött? „A német Ödön-von-Horváth-Egyesület kezdeményezésére 
hoztuk létre ezt projektet, amelyben Ödön von Horváth, egy író magyar gyökerekkel, aki németül 
írt, magyar művészekkel találkozik. Egy találkozás, melyre a valóságban nem került sor.
Azonban a színházban minden lehetséges. Felfedeztük, hogy volt néhány szöveg, amit nagyon 
szívesen olvasott, a híres magyar költőktől, mint pl. Ady Endrétől és Babits Mihálytól. Babitstól, 
aki Szekszárdon született, a nyom Dienes Valériához vezetett, aki szintén szekszárdi születésű, 
az első nők egyike, aki Budapesten egyetemi tanulmányokat folytatott és doktorált. Utána 
Párizsba ment, ahol a tánc területén teljesedett ki és később saját iskolát (Orkesztika) alapított
Budapesten.” - magyarázza Verena Koch. Nevét a Dienes Valéria Általános Iskola, német 
nemzetiségi oktatással, viseli.

Ne hagyják ki szereplőink mélyreható irodalmi beszélgetését, képzelje el Ön is velünk, hogy
milyen lenne, ha találkozhattak volna!

Tanja de Wall

Neue Zeitung, 33-34. szám/2022, 37. oldal



„Und die Liebe höret nimmer auf…”
Das neue literarisch-musikalische Theaterstück der Deutschen Bühne Ungarn

Im Warteraum zum Dichterhimmel sitzen Endre Ady, Mihály Babits, Valéria Dienes und Ödön 
von Horváth. Alle vier KünstlerInnen, die sich in dieser Zusammensetzung nie gesehen haben, 
sich aber hier nun begegnen, unterhalten sich über ihren Beruf, literarische Themen und ihre
Anerkennung in der Öffentlichkeit, über Paris, ihre Lieben und die Welt. Eine Prise Melancholie 
und eine Portion Humor lassen die fiktive literarische Begegnung zum einmaligen Erlebnis 
werden.

Regisseurin des Stückes, das am 8. September seine Premiere feiert, ist Verena Koch. Sie
studierte zuerst Romanistik und Theaterwissenschaft, machte später dann ihr Schauspiel-Dip-
lom an der Hochschule für Darstellende Kunst in Frankfurt. Bevor sie sich in Linz niederließ, wo 
sie als Schauspielerin am Landestheater Linz engagiert war, arbeitete sie an sieben verschie-
denen Theatern in Deutschland. Heute ist die Künstlerin nicht nur in Linz an der Anton-Bruckner-
Privatuniversität angestellt, sondern arbeitet auch für Theater in Innsbruck oder Wien. Ihr
nächstes Projekt? „Die kleine Hexe“ im Theater in Neustrelitz. Inszenierungen und
Schauspielerei stehen heute also noch auf ihrer Tagesordnung.

Kein Wunder, dass sie die Inszenierung des neuen Stückes der Deutschen Bühne Ungarn „Und 
die Liebe höret nimmer auf…“ übernahm. Schließlich arbeitet sie seit zwölf Jahren immer wieder 
als Gast bei der DBU. Am 17. Juli fand eine offene Probe statt, bei der die Zuschauer ihr Feedback 
abgeben und konstruktive Kritik äußern konnten. Das Theater arbeitet diese in das Stück ein, 
bevor die Premiere stattfindet.

Auch Noemi Palya wirkt  bei „Und die Liebe höret nimmer auf…“ mit. Sie ist bereits seit zwei 
Jahren bei der DBU in Seksard angestellt und wirkt nahezu bei allen Stücken mit. Die ehemalige 
Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudentin übernimmt die Aufgaben der Regieassistentin, 
der Inspizientin, aber auch der Dramaturgin oder der Soffleuse. „Ich könnte nicht nur Schaus-
pielerin oder Inspizientin oder Regieassistentin sein. Ich brauche das alles zusammen. Es ist sehr 
anstrengend, aber trotzdem liebe ich es“, lacht Noemi.

Doch was steckt denn nun eigentlich hinter diesem Theaterstück? „Wir bemühten uns auf
Anregung der deutschen Ödön-von-Horvath-Gesellschaft ein Projekt zu entwerfen, bei dem 
Ödön von Horvath, ein Schriftsteller mit ungarischem Pass, der auf Deutsch geschrieben hat, 
ungarischen Künstlern begegnet. Eine Begegnung, die es real nicht geben konnte. Aber im
Theater ist alles möglich. Wir haben herausgefunden, dass es einige Texte gibt, die er sehr gerne 
gelesen hat. Wie z. B. die berühmten ungarischen Poeten Endre Ady und Mihály Babits. Von 
Babits, geboren in Seksard, führte die Spur zu Valéria Dienes, ebenfalls aus Seksard, eine der
ersten Frauen, die in Budapest studiert und einen Doktortitel gemacht hat. Anschließend ist 
Dienes nach Paris gegangen, wo sie sich im Bereich des Ausdruckstanzes verwirklichte und 
später eine eigene Schule (Orkesztika) in Budapest gründete“, erklärt Verena Koch. Ihren Namen 
trägt die Valéria-Dienes-Grundschule mit Nationalitätenunterricht.

Welche tiefgründigen und literarischen Gespräche diese Persönlichkeiten führen und wie es 
gewesen wäre, wenn diese aufeinandergetroffen wären, sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Tanja de Wall

Neue Zeitung, Nr. 33-34/2022, Seite 37



UND DIE LIEBE HÖRET
NIMMER AUF …
Mit zweisprachigen Untertiteln
Premiere: 8. September 2022

Projektentwicklung und Regie: Verena Koch, Franz Huber
Bühne und Kostüme: Isabella Reder
Produktionsmitwirkung: Felicitas Kahles

Besetzung
Melissa Hermann, Eszter Sipos, Paula Donner, Dezső Horgász
Musiker: Alfréd Kiss (Zimbel)

Regieassistenz: Noémi Palya
Licht: Krisztián Kovács
Requisite: Arghavan Shekari
Ankleiderin: Zsuzsanna Palánki
Technik: Viktor Antal, Tibor Imre, Kálmán Szebeni
Maske: Tímea Party-Molnár
Übersetzung: Noémi Palya

Vorstellungsdauer: 60 Minuten

Handlung
Ödön von Horváth sitzt mit ungarischen Künstler*innen in einem Warteraum, der sich als
Vorraum zum Himmel entpuppt.

Dort befinden sich außer Horváth der große ungarische Dichter Endre Ady, der ungarische Lyriker 
und Übersetzer Mihály Babits und die ungarische Philosophin und Tanzpionierin Valéria Dienes 
– und manchmal ertönt eine Glocke, die hoffen lässt, zumeist vergeblich, durch die kurzzeitig 
geöffnete Himmelspforte zu gelangen.

Um sich die Wartezeit zu verkürzen, unterhalten sich die Anwesenden über ihren Beruf, ihre 
literarischen Themen und ihre Anerkennung in der Öffentlichkeit, über Paris, ihre Lieben, über 
Gott, die Welt und europäische Kriege - und geraten bei unterschiedlichen Positionen in erregte 
Wortgefechte.

Dieses melancholisch-komische Wartezimmer bringt Ödön von Horváth, den deutschen
Schriftsteller „mit ungarischem Pass“, in eine fiktive literarische Begegnung mit ungarischen 
Zeitgenoss*innen.

Aufführungsrechte: Verena Koch, Franz Huber

Literarisch-musikalisches Projekt über den Dichterhimmel
von Endre Ady, Mihály Babits, Valéria Dienes und Ödön von Horváth

Autorin und Regisseurin: Verena Koch
Koch studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Theaterwissenschaft sowie an der Hochschule für Darstellende Kunst 
Frankfurt/Main Schauspiel. Schauspielengagements führte sie nach 
Frankfurt/M., Berlin, Linz, Budapest, Amsterdam und weitere. Koch
inszenierte unter anderem am Nationaltheater Mannheim, am Landes-
theater Linz, an der Deutsche Bühne Ungarn, am Teatru Luceafarul Iasi, 
und am Dschungel Wien. Im Drei-Masken-Verlag München erschienen 
mehrere Stücke von ihr. Seit 1999 ist Koch Dozentin an der Anton Bruckner 
Privatuniversität, Linz und freie Mitarbeiterin der Theatergruppe Malaria, 
Diakonie Gallneukirchen. 2021 wurde Koch für den Stella Preis nominiert.

Dramaturg: Franz Huber
Huber wurde in München geboren. Nach dem Abitur studierte er an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München Neuere Deutsche Literatur, 
Linguistik und Publizistik. Von 1975 bis 1984 arbeitete er für den Bayerischen 
Rundfunk als Produzent, Regisseur und Lektor der musikalisch-literarischen 
Sendung „Pop Sunday“. Er war Theaterkritiker, unter anderem für den
Mannheimer Morgen, und Dramaturg an zahlreichen Theatern, wie zum 
Beispiel am Staatstheater Darmstadt und am Landestheater Linz.



Textauszug 
Wir befinden uns im Warteraum vor Himmel oder Hölle.
Horváth, Ady, Dienes, Babits sitzen an runden Tischen, wie damals im Kaffeehaus.
Seitlich, für das Publikum nicht sichtbar, befindet sich die Himmelspforte. 

HORVATH Ich bin eigentlich schon tot.
ADY  Ich auch, Herr…
HORVATH Horvath, von.
ADY  …von Horváth. 
BABITS Wir sind alle mausetot. Das ist doch klar. Wir sind von damals.
DIENES Sie sind der jüngste Tote.
HORVATH Dabei hätte ich mit meinem 36 Jahren noch einiges zu sagen gehabt. 
BABITS Wozu?
HORVATH Zum Leben. Zum Sterben. 
DIENES Also, zu allem irgendwie?
HORVATH Ja, soweit die Dinge im Zusammenhang miteinanderstehen. Und das tun sie. 
  Wo sind wir hier?
BABITS Im Himmel.
DIENES  Nein, noch nicht. Ich glaube, wir sind in einem Vorraum, einer Art Warteraum,
  vor dem Himmel.
HORVATH Und warum?

(Alle drei wissen es nicht, Schulterzucken.)

ADY  Weil alles das, was wir gedacht und geschrieben haben, immer noch nicht
  angekommen ist.
DIENES Wo angekommen?
ADY  In den Köpfen der Menschen.
HORVATH  Sie Optimist! 
DIENES Oder weil all den schönen Worten keine Taten folgten.
ADY  Seit über 100 Jahren - 
HORVATH Ich werde Gott fragen, warum es so kalt ist. Mit Gott kann man reden. 
ADY  Wenn es ihn gibt …?
HORVATH Ich war immer ein ungläubiger Gläubiger.
BABITS  Großartig, ich auch! Einen Moment 

(denkt nach, rezitiert stolpernd aus dem Gedächtnis) 

  „Haragszik és dúl-fúl az Isten
  vagy csak talán alszik az égben,
  aluszik vagy halott is épen –„
  (Mihály Babits: Fortissimo in. Frage am Abend)
HORVATH „Der Herr im Himmel zürnt und tobt, 
  mag sein, er ist nur eingeschlafen – 
  wenn er nicht etwa gar schon tot ist.“
  Fortissimo!
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Adresse
Garay tér 4., 7100, Szekszárd, Telefon: +36 74 316 533

Intendantin: Katalin Lotz - lotz@dbu.hu
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Verwaltung: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

Über die DBU
Die Deutsche Bühne Ungarn (DBU) ist das einzige professionelle deutschsprachige Schauspiel-
haus in Ungarn. Es bietet der deutschen Minderheit, Deutschlernenden, Ausländer*innen aus 
dem deutschen Sprachraum und allen, die an deutschsprachiger Kultur interessiert sind, profes-
sionelle Theatervorstellungen in deutscher Sprache an.

Über den Träger
Die Deutsche Bühne Ungarn steht unter der Schirmherrschaft der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen (LdU).

Die deutsche Minderheit (Ungarndeutschen) ist eine der größten Minderheiten des Landes. 
Ihr politisches und kulturelles Repräsentationsorgan ist die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen. Die gesetzlichen Rahmen einhaltend verfolgt die LdU eine moderne
Minderheitenpolitik.
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