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Alkotó együttműködés

Á világ színházművészetének haladása ma
már elképzelhetetlen annak a művészi
útnak a számbavétele nélkül, amelyet a
szocialista országok színházai tettek meg.
Á szocialista színházművészet fejlődése a
baráti népek alkotó együttműködésén
alapszik, az együttműködés különböző
formáinak a kutatásán.

A baráti szocialista országok 1971 óta
közös elhatározással kölcsönösen meg-
rendezik a színházművészet napjait or-
szágaikban. Ezek a rendezvények termé-
szetesen nemcsak a prózai művek és a
színházak sorozatát és vendégjátékát
foglalják magukban, hanem a zenés
színházak - az opera, a balett, az operett, a
gyermek- és ifjúsági valamint a báb-
színházak megjelenését is. Így tehát egy
ilyen alkalom összességében ad képet egy
ország színházkultúrájáról, annak
legsajátosabb tartalmi, formai jellemzői-
ről. Ezek az alkalmak egyben a kölcsönös
vendégjátékoknak, a rendezőknek, szí-
nészeknek és nem utolsósorban a szak-
embereknek is a találkozói. A szakembe-
rek, a színházművészek személyes és
azonnali friss élményeik alapján cserélik
ki gondolataikat, mondanak véleményt és
kritikát a látottakról. Mindezt alapos és
gondos felkészülés előzi meg mindkét fél
részéről, amelynek intenzitása, egy-más
eredményeinek figyelemmel kísérése az
Ünnepi Hetek elmúltával sem csökken.
Ezek az alkalmak elsősorban és lényegük
szerint a számvetésre adnak lehetőséget
mindenkinek: színházaknak, alkotóknak,
színházvezetőknek és irányítóknak is.

Az elmúlt harminc esztendő alatt folya-
matosan megismertük egymás dráma-
irodalmát és színházkultúráját, de ebben a
folyamatban a fejlődés természetes zök-
kenői is benne vannak. De nemcsak az
önmagunkon belüli fejlődésnek a zök-
kenői, hanem a fejlődésünk különböző-
ségének a sajátosságai is. Ezek a jelen-
ségek időszakonként egyenetlenségeket
teremtenek, amelyek kiigazítása fontos és
kölcsönösen hasznos feladat.

A Színházművészeti Napok, a dráma-
hetek tehát valamennyiünk számára jó
alkalom egy időszak áttekintésére. És mint
az eredmények bizonyítják, nem kis
tanulsággal és haszonnal.

1971-ben a Szovjetunióban rendezték
meg először a magyar dráma hetét, majd
1974. november 17-től 27-ig az NDK-ban.
Magyarországon most 1975. november
20-3o-ig rendezzük meg az NDK-dráma
hetét.

A Szovjetunióban megrendezett magyar
dráma hete ma már utóhatásában és
kölcsönösen is érzékelhető. A Szovjet-
unióban 72 színház 24 klasszikus és kor-
társ magyar drámát mutatott be, amelyek
közül számos mű még ma is műsoron van.
Az NDK közönsége 24 magyar szerzőt
ismert meg, 31 darabot mutattak be 51
előadásban. Ezek közül 15 mű első
bemutató volt. A művek többsége folya-
matosan műsoron van ma is. Á számok
önmagukban keveset mondanak. Ha
részleteiben is megvizsgáljuk a számokat,
akkor érzékelhetjük igazán azt, hogy mit
is jelentenek hatásukban ezek az
eredmények.

A prózai művek sorában 10 szerző 11
alkotása került színpadra. A prózai művek
előadásai után vitát és beszélgetéseket
rendeztek. Ezek a közönséggel, majd a
szakmai hozzáértőkkel rendezett kol-
lokviumok nagyon sok hasznos és figye-
lemre méltó véleménytformáltak ki. Nem
ennek az írásnak a dolga, hogy ezt részle-
tezze, de az feladata, hogy felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy ezeket az alkalmakat
kölcsönösen fel kell használnunk egymás
jobb megismerésére és különböző vagy
azonos problémáink szembesítésére.

A „Magyar Színházművészeti Napok az
NDK-ban" rendkívül alapos és gondos
előkészítéssel, tizenegy szerv közre-
működésével, az egész színházi szakma
figyelemre méltó munkájával került az
NDK közönsége elé. Hatása és sikere
valóban jelentős. Eddigi eredménye azt
igazolja, hogy új vonásokat alakított ki
színházi kapcsolatainkban, és megterem-
tette a folyamatosságot a jövőre.

A magyar-NDK színházi kapcsolatok
belső tartalmát és összetevőit a bemutatott
művek, a színházművészek cseréje és
együtteseink cseréje jelenti.

A bemutatott szerzők között elsősorban
Brechtet kell megemlítenünk. 1974-ig 21
művét adták elő, és nincs olyan
színházunk, amelyik nem játszott Brecht-
művet. A klasszikusok is - Brecht klasz-
szikus értékű műveivel együtt - állandó
műsordarabjai - és sikerdarabjai - szín-
házainknak. Goethe, Schiller, Kleist
mellett a mai szerzők művei is megjelen-
tek színpadjainkon. Nem voltunk elége-
dettek az eredménnyel. Ha rendszeresen
vizsgáltuk is, mi az oka annak, hogy a

mai témájú művek színpadra tűzése
zökkenőkkel ját, nem juthattunk tovább
általános megállapításoknál. Ez termé-
szetesen kevés. Végül is a kapcsolatok
szorosabbá válásával, a szakemberek ta-
nácskozásai, a beszélgetések és a viták
során kialakult az a vélemény, hogy egy
ország drámairodalmát és egy adott idő-
szak drámatermését nem lehet statikusan
vizsgálni. Sok művet - vagy majdnem
minden fontos művet és szerzőt - kell
ismerni ahhoz, hogy egy adott művet
vagy szerzőt megismerhessünk. Így ala-
kult ki a vélemény: csak a folyamatosság
lehet a biztosítéka az eredménynek.

A drámahetek sok ilyen és hasonló
jelenségre irányították rá a figyelmünket.
És még egyre! Az alkotóművészek mun-
ka közben, a színpadon, a közös együtt-
létet találják a legértékesebb alkalmak-
nak. Valóban így igaz: az alkotás, az
alkotómunka szüli az újabb és újabb gon-
dolatokat, és ad impulzust a továbbiak-
hoz. Ez a vélemény többször elhangzott a
kollokviumokon és a Művészeti Szö-
vetség vitáin. A tapasztalat az, hogy vé-
gül is ez visz mindig előbbre bennünket.

Az alkotóművészek találkozói, a szín-
házi szakemberek gondolatcseréje és nem
kis mértékben a kritikusok és a színházi
írók kritikái és értékelő írásai mind
jobban közelebb hozták egymás-hoz
drámairodalmunkat és színházi életünket.
E folyóirat hasábjain évről évre jelennek
meg tájékoztató jellegű írások az NDK
színházainak életéről, kiemelkedő
rendezői és írói személyiségeiről. Az
elmúlt évben és ebben az esztendőben is
összefoglaló írások, portrék és kritikák
jelentek és jelennek meg hasábjain. A to-
vábbiakban is tanulmányokkal és tudó-
sításokkal tájékoztatjuk egymást szín-
házainkról, előadásokról és a legfonto-
sabb eseményekről.

Nem kevésbé alapos munka az, amit
színházaink végeztek és végeznek most
novemberre, az NDK-dráma hetére. Már
az előző színházi évad is szép sikereket
számlál, és a korábbi évekhez mérten
igen nagy számban.

A Kecskeméti Katona József Színház
Don Carlosa Gábor Miklós vendégjátéká-
val eseményszámba ment, és Budapesten
is láthattuk. Goethe Iphigénia a Taurusok-

nál előadása Győrött, a debreceni Koldus-

opera, A szecsuáni jólélek a Nemzetiben
és a miskolci Haramiák voltak a klasz-
szikus bemutatók. Ha nem is feladatunk
az előadások értékelése, mégis kiemelten
kell szólni arról, hogy a rendezői munka,
a nyűvészi megvalósítás mindenütt



újat és értékeset hozott. A kecskeméti Don
Carlos-előadás egyértelmű elismerésétől a
miskolci Haramiák kiváltotta vitákig egy az
újat alkotás szándékát tükröző rendezői és
színészi látásmódról vitatkozhattunk.

A mai szerzők - négy szerző hat szín-
házban - ugyancsak szép sikert hoztak
mind Budapesten, mind vidéken. Kohl-
haase Hal négyesben című játéka a József
Attila Színházban, Rudi Strahl darabja, az
Éva és Ádám Győrött, majd folytatása a
Déryné Színházban, Eidam: Hatvannál
kezdődik az élet című műve Debrecenben,
Peter Hacks Amphitryonja Miskolcon, A
lobositzi csatája pedig Szegeden.

Az ünnepi hétre új bemutatókkal, új
művekkel készülnek a színházak. Ezek a
művek az NDK szocialista társadalmának
fejlődéséről, mai állapotáról adnak képet és
tudósítást. Brecht, Fallada-Dorst, H.
Müller, Kohlhaase, Kahlau, Kerndl,
Brehmen, Schneider, Plenzdorf, Kanuth
művei kerülnek színre újonnan, ami
összességében azt jelenti, hogy a műsoron
levő és bemutatásra kerülő klasszikus és
mái művek - 36 mű, 14 író új darabja 21

színházban - kerül színpadra Buda-pesten
és vidéken. Ez eddig soha nem tapasztalt
fellendülését jelenti kölcsönös
együttműködésünknek. Külön érdekessége
a drámahétnek, hogy rendezők, tervezők és
színészek is vendégeink lesz-nek. A
Nemzeti Színházban Gladkov-Müller
Cement című drámáját Peter Konwitschny
rendezi, és a terveket Andreas Reinhardt
készíti. Ez az előadás a dráma-hét ünnepi
megnyitója is lesz egyben. Ulf Reicher
(Halle) Győrött Joachim Brehmen Ez az a
lány című darabját, Konrad Zschiedrich
Pécsett a Jorge királyt viszi színpadra.

A Vígszínház a Pop-fesztivál előadásain
három színészt lát vendégül: Sylvia
Kuziensky, Barbara Lotzmann és Heinz
Detlef lépnek fel az ismert rendezésben.
Még ma is emlékezetes Sulyok Mária né-
met nyelvű vendégjátéka a Macskajátékban;
hisszük, hogy vendégművészeink is szép
élménnyel gazdagodnak majd a budapesti
előadások alatt.

A Volksbühne vendégjátékát, rangos
együttesét és vezetőjét, Benno Bessont
nagy érdeklődéssel várja a magyar kö-
zönség és a színházi szakma.

A közönség és a szakma a napilapok-
ban, hetilapokban és a folyóiratokban
folyamatosan ismerheti meg a részlete
programot, a színre kerülő írók munkáit,
a közreműködő rendezőket, tervezőkel és
színészeket.

KNUT LENNARTZ

Magyar drámák
az NDK-ban

Idestova három éve már, hogy az NDK-
ban a színházakat arra ösztönözték: egy-
egy szezont szenteljenek a baráti szocia-
lista országok drámairodalmának. Az
1972-73-as évadban került sor a szovjet
dráma bemutatására, az elmúlt szezonban
pedig megtartottuk a Magyar Színház-
művészet Napjait.

Az, amiről sok színházi szakember ma-
gyarországi útjai alkalmából értesült, most
megerősödött: Magyarországon olyan
drámairodalom van, amelyet eddig -
sajnos túl sokáig - nem méltattunk fi-
gyelemre, ezért az NDK-ban őszinte
meglepetést okozott a magyar drámairo-
dalom gazdagsága és formai sokfélesége.

Megismertük Örkény darabjait, ame-
lyeket előzőleg már Kelet- és Nyugat-
Európában jelentős színházi sikerrel ját-
szottak, most találkoztunk először Kertész
Ákos, Szakonyi Károly, Illyés Gyula,
Gyurkó László, Benedek Katalin darab-
jaival és Déry Tibor regényének szín-padi
adaptációjával, a híres Pop-fesztivállal.
Régebbi - az NDK-ban eddig soha nem
játszott - darabokat is bemutattak, például
Sarkadi Imre Elveszett paradicsom című
színművét.

Összesen tíz magyar szerző tizenegy
színdarabját több mint húsz rendezésben
lehetett látni, ami jó mérleget jelent, ha
figyelembe vesszük, hogy az előző évek-
ben alig játszottak magyar drámát. A
közönség várakozása ennek megfelelően
nagy volt, és ezt a várakozást a legtöbb
magyar színdarab kielégítette.

Szkeptikus nézetek is jelentkeztek:
vajon színészeink képesek-e arra, hogy
Örkény, Szakonyi vagy Kertész darabjait
megfelelően interpretálják, mivel az
ebben a drámairodalomban fellelhető
szatirikus és groteszk elemek hiányoznak
országunk drámairodalmából.

Mi nem rendelkezünk olyan színházi
hagyományokkal, amelyek a színészi esz-
közöket ennek megfelelően formálták
volna, ezért a színészeknek új, szokatlan
feladatot jelentett ezeknek a műveknek
színpadra vitele.

Éppen ezért úgy érezzük, szerencsés
volt színházművészetünk találkozása a
magyar drámairodalommal. Egész szín-

házi életünk ösztönzést kapott a további
fejlődésre. Jó lenne, ha az elkövetkező
években színházaink arra törekednének,
hogy ne veszítsék szem elől a már felfe-
dezett magyar drámát, sőt újabb és újabb
színdarabokat fedezzenek fel, és rendsze-
resen játsszák is őket.

Nem könnyű az elmúlt évad magyar
drámáinak színpadra állítását áttekinteni
és értékelni.

A következőkben különösen azokról a
rendezésekről lesz szó, amelyek a legter-
mékenyebben hathatnak színházi fejlő-
désünkre, és művészileg is a legéretteb-
beknek bizonyultak.

Ilyenek voltak Örkény drámáinak be-
mutatói: a Tóték Berlinben a Volksbüh-
nében és Gerában; a Macskajáték ugyan-
csak a Volksbühnében és Weimarban;
ezeken kívül Szakonyi Adáshibája Mag-
deburgban, Karl-Marx-Stadtban és
Neustrelitzben, Kertész Ákos Névnapja a
szászországi színpadon Drezda-Rade-
beulben és Zittauban, és Sarkadi Imre
Elveszett paradicsoma, amelyet a Drezdai
Állami Színházban Iglódi István rendezett.

Végezetül meg kell említenem még né-
hány rendezést: A képzelt riport egy ame-
rikai pop-fesztiválgólt Weimarban és Er-
furtban, Gyurkó: Szerelmem, Elektráját
Cottbusban, valamint Illyés Gyula Az
ünnepelt című darabjának eredeti rende-
zését a Berlini Gyermek- és Ifjúsági Szín-
házban. Örkény Istvánt a Tóték 1974-es
gerai bemutatója ismertette meg az NDK
közönségével. Ez után a sikeres bemutató
után sok szakember tette fel a kérdést:
miért kellett hét évnek eltelnie ahhoz,
hogy a fasizmusnak ez a szellemes
szatírája színházainkban is látható legyen.

Nagyon érdekes összevetni, milyen kü-
lönböző eszközökkel és módon vitte szín-
re a gerai és a berlini színház ezt a szatírát.

Gerában a Tót családot kezdettől fogva
hamis idillbe helyezték. A giccsesen
gazdag színpadkép hegyi üdülőhelyekről
készített levelezőlapokra emlékeztetett.
Ebbe a hamisan barátságos idillbe robbant
bele az őrnagy, és a közönségnek a
nevetés és megütközés vegyes érzései kö-
zepette kellett felismernie, milyen perver-
ziókra képes a Tót család minden egyes
tisztes, barátságos tagja.

A berlini rendezés a figurákat nem
annyira komikus voltukban szolgáltatta ki
a közönség nevetésének. Itt arra töreked-
tek, hogy a Tót családot egészen rendes
kispolgári családként mutassák be. Egy
olyan családként, amelyből ezer és ezer
létezik az országban.


