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szottak még cl teljes terjedelmében. Az
olasz változat is csak néhány éve ismert,
amióta egy csehországi könyvtárban föl-
fedezték. Az opera játékideje annyi, mint a
Walküré, több mint négy órán át ott kell
ülni a színházban. Ezért csináltak belőle
mindig afféle kis rokokó pásztorjátékot, a
librettót pedig becsmérelték. Szerintem
viszont csodálatos alkotás, és az előadá-
son az is kiderült, hogy a librettó kitűnő.

 Vannak különbségek a zenei minőség
tekintetében a brüsszeli, illetve a bécsi
vagy hamburgi operaházak között?

 Igen, vannak. A brüsszeli zenekar
nagyon fiatal, és amióta Mortier ott van,
módszeresen építik. Hogy a bécsi filhar-
monikusok jobbak, az világos. Nemrég
hallottam Bécsben egy Rossinit, Abbado
vezényletével, bámulatos volt. Zeneileg
egészen kiemelkedő. Csak épp a színpa-
don volt minden szörnyűséges.

 Térjünk még vissza a díszlettervezés-
re. Van-e utánpótlás?

 Azt hiszem, van. Hiszen most is épp
annyi előadás születik, mint korábban, és
azt a rengeteg német színházat el kell lát-
ni tervezőkkel. Talán jó lenne, ha a nagy
színházakban működők jobban körül-
néznének, mi történik a kicsikben.

 Ö n megteszi?
 Hát, ami azt illeti, nem sűrűn. De

hát az embernek mindig vannak asszisz-
tensei, és egy leendő tervező számára ez
is felér egy kis képzéssel.

 Utánanéz-e, hogy asszisztensei ké-
sőbb állást kapjanak, vagy az ön neve erre
már eleve garanciát jelent?

 Akik velem dolgoztak, valahol most
is mind dolgoznak. De ha valaki egy ideig
asszisztensként működött, utána, azt hi-
szem, érdemes fejest ugrani a vidékbe,
amihez persze sokuknak nem fűlik a fo-
guk. Pedig hát jó dolog olyan színházhoz
kerülni, ahol az ember nem ül a kirakat-
ban, és sok mindent kipróbálhat anélkül,
hogy rögtön írna róla a világsajtó; ahol
kénytelen négy hét alatt megcsinálni egy
Hamlet-díszletet. Szóval egyszerűen
azért, hogy elsajátítsa a szakma ábécéjét, a
kézművesi, manuális aspektusait. Ez
nagyon fontos.

 Milyen tanácsot adna annak, aki
most kezdi ezt a stúdiumot?

 Jó mester kell, jó iskola, és tanulni
kell. Erre az időre, erre a hat esztendőre
szükség van, hogy az ember összeszedje
az alaptőkét, stilárisan is, meg a darabok-
kal való foglalkozás elsajátításához. A ta-
nulástól nem szabad sajnálni az időt. Mi-
előtt az ember színházhoz kerül, tudnia
kell, hogyan nyúljon egy színdarabhoz.

A Theater Heute 1988. augusztusi szá-
mából fordította:

Szántó Judit

FÖLDES ANNA

Berlintől Tallinnig

A szocialista országok
színikritikusainak tanácskozásáról

Fogadás, kézfogás, kötelező referátum,
udvarias kérdés, jóízű búcsúbeszéd... A
protokollhagyományok szerint ennyi egy
1986 óta évente megrendezésre kerülő
szakmai kerekasztal-konferencia.
Pontosabban: ennyi volt, amíg a politikai
szférában történt változás és a közös gon-
dok torlódása szét nem robbantotta a
konvenciók bilincseit.

Értekezleteink struktúrája - sajnos -
nem nagyon változik. A résztvevő szín-
házi kritikusok - dr. Peter Ullrich és prof.
dr. Rolf Rohmer (NDK), Bogdan Tosza
(Lengyelország), Andres Laasik (Szov-
jetunió), Dagmar Poldmakova és Jan Ci-
sar (Csehszlovákia) - most is referátu-
mokba sűrítették tapasztalataikat, és így a
közös problémák is külön-külön, nem-
zetenként kerültek elő. Érdemi vita he-
lyett jól nevelten megtartottuk a kérdés-
felelet játék begyakorolt rituáléját is. Es
mégis: más volt a hang, más volt a tarta-
lom. Létrejött az, ami a találkozók ritkán
megvalósuló eredeti célja - a szakmai ta-
pasztalatcsere.

Az emberek változtak vagy a szemlélet?
Ugy hiszem, mindenekelőtt a kö-
rülmények, amelyek egyrészt lehetővé,
másrészt szükségessé tették, hogy a szo-
cialista országok színházi kritikusainak,
elméleti szakembereinek (szűkkörű) ta-
nácskozásán nyíltan beszéljünk a színhá-
zainkat szorító gondokról, az útkeresés
eredményeiről. Színházi törvényről és
dotációról, alternatív társulásokról és
nemzetközi érdeklődésre igényt tartó, iz-
galmas előadásokról.

A tanácskozás napirendjén - formálisan
- két téma szerepelt. Az egyik meg-
tartására Uj művészi tendenciák és je-
lentős teljesítmények az elmúlt évadban
címmel engem kértek fel. Arról szóltam,
ami talán a külföldieket is érdekelhette a
budapesti színházak nézőterén: hogy
merre tart és milyen eredményeket ért el
az a színházi élet, amelynek struktúráját,
anyagi és szervezeti gondjait a másik re-
ferátumban Mészáros Tamás ismertette.

A hazai tapasztalatok összegezése a
külföldi vendégeknek szólt. Kérdéseik
elsősorban azt jelezték, hogy az elmon-
dottakban többen is saját gondjaikra is-
mertek. A kommercializálódás veszélyé-
ről, a dotáció csökkenésével előálló új
helyzetről, a kívánatos pályázati rendszer

bevezetésének gyakorlati nehézségeiről
szinte mindenkinek volt mondanivalója.

Eredmények és engedmények

Jan Cisar prágai színháztudós úgy fogal-
mazott: valaminek meg kell változnia a
hazai színházi életben, és ezzel mindenki
egyetért. A szakemberek vitája „csak"
akörül folyik, hogy minek, mennyire és
hogyan? A tervezett új színházi törvény
akkor telel meg rendeltetésének, ha biz-
tosítja és garantálja a színházak mindenre
kiterjedő önállóságát. De hol vagyunk ma
még ettől? Eredmények és engedmények
nyilvánvalóan Prágában is születtek, a
közelmúltban engedélyezték például
Erdman Az öngyilkosának be-mutatását,
és több hazai szerző neve is le-került a
feketelistáról, Vaclav Havel darabjait
még nem, de Peter Karvaséit már játsszák
a két köztársaságban, Csehországban és
Szlovákiában is. Ám a legérdekesebb új
művészi törekvéseknek egyelőre mégis a
struktúrán kívül létre-jött, pontosabban új
struktúrává szerveződő kis színházak,
önkéntes társulások adnak otthont. A
generációs váltás is eze-ken keresztül, az
alternatív egyesülések előretörésével
történik meg. Prága mellett Brnóra
érdemes figyelni. Egyes - kölcsönpénzből
finanszírozott vállalkozás keretében
szervezett - előadások korábban
elképzelhetetlenül tág teret ad-nak az
éles, gyakran a színpadon improvizált
vitáknak. Meglehet, hogy hetvenöt új
produkcióhól csak tíz az igazán jó, és
három-négy szól valóban a mához - egé-
szítette ki Cisar áttekintését a pozsonyi
Dagmar Podmakova, de ezek létrejöttéből
is egy új igény és új ízlés megszületésére
következtethetünk.

A legmódszeresebb, legbővebb referá-
tumot - a hagyományoknak megfelelően -
az NDK színháztudományának és szín-
házi struktúrájának ismert képviselője,
Rolf Rohmer professzor terjesztette elő.
Beszámolójában arról beszélt, hogyan
kívánják megőrizni és átalakítani egész
színházi rendszerünket a színházművé-
szeti szövetségbe tömörült szakemberek.
Elkészített és vitára bocsátott tervezetük
korántsem szorítkozik a jelenleg működő
hatvan színház tevékenységére. Közép-
pontjában „a" színház áll, mint ideológiai
erő, népművelő és szórakoztató intéz-
mény, és a főkérdés: milyen struktúra
szolgálhatja leghatékonyabban azt a je-
lentős művészi erőt, tehetséget és inno-
vatív szándékot, amely az NDK színházi
életében felhalmozódott. Hogyan lehet
létrehozni olyan művészeti intézménye-
ket, amelyek az eddiginél tágabb teret
adnak az egyéni alkotó elképzeléseknek



és az egymástól eltérő, kollektív törekvé-
seknek, ugyanakkor szervezetileg (tehát a
vezető személyétől függetlenül is) hoszszú
távra biztosítják a működés optimális
feltételeit. Ez a törekvés első hallásra
túlságosan elvontnak tűnt, de Rohmer
professzor kifejtette: mostanáig szinte
minden színház olyan volt, amilyen a di-
rektora. A Volksbühne fénykora addig
tartott, amíg az Besson színháza volt, a
Deutsches Theater arculatát Langhoff, a
drezdaiét Wolfram határozta meg, és a
schwerini színház valószínűleg addig vi-
rágzik, amíg Christoph Schrott áll az
élén. Távozása után szinte előre látható
az intézmény hanyatlása. Az új elképzelés
szerint a jövőben el kellene érni, hogy ne
nevek, hanem programok alapján
kerüljenek a vezetők egy-egy színház
élére. Az új tervezet szorosabbra kívánja
fűzni a német és a nemzetközi színház
kapcsolatát is, hogy ne csak a bemutatott
külföldi darabok, hanem a különböző
színházi iskolák és stílusok is jelen lehes-
senek az eddiginél többszínű, plurálisabb
német színházi életben.

Később az elmondottakhoz azt is hoz-
záfűzte az előadó, milyen ellenvélemé-
nyekbe ütközött a tervezet, a konzervatív
erők és szakszervezeti funkcionáriusok
hogyan támadták a szakma platformját
jobbról is, balról is. Egyesek szerint túlsá-
gosan radikális, mások szerint viszont el-
fogadhatatlanul lassú az átalakítás mun-
katerve. Bírálták azért is, mert strukturá-
lis reformokat sürgetve feladja a színház
és a színházi dolgozók tradicionális biz-
tonságát, művészi programjában pedig
letér az új tervben már nem hangoztatott
szocialista realizmus vonaláról.

A vélemények ilyenfajta - politikai -
polarizálódása közben lassan, de mégis
megszületnek azok az új művészi tenden-
ciák és teljesítmények, amelyeket a szak-
ma is sürget. Észrevehetően tágult a
műsorpolitika láthatára. Az NDK szín-
padaira is betört Ionesco, Genet, a szovjet
új hullám, és az eddiginél jóval nagyobb
teret kapnak a világszínházban elismert
NDK-beli szerzők, elsősorban a ma már
szinte élő klasszikusként tisztelt Volker
Braun és Heiner Müller. Az utóbbiak nem
is csak szerzői minőségben. Heiner
Müller Die Lohndrücker című drámája
nagy feltűnést keltő rendezésével a fiatal
rendezőgeneráció körében valóságos
iskolát teremtett.

Kétféle történelemszemlélet

Heiner Müller a konvenciók tagadásával
utat nyitott mindazoknak, akik tudatosan
és többfelé keresik az újítás lehetőségét,
történelemszemléletével pedig megha-

ladta a történelem modellként megrög-
ződött ábrázolását. Müller számára a
történelmi szituációk már nem eszményi
példát, illetve kézenfekvő analógiát
kínálnak; a történelem színpadon meg-
jelenített mozzanata nem a hozzáfűzött
asszociációk révén válik jelen-értékűvé.
A múlt - meg nem oldott, lezáratlan
valóság, konfliktusok gyújtópontja, a je-
lenbe benyúló erővonalak egy-egy sza-
kasza. Ez a korábban sokak által kárhoz-
tatott koncepció - amely ma már nem is
csak kivételesen és nem is csak a Heiner
Müller rendezte előadásokban érvénye-
sül - megváltoztatta a drámák értel-
mezését és az előadások stílusát. Érdekes -
és például a prágaival ellentétes - az
NDK színházi fejlődésének az a sajátos-
sága, hogy a jelenlegi stílusváltás, az új
törekvések integrálása nem a kis színhá-
zakban, stúdiókban és alternatív társulá-
sokban, hanem a hagyománnyal rendel-
kező nagyszínházakban megy végbe. Így
vált például a közelmúltban új esztétikai
minőségek laboratóriumává a drezdai
színház.

Amíg a világban sokfelé a rendezők
forradalma zajlik - fejtette ki dr. Peter
Ullrich kritikus, egyben az NDK Szín-
házművészeti Szövetségének titkára -,
addig az NDK-ban a drámaíróké a kez-
deményező szerep. Sokszor tíz-tizenöt
éves darabjaikban, adaptációikban
(például Heiner Müller A volokalamszki
országút című művében) fogalmazódik
meg az a radikálisan új szemlélet, amely a
jelen és a múlt, a történelem és az utópia
közötti feszültséget nem tagadni, enyhí-
teni, hanem felmutatni hivatott. Új művek
és műfajok is születnek: a drezdai opera
egy szólótáncosnője például Shakespeare-
szonettekből koreografált egész estét
betöltő szintetikus színházi kompozíciót.

Hírek Észtországból

Az észt színház névjegyét Budapesten Az
ember tragédiája színpadi felfogását for-
radalmasító tartui vendégjáték nyújtotta
át. Ez az előadás vendégünknek, Andres
Laasik fiatal észt kritikusnak - színház-
történet. Beszámolóját egyébként diplo-
matikus szerénységgel nem az észt szín-
házról szóló beszámolóval kezdte. (De
ezzel véget is ért a diplomatikus kö-
zelítés. Mert Andres Laasik felszólalását
mindvégig kendőzetlen őszinteség, szo-
katlan nyíltság jellemezte.)

A referátum a mai szovjet színház négy
meghatározó egyéniségét, a grúz Robert
Szturuát, a moszkvai Anatolij Vasziljevet,
a leningrádi Lev Dogyint, és a litván
Eimuntasz Nekrosiuszt állította

előtérbe. A nagyon is eltérő arculatú, iz-
galmas rendezői egyéniségek közös attri-
butuma, hogy azonos nemzedékbe tar-
toznak, mind a négyen 1968 után léptek
színre, és mint Laasik mondotta - nem
demokratikus körülmények között dol-
goznak. Tehát olyan társadalmi, színházi
viszonyok között, amelyeken a kitűzött
cél, a közös program - a demokratizálás.
A társadalomnak a demokratizmusra va-
ló igénye tükröződik azokban a kiemel-
kedő munkáiban, amelyekre az elmúlt
években figyelt fel a színházi világ.
Ugyanakkor ezek az előadások azok,
amelyek a rendezők önkifejezését is a
legerőteljesebben szolgálják. Művészi
mondanivalójukat mind a négyen első-
sorban klasszikus drámák, történelmi da-
rabok által fejezik ki. Szturua korszakos
sikerű Lear-rendezése után most a hírek
szerint Nekrosiusz - akinek Ványa bácsi-
ja az elmúlt évek egyik kiemelkedő elő-
adása volt - ugyancsak a Lear királyra
készül.

A Szovjetunióban jelenleg minden
színháznak és színházi törekvésnek más
kapcsolata van a társadalommal. Van-
nak, amelyek szorosabban kötődnek a
politikai törekvésekhez, és akadnak a
moszkvai, leningrádi alternatív színházak
között is olyanok, amelyeknek alig van
eszmei kapcsolata a demokratizálódás
folyamatával. Jelenleg a legszerencsé-
sebbek azok a „kísérleti" színházak - az
idézőjelet az előadó hangsúlyozta -,
amelyek szabadon dönthetnek a műsor-
ról, bevételeik felhasználásáról. A szer-
ződtetési rendszer kialakítása még csak
most került a színházak napirendjére. A
többi színház műsorpolitikai felügyeletét
a kultúrpolitika a szerzői jogvédő hivata-
lon keresztül gyakorolja. A magyarorszá-
gi gazdasági gondok a szovjet színházakat
egyelőre még nem érték el. Lehet, hogy a
szabadságért fizetni kell? - tette fel And-
res Laasik a kérdést.

A szovjet színház legnagyobb remény-
ségének kritikusvendégünk a regionális
különbségekből is adódó sokszínűséget
tartotta, és a csokorból magától értető-
dően az észt színház eredményeit, gond-
jait emelte ki. Keveset tudunk egymásról.
Még azt sem tudtuk, hogy a kis Esztor-
szágban tíz színház működik, közülük ki-
lenc észt, egy pedig orosz nyelven játszik.
Nem okozott különösebb meglepetést,
mégis meggondolkodtató volt, hogy
Laasik szerint ők már tapasztalják a szov-
jet új hullám kifulladását is. A drámairo-
dalom jövője azon múlik, hogy sikerül-e
a nagyon is aktívan dolgozó színpadi
szerzőknek az új helyzetben új drámai
minőséget létrehozni. Biztató kísérletek
már most is vannak. Alekszej Dudarjev S



lőn a nap című drámája (alcíme: A
szeméttelep) mintha az Éjjeli menedék-
hely egy modern. főként nők körében
játszódó változata lenne.

Az észt új hullám legmerészebb és leg-
érdekesebb darabja Rein Saluzi Szám-
űzetés című drámája, amely a sztálini
korszak észtországi repressziójával, az
1949-es deportálásokkal foglalkozik. A
cselekményt (ha jól értettem) abba a két
órába sűríti, amit a hatóságok adtak egy-
egy tanya lakóinak a csomagolásra, a fel-
cihelődésre, egész addigi életük felszá-
molására. Arra a kétkedő kérdésre, hogy
vajon bemutatták-e, játsszák-e ezt a drá-
mát Észtországban, a válasz megnyugtató
volt. Észtországban máris két színház
játssza, de színpadra került Litvániában és
Helsinkiben is. Egy másik kérdésre
hasonlóképpen biztatóan hangzott a
válasz: bár még nem játsszák, de már
próbálják Ludmilla Petrusevszkaja
Kivégzését is.

Kiselőadások, monodrámák

Hol vannak már azok az idők, amikor a
magyar színházi szakemberek zarándok-
útra jártak Varsóba a miénknél sokkalta
modernebb színházat nézni, és az amatőr
színházak fiataljai évről évre Wroclaw-
ban keresték a megváltó, megújító recep-
tet?

Az elmúlt évben - Bogdan Tosza kato-
wiczei rendező szerint - a lengyel
színházban semmi különösen fontos, iz-
galmas új dolog nem történt. Az 1984 óta
érvényben lévő, a művészetekre vonat-
kozó törvény az ipari termelő vállalatok-
hoz hasonló státust biztosított a kulturális
intézményeknek. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az önállóvá lett színházak
irányítását mindenütt a művészeti tanács
végzi. Elvben tehát biztosítottak a
működés feltételei. A gyakorlatban
azonban az ország gazdasági helyzete ka-
tasztrofális következményekkel jár a
színházak részére. A dotáció összegének
folyamatos emelkedése statisztikai tény,
ám nem közelíti meg az infláció ütemét.
A pénztelenség következtében a lengyel
színházakból kiszorultak a klasszikusok,
jóval kevesebb lett színpadaikon a nagy
formátumú dráma. Alig vállalkoznak a
romantikus drámák nem oly régen még
„divatos", nagyszerű előadásokat létre-
hozó felújítására. A műsorpolitikára a kis
formátumú, kevés szereplős „kiselőadá-
sok" előretörése jellemző. A költségek
leszorítása - főként a különböző színházi
ügynökségeknél - minden egyéb meg-
gondolást kiszorít. A közreműködő szí-
nészek sokszor még a rendező gázsiját is

megtakarítják a vállalkozóknak. Ha két
szereplő van színpadon. kettőjük közül az
egyik maga vállalja el az előadás ren-
dezését is. A modernség jegyében gyak-
ran lemondanak a díszletről, sőt a zenéről
is. A kifejezőeszközöknek ez a szegé-
nyedése azonban csak kivételes esetek-
ben fogadható cl, gyakran már-már a
színház elsivárosodását, sőt halálát sejte-
ti. Nyugtalanitó, hogy kiváló színészek
hevenyészett előadásokkal járják a vilá-
got. Európát, gyakran Amerikát is.
Mrożek Emigránsok című drámája - re-
mekmű. De a darab előadásszámának hi-
hetetlen rekordja mégis inkább tünet,
mint eredmény.

A színházak és mesterek hierarchiája
nem nagyon változott. Krakkóban ma is a
Stary Teatr, Varsóban a Teatr Polski és
az Atheneum, Gdanskban a Tengerparti
Színház a legérdekesebb. Andrzej Wajda
és Tadeusz Bradecki minden rendezését
ma is érdemes megnézni. De ezzel együtt -
kevés a kiugró siker, kevés a szenzáció.
Szajna már visszavonult, Varsóban a kö-
zelmúltban csak festői retrospektív kiál-
lítása keltett nagyobb visszhangot. Adam
Hanuszkiewicz többnyire külföldön ren-
dez, legutóbb Lodzban állította színpad-
ra a Három nővért. Tadeusz Kantor elő-
adásait az elmúlt évadban Franciaország-
ban és Belgiumban többen látták, mint
Lengyelországban, de Krakkó már várja
meghirdetett ciklusát. Az évad legjobb
produkciójának az előadó Tankred Dorst
Én Feuerbach című darabjának előadását
említette.

Úgy látszik, Lengyelországban is fel-
tartóztathatatlan a kommercializálódás.
Gdyniában nemrég nyitotta meg kapuit az
első privát színház, programadó be-
mutatója egy Boccaccio ihlette Szexame-
ron volt. A társulat, a műszaki személyzet
profi, a jegyek ára az átlagos színházi
helyárnak körülbelül a tízszerese. Az üz-
leti siker tehát egyelőre garantált. Kérdés
csak az, hogy ez a példa - ha követésre ta-
lál - nem gyorsítja-e fel az amúgy is soka-
kat aggasztó elértéktelenedési folyama-
tot. A lengyel színház hívei és mesterei a
reális veszély tudatában maguk is szer-
vezkedni kezdtek, létrehozták a 28-ak
csoportját, és tervbe vették a rendezők
kongresszusának összehívását is.

A repertoárban - akárcsak a többi szo-
cialista országban - i t t is nagy szerep jut a
szovjet daraboknak. Méghozzá nem is
csak a legújabbaknak. Erdman Az ön-
gyilkosát Jerzy Jarocki már harmadszor
rendezte meg az idén, ezúttal a varsói
Atheneum színházban. Egy Szovjetunió-
ban végzett fiatal rendező Bulgakov Ku-

tyaszivének sikeres adaptációjával aratott
feltűnő sikert.

A nyugati drámairodalommal szem-ben
a lengyel színháznak nincs adóssága.
Genet, Beckett és Ionesco darabjait még
időben, sorra bemutatták. Ma sem politi-
kai aggály, kizárólag a devizahiány gátol-
ja a nyugati szerzők műveinek műsorra
tűzését és műsoron tartását. A szakma
egyelőre azzal nyugtatja magát, hogy az
említettekhez hasonló jelentőségű szer-
zők nemigen jelentkeztek az elmúlt évek-
ben a nyugati színházi világban. De ha
mégis elengedhetetlenül fontosnak tűnik
egy-egy premier, a rendezők, illetve a
színházak mindent elkövetnek vagy a
szükséges deviza megszerzése érdeké-
ben, vagy azért, hogy rábírják a szerzőt,
fogadja el zlotyban a tantiemet. A felújí-
tások azt bizonyítják, hogy a közönség
számára ma már magától értetődik az
abszurd dráma nyelve, és ha mégiscsak
műsorra kerül Camus Caligulája vagy
Genet Cselédekje - újra biztos sikert arat.

Az új lengyel drámairodalom, Bogdan
Tosza szerint mostanában nem hozott
létre korszakos műveket. Różewicz a
rossz nyelvek szerint csak minden hete-
dik évben ír egy-egy új darabot. lredyns-
ki meghalt, Mrożek pedig egyelőre - úgy
tűnik - elhallgatott. Vagy legalábbis vár-
ni kell a legújabb darabjára. A különböző
drámaírói pályázatok és versenyek díja-
zottjai figyelemre méltó darabokkal je-
lentkeztek, de átütő alkotás egyelőre nem
született.

Érdemi vitára őszintén szólva nemigen
voltunk felkészülve, ahhoz alaposabban
kellene ismerni egymás színházát. De a
referátumokat követő kérdések azért je-
lezték: mivel gondjaink között sok a kö-
zös, nem kizárólag érdeklődő idegenként
hallgatjuk a szomszédok, testvérországok
problémáit. Számon tartjuk, figyeljük a
legjelentősebb alkotókat - Vasziljev
nyilatkozatait, Ljubimov moszkvai
terveit, Wajda rendezéseit. Az évenként
rendezett tapasztalatcserének sem lehet
más célja, mint első kézből informálni és
közelebb hozni egymáshoz a szocialista
országok nemzeti színházkultúráját. De
hogy a célokból mennyit sikerül valóra
váltani, az inkább csak a vendégjátékok,
vendégrendezések során, az egymás drá-
mairodalmára jobban figyelő műsorpoli-
tikában mutatkozik majd meg. Ha leg-
alább annyit tudunk Budapesten a varsói,
mint a londoni színházról, és hazai drá-
maíróink ünnepi ciklusok, fanfárral hir-
detett dekádok nélkül is rendszeresen
színpadot kapnak Berlintől Tallinnig.


