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Egy színházi fesztivál „filozófiája"

Válságban vannak a nagy világszínházi
fesztiválok? Tavaly elég heves bírálatot
váltott ki a Nancyban megrendezett Vi-
lágszínházi Fesztivál, s a „kemény" véle-
mény egyaránt érte az igazgató tevékeny-
ségét, koncepcióját, valamint a program
helyenkénti középszerűségét. Igaz, abból
lehet válogatni, ami van, s a világszínház -
így en gros - nem áll tevékenysége
csúcsán. Az idei avignoni fesztiválról
egyelőre csak azt lehet hallani, hogy a
Mahabharata színrevitele Peter Brook által
csodálatos, a színházművészet új út-ját
jelzi. A többi néma csend. Persze a
színház örökké válságban van, s baj is
lenne egyesek szerint, ha nem volna ez az
örökös (?) válság. A BITEF az egyik
legrangosabb nemzetközi színházi talál-
kozó, s korábban mindig volt fontos
„jelmondata", koncepciója, s ehhez vi-
szonyítva is rangot jelentett a meghívás, a
részvétel.

A szeptember második felében lebo-
nyolított Beogradski Internacionalni
Teatarski Festival már sorrendben a ti-
zenkilencedik volt., s ez önmagában is
jelzi a koncepcionális-szervezési nehézsé-
geket. Nem könnyű a lángot ennyiszer
élesztgetni, és éppen a XIX. fesztiválét,
amikor kézenfekvő arra gondolni, hogy ezt
most így, úgy, amúgy megrendezzük, de
majd a kerekebb, a XX. lesz az igazi.
Ráadásul ott vannak a különböző gazda-
sági-pénzügyi problémák, mindenekelőtt
pedig a már említett „világpangás" vagy
válság, ha így tetszetősebb. Ilyen
körülmények, feltételek és hátsó gondo-
latok közepette születhetett meg a BITEF
'85 sloganje: klasika i antiklasika, azaz
klasszikusok és antiklasszikusok. A
„hitvallásban" nyíltan céloznak arra a
fesztivál vezetői, hogy e két tendencia
látszólag nagyon is eltérő, ezeket nehéz
egy fesztiváIon belül összefogni. Viszont -
némi dialektikus bravúrral --azt is
igazoltnak látják, hogy itt két olyan
törekvésről van szó, amelyek egyazon
mozgalomban (színházművészeti folya-
matban) jelentkeznek olykor ugyanannak
az esztétikának képviselőjeként, sőt,
nemritkán egyazon produkcióban is. A
klasszikus nemcsak klasszikus művek

műsorra tűzését jelentheti, hanem ezzel
együtt a színházi formák megújítását is,
éppen előadásuk kapcsán, nemritkán
szembeszegülést bizonyos illúziókkal,
nosztalgiákkal. Ugyanúgy korunk avant-
garde-jának is megvannak a maga
klasszikusai, s máris folyik a polémia a
meg-merevedett „modern klasszikusok" és
az egészen újak között. A modern
színház-művészet hatalmas irányzata, a
szöveg nélküli, az irodalomellenes
(drámai szövegnélküliséget valló)
tendencia híveinek szakadatlanul
küzdeniük kell korábbi sikereikkel,
trouvaille-aikkal, saját klasszikusaikkal. Az
úgynevezett transavantgarde irányzat -
mint a nyolcvanas évek legmarkánsabb és
elméletileg legjobban jellemezhető
törekvése - jól igazolja e feladatokat.
Ugyanakkor a BITEF-en részt vevő egyes
társulatok - amelyek klasszikusok
tolmácsolásával jeleskednek -mintegy
„zsebükben hordják" antiklasszikus
magatartásuk kulcsát. Minden ilyen
produkcióban van valami destruktív,
újszerűségre törekvés, klasszikus-ellenes.
Akár az ismert neveket és együtteseket,
akár a teljesen új produkciókat és
ismeretlen alkotóikat nézzük, e mosta-ni
BITEF jó előjátékul szolgál majd a XX.
találkozóhoz. Ennek jól kell majd
sikerülnie mindazok számára, akik a két
évtized során a legtöbbet és a legjobbat
adták, s akik továbbra is élő színházat
csinálnak. E gondolatok jegyében üdvö-
zölték a BITEF '85 résztvevőit és közön-
ségét Mira Trailović (aki újabban már
„csak" a BITEF igazgatója) és Jovan
Ćirilov (aki viszont újabban a Jugoslo-
vensko Dramsko Pozorište igazgatója is),
remélve a „huszadik" méltó megün-
neplését.

Úgy látszik, hogy ez mindenekelőtt
briliáns nehézségáthidalás, esetleg pro-
filváltás, talán lényeges módosítás, a vi-
lágszínházban észlelhető tendenciáknak
megfelelően. Más aspektusból óvatos
visszavonulás, vagy ragyogó visszajelzése
annak, hogy ez van, ebből lehet vá-
lasztani. Ne ironizáljunk, a BITEF irá-
nyítóinak nem volt könnyű dolguk, s
inkább arra figyeljünk, hogy a következő
BITEF-re várhatóan meghívják a tizen-
kilenc fesztivál legjelesebb szereplőit, s
bárminő gyökerű kisebbségi érzésünk
ellenére azért „egy-két barázdát mi is
vontunk..."

A „filozófia" megvalósulása, igazolása
(vagy ellenkezőleg ... )

Á program egyharmadát láttam, a másik
kétharmadról információk állnak rendel-

kezésre. Mindenekelőtt: a nagyközönséget
nem zavarta ez a filozófia, elővételben sok
jegy elkelt, Trailovićék többször nyi-
latkozták a sajtóban, televízióban és
rádióban, hogy a korábbinál nagyobb
érdeklődés mutatkozott az idei BITEF-
előadások iránt. Nem tudható persze, hogy
ez akár abszolút, akár relatív értelemben
mit jelent a BITEF történetében. Tény,
hogy a nyitó előadást sokan állva nézték
volna meg, ha szünetben és főleg szünet
után nem hagyták volna ott szinte
tömegesen a nézőteret a „nemes befoga-
dók". Ez tehát a „dolog másik oldala", a
nagy vagy egyenesen növekvő érdeklődés
mellett.

A nyitó előadás különben az A. Lang
által rendezett, a Deutsches Theater
együttese által előadott Brecht-mű, Die
Rundköpfe und die Spitzköpfe (Gömbfejűek
és csúcsfejűek) színrevitele volt. A har-
mincas évek elején megfogant, majd az
évtized közepére kialakult mű nagyon tág
értelemben vett parafrázis, Shakespeare
Szeget szeggel című színművének
Brechtnél nem ritka - „átirata". Ma is
félelmetes példázat arról, hogy ha meg-
romlik az állam, sőt a társadalomgépezet,
miképpen sodródhat minden az ál-
problémák, a szörnyűséges különbség-
tételek hálójában az erőszakos uralom, a
fasizálódás felé. Lang - mintha előre
olvasta volna a XIX. BITEF jelmondatait -
láthatóan el akarta kerülni a brech-
tianizmus ismétléseit, itt-ott (s éppen
Berlinben) megmerevedett dogmáit, szín-
reviteli eszközeit, s lényegében
professzoros, pontosan kidolgozott,
sokszínű előadást hozott létre. Á
színpadkép egy nagy manézsra
emlékeztet, de ez egyúttal olyan (is),
mintha a Folies-Bergčre vagy ehhez
hasonló „műhelyek" nézőterén és
színpadán volnánk. A célzás nyilván-
valóan tudatos, a politika, a társadalom
(Brecht-korabeli) polgári „műhelyében"

vagyunk. A játék aztán ehhez mérten hol
brechtiánus (vulgárisan: finoman elide-
genítő), hol cirkuszszínházi, hol akár
gazdagon, lélektani realizmussal kibontott
jellemformáló. A tanulság is világos,
korántsem szájbarágó. Ez az „ellépés" a
dramaturgia, a színjátszás (már tudniillik a
brechti) klasszicizálásától azonban
összességében nem elég hatásos, talán
eklektikus mivoltából következően is,
vagy éppen a tanáros adagolás következ-
tében - ki tudja? Bizony, unatkoztunk, s
ebben közrejátszott az is, hogy a Deut-
sches Theater színészei jól képzettek, profi
módon mozognak, játszanak, de kevés
közöttük az igazán nagy egyéniség,



ami különben más produkcióknál is meg-
mutatkozott. Szükséges ezt azért is leszö-
geznünk, mert sokan mondták, és még
mondják ma is - e hazában és külföldön
egyaránt -, hogy lám, a magyar színját-
szás igazában színészeiben gazdag, már
tudniillik színészegyéniségekben. Nem
lenne jó erről elfeledkezni akkor, amikor
külföldön látott előadásokról írunk, de
akkor sem, amikor a színházművészet új
és új útjait fürkésszük, keressük a hazai
színpadokon.

Az előadás másnapi vitája először kissé
lehangolt. Mindenekelőtt azzal - és ez
továbbra is jellemző volt -, hogy az Atel-
je 212 különben vendégszerető előcsar-
nokában (amelynek a „technikai" szín-
vonala alig volt magasabb egy magyar
kisváros-nagyközség művelődési otthon,
félig presszóként működtetett helyiségé-
nek nívójánál) kevesen lézengtünk, min

denesetre nem sokkal többen, mint ami-
kor Magyarországon egy-egy átlagos -
kulturális-művészeti témájú - sajtótájé-
koztatót vagy diszkussziót tartunk, ren-
dezünk. A megjelentek mindenesetre
érdekes és fogós kérdéseket tettek fel: hol
van most Brecht és a brechtiánus színház
helye az NDK-beli színházművészeti
életben és a nagyközönség tudatában,
szeretik, nem szeretik, milyen volt e
produkció fogadtatása és így tovább.
Észrevették Lang szintetizáló, meghala-
dott normákkal, eszményekkel küszködő
szándékát - lásd ismét a BITEF '85
szlogenjeit -, a színjáték pantomimes és
filmes elemeit, de az iránt is érdeklődtek,
hogy miképpen van lehetőségük Lang
színészeinek az önálló színészi munkára,
az improvizációra vagy éppen az agogi-
kára ?

A stockholmi Pistolteatern már két

évtizedes múltra tekint vissza, mint a svéd
főváros professzionista és avantgarde
színháza. Fennállásuk óta Moličretől
kezdve Shakespeare-en keresztül Dario
Fóig (közben orosz klasszikusokat is) sok
mindent játszottak, s ez elég nagy
nyitottságra vall, tehát korántsem
tekinthetők egy stílus és egy ehhez kap-
csolódó introvertív műsor rabjainak. A
BITEF második produkciójaként Moličre
Tudós nőkjét adták elő Erik Appelgren
rendezésében, elég színes, képzett
színészegyéniségekkel. A előadás sok-rétű
volt, játékban, szcenírozásban egyaránt.
Voltak elemek, maszkok, jelmezek az
ázsiai, a kínai színjátszásból, nem is szólva
a gesztusrendszerről. A drámai tér
egyaránt volt ázsiai és mai svéd: az előbbit
a közönség közé ékelt híd kép-viselte, az
utóbbit pedig a gerendából, deszkából
„korszerűen" kiképzett szoba-belső, ám ez
egyúttal elmegyógyintézeti „nyugtatóra" is
emlékeztetett. A játék a cirkuszszínházi-
akrobatikus elemeken kívül még meg volt
borsozva kiváló, mába átjátszó barokk
öltözetekkel, naturalista-sokkoló
mozzanatokkal (árnyékszékjelenetekkel és
egy-két óriási falloszimitációval). A tét: a
modern férfi-nő kapcsolat válsága (ebben
bárki - bármelyik nem oldaláról - okos,
művelt, rendes - de nem föltétlenül és
természetesen nőies vagy férfias). A
polgári lét butaságain, előítéletein és
hatalmi érdekeltségén túl ez okozza a
torzulásokat, az elidegenedést, a
szerepjátszást az egészséges érzel-mi és
érzéki élet helyett. Az előadás jól pergett
(ez Moličre komédiáinál elenged-hetetlen
követelmény, mert ellenkező esetben a
nézők lelkére rátelepszik az unalom), s a
képességeiket tekintve középmezőnybe
tartozó színészek még éltek az olyan ősi
lehetőségekkel is, mint a közönséggel való
játék (ölbe ülés, tréfás inzultálás, tudatos
ripacséria). A Teatar „Zvezdara" kis
nézőterén összegyűlt közönség -
lényegében a „szakma" - lelkesen tapsolt,
de kirobbanó siker nem volt.

A vitán a felszólalók és a vendégek a
mondanivalót boncolgatták, a már említett
férfi-nő viszony problematikáját. A svéd
művészek azt fejtegették, hogy ők azért is
játszanak ilyen sokmozgásos, fizikai
cselekvést erősen hangsúlyozó stílusban,
mert a mai közönség másként nem megy
be a színházukba. Egyszerűen kifejezve:
ez náluk így és csakis így populáris. A
beszélgetés során vált világossá, hogy a
svédek mennyiben igazolták a BITEF '85
szlogenjeit: becsületesen

A Deutsches Theater Brecht-előadása: Gömbfejűek és csúcsfejűek



küzdenek a klasszikusok megmerevedett
tolmácsolása ellen. Ez tehát egy „an-
tiklasszikus" produkció. Némi humorral
mondjuk, hogy kedvességük, ötletességük,
határozott stílustörekvéseik mellett vagy
ellenére újabb klasszicizálódás veszélyeire
is figyelmeztettek.

A La Mama nem érkezett meg harma-
dikként, távolmaradásuk okát már a
megnyitáskor tudtuk: Julian Beck halálos
beteg, s talán éppen aznap halt meg egy
New York-i kórházban, amikor belgrádi
fellépésükre sor került volna. (A szomorú
hírről nagy részletességgel számoltak be a
nagy belgrádi lapok, hosszú nekrológokat
is közölve.) A fesztivál közönsége -- már
ami a szakmait illeti - az Atelje 212 egy
friss előadásával kárpótolta magát. N.
Prokić Metastabilni Graal (A szuperstabil
Graal) című filozófiai drámájának
színrevitelét tekintettük meg, sok érdekes
tanulsággal. A szerző a jelenkori szerb
drámairodalom egyik „fenegyereke", alig
harmincéves, a szín-ház műsorfüzete
szerint eddigi élete is olyan, mint egy vad
szürrealista regény. Legnagyobb
meglepetésünkre a dráma és az előadás
első részében a következő szereplőket
láthattuk: Marinettit, a híres és hírhedt
olasz futurista költőt, Gentilét, a nem
kevésbé híres és hírhedt filozófust,
D'Annunziót, Pirandellót, Benedetto
Crocét, mindezeken túl még egy Visconti
grófot, egy Gaspari bíborost, egy Lucoli
grófnőt és egy Szabó Sabina nevezetű,
bizonytalan foglalkozású hölgyet, vala-
mennyien egy 1924-ben Rómában (?)
lejátszódó estélybe, illetve templomi
szertartásba elhelyezve. A szerző és a
rendező, a szürrealistán, barokkos pom-
pával „felrakott" előadás minden bizony-
nyal az írástudók árulásáról kívántak pél-
dát szolgáltatni: miként tapsolt, ujjongott,
udvarolt az olasz értelmiség egy
jelentékeny része a születő fasizmusnak,
vagy miként falaztak neki félrehúzódá-
sukkal, hallgatásukkal mások. A régóta
Belgrádban élő és dolgozó olasz rendező,
Paolo Magelli nyilvánvalóan hazulról is
hozhatott ehhez gondolatokat, ötleteket, s
igazában mozgalmas, fantáziadús, mo-
dernül festői képeket, szituációkat kom-
ponált egy lényegében majdnem absztrakt
drámai térben, erősen a színészi játékra
alapozva a hatásosságot, a kifejező-erőt. A
második rész már a mában, a mai
jugoszláviai életben játszódik, s ugyan-
azon szereplők mai jellemekbe, figurákba
bújva azt kutatják, miként lehet megtalálni
a mában azt a csodálatos szert, amely
megteremti az élet rendjét és értelmét az

1924-es év szituációjához hasonló (?)
helyzetben. A cím és a tulajdonképpeni
mondanivaló nehezen fordítható, mert
összefüggésben van egy fizikai törvény-
nyel, jelenséggel (a stabilitáson túli álla-
pottal) és a Graal mondával. Tény viszont,
hogy a szöveget jól értő közönség több
ízben viharos tapsra ragadtatta magát a
második rész póztalanul, szikáran előadott
monológjai, igazságai hallatán (tanúi
lehettünk egy mai társadalmi bírósági
ülésnek is, persze, áttételesen), s
megrendítő volt ezek után a főhős ön-ként
vállalt halála, ami nyilván az erkölcsi
felelősségre figyelmeztetett. Egészében az
volt az érzésünk, hogy egyrészt az Atelje
212 változatlanul politizáló szín-ház (is),
másrészt felzárkóztat mai, vala-milyen
irányban - ott és most - „pukkasztó" írókat
is, bár azt már nehezebben tudtuk
konstatálni, hogy kit és mit akar-nak
igazán pukkasztani. Erőteljes egyéni-

ségekből áll a színészi gárda, az idősebb
és a fiatalabb generációkból egyaránt, s
igazi analitikus színház ez, némi avant-
garde „beütésekkel", de a gyermekbe-
tegségek nélkül. Ez egyébként nem volt
sem klasszikus, sem antiklasszikus elő-
adás, nem kívánt beleharapni „saját far-
kába", egyszerűen elég jó színház volt,
némi sejtéssel arról, hogy a műben azért
több a blöff, mint a komolyság.

A francia irodalomtörténészek és kri-
tikusok elég sokat összeírtak már arról,
hogy a költőként, emberként óriás Hu-
gónak a drámai életműből alig van
„hosszabb távra szóló" darabja, s talán
csak az Hernani és főleg a Ruy Blas tűnik
fel újra és újra a világ színpadain, a többi
körül még olykor Franciaországban is
néma csend. Ennek esetleg az az oka,
hogy csak az említett kettőben van meg
igazán a fenségességgel párosult tartás, a
többi egyszerűen a romantikus álarcos-

Mol ière: Tudós nők (Pistolteatern - Stockholm)



bál megannyi csodabogara, különleges-
sége, borzalma, már ami a főhőst (fon-
tosabb szereplőket) illeti. Hugónak min-
denesetre sokkal nagyobb volt az ambí-
ciója két jelentékeny darabnál. Köztudott,
hogy történelmi drámáival olyas-fajta
szériát kívánt kibontakoztatni, mint a
görög klasszikus triász mitológiai ala-
pozottságú, archetípusokkal és szituá-
ciókkal zsúfolt tragédiái vagy Shakespeare
királydrámái. A Théâtre National du
Chaillot BITEF-produkciójának rendezője,
aki egyúttal a francia nemzeti színház
igazgatója is 1981 óta, Antoine Vitez nem
először próbálkozott Hugo-drámával.
Előzőleg színre vitt már egy „stabil" Hugo-
drámát, a z Hernanit, még korábban pedig
a Les Burgraves monumentális figuráit és
szituációit. 1985 elején nekivágott a

Lucrèce Borgiának, s ezt a viszonylag friss
előadást láthatta a Sava Centar óriási
csarnokában a fesztivál ebben a
tekintetben kiváltképpen áramló és
bizakodó közönsége.

Az eredmény vegyes, az azonban biztos,
hogy a produkció tényleg demonstrálhatja
a BITEF-célkitűzéseket. Mint a másnapi
tájékoztatón elmondták, Vitez
mindenekelőtt hommage-t kívánt gya-
korolni Vilar hajdani rendezése „irányá-
ban", s támaszkodott a francia színjátszás
klasszikus hagyományaira is, már ami a
deklamálást, a klasszikusok (egyetemes
értelemben véve) koturnusos előadási
tradícióit illeti. Színészei mindenekelőtt
szépen beszélnek, feszített „torokállással"
mondják a szöveget, s azt minden
részletében érteni, élvezni is lehet. Ez tehát
a „klasszikum" a produkcióban, s még több
minden más, mint például Yannis Kokkos
tüneményesen pompázatos és mégis komor
„tónusú" jelmezei. Míg azonban Vilar
felülről világított, addig Vitez koncepciója
(küzdvén a hagyományokkal is) az oldalról
való világítás. Yannis Kokkos drámai tere
egy körülbelül negyvenöt fokos szögben
emelkedő fekete fényes lap, olykor
talányosan megvilágítva aprócska,
beépített villanyégőkkel, emlékezetünk
szerint csak egyszer szétnyíló fekete
körfüggönnyel. A színészek mindig ebben
az elvont térben mozognak, eléggé
sakkjátszmaszerűen megkomponált
térformákkal „megbéklyózva", s mindig
oldalról kapják a fénynyalábokat. Ettől a
játék kétségtelenül lebegővé válik, s ezt -
mint célkitűzést, az említett vita-
tájékoztatón - alá is húzták. Minden-esetre
ez volt a fő „antiklasszikum". Ha most
ehhez megjegyezzük még, hogy

mind Hugónak, mind a szerepeket játszó
színészeknek törekvésük is volt, hogy
Lukréce Borgiában (Nada Štrancar) egy
Klütaimnésztrát és Iokasztét, Gennaro
figurájában (Joël Denicourt) Oresztészt,
Hamletet és Oidipuszt, Alphonse d'Este
alakjában (Jean-Pierre Jorris megfor-
málásában) pedig egy Aigiszthoszt és
Claudiust játsszanak el, tehát sokfelé
asszociáltatva, akkor még világosabbá
válik a küzdelem jogossága és sikerült-
sége a hagyományokkal. Félreérthető
talán, hogy az előbb Hugót is említettük,
de hát azt is tudni kell, hogy a romantikus
költőóriás kifejezett törekvése is egy
ilyesfajta tartalmi tradíciótörés volt.

Mindez megkapott bennünket, iga-
zoltnak láttuk a meghívást a jelmonda-
tokhoz- képest. Érdeklődve hallgattuk a
már emlegetett találkozó egyéb „felvilá-
gosításait", a távollévő Vitez helyett a
rendezőasszisztens E. Recoing vallomá-
sait, a színészek válaszait. Kiderült, hogy
Vitez célja még abban is megfogalmaz-
ható, hogy harcolni kívánt a francia (vagy
egyéb) színházi szakmában meg-
gyökeresedett ironikus álláspont, maga-
tartás ellen, Hugo drámai oeuvre-jét
tekintve. Meglepett, hogy több kérdésre
válaszolva nyíltan vállalták a produkció
balkáni „vonatkozásait": a szép és kiváló
tehetségű címszereplő, Nada Štrancar
jugoszláviai származású (pontosabbat nem
tudunk), Yannis Kokkos tervező-művész
görög eredetű, a koreográfus
Milko Šparemblek ugyancsak jugoszláv.
(Nada Štrancarnak még arra is kellett
válaszolnia - nagyon udvariasan tette -,
hogy van-e benne „délszláv tudat".) Ez a
balkáni „jelleg" azért sem véletlen és azért
sem lényegtelen, mert maga Hugo is
gondolt az antik - ha úgy tetszik, balkáni -
példaképekre. Azt azért még el kell
mondani, hogy az egész együttes színészi
egyéniségekben és értékekben roppantul
közepes. Igazán nem a rövidség okán
történt, hogy a főszereplőn kívül alig van
megjegyezni valónk a színészekről...

Szerepelt még a programban - külön-
böző „elkapott" információk szerint - a fél
évtizede működő angol, „harmadik
színházi" együttes, a sokkhatásokat ak-
robatikával, archaikus maszkokkal, ázsiai
színjátszási elemekkel is keverő Trickster
Theatre, az abszolút színházi „őrületet"

képviselő (lényegében egy egyperces
dramolettet variáló) zágrábi Pozorište
Sestara Scipiona Nasice, a bukaresti
Teatrul Nottara e g y Ahogy tetszikkel, Dan
Micu rendezésében, Dragoš Geor

gescu díszleteivel (mindketten többször
dolgoztak már nálunk is, kiváló művé-
szek, barátaink, s lehet, hogy a rendezést
illetően - Dan Micu az elmúlt évben
Veszprémben rendezte meg az Ahogy
tetsziket - nálunk volt a főpróba), a Johann
Kresnik (egykori híres szóló-táncos és
koreográfus) által vezetett mozgásszínház,
a Theater der Stadt Heidelberg a női lét,
lélek általános elsivárosodását ábrázoló
Sylvia Plath-tal, egy szlovén (Slovensko
Mladinsko Gledališče), egy kanadai
(Necessary Angel Theatre Company)
együttes, az utóbbi újból a
mozgásszínházak fajtájából. A sort a
Taganka Színház zárta be, az általunk
többszörösen ismert Efrosz-rendezésekkel
(Éjjeli menedékhely, Cseresznyéskert,
Szvetlana Alekszejevics mai témájú
darabja). A két előbbi Taganka-előadás
minden bizonnyal jól illeszkedett a BITEF
'85 klasszikus-antiklasszikus jelszavához.

Nehéz így mérleget készíteni, hogy
tudniillik biztos információink és élmé-
nyeink a fesztivál egy részéről vannak
csak. Mira Trailović és Jovan Ćirilov
vannak olyan rutinos fesztiválrendezők,
koncepciót alkotók, debatterek, hogy
minden objektív és szubjektív nehézség
ellenére mégiscsak sikerült valamit ki-
találni, a következő fesztivált is előkészí-
tendő. Némi csikorgást azért észleltünk,
talán „stagflációt" olykor bizonyos leér-
tékelődést is. S végül: köztudott, hogy a
BITEF szuverén „intézmény", sok
mindentől független egy függetlenségére
minden tekintetben oly büszke nemzeti,
nemzetiségi, politikai és társadalmi hát-
térben. Rangja van, nemzetközileg is el-
ismerten. Mi, szegény magyarok, olykor
bejutunk e körbe, olykor nem. Olykor
nagy sikereket is aratunk, olykor az utol-
só pillanatban lecsúszunk a remélt vagy
ígért dobbantódeszkáról. Hol úgy pró-
bálkozunk, mintha egy régóta begyakorolt
szocialista (állami-intézményi) kap-
csolatról volna szó, hol úgy, mintha egy
Óperencián is túl lévő seregszemléről és
irányítóról. Követünk el ilyen-olyan tak-
tikai stb. hibákat, isten bűnünkül ne
vegye. De hogy a mai magyar színház-
művészetnek legalább három-négy - talán
nemzetközi hírű - produkciója is helyet
kaphatott volna e programban (az Übü
király, a Menekülés, a Tartuffe vagy a János
király és A krónikás közül legalább egy),
az biztos. Talán kevesebb unalom kísérte
volna szereplésüket, s végtére ez sem
mindegy ebben a minden dinárt, dollárt
stb. megfogó világban.


