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Törőcsik Mari (Anna Wingfield) és Moldvai
Kiss Andrea (Laura Wingfield) (Ilovszky Béla
felvétele)

jelképe annak, ami csak nagysokára, késve ér-
kezik, és amit halálunkig örökké várunk, amiért
élünk."); kiiktatja a Williams által „elrendelt" vetí-
tést, amely feleslegesen magyarázná a színpa-
don zajló cselekményt. Taub lényegesen kurtí-
totta ugyan Tom narrációs szövegeit, de csak
kurtította, holott a „szereplő" Tom mellett bizony
felesleges a „narrátor" Tom. Amit elmond, öt
perccel később szavak nélkül válik láthatóvá és
érthetővé. Az tehát nem derülhet ki, hogy a
rendező miért tartotta fontosnak még így is
megtartani Tomot mint narrátort. Ettől az amúgy
is vékonyan csordogáló történet lelassul. Az
eredeti mű néhány ponton a giccs határait
súrolja, de Taub dicséretes arányérzékkel
egyensúlyozva nem engedi belesüppedni az
előadást a melankólia zsebkendős mocsarába.

Taub a tőle megszokott mívességgel össze-
rendezi, de tovább már nem kívánja gondolni a
nyilvánvalóan továbbgondolandókat. Konzerv-
megoldásokat kínál, sodortatja magát az általá-
nos és kényelmes magyarázattal, amit a darab
címe sugall. Üvegfigurák, amelyeken bárki átlát-
hat. Egy lány, aki üvegfiguráinak szivárványcsil-
logásán át egy tisztább világ értékeinek titkos, de
a nézők számára felismerhető hordozója.

Törőcsik Mari Amanda Wingfield szerepében:
„törőcsikes". Sír, nevet, kacag és megsértődik,
ahogyan elő van írva. Nem okoz csalódást, hoz-

za a formáját. A
megszokottat.

Nem küzd, nem szenved. Van. Pontos, mint egy
svájci óra. Moldvai Kiss Andrea életerősebb
Laura, mint amilyennek Williams megálmodta.
Nem sokat törődik a lány nyomorékságával,
fontosabb számára a talajvesztett, visszahúzódó
nő megformálása. Alakítása finom, törékeny,
mint az üveg. Elénk sűríti a lány addigi életét,
újraéli Jim iránt érzett szerelmét, feloldódik és
megbocsát. Olyan, mint

Nyakatekert és diszkriminativ felhangú a
kisvárdai fesztivál elnevezése. Mindamellett
pontosan fedi a lényeget: az immár ötödször
megrendezett találkozó csak és kizárólag a
határainkon kívül működő, magyarul játszó
színházak fesztiválja. S míg kezdetben, az
első két találkozón ezeknek a színházaknak a
fellépése politikai tettnek számított, a szűk
körből való kilépés, az egymásnak való
bemutatkozás örömét jelentette, mára e
fesztivál egyértelműen a be- és elzárkózás fóru

egy játékbaba, valószerűtlen és lebegő. A fiatal
színésznő leheletfinom húrokon játssza
Williams legkedvesebb melódiáit, méghozzá
sokszínűen.

Mucsi Zoltán Tomja az előadás legszembetű-
nőbb megoldatlansága. Dühöng, ahol csendes-
nek kellene lennie, és csendes, ahol tomboló-
nak. Mucsi „faragatlan" a színpadon. Tomja egy-
színű, szürke. Hangja az intonáció és az érzel-
mek tolmácsolásának engedetlen eszköze. Leg-
inkább unalmas. Kerekes László, aki egyébként
Zalaegerszegen már játszotta Jim szerepét,
méltó partnere Moldvainak. Kettősük, a darab
leghosszabb, már említett hetedik jelenete, az
előadás legszebb pillanata. Taub láthatóan e je-
lenettel foglalkozott a legtöbbet. Williams szán-
dékai ellenére, aki szerint Jim „közönséges, jó-
képű fiatalember", a szolnoki előadásban őszin-
te fiú. Meglátja Laurában a nőt, sőt meg is tetszik
neki. Egy potenciális szerelem idilljét zavarja
meg az egyszerű üvegfigura földrezuhanása.
Kerekes Jimje ekkor döbben rá, hogy ő valójá-
ban már megtalálta az „igazit", hiszen vőlegény.
Kétszeresen keserű emberré lesz egyetlen
pillanat alatt, meglátja, mit veszít el Laurában.
Kerekes elegáns fogásokkal adagolja a
hangsúlyokat, ám a kettős jelenetet nem
számítva, némiképp halvány Jim.

Tennessee Williams: Üvegfigurák (szolnoki Szigligeti
Szinház)
Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Szegő György.
Jel-mez: Németh Ilona. Rendezte: Taub János.
Szereplők: Törőcsik Mari, Moldvai Kiss Andrea, Mucsi
Zoltán, Kerekes László.

mává torzult. Ez többek között abban is megnyil-
vánul, hogy a magyarországi szakma (rendezők,
színészek éppen úgy, mint a kritikusok), ahogy
évek óta mindig, most is csaknem teljesen neg-
ligálta a találkozót.

Verebes István az idei fesztivál zsűrijének el-
nöke többször is őszintén kifejtette: kollégái ne-
vében is szégyenkezik, mert eszébe sem jutott
volna Kisvárdára jönni, ha nem hívják meg a zsű-
ribe. De meghívták, s rádöbbent: ha komolyan
vesszük, hogy a magyar színház egy és
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oszthatatlan, akkor itt, Kisvárdán a magyar szí-
nészet közel egyharmada mutatkozik be, s való-
ban szégyen, hogy a kétharmad nem kíváncsi er-
re az egyharmadra.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a Kisvárdán lát-
ható produkciók többségének szakmai és művé-
szi színvonala - finoman szólva - nem túl ma-
gas. Ez sok szempontból érthető, hiszen Erdély-
ben és a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpát-
alján egyaránt hiánycikk a rendező, a dramaturg,
a tervező, de tulajdonképpen a színész is. Az el-
múlt évtizedben megcsappant a társulatok tag-
sága, művészileg kiegyenlítetlenné váltak az
együttesek, s mindenütt hiányoznak a fiatalok.
(Bár az utóbbi években egyre többen végeztek a
főiskolákon, s közülük jópáran már otthon ma-
radtak.) Mindemellett a színházak műszaki-
szcenikai állapota a végletekig lepusztult. De
ezek a körülmények sem mentik az esztétikai, íz-
lésbeli, gondolati igénytelenséget, a minimálisan
elvárható szakmai műgond hiányát, a koncepci-
ótlanságot - mindazt, ami jó néhány színház jó
néhány előadását jellemzi. Érthető hát, hogy a
színházi emberek zömét nem vonzza túlságosan
az ilyen előadás, s főleg nem az ilyen
produkciókat felvonultató előadássorozat.

A kérdés ezek után az, hogy milyen volt az idei
kisvárdai találkozó? Miről maradtak le (vagy nem
maradtak le) a távolmaradó színházi emberek?
Az első kérdésre a sommás válasz: túlmérete-
zett, de a helyi közönség szeretetétől övezett; a
másodikra: egy marosvásárhelyi rendezőhall-
gató bemutatkozásáról, azaz a szatmáriak Csir-
kefejéről, illetve sok-sok személyes találkozás-
ról olyanokkal, akikkel érdemes találkozni.

Kilenc nap alatt tizenkét színház tizenegy ver-
seny- és nyolc pódiumbemutatóját kellett leve-
zényelnie a város nem éppen korszerű művelő-
dési házának. S „mellesleg" a megyében s a kör-
nyéken (Kassától Beregszászig és Szatmárné-
metitől Debrecenig) huszonöt tájelőadást, szá-
mos kiegészítő rendezvényt - szakmai vitákat,
az oktatásról, a dramaturgiáról, a színházak fi-
nanszírozásáról tartott fórumokat, valamint Ha-
rag György-emlékülést s az ahhoz kapcsolódó
szép és gazdag emlékkiállítást (amelyet a rende-
ző özvegye, Harag Ilona készített) kellett lebo-
nyolítania. A szervezők, a Várszínház, illetve a
művelődési ház munkatársai erejükön felül min-
dent megtettek azért, hogy ez a monstruózus
fesztivál zavar nélkül menjen végbe, s mindenki
jól érezze magát. A színvonalról nem tehettek.
Mivel előválogatás nem volt, minden színház azt
az előadást mutatta be, amelyet akart, illetve
amelyet a legjobbnak, a rá nézve legjellemzőbb-
nek tartott. A jelentősebb színházak közül nem
vett részt a fesztiválon a kolozsvári és a
szabadkai, a gyergyószentmiklósi Figura
Együttes, valamint a bábszínházak, az egy
marosvásárhelyi kivételével. Mindent egybevetve
a fesztiválon lá

tott produkciók az egyes színházakról éppen úgy
reprezentatív képet adtak, mint a határon túli
színjátszás egészéről.

A tizenkilenc produkcióból tizennégyet sike-
rült megnéznem, az én összképem tehát
mennyiségileg nem kifogástalan, de ami a
minőségi összegzést illeti, az elmulasztott
előadások (monodráma A kis hercegből, illetve
Németh László Iszonyából, az Emigránsok, a
bábprodukció, valamint a sepsiszentgyörgyiek
gyerekelőadása) aligha befolyásolnák
lényegesen végső értéke-lésemet.

Feltűnő és örömteli volt, hogy négy produkció
is főiskolásokra épült. A Pozsonyban tanuló ma-
gyar hallgatók Ghelderode Escorialját játszották.
A nem túl sok rendezői fantáziáról tanúskodó
előadás erényének három tehetséges fiatal
rendkívül erőteljes jelenléte, intenzív játékkultú-
rája tekinthető. A beregszászi magyar színház
leendő társulatának magját képező kijevi főisko-
lások kissé kaotikus Szentivánéji álom-előadá-
sát a szintén még főiskolás Vidnyánszky Attila
rendezte, aki már több színházban is figyelemre-
méltó tehetséget árult el. Ez a produkció a törté-
netet, a címből kiindulva vad, ellenőrizhetetlen
kimenetelű álomnak tekintette, de a szürrealiz-
must szürrealizmussal próbálták ábrázolni, ezért
kissé követhetetlennek tűnt a sztori. Elmosódtak
benne a karakterek, a színészek több szerepet

játszottak, de a szerepváltásban semminemű
belső logikát nem sikerült felfedeznem. Az egész
a húsz évvel ezelőtti amatőr-alternatív színházi
kezdeményezéseket juttatta az ember eszébe,
miközben néhány vitathatatlanul szép pillanata
is volt az előadásnak. (Mindenekelőtt a kezdő és
a befejező kép.) A zenehasználat, a jelmezek
zagyvasága viszont tovább rontotta az össztelje-
sítményt.

Az Újvidéki Színházban fiatal szerző debütált:
Faragó Attilának egy újvidéki pályázaton díjat
nyert darabját mutatták be. A lappangóegy moz-
gássérülteket gondozó intézetben játszódik,
ahol két fiatal kibontakozó szerelmét a többi be-
teg és az intézet stupid, politikai játszmákkal el-
foglalt vezetősége meggátolja, a lány meghal, a
fiú pedig minden keserűségét a címadó fest-
ménybe sűríti. A történet banális, szentimentális,
közhelyes. A rendező, Merő Béla nemigen tudott
segíteni a darab alapproblémáin. Viszont rendel-
kezésére állt Soltis Lajos színészosztálya,
amelynek tagjai, egyéniségüket kölcsönözve a
vérszegény figuráknak, csodát műveltek. Ami-
kor ők voltak a színen, csaknem megszületett a
dráma. Különösen a főszereplő fiút játszó Ma-
gyar Attila volt kitűnő.

A marosvásárhelyi főiskola Bacchusa (rende-
ző-átdolgozó: Gergely Géza) csalódást keltett.
Az iskoladrámákból összeszerkesztett előadás-
ban a főtörténet s a közbeiktatott interlúdiumok
sem stilárisan, sem gondolatilag nem váltak szét,
s ez kihatott a színészi játék színtelenségére ép-

Jelenet a marosvásárhelyiek Bacchusából
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pen úgy, minta kellékek, a jelmezek, a kísérőze-
ne rendezőileg következetlen használatára.

A felvidéki színházak közül a Kassai Thália két
produkcióval szerepelt. A versenyben Feydeau
Bolha a fülbe című komédiáját játszották a kijevi
előadásnál már említett Vidnyánszky Attila ren-
dezésében. A fergeteges tempójú, erősen ko-
reografált, de helyenként vitatható ízlésvilágot
tükröző játék szecessziós stílusú, jelzett díszlet-
ben zajlik; e tér az első és harmadik felvonásban
működik is, de a második felvonás kergetőzésé-
hez alkalmatlannak bizonyult. Ebben a rendezői
felfogásban a színészi alakítások óhatatlanul
mechanikusakká válnak, kivéve Kassai Csongo-
rét, aki a beszédhibás Camille szerepében meg-
mutatta, miként lehet egy túlhajtott rendezői kon-
cepcióban is kimunkált, elegáns, a ripacskodást
elkerülő, mértéktartó, mégis elementáris komi-
kumú alakítást nyújtani. (A fiatal színészt a zsűri
díjazta is.)

A kassaiak másik produkcióját a Szabadkáról
a háborús események és a színházban dúló ál-
datlan állapotok miatt távozni kényszerült mű-
vészpár, Koricza Miklós és Jónás Gabriella je-
gyezte. Sartre Zárt tárgyalását úgy játszatták,
hogy a nézőket is bevonták a játékba: a terembe
ugyanazon az ajtón kellett belépnünk, amelyen
majd az összezárt három személyt is bevezeti a
Pincér, de további külsődleges effektusokkal is
éltek: A terembe menet az őrök Sartre-idézetek
olvasására kényszerítenek, a három ember pok-
lát nemcsak mi, nézők figyelhetjük, hanem az
őrök is, akik a közönség és a játszók között ülve,
az ajtóban állva smasszerként ellenőrzik az ese-
ményeket. Ezáltal állandóan hangsúlyozták és
belénk sulykolták, hogy rólunk szól a történet,
közben azonban a darab helyzetei nem születtek
meg. Didaktikus, éppen ezért a feltételezhető al-
kotói szándéktól eltérő, hatástalan előadás lett
a Zárt tárgyalás.

A kassaiak néhány hét leforgása alatt még
kétszer szerepeltek Magyarországon, így válto-
zatos képet adtak repertoárjukról. Az Egerek és
emberekről e számunkban olvasható kritika (bár
nekem távolról sincs olyan jó véleményem az elő-
adásról, mint kollégámnak - főleg amiatt, hogy a
rendező a tehetséges Bocsárszky Attilával sú-
lyos értelmi fogyatékosnak játszatja Lennie-t, s
ezáltal elvész a dráma tétje -, ám az tény, hogy
feszes, jó ritmusú, kidolgozott produkcióról van
szó). A szerelem végzetes játéka viszont a ren-
dezői értelmezetlenség, illetve a minden áron
való eredetieskedés áldozata lett. A Óapek-fivé-
rek commedia dell'arte alapú darabja nem egy-
szerűen komédia, mert a komikus szituációkat

Kövesdi Szabó Mária (Lucienne) és Kassai
Csongor (Camille) a Bolha a fülbe kassai elő-
adásában
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fájdalmas líra, mély tragédia ellenpontozza. A jó
nevű szlovák rendező, Miro Procházka viszont a
komédiát csupán alpári bohózatnak játszatja, s
gyakran ízléstelenségekre készteti jobb sorsra
érdemes színészeit. Holott a társulat fiataljaival
dolgozott, s e munka kiváló lehetőséget nyújtott
volna e színészek szakmai felkészültségének
fejlesztéséhez.

A másik felvidéki társulat, a komáromi Jókai
Színház ősbemutatóval vendégszerepelt. Ébert
Tibor a közelmúlt felvidéki (szlovák és magyar)
történelmének egyik legmarkánsabb és legtragi-
kusabb sorsú egyéniségéről, gróf Esterházy Já-
nosról írt drámát. Esterházy a koncepciós perek
egyik első áldozata volt, akit a magyar-szlovák
megbékélés, a közös országépítés gondolatának
képviselőjeként fogtak perbe, megjárta a szovjet
és a szlovák börtönöket s börtönben is halt meg.
Az író Esterházy sorsát Hamlet-parafrázisként
interpretálta, Esterházy című darabjában
dokumentumok és Shakespeare-szövegek
keverednek, a történet meglehetősen nehezen
követhető, az utalások csak a történelmi esemé-
nyek ismerőinek érthetők, ugyanakkor a doku-
mentumszövegek - főleg azok, amelyek a ki-
sebbségi helyzettel kapcsolatosak - hallatlanul
aktuálisak ma is. Nyilván ezt értékelte oly nagyra
a zsűri, amikor a produkciónak különdíjat, Beke
Sándornak pedig rendezői díjat adott. Dráfi Má-
tyás méltán kapott e darabban nyújtott Hamlet-
alakításáért színészi díjat.

Új vendége volta kisvárdai találkozónak a to-
rontói Magyar Színház, amely Arthur Miller Pil-
lantás a hídról című drámáját mutatta be Kosaras
Vilmos rendezésében (ő játszotta a narrátor Alfi-
erit is). Hajdani s mai jeles színészek meg lelkes
amatőrők játszanak együtt ebben a diaszpórában
élő s annak játszó társulatban. Dukász Anna mint
Beatrice, Técsy Sándor mint Eddie és R. Kárpáti
Péter mint Rodolpho a maguk szintjén erős,
körvonalazott figurát mutattak; különösen
megkapó volt Técsy természetes, intenzív szín-
padi jelenléte. De a szereplők közötti életkori vi-
szonyok szerencsétlen konstellációja, illetve a
szituációk kidolgozatlansága miatt a produkció
tisztességes amatőr teljesítménynél nem muta-
tott többet.

A találkozó mélypontját a nagyváradiak be-
mutatkozása jelentette. Kényszerű programvál-
tozás miatt nem az Ördögölő Józsiást, hanem
Kertész Ákos Névnapját játszották, Miszlay Ist-
ván rendezésében. Már a darabválasztás is
problematikus, ugyanis ez a mű annyira kötődik
egy bizonyos kor viszonyaihoz, hogy ma már
csak dramaturgiai átfésülés, illetve írói újragon-
dolás után lehetne érvényes. De az igazi baj a

Dráfi Mátyás az Esterházy komáromi előadá-
sában
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Tényi Edit (Laura) és Magyar Attila (Artúr) A
lap-pangó újvidéki előadásában

rendezés igénytelenségéből adódik. Miszlay fe-
lületesen, a szituációkat alig értelmezve, a
színészi ripacskodásnak tág teret engedve vitte
színre a darabot. S ez ismételten felveti annak a
súlyos felelősségnek a kérdését, amelyet át
kellene éreznie minden magyarországi színházi
ember-nek, aki határon túli színházakban
vendégként dolgozik.

Erre a felelősségre kell figyelmeztetni a sepsi-
szentgyörgyi színház Shakespeare-bemutatója
kapcsán is. Jeney István vitte színre az Ahogy
tetsziket. Üres térben, őrült tempóban
rohangál-nak fel-alá a szereplők, s fülsiketítő
hangerővel üvöltik a radikálisan megkurtított
szöveget. A víg-játék kettős természetéből, a
viszonyok bonyolultságából semmi nem születik
meg. Mégis, egy szempontból pozitívabb a
véleményem erről az előadásról, mint a
nagyváradiakéról: a rendező (a szintén ott
dolgozó Szőke Istvánnal egyetem-ben) a maga
erőszakos módszerével felrázta, intenzív
munkára késztette a hitehagyott, enervált
társulatot. S ez kétségtelenül olyan eredmény,
amelyet másoknak, a náluk pedagógiailag érzé-
kenyebb rendezőknek ki kellene aknázni.

A temesváriak Scapinjéről már írtam. Mivel a
helyi színpad méreteihez és adottságaihoz nem
igen sikerült alkalmazkodniuk, előadásuk sokat
veszített a premieren mutatott értékeiből.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar
Tagozata Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő
című darabját mutatta be. Kincses Elemér ren-
dezésének hangvételét jól jelzi, hogy a darab
műfaji meghatározását az eredeti „Volksstück"-

ről „groteszk vígjáték sok zenével"-re változtatta.
A vígság dominált az előadásban, s jószerivel
meg sem jelent a valóban groteszk komikumú
felszín mögött a tragédia sem a világé, amelyet a
fasizálódás előestéjén játszódó mű ábrázol, sem
pedig a szereplőké. Így Marianne egyértelműen
csak áldozat, ezáltal elvész a figura
összetettsége, s tétnélkülivé válik a dráma.
Ugyanakkor né-hány pazar színészi alakítás
született - mindenekelőtt Mende Gaby
Nagyanyája, de Györffy András Oszkárja és
Nagy István Alfrédja is -, s az egész előadásból,
függetlenül a választott stílustól, egységes és
erős atmoszféra, lendület, intenzitás áradt. (A
produkció az egyik fődíjat nyer-te el.)

A találkozó legjobb előadásának a szatmáriak
Csirkefejét tartom, amely szintén fődíjat, vala-
mint három színészi díjat kapott; kitüntették Ele-
kes Emmát (Vénasszony), Lőrincz Ágnest (Nő)
és Czintos Józsefet (Apa). A rendező, Kövesdy
István, főiskolai hallgató Marosvásárhelyen.
Dobre-Kóthay Judit díszlete minden porcikájá-
ban valósághű romániai környezetet idéz. Oly-
annyira, hogy az előcsarnokban látható döbbe-
netes erejű kiállítás, amelynek fényképei Szat-
márnémeti belvárosának épületeiről, belső ud-
varairól, gangjairól készültek a darab bemutató-
jának napjaiban, szinte részleteiben is tükrözi
mindazt, amit a díszlet a maga stilizált
valóságában mutat. A rendező mindenekelőtt a
pontos szituációértelmezéssel, a helyzetek
aprólékos kidolgozásával, az erős alakításokat
eredményező színészvezetéssel teremtett
egységes, átgondolt, az eddigi Csirkefejeket
nem másoló előadást. Nála is kiderült, hogy a
darabra bizony ráfárnének egy erőskezű
dramaturg húzásai; rendezésében akadt
tempótlan, ritmustalan

részlet, felületesebben megoldott színészi alakí-
tás, valamint felesleges, mert didaktikusnak ható
rendezői rátét (mindenekelőtt az istenes részek-
nél a díszletfal magasában kivilágosodó ablak).
Végül is színészileg kiegyenlített produkció szü-
letett, amelyben Elekes Emma talán a megszo-
kottnál kissé elegánsabb, de megingathatatlan
belső tartású Vénasszonya, Czintos ellenállha-
tatlan sodrású, a figura komikumát és tragikumát
egyaránt feltáró Apája, Lőrincz Ágnes riadt és
agresszív, megtiport, de talpon maradó, dekora-
tivitását még őrző Nője mellett Fülöp Zoltánnak a
proliléthez idomult, a lecsúszott értelmiségi fillé-
res gondjainak és az önámító, fennkölt gondola-
toknak a kettősségében élő Tanárja vagy Rap-
pert Gábor valódi szeretetre vágyó, sodródó, a
valóságot megszépítő, hazug álmokba menekü-
lő Sráca a darab legjobb előadásainak alakítá-
saival egyenrangú teljesítmények.

Mint minden fesztiválon, ezen is felmerült a
kérdés: mi legyen a jövője a kisvárdai találkozó-
nak? A vélemények ezúttal is erősen szóródtak.
Miközben maguk a résztvevők is érzik, sőt han-
goztatják, hogy belterjes, önmagába záródó lett a
fesztivál, a legtöbben félnek minden változta-
tástól. De a józanabb gondolkodásúak tudják és
vallják, hogy szükség lenne az objektívabb meg-
méretésre is. Lehet-e e két szempontot össze-
egyeztetni? Nem zárja-e ki az egyik a másikat?
De, alighanem igen.

Amikor a kisvárdai találkozó jövőjéről gondol-
kodunk, be kell látni, hogy jelenleg még nem szü-
letik egy-egy színházban minden évben annyi jó
előadás, amit érdemes kitenni a szigorú ver-
senynek. Különösen nem akkor, ha egy évben
két hasonló rendezvényt is tartanak, a kisvárdai
mellett a kisebbségi színházak kétévente esedé-
kes sepsiszentgyörgyi kollokviumát. (Ez utóbbit a
hely szelleme, hagyományai, a közönség
összetétele stb. miatt fontosabbnak tartom, mint
a kisvárdai találkozót.) Talán a sepsiszentgyörgyi
kollokviumhoz igazodva a kisvárdai találkozót a
köztes páratlan években kellene megtartani. El
kellene gondolkodni azon is, hogy miként lehet-
ne nyitottabbá tenni a kisvárdai fesztivált éppen
úgy, mint, mondjuk, az országos színházi talál-
kozót. A határon túli színházak jó része semmi-
ben nem különbözik a hazai vidéki színházak át-
lagától. Nagyobb merítésre lenne szükség a ha-
táron túli színházak produkcióiból az országos
találkozón, a kisvárdai fesztiválra pedig meg kel-
lene hívni - például valamilyen tematikai vagy
egyéb szempont alapján - hazai együtteseket is.
De mindenekelőtt koncepciózus művészeti
irányítás szükségeltetik!

Amíg a kisvárdai fesztiválnak nincs szilárd elvi
megalapozottságú s következetesen végrehaj-
tott művészeti koncepciója, addig ez a találkozó
csak hasonlítani fog egy igazi fesztiválhoz. Vala-
hogy úgy, ahogy a kisvárdai keserű az Unikumhoz.


