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(Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja — Kisvárda)

Ez a megye nagy ajándék birtokosa, kulturális szempontból mindenképpen. A
nyarat színházi fesztivállal nyitja és
azzal is zárja le. A nyárköszöntô fesztiválon a közönség csak olyan darabokkal
találkozhat, amelyek ’a határon túlról’
érkeztek — a kifejezést most nem átvitt,
minôségjelölô, hanem a szó szoros értelmében használva —, hiszen júniusban
rendezik meg Kisvárdán a Határon Túli
Magyar Színházak Fesztiválját. És ha valaki szeretne egy igazi, klasszikus értelemben vett színházi fesztiválon részt
venni, annak nem kell sokat tennie, csak
leutaznia ide és bekapcsolódnia az események lélegzetelállító forgatagába.
Az idei jubileumi, azaz a huszadik alkalom volt a fesztivál történetében. A találkozó hetében a Színház mint fogalom
belepi az egész várost. Nincs olyan eldugott zug, játszásra alkalmas hely, amit
a szervezôk ne találtak volna meg, és ne
használtak volna fel. A programok még
délelôtt elkezdôdnek és az utolsó elôadásról csak éjjel egy után jön ki az
ember. De akkor sem haza indul, hanem
leül a színház elôtt kialakított — éjszaka
kocsmaként, napközben kávézóként
üzemelô — szabadtéri helyiség egyik asztalához és beszélget. Itt vannak a társulatok színészei, rendezôi és igazgatói, a
mûszakiak, a szervezôk, a kritikusok, a
zsûritagok és a közönség is. Mindenki
nevet, mindenki beszélget és a hét végeztével már mindenki ismer mindenkit. A fesztivál nemcsak térben fog át
mindent Kisvárdán, hanem idôben is
betölt minden pillanatot.
Az, hogy mely színház mely elôadással képviseltetheti magát, elôválogatás

során dôl el. A legtöbb társulat nemcsak
egy darabot hoz, így a közönség globálisabb képet tud kialakítani a színházakról. Megismeri azok profilját, színészeik,
rendezôik stílusát és óhatatlanul is választ magának egy kedvenc csapatot,
amelyik a programok végére olyan közel
kerül a szívéhez, mintha együtt nôt
volna fel velük. Mindeközben az alkotók kávéházi beszélgetés-sorozaton vesznek részt és a színészeknek workshopot
tartanak, hogy a fesztivál fináléjaként
egy közös produkciót bemutatva húzzák
alá a rendezvény családias hangulatát.
Ezt a hangulatot még szakmai beszélgetések kegyetlen ôszintesége sem befolyásolja. Itt az ôszinteség — amin elsô
alkalommal még meglepôdtem, de amit
a késôbbiekben már izgatottan vártam —
a kölcsönös tisztelet kifejezôdése, azé az
eszméé, hogy az alkotóknak magától értetôdô feladatuk, hogy segítség egymást.
Ezeken a beszélgetéseken részt vesznek
a zsûri tagjai — ez évben Alföldi Róbert,
Eszenyi Enikô, Horváth Péter és Nánay
István —, a Kisvárdai Lapokat író kritikusok és persze a beszélgetések tárgyát képezô elôadások résztvevôi. A hibák nem
maradtak kimondatlanul, nem volt
olyan kérdés, amit ne lehetett volna felenni, pedig hibákból és kérdésekbôl is
akadt bôven, ahogy voltak gyönyörû pillanatok, amelyek szintén sosem maradtak említés nélkül. A hét során az
emberek arca egyre fáradtabb lett, de a
lelkesedés valahogy nem hagyott alább,
még akkor sem, ha napi három elôadást
megnézni, és valóban befogadni iszonyú
kemény munka.
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Nyíregyháza + Kisvárda
A fesztivál zsenialitása egyértelmûen
a hangulata, ami már elsô pillanatában
beszippantja az embert, és olyan erôsen
viszi magával, hogy még akkor sem
ereszti el, ha két teljes napig nem lát
olyan elôadást, ami igazán jónak mondható. De paradox módon tényleg nem a
produkciók színvonala teremti a csodát
— függetlenül attól, hogy egy-egy alkotás
magasan felülmúlja még a budapesti
nagyszínházak átlagát is —, hanem az
emberek közötti kapcsolatok megdöbbentô ôszintesége, a társulatok sorsának
megismerése és az élmény, hogy egy
hétre a határon túli színházak öszszegyûlnek, hogy megmutassák magukat nekünk és egymásnak.
A forgatókönyv mondhatni tökéletes,
olajozottan mûködik minden. Látszik
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a húszéves tapasztalat és szeretet a fesztivál minden egyes mozzanatán. Aki
leutazik Kisvárdára, az vélhetôen nem
fog színháztörténeti jelentôségû elôadásokat látni, de biztosan megtapasztalhatja a játék és az alkotás gyermeki
örömét.
A nyarat búcsúztató VIDOR Fesztivál pedig nem jobb vagy rosszabb a
kisvárdainál, egyszerûen csak más.
Szerkezetükben és eszmeiségükben is
eltérnek egymástól. Az én szívem Kisvárda felé húz ugyan, de Nyíregyháza
is kapott belôle egy jókora darabot. A
többit mindenki döntse el a maga, belátása és persze ízlése szerint.

