
Az olcsón vásárolható 
könyv, de még inkább a 
film, a rádió és a tévé 
gyorsan juttatta el min-
denkihez a művészetet. 
a művészet egyik pilla-
natról a másikra megje-
lent a mindennapi élet-
ben anélkül, hogy a tö-
megeknek egyetlen lé-
pést kellett volna tenni 
az eléréséért. Ezeknek 
az elmaradt lépéseknek 
á hiánya különös vi-
szonyt teremtett a kö-
zönség egy része és a 
művészet között. 

A könyvolvasó embe-
rek tudják, hogy az iro-
dalom megismerése nem 
egyszerre, hanem foko-
zatosan történik. Hála 
az országos könyvtár-
hálózatnak, ma vala-
mennyien egész könyv-
tárral rendelkezünk, 
mégis, ahhoz, hogy el-
jussunk a „legmaga-
sabb" irodalomig, az 
alapoktól kell indulni. 
Hiába jön hozzánk az 
irodalom, nekünk is el 
kell jutni hozzá. Ugyan-
így, ha bekapcsoljuk a 
tévét, egyformán ren-
delkezésünkre áll a ka-
baréműsortól a hang-
versenyig minden. A 
néző hátradől a fotelben 
és pillanatok alatt dönt: 
„ez tetszik, ez nem tet-
szik", vagy inkább így: 
„ez jó. ez vacak; ez szó-
rakoztat, ez untat." Saj-
nos sok nézőben fel sem 
merül a gondolat, hegy: 
„ezt értem, ezt nem ér-
tem." Az ilyen emberek 
a művészet renyhe fo-
gyasztójává válnak, 
turkálnak a művészet-
ben, gyanakodva, mint 
a méltatlan vendég a 
díszlakoma ismeretlen 
csemegéi között. 

Ilyen helyzetben kü-
lönösen fontos művelő-
dési szerepe van az iro-
dalmi színpadoknak. 
Már a tavalyi „Ki mit 

El kell 

érni azt, 

ami 

itt van 

tud?" tévéadásai közben 
is észrevehettük, hogy 
ez a mozgalom hason-
lóan terjed, mint né-
hány éve a beat-zenélés. 
Két okból is elismerést 
érdemel, hogy a tévé 
most kétrészes riport-
filmet mutatott be Je-
lentés az amtőrszinját-
szásról címmel (rende-
ző : Korompai Márton, 
operatőr: Becsy Zoltán, 
szerkesztő: Kapusi Im-
re.) Egyrészt, mert a té-
vé lehetőségeivel előre-
láthatóan nagy lökést 
adtak a mozgalom to-
vábbi népszerűsödésé-
nek, cáfolva ezzel azt az 
időnként jogos vádat, 
hogy éppen a tévé te-
remti meg a kultúra 
magányos fogyasztóit. 
Másrészt a tatabányai 
Bányász Színpaddal sze-
rencsésen választva 
kezdték a címe után 
ítélve sorozatnak induló 
adást. A tatabányai 
amatőr színjátszók pél-
dája mutatja, hogy sok-
kal többről van itt szó, 
mint néhány ember 
munka utáni kedvtelé-

séről. Az ő együttesüket 
magáénak vallja a váro-
sukból még az is, aki 
szívesebben nézi egy 
„igazi" színház „szóra-
koztató" darabját. Ezek 
az irodalmat és színhá-
zat szerető amatőrök 
feloldják a környezetük-
nek a művészettel szem-
beni gyanakvását, mert 
nékik nem közönségük 
van, hanem környeze-
tük. Azok, akikkel nap-
közben együtt dolgoz-
nak, hamarosan megér-
zik, hogy a tudatlanság-
ra építő viccfaragók 
nemcsak a művészetet 
próbálják nevetségessé 
tenni hanem őket is, 
akik fontosnak tartják, 
pedig nékik nem fizet-
nék érte. Persze, azért 
nem kell azt hinni, hogy 
a Bányász Színpad tag-
jai érdek nélkül tevé-
kenykednék. Érdekük, 
hogy véleményt mond-
janak és formálják a vi-
lágukat. Ók élnék ben-
ne, nem nézhetik kö-
zömbösen. El is érték 
azt, amiről az írók és 
színigazgatók manapság 
már nem is álmodnak: 
az egyik darabjuk nyo-
mán a helyi tanács in-
tézkedett. Na nem az 
előadás betiltása ügyé-
ben. Megpróbálnak vál-
toztatni azon a helyze-
ten, amit a darab fel-
tárt 

A tévé szerintem úgy 
követhetné a tanács 
módszerét, ha legalább 
annyi amatőr színpadot 
mutatna be, mint ahány 
beat együttest. De a vi-
lágért se értsék ezt úgy, 
hogy a beat műsorokat 
sokallom. Mindössze 
annyit tudok, mint hoz-
zá nem értő, hogy a 
beat-mozgalom pótol, az 
amatőr színjátszó moz-
galom pedig ad valamit. 
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