
Kimunkált, kitűnő színészi teljesít-
ményt nyújt Áts Gyula az elnyomott fivér,
János szerepében. Minden paraszti
nyersesége, bosszúvágya, bűne ellenére
közelebb áll hozzánk, mint öccse. A „vad
paraszt" csak indulatában vad, de érzelmei
lázadását igazolják, s ezekkel szemben Pé-
ter tehetetlenül áll. Áts Gyuláról eddig is
tudtuk: tehetséges, jó színész, aki em-
lékezetes művészi teljesítményre képes.
Most tragikus súlya már-már megbillenti a
drámai egyensúlyt; atmoszférát teremt, az
első perctől kezdve azt sugall-ja, hogy
vele vagy általa kisiklanak Bodnárné
tervei. Mellette Kárpáti Tibor a kisebbik, a
taníttatott mérnökfiú szerepében szinte
teljesen negatív figurává válik. Nem tud
„ellenfele" lenni testvérének. (5 már
minden vonatkozásban -szépfiús
küllemében, szokásaiban - a fel-
kapaszkodó középosztályhoz alkalmaz-
kodott. Bár szavakban jónak, az össze-
ütközést kerülőnek mutatkozik, önhitt
viselkedésével kihívja testvére gyűlöletét.
János bosszúját jogosabbnak látjuk az ő
kivagyiságánál. Szűcs Ildikó is csak a
dráma utolsó képében érzi és érti igazán az
általa megformált, kacér városi lányt. A
szerep vázlatos lehetőségét nem sikerült
színészi játékával elfogadtatnia. Körösztös
István viszont tragikus színekkel,
többnyire mozdulataival és né-hány
kiemelt hangsúlyával nagyszerűen
érzékeltetni tudja az általa megszemélye-
sített idősebb Bodnár Jánost. Földhöz ra-
gaszkodó, a mindennapi robotba beletö-
rődött, akaratgyenge parasztembert látta-
tott. Az ő alakja tűnik a leginkább hite-
lesnek; érzi a közelgő tragédiát, de nincs
ereje megakadályozni. „Nem voltam elég
ember, ő meg nagyon is asszony volt.
Most már nem tehetünk róla, mindnyájan
hibáztunk, viselni kell, ami ránk van mér-
ve. Lassan elfogy az éjszaka. Szegény
anyád nem tudom, mit akar, de lassan
mindennek ki kell világosodni"- mondja
vigasztalón gyilkossá lett fiának.

Dózsa Erzsébet Örzsi szolgálólány kis
szerepében erős színészi tehetségét bizo-
nyította. Még némajátékával, gesztusaival
is állandóan magára vonja figyelmünket.
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I.

A lapos ténylogika osztályozása szerint a

kutya ugat, a macska nyávog, és a

színielőadás a színházba való. Legfeljebb

a jó idő beköszöntével kerülhet sor némi

engedményre: mint hajdan az uralkodók,

az arra érdemes produkciók is kiköltöz-

hetnek Thália nyári palotáiba, az erre a

célra épített szabadtéri színpadokra. De

hogy a színház csak úgy elénk álljon az

utcán, csődületet, sőt forgalmi akadályt

okozva - ez bizony meglehetősen szo-

katlan. Az rendjén van, hogy könyv-

napokon az irodalom ott illegeti magát a

flaszteren, hogy - különösen külföldön --

az ember a hidak alatt minduntalan tár

latokba botlik, de most már a színház is

úton-útfélen molesztálni kezdi a járó-

kelőt?
A kezdeményezők az amatőrök voltak.

A Balaton és a Duna-kanyar alkotó-
táboraiból rajzottak ki először strandok-ra,
kirándulóhelyekre, közterekre, hogy
maguk köré gyűjtsék a mit sem sejtő
közönséget. Ezzel párhuzamosan fel-
ütötték sátrukat - pontosabban össze-
eszkábálták dobogóikat - a falusi soka-
dalmakon: búcsúkon és vásárokon. Né-
hány éve étvágyat kaptak a hivatásosak is.
A vidéki színházak fiatal művészei Győr,
majd Hajdú-Bihar megyében saját
szakállukra farce-okat, népi játékokat
tanultak be, és a kőszínházi műsor-renden
kívül vándorútra indultak velük. A
Huszonötödik Színház mintegy alap-
tevékenységei közé sorolta a feladatot, és
elkészítve házibemutatóinak tanyaszín-
házi változatát, járta Borsodot és Szabol-
csot. Tavaly Bács megye már kifejezetten
erre a célra finanszírozott egy társulatot.
Idén csatlakozott a mecénásokhoz
Komárom megye is. Valóságos átkaroló
hadmozdulattal küldte offenzívába a
színházat: a megye egyik szélét az ama-
tőröknek, a másikat a Fiatal Művészek
Klubja égisze alatt verbuválódott mű-
vészegyüttesnek jelölve ki, amelynek
tagjai frissen végzett artisták, illetve szí-
ninövendékek. Ugyanakkor a Huszon-
ötödik Színház egy „nem hivatalos"

produkcióját a Fővárosi Tanács Köz-
művelődési Osztálya a keleti országrész
homokjáról áttelepítette a peremkerületi

lakótelepek kulturálisan nem kevésbé ín-
séges aszfaltjára. A próbálkozások tehát
örvendetesen szaporodnak. Es ha a mérleg
megvonására még nem is vállalkozhatunk,
talán érdekes lehet néhány tanulságot
levonni mindenekelőtt az utóbbi két, tehát
a Komárom megyei és a budapesti turné
tapasztalataira hagyatkozva.

II.
Mindenekelőtt: miben különböznek az
említettek az úgynevezett színházi táj-
előadásoktól, tehát attól a staggione-
rendszerű produkciósorozattól, amelyre a
Déryné Színház és a legtöbb vidéki
színház vagy nagyobb amatőr együttes
amúgy is kötelezettséget vállal?

Röviden: amíg a staggione-előadások
megmaradnak a színház megszokott in-
tézményrendszerén belül, a tanya- vagy
utcaszínház kívül rekeszti magát az in-
tézményrendszer biztonságos falain. Az
előadásoknak nincs jelentős előzetes
propagandája. Nem lehet előre bérletet,
jegyet váltani és helyet foglalni, mert a
bemenet ingyenes. Egyáltalán: ülni is csak
akkor lehet, ha valaki széket, pokrócot,
újságpapírt hoz magával. Ráadásul az
előadást nem védik az intézménye-sített
módszerekkel, szükségképpen állandó
konfrontációban folyik a környezet
zajaival, figyelemmegosztó eredmé-
nyeivel. Az sem mellékes, hogy a közön-
ség nincs helyhez kötve, nem csukódnak
rá sem valóságos, de még illem szabta
ajtók sem, ki-ki akkor jön és megy, ami-
kor kedve tartja.

De hát mi ebben az új ? - kérdi a szín-
háztörténetben tájékozottabb olvasó. Hi-
szen Thália évszázadokig élt így „szám-
kivetve", igazi fedél nélkül a feje felett,
templomlépcsők, kórházi- vagy kocsma-
udvarok, vásári vagy mutatványos bódék
megtűrt albérlőjeként. Akkor minden
igyekezete arra irányult, hogy e parlagi
körülményeket maga mögött tudja, hogy
végre fölépüljenek saját szentélyei. Vajon
a színházi hálózat létrejöttével nem vált-e
anakronisztikussá, muzeális kuriózummá
minden hasonló próbálkozás? Egyáltalán:
hihető-e, hogy korszerű elő-adás, művészi
produkció jöhet létre a színházi komfort
ma már kötelező minimuma nélkül?

Nem szeretném e turnék jelentőségét
eltúlozni, de feltétlenül megérdemlik,
hogy a feltett kérdéseket ne egy kéz-
legyintéssel intézzük el. A kísérlet érde-
kes. Az utóbbi években egyre nyilván-
valóbb - ha szabad ezzel a közgazdasági



hasonlattal élnem -, hogy végérvényesen
lezárult a közönségtoborzás extenzív
szakasza. Magyarországon minden öt em-
berből négy be sem teszi a lábát színházba,
még akkor sem, ha a helyébe viszik. Ez az
arány a színházpropaganda és
közönségszervezés minden ambíciójának
ellenáll. Más szóval: a színház intézmé-
nyesülése óhatatlanul együtt jár azzal,
hogy jobbára csak a rendszeres színház-
látogatókat tartja bűvkörében. Ezért
jelentős minden próbálkozás, ami e kör
kiszélesítésére irányul. Az említett elő-
adásoknak tehát nem hagyományőrző
formája a lényeges, hanem az a mindenhez
alkalmazkodó proteuszi energia, kap-
csolatteremtő dinamizmus, amely valóban
jellemző volt a színház hőskorára.

III.
Vegyük szemügyre mindjárt azokat a
közegeket, amelyeket a patronálók -
nyilván egy tudatos közművelődési kon-
cepció jegyében - kijelöltek.

A Komárom megyei kísérlet húsz elő-
adásának java kisközségekre, bányász-
falvakra, tehát színházilag ellátatlan terü-
letekre esett (Tát, Tokod, Csolnok,
Mogyorósbánya). A többi előadásnak a
turisztikai és üdülési központok adtak
otthont (Esztergom, Dömös, Klastrom-
puszta). A helyszínek célszerűen a meg-
felelő közösségi terek: a községi előadá-
sokon a faluközpont vagy a művelődési
ház, illetve az iskola kertje, az üdülő-
helyeken viszont a hajóállomás, a tábor, a
nagyrét stb.

A tíz budapesti peremkerületi előadás
többsége a lakótelepek egy-egy központi
fekvésű parkosított terén zajlott (a kis-pesti
József Attila, a csepeli Ady Endre, a
lágymányosi lakótelepen). De jutott pro-
dukció a külterületi városközpontoknak
(Újpalota), sőt a közlekedési gócoknak is
(Örs vezér tér, Ferenc körút-Üllői út
sarok). Az elosztást motiválta, hogy a
lakótelepeknek nemcsak a kulturális
ellátottsága alacsony szintű, de kialakí-
tatlanok még a közösségi élet terei is, és a
színházi előadás remélhetően felkelti az
igényeket. Az újpalotai népművelők a
produkciót szintén egy hosszabb távú
tervbe illesztették: hasonló tömegrendez-
vények sorozatával igyekeznek a kerület
lakosságának figyelmét a helyi kulturális
választékra terelni.

A kezdési időpont - néhány speciális
követelménytől: például a hajóérkezéstől,
üdülői programtól eltekintve - a
munkavégzéshez igazodott. A felsorolt
„közösségi tereken" délután négy és őt

óra között a legnagyobb az áramlás, ez a
család hazatérésének ideje, az esti szóra-
kozási vagy egyéb programot megelőző
„holt idő". Így a produkciók eleve jó
eséllyel férkőztek közönségükhöz.

Természetesen volt némi előkészítő
propaganda is, bár nem a szokványos
módszerekkel. Plakátok, szórólapok, mű-
sorfüzetek ugyanis aligha vezettek volna
eredményre. Hiszen ebben a közegben
sem a klasszikus szerzők (Molière, illetve
Goldoni), sem a színész neve, de még maga
a színházi esemény sem rendelkezik elő-
legezett presztízzsel, nem kelt olyan vá-
rakozást, amely magához csalogathatná a
közönséget. Határozottabb, kevésbé pa-
pirosízű eszközökhöz kellett nyúlni. A
lakótelepeken a Molière-trupp jelmezes-
zenés felvonulással csinált egy kis figye-
lemfelkeltő ricsajt. A Goldoni-társulat
még merészebben élt a vásári hagyomá-
nyokkal. Ok is nagy zenebonát csaptak az
alvégtől a felvégig, de megálltak a
„kommunikációs központokban" - több-
nyire a kocsmák előtt -, és előzetest rög-
tönöztek a hajdani kikiáltók, képmuto-
gatók modorában. Egy jókora táblára

rikító bugyutasággal felfestették a fő je-
leneteket, és Pantalone alakítója (Máté
Gábor főiskolai hallgató) hamisítatlan
vurstlistílusban sommázta a várható szen-
zációkat.

Nem állítom, hogy az előjáték hatására,
de az érdeklődést valóban sikerült
felkelteni. Egyetlen előadás sem maradt
el részvétlenség miatt, sőt a játék általá-
ban „zsúfolt házak" előtt folyt, értve ezen,
hogy a nézők mindig kitöltötték a
láthatóságnak, illetve hallhatóságnak a
helyi viszonyoktól függő körét. Szám-
szerűleg ez általában 100-200 nézőt je-
lentett, de akadt 650 nézőből álló publi-
kum is. (Hogy ez milyen szép szám, az
akkor érzékelhető, ha elképzeljük, hogy
ugyanezt a Molière- vagy Goldoni-elő-
adást meghirdeti egy üzem művelődési
otthona. Szinte lehetetlen volna a munka
után hazaigyekvőkkel a kultúrtermet úgy-
ahogy megtölteni.)

Ami most már a közönség összetételét
illeti, az esetek egy részében tulajdon-
képpen gyermekelőadásoknak lehettünk
tanúi. Ebben nincs semmi csodálatos
vagy kárhoztatandó, az utcai látványos-

Goldoni A hazug című vígjátéka a Tanyaszínház előadásában (Hász András felvétele)
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ágok leghálásabb és legnyitottabb befo-
adói szükségképpen a gyerekek, ráadá-
ul a színház éppen az ő játszóterükön
tötte fel tanyáját. Az is igaz, hogy a
yerekek kedvéért ottfelejtkezett az
lőadáson egy sereg gyerekét kereső
ama vagy nyugdíjas nagyszülő, sőt a

ozzátartozóit vagy a lakáskulcsot hiá-
yoló családfő is. De egyik produkció
em készült a tízen aluliaknak, és töme-
es számbeli fölényük irreálissá tette a
atást. Más kérdés, hogy ők ennek elle-
ére nagyon élvezték az előadásokat. Kü-
önösen a Dandin György korbácsolt fel
ábszínházas indulatokat, az ember csak
mult, milyen pontosan tájékozottak az
próságok a Dandin-lakásban zajló bot-
ányos események szexuális részleteiben.
angsúlyozni szeretném, semmiféle „er-
ölcsrontás" veszélye nem állt fönn,
agyon is használt felnőtteknek, gyere-
eknek egyaránt, hogy a napjainkban
ly ritka együttes művészi élmény aján-
ékában részesültek. A színészek mun-
áját nehezítette az inadekvát közeg, és
z arra figyelmeztet, hogy nem ártana a
ísérletet kifejezetten a gyerekek igényei-
ez alakítani.
A. felnőttelőadások viszont - bár fel-
érés nem készült - a megcélzott közön-

ég jelenlétében folytak. Háztartásbeliek
s a környéken dolgozó munkások, csel-
engő párok és kószáló ifjonckompá-
iák, aktatáskások és cekkeresek - tehát

Tanyaszínház a csepeli Ady Endre lakótelepen. Molière: Dandin György elindul
Sági István felvétele)

Tabarin, a passió-közjátékok frissen for-
dított bohózatai kiegészítve a hozzáférhető
magyar anyaggal. (Csokonai, iskola-
játékok stb.) Bebizonyosodott, hogy a
trufák dramaturgiája hűen tükrözi a szub-
kulturális közönségkapcsolatokat, és lé-
nyegében ugyanez mondható cl a játék-
stílus követelményeiről is.

De az amatőrök mind ez ideig nemigen
merészkedtek túl a rövid színpadi anek-
dotákon. (Ennek okait itt nincs hely
elemezni.) A nagyobb drámai formák
meghódítása a jövő-menő közönség
számára meglehetősen reménytelen vál-
lalkozásnak tűnt. Így Molière vagy Gol-
doni darabjai legfeljebb a középiskolákban
kaptak színpadot, és nem a vásári
komédiák, hanem a diákszínjátszás jelleg-
zetes stílusában keltek életre.

Es íme, most kiderült, hogy a klasszikus
commedia dell' arte világa is meg-
hódítható, a közönségvonzó és lebilincselő
dramaturgiai és játékpatronok változatlanul
hatnak a „hátrányos helyzetű" nézőseregre.

Szekrényesy Júlia az Élet és Irodalom-
ban írt kritikájában úgy vélekedik, hogy
például a Dandin György esetében Molière
írói zsenije győzedelmeskedik. Ez igy,
véleményem szerint, nem igaz.
Ellenkezőleg, egy sajátos redukciónak
vagyunk tanúi. Köztudomású, hogy
Molière és Goldoni a népi gyökérzetű
commedia dell' artét nemesítette meg, hogy
az utcai művészetet alkalmassá tegye a
kőszínházi életre. A tipi fissiket
kiszabadították a lélektani egyoldalúság-
ból, a dialógusokat megfinomították,
bravúros, szellemes irodalmi poénjaikkal
feleslegessé tették a rögtönzést. Csakhogy
mindeme pallérozásnak fel-tétele éppen a
kőszínház konszolidált nézőtere, és amint a
produkció visszatér az utcára,
szükségképpen lehámlik róla az
irodalmiság. Az alkotógárdák helyesen
ismerték fel, hogy e darabokat tulaj-
donképpen saját szüzséjükre, a commedia
dell' arte nyelvén: kanavászukra kell
redukálni, és a klasszicista vakolat eltávo-
lításával újra az ősi mögöttest kell láttatni,
a típusok mímusszerű egyértelműségét, a
közönség állandó fölényét biztosító
szituációkat, a kapcsolattartást elő-segítő
rögtönzési lehetőségeket. Az így létrejött
hatáseszköztárban az írói szöveg
hitelessége igazán nem túl lényeges; bár el
kell ismerni, hogy időnként Molière és
Goldoni is „kitesz magáért".

Ez a „visszaigazító" átdolgozás külö-
nösen jól sikerült Goldoni A hazugja ese-
tében. (Hulesch Endre főiskolai hallgató

teljes tarkaságában az „utca embere" gyűlt a
dobogó köré. Ez a közönség más
szempontból nehéz, mint a gyerek-
publikum. Bajos megkötni: nagy a fluk-
tuáció, a migráció, ki-ki csak egy pillanatra
tervezi, hogy megnézi, mit bámul-nak a
többiek, és ha elunja magát, csak-ugyan
odébb is áll. Az intézményes szín-házzal
szemben itt a közönség instabil, a produkció
azon áll vagy bukik, hogy mindennek
ellenére cementálódik-e a kapcsolat,
kibontakoznak-e az előadás határozott
körvonalai az „információs zajok"

tengerében. Nos, meg kell mondanom, hogy
a harminc előadásból ötöt láttam, és a
színház csodája - ha változó erővel is -
minden esetben létrejött.

IV.

Kétségtelen, hogy ez elsősorban a szeren-
csés darabválasztás következménye. Mint
már említettem, mindkét trupp tulajdon-
képpen az amatőrök által megkezdett úton
lépett tovább. Amikor néhány esztendeje az
amatőr színjátszó mozgalom
nekiveselkedett, hogy kiszélesítse társa-
dalmi bázisát, a kulinaritás helyett a popu-
laritás jelszavát tűzte zászlajára. (Feleselve
néhány hivatásos színház gyakorlatával.)
Nem a kabaré vagy a „zenés smonca"

házatáján kereskedett, hanem újra fel-
fedezte magának a vásári komédiát, a farce-
ot, így kerültek tömegesen színre Hans
Sachs, Cervantes, Lope de Vega,



munkája, aki a darab rendezője és a cím-
szerep alakítója.) Úgy kurtították meg a
szöveget, hogy a játékidő ne haladja meg a
hetven percet. (Ennél többet egy álldogáló
közönség valóban nem visel el.) A több
cselekményszálú darabból ki-emelték a
Hazug által okozott bonyodalmakat, és
elsorvasztották a Florindo-Brighella
cselekményszálat. Kimaradtak
természetesen a velencei couleur locale-t
biztosító hangulatfestő jelenetek is. A re-
dukált szituációsornak voltak ugyan
zökkenői, de ez nem okozott különösebb
zavarokat. (A commedia dell' arte-mesék
naivitása ma már a legegyszerűbb
közönség realitásérzékét is kikezdi, a sztori
hitelesítését tehát nem is érdemes
különösebben ambicionálni.) Érezhetően a
csapdaszituációkra koncentráltak, azok-ra
a helyzetekre, amelyekből a szereplők nem
látnak kiutat, és vagy minden ügyességüket
összeszedve végül is kivágják magukat,
vagy a közönség nem kis örömére csúfosan
pórul járnak. E csapda-szituációk egyrészt
füzért alkotnak, más-részt önállósulnak is,
tehát a cselekményből kiszakítva is
értelmezhetők és élvezhetők, ezért
különösen alkalmasak arra, hogy egy
fluktuáló közönség figyelmét
bekapcsolják, lekössék. Hasonlóan sze-
rencsés kezűek voltak a belső szöveg-
tömörítések. Köztudomású, hogy a com-
media dell' arte legfőbb hatáseleme a
l azzo , a virtuóz bohóctréfa, és a szöveg jó
esetben csak mozzanatnyi része a játék
viharzó lazzisorozatának. Goldoni dia-
lógustechnikája gyakran követi még ebben
a népi bohózatot. Szereplői a
csúcsjelenetekben kurta szöveggesztu-
sokkal csapnak össze. (Megkönnyítve
ezzel az appercepciót a mostoha körül-
mények között figyelő nézőnek is.) A fő-
iskolások következetesen végiggyomlálták
a szöveget, és ahol csak lehetett, ilyen
tőmondatos riposztokra, kontracsatákra
csupaszították.

A kanavászra épített szituációsor ezek
után teljesen a bohóctréfák foglalatául
szolgált. Nem állítom, hogy tudatosan
jutottak ilyen eredményre, de ettől a dolog
csak tanulságosabb. Tulajdonképpen egy
„véletlen" adta kezükbe a kulcsot,
nevezetesen az, hogy a commedia dell' arte
népi szerepkörére (a buta Zanni és párja,
Columbina) éppen bohóciskolásokat
sikerült megnyerniök. (Balogh Lászlót és
Vági Zsuzsát.) Testi ügyességükkel,
drasztikus játékcsattanóikkal szí-
nésztársaikat messze megelőzve férkőztek
a közönség kegyeibe. Erre a többiek is
rákapcsoltak. Előadásról előadásra

dúsultak a lazzók, valamennyi színész
ebben az irányban fejlesztette szerepét, és
dicséretükre legyen mondva, a vetélkedés
nem vált ripacskodássá, poénvadászattá. A
főiskolai stúdiumok helyzet- és
fantáziagyakorlatai dobódtak „placcra", a
kimeríthetetlen játékvariáció kellékek-kel,
karakteres mozgásokkal és a maga-
tartástípusokat karikírozó tickekkel.

A hálás közönség feledte, hogy a meg-
valósítás nem mindig követte a szándékot.
Az esetlenségek, a minuciózus be-
próbáltság hiánya helyenként lassította a
tempót, döcögtette a ritmust. Feltűnően
szegényes volt a zene, teljesen hiányzott a
tánc, a commedia dell' arte egyébként
elmaradhatatlan eszköze. De a produkció
mindezzel együtt igen jó volt, a színház
eleven energiáit sugározta.

A Huszonötödik Színház színészei és
stúdiósai a commedia dell' arte egy másik
rétegét erősítették fel Molière darabjában.
Az előadás a különböző helyszíne-ken
hangsúlyozottan „itt és most" folyik, a
szövegrögtönzések olykor Hofi Géza
módszerére emlékeztetnek, közvetlenül
„cikizik" a közönséget. De az elő-adás
gyúnyanyagát mégsem ezek a kiszólások
adják. Ebben a környezetben maga a
történet is eleven konfliktusokat érint. Az
„alvó városok" ugyanis napközben minden
bizonnyal asszonyvárosoknak is
mondhatók. A gangokon, lépcsőházakban
szállingózó híresztelések, pletykák.
Dandin féltékeny kifakadásait, Angyalka
szemtelen magamentségeit, tehát Molière
szövegeit a környék lakói naponta szinte
azonos szcénákban hallják, csak ki kell
nyitniok a lakásablakot. A színház törté-
nete a trufát élményjátékként határozza
meg, és a kis társulat ennek minden lehe-
tőségét kiaknázza. A megvalósítás itt több
szakmai kötözködésre ad alkalmat, mint A
hazug esetében. Olykor igen zavarosak a
térhelyzetek, a figurák (talán a Dandint
játszó Tardy Balázs, illetve Galkó Balázs
kivételével) meglehetősen sematikusak, és
az olcsó ripacskodás el-burjánzása is
fenyeget. Tehát egy erős rendezői kontroll
mindenképpen ráférne a jó úton induló
társulatra.

Mert az ekhós szekér, úgy hírlik, megy
tovább. A debreceni Csokonai Színház az
évadnyitó előadással egyidőben máris újra
indít egy truppot a hajdúsági tanyákra.
Budapesten pedig megint az amatőrök
jelentkeztek új kezdeményezéssel:
Metropódium néven színjátszó-csoportok
lépnek fel a földalatti-végállomásokon
(esténként felnőtteknek, vasárnap délelőtt
gyerekeknek).

„Fiatalok színháza ’77”

Nemzetközi amatőrszínjátszó-
tanfolyam Magyarországon

Az Amatőr Színházak Világszövetsége
(AITA/IATA) már ötször rendezett
nemzetközi tanfolyamot fiatal amatőr
színházi szakemberek részére azzal a cél-
lal, hogy rendezőknek, színházzal foglal-
kozóknak - akik az amatőr színházat
közösségformáló helynek, eszköznek te-
kintik - munkájukhoz módszertani se-
gítséget adjon.

A nemzetközi tanfolyam terve 1971-ben
született meg, és kísérletképpen még
abban az évben Dániában rendezték az
első összejövetelt. Ezután Írország (két-
szer), Anglia, Hollandia és Finnország
adott otthont a TIP-nek (Theatre for
Young People). Mint a neve is mutatja,
fiatalok színházáról van szó, így a tan-
folyamokon a korhatár 18-30 év. Mivel
majd' minden tagországban tartanak
továbbképző tanfolyamokat az amatőr
színházak rendezőinek, ennek a kurzus-
nak az lenne a feladata, hogy az egyes or-
szágok hasznos tapasztalatait - össze-
gyűjtve és feldolgozva -- magasabb szin-
ten tegye elsajátíthatóvá, hogy a maga-
sabb szinten feldolgozott ismeretanyag
visszajutva a tagországokba, a nemzeti
amatőr színházak továbbfejlődését segítse
elő.

Először tavaly tartották a tanfolyamot
szocialista országban, hazánkban. Zala-
szentgrót, a kis járási székhely modern
művelődési házával, iskoláival, kollé-
giumával kellemes helyszíne volt július-
augusztusban a tanfolyamnak, amelyen
tizenkét országból közel hetvenen vettek
részt. A tanfolyam sikerét a hazai
védnökön, a Népművelési Intézeten kívül
szívügyének tekintette a Zala megyei
tanács, de a házigazda Zalaszentgrót és a
járási művelődési központ is. Ennek is
köszönhető, hogy a tanfolyam végeztével
az AITA leköszönő elnöke, Georg
Malvius szavait nemcsak az udvariasság
diktálta, amikor hangsúlyozta: nagyon
fontos a szövetség továbbfejlődése szem-
pontjából, hogy szocialista országban,
baráti környezetben tarthatták meg a
kurzust, ugyanis a különböző nemzetiségű
fiatalok így nemcsak munka közben
találkozhattak egymással, hanem köz-
vetlenül megismerhették a magyar, és


