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Gondolatok
egy országos értekezlet
után

A „szájhagyomány" nyomában

Valamikor a hatvanas évek végén vagy a
hetvenes évek elején született egy műve-
lődésügyi minisztériumi körlevél, amelyet
annak rendje és módja szerint minden
illetékes - köztük a Színházművészeti
Szövetség is -- kézhez kapott. Ebben a
körlevélben fogalmazódott meg az az azóta
sokat idézett gondolat, mely - emlékezetem
szerint - a következőképpen hangzik :
„Egységes színházművészetünk van,
amelynek két ága létezik, a hivatásos és az
amatőr, a különbség a kettő között az,
hogy ki, hol, milyen szinten éli, gyakorolja
ezt a művészetet." Szándékosan nem
néztem utána az eredeti fogalmazás-nak, a
hivatkozási számnak és a pontos
szövegnek, mivel az amatőrszínjátszás
irányítói közvéleményében ezt a változatot
lehet vissza-visszahallani, bizonyítandó az
amatőrszínjátszás rangját. A „száj-
hagyomány" tehát ez, legfeljebb kiegészül
egyéb variánsokkal: „nincs amatőr-
(műkedvelő, öntevékeny) színjátszás és
profi, csak jó színház és rossz", „az ama-
tőrök nem rosszabb színházat csinálnak,
mint a hivatásosok, hanem mást" stb.

Ezek a mondatok tetszetősek, de csak
részigazságokat tartalmaznak, s néha-néha
megvillan bennük az „amatőrgőg" is - mert
csupán a mozgalom által élcsoportnak,
élcsapatnak nevezett kevés számú, ám
esztétikailag értékeket létrehozó együttes
produkciói alapján igazak. Egy-
értelműbben: ezek az ítéletek egy pro-
dukció- és értékcentrikus szemlélet ered-
ményét hordozzák. Ez önmagában nem
baj. A baj az, hogy a dolog másik oldalát
nem, vagy alig veszik figyelembe, neve-
zetesen azt, hogy a színjátszás -illetve az
amatőr művészeti mozgalmak - tömeg-
bázisát olyan együttesek alkotják, amelyek
„profi" mércével mérhető esztétikumot
nem, vagy csak ritkán hoznak lét-re, mert
körülményeik folytán erre nem képesek,
vagy nem is ez a céljuk. Ezek a csoportok -
- és az élcsapat egy hányada is

kisebb részben tudatosan, nagyobb
részben az objektív adottságok hatására,
elsősorban azon fáradoznak, hogy min-
dennapi életük szerves részévé váljanak a
művészeti nevelés eredményei, amelye

ket természetesen magas szintű művészi
tevékenységük is létrehozhat.

Ahogy az az év elején megrendezett
Országos Színjátszó Értekezlet plénumán
is elhangzott: az amatőr művészeti tevé-
kenység ma közművelődésünk egyik
fontos jelensége, amely a társadalmi tudat
fejlődésének egészére kihat, az aktív
művelődés gyakorlati formája és módo-
zata, a cselekvő alkotás, a közösségben
történő művelődés, befogadás színtere,
egyszerre hoz létre - optimális esetben -
művelődési és esztétikai értéket, emellett
fontos közvetítő funkciója van.

Az eddigiekből is kitűnik, hogy bár
egységes egészként kezeljük általában az
amatőrszínjátszást, több szempontból
differenciálódott. Nemcsak a közműve-
lődési tolvajnyelv által „élmezőny-derék-
had-zöm vagy harmadik vonal" (ezen az
alkalmilag, rendszertelenül, alacsony
szakmai, esztétikai szinten álló viszonylag
magas számú csoportot szoktuk érte-ni)
különbségeire, és nem is csak az ösz-
szetételükben, társadalmi beágyazottsá-
gukban, földrajzi meghatározottságukban
különböző csoportokra gondolok. Ha-nem
arra, hogy az illető csoport (szín-játszó
kör, amatőrszínház, -stúdió stb.)
dominánsan esztétikai vagy művelődési
értékek létrehozására törekszik-e, azaz
ténykedése (s nem mindig a produkció)
hogyan értékelhető elsősorban. Ugyanis
amíg az esztétikai érték teljes egészében
művelődési (a közművelődési zsargon
szerint: „mozgalmi") érték is, addig a
művelődési értékben az esztétikum csak
mint lehetőség jelenik meg, és koránt-sem
biztos, hogy ez közönség által befo-
gadható, tehát „hagyományosan" értel-
mezett színházművészeti produktum-ként
megjelenő esztétikum.

A fentiekben nem értékítélet fogal-
mazódik meg. Értékét szűkebben tár-
sadalmi értékét - tekintve, egyenrangú
lehet a kettő, egy kitűnő színielőadás és
egy kreatív, közösséget aktivizáló, fel-
szabadító gyermekjáték. A lényeg az,
hogy más és más a hatása, mások a meg-
jelenési keretei - tehát megítélése is más
nézőpontot és normatívát igényel. Az
előző egy színházi kritika, az utóbbi egy
metodikai elemzés tárgya lehet.

A színjátszómozgalom ilyetén való
differenciáltságát is szem előtt tartva az
irányítók-fenntartók feladata bizonyos
mértékig egyszerűsödik: segítsék és ad-
janak teret mindazon kezdeményezésnek,
amelyért, mint értelmes célért, az együttes
létrejött, de ne kérjenek számon tőlük
olyat, ami nem feladatuk, ne t űzzenek

olyan célt eléjük, ami nem sajátjuk. Azaz,
ne egyfajta előadáscentrikus ítélet alapján
mérettessen meg minden együttes, hiszen
értéke van a tevékenységük más-más
oldalának is, de más és másképpen
mérhetően.

Szembenézés a „hőskorral
"

Vissza-visszatérő kérdés minden talál-
kozón, beszélgetésen, sokszor nyilvános-
ság előtt is. Úgy is nevezhetném - a "hul-
lámhegyen-hullámvölgyön" probléma.

Az amatőr színjátszók országos kon-
ferenciájának plenáris ülésén - de némely
szekción is - szó volt arról, hogy jelenleg a
mozgalmi gyakorlatból mintha hiányozna
a „konkrét társadalmi töltés", „a kor
faggatásának igénye", „csökkent a hit,
hogy a színjáték által előbbre megy a
világ", kevesebb a közéleti indulatú színi
bemutató. Előtérbe került a szórakoztatás;
a valóságalakítás vágya helyett az
önmegvalósítás. Bár az „újbalos" ihletésű
avantgarde nincs jelen a mozgalomban, a
konvencionalizmus igen, párosulva
sokszor a „realista ábrázolás felé
orientálódással".

Kimondhátó-e mindez ilyen sommásan ?
Kétségtelen, hogy a hatvanas évek vé-

gétől a hetvenes évek derekáig tartó, in-
tenzív társadalmi érdeklődést kiváltó fel-
ívelés időszakának vége. Ez természetes.
Az „egységes színházművészet" egészét
tekintve egy sor kezdeményezés, kísér-
letezés, a műsorpolitikában jelentkező
társadalmi érzékenység és hevület az
idézett időszakban az amatőrmozgalom
élcsapatához kötődött. Hozzájárult ehhez
az, hogy ez az élcsapat jórészt értelmiségi
illetve diákközösségekből állt, és igen
nagy mértékben hatottak az együttesek
szellemére, munkájára a 68-as nyugat-
európai diákmozgalmak csakúgy, mint az
országon belüli fejlődés tendenciái (az új
gazdasági mechanizmus bevezetése, a
kulcskérdésként kezelt demokratizmus, az
irodalom és a közélet közeledése, a
dokumentarizmus felfutása stb.). Össze-
gezve: ha a „társadalmi csend" általában
nem kedvez az alkotásnak, akkor ez for-
dítva is igaz: a társadalmi hangok felerő-
södésének alkotást inspiráló hatása két-
ségtelen. Ez a hullám egyrészt társadal-
milag apadt, illetve a társadalmi mozgás
hangsúlyai más mozgalmakra tevődtek át,
azaz a továbbiakban nem a színjátszás
reagált a legérzékenyebben az áttétele-
sebben jelentkező problémákra (hanem
például a népművészeti mozgalom), vagy
más, közvetlenebb demokratikus fóru-



mok váltak fontosabbá (gondoljunk a
klubmozgalomra).

Emellett a hivatásos színház éppen a
hetvenes évek közepétől jelentkezett erő-
teljesebben saját belső megújhodásának
igényével és kétségtelenül úgy, hogy
magába olvasztotta törekvéseiben (néha
személyeiben is) az amatőr színjátszás
addigi legizgalmasabb és leghatásosabb
eredményeit. Tehát a „hőskor" az ama-
tőrszínjátszás „történelmének" része; sok
olyan együttes és rendező működik
napjainkban is, aki részese volt mindan-
nak, amiről szóltam.

A színjátszás a - lehetőségei szerint -
megváltozott társadalmi helyzetben ma is
igen érzékenyen reagál a társadalmi
problémákra. Az igaz, hogy nem a direkt
politikai élű, agitatív szándékú protes-
tekkel, hanem áttételesebben és - az élme-
zőnyt tekintve - sajátos színi eszközök
kikísérletezésének igényével. Ebben ben-
ne lehet a „realista igényű játékmódhoz"
való „megtérés" is, de az is, ahogy vita-
műsorok, nem színházi keretek és nem
kimondottan irodalmi értékű alkotások
faggatásával vállalják a közszereplést az
együttesek. (Ilyen törekvésekről számolt
be februári számában a SZÍNHÁZ.)

Bizonyos értelemben a „szakmaiság"

jobban előtérbe került az utóbbi évek-ben,
a „hogyanra" is többet gondolnak amatőr
rendezőink (természetesen mind-ez
ismételten nem a mozgalom egészére
vonatkozik).

Nem hinném, hogy a lényegéből faka-
dóan érzékeny amatőrszínjátszás ne rea-
gálna napjaink „gazdasági korszakváltás"-
ának folyamatában rejlő feszültségekre.
Hiszen az amatőröknek munkájuk melletti
„életformája" a színjátszás, tehát egyrészt
„civil" munkahelye révén van állandó
kontaktusban a valósággal, más-részt az a
tény, hogy a színjátszók kilencven
százaléka harminc éven aluli fiatal,
létében, perspektívájában szorosan kötődik
a társadalmi valósághoz.

Mozgalom-e a „mozgalom"?

A konferencia egyik szünetében valaki
tréfásan megjegyezte, hogy ki lehetne
tenni egy táblát: „A tanácskozás ideje alatt
a színjátszómozgalom zavartalanul
folyik!" Valóban így van-e? A mozgalom
úgynevezett „vezetői" részei-e a
mozgalomnak? Jelen vannak-e ezen az
értekezleten a valóban érdekeltek? Egy-
általán van-e mozgalom? Kétségtelen,
hogy az idézett mondat kissé frivol, az
igazságtartalma viszont az, hogy ez az

amatőrszínjátszó-mozgalom az irányítás
mellett - és nem ellenére - megtartja
spontaneitását, létét nem határozatok,
elméletek és elvek szabják meg, de ezek
befolyásolják. A mozgalom objektíve van,
létezik, ugyanakkor a résztvevők -
rendezők, színjátszók, irányítók, fenn-
tartók - igénylik a társadalmi és állami
törődést. Egyre inkább igénylik a rend-
szeres és hatékony támogatást, a társa-
dalmi megbecsülést, a meglevő lehető-
ségek maximális kihasználását, új lehető-
ségek feltárását. Ez az újjáalakult Amatőr
Színjátszók Országos Tanácsával (ASZI-
OT) kapcsolatban felmerült várakozá-
sokban tükröződött. Az ASZIOT a
Népművészeti Intézet mellett működő
társadalmi tanácsadó testület, amely fel-
adatának tekinti a mozgalom irányításában
való aktív részvételt; közvetlen
kapcsolatot jelent a működő, a mozgalmat
valójában jelentő együttesek és az állami,
metodikai irányítás között.

A szekcióüléseken felmerült kérdések -
csak néhányat felsorolva: a minősítés, a
fesztiválok, az oktatás, a képzés, a zsü-
rizés módszereinek kidolgozása, a társa-
dalmi megbecsülés, az anyagi erők kon-
centrálása, a félprofi működési feltételek
megteremtése, részvétel a kulturális ellá-
tásban, a közszereplési lehetőségek biz-
tosítása, a tömegkommunikáció és a
mozgalom kapcsolata, az állandó jellegű
kritika igénylése, a kiemelkedő teljesít-
mények elismerése, az úgynevezett „har-
madik vonal" bevonása a mozgalom éle-
tébe, az amatőr színjátszók érdekvédelme,
szövetségének létrehozása - tömegesen
jelzik azt, hogy közös problémák és
feladatok vannak. És ahol ezek létez-nek,
foglalkoztatják a résztvevőket, az
egymásra utaltság és az egymás kölcsönös
segítésének igénye fölmerül, ahol a
közösségek érdekeik szerint s munkájuk
kiteljesedése céljából adminisztratív és
társadalmi segítséget sürgetve kívánnak
szűkebb közösséget, testületeket, alkotó
csoportokat létrehozni, ott létezik moz-
galom. Differenciáltan, ellentmondások-
kal, rétegezetten, lehetőségeiben sokszí-
nűen és sokigényűen - de létezik.

Az amatőr művészeti mozgalom egé-
szére - az elmúlt öt-hat évre visszatekintve
- a minőségi fejlődés a jellemző -
áganként eltérő módon és hangsúllyal. A
színjátszómozgalom minőségi értéke-
lésében zavaró, hogy legtöbbször az egy
évtizeddel ezelőtti kivételes teljesítmé-
nyekhez - a „hőskorhoz" - mérjük a mai
helyzetet. A folyamatot egészében - a
jelen körülmények és a jelen eredmé

nyek-eredménytelenségek számbavételé-
vel - kell szemlélnünk. A konferencia -
remélhetőleg - ehhez a munkához meg-
felelő inspirációt adott.

Ne tévesszük szem elől azt, hogy az
amatőr művészeti tevékenység - ezen
belül a színjátszás - alakulása a társada-
lom műveltségi szintjének, a résztvevők
társadalmi aktivitásának, közérzetének
függvénye is. Az amatörizmus, akár a
hivatásos művészet, tükrözi a társadalmi
és politikai viszonyokat. A művelődés-
politika egyik legfőbb feladata az, hogy
kellő előrelátással és toleranciával fogadja
az amatörizmusnak ezt az aktivitását,
közvetetten hasson a mozgalomra, és
időről időre oldja fel a szükségszerűen
keletkező feszültségeket.

A kiemelkedő művészi teljesítmények
elismerése és elismertetése mellett a fő
hangsúlyt továbbra is a csoportok belső
életének fejlesztésére, az átlagos alkotó-
képesség kibontakoztatására, a közösségi
nevelésre kell összpontosítani.

Figyeljünk azokra, akik nem kívánnak
hivatásosok lenni, de fontosnak tartják
azt, hogy mindennapjaik szerves részévé
váljon a művészet.

De tegyük meg erőnk szerint mindazt,
ami elősegíti a kritikai mércével is mér-
hető, tényleges művészi alkotómunkát.
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