
kondíciók állnak rendelkezésre? Végig kell gondolnunk, hogy 
vannak-e, s ha vannak, akkor hol húzhatók meg az intéz
mény működési korlátai. Hogyan is működik az 1990-es évek 
második feléhen egy közfeladatot ellátó önkormányzati 
fenntartású művelődési otthon? 

1. A közösségi művelődés alapfeladatait az adott tele
pülésen vagy lakókörzetben maximális mértékben el kívánja 
látni. 

2. Egyidőben kényszerül a kluturális piacon megje
lenni, mert a megfogalmazott elvárásokhoz képest rendkívül 
szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezik. 

3. Egyúttal a nonprofit működés szerint a „kulturális 
piacon megtermelt" többletbevételt: az alapfeladatok megva
lósításába fotgatja vissza, hogy megfelelhessen mind a lakos
sági mind pedig a fenntartói elvárásoknak, s természetesen 
saját szakmai meggyőződésének. 

Tehát fenntartható-e ez a működés, a gazdálkodás 
szempontjából öszvérnek is nevezhető intézményi működési 
modell hosszútávon? A várva várt közművelődési törvény 
szabályozza-e megnyugtató módon a felvetett problémákat? 

S mindezek után kényelmes-e közalkalmazottként: 
dolgozni művelődési otthonokban? Azonosulhat-e a szakem
ber a települések kulturális feladatainak, elvárásainak, prob
lémáinak összességével vagy tudatosan vállalnia kell a 
teljesíthető optimumot? 

Meggyőződésem, hogy a más és más működési model
lek más és más szakmai identitást követelnek meg. Ezek tuda
tosítása az eredményes munkavégzéshez elengedhetetlen. 
Sokszor feloldhatatlan feszültséget és számos kudarcélményt 
jelent, ha akár önigazolásként, akár elvárásként egyszerre 
jelentkeznek a különböző megfelelési szándékok. 

Ugy gondolom, megkerülhetetlen, hogy a konkrét 
problémákról, a jelentkező dilemmákról ne beszéljünk nyíl
tan. A tapasztalatokat elemezve mindenképpen számba kell 
venni az egyes működési modellek előnyeit és hátrányait, a 
helyi társadalmi, gazdasági és kulturális lehetőségekkel kell 
azokat „összemérni", A lehetőségekhez képest településen
ként kel l kialakítani a helyi feladatkört és a konkrét 
gyakorlatot. Csak ezek ismeretében lehet és kell dönteni a 
leghatékonyabbnak bizonyuló működési keretről. S ehhez 
természetesen törvényi garanciára, hathatós állami és 
önkormányzati támogatásra van szükség. 

H a a Szolnokon bebizonyosodott szándék, hogy felelő
sen gondolkodunk a szakmák előtt álló kihívásokról, s az 
alapvető kérdésekben képesek vagyunk és leszünk a párbe
szédre és a toleranciára, akkor talán elmondhatjuk, hogy 
aktív alakítói vol tunk szakmánknak. 

NÁNAY ISTVÁN 

H O L T A R T U N K ? * 

Tűnődés a színjátszás jelenéről, jövőjéről 

Nyilvános párbeszédben magyarul: talk show - va
gyok; Bérezés László vendége Ács János. A kötetlen beszélge
tés során felidéződik Ács pályafutásának néhány fontos állo
mása, mindenekelőtt a Szegedi Egyetemi Színpadon töltött 
évei. A nézők-hallgatók túlnyomó része húsz-hanninc év 
közötti fiatal, akik legföljebb hírét hallhatták csak a legendás 
amatőr színháznak, s Paál István rendezőnek. Én is - aki 
részben aktívan, részben kritikusként kötődtem az amatőriz
mushoz - bekapcsolódtam a beszélgetésbe, amely így a nagy 
idők sokat megélt nagy tanúinak nosztalgiázásába kezdett 
átcsúszni. A beszélgetés hivatalos irányítója szintén az amatőr 
mozgalomból indult - hajdan több rendezését láthattam, 
zsűriztem, díjaztam - , s bár ő jóval fiatalabb korosztályt képvi
sel, hánnunk egyöntetű véleménye szerint akkor (mikor? a 
hatvanas, a hetvenes években, vagy a nyolcvanasok elején?) 
bezzeg volt a színház, volt értő közönség, s mindez értelemsze
rűen az amatőr színjátszásra is vonatkozott. 

Pár nappal később felkérést kaptam arra, hogy írjam 
meg: hogyan látom ma az amatőr színjátszás helyzetét. Sza
bódtam, nem ismerem a mostani helyzetet, évek óta azt sem 
tudom, vannak-e még amatőr csoportok, hiszen meghívókat 
kapok, amatőr fesztiválokon - a diákcsoportok találkozóit 
kivéve - nem veszek részt (egyáltalán vannak?), s.'az viszont, 
amelyen rendszeresen ott vagyok, a kazincbarcikai, már rég 
nem, vagy nem csak az amatőröké, egyre inkább az úgyneve
zett alternatívoké. Végül, mint látható-olvasható, mégiscsak 
kötélnek álltam, s vállaltam, hogy tűnődéseimet közreadom, 
íme! 

N e m véletlenül utaltam Ács Jánosra, s a vele lezajlott 
beszélgetésre, hiszen tűnődésemben vissza kell nyúlnom a 
hatvanas-hetvenes évek fordulójára, amikor valóban rendkí
vüli jelentőségű volt az amatőr színjátszás, az amatőr színház. 
A k k o r i , többé-kevésbé elfogadható, nem csupán becsléseken 
alapuló adatok szerint az országban több, mint négyezer ama
tőr csoport működött. Falun és városon üzemek, hivatalok, 
iskolák, téeszek, kaszárnyák, egyetemek százaiban folyt többé-
kevésbé rendszeres színjátszás, készültek műsorok poli t ikai 
ünnepekre, s egyéb hivatalos vagy ünnepi alkalmakra. Persze 
ezek túlnyomó része a szó jó vagy rossz értelmében műked
velő volt, de egy kisebb hányaduk művészileg igényes, 
esztétikailag magasan értékelhető munkát végzett, s 
elsősorban az egyetemi együttesek és a városi csoportok közül 
néhány a hivatásos színházakkal egyenrangú teljesítményt 
nyújtott. 

A z amatőrizmus mozgalomszerűsége a kor ideológiai
polit ikai koncepciójából következett (a népművelés eszméjé
ből adódott az öntevékenység felkarolása, az amatőr művé
szeti mozgalmak kialakult rendszere, szakapparátusa révén az 
ideológiai befolyásoló és poli t ikai ellenőrző szerep kellően 

* Az írás megjelent a Magyar Színjátékos Szövetség és a Szabad 
Színjátszásért Egyesület JÁTÉKOS c. lapjának 1997/1 - februári 
számában 

7 



érvényesíthető volt, stb.), az amatőr elit kialakulása- és mű
ködése viszont éppen ez ellen hatott. Értelemszerűen ketté
vált az amatőrizmus a mozgalomra és az elitre, s ez utóbbi 
váltotta k i a nagyobb figyelmet. A politikait is, a szakmait is. 
Hiszen ezek a rendszeresen játszó, törzsközönséggel rendel
kező, önálló stílusú, hangvételű, gondolkodásmódú, külföldi 
fesztiválokon is megméretett és elismert együttesek olyan 
darabokat játszottak, amelyeket a hivatásosok nem mutatlak, 
vagy mutathattak be, olyan közösségeket alkottak, amelyek 
akkoriban nem voltak, vagy hivatalosságok nem jó szemmel 
nézték, olyan ideológiákkal ismerkedtek meg és ismertették 
meg közönségüket, amelyek nem kívánatosnak minősültek. 
N e m lehet tehát csodálkozni azon, hogy a hetvenes évek 
közepén a színházi szakma éppen úgy támadást indított az 
amatőr színházak ellen, mint a politikai-ideológiai - karha
talmi szervek - a színházi élet legmozgalmasabb, legizgalma
sabb, legprogresszívabb vonulata lefejeződött, megszűnt, beta
golódott a hivatásosságba. 

S közben változóban voltak az életkörülmények is. 
Megnyílt a lehetőség a lassú és kordában tartott anyagi gya
rapodás előtt, az embereket egyre inkább a megélhetés, a 
gazdagodás problémái kötötték le, s mind kevesebben éltek az 
önművelés, az amatőrizmus kínálta lehetőségekkel. Egy évti
zed alatt töredékére csökkent az amatőr csoportok száma. 
Először az egyetemi színjátszás kezdett haldoklani, holott az 
egyetemeken és főiskolákon korábban a színjátszás volt a 
gondolkodásmód megváltozásának egyik erjesztő erejű esz
köze és lehetősége, ha úgy tetszik, a másként gondolkodás 
egyik kiváltója, éltetője. (Többek között a 68-as eszmék, 
gondolatok egyik elterjesztője is.) Aztán az évek során ez a 
tűz és erő gyengült, a sokoldalú értelmiségi-ideált felváltotta 
a szakember-ideál s szép sorjában megszűntek az egyetemi 
színpadok. Aztán a városi, művelődési házi csoportok vesztet
ték el súlyukat, fontosságukat, terepüket, tagságukat, s vésze
sen ritkult a falusi együttesek száma is. A kultúrházakban, 
iskolákban tanfolyamoknak kellett a hely, a színjátszók to
vábbképzésekre jártak, nem próbára, előadásokra pedig vég
képp csak a megálkodottan színházőrültek mentek. A 
megmaradt csoportok tagsága is egyre fiatalabb lett, az átlag 
életkor szép lassan húsz év alá csökkent, s mára jószerivel 
csak a diák és a gyerekszínjátszás maradt életben. 

A megszűnt, a megtizedelt amatőr színházak megpró
báltak feléledni, vagy helyüket új fonnációk vették át, de 
többségük már korántsem volt ideológiailag olyan elkötele
zett, művészileg oly progresszív, mint a „nagy generáció" 
(Universitas Együttes, Szegedi Egyetemi Színpad, miskolci 
Manézs Színpad, tatabányai Bányász Színpad, zalaegerszegi 
Reflex Színpad, Kassák, illetve Lakásszínház stb.). Persze a 
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján is voltak jelentős együt
tesek (Stúdió K . , Utcaszínház, Pinceszínház, Térszínház, 
stb.), amelyek peremre szorulva ugyan, de egyfajta 
ellenszínházat, vagy egyszerűen „csak" más színházat képvi
seltek a magyar színházi struktúrában. 

Ez a struktúra alig érezhető belső változást élt át. Egy
részt számos, előzőleg amatőr művész kezdett hivatásos szín
házban dolgozni, másrészt a hivatásos színházak meghatározó 
művészei is olyan alkotók lettek, akik előéletében jelentős 
szerepet játszott az amatőr színházak által kisugárzott szelle
miség. Ez érthető módon megjelent az előadásaikban is. 

Ugyanakkor a kialakult stúdiószínházi rendszer lehetőséget 
kínált arra, hogy azok a kísérletek, próbálkozások, amelyek 
addig az amatőrök privilégiumának számítottak, most profesz-
szionális közegben szülessenek meg. Hangsúly-áttolódás kö
vetkezett be, tovább nőtt az amatőrök érték- és talajvesztése. 

A nyolcvanas évek második felében azonban gyökeres 
változás állt be. Részben a politikai-ideológiai fellazulás, rész
ben egy erősödő művészi és közönségigény következtében jó 
néhány olyan színházi csapat alakult, amely kiküzdötte ma
gának azt a köztes létezési helyzetet, amelyet a félhivatásos
sággal lehet jellemezni. Ennek a fonnációnak egyre nagyobb 
létjogosultsága lett, önálló szektorrá duzzadt, jobb szó híján 
alternatívnak kereszteltetett, utalva arra, hogy e színházfajta 
az amatőrizmustól is, a professzionizmustól is elhatárolódik. 
A z a határ, amely a hatvanas-hetvenes évek fordulójától jól 
érzékelhetően az amatőr színjátszó mozgalom és az amatőr 
színházak között húzódott, a kilencvenes évekre elmélyült, az 
amatőrizmus és az altemativitás élesen elvált egymástól. Úgy 
tűnik, ma már könnyebb az átjárás az alternatív és a hivatásos 
színházi világ között, holott értelemszerűen az utóbbi elsősor
ban az előbbiből töltekezhet fel, ez adhatja utánpótlásának 
bázisát. A z alternatív színház kialakítja a maga speciális nyel
vét, eszköztárát, műfajait, stílusát, léte, működése, eredmé
nyei révén a megmerevedett színházi struktúra kényszerű 
bomlásának, átalakulásának, megújulásának egyik leglénye
gesebb hajtóereje. 

A z 1990 utáni polit ikai változások alapvetően megha
tározzák az amatőrizmus helyzetét is. Sem a piacosodás, sem a 
demokráciának polit ikai csetepaték, szűk körű érdekérvé
nyesítés szintjére való degradálása, sem az általános elszegé
nyedés, sem a mindebből is következő morális válság nem 
kedvez a kultúrának, a művészeteknek, s tennészetesen az 
amatőr művészetnek sem. A szakapparátust szétverték, a 
módszertani központok működési területe összezsugorodott, 
az önkéntes érdekképviseleti szervek, egyesületek még nem 
találják helyüket, funkciójukat. 

Kinek van ilyen körülmények között kedve, ideje szí
nészkedni? K i engedheti meg magának ezt a luxust? Miről s 
kinek szóljon az előadás? Van-e olyan közös nevező, amely 
alapján nézők és játszók ugyanazt gondolhatják egy előadás
ról? Avagy ismét elég, ha egy közösség önmaga és szűkebb 
környezete szórakoztatására játszik? Egyáltalán van még kö
zösség? Kérdések tömkelege fogalmazódik meg, ha 
megpróbáljuk végiggondolni e színházfonna jelenét és jövőjét. 

A magamfajta ember, aki ilyen-olyan okból nem kö
tődik semmilyen kiscsoporthoz, c iv i l fonnációhoz, hajlamos 
az általánosításra, a felületes ítélkezésre. Ebből az alapállásból 
és helyzetből úgy tűnik, hogy az amatőrizmus elvesztette 
létjogosultságát, vagy legalábbis pillanatnyilag nincs rá társa
dalmi igény. Hiszen nemigen hallok olyan amatőr előadásról, 
amelynek híre túljutna a maga szűk körén, még kevésbé 
olyan produkcióról, amely közvetlenül vagy közvetve aktuális 
társadalmi kérdésekhez szólna hozzá (az amatőr színházak 
többsége hajdan kifejezetten poli t ikai színház volt). A z álta
lános kultúrpolitikai szituációból pedig csak a legrosszabbra, 
tudok következtetni, még rosszabbra, mint a valamilyen fo
kon mégiscsak finanszírozott hivatásos-félhivatásos művésze
tek esetében. 
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S akkor kezembe veszem a szombathelyi Fcrrum Szín
pad műsorfüzettel kombinált meghívóját a csoport fennállá
sának huszadik évfordulójára rendezett bemutató-sorozatra, 
vagy az Ascher Oszkár Színpad negyedszázados jubileumi 
előadássorozatára szóló invitációt, vagy számbaveszem a idei 
balasagyannati - immáron huszonötödik - Madách Napok, 
vagy a tavalyi csurgói diákszínjátszó fesztivál programját, s 
látom: élnek, dolgoznak együttesek. Régiek és újak. Pestiek 
is, de a programok tanúsága szerint többen vidéken. Hogy mit 
és milyen színvonalon játszanak, hogy mit tudnak nyújtani a 
közönségnek? - ez már más kérdés. H a a már említett prog
ramokat s egyéb - szórványos - tapasztalatomat összesíteni, 
akkor a műsorról az derül ki , hogy még mindig az abszurd és a 
groteszk üli diadalát, igen gyakori a hivatásos vagy alternatív 
színházak sikereinek utánjátszása, a zenés játék... A m i pedig a 
színvonalat illeti , az általam látott előadások többsége bizony 
igencsak elszomorító. 

Paradox módon a határon kívüli magyar színjátszók 
teljesítményéről átfogóbb képem van, mivel az elmúlt néhány 
évben rendszercsen láttam a felvidéki együttesek komáromi 
Jókai napok rendezvényét, a vajdasági csoportok zentai be
mutatkozásait, illetve az erdélyiek seregszemléit, valamint 
minden régió zsámbéki fesztiválját, s öröm látni, hogy a Va j 
daságban évről évre több a csoport, s a népszínműves, zenés 
vígjátékos, operettes repertoár hogyan gazdagodik, vagy azt, 
hogy Erdélyben hogy nő fel egy erős amatőr rendező gárda, s 
hogyan találnak rá e rendezők a maguk egyéni stílusára, vagy 
azt, hogy Felvidéken a hagyományos műfajok mellé hogyan 
sorakoznak fej újabb és újabb fonnák, próbálkozások, s miként 
él egymás mellett egy idősebb és egy fiatalabb generáció. 

Mindhárom régióban élmény, hogy a csoportok vegyes 
összetételűek, s idősek meg fiatalok együtt alkotják a társula
tokat. Erre bizony Magyarországon alig van péda, egy bizo
nyos életkor után nálunk nemcsak azért nem jászának az 
emberek, mert az élet „komoly" dolgai elszólítják őket a szín
pad közeléből, hanem azért is, mert nem sikk színészkedni. S 
ez ma még inkább igaz, mint volt évekkel, évtizedekkel ez
előtt. 

H a most az amatőrizmus esélyeit latolgatva mérleget 
kellene vonnom, a bíztató és csüggesztő érvek egyensúlyba 
kerülnek. A z t a szerepet, amit három évtizede játszott, többé 
nem fogja betölteni, de nem is kell , hogy betöltse. M a a szín
házaknak nem kell pol i t ikai fórumnak lennie, ez egyszerre 
pozitívum és negatívum, hiszen az, hogy létrejött egy jó érte
lembe vett cinkosság a néző és a játékos között, hogy a gesz
tusnyelv egyentangúan fontossá vált a szóéval, az nyilvánvaló 
többletet adott minden előadásnak. Ugyanakkor az, hogy az 
előadások elsősorban morális-politikai aktusuk révén minő
sültek, s a művészi szempontok háttérbe szorultak, mérhetet
len károkat okozott a színházművészetnek. 

M i t tehet hát az amatőr színjátszás? Szórakoztathat, 
elősegítheti az egészséges önkifejezési vágy kiélését, mint 
rendezvényfonna erősítheti a közösséggé válást, a c ivi l szféra 
alakulását, a helyi közösség (iskola, falu, kerület, egyházköz
ség, stb.) öntudatának fonnálását, s kivételesen, ritka szeren
csés és ihletett pil lanatokban még műalkotást is teremthet. 
Hangsúlyozom: kivételes esetekben, ritkán. Ez nem azt je
lenti, hogy az előadásoknak ne kelljen művészileg megfor-
máltnak, esztétikailag értékelhetőnek lenniük. Tudomásul 

kell venni, hogy az amatőrizmus lényegéből fakadóan kiskö
zösségi fonna, ebből eredően a színháznak lehet olyan fel
adata, amely némiképpen visszatérést jelent a hajdani poli t i
kai színházi attitűdhöz is, azaz a színpad helyi problémák 
megjelenítésének művészi, nem didaktikus fórumaként 
funkcionálhat. A színház tennészetesen nem helyettesíthet 
falugyűlést vagy polit ikai vitákat, de ugyanarról, amiről polit i
kusok, közéleti emberek a szlogenek szintjén szólnak, meny
nyivel hitelesebben és meggyőzőbben lehet beszélni a 
művészet, a színház segítségével. 

A z amatőrizmus kisközösségi jellegéből adódik: a pro
dukciók elsősorban annak a közegnek szólnak, amelynek 
készülnek, azaz viszonylag kicsi az esélye annak, hogy egy 
vendégjáték vagy fesztiválszereplés ugyanakkora sikert érjen 
el, mint az otthoni előadás. 

A z alternatívoknál más a helyzet. O k még egy ideig 
fenntarthatják kívülállásukat, különös státusukat, de e szféra 
a struktúra változásának következtében egyre inkább polari
zálódik és rétegeződni fog. Egyesek hosszútávon fennmarad
nak és működésük hasonul a kőszínházihoz: mások megtart
ják szabadcsapat jellegüket, s a színházi avantgárd képviselő
ivé válnak (ami persze az állandó bomlékonysággal, szétesés
sel és újraalakulással is együtt jár); megint mások inkább a 
szórakoztató színházi működést választják; s lesznek olyanok 
is, amelyek „visszacsúsznak" az amatőr lét peremére. 

Ahhoz , hogy egészséges és kiegyensúlyozott színházi 
élet alakuljon ki , elengedhetetlen, hogy a színházfonnák ne 
egyszer s mindenkorra érvényes, változtathatatlan formációk 
legyenek, hanem minden irányban átjárhatókká váljanak. 
Erre már számos bíztató példa akad, de a folyamat távolról 
sem jelent még tendenciát. 

N e m egyszerű stiláris fordulatként jeleztem: írásom 
tűnődés. N e m összefoglaló tanulmányt készültem készíteni, 
nem tudós prognosztikát, hiszen sem egyikre, sem másikra e 
pillanatban s e keretek között nem vállalkozhattam. De 
mindegyikből találhatott morzsákat az olvasó, akinek ezúttal 
tűnődésem lenyomatát továbbgondolásra felkínálom. 
Tűnődjünk tehát együtt! 
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