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nemzetközi kapcsolatrendszerét. A képző és iparművészet 
zerületén hivatalos nemzetközi szövetség híján megállapí-
:ásra került, hogy az önmenedzselő galériák, egyéni alko-
:ók tudnak kapcsolatot kialakítani, súlyos anyagi terhek 
elvállalásával. A fotó és filmművészet területén az orszá
gos szervezetek csak központi támogatás igénylésével 
capcsolödhatnak a nemzetközi áramlatokba. 

A vizuális szekció ajánlása a konferencia határoza
tihoz: 

1. A Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati rend

szerét célszerű a megyei vagy regionális pályázatokhoz 
kapcsolni, annak érdekében, hogy egy-egy terület forrásai 
tovább bővíthetők legyenek. (Ahol ilyen még nincs, úgy 
ott ösztönző hatású is lehetne ez a gyakorlat.) 

2. A pályázatok elbírálásánál az esélyegyenlőség bizto
sítása kiemelt szempont legyen, jobban érvényesüljenek 
az alkotó folyamatokat támogató döntések. 

3. A Magyar Művelődési Intézet alakítsa ki a művé
szeti mozgalom Internetes információs rendszerét. 

Fekete Márta, szekcióvezető 

REKASZTAL BESZÉLGETÉS A SZÍNJÁTSZÁS SZÜKSÉGES VOLTÁRÓL 
V I . Országos Falusi Színjátszó Találkozó és Konferencia 

)2. november 21*22'23. 

A beszélgetés, melyet Kiss Lászíó vezetett, csendes 
nederben indult. Az alábbi összegzés sűrítménye kíván 
enni egy családias hangulatú, ám mégis fontos dolgokat 
>oncolgató délelőttnek - úgy tűnik, a többség most a 
gyakorlati kérdések felé fordult, és a máskor ügyes-bajos 
lolgaink megbeszélése iránt fogékonyak többsége most 
ávol maradt. (A beszélgetéssel párhuzamosan többféle; 
íramaturgiai, színészvezetési és játéhtechniliai tréningen 
ehetett részt venni. A lejegyző megjegyzése.) 

A kérdések, amelyek felmerültek, hihetetlenül fontosak, 
nondhatni a levegőben lógnak. Minden szakmai találkozón 
íjra és újra körbejárjuk ezek zömét, más művészeti ágakban 
s, mivel a megváltozott kulturális környezetben, a szóra-
:oztató nagyipar népbutító törekvései ellen egyre gyak-
abban szólalnak fel a passzivitásra ítéltek, akik számára 
íem elég a kereskedelmi televíziók valósága. A saját éle-
üket keresik, és az abban felmerülő kérdésekre keresnek 
'álaszt. Es önmagukat találják meg a cselekvésben, a szín-
lázcsinálásban, a művészetek gyakorlásában. 

Ezekből a kérdésekből és válaszokból adunk most köz-
e néhányat. 

A beszélgetés első negyedében a helyzetképet vázolták 
t jelenlévők. Elhangzott, mint már annyiszor, hogy az 
imatőr színjátszók összefogása, koordinálása kikerült a 
zétziíált és funkcióváltáson átment megyei közművelődési 
ntézmények hatóköréből, s noha a rendszerváltás óta el
eit esztendők során nagyrészük megtalálta és kijelölte a 
naga helyét, bizonyos funkciókat átengedtek a civilek-
lek. A színjátszók, bár az intézményi háttér hiányát erő
én megérzik, önkezükbe vették sorsukat. Éppen a színját-
zás területén számos civil szervezet működik, így a szakág 
mszerveződése jónak mondható. Érdekes, hogy ahol iga-
án jól működik a civil szervezet, ott újra erősödik az 
gyüttműködés a közművelődési intézményekkel, hisz 
oltaképpen még mindig ezekben a berkekben van lehe-
5ség a folyamatos létre, műhelymunkákra, fellépésekre. 

A jelenlévők fájdalmasan emlegették a már sokszor 
elhangzott sirámokat, hogy 89 után jószerivel eltűntek az 
erős megyei intézmények, s belőlük az egyes művészeti 
szakágakat teljes lélekkel vivő szakemberek. Míg régen 
egy-egy szakágra jutott egy munkatárs, most a legtöbb 
helyen az amatőr művészetek egésze - esetleg a népmű
vészet külön - tartozik egy népművelőhöz. Pedig még 
mindig ott mennek jól a dolgok, ahol a közművelődési 
szakember igazi gazdája a csoportnak, menedzseli, segíti, 
szereti őket. Kell az infrastrukturális háttér is, hiszen e 
nélkül ma már információhoz sem nagyon jutni. 

Sok esetben érezhető összefüggés a színjátszás fehér folt
jai és a megyei intézmény hiánya, illetve nem kielégítő 
működése között. Mert ma is ott aktívabbak a csoportok, 
ott élénkebb az élet, ahol a megyei intézmény aktív, ahol 
több munkatárs foglalkozik az amatőr művészetekkel. S 
talán nem csodálkozhatunk azon sem, hogy ahol egyfajta 
művészet élénk, ott előbb-utóbb más művészeti ágakban is 
jelentkezik igény. 

Ennek kapcsán arról is sok szó esett, hogy az amatőr 
színjátszás sokkal inkább közösségi, mint esztétikai érté
keket hordoz. Parázs vita szikrázott fél, melyik fontosabb; 
hiszen bár a közösségteremtő erő fontos, nem hagyható 
figyelmen kívül ez utóbbi sem. A tevékenység esztétikai 
szintje legyen azonban bármilyen alacsony — még mindig 
százszor inkább ezt kell pártolni, mint a kakasviadalokat, 
ne adj'úristen a valóságshow-kat. A rövid vita során vé
gül a jelenlévők egyetértettek abban, hogy meg kell húzni 
egy esztétikai szintet jelző vonalat, mert itt mégiscsak a 
színház a fontos. Itt és ekkor hangzott el azonban az a pél
daértékű történet, miszerint egy határmenti faluból 1956-
ban többen azért nem disszidáltak, mert bemutatóra ké
szült a színjátszó csoport, próbálni kellett. Lehet, hogy az 
akkor létrehozott előadás nem volt tökéletes, de merné-e 
valaki cáfolni, hogy annak a színháznak óriási ereje volt? 
Olyan kohéziót képviselt - és képviselnek ma is az ilyen 
színjátszó csoportok —, amely a művészet megtartó erején 
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túlmutat. Nem kell ecsetelni ezeknek a helyi közösségre 
gyakorolt hatását sem. Egy közösség képes együttgondol
kodni, együtt cselekedni a művészi alkotómunka során. 
A vita vezető Kiss László itt elmondta saját történetét - a 
tény valódiságát egyetértés kísérte - egy ifjúsági színjátszó 
csoportról, amelynek tagjai öt éven át dolgoztak a vezeté
sével, ez idő alatt 41 fiatal fordult ott meg akikről tudha
tó, hogy valamilyen szinten ma is összetartanak. Minde
gyikükkel „el tud számolni" - mind tisztességes ember 
lett, s ebben a színjátszós indíttatás is benne rejlik. Arról 
nem is beszélve, hogy ők negyvenegyen továbbadtak va
lamit a környezetükben, megfertőztek további embereket. 
Vagyis jobbítottak a világon. Hány kiemelkedő színmű
vész kapta az első inspirációkat éppen egy-egy ilyen cso
portban, ki tudná megmondani? 

Németh József egy színjátszóst idézett saját újságukból, 
a Deszkából (Keresztesi János): 

„A színjátszás nagyon-nagyon fontos dolog. Azok kö
zül, akik akkor színjátszó táborban voltak és színjátszók 
voltak, nagyon kevesen lettek színészek, s nem is akartak 
azok lenni. Viszont az élet azon területén, amit később 
választottak, sikeresek lettek. Mert a színjátszás alapja, 
hogy mindig az adott helyzetet kell teljes mértékben kiele
mezni, és az adott helyzethez képest kell helyesen reagál
ni. Ez.t tanulták meg ők, azért lettek sikeresek később." 

Ha valamely művészeti ágban igaz, a színjátszásban 
százszorosan; itt a közösség, amely együtt dolgozik, hold
udvart is teremt maga köré, megtermi a maga közönségét. 
Szervező erőként működnek a csoportok a falu, kisebb 
város életében is. (Jelen esetben a falusi, kisvárosi csopor
tok kérdései domináltak. A nagyvárosokban más szem
pontok is érvényesülhetnek! A lejegyző megjegyzése.) 

Vendégfogadó helyünk az ékes példája ennek. Adácson 
a színjátszók adják alapját a faluszépítő egyesületnek is, 
de a kulturális élet minden szinten a közreműködésükkel 
zajlik. A színjátszó találkozók segítőgárdája az évek során 
szinte automatikusan duzzadt föl; ma már kérni sem kell, 
önkéntesek jönnek és fáradoznak az egybegyűltekért. 
Megalakították a Kulturális Egyesületet, kiváló tánccso
port működik a településen, több korosztályban. Az egész 
faluban érződik, hogy itt tesznek valamit az emberek, és 
örülnek annak, amit létrehoznak, egymás sikereinek is. A 
színjátszó csoport tagjai egyébként még a nyári szabadsá
gukat is együtt töltik. Elhangzott az is, hogy a színjátszás 
voltaképpen a demokrácia alapja - vagyis az abban meg
nyilvánuló szereplések, a tömegek előtti megszólalás tu
dománya „kicsiben" itt sajátítható el. Sajnos, az oktatási 
rendszerünk még mindig a teljesítményre épít - nem dí
jazzák a közvetítő erőt, csak az ismeretet. Azok, akik be
lekóstoltak a színjátszás tudományába, és képesek érzel
meket, gondolatokat közvetíteni - szószólókká válhatnak, 
válnak egy közösségben. 

Nem véletlen, hogy a drámapedagógia olyan hamar 
népszerűvé vált; hiszen épp ezt a szükségletet „lovagolta" 
meg. Ha jól körülnézünk, lépten-nyomon láthatjuk, meny

nyire hiányzik a testi kifejezés, a metakommunikáció vál
lalt és kifejező volta, a magabiztos megszólalások, a pon
tos kifejezőkészség. A jelenlévők példaként hozták fel, 
hogy felnőtt emberek (főiskolások), akik népművelőnek 
készülnek, mennyire rettegnek mindenféle megnyilvánu
lástól; milyen sok játékosság kell ahhoz, hogy felszaba
duljon bennük a sok-sok gátlás. S érdemes megfigyelni, 
hogy a megfelelő közegben, drámapedagógiai, színházi 
játékok segítségével hogyan képesek megnyílni... miköz
ben persze még igazán rutinos színjátszóknak is küzdeniük 
kell idegen közegben a félelem ellen. Mondják, bennünk, 
magyarokban van genetikailag kódolva a félelem. Fran
ciaországi példák kerültek elő, ahol bezzeg idős bácsika is 
gátlástalanul és pontosan (!) fogalmazta meg véleményét 
egy népünnepélyen, ahol hirtelen és váratlanul színpadra 
szólíttatott. (Valójában a különbség a társadalmi beren
dezkedések az egyéntől való elvárásainak különbözőségé
ben keresendő. A szerk.) 

Egymást erősítő vélemények hangzottak el arról, hogy 
a deviáns fiatalok, gyerekek mennyire magukra talál
hatnak egy csoportban, hogy micsoda lehetőséget kapnak 
arra, hogy itt valakik legyenek - miközben az iskolában 
csak az utolsók között kullognak, és a fegyelmezések ál
landó célpontjai. Hányan vannak, akik azért drogoznak, 
mert magányosak, mert senki nem érti őket, mert ottho
nuk sincs, vagy ha van, semmi szeretetet nem kapnak — 
egy színjátszó csoport csodákat tehet az ilyen fiatalokkal. 
(Itt közbevetőleg álljon a lejegyző mániája, aki úgy gon
dolja, hogy a művészeti tevékenység össznépi mentálhigié
nés program lehetne, hatásosabb és olcsóbb, mint bármely 
más drog vagy depresszió prevenció.) 

Sajnos, a mai eredmény-centrikus világban a szemé
lyiség fejlődését még nem akarjuk mérni; még felvételi 
tesztekben gondolkodunk és nem fejlődni képes embe
rekben. Az iskolák között is az a „jobb", ahonnan több 
gyereket vesznek fel, nem az, amelyik igazi alma mater, és 
a lelkét is gondozza a tanulónak, nem csupán az előmene
telét. Pedig az, hogy valaki később mérnökként, tanár
ként, orvosként hogyan viselkedik majd embertársaival, 
valahol itt dől el. 

Itt Adácson, öröm színházat csinálni. Nem csupán 
azért, mert a közösség jó, de remek a közönség is. A kör
nyező falvakkal olyan kapcsolat alakult ki, amelyben va
lódi színházpótló funkciót tölt be a csoport. Ez egyébként 
más helyeken, jól működő színjátszó csoportoknál is így 
van. A vidéken élő emberek nagy része alig-alig jut el 
valódi kőszínliázba, a fesztivált például ezért is fogják fel 
ünnepként. 

Ez is bizonyítja, hogy hál'istennek az élő emberi meg
nyilvánulásoknak, színházi előadásoknak sokkal nagyobb 
a jelentősége, mint a „konzervnek" - a televíziónak. 

Érdekes kísérlet volna, ha egyszer valaki összevetné a 
profi és az amatőr előadások nézőinek számát... nagyon 
valószínű, hogy meglepődnénk. Elég, ha csak a Magyar 
Drámapedagógia Társaság által szervezett Weöres Sándor 
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gyermekszínjátszó találkozó résztvevőinek és nézőinek 
számára gondolunk, amikor is közel 500 csoport mutatko
zik be, átlag húsz fővel - minimálisan az iskolai, de a fel
menő rendszer többi állomásán a városból, megyéből, or
szágból összesereglett nézők előtt. 

És nyugodtan idesorolhatjuk az Országos Diákszínját
szó Egyesület, a Szakmunkásokért Kulturális Egyesület 
felmenő rendszerű versenyeit, a különböző megyei és 
regionális találkozókat... Hiánypótló találkozók, mint az 
adácsi is, más helyen is szerveződnek, például Sümegen, 
ahova 2003 tavaszán olyan csoportokat várnak, amelyek 
településein a színpadról jószerivel csak az ő szájukból 
hangzik el élő szó... 

(De megemlíthetnénk itt olyan kezdeményeket is, mint 
a szintén hiánypótló zenés színházi találkozó, a Scherzo, 
felváltva B é k é s c s a b á n és Pápán; az olyan kezdeményeket, 
mint a csongrádi vagy a hajdúnánási színjátszó napok, a 
celldömölki Soltis Lajos színjátszó találkozó, a vasvári 
fesztivál, a Mosón megyei színjátszó találkozó, vagy éppen 
Mátészallm, ahol több napon át zajlik a megye színjátszó 
csoportjainak bemutatliozása,...és sorolhatnám - a lejegy
ző megjegyzése!) 

Az előzőekben megfogalmazott, a laza beszélgetésből 
kihámozott vélemények alapvetően pozitív jövőképet 
vázolnak. A beszélgetők valamennyien részesei az élő és 
folyamatos párbeszédnek a színjátszás szükséges voltáról. 
Azon igyekeznek, hogy a különféle kiadványok - Színfolt, 
J á t é k o s , Deszl<a (a Veszprém megyei színjátszók lapja), a 
Versmondó -- hogy a legismertebbeket említsük, minél 
rendszeresebben megjelenjenek, noha permanensen anyagi 
gondokkal küzdenek. Néhány százezer forintból igen sok 
emberhez lehetne eljuttatni az információkat, de arra sem 
mindig elegendő a pénz, hogy egyáltalán megjelenjenek a 
lapok, nem hogy a szerzők honorálására. Igen sok energia 
megy el - anyagi és erkölcsi áldozatvállalások, rengeteg 
időráfordítás — mégsem halad ez a szekér zökkenőmente
sen. Ez még nem a polgári társadalom jóléti szintje, ahol 
a tudatos, adózó polgár mecénásként: van jelen a művelő
dési folyamatok szponzorálásában. Ha ki lehetne számíta
ni az önkéntes munkák árát, a befektetett energiák árát — 
szemünk-szánk elállna. 

Ez a tevékenység teljes egészében a világ jobbítására 
irányul, és nincs megbecsülése. Gyakorta a helyi lapok 
sem adnak hírt egy-egy beszámolóról, az általános média
visszhang szegényes. Noha folyamatosan dolgoznak a 
csoportok, nincs igazi kifutásuk a dolgoknak. Egy szintet 
elérve látni kéne a továbblépés lehetőségét, de erről se
hol semmi... Nem tudhatni mi a „tovább". 

Veszélyesnek ítélték meg a jelenlévők a nyugati példák 
beszivárgását, gondolkodás nélküli átvételét. Ezzel csak az 
értéktelen, a silány, a gyökereinkhez nem köthető kifejezés-
formák üres másolását érjük el. A tevékenység minősége 
éppen attól más, hogy meg kell küzdeni a sikerért, sok mun
kát kell belefektetni - és olyat kell felszínre hozni, ami a 
miénk. Lásd: kórusmozgalmunk kiemelkedő eredményei. 

A különféle turista-látványosságként vonzó progra
mokba beköltözött a tingli-tangli, s már a folklór sem 
egyértelműen tiszta. (Az persze tiszta, csak az elnevezést 
alkalmazzák olyasmire, ami már régen nem az! A lejegy-
ző.) 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői felemlegették a 
színjátszás másik „betegségét" is - nem nagyon tudunk 
megmutatkozni külföldön, hiszen ha a környező országok 
magyarlakta településein turnéznak is csoportok, az utazá
si költségek nagyon megterhelik az amúgy sem rózsás ál
lapotú csoportkasszát, a csoportok minden ellenszolgálta
tás nélkül, csupán az ellátásért játszanak (hja, a régi szép 
idők, vándorszínészet!) - , s sokszor az effajta játéklehetősé
gek is csupán a személyes ismeretségeken, kapcsolatokon 
múlnak. Szorgalmazni kellene valamiféle cserelehetősé
get, mégpedig úgy, hogy a csoportoknak ne kerüljön pén
zébe... (Csak emlékeztetőül; ebben az esztendőben óriási 
előrelépést jelentett, hogy a magyar amatőr művészeti cso-
portok számára utazási keretet különített el a minisztérium, 
igaz ebből most még csak a leglúválóbbak részesültek - a 
szakmai civil szervezetek javaslatai alapján — de ez is nagy 
szó! A lejegyző.) 

Összegzésképpen megállapítható — nem éppen revelá-
cióként - hogy az, amatőr színjátszó csoportok sokat tesz
nek, és még többet tehetnek a helyi közösségek megerő
södéséért, a helyi demokráciáért, színházpótló funkciójuk 
és kultúra közvetítő tevékenységük révén. Nem feledkez
hetünk meg arról, hogy sok kis településen ezek a csopor
tok jelentik a színházat, az emberi kapcsolatok e különös 
tükrét. Ha eljutnak külföldre, a legközvetlenebb módon 
reprezentálják Magyarországot, emberközelben megmu
tatva kultúránkat. A jelenlévők hiszik, hogy nem csupán 
a népművészet képes képet adni egy országról, hanem 
szintén hagyományaiban élő és abból táplálkozó más mű
vészeti formált is. Mindannyian vallják, hogy a színjátszás 
szükséges része életünknek, energiáinkat a jobbítás szán
dékával a színvonal emelésére kell fordítanunk, mindent 
elkövetve, hogy a színjátszással foglalkozók számára kor
szerű színházi ismereteket közvetítsünk - ezzel is megte
remtve az alapot ahhoz, hogy minden színjátszó találkozó 
igazi ünnep lehessen. 

Lejegyezte: Tóth Zsuzsanna 

53 


