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A seregszemlét november 1 1 . és 14. között
rendezték meg Tatabányán. A három
napon át, reggeltől estig tartó, zsúfolt
program a város legkülönbözőbb helyein
zajlott. Játszottak sportcsarnokban,
üzemben, könyvtárban, régi kultúrházban
és korszerűen felszerelt színház-teremben.
Az érdeklődő szinte minden előadásra
eljuthatott kora délutántól késő estig, s a
fesztivál idejére kiadott élő újságban már
másnap olvashatta az előző na? látott
színjátékok kritikáját.

A gazdag információs anyagból kide-
rült, hogy a találkozóra valóban zömmel
munkásszínjátszó-csoportok jöttek el,
illetve olyanok, amelyek előadásaikat
többnyire munkásközönség előtt játsszák,
s ilyen meggondolásból kerültek a
meghívottak listájára. A program a mű-
fajok sokféleségében bővelkedett. Lát-
hattunk dramatizált regényt, költői ihletésű
népi kantátát, hősi komédiát, középkori
farce-ot, tragikomédiát, tandrámát,
irodalmi riportot, szerkesztett pó-
diumjátékok sorát, sőt a bábjáték elemeit
is felhasználó mesejátékot is, valamint egy
Shakespeare-vígjátékot. Mindamellett
elmondható, hogy néhány kivételtől
eltekintve, az előadások zömét a társa-
dalmi érdeklődés, a közéleti problémákra
való érzékeny reagálás jellemezte. Ezek a
fiatalok választ keresnek az őket
körülvevő világ kérdéseire, művészi
munkájukon keresztül bele akarnak szólni
saját életük alakulásába, többnyire a
jobbítás igényével. Bizonyára hozzájárult
ehhez az a tény is, hogy a tatabányai
seregszemle kiírásakor annak fő témája-
ként a munkásélet ábrázolását jelölték
meg, s egy előzsüri díjazta is a legjobb
forgatókönyveket. A válogatást is ennek
jegyében rendezték, nem zárva ki az egyéb
témájú és tartalmú művekkel jelentkező
csoportokat sem, ha azok mű-vészi
színvonala megfelelő volt. Igen sok
produkcióban vetődtek fel komoly erkölcsi
kérdések, érzékletesen körüljárva a most és
itt élő és dolgozó ember problémavilágát.
Igencsak telitalálat volt, ami-kor az egyik
zsüritag a látottak kapcsán „az erkölcsi
kérdések fesztiváljának" nevezte a
találkozót.

Két előadást lehetne példaként említeni,
ahol a közérdekű, izgalmas mondandó
találkozott a színvonalas formai
megvalósítással. A tatabányai Bányász
Színpad hatásos drámai témát választott,
amikor Galgóczi Erzsébet novelláját
dolgozta színpadra. Tizenegy több, mint
három című pódiumjátékuk egy bánya-
mentő tragédiájáról szól. A történet
konfliktusa: a főhős egy bányatűz alkal-
mával tizenegy ember megmentésével el-
kerülhetetlenül másik három végzetes ha-
lálát okozza. A húszperces sűrű dráma pó-
diumi megfogalmazása feszes és tömör, a
játszók a jellemekből csak annyit villan-
tanak fel, amennyit feltétlenül szükséges.
A jeleneteket elválasztó bányászinduló
felhangzó dallamai különös hangsúlyt
kaptak a tatabányai bányászmentő né-
zőtérré átalakított gyűléstermében.

A budapesti Perem Színpad Éless Béla
vezetésével szintén dokumentumjátékot
mutatott be Nyomába ért a gyorsvonat
címmel. Erdős István salgótarjáni szerző
műve megérdemelten nyerte el az első
díjat a munkásélet riportpályázatán. Egy
korszerű gondolkodású, háromgyerekes
asszony, aki elválva részeges férjétől,
egyedül neveli gyerekeit, összeütközésbe
kerül az elmaradott falu közvéleményével.
Nem tesz eleget környezete, munka-helye
korlátolt morálú, torz elvárásainak,
magára marad, s reménytelen ki-törési
kísérletei után egy gyorsvonat kerekei
közt leli halálát. A tragikus vég-kifejlet
szempontjából mindegy, hogy
öngyilkosság történt-e vagy véletlen tra-
gédia áldozatává lett. A falu összesúgó,
csúfolódó, vádaskodó csoportjait kifeje-
zően jeleníti meg a kórus, a jól megkom-
ponált mozgások és hanghatások hatáso-
san érzékeltetik a közösség egyre szorí-
tóbb gyűrűjét. Szinte halljuk a vonat vész-
terhes zakatolását, míg végül a kerekek
csattogása fokozatosan egyetlen sikollyá
tornyosul, melyben a főszereplő utolsó,
segélyt kérő mozdulatának kimerevíté-
sével éljük át a bekövetkező tragédiát. A
kiváló összmunkán belül tehetséges egyé-
ni alakítások is születtek, tartalom és for-
ma kifejező egysége valósult meg az elő-
adásban, mely érezhetően nagy hatást
váltott ki a Felsőgallai Szénosztályozó
közönségében. Nyoma sem volt a feszti-
válon a l'art pour l'art művészkedésnek, a
szubjektív témák melodramatikus fel-
dolgozásainak, a külföldi avantgarde ha-
tásokat rosszul értelmező és csak külső-
ségeit utánozó zavaros előadásoknak.
Nem találkoztunk ízlésromboló vagy ép-
penséggel giccses produkciókkal sem,

mégis fel kellett figyelnünk bizonyos
újfajta sematizmus veszélyére. Tartalmi
és formai értelemben egyaránt. Néhány
előadásban eluralkodott, de sajnos csak
nagyon általánosan a „hibák ostorozása".
Egy-egy csoport már-már lubickolt a tár-
sadalmi mozgást kísérő negatív jelensé-
gek felsorolásában, s ezzel éppen az óhaj-
tott hatással ellentéteset váltott ki. A deb-
receni Unió Munkásszínpad Mellesleg,
dolgozunk című szatirikus dokumentum-
jétékában, melyet Sulyok Katalin közér-
dekű riportja alapján dolgozott színpad-
ra, minden előkerül. Szó esik az üzemi
koszt gyengeségéről, a „büfézésről és
kávéfőzésről", a munkaidő alatt és mun-
kahelyen megrendezett névnapi ünnep-
ségekről, a formális brigádvállalásokról s
arról, hogy ha „mellesleg, dolgozunk", az
csupán látszatmunka. Mindezt játékos
formába öltöztették. Van itt minden:
gyerekruhák, búgócsiga, építőkocka, sep-
rűnyél és műanyag macska, számológép,
tarkabarka és hulahoppkarika. A játékos
ötletek önmagukban nem megvetendők, s
bizonyára a társadalmi mondandó
színesebbé tételét szolgálják, ám a fiata-
los jókedvvel együtt sem ellensúlyozzák a
játék szervezetlenségét, a mozgások
összevisszaságát.

Hasonló hibák bukkannak föl a szolnoki
Híd szatirikus happeningjében. Az Én,
Targonca Lajos című kavalkádban a „fal
mellett sétálást", a gyávaságot ostorozzák
a bátorság nevében, az üzemi
demokráciával való visszaélést, és őrült
tűzoltóparancsnokokra és gyújtogatókra
osztják a világot. S bár a rendezői és szí-
nészi megoldások tehetségről árulkodnak,
a szimbolikus nevek, az időnként
érthetetlen hangzavar mégis többnyire az
érthetőség, élvezhetőség rovására megy.
Színpadi jelzésrendszert alkalmazni,
szimbolikus mondandót közvetíteni csak
a mesterség tökéletes ismeretében lehet, s
csak a realizmus talajáról elrugaszkodva,
és annak magasabb szinten való újjá-
teremtésével.

A budapesti KISZ Központi Művész-
együttes realistának tekinthető színjá-
tékkal szerepelt. Vészi Endre Muslicák a
liftben című elbeszélését írta át a rendező
Dévényi Róbert Szerszámemberek címmel.
Egy takarítónőként dolgozó vice-
házmesterné és egy „szocialista
úriasszony" ellentétében mutatni fel a
társa-dalmi visszásságokat: eléggé
sikamlós lehet. S nem annyira a tartalmi
kérdésekről, inkább a rendezői
következetlenségekről akarok néhány
szót ejteni. A felemás díszlet, mely
egyszer jelzett, máshol való-



ságos hatást kelt, még elfogadható; arra
gondolunk, hogy az előadások olyan
körülmények között folynak általában,
ahol a színváltozás megvalósítása lehe-
tetlen. Ám a naturalizmusba hajló rész-
letek már megkérdőjelezhetők. Szüksé-
ges-e itt igazi porszívót használni igazi
zajjal, vagy vasalóval elégetni egy inget,
melynek dugója látványosan nem csatla-
kozik sehová, tocsogó, vizes ronggyal
felmosni a színpad deszkáit, s egy fiatal
színjátszó haját liszttel befehéríteni, hogy
élemedett korú svájci apácának hasson?

A fesztivál legnagyobb sikerét a tata-
bányai Bányász Színpad másik előadása, a

Szentivánéji álom érte el. „Kurta-furcsa
változat amatőr színpadra" - így jelöli a
játék műfaját a színlap. Egy gitár és egy
nagybőgő humorral átszőtt hangjaira in-
dul az előadás, s a zene finoman pendíti
meg a leendő játék hangvételét. Ez a tün-
déri irónia az egész előadáson végigvo-
nul, László Tibor rendező szellemes öt-
letek özönével árasztja el a színpadot. Ta-
lán csak a szerelmi jeleneteket nem hatja
át ugyanaz a humor, bőségesen kárpótol

azonban a mesterembereké. A shakespea-
re-i szó megteremti a teret, nem igényelve
különösebb díszletet, a mai ruhák, trikók
rövidnadrágok természetesen simul-nak a
sziporkázó komédia keretei közé. Ars
poeticának is beillik ez az előadás, az
irónia öniróniával párosul, melynek tük-
rében színjátszóéletük jelenségei is meg-
fogalmazásra találtak. Az a nyüzsgés és
életfontosságú rohangálás, ahogyan be-
cipelik a színre a mesteremberek fellépé-
séhez szükséges díszletdeszkákat, aho-
gyan összerakják, és készülnek a leendő
„színielőadáshoz", saját nehézségeikre is
utal. Philostrat, az ünnepélyrendező ala-
kítója eljátssza az amatőrrendező, de
szinte minden rendező karikatúráját. A
színfalak mögött izgul, mutogat, arcjá-
tékával kíséri a játékot, lebiggyedő ajka
néha mély megvetésről árulkodik, amit
„tehetségtelen" színjátszói iránt érez,
amikor azok képtelenek megvalósítani az
ő „zseniális" rendezői ötleteit, nagy ritkán
elönti az öröm, egy-egy jól sikerült
résznél. Verejtékezve izgul a sikerért.
Aztán halkan, észrevétlenül hátul átsasz-

szézik a másik oldalra, ahol a négy szerel-
mes, a nagyérdemű közönség ül, hogy
rajtuk figyelje a hatást. Amikor a nézők
nevetnek, az elégedettség és büszkeség
fényében fürdik arca, hogy a következő
pillanatban újra dühöngjön, vicsorítson,
mert kedves szereplője ismét vétett vala-
mit, vagy éppen a szöveget felejtette el.
Igazi színházi élmény.

„Senki sem lehet próféta a saját hazá-
jában" - mondja a közmondás, és sajnos,
úgy tűnik, ez Tatabányán is érvényes. Mert
a fesztivál hálás közönsége ugyan forrón
ünnepli előadásukat, a helybeliek nem sok
érdeklődést tanúsítanak irántuk. Pedig
ragyogó Shakespeare-játékban
gyönyörködhetnének, miközben a várost
ellepik a Mária főhadnagy plakátjai, s
bizonyára telt házakat vonzanak. Á tata-
bányai csoportnak hosszú és sikerekben
gazdag múltja van, igen sok fesztivál
díjnyertes produkcióját vallhatja magáé-
nak. Megtudtam, hogy a városban eddig
csupán háromszor adták elő a Szentivánéji
álmot, ebből egy alkalommal nem volt
közönség, ezért a saját szórakoztatásukra,
főpróbának tekintve játszották el.

Egyéb problémák is felvetődtek, ame-
lyek nehezítik munkájukat, s nemcsak az ő
csoportjukban. A budapesti Perem Színpad
résztvevői beszélgetésünkkor elmondták,
hogy nemcsak a közönség toborzása okoz
időnként gondot, hanem sok egyéb is.
Előfordult például, hogy meghívásra
mentek valahová, s a meghívó fél még a
társulat útiköltségét sem fedezte, sőt volt
olyan hely, ahol meg sem köszönték az
előadást. Ezek csak kiragadott példák, s
lehet, hogy esetlegesek, mégis előfordul,
hogy a rengeteg fáradságot, önfeláldozó
munkát igénylő amatőr színjátszás a
minimális anyagi segítséget is nélkülözi.
Pedig ezek a színjátszók, hajó színvonalon
oldják meg feladatukat, fontos
közművelődési szerepet tölthetnének be.
Felmerült éppen ezért, hogy a
továbbiakban az ilyen fesztiválokra meg
kellene hívni olyan felelős vezetőket,
akiknek a hozzáállásán, segítségén múlik
vagy múlhat az amatőr színjátszók
nagyobb megbecsülése s a fellépésükhöz
szükséges feltételek megteremtése.

A szocialista művelődéspolitika nem
csupán egyéni kedvtelésnek, a szabad idő
szórakoztató eltöltésének tekinti ezt a
művészeti tevékenységet, önművelő, kö-
zösségteremtő funkcióján kívül számol
annak embert formáló, a kulturális neve-
lést elősegítő és közönségteremtő hatá-
sával is. S ebben a munkásszínjátszásra
különösen nagy feladat hárul.

Shakespeare: Szentivánéji álom (Tatabányai Bányász Színpad) (Székely Iván felvétele)


