
Szilágyi Tibor a Deficitben (Iklády László felv.)

szerre, amikor előadja, hogy a családjában
mindenki hegedűművész volt, csak
elvesztették a hegedűt. A többiek értet-
lenkedve hallgatják, ugratást gyanítanak.
Egyedül W sejti, hogy a tokban minden
lehet csak hegedű nem. A hegedű-tok
azonban visszavándorol a helyére, még
nincs itt az ideje, hogy kinyissák. Ez csak
a második felvonás végén következik be.
X egyedül marad W-vel, aki az
önleleplezésnek egyetlen tanúja lesz.

X gyávaságának igaz történetét adja elő,
egyszerűen, sallangmentesen, kínzó
őszinteséggel, hőzöngések és pózolások
nélkül. Szilágyi most olyan, amilyen még
nem volt ezen az estén. Úgy hozza be a
hegedűt, mint egy csecsemőt, dédelgetve,
féltve, magához ölelve. Élete titka van
benne, „ősabszolútumok, fétisek, létem
princípiumai": egy géppisztoly és a
Kommunista Kiáltvány. Lassú, aprólékos,
szándékosan késleltetett mozdulatokkal
nyitja ki a hegedűtokot, amely tragikusan
és végzetesen üres. Szilágyi rezzenéstelen
arca lényegbevágóan fontos dologról
árulkodik: valójában nem érte meglepetés!
Mert így jár az,

aki lemond ifjúsága fényes álmairól, a
megváltó forradalmárhitről.

Két kulcsmonológja van Szilágyinak.
Az egyik azt a folyamatot ábrázolja,
ahogyan az ifjú, hitekkel teli ember el-
jutott az üres tokhoz: „Azt mondták,
tegyem le a fegyvert, letettem. Azt mond-
ták, építsek házat, építettem. Azt mondták
romboljam le, leromboltam. Építsek
helyette börtönt, építettem. Üljek bele,
beleültem. Azt mondták, fogjam be a po-
fámat, és ne csináljak semmit, befogtam.
Azt mondták, higgyem el, hogy minden
nagyon szép. Hát nem hiszem!" A
crescendo ívű monológ végén artiku-
lálatlan kiáltásban tör ki. Ez a kiáltás a
maga kétségbeesett reménytelenségével a
legőszintébb, legigazibb hangja X-nek,
amely visszamenőleg megkérdőjelezi és
lemezteleníti minden cinikus, felszínes
mondatát. Mert ez a valóság, ez a der-
mesztő rémület, ez a tragikus kiúttalan-
ság. Amelyet a másik monológ fogalmaz
meg egészen más hangszínben, a tétova,
csendes, megrázó erejű, igaz emberség
hangján: „Egy időben letettem a fegyvert
és elkezdtem dadogni . . . És akkor
betömték a szám cukorral. Meghúztam
magam cukrot szopogatva, és most itt
vacogok a bokor alatt . . . És az ember itt
a bokor alatt becsavarodik."

W már elment, X egyedül marad a szí-
nen. Szilágyi lassan és végérvényesen be-
zárja a hegedűtokot. Ül magányosan,
bódultan és kifosztottan; felemeli a fejét,
és halkan, majd egyre erősebb hangon
énekelni kezdi az Internacionálét.

Nagy formátumú, sokszínű alakítás
Szilágyi Tiboré, pályájának jelentős állo-
mása ez a szerep.
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Közelebb a valósághoz

Tendenciák az amatőr színjátszásban

Az elmúlt egy-két évben viszonylag kevés
szó esett az amatőr sínjátszásról, nem
hallani olyan előadásokról, mint
amilyenek a Szegedi Egyetemi Színpad, a
Stúdió K., az Universitas vagy más
kiemelkedő együttes szélesebb körben is
visszhangot kiváltó legjobb munkái vol-
tak. Tény, hogy a hagyományos amatőr
műfajokban - szerkesztett irodalmi mű-
sor, pódiumjáték, színjátékszerű elő-
adások - határozott megtorpanásnak,
gondolati és művészi kifáradásnak lehe-
tünk tanúi. Ugyanakkor néhány együttes,
felhasználva az improvizatív játékok,
illetve a szociodráma eredményeit, új
utakat, kifejezési formákat keres, a pro-
dukció és a közönség közötti új viszo-
nyokat épít ki.

Vannak együttesek, amelyek egyfajta
színházi ismeretterjesztés, a színházzal a
színházra nevelés feladatát vállalják, van-
nak, amelyek többé-kevésbé hagyomá-
nyos előadást játszanak, ám utána a kö-
zönség és a színjátszók együtt maradnak
és közösen igyekeznek a produkció ki-
váltotta gondolatokat feldolgozni, s van-
nak, amelyek játékukba aktivizálva be-
vonják a nézőket, együtt hozva létre a
közös alkotást.

Az ismeretterjesztő munkára egy újabb és
egy régebbi példát érdemes megemlíteni. A
budapesti Pinceszínház rég-óta egyik
feladatának tekinti azt, hogy nézőit
bevezesse a színházi kifejezés-módok,
művészi nyelv titkaiba, s ezáltal értő
befogadókká nevelje őket. (Legutóbb a
SZÍNHÁZ 1979. októberi számában
számoltunk be egy ilyen elő-adásukról.)
Ezúttal úgynevezett rend-hagyó
irodalomórát láthattunk az együttestől. A
Reneszánsz című összeállítás komplex
formában igyekszik bemutatni az európai
kultúra kiemelkedő korszakának fény- és
árnyoldalait. Ha arra gondolunk, milyen
kevés idő jut a nagyon is szűkre szabott
tananyagban erre a korszakra, érthető,
miért olyan jelen-tős az élményszerű, az
összefüggéseket érzékeltető, ugyanakkor
mai reflexiókat is tartalmazó tárgyalásmód.
A felszabadult



szellem, az anyanyelvi kultúra megjele-
nése, a művészetek soha nem látott
fejlődése, az érzelmek vállalhatósága, az
emberi test szépségének hirdetése áll
szemben a ráció háttérbe szorításával, az
ész és a tudás megszállottainak üldö-
zésével, az új tudományos felfedezésektől
való félelemmel. A zömmel az itáliai
reneszánsz kiemelkedő alkotóitól való
reprodukciók, a korabeli zene élő meg-
szólaltatása (a Tinódi együttes kitűnő
közreműködésével) adja azt az érzelmi
hátteret, amelyben megszólalhatnak a kor
neves szerzői, s látható többek között egy
színpadra alkalmazott Boccaccio-novella.
A Pinceszínház közismert játé-kos,
perszifláló stílusa ötvöződik egy irodalmi
színpadi előadásmóddal, bár nem mindig
szerencsésen, ugyanis ez-által túl élesen
válnak el a vidám és komor színek. A
Boccaccio-feldolgozásban rejlő
lehetőségek mutatják: bátrabban és többet
lehetne építeni a ténylegesen színi
eszközökre. Az előadás után természetesen
a diákok megbeszélik az anyagot az
iskolában vagy a színházban, a szereplők,
illetve a rendező, Keleti István
részvételével.

A pécsi Központi Amatőr Színpad két
évvel ezelőtti Antigonéja után Moliére
Fösvényét mutatta be középiskolásoknak.
Jogos óhaj lenne, hogy minden színház
gondoljon a diáknézőkre is, és műsorán
állandóan megtalálható legyen egy-egy
nemzeti vagy világirodalmi klasszikus mű.
Részben ezt a feladatot vállalta át Pécsett
az Amatőr Színpad. Kérdés: megteheti-e?
Nem válik-e a hivatásos színházi stílus
rossz utánzatává egy ilyen előadás, illetve
képes-e a klasszikusokat úgy interpretálni,
hogy az egyenrangú élményt nyújtson egy
hivatásos színházival? Általánosságban
aligha lehet erre akár igennel, akár nemmel
válaszolni, ám a pécsiek esetében két
produkció után bízvást állíthatjuk, érdemes
volt ezzel a lehetőséggel élniük.

Ezek a produkciók nem egészen a pécsi
Nemzeti Színháztól függetlenül jöttek
létre, ugyanis mindkettőben a szín-ház
egy-egy színésze is részt vett. Ez nemcsak
az előadások színvonalában mutatkozott
meg, de jó alkalom volt arra, hogy a
színjátszók bizonyos szakmai ismereteket
szerezzenek, illetve a vendég-szereplő
színészek közelebbről ismerjék meg az
amatőr együttesben folyó intenzív munkát,
s azt az eszközrendszert, amely

Aki bújt, aki nem ... a KISZ Központi Művészegyüttes gyerek irodalmi színpadának előadása
(Somhegyi Béla felv.)

tések követik, amelyekből egyértelműen
kitűnik, hogy a nézők nagyon is mai
problémaként élik meg a fösvénység, a
magadnak kaparj, a fiatalok érzelmeit a
minden áron való gazdagodás oltárán
feláldozó mentalitás moliére-i példáját.

Gyerekek szólnak önmagukról és a fel-
nőttekről a KISZ Központi Művész-
együttes Úttörő Irodalmi Színpadának Aki
bújt, aki nem ... című előadásában.
Tizenhárom-tizenöt éves gyerekek a ma-
guk élményeit dolgozták fel improvizációs
etűdökben, ezeket rögzítették, válogatták
és összeszerkesztették Gabnai Katalin
rendező-pedagógus segítségével. A
lakótelepi környezetben élő, csel-lengő
gyerekek összeütközéssorozata az előadás,
amelynek végső felkiáltása: Hol van olyan
iskola, amelyben azt lehet csinálni, amit
szeretünk ! Ezek a gyerekek sem az
iskolában, sem otthon nem érzik jól
magukat, mindenütt feleslegesnek tűnnek
(ezt számos szociográfiai felmérés is
megerősíti, valamint sok más, a gyerekek
saját magukról valló spontán vagy
előkészített improvizációs gyakorlata).
Meggondolandó az a felnőttkép, amelyet a
gyerekek rajzolnak, amikor az iskola falára
maguk tervezte és kivitelezte mozaikot a
tanácsi és felsőbb szervek esetleges
rosszallása vagy az újságírók
érzéketlensége miatt a gyerekekkel veretik
le a tanárok (meg-történt eset!), amikor a
protekcióról, a tehetségről, az otthoni
mindennapos súrlódásokról vallanak. S a
maguk leg-

természetéből adódóan némiképpen el tér
a hivatásos színházitól.

A fösvény színrevitelekor Bagossy László
rendező nem akart mindenáron újat
kitalálni. Pontosan állította szín-padra a
művet, átgondoltak a szituáci ók, a
szereplők viszonylatai. A színpad-tér
elhelyezése, valamint a darab lénye gét
kifejező térképzés az, ami némiképp
áthangolja az előadást. A színpadot a
nézők közé benyúló híddal növelte meg, a
szereplők a nézők között jönnek be, és a
hídon keresztül jutnak a színpad-ra. A
színpad egy óriási sátorszerű alkotmány,
amelynek mintegy a csúcsában kuporog
Harpagon, a színpadot be-borító toldott-
foldott, csupa lyuk anyag mintha a
fösvény köpenye lenne, amelyből
kibújnak a szereplők. Ez a mindent
magába foglaló térképződmény nem-csak
jelképes tartalmú, de kitűnő lehetőséget
biztosít az elbújásokra, a ládika
rejtegetésére, a hallgatózásokra. A nézők
közé benyúló hídon játszódnak azok a
jelenetek, amelyek nem kötődnek szoro-
san a Harpagon-házhoz vagy amelyeket a
rendező különösen fontosnak ítél (a szol-
gajelenetek, a ládika-monológ jelentős
része). A színpad előterében a családi
jelenetek zajlanak. Bagossy számára a
darab nem poros klasszikus, éppen ezért a
Moliére-játszási tradíciókat általában
elveti. Különösen érezhető ez a fiatalok
jellemzésében, ugyanis a szerelmesek
inkább hasonlítanak mai fiatalok-ra, mint
hagyományos moliére-i hősök-re. Ez
kitűnő azonosulási alkalom a ját-szókkal
lényegében egykorú nézőknek. Az
előadásokat itt is többnyire beszélge-



bensőbb világát tárják fel, amikor a barát-
ságról, a fiú-lány viszonyról beszélnek.

Néhány doboz és kellék, no meg a
gyerekek játéka bármilyen helyszín fel-
idézésére alkalmas, nem zavar, hogy a
gyerekek nem figurákat játszanak, s aki az
egyik pillanatban még tanuló volt, a
másikban egy gyerek anyukája lehet. A
felnőttszerepeket sem felnőttesre játsszák,
megmaradnak gyereknek, s például egy
nagy-nagy, papírból készült gallér és
nyakkendő érzékletesen jelzi, kiről, milyen
emberről van szó. A műfaj nagy
problémája: az improvizációk ter-
mészetessége és a megszerkesztett szín-
házi előadás közötti ellentmondás. Ez-úttal
a színház esett némileg áldozatul a
rögtönzéses játéknak, s alighanem ez volt a
jobbik megoldás.

A H.U.R.K.A. Színpad Terra Amata
előadása Le Clezio azonos című regénye
alapján készült. Látványszínház, de több
is, kevesebb is, főleg azonban más, mint
színház, az együttes szerint: „egy este,
amikor vendégül látunk embereket, akik
nyitottan érkeznek hozzánk". Az Ikarus
Művelődési Ház nézőterére érkező nyitott
embereket a legkülönbözőbb hatások érik.
A falak mentén modern plasztikai kiállítás,
a sarokban zenekar, a terem közepén
egymással szembefordított néhány
széksor, köztük egy hosszúkás téglalap
alakú tér - a játék tulajdonképpeni helye -,
amit két oldalról egy-egy emelvény zár le.

A darab egy fiatalember életútja, amely
azonban jelképes tartalmú lesz az-által,
hogy túlnő az egyedi sorson, és
minduntalan az emberiség sorskérdései
fogalmazódnak meg általa. Élő zene és
gépzene, hangmontázs és diavetítés,
testjáték és sötétben elhangzó monológ,
maszkos pantomim és lírai kompozíció
váltja egymást pillanatnyi lazítást sem
engedve a nézőnek. Sőt, az előadás néhány
pontján egyenesen provokálják a nézőket,
a boldogság euforikus hangulatában
párnacsata alakul ki a nézők és a
színjátszók között, a nézőkkel szemben
elhelyezett tükrökről lerántják a fekete
leplet, miközben kérdés-özönnel
bombázzák a közönséget, de a válaszra
nem hagynak időt és így tovább. A
technikailag jól összehangolt, ám
színészileg meglehetősen kidolgozatlan
előadás számos dejá vu elemet tartalmaz, de
hatása mégsem hanyagol-ható el, ha
másért nem, hát azért, mert az

együttes egy korosztály életérzését pró-
bálja a színház nyelvén megfogalmazni,
azt igyekszik megkérdőjelezni, hogy
mindig mindent úgy kell elfogadnunk,
ahogy ezt megszoktuk, azt szeretné el-
érni, hogy néha kétkedjen a néző a
megszokásaiban, előítéleteiben, a készen
kapott dolgok látszatigazságában. Az
előadás után teával és zsíros kenyérrel kí-
nálják a közönséget, majd közösen zenél-
nek, énekelnek, táncolnak és beszélget-
nek. A darabról, az előadásról, az életük-
ről.

Beszélgetnek a Vári Irodalmi Színpad
előadása után is, de nem a fiatalok, ha-
nem a pedagógusok és a szülők. A Megyek a
hídon által című dokumentatív és folk-
lórelemekkel megtűzdelt műsor első-
sorban nekik készült. Adatok, idézetek,
élethelyzetek segítségével azt a riasztó
ellentétet igyekszik a műsor rendezője,
Debreczeni Tibor és Kovács István
pedagógus exponálni, ami a „ki nevelje a
gyereket, a szülő vagy az iskola?"
kérdésben foglalható össze. S közben
kisiskolások népi játékokat mutatnak be,
önmagukról és helyzetükről beszél-nek.
Végül a felnőtt színjátszók és a gyerekek
idillikus körjátékba fognak, jelezve: ez a
konfliktus jelenleg csak ilyen utópisztikus
formában oldható fel. Mozgósító erejű az
összeállítás, olyan adatok vágják mellbe a
hallgatót, mint hogy a XI. kerület egyik
iskolájában az alsó tagozatos gyerekek
szüleinek hat-van, a felsősökének hetven
százaléka szeretné, ha vasárnap is lenne
napközi, ugyanakkor a pedagógusélet
nehézségéről is kapunk bőséges adalékot.
A mű-sort két közegben láttam, a
Műegyetem kollégiumában, ahol a
színjátszók kollégái vettek részt, és egy
általános iskola szülői értekezletén, tehát
ott, ahová a műsort az alkotók szánták.
Míg az egyetemisták között a műsornak
alig volt valami visszhangja, a szülői
értekezleten felforrósodott a levegő, ritkán
tapasztalható élénk vita bontakozott ki,
nem elsősorban magáról a műsorról,
hanem az általa felmutatott problémákról.
Be-bizonyosodott, hogy egy élményszerű
bár nagyon jelzéses játék, amely éppen
csak felvillantja a lehetséges konfron-
tációkat, milyen felkavaró lehet.

Szintén a gyerekek világáról adott hír-
adást a Budapesti Gyerekjátékszín Tót-ágas
produkciója. Ez a szó szoros értelmé-

ben véve nem színházi előadás, bár jócs-
kán él a színház eszközeivel. Ez inkább a
tizennégy-tizenöt éves gyerekek önvizs-
gálatát, önmegismerését, döntési helyzetbe
hozását szolgálja, Egy osztálynyi
gyerekkel folyik a foglalkozás, először
különböző kontaktusteremtő, lazító gya-
korlattal oldják a gyerekek és a színjátszók
közötti feszültséget. Majd Tyendrjakov
ifjúsági regényének dramatizált formáját
játsszák el, de úgy, hogy időről időre
megszakítják a történetet, és a gyerekek
aktív részvételét, játékba kapcsolódását
várják el. A történet során két baráttal,
azok eltérő társadalmi helyzetű
családjával, az iskolában ki-alakult
galerivel ismerkedhetünk meg. Egy
családmodell megrajzolása után néhány
rossz osztályzat miatti konfliktus kapcsán
a gyerek, a szülő és a pedagógus eltérő
viselkedését tapasztalhatjuk, azaz az
alaphelyzet nagyon is ismerős. Erről végez
közvélemény-kutatást a vita-vezető, majd
amikor újabb családmodellekkel
ismerkednek meg a gyerekek, ismét
megszakad a történet, és egy-egy
színjátszóval az élen négy-öt tagú teamek
alakulnak azzal a céllal, hogy rövid
megbeszélés és előkészület után a gyere-
kek a maguk életéből vett hasonló konf-
liktusokat improvizáljanak. A félórás
kitárulkozás és az ezt követő kegyet-lenül
őszinte rögtönzések a vállalkozás
legmegrázóbb percei. Ahogy egy
cipővásárlást kísérő családi veszekedés
lezajlik, ahogy eljátsszák, hogyan nem jut
szóhoz a gyerek a családban, ahogy
feltárulnak a szülők, nagyszülők egymás
elleni nevelésének különböző variációi, az
igencsak elgondolkodtató.

A történet a későbbiekben a galeri és a
két jó barát közötti, késeléssel végződő
konfliktussá válik, amelyben a gyerekek-
nek több ízben is állást kell foglalniuk,
dönteniük kell, kinek a pártjára állnak,
hogyan hoznák rendbe a szülők, a tanárok
és a diákok közösen elhibázott helyzetét. A
több mint kétórás program közös munka
eredménye, a gyerekek csodálatos módon
az első pillanattól kezdve aktív partnerei a
színjátszóknak. Bár a történet kissé
bugyuta s igencsak szenti-mentális,
megmozgatja a résztvevők fantáziáját. A
színjátszóknak rendkívül nehéz helyzetük
van, ugyanis itt nem lehet színpadi
eszközökkel játszani. Valami olyan
naturalista-realista játékmódra van
szükség, amelyre leginkább a dokumen-
tum-játékfilmek esetében van példa. Ezzel
ezek a színjátszók, akik elsősorban
pedagógusok, jobbára adósak maradtak.



Ehhez a produkcióhoz sokban hasonló a
KISZ Központi Művészegyüttes Irodalmi
Színpadának vitaműsora, a Ki-rostált kavics .

Itt az alapanyag Csató Károlynak a
Forrásban megjelent riportja, amely egy
vidéki iparvállalat vezetői között
kirobbanó, minősíthetetlen hangú és
minősíthetetlen eszközökkel folyó
torzsalkodás történetét dolgozza fel. A
műsort az együttes üzemekben, mun-
kásszállókban, gyári klubokban játssza,
azaz olyan közegben, ahol a riport által
feldolgozott problémák ismerősek.

Az együttes egyik tagja a vitavezető, ő
jelenti be, hogy nem szokványos színi-
előadást látnak a nézők, hanem olyan
produkciót, amelyhez mindenki véle-
ményére, tevékeny közreműködésére
számítanak. A színjátszók felidézik a két
vetélytárs, az igazgató és a főkönyvelő
meglehetősen sematikus életútját, majd
kirobban köztük a veszekedés. A történet
természetesen sarkított, s az igazgatóról is,
a főkönyvelőről is kiderül, nem való
vezetőnek. Ezt azonban maguk a nézők
mondják ki, mivel a vitavezető a történetet
fontos csomópontjain megszakítja, és a
nézőket szólaltatja meg, kikérve egy-egy
szituációról, új fordulatról, a szereplők
jelleméről a véleményüket. A résztvevők
akár spontán, akár a vitavezető kérdéseire
előbb-utóbb nem-csak a történethez fűznek
megjegyzéseket, nemcsak a riport
konfliktusairól vitáznak, hanem általános
etikai ítéleteket is hoznak, sőt saját
munkahelyük belső problémái is szóba
kerülnek.

A vita légköre, hangneme nagyban függ
attól, hogy a közönség körében vannak-e
véleményalakítóit, illetve ezek milyenek,
mennyire nyitottak, mennyire képesek a
szűkebb környezetüket és az általános
politikai problémákat egységben látni. Az
előadás még sincs kitéve a pillanatnyi
közönség összetételéből, hangulatából,
felkészültségéből adódó spontaneitásnak.
Az előadás szerkezete, a csomópontok
kiválasztása, az együttesnek a műsorral
elérendő szándéka nem-csak mederben
tartja a produkciót, ha-nem
általánosságban a különböző hely-színeken
is hasonló reakciókat vált ki a nézőkből.

A történet felépítése olyan, hogy
kezdetben kisebb bűnösnek tartják azt az
igazgatót, aki iszik, s maszek építke-
zéséhez néhány köbméter sódert állami
kocsin szállíttat ki a gyárából, mint a fő-
könyvelőt, aki intrikál és a nőket haj-
kurássza. Később azonban kiegyenlítő

dik ez a szimpátia antipátia viszony, sőt
amikor a vitavezető megszavaztatja a
közönséget, hogy az döntse el, a lehet-
séges büntetések közül mit érdemel a
társadalmi tulajdonnal hanyagul bánó
igazgató, elementáris dühvel fordulnak az
igazgató figurája ellen, s nem ritka az
olyan szélsőséges megnyilvánulás sem,
hogy: Szibériába vele! Mint jeleztük,
általános az a végkonklúzió, hogy
egyikük sem való vezető beosztásba. Az
előadás egy ünnepi párttaggyűléssel zárul,
amelyen még egyszer fellobban a két
ember közötti ellentét, valamint
legkésőbb itt merül fel a társadalmi-
politikai szervek, vezetők felelőssége is,
ez a rész azonban már tulajdonképpen
csak feszültséglevezető epizód a szavazás
után.

Az együttes tapasztalata szerint az ese-
tek többségében résztvevők mindegyike
megszólal a vitában, ha máskor nem, hat
a szavazáskor hallatja szavát. Azaz f e l -

szabadultan, gátlások nélkül nyilatkoznak
meg az emberek, még akkor is, ha
közvetlen vagy felsőbb szintű főnökeik is
jelen vannak. Úgy is fogalmaztak, hogy
egy ilyen színi forma a demokratizmus
előiskolája lehet. Ám nyilvánvaló, hogy
mégannyi ehhez hasonló dramatikus
foglalkozás sem lenne képes ezt a funk-
ciót betölteni, mindenekelőtt azért sem,
mert nem ez a feladata, egy előadás nem
helyettesítheti a demokratizmus legális
fórumait.

Ezúttal különösen élesen vetődik fel a
játékmód kérdése, ugyanis a játék akkor
igazán sikeres, hatásos, ha a színészi
jelenlét hallatlanul erős, de minden
teatralitás nélkül. Az előadásban többféle
színészi figuraformálással találkozhatunk,
egyértelmű, hogy sem az il-

lusztratív, sem a színpadi beleélős mód-
szer nem vezet célra. Az előadás kulcs-
figurája a vitavezető. Nemcsak a vita-
vezetés szabályaival, lélektani és szak-
mai fortélyaival kell tisztában lennie, ha-
nem otthon kell lennie abban a világban
is, amelyről az előadás szól, s amelyről a
résztvevők beszélnek. A műsor egyik
problematikussága éppen a széles körű és
mély tájékozódás hiányából fakad, hiszen
néha a résztvevők többet tudnak a
témáról, mint a játszók vagy a vita-
vezető. A műsorforma továbbfejlesztésé-
ről elmélkedve meggondolandó, nem
kellene az általánosságban fogalmazó
történetet például úgy élőbbé tenni, hogy
mielőtt egy-egy helyszínen ezt a
vitaműsort eljátsszák, az adott közösséget
szondáznák meg, s így a riport konf-
liktusa meg a vendéglátók háza táján
tapasztalható problémák közelebb kerül-
hetnének akár a vita, akár az eljátszott
történet szintjén.

Az amatőr színházak egyik legjellemzőbb
vonása az, hogy - szükségből,
mozgékonyságukból fakadóan a kö-
zönségük után mennek. Nem várják meg,
amíg a néző bemegy az előadásuk-ra,
ahogy ez a hivatásos színházak gya-
korlatában máig természetesnek tűnik,
hanem maguk keresik azokat az
alkalmakat, amelyek lehetőségeket
teremtenek a közönség és a színház
újszerű kapcsolatára. A felidézett
együttesek - az ama-tőr színjátszási
elmúlt évekbeli viszonylagos
kényelmessége után - ismét közönségüket
s egyúttal társadalmi helyüket is keresik.
Többnyire tapogatózva, de figyelemre
méltóan.

A vita darab „szereplői": a nézők


