
Fesztivál után — fesztivál előtt
MOZGALMAS ÉVET ZÄK

idén az amatőr színjátszó- 
mozgalom. Gondoljunk az év 
elején tartott m inősítőverse
nyekre, az irodalmi színpa
dok és színjátszó csoportok 
kazincbarcikai találkozójára, 
vagy a közelmúltban Tatabá
nyán m egrendezett IV. mun
kásszínjátszó találkozóra! És 
hátra van még — az évek so
rán hasonló rangot kivívott.
— decemberi ISZN, Balassa
gyarmaton. Ha hozzátesszük, 
hogy 1979-ben mindössze egy 
jelentősebb országos sereg
szem lével szám olhatnak a 
csoportok, akkor érthető, mi
ért vált szükségessé épp eb
ben az évben az amatőr szín
játszómozgalom , helyzetének  
újbóli vizsgálata, egyfajta 
mérlegkészítés.

Már a kazincbarcikai fesz
tivál alatt éles vita bontako
zott ki a szakmai tanácskozá
sokon, s ez a tatabányai ta 
lálkozón tovább erősödött. 
Olyannyira, hogy a szakmai 
tanácskozások csaknem na
gyobb szerepet kaotak, mint 
az egyes produkciók. A moz
galom jelenlegi helyzetének  
m egítélése azonban koránt
sem  volt egységes. Voltak, 
akik a látott (és nem  látott) 
előadások alapján az amatőr 
színjátszóm ozgalom  fellendü
léséről beszéltek, mások egye
nesen „tem etői” vészharango
kat kongattak.

Jellem ző, hogy Tatabányán 
m ég a zsűrin belül sem volt 
teljes az összhang. A moz
galomban tevékenykedő zsűri
tagok kím életlen — m inden
fé le  udvariaskodást mellőző
— kritikával ostorozták a cso
portok teljesítm ényét, míg a 
„profi”-színház szakemberei 
kedvezőbb, eleinte csaknem  
lelkes hangnemben nyilatkoz
tak a látottakról.

A nyílt, őszinte viták fe l
tétlenül jelzik, hogy a moz
galom kinőtte már a gyer
mekcipőt. Elbírja, sőt igény
li a szigorú bírálatot. Más

dolog, hogy ez az önvizsgálat, 
néha mazochizmusba hajló 
túlkapásokhoz vezetett, mely 
különösen akkor vált veszé
lyessé, mikor az ítészek né
melyike — botcsinálta doktor 
módjára —, „csupán felvágta  
a beteg testrészt, de elfelej
tette összevarrni”.

Nincs okunk kételkedni a 
kritikusok és önkritikusok jó
szándékában, de úgy véljük, 
az amatőr színjátszás színvo
nala sem miképp sem fest 
olyan tragikusan, mint aho
gyan azt többen látni vélték. 
Nem hagyhatók ugyanis fi
gyelmen kívül azok a m egvál
tozott tényezők,' m elyek nap
jaink amatőr színjátszóm oz
galmát meghatározzák. A lig
ha célszerű a mozgalmat a 
hatvanas évek végéhez, het
venes évek elejéhez, az 
„aranykorként” em legetett 
időszakhoz mérni. Az akkor 
kétségkívül újszerűnek ható — 
politikus hangot tudatosan 
felvállaló — csoportok előadá
sai után többen úgy fogal
maztak, hogy az amatőr szín
játszómozgalom bizonyos* fo
kig „szétfeszíti” a kőszínház 
korlátáit.

Tény, hogy az amatőr szín
játszás egyik nagy lehetősége 
— szemben a kötöttségeitől, 
nehezebben szabaduló „profi”- 
színházzal —, hogy gyorsab
ban képes „lereagálni” a tár
sadalomban végbem enő moz
gásokat, változásokat. Helyte
len lenne azonban az am a
tőr színjátszómozgalom tól 
kizárólag ezt a politikai ér
zékenységet számon kérni. Ter
m észetesen nem arra gondo
lunk, hogy az együttesek  
„őszi ködbe burkolózva”, a 
levelek  hullásán siránkozza
nak. Ilyen jellegű m egnyilvá- 
nulásokkal manapság egyéb
ként csak elvétve találko
zunk. Az idei bemutatók is 
bizonyították, hogy a  rende
zők tudják, miről kell beszél
ni, felism erték az amatőr szín
játszásban rejlő lehetőségeket.

A Kardos-testvérek újabb közös filmje

Egyszeregy

Csakhogy amikor a felszínes
ség vádjával illetjük őket. 
elfeledkezünk egy alapvető 
tényről, nevezetesen, hogy az 
amatőr színháznak nincs ki
alakult írói bázisa. A rende
zők más műfajban napvilágot 
látott m űveket — novellákat, 
kisregényeket stb. — kényte
lenek adaptálni. A kölcsön
vett művekből pedig csak 
ritkán sikerül az eredetivel 
közel egyenértékű színházi al
kotást létrehozni. A formai 
bravúrok között gyakorta el
vész a lényeg. A valóságfel
táró szándék veszít erejéből, 
nemegyszer közhelyszintre 
süllyed.

JÖ PÉLDA ERRE a Tata
bányán látott három Moldo- 
va-adaptációkísérlet. Egye
dül a budapesti Vári Szín
padnak sikerült — a mélyebb  
kritikai tartalmat úgy-ahogy 
megőrizve — „színpadképessé 
tenni”, képi humorral kiegészí
teni „A magyar atom ” című 
szatirikus írást.

A m unkásszínjátszók IV. 
országos találkozóján látott 
tizenkét előadás — noha csak 
szűk keresztm etszetét adta az 
amatőr színjátszómozgalom  
egészének —, kicsiben is jól 
tükrözte azokat a problém á
kat, m elyekkel a színjátszó
mozgalom jelenleg küszködik, 
s m elyek az egyes előadások
ban rendre kimutathatók.

Kitűnt, hogy a rendező köz
pontúnak tartott amatőr szín
házban, ma az amatőr szí
nészek teljesítm énye kereke
dett felül. Jó néhány esetben  
a kim agasló — hivatásos szí
nészek m ércéjével m érhető — 
alakítás m entett meg bukásra 
ítélt darabot.

Érdekes momentumra hívta 
fel a figyelm et egy-egy cse
lekményes, ám maradandó ér
téket nem tartalmazó darab 
közönségsikere. Nevezetesen  
arra a bizonyos „sztoriéhség
re”, melyről , a  rendezők több
sége hajlam os megfeledkezni. 
Márpedig az unalmas színpa
di játék a mégoly lényegre- 
törő amatőr színjátszásnál 
sem engedhető meg, nem be
szélve arról az elfogadhatat
lan szem léletről, miszerint az 
amatőr színjátszóknak eleve  
le  kell mondania — a hiva
tásos színházban nélkülözhe
tetlen — formai jegvekről, a 
m axim ális színpadi ismeretek  
megszerzéséről. A szcenika, 
térszervezés, színpadi mozgás, 
beszédtechnika stb. elsajátítá
sa a fejlett amatőr színját
szásnak is alapvető követel
ménye. (Beleértve a szüksé
ges, de önmagában nem  
elégséges csoporton belüli 
műhelymunkát.)

S EZZEL ELJUTOTTUNK
az amatőr színjátszómozga
lom legégetőbb gondjához — 
a szakmai tanácskozásokon is 
élesen felvetett — képzés és 
továbbképzés ma még való
ban megoldatlan problém ái
hoz. Ám ezek az igényként 
felm erült kérdések, éppenség
gel nem a mozgalom válsá
gát, hanem a „felsőbb osz
tályba lépés” szándékát bizo
nyították.

Pintér Károly

Megyei folyóiratunk, a  Pa- 
lócföld idei ötödik szám a vál
tozatos tartalomm al jelent 
meg. Ezúttal a teljesség igé
nye nélkül csupán néhány 
gondolatkörre hívjuk fel a fi
gyelmet, am elyekkel a  folyóirat 
foglal kézik.

A Kardos-testvérek — Fe
renc, a rendező és István, a 
forgatókönyvíró — nem elő
ször dolgoznak együtt. Közö
sen fém jelzik a korábbi évek
ből: az Egy őrült éjszakát, a 
Petőfi ’73-at, az Ékezetet. Mű
veikben rendszerint a ma 
kérdései felé fordulnak, é le
tünk fonákságait állítják ér
deklődésük fókuszába, a javí
tás, a felism ertetés, a rádöb- 
bentés és jobbítás szándéká
val.

Az Egyszeregy — legújabb 
közös munkájuk — szintén 
vígjáték, am ely hasonlóan 
több más alkotásukhoz, nem  
nélkülözi az ironikus, szati
rikus elem eket sem. A ka
cagtató, egyben elgondolkod
tató történet középpontjában, 
egy, a nagyravágyó papa jó
voltából „megduplázódott”

férfiember áll, aki Péterként 
és Pálként szerepel a hivata
los nyilvántartásban, s ennek 
m egfelelően két családja, 
munkahelye stb. van. A bo
nyodalmakat term észetesen  
ez a m egkettőzöttség okoz
za, mert nyilvánvaló, hogy a 
végtelenségig egy embernek, 
nem lehet két ■ ember helyett 
teljes értékűen helytállnia. 
Ezt a kettős szerepet a nagy
szerű Garas Dezső alakítja- 
Partnerei: Halász Judit, Pé
csi Ildikó, Bánsági Ildikó, 
Schütz Ila, Bencze Ferenc, 
Papp Zoltán. A film et Kende 
János fényképezte, zenéjét 
Szörényi Levente szerezte.

A film et Taron ma és pén
teken, Kisterenyén és a sal
gótarjáni November 7 Film 
színházban december elején  
játsszák.

Figyelmeit érdemlőnek tart
juk a Változó valóságunk ro
vatban a Nógrád megyében 
élő  nem zetiségi lakosság éle
téved, munkájával, művelődési 
viszonyaival foglalkozó írá
sokat. Mint ismeretes, ez év 
ősze a nemzetiségi kongresz- 
szusok ideje volt hazánkban. 
E kongresszusok igen nagy je
lentőségűek a nem zetiségi la
kosság életében, hiszen egy
részt áttekintést adnak arról 

,a fejlődésről, amely az eltelt 
időszakban az MSZMP lenini 
nemzetiségi politikájának ér
vényesüléseként hazánkban 
végbement, másrészt feltárják  
a még m eglevő gondokat, ki
jelölve a jövő teendőit. Ma
gyarországon jelenleg m int
egy félm illió német, szlovák, 
délszláv, román nemzetiségi 
lakos él. Amint azt Marczinek 
István N em zetiségiek Nógrád- 
ban című cikkében írja, me-4 NÓGRÁD — 1978. novembet 30., csütörtök

Életéről, munkájáról vall

A Szabó Magda regényéből 
készült tévéfilmsorozat, az 
„Abigél” a Magyar Televízió  
legnépszerűbb műsorai közé 
tartozott. Még ez idő tájt, hó
napokkal később is visszatérő 
beszédtémát jelent a tévéné
zők milliói számára. A siker
ben kétségkívül jókora sze
repe van a film béli A bigél
nek, azaz a József A ttila  
Színház művésznőjének, Sze
rencsi Évának. Két próba 
között, a déli szünetben be
szélgettünk.

— Túl az ugrásszerűen m eg
nőtt népszerűségen még 
m it kap a színésznő egy ilyen  
nagy sikert aratott sorozat
tól? És kötelezi-e ez valam i
re a nézőkké], a szakem be
rekkel és — önmagával szem 
ben?

— Ha nem lett volna ez a 
szerep, akkor is ugyanúgy 
csináltam  volna mindent. Cé
lom az, hogy mindig többet 
és többet nyújtsak az alakí
tásaimban. Az más kérdés, 
hogy egy ilyen siker milyen  
jól jön, szinte lendíti az em 
bert előre.

— Ismeri Szabó Magdát?

— Szem élyesen is többször 
találkoztunk. Gyakran bejött 
a forgatásokra, hozzá is szólt, 
segített a mű visszaadásá
ban. Szerencsénk volt. mert 
vélem ényem  szerint Zsurzs

Éva nagyon jól válogatta 
össze a szereplőket.

— Az Abigél szerepelői v a 
lam ennyien igen komoly bi
zonyítási lehetőséget kaptak. 
Hálás ezért az írónőnek és a 
rendezőnőnek ?

— A hála nem szerencsés 
kifejezés. Inkább m egbecsü
lésről beszélnék és nagyon 
megköszönném, hogy jól dol
goztunk együtt. Az sokat se
gített.

— Ha már az írónőről — 
és az írásról — szó esett, ké
rem, em lítsen néhányat ked
venc olvasmányai közül ?

— Nagyon szeretem József 
Attilát, az utóbbi időben 
gyakran forgattam M erle-kö- 
teteket, a maiak közül Ör
kényt és Csurka Istvánt em 
líteném.

— Ugorjunk vissza gyer
mekkorába. Olvastam, hogy 
előbb táncosnő akart lenni, 
majd rendszeresen focizott 
a grundon. Vajon ma milyen  
szerep jut életében a moz
gásnak?

— Sajnos, csak rendszerte
lenül tudok úszni és szíve
sen szaunázom. Régebben lo 
vagoltam is.

— Negyedik éve tagja a 
József Attila Színháznak. A 
társulati fellépéseken kívül.

hol láthatják-hallhatják ked
velői?

— Szinkronban keveset sze
repelek, legújabban viszont 
„beépültem” a Szabó -család
ba; Petinek a menyasszonya 
vagyok. Ezt nagyon szívesen  
csinálom. Legközelebb a 
„Január” című tévéjátékban  
kerülök a képernyőre, am ely
ben kedvem revaló epizód
szerepet alakíthatok.

— Hol töltötte az idei nya
rat és tervez-e nagyobb uta
zást 1979-ben?

— Voltam a Karlovy Vary- 
ban rendezett film fesztiválon, 
ahol — nem kis bosszúságom
ra — egy hat évvel előbb ké
szült fotót láthattam viszont 
magamról a plakátokon. Két 
hétre az NSZK-ba is eljutot
tam. A jövőről viszont igazán 
nem tudok m it mondani eb
ben a vonatkozásban.

— Szabad idejét m ivel töl
ti legszívesebben?

— Május óta saját lakás
ban lakom, annak berendezé
se azóta is tart. Nagyon sze
retem a lovakat. Ha már a 
lovaglásra nem jut időm, hót 
kimegyek a lóversenyre. Egy
szer film ben is lovagoltam, a 
„Törökfeies kopjá”-ban. Azt 
is Zsurzs Éva rendezte.

Jocha Károly

Mai

tévéajánfafunk
Intézet a tanulókért

A nagybátomyi 209. számú 
Zsinkó Vilm os Ipari Szakmun
kásképző Intézetben az utób
bi időszakban jelentős mér
tékben fejlődött a  diákok kép
zésének tárgyi, anyagi és sze
m élyi feltétele, javultak a  
tanulás és a szabad idő hasz
nos eltöltésének körülményei. 
Részben állam i pénzeszkö
zökből, részben a diákok tár
sadalmi tevékenységével több 
ezer forinttal növelték a ka
binetek felszereléséit, eszköz
állományát. A fiatalok lelke
sen vesznek részt a  szakmai 
versenyeken, s  az Alkotó if
júság pályázatokon évente az 
intézm ényben tanulók m int
egy egy harmad a m utatja be 
alkotását. A szabad idő hasz
nos eltöltését segíti az ifjúsá
gi klub, s  az általános és 
szakmai ismeretek gyarapítá

sához jelentős mértékben já
rulnak hozzá a különféle szak. 
körök, például a  szabás-var
rás é s  a  honismereti szakkör. 
A szakmunkásképző intézet az 
elm últ években több százezer 
forintot költött a  diákszociális 
ellátás javítására. A pénzesz
közöket elsősorban kulturális 
rendezvényekre, sportolási 
célokra, a  megem elt étkezési 
normák fedezésére fordítják. 
Az eltelt egy év alatt lénye
gesen szilárdult a tanulók fe
gyelm e is. Amíg a két évvel 
ezelőtt kezdődött tanévben az 
intézm ényben a társadalmi tu 
lajdon rongálásának értéke 5152 
forint volt, addig egy évvel 
később 523 forint. Az eredmé
nyek javarészt az intézeti 
KISZ-bizottság és az osztály- 
közösségek felelősségteljesebb  
tevékenységének köszönhetők.

Zenetanárok hangversenye
A b a lassagyarm ati R ózsavö lgy i 

M árk Z en eisk o la  m ű vésztan ára i a 
m in ap n agy sik erű h a n gversen yt  
adtak az in tézm én yb en , am ely n ek  
term ét zsú fo lá sig m eg tö ltö tték az  
érd ek lődők . A K om m u n isták  
M agyarországi P ártja m ega lak u 
lá sán ak 60. év ford u ló ja tisz te le tére  
ren d ezett k on certen k lasszik u s  
szerzők  — töb b ek  k özött B ach , 
M ozart, B eeth oven — m ű vei sze 
rep eltek . A  zen eisk o la  m ű vészta 
nárai — E m b em é N óti E rzsébet, 
K rutsch K atalin , P alánk! Éva,

Som ogyvári n d ik ó , M óri P é te m é , 
E m ber P éter, F ogarasi B éla , K o- 
m ád y G erzson, H orváth János, 
S án dor Ján os é s  Szű cs F erenc — 
nagy  ig én y e ssé g g e l szó la lta tták  
m eg a m ű vek et, rem ek  zen ei é l
m én yb en  részesíte tték  a há lás  
h a llgatóságot. A  m eg lep etés  ere
jév e l hatott B eeth o v en  k lar in ét
fa g o tt d u ó in ak előad ása , m e ly a 
fia ta l Sán dor J án ost (k larinét) és  
H orváth  Ján ost (fagott) h an gsze
rük v irtu ózak én t ism ertette  m eg.

17.00: A SZOVJET TELEVÍZIÓ  
ESTJE.

„G azdag összeá llítá ssa l várja  a  
te lev íz ió  a  m agyar  n éző k et a 
szo v jet te lev íz ió  e stjén  — m on d 
ja a  szerk esztő , B á llá  É va. — Az 
adásban  sze m é ly e se n  is  m eg je le 
nő v en d ég ü n k : Szvetlán a  Z silco - 
va, a  m o szk v a i te lev íz ió  bem oh*  
dón ője m ár nem  ism eretlen  n á 
lun k . E zúttal is  ő le sz  az  e g y es  
program ok to lm ácso ló ja . É rd ek es  
d ok u m en tu m film ek et lá th atn ak  
m ajd: íg y  az  „U tazás O gyesszá - 
tól L en ingrád ig” c ím ű  ö sszeá llí
tást, a m e ly  a term észeti és  a  
történ elm i v ilágb a  ka lau zo l el 
b enn ünket, a „L ev  T olsztoj é le té 
ről” k észü lt d ok u m en tu m film  szép  
és r itka  érd ek ességű , gazdag  
an yag , o ly a n  rész le tek et is tar
ta lm az, m in t az íróóriás u to lsó  
m oszk vai u tazásán ak  ered eti film -  
fe lv é te le i 1009-ből. „V iktor S za n y e-  
jev  titk a ” c ím m el p o rtré -ö ssze 
á llítá st lá th atn ak  a három szoros  
olim p ia i é s  v ilágb ajn ok ró l. Az  
est m ásod ik  részéb en  sorra kerü lő  
film b alett, a „G alath ea” a  „M y 
fa ir L ady” c ím ű m u sica l ö tle tg a z
dag fe ld o lg o zá sa ; H iggin s p rofesz- 
szor n em  b eszé ln i, han em  tá n co l
n i tan ítja a lond oni v irágáru s
lán yt. A prágai tv -fc sz tiv á lo n ez 
a tv -f ilm a zen és kategóriában  
nagyd íja t n yert. V égül eg y k ü lö 
nös érd ek esség : „A z eg y etlen  
k óp ia” c ím ű film , am ely  a k ü 

lönb öző n em zetiségű operatőrök  
összeg y ű jtö tt bravúrjait m u tatja  
be sorozatb an . Az est S osztak o-  
vics és B rah m s zen éjév e l zárul.

A Palócföld
gyénk négy járásának 24 köz
ségében élnek szlovák, illetve  
német ajkú lakosok. A körül
belül tízezer nem zetiségi lakos 
megyénk lakosságának több 
mint négy százalékát jelenti. 
Legtöbben, mintegy 35—38 
százalék, a rétsági járásban é l. 
nek.

Életkörülményeik, életszín
vonaluk alakulása m egegye
zik az azonos környezetben  
élő magyar lakosságéval. Azo
nos ütemű általános és szak
mai m űveltségük em elkedése 
is. Mindez term észetesen nem  
jelenti, m intha nem lenné
nek gondok is. Ezek elsősor
ban abból adódnak, hogy a 
nemzetiségi lakosság általá
ban a kisközségek kategóriá
jába tartozó településeken él, 
am elyek földrajzi, gazdasági 
adottságaiban viszonylag több 
a kedvezőtlen vonás. Mind
ezek ellenére elmondhatjuk, s 
erről Marczinek István is 
örömmej szól, hogy e települé
sek fejlődése az utóbbi évek
ben meggyorsult. A z V. öt-

új számáról
éves tervben a fejlesztésre, 
felújításra fordított jelentős 
öszeg több, mint felét okta
tási és egészségügyi célok 
m egvalósítására költötték. A 
cikk szerzője részletesen szól 
arról, hogy a nemzetiségek  
képviselete a választott testü
letekben a számaránynak meg
felelő, s  igen jó arányú, „a 
magyar és nem zetiségi lako
sok közös közéleti tevékenysé
ge egyértelműen a szocialista  
nemzeti egység erősödéséről 
tanúskodik” — írja.

E témakörhöz tartozik Kő- 
Szabó Im re riportja is, Több 
n yelven .. .  címmel. Ebben szó 
esik, többi között a bánki 
nemzetiségi találkozóról, am e
lyet idén tizenkettedik alka
lommal tartottak meg a Nóg
rád megyei nem zetiségi na
pok rendezvényeként, s nem 
zetiségi lakosok vallanak é le
tükről, munkájukról, boldogu
lásukról.

Szem besítés 2. cím mel o l
vashatjuk P. A. interjúját. 
Mint köztudott, a Nógrád m e

gyei pártbizottság kezdem é
nyezésére a Társadalomtudo
mányi Intézet 1971-ben mű
velődésszociológiai felm érést 
végzett a salgótarjáni m un
kások körében. Ekkor mintegy 
másfél ezer dolgozóról készült 
kérdőíves felmérés, am ely
nek anyaga a közelm últban  
könyvalakban is m egjelent. 
A felm érés óta hat-hét év 
telt el. Mi történt azóta a 
„mélyinterjúkban” szereplő  
munkásokkal? E kérdésre vá
laszolandó ad helyet a Palóc
föld immár a második inter
júnak.

Végezetül egy szomorú ak
tualitás. A szépirodalmi ro
vatban Vihar Bélát köszönti a 
lap 70. születésnapja alkalm á
ból. A költő élete és m unkás
sága Nógrádhoz is kötődött, 
különösein Szécsényhez. A 
Nógrád megyei Tanács a Ma- 
dách-em lékplekettet 1965-ben 
adományozta Vihar Bélának a 
megyei kulturális életben való  
érzékelhető jelenlétéért. Vi
har Béla köszöntése immár 
emlékének szól, a költő — 
mint hírül adtuk — nemrég 
elhunyt.
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