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Folyamatos megújulás

Beszélgetés a Huszonötödik Színház
művészeivel

Gyurkó László a Valóság 1974 áprilisi
számában részletesen, hitvallásszerűen
megfogalmazta: milyen színházat szeret-
ne. Abból, hogy azt a bizonyos színházat
csak szeretné Gyurkó, következik, hogy

ilyen még nincs, s nyilvánvalóan követ-
kezik az is, hogy a Huszonötödik Szín-ház
magában hordja az eszményi csíráját, sőt
jó néhány jegyét meg is valósít-ja.

Tanulmányában Gyurkó László többek
között azt írja, hogy „a színház folyamat;
egyetlen jó produkció még nem igazán jó
színház; jó színház az, mely folyamatosan
képes jó produkciókat létrehozni". Más
helyen : „nemcsak az eredmények és a
sikerek halmozódnak föl, hanem a hibák is
beleépülnek a je-

lenbe és a jövőbe; a kisebb-nagyobb
döccenőket, megoldatlan problémákat,
apróbb vagy súlyosabb hiányosságokat
ideig-óráig lehet feledni és feledtetni, de
ha a színház nem képes újra és újra meg-
teremteni az alkotómunkához elenged-
hetetlenül szükséges összhangot a kon-
cepció és a társulat, a világnézet és a
közönség, a tehetség és a lehetőség között
- még akkor is, ha ez az összhang sosem
lesz tökéletes, ha minden probléma
megoldása új problémát szül -: a csőd,
legyen az látványos széthullás vagy
csendes agonizálás, elkerülhetetlen."

Folyamatosság és az állandó Megújulásra
való képesség - mit jelent ez a
Huszonötödik Színház esetében? Erről
beszélgettünk a színház művészeivel.

- A színház idén kezdte meg ötödik
évadját. Négy év alatt tíz bemutatójuk
volt. Ha magamban rendszerezném a
produkciókat, többféle osztályozás kí-
nálkozna. Engedjék meg, hogy most for-
málisnak és mechanikusnak tűnő szétvá-
lasztással éljek: az első időben főleg egy-
egy színészre épített előadást mutattak be,
később egyre inkább a közösségi
produkciók domináltak. Az évad elején
több új taggal bővült a társulat, rutinos,
erős egyéniségű színészeket szerződtettek.
Megkockáztatható a feltételezés: ismét a
színészközpontú produkciók kora
következik, avagy egyfajta szintézis jön
létre?
Szigeti Károly: Nem hiszem, hogy bár-
miféle koncepciót kellene keresni a négy
év alatt bekövetkezett ilyenfajta válto-
zásokban. Inkább szükségszerűség volt ez,
az adottságokból következett. Kezdetben
színészeink voltak, s nem is akár-milyenek!
De hiányzott a megfelelő „háttér", a
színészegyüttes. Aztán az évek során
felnőtt, kinevelődött egy új
„színészcsapat". Azok, akik az Egyetemi
Színpadról, más amatőr együttesektől vagy
csak egyszerűen az utcáról különböző
indítékkal hozzánk csatlakoztak, felnőttek
a feladathoz, s közülük nem egy ma a
színház vezető művésze. Ehhez a
folyamathoz másfajta játékformára,
stílusra volt szükség, olyanra, amelyben
nem elsősorban az egyéni produkciók a
döntőek. így kerültünk közel az együttes
játékhoz, ami számunkra különben is az
egyetlen lehetséges megnyilatkozási forma.
Az együttes teljesítmény ugyanis
színházunk lényege. Ebből a szempontból
példaképem Ljubimov színháza, ahol
egyszerűen nincs statiszta. A legnagyobb
művészek sem tekintik alacsonyrendű
feladatnak a kis szerepek el-
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játszását; aki az egyik este főszereplő, az
másnap lehet, hogy szótlan résztvevője a
játéknak. A résztvevőn van a hang-súly,
ugyanis ott mindenki egyenlően fontos
részese a produkciónak. S ennek a mi
térszínházunkban hatványozottan így
kellene lennie. Számomra az együttes játék
nem drillel létrehozott egységet,
a színész egyéniségének kiirtását jelenti.
Hanem azt, hogy a színész ne robbantsa
szét magánszámával az előadást, hogy a

rendező koncepciója mellett ne legyen még
négy vezető színésznek külön-külön egyéni
elképzelése.
Jordán Tamás: A produkciók közösségi
jellege és a színész szabadsága - ez alapvető
dilemma. De a kettő nem zárja ki egymást,
sőt! A Vörös zsoltár ebből a szempontból,
ha lehet, végletes példa. Hiszen látszólag
csak a szigorúan megkoreografált
mozgásformák megvalósítására kell a
színész, arra, hogy egy-szerre lépjen, emelje
fel a karját és így tovább. Holott ehhez a
darabhoz legalább akkora színészi
teljesítmény kell, mint egy
hagyományosabb formanyelvűhöz. Itt
elsősorban a színészi közlésvágynak, a
mondanivalónak kell érvényesülnie.
Ha a Vörös zsoltár előadásai nem mindig
azonos színvonalúak,
annak főleg az az oka, hogy nem
mindegyikünk tudja felidézni a főpróba, a
bemutató feszültségét, amikor a
koreográfia megtelt tartalommal, és azt
jelentette, amin k szántuk, és amikor
létrejött valami leírhatatlan kontaktus a
néző és a színé z között. A legmagasabb
művészi élmény a katarzis ritka állapota
következett akkor be, azt hiszem, a
nézőtéren is, de bennünk bizonyosan. Ezt
sorozatba csak a mesterséget a mainál
jobban tudó színészek képesek létrehozni.
Tehát a színészek mesterségbeli tudását
kellene fejleszteni a közösségi produkciók
sikere érdekében is.

- Valószínűleg a mesterség alaposazbb
elsajátítása sem árt. De úgy érzem,
nemcsak a mesterséggel van baj a Vörös
zsoltárnál és más daraboknál is. Amikor
üres tekinteteket, mechanikusan
végrehajtott mozdulatokat látok,
óhatatlanul felmerül a kérdés: azonos
célért azonos gondolatok jegyében lépett-e
színre minden szereplő? Ugyanaz a hit
vezérli-e a színészt és a darabok
megálmodóját? Iglódi István: A hit is
technika kérdése. A hit önmagában mit
sem ér, azt ki kell fejezni, láthatóvá,
átélhetővé kell tenni. Végletesen
fogalmazva: tulajdonképpen nem is a hit
maga a fontos, hanem az, hogy a néző
számára megjelenjen az a

bizonyos hit. S ez bizony mesterségbeli
kérdés. Én technikai minimumnak te-
kintem, hogy valaki, aki színpadra lép,
szépen beszéljen, jól mozogjon. De a
mesterség mindig művészi kérdés, tehát a
technikai minimumon túl levő kérdés. A
mi produkcióinkban is létre kell jönnie -
jobb szót nem tudok rá - az átlé-
nyegülésnek.
Jobba Gabi: Itt aztán igazán kell! Éppen a

Vörös zsoltár próbáinál gondolkodtam el
azon, milyen elképesztően nehéz feladat
ezt a darabot játszani. Talán nem is nekem,
hanem azoknak, akik először voltak ebben
a produkcióban színpadon, s alapvető
technikai problémákkal küszködnek. Pedig
állítom, mindenki maximális teljesítményre
törekedett, de ...
Iglódi István: Igen, de maximálisra csak
törekedni nem elég. Mert a térszín-házban
a nézőtől karnyújtásnyira nem lehet csalni.
Minden más színházi formánál lehet. A
körítéssel - világítással, díszlettel,
jelmezekkel, számos színészi fogással, a
nézőtér és a színpad távolságából adódó
attrakcióhatással - elfedhetők az előadás
hiányosságai, legfeljebb később rájövök,
hogy becsaptak. Nálunk ezek a
segédeszközök hiányoznak. Nagy hibák,
bakik lehetnek az elő-adásainkon - vannak
is, például az egyik Vörös zsoltár-
előadásnál végig belógott az Utópia
akasztókötele -, de ezek nem befolyásolják
különösebben az élményt. Ám dolgozhat
mindenki precízen, egyszerre, ha hiányzik
az a bizonyos átlényegülés, megette a fene
az egész előadást. S ennek az átlényegülés-
nek a metodikáját kellene kidolgozni, ta-
nítani.
Szigeti Károly: A mesterség üres vir-
tuozitása elviselhetetlen és bosszantó.
Önmagában a mesterségbeli tudás nem
elegendő. A mögöttes - nevezzük vi-
lágnézetnek, történelemszemléletnek vagy
egyszerűen intellektuális felfogó-
képességnek - szükséges ahhoz, hogy
valaki ebben a játékkörnyezetben meg-
feleljen.
Jordán Tamás: És színészi tartás meg
közlésvágy. Az első percekben - idéz-
hetem bármelyik előadásunkat - még nem
lehet tudni, miről, hogyan fog szól-ni az
előadás, a nézőknek mégis tudni, érezni
kell, hogy itt tisztességes és valódi
közlésvágy van mindenkiben. A tisz-
tességes szándékunkban, azt hiszem, nem
[ehetett kételkedni egyetlen produk-
ciónknál sem.

Iglódi István: A színészcentrikus - ne-

vezzük így - és a közösségi játék szem-
beállítása, gondolom, már az eddigiekből
is kitűnik - nem szerencsés. De talán még
jobban megvilágítja a színész különleges
feladatát és szerepét ebben a
játékformában, ha a „negatív rivalda"
hatására utalok. Itt végzetes érzelmeket
kell elhitetni intim környezetben. Minden
lazítás, hanyagság...
Gyurkó László: ... és indiszpozíció, hiszen
ez mindenkivel előfordulhat ... Iglódi

István: . . . i gen , szóval minden pillanatnyi
kihagyás azonnal meglátszik, és ez
kizökkentheti a nézőt az előadás
menetéből, megszakadhat a kapcsolata a
színészekkel. Másfelől pedig a színésznek
olyan koncentrált állapotban kell lennie,
hogy túl tudja tenni magát a nézőtér
mikroreagálásain is. Mert minden
reagálást, legyen az mosoly, fintor, te-
nyérbe süllyesztett arc, a bőrén érez a
színész. S ehhez a koncentrált állapothoz
eljutni, ez is mesterségbeli kérdés, ha úgy
tetszik, az átlényegülés része.

- A színház eszményének megfelelő,
ideális színészről Gyurkó László azt ír-ja,
hogy legyen művész és társadalmi lény, a
rendezőről pedig azt, hogy önálló alkotó
művész. A Huszonötödik Színház
produkcióinál hogyan érvényesül a szí-
nésszel és a rendezővel szemben támasz-
tott fenti követelmény? Különös tekin-
tettel arra, hogy számos előadás több
rendező „műve", s a próbamunkát a
színészek és a rendezők aktív együttmű-
ködése jellemzi.
Szigeti Károly: A rendező a
legmesszebbmenőkig szuverén alkotó.
Amikor előfordul, hogy többen rendeztük
az előadást, annak mindig külső kénysze-
rítő körülmény volt az oka. Gyorsabban,
felkészületlenebbül kellett dolgoznunk,
mint máskor, s ezt egy rendező igaz
lelkiismerettel nem vállalhatta. Ezért
ketten-hárman „tettünk ki" egy ideális,
sokoldalú alkotót. Meg kell mondanom,
hasznosak is a közös rendezések.
Könnyebb, kényelmesebb a bírálgatás, a
kontrázás, mint a közös kínlódás, az
egymás szüntelen kontrollálása, a sokszor
kíméletlen viták. De ez utóbbi az, amiért
érdemes mégis csinálni. Minden
munkában csak az egy-mással szembeni
teljes nyíltság vezethet eredményre, s ez
kell hogy jellemezze a színészekkel
kialakítandó kapcsolatot is. A rendezőnek
pontos és határozott képet kell
kialakítania a darabról, de ami-kor elkezd
a színészekkel dolgozni, attól kezdve a
színész legyen a főszereplő. A rendezőnek
módot kell adnia a



színésznek a gondolkodásra, az alkotó
munkára, ehhez megfelelő légkört, köz-
szellemet kell teremteni. Például a M-AD-
Á-C-H esetében a darabot többször
átdolgoztuk. S mondhatom, hogy az egész
társulat nemegyszer, amikor be-jelentettük,
hogy mindaz, amit eddig csináltunk, nem
jó, valami másra lenne szükség, átalakult
dramaturgiai, montázskészítő közösségé. A
rendezőnek az a feladata, hogy a színészt
improvizációk sorára késztesse, hogy egy-
egy fel-adatot nagyon sokféleképpen
próbáljon megoldatni, s ne azonnali kész
megoldásokat várjon. A próbákat szentnek
kellene tekinteni, s megadni azt a lehe-
tőséget, hogy sok elképzelés szülessen
ugyanazon cél érdekében; hogy alkotó
munkává váljon az útkeresés; hogy minden
színészi eszköz a legjobban szolgálja a
közös mondanivalót.

- A M-A-D-A-C-H esetében ez utóbbi
követelmény nem mindig érvényesült, jó
néhány színészi megoldás ön-célúnak
hatott, Például szépen húzódzkodnak a
színészek, de kérdés: minek? Szigeti

Károly: Éppen hogy nem szépen
húzódzkodnak, mert nem azt fejezik ki
vele, amit szerettünk volna !
Iglódi István: Hogy milyenek a M-AD-A-
C-H eszközei, játékstílusa, arról lehet
vitatkozni. De itt megint a mesterségbeli
tudás hiányához érkeztünk vissza. A testi
erő, a húzódzkodás, a bukfenc, a szaltó
szép dolog, de csak akkor színházi eszköz,
ha valamit ki tudok velük fejezni. Ekkor
már művészi eszköz.
Gyurkó László: Azt mi magunk tudjuk
legjobban, mennyi minden maradt üres,
mondhatnánk formális megoldás csak
azért, mert a színész nem tudott felada-
tának kellőképpen eleget tenni. Ezzel
kapcsolatban a közismert tyúk-tojás kérdés
merül fel. Ki akarunk alakítani egy új
formanyelvet, ehhez megfelelően képzett
és felkészített színészek kellenek.
Képezzünk először ilyen színészeket, és
csak azután mutassuk be a darabot? Vagy
pedig előadások közben tanulják meg a
színészek a formanyelvet? Meg-
győződésem, hogy az utóbbi a helyes
megoldás. Egy kísérletező színház - nem
szeretem a kísérletező jelzőt, hiszen min-
den művész kísérletezik, de ebben az
esetben jobbat nem tudok - csak az elő-
adások tükrében alakíthatja ki a maga
stílusát, formanyelvét.
Szigeti Károly: Én is vallom, hogy min-
denképpen ezt kell csinálnunk. Önálló
stílust, színházi iskolát csak akkor lehet

teremteni, ha annak minden hatáselemét
sokszorosan kipróbáltuk, felülvizsgáltuk,
ha megkeressük a hanghatások
legszélesebb lehetőségét, a világítás, a
hangosítás, a színpadi mozgás megannyi
variációját és így tovább. Ez laboratóriumi
körülmények között nem megy, csak
előadásokon keresztül, a közönséggel való
szembesítés útján. Például a leningrádi
Akadémiai Gorkij Színház elő-adását
nézve döbbentem rá, milyen ma-gától
értetődő könnyedséggel, természetességgel
ismernek és játszanak egy stílust -
nyugodtan mondhatom: iskolát - fiatalok
és idősek. Ez Magyarországon nem alakult
ki. Még azoknál a ki-tűnő vidéki
előadásoknál is, amelyek látszólag egységes
stílust képviselnek, feltűnő, hogy nem
mindegyik színész képes vagy hajlandó a
rendezői koncepciónak megfelelően
játszani, vagy csak jobb belátása ellenére
teszi. Hogy ez a helyzet megváltozzék,
ehhez nemcsak egyetlen vagy néhány
színházban kell megújulnia a
játékfelfogásnak, hanem komplex
változásra van szükség, az írók, a
színészképzés, a művészi közvélemény
áthangolására.

- A közhangulat, a közvélemény azonban

igen nehezen változtatható. A Hu-
szonötödik Színházzal kapcsolatos köz-
hangulat, különösen a színházi világban,

úgy tudom, nem egységes. Mi ennek az
oka?

Gyurkó László: Színházunk törzsközön-
sége fiatalokból áll. Nem tudunk annyi
előadást tartani, hogy ne teljen meg a
nézőterünk. Mi tehát nem panaszkod-
hatunk a közönségünkre. Ugyanakkor nem
hallgatható el, hogy nem minden fórumon
olyan kedvező a fogadtatásunk, mint a
törzsközönségünknél.
Jordán Tamás: Vannak, akik, ha ugyan-
azt, amit mi mutatunk be, mondjuk egy
birminghami együttes előadásában látnák,
másképpen, lelkesebben reagálnának.

Szigeti Károly: Nagy érdeklődéssel fi-
gyeltem az újságokat, vajon az őszi Bács-
Kiskun megyei turnénkról vagy a belgrádi
BITEF-en való szereplésünkről mit írnak.
És rangos lapok, művészi hetilapok nem
közöltek egyikről sem egy sort.
Jordán Tamás: Ami a kollégák véleményét
illeti, rendkívül vegyes. Vannak, akik a
mindenáron való elkülönülést, a
különcködő modernkedést vetik a sze-
münkre, vannak, akik azt állítják, azén
játszunk közösségi darabokat, mert ke-

vés és rossz színészünk van. Pedig a
helyzet fordított: nem a színészanyag
szabja meg a darabot, hanem a világnézeti
alap, a közlési vágy, s ennek kell
megfelelnie a színésznek.

Iglódi István: De vannak olyanok - ezt is
tedd hozzá -, akiknek nagyon tetszik az
előadásunk, de hozzáteszik : én ezt nem
tudnám végigcsinálni. Ők látják mindazt a
nehézséget, többletkövetelményt, amiről
az előzőekben már volt szó. Az ő
szavukban az elismerés is ben-ne van. Úgy
érzem, hogy egy út bizonyos részét
megtettük. Létezik a magyar színházi
közízlésben egy íratlan mérce. Ha ehhez a
mércéhez méretünk, akkor mindig
könnyűnek találtatunk, mindig rossz
színházat játszunk. De nekünk éppen ez a
mérce ad létjogosultságot, mert ezt a
mércét kell megváltoztatnunk elő-
adásainkkal. A nagyon jó előadásainkkal.

Jobba Gabi: Ha az ember külföldi új-
ságokban megjelenő és a magyar színházi
élettel foglalkozó beszámolókat olvas, azt
látja, hogy a Huszonötödik Színház soha
nem marad ki a méltatásból.

- A külföldi elismerést jelzi az is, hogy a
Huszonötödik Színházat már másodszor
hívták meg a BITEF-re.
Gyurkó László: A belgrádi BITEF, úgy
hiszem, a három legrangosabb színházi
találkozó egyike. Nem szokásuk ugyan-azt
az együttest többször meghívni. Éppen
ezért rendkívül megtisztelő számunkra,
hogy a Fényes szelek után most a M-A-D-
Á-C-H-csal szerepeltünk másodszor a
fesztiválon. Majd minden előadást láttunk
- a társulat a saját pénzén maradt ott, hogy
minél többet tapasztalhasson -, s
állíthatom, nem vallottunk szégyent. Ezt
igazolják a kritikák, s a legtekintélyesebb
jugoszláv kritikusok kerekasztal-
beszélgetése, amelyen a legjobb három
produkció közé sorolták a M-A-D-Á-C-H-
ot. Rend-kívül rossz időben, zuhogó
esőben, minden közlekedési eszköztől jó
húsz percnyire játszottunk, mégis zsúfolt
házunk volt. Nagy élményünk: Efrosz Don
Juanja, Swinarski Szabadulása, és érdekes
volt a Belgrádi Drámai Színház Tarelkin
halála-előadása. Az egyik nagy „slágert",
Wilson produkcióját én nem szeretem. Jó
néhány rossz, naturalista elő-adást,
érdektelen modernkedő produkciót és
kifejezetten nem színházi látványosságot,
hangversenyt láthattunk. Elő-adásunkról a
belgrádi televízió színes filmet is készített.



Jordán Tamás: A belgrádi közönség sok-
kal természetesebb, mint a magyar, így
például azokról az előadásokról, amelyek
nem érdeklik a nézőket, egyszerűen
elmennek. A mienkről nem mentek cl. A
M-A-D-Á-C-H első perceiben, a
labdázáskor a nézők rögtön
játékostársunkká váltak, „kapura lőttek",
„bombáztak" bennünket, percek alatt
megteremtődött a darab alaphangulata.

- A sikeres fesztiválszereplés
felvillantott képei után - befejezésül - a ter-
vekről szeretnék információt kapni.
Gyurkó László: A napokban lesz az első
bemutatónk; Szuhovo-Kabilin Tarelkin
halála című darabját színházunk új tag-ja,
Szőke István rendezi, és befejezéséhez
közelednek Kőműves Kelemen-darabom
próbái, Szigeti Károly rendezé-

sében. Az évad harmadik bemutatóját
Iglódi István viszi színre. Színházunk
életében egy-másfél év múlva jelentős
változás következik be. A beszélgetés
elején megfogalmazódott a kérdés: fo-
lyamatosság vagy megújulás? Igyekeztünk
választ adni : folyamatosság és megújulás.
Az eddigi tíz bemutatónk mind más-más
jellegű volt, mégis - úgy gondolom,
nemcsak mi látjuk így - mindegyik magán
hordta a színház jel-legét, stílusát. A
színház programja továbbra is változatlan,
stílusa is lényegében megmarad. De az új
körülmények új helyzetet teremtenek.

A beszélgetésünkben annyiszor említett
külső körülmények ismét megújulásra
sarkallnak. Szeretnénk, ha a folya-
matosságot megtartva akkor is mindig

meg tudnánk újulni, amikor erre nem külső
tényezők késztetnek bennünket.

*

A Huszonötödik Színház öt évadja alatt
két színházhelyiségben, de tulajdonképpen
soha nem igazi színházi körülmények
'között dolgozott. Ahhoz, hogy programját
valóra tudja váltani, a belső feltételeken túl
az alapvető objektív létfeltételeket is
biztosítani kell. Tudomásunk szerint
minden érdekelt és felelős szerv egyetért
abban, hogy állandó színházhelyiségre van
az együttesnek szüksége, és reméljük, a
közeljövőben ez a gond véglegesen
megoldódik. És ez esetben - a
folyamatosságot megtartva - nemcsak
akkor újíthatnák meg magukat, amikor erre
a külső körülmények sarkallják őket.

Nánay István

Jelenet Hernádi Gyula Utópiájából. Középen: Iglódi István (Huszonötödik Színház)


