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Fehérgyarmaton - a
Huszonötödik
Színházzal

(Szeptember 18., szombat) Szemerkél,
meg-megered, majd néhány percre eláll az
eső. A sem nem város, sem nem falu
szatmári járásszékhelyen a kora délutáni
órákban imitt-amott kerülgeti csak a
tengernyi tócsákat néhány ember. A
műemlék református templom mellett, a
művelődési ház tetejéről szünet nélkül
harsogja a hangszóró a tánczenét, és
közben ismételten felhívják a lakosság
figyelmét, hogy délután a presszóban Cseh
Tamás zenés műsora hallható öt forintért,
este meg a Huszonötödik Színház
fehérgyarmati szereplését a Vörös zsoltár
előadásával fejezi be, jegyek ára húsz
forint, néhány még kapható.

(Tények) A Huszonötödik Színház
immár negyedik évadját kezdi vidéken,
most Szabolcs-Szatmár megye tucatnyi
községét, kisvárosát kereste fel a társulat.
S nemcsak a repertoáron levő Hast és
Vörös zsoltárt játszották, hanem fellépett
önálló műsorral Sándor György, Galán
Géza, Cseh Tamás, Koltay Gergelyék,
valamint majd' tíz rendhagyó irodalomórát
is tartottak. Tíz nap alatt több mint
harminc fellépés. Igen nagy munka
fizikailag és idegileg egyaránt.

(Műsor - üzemben) A máskor szombati
csúcsforgalmat lebonyolító presszó csak-
nem üres. Négy asztal összetolva, körü-
lötte a színház néhány tagja Gyurkó
Lászlóval. A kis brigád már túl van egy
műsoron, a Ruházati ipari KTSZ üzemé-
ben adtak félórás programot. A hosszú,
varrógépekkel teli csarnokban a műszak
befejezése előtt megjelentek a színészek, a
zenészek, pár pillanat alatt felmérték a
terepet és elkezdték a népdalokból, Ka-
rinthy-, Apollinaire-, Lázár Ervin-mű-
vekből összeállított irodalmi műsorukat.
Az asszonyok egymást intették csendre,
kapcsoltatták ki a gépeket, értették is, nem
is, mit keresnek náluk a művészek. Végül
is a fél óra kevésnek bizonyult ahhoz,
hogy felengedjenek. Már csak azért is,
mert volt közöttük, aki az utolsó
percekben akarta biztosítani a teljesít-
ményét, és dühöngött a kiesett idő miatt.
Mások, nem is kevesen, attól tartottak,
hogy sokáig elhúzódik a hacacáré és akkor
lekésik a buszt. A legtöbben nem

tudtak mit kezdeni a látogatással, a mű-
sorösszeállítással. A színészek se nagyon
érezték jól magukat, nem voltak képesek
kapcsolatot kialakítani a közönséggel, s
csak tűnődhettek: más műsor kellett volna,
vagy másképpen esetleg máskor játszani,
avagy jobban előkészíteni a fel-lépést?

(A tűnődés folytatása) Nem előzmények
nélküli a Huszonötödik Színház
próbálkozása. Hiszen jó néhány amatőr
együttes is játszik több-kevesebb rend-
szerességgel üzemi környezetben. Magam
is láttam nem egy ilyen produkciót, s
megfigyelhettem a közönségreakciót.
Mindig azt kellett éreznem - függetlenül a
produkció műfajától, színvonalától :
idegenkedés fogadja ezeket az előadáso-
kat. S nemcsak a szokatlanságuk miatt,
nemcsak a mindennapos, beidegzett
rutintevékenység kényszerű felborulása
miatt, de a rossz emlékek, ennek a mű-
fajnak a negyedszázada volt „divatja"
miatt is. Pedig az üzemekben, munka-
helyeken játszott előadásoknak nagy
szerepe lehetne. Svédországban például
külön színházi csoportosulás foglalkozik
az úgynevezett szociológiai színházzal.
Egy-egy társulat hónapokig gyűjti az
adatokat, élményeket a kiválasztott
üzemben, hogy a valóság elemeiből állít-
hassák össze darabjukat, melyet aztán ott
is játszanak cl. A hatás egyes esetekben
óriási, például a Volvo-gyár embertelen
ütemű szerelőszalagjának leállítását és
ésszerű sebességűre való átállítását egy
ilyen műsornak köszönhetik a munkások.
Dél-Amerikában vagy az Egyesült Álla-
mokban pedig számos együttes él a fel-
világosítás, a nevelés színházi eszközeivel
üzemi környezetben. Miért ne lehetne
bizonyos kérdésekről, emberi, morális
problémákról nálunk is így szólni? De
ehhez nem elég csupán valamilyen mű-
sorszolgáltatás. Ehhez ismerni kellene
egyrészt a munkahely sajátosságait, más-
részt meg kellene keresni az általános
érvényű mondandó kifejtésére alkalmas,
ugyanakkor rugalmas szerkezetű
színjátékformát.

Valahogy úgy, ahogy a Huszonötödik
Színház fiatal tagjaiból álló tanyaszínház
próbálkozik. Ők nyáron jártak Szabolcs-
Szatmárban, és néhány községben elját-
szották Rudzante: Csapodár madárkáját.
Néhol idegenkedéssel, máshol nagy
szeretettel fogadták őket. Több népmű-
vészt, idős mesemondót, adatközlőt
kerestek meg, hogy helyi mondákat,
meséket, történeteket gyűjtsenek.
Különösen Haynauról, akinek ezen a
vidéken

terült el a birtoka. A történeteket feldol-
gozva, színházi előadássá gyúrva sze-
retnének olyan produkcióit készíteni,
melyet annak a közönségnek játszanának,
amelynek emlékezetében még élnek az
alaptörténetek. Izgalmas és érdekes vál-
lalkozás lehet ez.

(Cseh Tamás a presszóban) A félho-
mályos presszóban bántón villog egy
Pepsi-reklám, néhány asztalnál sörös-
üveg-erdő, tömény füst. Lassan megtelik
a helyiség, van, aki a buszra várakozik és
betér egy feketére, vannak, akik egy kis
eszmecserére jöttek, s megjelenik 35
általános iskolás is. Ők a közönség. A
gyerekek fagylaltoznak, és guberálják az
öt forintokat. A felnőttek gyanútlanul
ülnek, ők majd a számlán észlelik a „ze-
nés felárat". A ventillátort nagy nehezen
sikerül kikapcsolni, a sarokban, ahol
máskor a zongorista és a dobos ül, most
megjelennek a zenészek: fuvola,
gordonka, gitár - szokatlan
hangszerösszeállítás ez itt. Kezdődhet
Cseh Tamás műsora. Nekidűl egy kis
asztalnak, kezében a gitár, elkezd
énekelni, hangja fátyolos, nehezen veszik
észre, hogy valami már történik. S míg a
Karácsonyról, gyerek-koráról, Maryről,
szép gombos cipőjéről szól a
monotonnak tűnő dal, kattog a
pénztárgép, sziszeg a kávéfőző, zúg a
fagylaltgép. A „legjobb viccekről", a
Valóság nevű nagybácsi elutazásáról szól
a dal -néhányan bosszúsan fizetnek és tün-
tetően távoznak. A művelődési ház ifjonc
igazgatója ingerülten győzködik a
színháziakkal: „mikrofon kellene ide!" A
negyedik, az ötödik, a hetedik, a századik
éjszaka magányáról, egy hirdetésről
énekel Cseh Tamás, miközben suttogva-
kiabáló lázas tárgyalás folyik a várható
bevétel sorsáról. Cseh Tamás egy éjszakai
állomásról énekel, arról, „hogyan is
vártunk egy távoli csatlakozásra" - s a
gyerekek egyre türelmetlenebbek, fész-
kelődnek, unatkoznak, rakoncátlankod-
nak. „Hát kéne egy kocsma, egy kocsma
már végre, ahol csak engem szeretnek,
minden köröttem forog" - szól Bereményi
Géza szövegére az ironikus, társ-kereső
dal - s egymás után vonulnak cl a
zenészek előtt a WC-re menők. A füsttől
már nem látni, a zajgástól már nem
hallani, de Cseh Tamás még énekel:
Tábori lap K. K.-nak: „Posta nincs, se
csillag a váll-lapon, én fekszem itt, én
meg a századom, második magyar had-
seregem, mi a nevem és fegyvernemem?"
Nincs tovább, a műsornak vége. Cseh
Tamást legyőzték, művészetét ,kiütöt-
ték!"



Közvélemény-kutatásom eredménye: 1.
asztal: „Hallottam a rádióban énekel-ni,
eljöttem, milyen a srác az életben"; 2.

asztal: „nem tudtuk, milyen buli lesz, de
nem bántuk meg"; 3. asztal: „kibírtuk.
Gondoltuk, csak vége lesz egyszer ennek a
gajdolásnak"; 4. asztal: „tánc-dalénekes
jön, azt hittük, de azért ezt is meg lehetett
hallgatni"; 5. asztal: (műsor közben
többször cserélt gazdát, aki maradt):
„bejöttem, nem tudtam. mi ez, de nem
zavart"; 6. asztal (akik elmentek a műsor
közben): „azt hittük, táncdalok lesznek, ez
nem volt érdekes". És így tovább. A
művelődési ház igazgatója Cseh Tamásról
nem hallott, a műsort azért kötötték le,
hogy legyen náluk is irodalmi presszó, s
hogy ne csak Mátészalkán, de náluk is öt
műsor legyen.

(Elmélkedés a közönségről) Cseh
Tamás műsora után, meg az esti előadás
után is többször feltették a kérdést Gyurkó
Lászlónak: milyen a szatmári, a szabolcsi,
milyen a falusi közönség? S ő
mindannyiszor úgy válaszolt: nincs városi
meg falusi közönség, illetve a közön-
ségnek és az előadásnak meg kell találnia
egymást. A falusi közönség sok szem-
pontból nyitottabb, s az a közönség, amely
nemigen találkozott még színházzal,
különösképpen nyitott. Tehát a
véleményük szerint a bonyolultabb gon-
dolatmenetű vagy formájú darabokat is jól
fogadja ez a közönség, kevesebb elő-
ítélettel közelít a műhöz, mint mondjuk a
hagyományos színházhoz szokott, zömmel
értelmiségi közönség. De azért nem
mindegy, hogy milyen előadást milyen
érdeklődésű közönség néz meg. Vannak
például kifejezetten intellektuális előadá-
sok, ilyen Cseh Tamás műsora is, melyhez
feltétlenül szükséges a hallgató aktív
gondolati közreműködése, a sok finom
poén, áttétel, szójáték, a zene és a szöveg
asszociációs rendszere csak így dolgozható
fel. S ehhez nem a legalkalmasabb a
fehérgyarmatihoz hasonló presszó alkalmi
közönsége. Nem véletlen, hogy Tarpán,
ahova három tucat debreceni egyetemista
utazott a műsor kedvéért, kirobbanó sikere
volt Cseh Tamásnak, s nemcsak az
egyetemisták körében, de a helyi
hallgatóság között is, mert kialakult az a
szellemi kontaktus, mely egy ilyen
műsorhoz elengedhetetlenül szükséges.

(Műsor a legkisebbeknek) Az iroda-
lomórák kezdettől fogva részei a vidéki
turnéknak. Sok ötlet gazdagította már
eddig is ezeket a diák-művész találko-

zókat. Az idei turnén a társulat egy szű-
kebb része vállalta az órákat, és kísérletez-
tek az irodalmi műsor és a hagyományos
óra arányainak kialakításán. Igyekeztek a
gyerekek életkorához, pillanatnyi han-
gulatához igazítani programjukat, amely-
nek állandó részei vannak, így népdalok
és megzenésített versek éneklése, közösen
is, sajátos szempontú verselemzés, és
olyan irodalmi blokk előadása, ami nyíl-
tan közéleti töltésű, s ami után megpró-
bálnak a gyerekekkel úgy beszélgetni,
hogy tudatosítsák ezt a bizonyos közéleti
magot, politikai látásmódot.

(A Vörös zsoltár és a vitája) A Huszon-
ötödik Színház Fehérgyarmaton a szabol-
csi turné első napjaiban a Has című ko-
médiát játszotta, telt házzal. A gimnázi-
umban pedig Galán Géza adta elő Petőfi-
perben című monodrámáját. Vajon milyen
lesz az érdeklődés - szombat este - a Vörös
zsoltár iránt ? Az előzetes hírek szerint telt
házra lehet számítani, tehát gyors
átrendezés: a parányi előcsarnokban nem
férnek el a nézők, így az előjátékot, a
forradalmi dalokat, az Engels-idézetet a
színházteremben éneklik, olvassák fel. S a
meglepetés: kevéssel hét óra előtt
közönség még sehol. Tanakodás: egy-
általán megtartsák-e az előadást? Aztán
mégis összegyűlik egy félteremnyi néző.

A közönséget az első pillanatok ese-
ményei, a Tiszt megjelenése a közönség
háta mögül, a lelőtt parasztember „bele-
zuhanása a közönségbe", meglepték, de
aztán megbarátkoztak a rendhagyó for-
manyelvvel - láthatólag. Az egyik szék-
sorban elkülönülve nyolc-tíz férfi ült - a
téesz egyik szocialista brigádjának
képviselői. Az ő viselkedésükön, reagá-
lásukon lehetett leginkább lemérni a darab
feszültségét, hatását. Voltak pillanatok,
amikor egy emberként figyeltek, máskor,
többször, viszont igencsak kommentálták
az eseményeket. Pontosan kiderült
például, hogy a Csíkos Gábor alakította
figurák közül a pap és az el-bukó tiszt
mennyire erőtlen. Míg az elő-adás elején
minden megjelenésekor a nézőtéren is
kialakult a feszültség, addig az előadás
végére már nem vették komolyan a
figurát. (Nem is vehették, hiszen addigra
már csak illusztrációvá válik a jelkép.)
Egy-egy szép képre odafigyeltek, de az
ismétlődő alakzatok, formációk, a
motívumok továbbhaladása már untatta
őket. Furcsa módon a mozgásra, dalra,
zenére épülő játék eseményessége nem
volt elég a figyelem lekötésére.

Az előadást vita követte, a színház tagjai
szerint a turné egyik legjobb vitája.

Zömmel tanárok, a járás és a helység
vezetői vettek részt a beszélgetésben,
amelyen olyan kérdések szerepeltek, mint
a film és a színházi adaptáció közötti
különbség, milyen a színész közérzete az
együttes játékot igénylő darabban, kinek
szól az előadás és a, többi huszonötödik
színházbeli produkció, probléma-e a darab
mondanivalója ma Magyar-országon,
hogyan, milyen stílusban ját-szik a
színház és így tovább.

Az egyik legérdekesebb vitakérdés:
miért éppen egy film újrafogalmazását
választotta a színház, miért kellett a jó
filmből egy nem olyan nagyon jó elő-
adást létrehozni? Kimondatlanul is benne
volt ezekben a véleményekben az, hogy a
film többet adott. Mi lehet ez a több?
Elsősorban az, hogy a film gondolataihoz
több köze van a magyar nézőnek, mint a
színházi előadás problémájához. Erről
Gyurkó László így beszélt: nemcsak az
lehet aktuális, ami itt és most fontos, de az
is, ami a világ más táján égető kérdés.
Márpedig a Vörös zsoltár konfliktusa a
világ sok pontján nagyon aktuális. Az
előadás a chilei puccs kitörésekor készült
el, tehát - sajnos - a napi aktualitása is
megvolt, megvan.

(Közbeszúrás egy másik vitáról)
Eszembe jut egy másik vita, szintén a
Vörös zsoltárról. Tavaly októberben
Wroclawban, a fesztiválon szerepelt a
színház a darabbal, s utána műhelybe-
szélgetésre gyűltek össze a zömmel len-
gyel érdeklődők és a színház vezetői. A
lengyel közönség jó részének nem tetszett
az előadás, éppen azért, amit a
fehérgyarmati vita résztvevői is pedzettek:
az aktualitás hiánya miatt. Ez a mű csupán
a forradalom apológiája, szép, dekoratív
kirakatművészet, ünnepi, akadémikus
műsor - ilyen vélemények hangzottak el.
A színház érvei - „szükség van néha arra
is, hogy őszintén és tisztán szóljunk a
forradalomról", „nem mindig az
ellentmondásokat kell bemutatni, olykor
fel kell mutatni a forradalom szépségét
is", „ha Dél-Amerikában aktuális valami,
miért ne szóljunk róla itt, Európában?" -
nem győzte meg a nézőket. Azon a
fórumon ott Wroclawban élesen
fogalmazták meg a véleményeket és az
ellenvéleményeket, éles volt a vita, s
nemcsak a forradalomról, de többek
között a látványos forma és a csekélynek
tűnő tartalom közötti ellentmondásról, a
kinek játszik a színház kérdésről.
Elgondolkodtató, hogy más szavakkal,
más érzel-



mi fűtöttséggel, de tulajdonképpen ezek a
kérdések izgatták a fehérgyarmatiakat is.

(Kinek játszik a színház?) Fehérgyar-
maton az egyik néző - utalva Gyurkó egy
kijelentésére, miszerint az előadásnak meg
kell találnia a maga nézőközönség-rétegét -
fejtette ki: ez nagyon veszélyes alapállás
lehet, mivel kirekeszthetik a
nagyközönséget. Azaz elitszínházzá válik a
Huszonötödik, holott programjában éppen
az ellenkezőjét, a népszínházi törekvéseket
hangsúlyozza. Ha a meghökkentés, a
zajeffektusok, az állandó mozgás
eszközeivel túlzottan élnek, akkor sokan
begubóznak, védekezni kezdenek a
hatások ellen, s kirekesztődnek a színház
gondolati élményéből, nem jut el hozzájuk
a világnézeti szándék. Meg kellene tehát
találni a középutat a modern eszközök és a
befogadhatóság között, nehogy elveszítse
igazi közönségét a Huszonötödik Színház.

A színház tagjai erre elmondták, hogy a
turnék egyik feladata a színház
szemszögéből éppen az, hogy kikísér-
letezzék, milyen eszközökkel hogyan
tudnak hatni a különböző összetételű
közönségre. Arról is szóltak, hogy a
színház stílusa eltér a meggyökeresedett
hagyományoktól, a szó elsőbbsége helyett
a kifejezési eszközök egyenrangúságát
hirdetik. Gyurkó László arról beszélt, hogy
"veszély, az mindig fenn-áll", így a befelé
fordulás veszélye is. De ez ellen tudatosan
tesznek, például a turnékkal is, de
leginkább azzal, hogy progresszív
embereknek akarnak játszani, s e
tekintetben mindegy, hol játszanak,
városon vagy falun. Tehát, ha úgy tetszik,
a progresszív embereket kell megtalálniuk
az előadásoknak, vagy a progresszív
embereknek kell megkeresniök a
színházat. De ennek az egy-másra
találásnak a tartalma egészen más, mint az
elit vagy nagyközönség dilemmáé.

Ezt a polémiát egészítette ki az a
hozzászóló, aki beszámolt arról, milyen
sokan járnak Debrecenbe, Nyíregyházára
színházba, de helyben is láthatnak előadá-
sokat, hiszen az Állami Déryné Színház
rendszeresen tart bemutatót a községben.
Mégis, a Huszonötödik Színház vendég-
játéka után valaminek meg kell változnia a
színháznézők magatartásában. Nem lehet
ezek után ugyanúgy színházat nézni, mint
eddig tették. Az a téesz szocialista brigád,
amelyik kulturális vállalásként minden
színházi előadást megnézett, valami mást -
talán többet

is - kapott a Huszonötödik Színháztól: a
hitet. Azt a hitet, ami sugárzott a szí-
nészekből, ahogy éltek, léteztek a játék-
téren. Nem is beszélve arról, hány olyan
alkalmi hakniműsort kapnak a faluban,
amelyből az érződik, hogy lenézik a
közönséget, és csak a gázsi érdekli őket.
Kétségtelen, ennek az ellenkezőjét ta-
pasztalták a Huszonötödik Színháznál.

(Végső elmélkedés) Megható és az adott
pillanatban igaz szavak ezek. De a
Huszonötödik Színház előadásait néhány
hónap múlva kezdik elfelejteni. Néhányan
őrizni fogják talán szép emlékként, de az
újabb színházi estek előbb-utóbb el-
nyomják majd. S ez a nagy dilemma. Mit
éra Huszonötödik Színház turnéja ? Való-
ban betölti-e azt a hivatását, hogy elvigye
a színház élményét olyan helyekre, ahol
nem vagy csak ritkán fordul meg hivatásos
színház ? Milyen maradandó nyomokat
hagyhat az egyszeri előadás? Mit tehet
egyetlen színház a színházi kultúra
elterjesztésében akkor, amikor a lakosság
öt százaléka számítódik rendszeres szín-
házbajárónak? Súlyos közművelődési,
színházpolitikai gondok ezek. Olyanok,
amiket csak sok-sok ember, szervezet
együttes munkájával lehet orvosolni.

Ha semmi más haszna nem lenne a
Huszonötödik Színház évadkezdő vidéki
turnéinak - mint ahogy bizonyára van - ,
mint az, hogy ezekre a gondokra ismé-
telten és koncentráltan felhívja a figyel-
met, akkor is fontos tettet hajt végre a
színház.

CSERNÁK ÁRPÁD

Tanyaszínház
és tájelőadás

Sokan kérdezték tőlem: mi a különbség
egy tanyaszínházi és egy tájelőadás kö-
zött? Következő írásommal erre szeretnék
választ adni. Eddig több száz táj- és
negyvennégy tanyaszínházi előadáson
vettem részt, így illetékesnek érzem ma-
gam a feleletre.

Tájban
Indul a tájbusz. Melpomené és Thália
papjai, papnői készülnek magyar szót
vinni, mesét, költészetet, lelket, szellemet
egy magyar falucskába. Szép feladat

Madách, Shakespeare, Csehov, Páskándi
üzenetével érkezni a munkában elfáradt,
ám szépségre, gondolatra, hitre szomjazó
emberekhez. Igen, így ülünk a buszba,
talán mindig és mindnyájan így.

Az ügyelő olvassa a névsort, itt van
mindenki: indulhatunk. A Volán megint
rozoga, öreg masinát küldött, az
ablakréseken jön a huzat a derekunkra, a
füst kiszárítja a torkot, a hideg megder-
meszti a lábat, de sebaj! Majd felmegy a
függöny, és ha kicsit fáradtabban, reked-
tebben ugyan, azért elhangzik a szó.

A rázkódás végén kiszállunk a buszból.
A művelődési ház előcsarnokában fel-
vesszük a tájpénzt, harminc forintot, né-
hányan "erősítenek"; ami elveszett út-
közben, egy pohár borral lehet vissza-
szerezni, zengő hangot, önbizalmat, hitet.
A művelődési ház előcsarnoka valóságos
italbolt. Sokan vannak itt, és nyilván a mi
előadásunkra jöttek - gondolom -, most
még megisznak egy kis-fröccsöt vagy egy
pofa sört, jólesik az nyolcórai becsületes
robot után, aztán beülnek a nézőtérre,
minket nézni, hallgatni, odaadással,
figyelemmel. Szép. Igaz, nagy itt a füst, és
néhány felebarátunk már alig-alig áll a
lábán, de hát gyarló emberek vagyunk, ne
ítélkezzünk. Még minden jóra válhat.

Az öltöző pici, hideg. Szűkösen öten ha
elférünk, pedig tizennégyen vagyunk. Nem
baj, majd öltözünk-vetkőzünk a folyosón
fél lábon. Ügyeletes rendezőnk hosszas
fáradozására a művelődési ház igazgatója
kinyittat egy helyiséget, ami tavaly még
szintén öltöző volt: kopott, hideg, ócska
bútorokkal, az asztalon egy kancsó állott
vízzel. Most az igazgató konyhája: takaros,
jól fölszerelt, a legmodernebb
konyhabútorral, a falon szép tányérok, a
szekrény tetején butéliák. Minden ajtó,
fiók fehér papírkarikával leragasztva:
nehogy eltűnjön valami. Magyarán:
nehogy ellopjunk valamit. Nem érünk rá
megsértődni, nem az igazgatóért jöttünk,
hanem a nézőtéren tolongó, Shakespeare
gondolataira szomjazó emberekért, a
falusiakért. Egyik Jászai-díjas művészünk
lelkiismeretesen elkészíti nagy maszkját,
kilép a színpad-ra, övé az első mondat:
„Színház az egész világ..." Megkezdődik
az elő-adás.

Számolom: nyolcan ülnek a nézőtéren.
És jelen van még egy kedves, maszatos
gyerek, a sarokban álló kályha mellett
brikettekkel játszik. Az első sorban anya
ül, karján a kicsivel, mögöttük idős
házaspár, a bácsin világít a fehér gallér.


