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SZÍNHÁZ VOLT… 

A HUSZONÖTÖDIK
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Néhány héttel ezelőtt felkászálódtam a kis földalat-
ti Bajza utcai megállójánál, és földbe gyökerezett a 
lábam. A régi Sajtó Klub kedves kis palotája előtt 
egy fekete fémkeretbe kikötözött, hevenyészett 
transzparens hirdette: Eladó–Kiadó. Pillanatokra 
elakadt a lélegzetem. Rögtön megjelent a szemem 
előtt a nagyon régen látott, de általam mindig meg-
csodált régi, lapos, elnyújtott betűs felirat. A nagy 
25-ös, és benne: Huszonötödik Színház. Mi, a ’69–
70-es évek kulturálisan úgymond elkényeztetett 
nemzedéke dőzsöltünk az akkori lehetőségekben. 
Azt se tudtuk, mit válasszunk a koncertek, klubok, 
kiállítások tárházából, a FMH Táncháza, a Szkéné 
Színház, az Egyetemi Színpad és így tovább… tűrt, 
tiltott, néha támogatott lehetőségei közül. Nem 
érdekelt bennünket, ki kit fi gyel meg, mi tudtuk, 
hova kell menni, hogy a legjobbat lássuk, halljuk. 
Természetesen legtöbbször a tiltott kategóriába 
tartozó koncertre mentünk, például a Bizottságra, 
vagy a szép emlékű, könnyeket kicsaló Huszon-
ötödik Színházba – ami most „eladó, kiadó”. Előz-
ményeként ott voltak a megtűrt klubok, s minde-
nek előtt Mezei Éva Stúdiója, ahol tulajdonképpen 
megkezdődött a társulatépítés, a szervezés.

Gyurkó László 1968-as javaslata nyomán 1970. 
január 1-i hatállyal a Művelődésügyi Minisztérium 
létrehozza a Huszonötödik Színházat. Minden té-
ren elkezdődik a színházépítés. Újszerű és nagyon 
rokonszenves, hogy a stúdiósok már az előadás 
megkezdése előtt házigazdaként fogadják a né-
zőket: cukorkát, cigarettát kínálnak, helyükre ve-
zetik őket, ruhatároznak – miközben tovább foly-
nak a különböző színházi gyakorlatok. A színház 
igazgatója, Gyurkó László megkezdi tárgyalásait a 
terembérletről a Vasas Művészegyüttessel, a Ma-
gyar Újságírók Szövetségével, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával. Végül sikerül létrehozni a 
megállapodást a MÚOSZ-szal a legfelső emelet 
színházzá átépítéséről. Sajnos az építkezés befe-
jezésének határideje csúszik – a magyar építőipar 
nem hazudtolja meg önmagát – így távoli helyeken 
folynak a Gyász, a Tou O igaztalan halála stb. próbái.

A társulat első tagjai 1971. augusztus 1-től: Job-
ba Gabi, Haumann Péter, Szendrő Iván és Verebes 

István, majd Margittay Ági, Törőcsik Mari. Na-
gyon emlékezetes előadások, egy-egy jelenet, egy 
mozdulat még így, az évtizedek távolából is élén-
ken él bennem. Haumann Péter a Szókratész védőbe-
szédében nyújtott alakításáért, valamint a Huszon-
ötödik Színházban kibontakozó munkásságáért 
Jászai-díjat kapott. A bemutató Salgótarjánban 
volt, ezt megelőzően a Magyar Rádió 1971 január-
jában felvételt készített az előadásról.

Jancsó Miklós szavait olvasom egy szórólapról: 
„Egyszerűen nyugtalan vagyok, ha körülöttem va-
lami nyugodt, megáll… Ami a valóságban megáll: 
unalmas. Mindig az új információ érdekes. És min-
den mozgás: információ. Egy jelenség, egyetlen 
ember arcának a körüljárása – a mozgás – számom-
ra mindig információ, mindig érdekes.”

A színház ekkor még igen erőteljesen élt. 
Nyüzsgött, mozgott, szeretetteljes és fegyelme-
zett volt. Akik ott éltek, soha, semmilyen mun-
katerületen nem „dolgozni” mentek a színházba. 
Hihetetlen energiák voltak készenlétben, szerve-
zési zsonglőrmutatványokat produkált a színhá-
zi titkár, az igazgató és a műszak, a színészekről 
nem is beszélve, hiszen sok ellentámadás érte a 
társulatot: a játszási napok csökkentése a KISZ 
Művészegyüttes termében, a Tou O igaztalan ha-
lála próbái a Ganz-Mávag Művelődési Központ-
ban. A lehetőségért cserébe előadásokat tartanak 
a gyár szocialista brigádjainak. Aztán saját költ-
ségükön Prágába utaznak színházat nézni. Nincs 
nyári szünet, a Stúdióban Mezei Éva stúdióveze-
tő fáradhatatlanul dicsér, követel, számon kér. 
A napi kilenc órai igénybevétel megszűri a stúdi-
ósokat. A zárttermi tanulás mellett kimennek az 
utcára, ismerkednek a főváros lakóival a Rákó-
czi úton, a Körúton, a Baross téri nyilvános dal-
bemutató nagyon sikeres előadásnak bizonyul. 
Majd 1971 májusában egy Weöres Sándor műsor 
válik kiemelkedővé. Ekkor már a további előadá-
sok szempontjából a stúdiósok létszáma kevés. 
Bővíteni kell, hiszen a színházat működtető sze-
mélyzet is azonos a stúdiósokkal. Napi kötelező 
négy órai munka – kivéve a próbálók, illetve a 
fellépők számára – és négy órai kötelezettség a 
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Stúdióban. Évad végi jutalom: Szentendrén egy 
hét színházi ismerkedő tábor. Végre beszélgeté-
sek és  beszélgetések.

1971 nyara a Tou O igaztalan halála sikerét hoz-
za a Debreceni Színházi Fesztiválon, majd az Egri 
Nyár programsorozata keretében. A sajtó dicséri a 
darabot, a Magyar Televízió 50 perces műsort ké-
szít a színházról. A színházterem a Magyar Sajtó 
Házában meg csak épül-szépül. Szeptemberben 
már olyan készültségi állapotba kerül, hogy az 
építőmunkások napi munkájukat abbahagyva le-
vonulnak, este már folynak a Tou O igaztalan halá-
lának átrendező próbái, ugyanis igen nagymérték-
ben különböznek az új színházterem és színpad 
adottságai a hagyományostól. A nézőtérre nyú-
lik be a színpad, az úgynevezett „virághíd”-dal. 
Alapterülete alig kisebb a nézőtérnél. A színészek 
a nézőt is bevonják az előadásba, és a brechti dra-
maturgiának megfelelően a kórus szerepét a nézők 
töltik be. Óriási kihívás ez színésznek, rendezőnek 
egyaránt. Így a bemutatót követő további műhely-
munka a folyamatos építkezést segítette. Közben 
új tagok szerződnek a színházhoz: Jordán Tamás, 
Kristóf Tibor, Zala Márk, Sebő Ferenc, Szendrő 
Iván. Szigeti Károly, aki addig az Állami Népi 
Együttes és a Vasas Művészegyüttes koreográfu-
sa volt, átszerződik rendezőnek a 25. Színházhoz. 
Az új próbák már az új színházban, az új tagokkal 
indulnak.

MGP (Molnár Gál Péter) a Népszabadságban 
így ír: „Színháziasítják a színházat. Színházukban 
az a magával ragadó, hogy alaposan végiggondolt 
elvek alapján működnek. Harmadik bemutatójuk 
után ez már nyilvánvaló. Ragaszkodnak ahhoz, 
hogy ne csupán kulturális kincseket édesgessenek 
a színpadra, hanem megerősítsék a színházat mint 
morális intézményt. Amikor pedig a néma szerep-
lők letelepednek a nézőkkel szemben, és nem szí-
nészként, hanem állampolgárokként néznek ránk: 
nemcsak összekapcsolják a régi mesét az eleven 
mával, hanem azzal a példával is szolgálnak, hogy 
a mai színházat csak olyan emberek csinálhatják, 
akik nem csupán festett szemhéjak mögül tudnak 
tartalmasan és lelkiismeret-zaklatóan közönségük-
re nézni, akik nemcsak egy szerep nevében, hanem 
mindannyiunk nevében felelősséget éreznek a kö-
zönségért. A közösségért.”

Szeretetteljes, élő, ragyogó szemű közösséggé 
vált és az is maradt a színház társulata, s előadá-
sai nyomán a közönsége is. A lelkes munka – amit 
továbbra sem nevezett senki munkának – folyta-
tódik. A stúdiósok – a próbák, a kötelező foglal-
kozások: mozgás, tánc, színészmesterség, beszéd-

technika, ének mellett – továbbra is részt vállalnak 
a színház működtetéséből (nézőtéri személyzet, 
jegyszedés, öltöztetés, szórólapozás, vendégek fo-
gadása stb.). Ezek a kötelezettségek nagyon sokat 
jelentettek a társulat valóságos közösséggé válásá-
ban. Az egymás közti közlekedésben nyoma sem 
volt a más színházakban megszokott hierarchiá-
nak. Fontos volt a jó előadás, egymás tisztelete és 
megbecsülése – bárki bármilyen tennivalót látott 
is el. A feladatokat nehéz volt egyeztetni – nem-
egyszer a váratlanul közbejött zavaró külső ténye-
zők miatt –, de a legfontosabb mindig a közönség 
volt. Érte történt minden. Mire eljött a színháznyitó 
előadás napja: 1971. november 25-e, egy összeszo-
kott és felkészült társulat, háta mögött egy sikeres 
repertoárral, kipróbált közönség előtt mutatta be 
Hernádi – Jancsó Fényes szelek című darabját, Jan-
csó Miklós rendezésében.

Hernádi Gyula sikeres próza- és fi lmforgató-
könyvek írójaként nehezen állt rá a színházi darab 
írására. Néhány évvel később egy várszínházi elő-
adás kapcsán mondja: „A színházzal való ismer-
kedésem a Huszonötödik Színházban kezdődött, 
ámbár Jancsóval ott is inkább fi lmet csináltunk, af-
féle mozgáskonstrukciót, a Fényes szelek és a Még 
kér a nép, vagyis a Vörös zsoltár színpadi átültetését. 
Akkoriban még nagyon távolinak éreztem a szín-
házat, de aztán Czimer József buzdítására, ösztö-
kélésére a műfaj közelébe sodródtam.”

A Fényes szelek ötvenöt előadást ért meg, tük-
röt tartva az akkori Magyarország elé, híven ér-
zékeltetve a politikai légkört. A mozgás és a zene 
újszerű alkalmazása a színpadon új értelmet nyer, 
gondolkodásra késztet, új műfajt hoz létre: a poli-
tikai musicalt. A Kortárs 1972. februári számában 
MGP ismét méltatja a színház tevékenységét: „Ta-
lán a legszerencsésebb volt a színháznak és a fi lm-
nek ez a találkozása, hiszen Jancsó fi lmdarabjai 
nem teljesen mentesek a teatralitástól. Legutóbb, 
az Égi bárányban már mintha a wagneri összmű-
vészetig is eljutott volna. A ,tűzhalál’ képsora leg-
alábbis erre enged következtetni. Jancsó tehetsége 
mindig is feltételezte némiképp a színpadot, és 
azt hiszem, ha rendszerré lehetne tenni kettejük 
kapcsolatát, nem volna haszontalan színháztörté-
netünkre nézvést.”

A Fényes szeleket több közös színházi produkció 
és siker követte. A Vörös zsoltár, majd a Várszín-
házban a Bajcsy Zsilinszky Endre, a Hasfelmetsző 
Jack stb. A helsinki és belgrádi fesztiválok sajtója 
szintén nagy sikerekről számol be. A Fényes sze-
lek megigéző, átgondolt és csiszolt előadásairól, 
a meghökkentő szaktudással rendelkező színé-
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szekről s a színház alkotói módszereiről; például 
arról, hogy nem foglalkozik a „negyedik fallal” – 
nincs határvonal a közönség és a színpad között, 
és így tovább… Mind a helsinki, mind a belgrádi 
fesztivál lenyűgöző eredményeket hozott. A Hel-
singin Sanomat hasábjain Kirsikka Siikala dicséri 
a Fényes szeleket, a Vecsernije Novosti-ban Zarko 
Komanin értelmezi és értékeli nagyra ugyanezt a 
produkciót.

Nagyon-nagyon sokat jelentett számunkra – 
akkori fi atal felnőttek számára – a Huszonötödik 
Színház. Előadásainak mondanivalója a mi gon-
dolatainkat fejezte ki, sűrítette eszenciává. A Sze-
relmem, Elektra úgy gondolom, Gyurkó legjobb 
drámája. Az 1972 tavaszán bemutatott mű talán a 
legsikeresebb előadása a színháznak, és az akkori 
színházi világnak is. Oresztész és Elektra szemé-
lyes drámája közös, de egymástól eltérő a két hős 
motivációja, miközben a színpadi mozgás, a kórus 
lendülete ráébreszt bennünket a mindennapok ha-
talomért vívott harcaira. Figyelmeztet arra, hogy 
a bosszúállás csak tragédiába torkollhat, és a kö-
zösség további életműködésének elengedhetetlen 
feltétele a megbocsátás. A gyűlölet további gyűlö-
letet ébreszt, és ha ezen az úton járunk, a kölcsönös 
bosszúállás csapdájába jutunk.

Oresztész: „Bölcs ember vagy, király.” Aigiszt-
hosz: „Bölcs uralkodó vagyok. Mindennek alapja 
a rend. Hogy az emberek tudják, mit tehetnek, és 
mit nem. Akkor megszokják, hogy amit tehetnek, 
az jó nekik, amit meg nem szabad, az rossz.” Kórus: 
„Még fontosabb lecke: lesz szíves mindenki ide fi -
gyelni. Amit tehettek, emberek, az jó nektek, amit 
meg nem szabad, az rossz. Nehogy összecseréljé-
tek.” Aigiszthosz: „Látod, fi ú, én annyira bízom a 
hatalmamban, hogy még az igazságtól sem kell tar-
tanom. Az én hatalmam maga az igazság.” Oresz-
tész: „Magadban bízol, vagy az alattvalóidban?” 
Aigiszthosz: „Ha idősebb leszel, majd megtanulod, 
hogy a jó uralkodó csak önmagában bízik.” Oresz-
tész: „És én bízhatok a kegyedben, király?” Aigiszt-
hosz: „Kegyemben mindenki bízhat, aki szolgál 
nekem.” Oresztész: „Befogadsz udvarodba?” Ai-
giszthosz: „Mondottam, fi ú: rám mindenki számít-
hat, aki engem szolgál.”

Gyurkó darabjai közül színpadra került nagy si-
kerrel még A Búsképű Lovag Don Quijote de la Man-
cha szörnyűséges kalandjai; Az egész élet; Kőmíves Kele-
menné balladája, amelyek mind-mind a megszállott 
igazságkeresést, a hűséget, bátorságot az egyéni 
sorsokon keresztül a közösség szintjére emelik. 
Ahogy írja: „A Don quijote-i konok meggyőződés 
nélkül (…) ha hozzászürkülünk a hétköznapok-

hoz, ha tudatunkban és érzékszerveinkben lassan 
eliszaposodik a ,változtasd meg a világot’ promét-
heuszi parancsa, a főnix tollai elvesztik ragyogásu-
kat, s Tűzmadár nem támad fel többé.”

A színház számos előadásáról nem emlékeztem 
meg. Nehéz lenne felsorolni őket, és nem is láttam 
mindet: az Utópiát, néhány irodalmi estet és dal-
műsorokat… Nézem a társulati névsort 1973-ból. 
Aszalay Gábor színpadmester nevével kezdődik és 
a szelíd mosolyú Zala Márk nevével végződik. Szó 
sincs színházi ranglistáról. Ilyen egyszerűen, mint 
az alfabetikus sorrend, fogadta közönségét a szín-
ház. Bensőséges szeretettel és szabad lélekkel nyúj-
totta tehetségét, képességeit. Bajcsay Mária, Berek 
Kati színész, rendező, Eszes Sándor ügyelő, Gás-
pár Zsuzsa színházi titkár és segédrendező, Iglódy 
István színész, rendező, Koltay Gergely zenész, Pa-
rányi Piri súgó, Sárdi Anikó színházi titkár, Zoltay 
Gusztáv szervező…

A Huszonötödik Színház kiemelt példája volt 
a „tűrt” és látszólag „támogatott” típusú művészi 
alkotótevékenységnek. Létrehozása meghatározó 
színháztörténeti esemény, hiszen az első államilag 
engedélyezett színházként működhetett a „felsza-
badulás” óta, s igazgatója, Gyurkó László ekkor 
még tehetsége teljében ragyogott. Sajnos a törté-
nelem megtörte az ő lázadó lendületét is. Az adott 
korszak nem kedvezett a „gondolkodtató szín-
háznak”, egy idő után gyanús lett a hatalomnak a 
társulat problémafeltáró műsorrendje, a választott 
szerzők, darabok nem simultak be az „aczélos” 
irodalompolitika koncepciójába. Ez az időszak 
volt az alternatív színházak (lásd Halász Péter) 
felszámolásának és általában az alternatív művé-
szi tevékenység szisztematikus visszaszorításának 
az időszaka. A történelem iróniája, hogy Gyurkó 
Lászlónak „pártfeladatul” szabták, hogy számolja 
fel a saját maga által, nagy küzdelmek árán kialakí-
tott nagysikerű színházát, és szervezze meg a po-
litikailag kevésbé kényes, nagyobb tömeget vonzó 
Népszínházat.

A Huszonötödik Színháznak a Déryné Színház-
zal való összevonása ügyes húzás volt. Ezzel azt a 
látszatot tudták kelteni, hogy a közművelődés és a 
tömegszórakoztatás javára döntöttek. Mindennek 
ellenére megmaradt a tisztaszemű, kedves emlé-
kű Jobba Gabi hihetetlenül könnyű Harlequin lép-
delése, a Vörös Zsoltár gyönyörű gyertyalángjai, a 
koccintós záró kép, Cseh Tamás franciás könnyed-
ségű, drámai töltetű dalai…

Az „eladó-kiadó” épület ma arra fi gyelmeztet: 
ne feledkezzünk meg róla, hogy volt egyszer egy 
színház, a Huszonötödik.


