
színház és közönség
MIHÁLYI GÁBOR

Don Quijote nyomában

Két nap a Huszonötödik Színházzal
Borsod megyében

Mint ismeretes, a Huszonötödik Szín-ház
már harmadik éve keresi fel évad elején
néhány produkciójával és külön e célra
szerkesztett műsorokkal az ország
valamelyik megyéjét. Ezúttal Borsod-
Abaúj-Zemplén megye volt a soros. Nem
a vendégjáték-sorozat megnyitójára
mentem el, attól tartva, hogy a szük-
ségszerű ünnepélyesség nem ad reális
képet. A turné hétköznapjaira voltam
kíváncsi. Vándorlásuk negyedik napján
találkoztam velük - Tiszapalkonyán.

Még Pesten egy sokszorosított, házi
használatra készült részletes eligazítót
kaptam a szervezőktől. Ez 15:30-ra iroda-
lomórát ígért, a falu általános iskolájában.
Néhány perccel korábban érkeztem az
iskola elé. Egy gimnazista külsejű fiatal
lány állt a kapuban. Ő az iskola új
igazgatóhelyettese, biológiatanár, és a
vendégeket várja. Mint kiderült, már fél
három óta. A hetedik-nyolcadik osztályos
tanulók pedig azóta szorongtak egy
tanteremben, az igazgató úr személyes
felügyelete alatt. (Másnap ugyanez történt
Göncön, csak ott az egy órával korábban
berendelt gyerekek egy része már elment,
mire megjöttünk.)

Hiába kíváncsiskodom, senki sem
tudja, miért kaptak az iskolák egy órával
korábbi időpontot. Csak hogy eleve meg-
keserítsék a tanárok és a gyerekek száj-
ízét az értelmetlen várakozással?

Kérdezem a tiszapalkonyai tanároktól -
közben még egy fiatal magyarszakos
tanárnő is előkerült -, hogy mi lesz?
Fogalmuk sincs, felelik - velük csak
annyit közöltek, hogy fél háromra várják a
pestieket.

Nincs idő tovább beszélgetni, kintről
egy érkező busz zaja hallatszik. Kisietünk,
fogadni Gyurkó Lászlót és a színészeket.
Háromnál gitár, a negyediknél tilinkó.
Kézfogás, a színészek csoportba verődnek,
és zeneszó mellett, énekelve bevonulnak a
tanterembe. (Göncön a hetedik-
nyolcadikosok, jobbára lányok, a
művelődési ház udvarán várnak ben-
nünket.)

A gyereksereg némi megilletődéssel
szemléli a rájuk törő tarkabarkán öltözött
fiatalokat. A hangulat azonban gyor-

san oldódik. Tiszapalkonyán a bevonuló
nóta refrénjét a színészekkel együtt, taps-
sal kísérik. (Göncön az egyik nyílt tekin-
tetű kislány az első dal után bátran meg-
kérdi: kik vagytok? - mert a sietségben
valóban elmaradt a bemutatkozás.)

Az irodalomórát gyakorlatilag az erre a
célra szerződtetett, de túlontúl „iskolás"
tanár helyett egy színész, Bajcsay Mária
vezeti, rokonszenves közvetlenséggel, de
nem minden zökkenő nélkül. A többiek is
beleszólnak, kérdezgetik az iskolásokat, ki
a kedvenc költőjük? Petőfi és Arany -
hangzik a válasz. Galán Géza Petőfi
gyerekkorából mond el kedves anekdotát
egy kis verssel megtűzdelve. Válaszul az
egyik gyerek elszavalja a Feltámadott a
tengert. Újabb éneklés következik. Milyen
népdalokat tudtok? - érdeklődnek a
Huszonötödikesek. A bemondott dalokat
közösen éneklik. Majd újra Galán
következik, elszavalja eljátszva A
fülemülét, briliánsan, mulat-ságosan.
Weöres neve nem ismeretlen a gyerekek
előtt, a Bóbitát olvasták, egy-két versét
könyv nélkül is tudják. Ezeket is
elénekeljük, aki nem ismerte a verseket
vagy a dallamot, az most megtanulja.
Nagy sikere van a Medvetáncnak, Sebő-
Halmos megzenésítésében, a színészek ezt
is megtanítják a gyerekeknek. A mai
irodalmat Nagy László képviseli egy
verssel, ez még a magyarázat után is túl
bonyolult a gyerekeknek. (Göncön már
nem is kerül elő, helyette Lázár Ervin
egyik kis meséje szerepel.)

Én is élvezem, engem is elbűvöl az
irodalomóra valóban improvizált frisse-
sége és lüktető tempója, ahogy az unal-
massá szürkült iskolai olvasmányok,
kötelező Petőfi-, Arany-versek egyszer
csak élménnyé válnak a fiatal művészek
tolmácsolásában. De azért eszembe jut,
nem ártana az „órán" néhány szóval
elmondani, ki is az a Nagy László meg
Lázár Ervin, hogy a gyerekek számára
alig-hanem ismeretlenül hangzó nevek
vala-hogy rögződjenek.

Mint egykori pedagógust, idővel zavarni
kezd az óra megkomponálatlansága.
Látom, hogy a színészek - minden
erőfeszítésük ellenére - minduntalan
visszaesnek a megszokott irodalmi mű-sor
keretei közé, újra meg újra visszaáll az
aktív előadók és a passzív nézők ha-
gyományos helyzete. A kitörés maxi-
muma a közös éneklés, egy gyerekszava-
lat, néhány ügyetlenül feltett kérdés, amire
nehezen érkezik a kényszeredett, félszeg
válasz.

Az áttörés alaposabb felkészültséget

kívánna. Tudni illene, hol tartanak ezek a
gyerekek a hetedik-nyolcadikos tan-
anyagban. Végig kellene gondolni, mi
legyen ezeknek az irodalomóráknak a
tartalma. Kötődjön az óra egyetlen köl-
tőhöz, vagy a spontaneitást megőrizve, a
vers megértése, megszerettetése álljon-e a
középpontban? Az óra módszertanán is
tovább kellene még töprengeni - például a
versmondás, az éneklés, a beszélgetés és a
tényszerű adatközlés arányain.

A Huszonötödik Színház irodalom-
óráinak persze, elsősorban gesztusértéke
és -jelentősége van, nem is igen szánták
ennél többnek. Kétségtelen, töredékes
megvalósulásukban is nagy örömet sze-
reznek a gyerekeknek, szép, igaz élmény-
nyel gazdagítják őket.

A tiszapalkonyai irodalomóra után el-
indultunk az esti előadás színhelyére, a
művelődési házba. Egy saroknyira meg is
találjuk: nem kacsalábon forgó modern
kastély, hanem többnyire mozinak hasz-
nált, öreg épület. Bent dísztelen, piszkos
falak, ócska, rozoga széksorok és egy jobb
napokat sohasem látott kis színpad. A
művelődési ház vezetője sehol, mint
később hallom, elutazott a városba érett-
ségizni, tegnap volt az írásbelije. Gyurkó
bosszankodik, a ház körtéit kicsavarták,
nyilván régen nem használták az épületet,
a plakátokon húsz-huszonöt forintért
hirdetik a jegyeket azért az előadásért,
amit a falu ingyen kap az államtól és a
megyétől. (Vagyis a turné költségeit az
állam és az illető megye fedezi, a bevétel
viszont a művelődési házé.) Nem lehet
tudni, eladták-e a jegyeket vagy sem, lesz-
e publikum este. A próba előtt né-hány
színész elindul egy kis zenés-énekes
közönségtoborzásra, előadásra hívó röp-
cédulákat osztogatnak a járókelők között.

Hasonló gond fogadja a színház vezetőit
másnap Göncön is, csak a jegyek negyede
kelt, el elővételben. Az itteni művelődési
ház vezetője nem ment el érettségizni,
nyugtatja a társulatot, lesz közönség.
Biztos, ami biztos, a fiatalok gitározva,
énekelve végigvonulnak a falu főutcáján,
hogy színházba csábítsák a göncieket.
Meg-megállnak beszélgetni a
bámészkodókkal, egy cigány házaspár
szabódik, nekik nincs ilyesmire pénzük.
Nem számít, felelik a színészek, ingyen is
beengedik őket. Este valóban el is jöttek, s
tátott szájjal figyelték az előadást.
Megvallom, szinte jobban meghatottak,
mint maga az előadás.

Közönségtoborzás közben arra gon-
dolok, hány pesti, vidéki társulat lenne
erre kapható?



Jelenet Molière-Örkény: Zsugori uram című darabjának Iglódi István rendezte előadásából
(Usztics Mátyás, Tardy Balázs, Jordán Tamás és Galkó Balázs) (Iklády László felvétele)

épült Leninváros egyben a jólét, a
könnyebb élet forrása is. A gyárban három-
négyezer forintokat fizetnek, ehhez jön
még a háztáji és a piacozás. A téeszben is
jól lehet keresni. Néhol már fejtörést okoz,
mire költsék a pénzt. Akad család, ahol két
tévékészülék működik, egy az öregeké, egy
a fiataloké.

Az esti előadásra terelődik a szó. El-
mondom, hogy Moliére Fösvényét fogják
látni Simai Kristóf 1792-ből származó
magyarításában és Örkény István átírá-
sában, aki egy szellemes keretjátékot is írt
a klasszikus komédiához. Úgy játsszák el a
Zsugori uramat, mintha azt i 946-ban az
infláció csúcspontján egy műkedvelő
munkás színjátszó csoport tagjai mutatnák
be próba közben barátaiknak, a ro-
konságnak. A keretjáték erősen meg-
csavarja a darab mondanivalóját.

Gondolom, az világos lesz mindenki
számára, hogy tíz forint már nem ér any-
nyit, mint újkorában.

- Maga csak ne bántsa a forintot - igazít
helyre az igazgató elvtárs, - Jó pénz az,
csak legyen. Jártam az idén Olasz-
országban, barátokkal, autón, és láttam, ott
mekkora az infláció. Olvastam, meg
mesélik ismerősök is, hogy romlik a pénz
másutt.

Ebben maradunk. Magamban egyre
kíváncsibb leszek, mit szól a falu a pénz-

kuporgatást, az elkispolgáriasodást osto-
rozó darabhoz.

- Lesz-e este közönség? - kérdezem. Az
igazgató megnyugtat: a művelődési ház
vezetője, mielőtt elutazott, közölte vele,
hogy minden jegyet eladott, kiosztott. A
négyszáz-egynéhány jegy nagy részét
elvitte a protokoll, és még egy szakasz
kiskatonát is mozgósított a biztonság
kedvéért.

Végül, valóban nem is volt hiány néző-
ben. A legkülönfélébb emberek jöttek el, a
környék és a falu vezető tisztségviselői,
értelmiségiek, idős parasztok, fiatal mun-
kások, gyerekek és persze a kiskatonák.
Másnap Göncön - a kiskatonákat leszá-
mítva - hasonló összetételű közönség
fogadta a pestieket.

Utoljára Varsóban, a Nemzetek Szín-
házában izgultam így magyar színház
sikeréért. Mint később kiderült, nem is ok
nélkül: a tiszapalkonyaiakat felháborította
Iglódi Mejerholdon, Brechten, Ariane
Mnouchkine-on iskolázott rendezői
stílusa. A commedia dell'arte-játékmód
komolytalan bohóckodásnak tűnt a
szemükben.

- Tudja, nekünk olyan szokatlan az
ilyesfajta színház - magyarázza nekem az
igazgató felesége a szünetben. - Itt össze-
vissza jönnek be és mennek ki a színészek,
az ember nem is tudja, hová figyeljen.

Az igazgató úr a szünetet sem várta meg,
szülői értekezletre sietett, a pedagógusok
nem is jöhettek el az előadásra. Mellettem
egy derék asszonyság ült, látszott, szinte
összeszorítja a száját, hogy ne nevessen.

Az új forint bejelentését a közönség
lelkesen megtapsolta, s mit sem vett észre
az új pénzt üdvözlő lelkes szavak mögött
meghúzódó iróniából, az anyagiasság
mulandóságával kapcsolatos illúziók
szétfoszlásából - vagyis éppen a lényeg
maradt rejtve a tiszapalkonyai közönség
előtt.

A kiskatonák egy ideig figyeltek meg
nevettek, de amint elterjedt a híre, hogy a
kocsmában iszogató őrmester elvtárs
kultúrpártoló szigora már feloldódott a
fröccsökben, ők is kötelességüknek érez-
ték, hogy a múzsák után Bacchusnak is
áldozzanak, és szép lassan kiszállingóztak a
teremből. Odakint hamarosan diadalt ült
az „ellenkultúra" - a részeg kurjongatás,
dalolás majd elnyomta a színészek
hangját.

Az előadás végén a közönség sietve
távozik haza a televízióhoz vagy a kocs-
mába. A tapsrendet már nem lehet végig-
vinni.

De vissza Tiszapalkonyára. A színészek
próbálnak, én felfedező körútra indulok,
megtudni, hogy él a falu, hogyan fogadja
a pesti társulat érkezését, kik jön-nek el
este a művelődési házba. Gondolom,
minderre a választ a legegyszerűbben és a
leggyorsabban a helybeli pedagógusoktól
tudhatom meg, hiszen nekik jól kell
ismerniök a falut.

Némi útbaigazítás után megtalálom az
igazgató házát, néhány lépésnyire az
iskolától.

Az igazgató - nagy darab, testes ember -
képesítése szerint tornatanár. A múltról
beszélünk. Házigazdám ifjú-kori emlékeit
idézi, amikor tanító apjával a nyári
szünidőben kijártak a határba vadászni. A
tiszaparti fürdéseket akkoriban még nem
zavarta meg a község széléig terjeszkedő
erőmű, gyáróriás folyóba zúduló
szennyvize, amely a halakat is ki-
pusztítja. Az idén - panaszkodik - talán
csak háromszor ment el horgászni, és a
kifogott hal is benzinszagú volt, nem
lehetett megenni. Romlik a kútvíz is.
Kedvezőtlen széljárás esetén mindent be-
lep a korom, a por. A KÖJÁL hiába
figyelmeztet, hiába tiltakozik, a szűrő-
berendezések milliókba kerülnének, és a
gyár inkább kifizeti a százezres bírságo-
kat.

De a továbbfejlődő, terjeszkedő nagy
gyáregység meg a szomszédban újonnan
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A színészek letörtek, rosszkedvűek, a
alut szidják. Bezzeg Rudolftelepen a
ányászok nem így fogadták a Zsugori
ramat. Ott siker volt.

Miskolcon alszom az Avasban, útköz-
en a gépkocsivezetővel vitatjuk az elő-
dás tanulságait. Ő sem igazán színház-
áró ember, így kell némi kommentár a
átott darab és játékstílus megértéséhez.

iután elmagyarázom, hogy a látszólag
zimpla bohózati játékok valójában
ennyi művészi ravaszsággal vannak ki-
ódolva, mennyi gondolat rejlik mögöt-

ük, útitársam mégis megkérdi, hogy
oltak-e ennek a társulatnak olyan színé-
zei, akik később egy komoly társulathoz
zegődtek? Úgy látszik, mégsem tudtam
gazán meggyőzni őt a Huszonötödik
zínház vállalkozásának komolyságáról,
űvészi rangjáról.
Másnap délelőtt ankét a Huszonötödik

zínház táborhelyén, a Csanyikvölgyi
ISZ-iskolán; az éppen folyó hathetes

anfolyam résztvevőivel, a mozgalom
ropagandistáival, a gyönyörű koraőszi
apfényben az amfiteátrumszerű szabad-
éri mozi-színházban úszunk az egyet-értés
s a rokonszenv hullámaiban. A társulat
lemében van, értő közönségével beszél,
lyanfajta fiatalokkal, mint akik Pesten is
egtöltik a Népköztársaság úti stúdió

ézőterét.
Ebéd után a busz átvisz bennünket

öncre. Falu nyolcvan kilométernyire
szakra Miskolctól, a csehszlovák határ-
zélen. Nem olyan módos község, mint
iszapalkonya. Inkább csak múltjával
üszkélkedhet - tudom meg itteni infor-
átoraimtól. Itt fordította Károli Gáspár a
ibliát, itt székeltek a huszita had-vezérek,
ákóczi városi rangra emelte, volt
egyeszékhely, később már csak járási

özpont, most már csak falu. Nincs ipara,
fiatalok ingáznak Miskolcra,

sehszlovákiába: Kassára. A jövő egyik
gérete: Göncöt alsófokú oktatási köz-
onttá szervezik. A kétezer lélekszámú
alu általános iskolájának hétszáz tanulója
an, egy részük bejáró, a faluban
ollégium is létesült részükre, meg egy
zép, modern nevelőotthont is építettek,
nnak a tanulói is a falu általános iskolá-
ába járnak. Az oktatási intézmények vagy
etven pedagógust foglalkoztatnak, köztük
ok a friss gondolkodású fiatal. Az új
anácselnök - volt népművelő - tekintéllyel
író idevalósi ember, aki szívügyének érzi

falut és a falu kulturálódásának
zolgálatát. Még egy jól működő,
etenként „kötelező foglalkozást" tartó
rtelmiségi klubot is szervezett,

amelynek alighanem az angol példa nyo-
mán csak férfiak lehetnek a tagjai. Persze, a
feleségek is eljöhetnek - mentegetőznek a
rosszalló megjegyzéseinkre, elvben
magányos nők is tagjai lehetnek a klub-
nak. Azonban új tagot csak kétharmados
többséggel lehet felvenni, valahogy eddig
egyetlen női jelentkező sem kapta meg a
kellő számú szavazatot.

Göncön az esti előadás - igazi siker!
Gyurkó László Don Quijote-drámáját
mutatják be. Engem a darab Budapesten
hidegen hagyott, mondanivalóját túl
szimplának találtam. Itt azonban éppen a
gondolat egyszerűsége, világossága hat.
Önmagukat vagy önmaguk legjobbik énjét
fedezik fel a nézők Don Quijotéban, aki
kard, igazi fegyver helyett egy szál
vízvezetékcsővel indul el a szegények,
elnyomottak, gyámolításra szorulók
védelmezőjeként igazságot tenni. Szívből
nevetnek a darab humorán, a szellemes
rendezői ötleteken, tréfákon. Mögöttem
egy molett ifjú hölgy majd kiesik a
székéből. Újonnan szerzett pedagógus
ismerőseim el vannak ragadtatva. „Ilyen
színház kellene itt minél gyakrabban" -
mondják, és a dicséret egyben
szemrehányás is, mert félő, hogy megint
évek telnek el, amíg hasonló színházi él-
ményben lehet részük itt, Göncön. Mis-
kolc innen messze van, Budapest még
messzebb.

A budapesti bemutató óta a produkció
egyébként jobbnál jobb rendezői ötletek-
kel gazdagodott, koreográfiája briliánssá
csiszolódott, s a színészi játék is beérett. -
A premier óta még kétszázszor próbáltuk
a Don Quijotét - indokolja a szembetűnő
fejlődést Iglódi István. - Amikor erre
készültünk, még csak álom volt, amit ma
elértünk, hogy már négy hónapig
próbálunk egy új darabot.

A színészek boldogok, mert érzik:
Göncön csatát nyertek.

Tíz nap Borsodban. Kis vereségekkel,
kis győzelmekkel. Egy csepp víz a ten-
gerben. Bizonyos értelemben valóban Don
Quijote-i harc hajdani vásári komédiások
módjára művészetet terjeszteni a televízió
korában. Mi a hatásfoka szerep-lésüknek?
Mi a gyümölcse ennyi fáradozásnak?
Mikor kerülnek vissza újra Göncre,
Tiszapalkonyára?

Rosszul feltett kérdések ezek. Másról
van itt szó. Egy új népszínházi forma ki-
kísérletezéséről. A Huszonötödik Szín-ház
azt keresi, hogyan lehet a Luxemburg g r ó f j a
helyett gondolkodásra serkentő,
tudatformáló, politizáló színház számára
megnyerni a nézők legszélesebb rétegeit.

Nyilvánvalóan nem egyedül ők keresik
a megoldás lehetőségeit. Ezzel a prob-
lémával küszködik az országot járó
Déryné Színház, ennek útját, módját
kutatják a vidéki színházak, amelyeknek
egyelőre nehezen viselt kötelező teher a
tájolás. Vajon eljöttek-e megnézni, iz-
gatta-e őket, hogy mit csinál a Huszon-
ötödik Színház? Például a miskolci szín-
ház tagjai, akiknek ugyancsak feladata az
igazi színházművészet terjesztése Borsod
megyében. Hogy esetleg vitatkozzanak, a
maguk tapasztalatai alapján más
módszereket javasoljanak. Hogy Gyur-
kóék, lglódiék próbálkozása ne maradjon
Don Quijote-i küzdelem!

Következő számaink tartalmából:

Tarján Tamás:
Itt állok, másként nem tehetek
(Sütő András dramaturgiájáról)

Koltai Tamás:
A Csillag a máglyán a Madách
Színházban

Szeredás András
A (dez)integráció (melo)drámája
(Az ifjú W. szenvedései; Elérkezett
az idő)

Mészáros Tamás:
Ruszt József és a Bakkhánsnők

Nánay lstván: Melodráma
a cirkuszban (A Glória
Kecskeméten)

Pór Anna,:
A Magyar Elektra és a Karnyóné

Pályi András:
Törőcsik Mari

Baló Júlia:
Rendezők a főszereplőkről
és az epizodistákról

Földes Anna:
Berlini napló II.

Mándi Teréz:
A Tanácsköztársaság színháza

Eörsi István:
Az áldozat (drámarészlet)


