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MÉNES ANDRÁS 

Szeretett színházunk volt – a Huszonötödik 

Ritkán járok az egyes metróval, a kisföldalattival. Nemrég mégis volt valami dolgom arra-

felé. Leszálltam a Bajza utcai megállónál. A régi Sajtóház kis  palotája előtt lelakatolt kapu 

állta az utamat. Lelki szemeim előtt megjelent a lapos, elnyújtott betűs felirat. A nagy 25 -

ös, és benne: Huszonötödik Színház. Ilyenkor feltolulnak az emlékek, a száj önkéntelenül 

is mosolyra húzódik és a szív: az hihetetlenül szaporán ver. Olyan ez, mint egy régi szerel-

münkkel találkozni. Mert ez szerelem volt. 

Az 1970-es évek kulturálisan elkényeztetett nemzedékének tagja vagyok. Dőzsöltünk a 

kultúra nyújtotta lehetőségekben. Egy lázadó tinédzsernek mi más kellett? Széles volt a 

választék, klubok, kiállítások, a Fővárosi Művelődési Ház Táncháza, Szkéné Színház, a 

kerületi Művelődési Házak, Egyetemi Színpad stb. Az Aczél-féle „három T” kategória közt 

kerestük az élet értelmét. Nem hatott meg minket, hogy ki kit figyel meg, kiről kicsoda 

írhat jelentéseket. Szinte vonzott a Tiltott kategória. 

Minket érdekelt az alternatív művészet. Ilyen volt a 25. Színház is. Előzményként ott 

voltak a megtűrt klubok, de mindenek előtt Mezei Éva Stúdiója, ahol elindult a társulatépí-

tés és az irányvonal meghatározása. 

Gyurkó László 1968-as javaslatát támogatva a Művelődésügyi Minisztérium 1970. ja-

nuár 1. hatállyal engedélyezi a 25. Színházat. Minden téren elkezdődik a színház-szervezés. 

A színház szülőinek tekinthetők: Gyurkó László író, Szigeti Károly koreográfus, Berek Kati 

színésznő. Különlegességnek számított a színházak világában, hivatásosnak amatőr, vi-

szont amatőrnek hivatásos volt, Saját épülete sem volt, az Újságíró Szövetség székházának 

emeletén kaptak helyet, nem játszottak minden este, előadásaik jelentős részét falvakban 

és kisebb városokban tartották. A társulat összetétele vegyes volt, hivatásos és amatőr szí-

nészek jól megfértek egy színpadon, de olyan is gyakran előfordult, hogy egy-egy előadás-

nak több rendezője volt. Az is igaz, hogy a 25. Színház államilag fenntartott művelődési 

intézet volt, színdarabjaikban mégis a forradalmiság, az akkori rend(szer) javításának igé-

nye fogalmazódott meg. 

A „támogatott” színházi kategóriát idegesítette a 25. Színház „mássága”, de főleg az, 

hogy közösségi színháznak merte nevezni önmagát. A Huszonötödik színészei és a közön-

ség kemény magja is a húszas éveiben járt. Akkoriban sokan indultak szerencsét próbálni 

a világot jelentő deszkák birodalmába (Orfeo, Manézs, Szegedi Egyetemi Színpad, az 

Universitas stb.), de mind elvéreztek nagyon rövid időn belül. A huszonötödik pedig még 

mindig működött. A párt és az állam által támogatott „másként gondolkodás”, ez a másság 

mégis működött. Finoman fogalmazva is: fából vaskarika. 

A vidéki „vándorszínház” képhez talán az is hozzájárult, hogy az építkezés határideje 

többször is csúszott. A színház első hivatásos tagjai: Jobba Gabi, Haumann Péter, Szendrő 

Iván és Verebes István. Csatlakozott hozzájuk Margittay Ági és Törőcsik Mari. Újszerű és 

nagyon rokonszenves volt, ahogy a stúdiósok az előadás megkezdése előtt házigazdaként 

fogadták a nézőket, cukorkával kínáltak, és a helyünkre vezettek bennünket. Sok remek 
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előadás, fantasztikus jelentek elevenedtek meg lelki szemeim előtt. Haumann Péter a Szók-

ratész védőbeszédében nyújtott alakításáért, és a 25. Színházban kibontakozó munkásságá-

ért Jászai Mari-díjat vehetett át. A bemutató Salgótarjánban volt, a Magyar Rádió pedig 

felvételt készített az előadásról. 

A huszonötödik színház élt, mozgott, nyüzsgött. Akik ott dolgoztak, soha nem „dol-

gozni” mentek be. Ez senki számára nem munka volt. Fantasztikus lüktetésben élt a szín-

ház. Szervezési bűvészmutatványokra volt szükség a színházi titkár, az igazgató, a kiszol-

gáló személyzet és a színészek részéről. Sok támadás érte a színházat: az előadási napok 

csökkentése a KISZ Művészegyüttes termében, a Tou O igaztalan halála próbái a Ganz-

Mávag Művelődési Központban. A próbalehetőségekért mintegy bartell-csereként előadá-

sokat tartottak a gyár szocialista brigádjai részére. Saját pénzből Prágába mentek „tanul-

mányútra”. Nyáron sincs pihenés, a Stúdióban Mezei Éva stúdióvezető könyörtelenül kö-

vetel, bírál, dicsér. A napi közel tíz (!) óra megfeszített munka rostálja a stúdiósokat. 1971 

májusában kiemelkedő műsor lett a Weöres Sándor-est. Ezután a stúdiósok száma vészesen 

lecsökkent. Az évad végére pedig egy hét színházi ismerkedő tábor a romantikus Szent-

endrén. Ismerkedés, beszélgetés és megérdemelt nyugalom.  

1971 kora ősze a Tou O igaztalan halála sikerének az időszaka. Előbb a Debreceni Szín-

házi Fesztiválon, aztán az Egri Nyár programsorozaton. A média az egekbe emeli a darabot, 

a Magyar Televízió közel egy órás műsort sugároz a színházról. A színházterem a Magyar 

Sajtó Házában ha lassan is, de épül. Szeptemberben olyan az elkészültség szintje, hogy az 

építőipar délutáni távozása után este már lehet próbálni. És új tagok is szerződtek a huszon-

ötödikbe: Jordán Tamás, Kristóf Tibor, Zala Márk, Sebő Ferenc. Szigeti Károly, aki addig 

az Állami Népi Együttes és a Vasas Művészegyüttes koreográfusa volt, átszerződött rende-

zőnek a 25. Színházhoz. Az új próbák innentől az új épületben, az új tagokkal folytatódnak. 

Molnár Gál Péter a Népszabadságban írta: „Színházasítják a színházat. Színházukban az 

a magával ragadó, hogy alaposan végiggondolt elvek alapján működnek. Harmadik bemu-

tatójuk után ez már nyilvánvaló. Ragaszkodnak ahhoz, hogy ne csupán kulturális kincseket 

édesgessenek színpadra, hanem megerősítsék a színházat, mint morális intézményt. Ami-

kor pedig a néma szereplők letelepednek a nézőkkel szemben, és nem színészként, hanem 

állampolgárként néznek ránk: nemcsak összekapcsolják a régi mesét az eleven mával, ha-

nem azzal a példával is szolgálnak, hogy a mai színházat csak olyan emberek csinálhatják, 

akik nem csupán festett szemhéjak mögül tudnak szorgalmasan és lelkiismeret – zaklatóan 

közönségükre nézni, akik nem csak egy szerep nevében, hanem mindannyiunk nevében 

felelősséget éreznek a közönségért. A közösségért.” 

A tisztességes munka – amit eddig és ezután se érzett senki munkának – haladt tovább. 

A stúdiósoknak – a próbák, a kötelező foglalkozások: mozgás, tánc, színi-mesterség, be-

szédgyakorlatok mellett – folyamatosan kiveszik részüket a színház működtetéséből (né-

zőtéri személyzet, jegyárusítás, szórólapozás, vendégek érkeztetése, ruhatározás stb.) Így 

lett a társulat igazi közösségé. Itt ismeretlen fogalom volt – más színházakkal ellentétben 

– a hierarchia. A kiváló előadás, egymás megbecsülése és a közönség kiszolgálása számí-

tott csak. Minden mindig a közönségért. Mire eljött a színháznyitó előadás ideje: 1971. 

november 25.-e, a színtársulat már összeszokott csapatként mutathatta be Hernádi-Jancsó 

Fényes szelek című darabját Jancsó Miklós rendezésében. 

Hernádi Gyula ünnepelt író volt már, de a színdarabok írására nem volt nagy kedve. Pár 

évaddal ezek után egy várszínházi bemutatót követően már így nyilatkozott: „A színházzal 

való ismerkedésem a Huszonötödik Színházban kezdődött, ámbár Jancsóval ott is inkább 

filmet csináltunk, afféle mozgáskonstrukciót, a Fényes szelek és a Még kér a nép, vagyis a 

Vörös zsoltár színpadi átültetését. Akkoriban még nagyon távolinak éreztem a színházat, 

de aztán Czimer József buzdítására, ösztökélésére a műfaj közelébe sodródtam.”  
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A Fényes szelek több mint ötven előadást ért meg, valami fura ablakon át mutatva az 

1970-es évek Magyarországát, kicsit kifigurázva a politikai légkört. A speciális mozdula-

tok és a zene eddig még nem látott kombinációja valósággal új színdarabot hozott létre: a 

politikai musicalt. A Kortárs 1972. februári példányában Molnár Gál Péter újból dicséri a 

színházat: „Talán a legszerencsésebb volt a színháznak és a filmnek ez a találkozása, hi-

szen Jancsó filmdarabjai nem mentesek a teatralitástól. Legutóbb, az Égi bárányban már 

mintha a wagneri összművészetig is eljutott volna. A „tűzhalál” képsora legalábbis erre 

enged következtetni. Jancsó tehetsége mindig is feltételezte némiképp a színpadot, és azt 

hiszem, ha rendszerré lehetne tenni kettejük kapcsolatát, nem volna haszontalan színház-

történetünkre nézvést.” 

A Fényes szeleket még sok közös színdarab és siker követte. A Vörös zsoltár, majd a 

Várszínházban a Bajcsy Zsilinszky Endre, a Hasfelmetsző Jack stb. A nemzetközi fesztivá-

lokról is sikerekkel tér haza a társulat. A külföldi sajtó dicséri a koreográfiát, a rendezést, 

a színészeket és az új alkotó módszereket. A finn újság – a Helsingin Sanomat – oldalain 

Kirsikka Siikala méltatja a Fényes szeleket, a jugoszláv újságban – a Vecsernije Novosti – 

lapjain Zarko Komanin nagyrabecsüli ugyanezt a színművet. 

Nekünk lázadóknak és lázongóknak kellett a Huszonötödik Színház. A műveik a mi gon-

dolatvilágunkat tükrözték. A Szerelmem, Elektra című darab véleményem szerint Gyurkó 

László legjobb drámája. Talán az akkori színházi világ legjobb drámájának is nevezhetem.  

Gyurkó művei közül bemutatásra került még: A Búsképű Lovag Don Quijote de la Man-

cha szörnyűséges kalandjai; Az egész élet; Kőmíves Kelemenné balladája , ezek mind a 

mániás igazságkeresést ábrázolják, a hűséget és bátorságot az egekig emelik. Gyurkó 

László írta: „A Don Quijote-i konok meggyőződés nélkül(…) ha hozzászürkülünk a hétköz-

napokhoz, ha tudatunkban és érzékszervinkben lassan eliszaposodik a  ’változtasd meg a 

világot’ prométheuszi parancsa, a főnix tollai elvesztik ragyogásukat, s a Tűzmadár nem 

támad fel többé.” 

A színház rengeteg műsoráról nem írok, mert nem is voltam ott (sajnos) mindegyiken. 

Az 1973-as színházi „lista” került nemrég a kezembe. Aszalay Gábor színpadmesterrel in-

dul és a szemérmes arcú Zala Márk nevével és véget. Ez nem egy színházi sorrendet  takar, 

hanem csak egyszerűen egy alfabetikus sorrend. Nem alá-fölé rendeltségről van szó, min-

denki egyenértékű volt. Mindenki a tudása és tehetsége maximumát adta: Bajcsay Mária, 

Berek Kati színésznő-rendező, Eszes Sándor ügyelő, Gáspár Zsuzsa színházi titkár-segéd-

rendező, Iglódy István színész-rendező, Koltay Gergely zenész, Parányi Piri súgó, Sárdi 

Anikó színházi titkár, Zoltay Gusztáv szervező… 

A Huszonötödik Színház a legjobban szemlélteti a kultúrpolitika akkori fejetlenségét. A 

színház látszólag támogatott kategóriába tartozott, a valóságban inkább tűrt volt. Megal-

kotása – alapítása forradalmi színháztörténeti esemény volt. A Huszonötödik Színház volt 

az első államilag engedélyezett színház az 1945-ös „fordulat” óta. Gyurkó László igazgató 

akkoriban még alkotó erejének teljében ragyogott. Később a rendszer az ő lázadó lendületét 

is derékba törte. A meglévő éra nem volt jó táptalaja a „gondolkodó színháznak”. Gyanús 

volt a hatalomnak a társulat problémafeltáró műsorrepertoárja, a kiszemelt szerzők, a be-

mutatott művek nem illeszkedtek Aczél György kultúrpolitikájába. Erre az időszakra esett 

minden alternatív művészetnek a likvidálása, megszüntetése. Az élet kegyetlensége, hogy 

Gyurkó Lászlónak pártfeladatként adták ki, hogy szüntesse meg az önmaga létrehozta, vér-

rel-verejtékkel megalapított sikeres színházát. Helyette pedig szervezze meg a rendszer 

számára nem kényes (nem alternatív), úriasabb népeket befogadó Népszínházat.  

A Huszonötödik Színház és a Déryné egybeolvasztása remek ötletnek bizonyult. A lela-

katolt kapu felkiáltó jelként figyelmeztet: volt nekünk egy Huszonötödik Színházunk.  

 


