
színház és közönség
BÁCSKAI JÚLIA

A színész-néző
kapcsolatok lélektanához

A Huszonötödik Színházzal
Bács-Kiskun megyében

„A parasztok, akik itt voltak az
előadáson és akikkel beszélgettünk,
természetesen nem olyan parasztok,
mint amilyenek öt évvel ezelőtt
vo l t a k . . . Azt, hogy kevesen voltak
színházban, csupán abból lehet
észrevenni, hogy nem úgy jönnek a
színházba, mint a gőzfürdőbe, vagyis
nem egy merőben meghatározott
élvezetért. A legrosszabbak a
rutinnézők, akik azt akarják, hogy
meghassák, megrázzák őket, hogy
feszültséget teremtsenek bennük stb. -
hogy mivel, ez nem is olyan fontos
nekik -, s ragaszkodnak hozzá, hogy
az a meg-szokott módon történjék.
Ennél jobb a színháznak, ha a néző
össze-hasonlítási alap hiányában
észre sem veszi bizonyos
teljesítmények különösségét."

(Be rto l t Brecht, 1952)

„Először is azért örültem, hogy lejöttek
ide, mert megmutatták az amatőröknek,
hogyan kell csinálni. Másodszor: mert
megmutatták a vezetőknek, hogy kell
segíteni az amatőr csoportokat. A szín-
házak közül - sajnos - ez az egyetlen, amely
közel áll az amatőrökhöz. Most szeretnék
elmondani valamit, ami zavart a Vörös
zsoltár előadásában. Utána mondom a
jókat. (Nevetés.) Zavart a vége. Olyan
szépen benne éltem, s csak gesztusnak
tudom mondani ezt az ötletet, hogy bort
iszunk a színészekkel. Kicsit kizökkentett.
Hirtelen vittek át a mába. Hagyjanak meg
engem - őszinte vagyok - ott a darabban, az
agrárszocialisták között, ameddig csak
lehet, mert nagyon tetszett" - mondta egy
néző Császártöltésen, az előadást követő
ankéton. Szavait magnetofonszalagról
idézem, akárcsak más nézők, pedagógusok,
népművelők véleményét. És egy másik
vallomás, ugyancsak Császártöltésről:
„Olvastam egy meghatározást: szép az
érzelmileg kifejezett szabadság. Valahogy
így voltam: megkaptam. Mert nem
kényszerítettek hurrázásba. Önmagamat
tudtam azonosítani a darabbal. Nem volt
túlzsúfolt szövegben, a képek adták az
értelmét. Azért tetszett, mert szabad
lehettem."

A Huszonötödik Színház a korábbi si-
keres Baranya megyei körút után 1974-75-
ös évadját is vidéki turnéval kezdte,

ezúttal Bács-Kiskun megyében. Nyolc
társadalmi, gazdasági és művelődési
szempontból különböző jellegű alföldi
község művelődési házában tartottak
előadást. Öt alkalommal Gyurkó László A
búsképű lovag, Don Quijote de la Mancha
szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép
halála című darabját mutatták be Berek
Kati rendezésében, mely mind
mondanivalója, mind játékstílusa alapján
alkalmas arra, hogy a legkülönbözőbb
tudásszintű, ízlésű nézők élvezhessék. A
Baranya megyei turnén is ezzel az
előadással járta a színház a falvakat; most
viszont három este Hernádi Gyula és
Jancsó Miklós alkotása, a Vörös zsoltár is
színre került, Csengődön, Akasztón és
Császártöltésen. Külön érdekesség, hogy
ezek közül a két utóbbi községben
egyáltalán nem tartottak még színházi
előadást. A t u r n é t mintegy kiegészítette,
hogy Orgoványba, ahol ősszel a Don
Quijote előadásával hódították meg a
közönséget, november 6-án visszatért az
együttes a Vörös zsoltárral, s a közeli
kargali tanyaköz-pont kísérleti iskolájában
emlékezetes találkozásra került sor a tanyai
gyere-kekkel. Egyébként az őszi turné
során valamennyi község iskolájában zenés
irodalmi délelőttöt, rendhagyó iroda-
lomórákat tartottak.

A Vörös zsoltár és a falusi közönség

Hosszan sorolhatjuk a feltételezéseket,
hogy [hányféle indíttatásból jöttek az
előadásra a községek lakói. A színházi
plakát megjelenése mellett a ritka
programlehetőség, a „felöltözés" alkalma
egyaránt szerepet játszott ebben, vagy
mindezek együtt a legfőbb motivaló
erővel: a kíváncsisággal. Volt, aki jól
ismerte hírből a Huszonötödik Szín-ház
nevét, volt, aki még nem hallott ró-la, volt,
akit a rendező vagy egy-egy színész neve
csábított, volt, aki a ,,zsoltár" kifejezés
miatt - az egyik néző el-ejtett megjegyzése
szerint - valamiféle „vallásos előadásra"
számított. De ezeket a különbözőségeket
sem kell túl-hangsúlyoznunk, ha arra
gondolunk, mennyi hasonlóság van a
községek la-kosainak életmódjában, a
körülményeikban, szokásaikban,
hagyományaikban. Ezen a turnén az is
kiderült, hogy a Vörös zsoltár hőseinek
sorsa és ezáltal maga az előadás is igen
közel áll a vidéken élő emberekhez:
amennyire róluk szól, annyira nekik is szól
ez a darab. Éppen ezek miatt maradt az
egyik kg-emlékezetesebb előadás a 74
tavaszán Balmazújvárosban bemutatott
Vörös

zsoltár. Az előadás egyik fordulópontja az
a jelenet, amikor az agrárszocialisták
közül kiválik egy lány - egy sejtje a
csoportnak -, és lassú, ingadozó léptek-
kel, mezítlábasan, lábujjhegyen elindul.
Hallani lehet a csendet, a padló recsegését
a bizonytalanul lépkedő lábujjak alatt.
Óvják a lányt a társai is, a nézők is az
úton, tudják, hová indult: a fegyverért,
amely nincsen már elérhetetlen
messzeségben. Ez a földön heverő puska
mindaddig ellenük fordult, s most még
két lépés, még egy - és itt halkan felsó-
hajtott egy idős ember: „Most már az
övék lesz!"

Balmazújváros az agrárszocialista
mozgalom egyik magyarországi köz-
pontja volt. Az előadás azoknak az öre-
geknek tetszett a legjobban, akik maguk is
agrárszocialisták voltak. „A Vörös zsoltár
alatt újraéltem az akkori időket - hallottuk
az előadást követő ankéton -; így történt
pontosan. Csak azt sajnálom, hogy hamar
vége lett. Még szívesen elnéztem volna."

A színész számára nincsen fontosabb,
mint a nézők azonnali reagálása előadás
közben. Visszajelzést jelent a színésznek
minden mozdulat, de a mozdulatlanság is,
minden pillantás - akár a színpadra fordul,
akár máshová. A meg-fogalmazott,
szavakba öntött reagálás (például hangos
közbeszólás) zavaróan is hathat, de
további könnyítést is jelenthet a színészi
munkában: eldönti, hogy a sokszor
átgondolt, megmagyarázott képek
ugyanazt jelentik-e a nézőknek is, mint a
színészeknek.

A nézők nem verbális válaszai mögött is
gyakran megfogalmazott gondolatok
állnak. Az érzelmeket kifejező arcjátékot
jól ismerik a színészek. Nemcsak azért,
mert maguk is ezt művelik, hanem azért is,
mert ezek a reakciók - a színpadi
partnereké és a nézőké - előrelendítik
vagy megakasztják a játékot. Ebből a
kapcsolatból alakult ki a „jó" és a „rossz"
előadás fogalma, amely nem magát a
darabot minősíti, hanem a pillanatnyi
interpretálását: a színészek és az adott
közönség egyszeri találkozását.

A szerepek kialakítása közben a színész
megérti (vagy megérzi) a rendező
elképzeléseit. A rendezőnek összefüggő
elképzelése van a darab tartalmáról,
szerkezetéről és az értelmezéséről. A
színésznek elmondja a rendező, hogy mit
csináljon és hogyan. Egyes rendezők azt
is elmagyarázzák, hogy miért éppen azt
kérik a színésztől. A próbák során mind-
annyian a darab légkörében élnek; a saját
szerep megértését, az egész színdarab



megértését is segíti, hogy a többi sze-
replőnek szóló utasításokat hallja min-
denki. Később, amikor az elkészült játék
már gyakorlottan gördül a maga útján,
„lekopnak" róla a kezdeti tudatos
magyarázatok; mindenki a hogyanra figyel.
A miértek szavai átváltoznak lépé-sekké.
Éppen a megszokás miatt lényeges egy-egy
megfogalmazott reagálás a nézőktől, hiszen
újra visszaidézi a színésznek az előkészítő
próbák magyarázatait.

Nem tudom, hogy Jancsó Miklós is
megfogalmazta-e ezt a jelenetet: „Most
már az övék lesz a fegyver." Lehet, hogy
fogalmazás nélkül is magától értetődő volt
minden színész számára. A nézők számára
is világosabbá válhat az előadás, ha az
utólagos beszélgetések alatt „beavatják" a
rendező gondolataiba. Az ún. ösztönös
színészeknek is újabb lendületet ad egy-
egy néző véleménye, magyarázata a
szerepekről. S az is előfordulhat, hogy
tudatosan meg kell változtatni azt a
jelenetet, amely-ről a nézőkkel való
találkozásokon bebizonyosodik, hogy nem
értik, vagy lényegesen másképp értik, mint
az elő-adók.

Tessék mondani! Mi az, hogy színház?

Ezt a k é r d é s t egy kislány tette fel a
Huszonötödik Színház egyik tagjának.
Lehetett kilencéves, de lehet, hogy
tizenhárom; a cigánygyerekek korát nehéz
megállapítani. Hatan-héten úgy nézték
végig a Don Quijotét, hogy egyszer-re
táncoltak a színészekkel, amikor szólt a
zene; (beszélgettek, amikor unták a
darabot, és majd a színpad alá bújtak,
amikor az óriások közeledtek. Szóval ez a
színház, most már ilyet is láttak.

Aztán a Lantost játszó színésznőnek is
odaszólt egy gyerek: „En ezt a festéket
ugyan nem kenném magamra!"

Azt mondják, hogy csak a gyerekek
kiabálnak föl a színpadra a boszorkány
ellen, a hősökért izgulva. Ehhez azonban
nemcsak gyermeki tisztaság kell, hanem
hiteles mese is. (A hitelességet nem az
biztosítja, hogy vannak-e valójában
boszorkányok vagy nincsenek. Hisz a
művészetek legősibb hagyománya
megmutatni a közönségnek saját magát.)

Az ankétokon lehetőség van arra, hogy a
darabról együtt gondolkozva - a színház
tovább segítse a ráismerés folyamatát a
nézőben. De az sem ritka, hogy a nézők
gondolatai a darabról beépülnek a
színészek emlékezetébe, akaratlanul is

segítve a szerep további

megformálását. Egyénisége válogatja, hogy
ki mit kezd az új és új információkkal,
mennyire érzékenyen reagál azokra.

A Huszonötödik Színház jelenléte nem
merült ki előadásonként az egy-két órás
munkában, hanem szerves része volt a
turnénak, (minden „hivatalos és nem
hivatalos" találkozás az ankétok
közönségével, az iskolásokkal,
matkópusztai fafaragóvak de még a piacon
kendőt áruló nénikkel is. A találkozás így -
és csak így - teljes, csak így volt jellemző a
Huszonötödik Szín-házra.

A községi iskolákban csak az idő-pontot
egyeztették, hogy mikor jönnek a budapesti
színészek. A tanárok legalább olyan
izgatottak voltak, mint a gyerekek, amikor
az udvarra már gitározva vonultak he a
társulat tagjai. Ahány község, annyiféle
hangulat. Van, ahol kemény a fegyelem,
még a füvön éneklés közben is - itt
bizonyára nagyobb szigorúsághoz
szoktatták a gyerekeket. Itt nehezebb
feloldani, aktivizálni, szerepeltetni az
ismeretlen fiúkat, lányokat. Másutt olyan
felszabadultak, közvetlenek, hogy szinte ők
határozzák meg a találkozás közelségét, s
nem az

Most már az övék lesz!" ( Bajcsay Mária a Vörös zsoltárban)



Szerves része volt a turnénak minden találkozás a közönséggel (Kristóf Tibor, Varga Mária,
Jobba Gabi és a Bács megyei általános iskolások)

erre készült színészek. Volt olyan falu, ahol
vasárnap délelőtt került sor az
„irodalomórára", ezért otthonról fehér
zokniban, rózsaszín ruhában küldték el
őket. Így persze nehezebb volt a földre ülni
velük, ,és ott énekelni. Máshol meg az első
percekben olyan kapcsolat alakult ki, hogy a
kis iskolások is csak tegezve tudták
megszólítani a színészekét.

Anélkül, hogy előre megszervezték volna,
ők lettek a legtöbb helyen az elő-adások
propagandistái is. Mert el sem hangzott a
kérdés - mi volt az iskolában? -,
elújságolták, hogy Budapestről jöttek
színészek, és énekeltek az esti előadásból.
így aztán azok is tudomást szereztek a
színházról, akik nem vették észre a
plakátokat, sazok is, akik végül nem kísérték
el a gyerekeket.

Még néhány részlet a Bács megyei
magnófelvételekből

K e c e l : „Nagyon nagy élmény volt a
gyerekeknek hogy kőnyákig festékesen
látták a színészeket. Együtt batikoltak
azokkal a pesti színészekkel, akiket az-nap
láttak először. Reméljük, nem utoljára."

K i s k ő r ö s : „Ide viszonytag gyakran jár
színház. A közönségünk tehát tudott
különbséget tenni. Ez a különbségtétel
most a Huszonötödik Színház javára dőlt
el."

Tázlár: ,,...hogy mit jelent 3-4 év kihagyás
egy közönségnek. Ilyen taps nálunk még
nem volt. Úgy értem, ilyen

kicsi. Pedig tudom, hogy a közönségünknek
tetszett."

Akasztó: „Jöjjenek el máskor is,
szerettessék meg a falusakkal a színházat.
Ne legyünk mindig mostohagyerekek."

Császártöltés: „A Vörös zsoltár alatt
még a mögöttem ülő gyomorkorgását is
hallottam."

„Azelőtt minden színházi előadáson
cukrot ropogtattak, széket zörgettek nálunk
a ,nézők ..."

„Meghökkentett."

„Rövid volt."

.. és úgy remegtem az előadás alatt."
„Lássa, milyen egyszerű, ezt még mi is

értjük."
K a s k a n t y ú : „A falusiak megmondják, ha

valami nem tetszik nekik. Megmondják,
hogy ilyen darabot máskor ne hozzanak. De
a Huszonötödikről azt mondogatták,
hívhatjuk újra."

Miben [különbözött a Huszonötödik
Színház turnéja minden hasonló előz-
ménytől? Elsősorban abban, mert a Vörös
zsoltárt tiszta, képszerű szertartásként
[értették a községek nézői. A nézők, akik
nem készültek fel arra, hogy mit fognak
látni, átengedték magukat a színházi
varázslatnak, „hivőként" ülték végig,
lélegzet-visszafojtva a szertartást. Számukra
pontosan érthető volt a lépések rendje: a
fenyegető összefogódzástól a felszabadult
táncig, a rituális szeretkezéstől a fegyverek

visszaszerzéséig. A falusi nézőket a
nyitottságuk segítette, hogy magát a képet
lássák akkor is, amikor a színház
egyszerűsített jelzéseket használt. Nem az
éhség, nem a szegénység, nem a közösség
szimbólumait látták, hanem ma-gát az
éhséget, magát a szegénységet, magát a
közösséget.

Merték magvukra vállalni a D o n Q u i jote
tanításait, merték vállalni a búsképű lovag
kalandjainak és saját napi életüknek
összehasonlítását. E darabok előadása ,és
értő befogadása miatt volt újszerű és
érdekes a tíznapos turné.

S a Huszonötödik Színház tagjainak
kapcsolatteremtése miatt. Mert a szín-házi
produktum is elválaszthatatlan azoktól, akik
csinálják.

Találkozás más emberekkel

Mi jellemző a Huszonötödik Színház vidéki
ankétjaira? Alig f ú j j a ki magát a színész,
siet a mosakodással az átöltözéssel - hiszen
várják a nézők. Ugyan-azok a nézők, akik
néhány perccel előbb látták színészként.

Az előadáson a színész teljes aktivitással
dolgozik, minden sejtjével koncentrál. A
néző jelenléte részlegesen aktív,
„szaggatott" az előadáson. Lankad és
élénkül a figyelme, akadozhat a da-rab
értelmezésének gördülékenysége, ki-
zökkentheti egy másik néző. Ez vonatkozik
mind az egyes nézőre, [mind a teljes
közönségre. Ha a figyelem vagy az



értelmezés szünetei elszóródva jelentkeznek,
az a tevékenység pszichológiai tulajdonsága
es nem az előadásé A da-rabba a közönség
hornogén reakciója van beleírva. A néző
részlegesen .aktív a színész aktivitásához
képest, de a saját későbbi aktivitasához
képest is, amelyet az ankéton tanúsít.

Az ankéton fordított folyamatot látunk: a
néző szerepel, a néző fejezi ki önmagát, és
még a szöveget is improvizálnia k e l l . . . Az
előadást közvetlenül követő ankéton a
színészre „szellemi rövidzárlat" jellemző.
Figyelme, jelenléte ingadozik a passzivitás és
a részleges aktivitás között. Az ankétok
tanulságai lassan árámlanak a hallgatóság
tudatába: a nézőiknek is, a színészeknek is
időre van szükségük, amíg feldolgozzák az új
gondolatokat. Vannak olyan emberi
tulajdonságok, melyeket az egyre egzaktabb
módszerekkel dolgozó pszichológia is csak
összetevői-re bontva tud vizsgálni. Ilyen a
tehetség is. Sokféle személyiségteszttel
mérhetjük az adottságokat és a képességeket.
A nehezen mérhetők (közé tartozik az
intellektuális érzékenység amely a tehetség
egyikfeltétele. A pszichológiában ismert
empátia (képesség, hogy beleéljük magunkat
más helyzetébe) egymaga kulcsa lehet a
színészetnek.

Az érzékenység önmagában még nem
biztosítéka, csak lehetősége annak, hogy
valaki „jó" színész legyen. Ezt az éhséget újra
és újra ki kell elégíteni. Fel kell tölteni a
szellemi raktárakat.

Mivel töltődhet fel a színész? Egy ideig az
új szerepivel. A rendszeres próbálással, az új
feladatók kísérletezésével, esetleg a másik
színész szerepének „fakultatív" átélésével stb.
De nem teljes ez az életmód olvasás nélkül
színházba járás néllkül. A legtöbb színész
minden elfoglaltsága mellett is időt szakít
ezekre, bár maga sem tudja mindig, hogy
ilyenkor pihen-e vagy még dolgozik.
Túlhajtottsággal vagy jó időbeosztással
mindezt megszerzi magának a színész, aki
fölismerte a feltöltődés szükségességét.

A konkrét munka és a befogadó mű-
velődés amolyan objektív szellemi raktárak;
mérhető is a mennyiségük oldalszámmal vagy
óraszámmal, a minőségük kritikával. Most
egy kimeríthetetlen raktárkészletre szeretnék
emlékeztetni (amit szubjektív-személyes
feltöltődésnek hívok). Ez az emberekben rejlő
tartalék. Bármilyen emberben levő tartalék,
aki más, mint én. Minél má-

sabb, annál fontosabb megismernem,
megélnem az ő életét.

A színészet megtanít az empátia
művészetére, a beleélésmegvalósítására. A
pszichológia pedigmegtanít az empátia
értékelésére, a más ember megértésére.

Mindez csak halványan élt bennem a
tíznapos turné élőtt. Ilyen tartalmasan, ilyen
mértékben én sem találkoztam még más
emberekkel, más életmóddal, más
gondolkadással. A színész még inkább be van
zárva egy szűk körbe, a szakma határolta
világba. A szűk kör tartományába már
beleértettem az objektív szellemi feltöltődést,
az eljátsz-

ható szerepeket és önképzést. Úgy gondolom,
hogy a tíznapos turné annak is személyes
feltöltődést jelentett, aki kevésbé figyelt erre,
aki csak részt vett, de nem volt jelen. A
személyes feltöltődés legjobb talaja, tartaléka
az önki-fejezésnek.

A Huszonötödik Színháznak más
megyékben is van még dolga, gondolom,
máshol is maradandót hagy maga után. A
Bács megyei találkozásokat
személyiséglélektani és csoportlélektani
szem-pontból legalább olyan értékesnek tar-
tom, mini a közművelődési Funkciójukat.

Ahány község, annyiféle hangulat (Jobba Gabi, Novák János, Gyurkó László és
a Bács megyei gyerekek) (Korniss Péter felvételei)


