
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.



Hátrébb négy fiatal lány ragyogó sze-
mekkel. Mondogatjuk magunkban, egy-
másnak: ne őket büntessük, akik itt van-
nak, akik szeretnének végigélni egy szép
estét, szedjük össze magunkat; próbáljuk
meg úgy, mint bent . . . De hát hiába
minden önszuggesztió: kifárad a lélek,
megzavarodik az agy a kongó falak kö-
zött. Az előcsarnok-kocsmából behallat-
szik a zaj, nótaszó, néha felcsapódik az
ajtó, valaki bekurjant, aztán becsapódik
az ajtó. A második résztől a karon ülő
csöppség és a villogó gallérú bácsi már
alszik, a kályha mellett játszadozó gyerek
viszont figyeli az előadást. A négy lány
és az idős asszony is. Értük jöttünk. És
mindig azt mondom: érdemes volt - bár
az utolsó mondatok nagyon fáradtan
hangzanak, és szomorúan vinnyogva hull
le a függöny. Csattog néhány tenyér,
meghajolunk.

Szinte szótlanul vetkőzünk-öltözünk.
Ki-ki megissza a magáét, és ugyanilyen
szótlanul, fázósan szállunk be a buszba.
Visszafelé zötyögünk. Megkérdem szer-
vezőnket, mennyi a bevétel: „Ötezer
forint, eladott ház." A statisztikák ki-
mutatják: tájelőadásaink telt házak előtt
mennek.. .

Tanyán
Orvosságot keresvén a színházi hétköz-
napok nyavalyáira, „ekhós mikrobuszra"
ültünk, és elindultunk Bács-Kiskun
megye tanyavilágának piacaira, vásár-
tereire, hogy komédiákat adjunk elő. A
hálás közönség orcája a napsütésen kívül
derűtől, nevetéstől pirosodott. A fiatal
társulatba is életkedv költözött.

Olyan helyekre akartuk és akarjuk el-
vinni a színházat, ahová semmilyen más
társulat nem jut el: tanyai iskolákba,
téeszközpontokba. Sokszor osztályter-
mekben, ebédlőkben játszottunk, de ér-
demes volt, mert értelmét láttuk: örömet
okoztunk a közönségnek és önmagunk-
nak is.

Nincs velünk ügyelő, súgó, öltöztető,
díszletező, fodrász. Mindent mi magunk
csinálunk: nagy kosárban hordjuk a ru-
hákat, kellékeket, magunk díszletezünk,
maszkírozunk, egymásra ügyelünk - és ha
kell, súgunk. Így próbáljuk vissza-
szerezni a komédiás rangját, a közönség
szeretetét.

A negyvennégy előadás részletes elem-
zésére itt nem kerülhet sor, csak néhány
epizódot, képet, mondatot szeretnék fel-
idézni.

Borbáspusztán tanteremben játszot-
tunk. A gyerekek mellett szülők, nagy-

szülők, fáradt arcú férfiak, fekete fejken-
dős öreg nénikék ültek a padokban. A
katedra elé hevenyészett függönyt szerelt
a lelkes tanítóházaspár, ezzel kedves-
kedtek nekünk. A katedrán frissen mo-
sott, hímzett terítők. Amit Fazekas Mi-
hály tanár bácsi és a közönség nyújtott
nekünk, azt nem lehet megfizetni, nem
lehet megtanulni, úgy hívják : szeretet.

Orgovány piacán egy kofaasszony meg-
jegyezte: miért pont tojásosztáskor kell
ezt csinálni? Ennek ellenére az előadás
jól sikerült. Nagyszerű érzés volt végre
nyárfákkal gazdagított szabad téren,
ragyogó ég alatt, piaci közönség előtt
komédiázni. Előadás után odajött hozzám
egy mezítlábas cigánygyerek, és
Grigorisz Papadimitriu gitárjára mutatva
megkérdezte:
 Mi az ?
 Gitár. Tetszik ? - kérdeztem vissza.

Bólintott. - Láttad, ezen játszott, ezzel
muzsikált. Szeretnéd még hallani? -

Bólintott, de egyre csak a gitárt nézte.
Odahívtam Grigoriszt, aki térdre eresz-
kedve a kisfiú előtt, hogy egy magasság-
ban legyenek, zenélni kezdett.

Szekérre raktuk összecsukható szín-
padunkat, kellékeinket, és elindultunk
esti fellépésünk színhelyére, a szomszé-
dos Kargala felé. A kisfiú több száz
méteren keresztül cigánykerekezve kísér-
te szekerünket. Ezzel „fizetett", és jól,
mert mi sem felejtjük el őt, és nyilván ő
sem minket.

Kargalán, a kultúrközponttá fejlődő
tanyai iskolában úgy fogadott bennünket
a tanító néni, mint régen nem látott
gyermekeit. Télen öt-hat kilométert
gyalogolt itt az előadásra igyekvő kö-
zönség, húsz centiméteres hóban. Köztük
sok-sok gyerek. A jól sikerült előadás
után több fogásos vacsorát kaptunk, és
késő estig beszélgettünk, énekeltünk.

Madarason lekéstük a piacot, így a
délelőttre tervezett előadást estére, a mű-
velődési házba hirdettük meg. Nagy
lendülettel és kedvvel fogtunk a tobor-
záshoz, de egyre-másra bántó, sokszor
sértő szavakat hajigáltak felénk. Nyolc-
éves fiam is velünk tartott; nagy kalap-
ban, bohócmaszkban kiabálta:
 Peti bohóc vagyok! Mindenkit sze-

retettel várunk az esti előadásra!
 Jó, jó, de jobb lett volna, ha nem

látlak ! -lökte felé egy kemény arcú,
kerékpározó ember.
 Mit mond? - kérdezte csodálkozva a

fiam.
 Nem érdekes. Valamiért dühös a

bácsi - mondtam, de utána percekig nem

tudtam megszólalni. Mintha mázsás kő
nyomta volna a mellemet.

Az asszonyok gyanakodva méregettek
bennünket. Kiderült, hogy a pap egyik
beszédében „istenkáromlásnak" minősí-
tette munkánkat. Elmentünk a parókiára,
és hosszan beszélgettünk a nagy mű-
veltségű lelkipásztorral, aki belátta, hogy
elhamarkodottan és alaptalanul ítélke-
zett. Meghívtuk az esti előadásra. Ott is
volt.

Bácsalmáson, táborozó diákok előtt
játszottunk. A vándorkomédiás című
jelenetben egy vén kujont alakítok, aki-
nek sok a pénze.

- Adjon nekem is - szólt föl egy kis-
lány. Adtam.

- Még! - mondta. Adtam még. A
jelenetben a vén kujon, éppen a gazdag-
ságával, elcsábít egy fiatal lányt, és ör-
döggé változva elvágtat vele. Taps köz-
ben lenéztem a színpadról: a kislány el-
gondolkozva forgatta ujjai között a vén
ördögtől kapott gyanús forintokat.

Az utolsó előadásokon már rekedtek
voltunk és fizikailag, lelkileg elcsigázot-
tak. A jászszentlászlói játszótéren, tik-
kasztó melegben, egy fiatalember észre-
vette állapotunkat, és „megkegyelmez-
ve", néhány üveg szódát hozott. Kisebb
megváltással felért ez akkor.

A kecskeméti szociális otthon után a
lajosmizsei szociális otthonba is elláto-
gattunk. A sok fáradt, öreg és beteg
arcra, még ilyen elcsigázottan is sikerült
derűt és mosolyt varázsolnunk. Hozzájuk
képest még mindig volt örömtöbbletünk,
amit igyekeztünk maradéktalanul átadni
örömdeficites életüknek.

Sajnos, vannak kellemetlen emlékeink
is: ahol például éles határvonallal elvá-
lasztva ül a „nép" és a falu „entellektüel"
rétege, ott rossz, hamis légkör alakul ki,
ami az előadásra is rányomja a bélyegét.
Ilyenkor néhány óráig szomorkodtunk,
de másnap ismét útra keltünk, mert
tudtuk, hogy a vándorkomédiás élete
nem nehézségek nélkül való. Akadnak
problémák, fárasztó ez a munka, de
értelme van, mert nyíló tekinteteket,
felderülő arcokat látunk a magyar
tanyákon, falvakban. Szeretetet adunk és
kapunk.

Arra kérünk minden társulatot, hason-
ló szeretettel és felelősségérzettel vigyék
el a magyar szót, a színházat ezekre a
helyekre, mert ha az itt élő emberek meg-
hallják a varázsigét: színház, csak kelle-
mes, derűt és hitet adó dolgok jutnak
majd az eszükbe. Szeretettel és lelkese-
déssel várják őket.


