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Csurgó régen és most

A diákszínjátszó fesztiválok húsz éve

A csurgói oskola jeles praeceptora,
Csokonai Vitéz Mihály 1799 szeptem-
berében - frissen írott komédiájának, A
Karnyónénak bemutatásakor - imigyen
ajánlotta a közönség kegyeibe tanítvá-
nyainak buzgalmát: „Aki többet várna,
menjen a londoni theátrumba, ott már nem
deákok játszanak, akiknek a tanulás a fő
céljok és foglalatosságok, én pedig
részemről ezzel mutatom meg, hogy ennek
is valóban örülök." S habár poétánk - mint
ismeretes - alig egy évig serkentgette
deákjait a művészetek ismeretére és
művelésére, munkálkodásának nyomai
nem tűntek el, sőt, két évszázad múltán
követőinek száma megsokszorozódott
szerte az országban.

Átugorva az iskolai színjátszás százados
történetét; 1967 májusában a csurgói
gimnáziumban született meg az a
hagyományteremtő és -megújító szándék,
hogy Csokonai szellemének tisztelegve itt
rendezték meg a diákszínpadok országos
seregszemléjét. Az amatőr szín-játszó
mozgalom ekkoriban felívelő szakaszában
a helyi törekvést menten fel-karolták a
megyei és az országos szervek,
intézmények; s a következő évben -
egyelőre csupán a dunántúli közép-iskolák
részvételével - sor került az első Csurgói
Diákszínjátszó Napokra. Az-óta pedig itt
gyűlnek össze kétévenként az ország
legjobb diákszínpadai, hogy a
középiskolások „fő céljok és fog-
lalatosságok mellett" ismét megmutat-
hassák játszó- és alkotókedvüket, tehet-
ségüket - tanáraik s a közönség örömére.

Az idei tizedik, tehát jubiláris rendez-
vény alkalmából érdemes visszapillantani
a múltra.

Az országos fesztivál meghirdetői -
eléggé nem dicsérhetően - először is
megszabadították a mozgalmat addig
gúzsba kötő nyűgeitől: eltörölték a mű-faji
és tematikus követelményeket. Ezzel
szabadjára engedték a tizenéves kor-
osztály játékkedvét, kaput tártak szerte-
ágazó érdeklődésük, fogékonyságuk,
nyitottságuk, önkifejezési igényeik ki-
bontakozására. Ennek is köszönhető, hogy
az ötvenes évek végéig szinte egyed-
uralkodó irodalmi színpadi formákat,
ünnepi műsorokat elhagyva, a csoportok

azonnal a diákszínjátszás tradícióihoz
fordultak vissza; s az amatőr mozgalom
műfaji divathullámaival szemben később
is mindig ragaszkodtak a drámai művek
feldolgozásához. Ezzel nemcsak a
színjáték folytonosságát őrizték meg,
hanem természetesen nőttek bele a nyolc-
vanas évek elejére a mozgalom egészé-
ben ismét elterjedő „színházasdiba". Már
az első fesztivál bemutatóinak fele
színmű, köztük Csehov, Peter Weiss és
Déry Tibor művei. „Történelmi" jelen-
tőségűnek számít a pécsi Nagy Lajos
Gimnázium színre lépése: Weöres Sándor
Teontachiáját mutatták be Bécsy Tamás
rendezésében.

Nyilván a pedagógusok igényességét és
tájékozottságát jelzi, hogy a továbbiakban
is számtalanszor elővették Szophoklész,
Moličre darabjait, a magyar
klasszikusokból Bornemiszát, Csokonait,
de előkerült Cervantes és Shakespeare,
Bessenyei és Kisfaludy, a modern
irodalomból pedig Brecht, Majakovszkij,
O'Neill, Beckett, Ionesco, illetve Szép
Ernő, Sarkadi és Örkény István.

Az amatőr mozgalom egyes korszakai-
nak domináns műfajaiból a diákszín-
játszók azokat vették át, amelyek
leginkább megfeleltek korosztályuknak és
létformájuknak: családi, iskolai közös-
ségekhez való kötődésüknek. Így hódította
meg a fiatalokat a Debreczeni Tibor által
teremtett és magas színvonal-ra emelt
oratórium, mellyel a tizenévesek
kollektíve nyilatkozhattak meg ér-
zelmeikről, vágyaikról, kavargó gondo-
lataikról. A lírai oratóriumokban például
nem annyira az alkotót vagy magát a
művet akarták bemutatni, hanem általuk
kívántak szólni magukról, megfogalmazni
létüket. A pódiumjátékokban már
mimetikus képességeiket is kiélhették,
karaktereket formálhattak anélkül, hogy
teljes emberi jellemeket kelljen életre
kelteniük. E műfajok egyébként azért is
álltak közel a diákokhoz, tanárokhoz, mert
ehhez bátran válogathattak az irodalom
klasszikus vagy kortárs értékeiből - az
iskolai tananyagból.

Nem véletlen, hogy a diákszínjátszás és
a csurgói fesztiválok kedvenc mű-faja volt
a paródia, a pamflet és a szatíra. A
középiskolás korosztály itt a maga sajátos
prizmáján keresztül láttatja ön-magát,
tanárait, környezetét, s tágabb szférákba is
átlépve: a társadalom fonákságait. A
szépirodalom ugyancsak bő forrást kínált
ehhez; de a kísérletező-, alkotókedv
kibontakozásával megjelentek a csoportok
által közösen összeállí-

tott diákszövegek is. Az előbbinek jel-
legzetes - jóllehet két szélsőséges - kép-
viselője volt Csurgón a debreceni Tóth
Árpád Gimnázium, illetve a szolnoki
Varga Katalin Gimnázium diákszínpada.
A debreceniek Magi István és Szegi
László vezetésével - Burns vagy Karinthy
műveiből szerkesztett műsorokban
utánozhatatlan diákos bájjal öltögették
nyelvüket a világra; a szolnokiak pedig
Bérczes László rendezésében Ionesco A
kopasz énekesnőjével bizonyították be, hogy
az abszurd sem áll távol a gimnázistáktól.

Természetesen sajátították ki a közép-
iskolások az amatőr mozgalom jellegzetes
kifejezési formáit, stílusait. Az oratorikus
előadásmódot azért, mert ez egy-fajta
magatartás kifejezését jelentette számukra,
s a visszajelzést a befogadók
magatartásától várták. E műfajban és
stílusban sok emlékezetes produkció
született Csurgón, mint például 1972-ben
a tiszaföldváriak összeállítása Bányai
Kornél műveiből - rendezője Szabó
András - vagy a vásárhelyi gimnazisták
Bethlen-emlékműsora 1980-ban dr. Bla-
zovich László rendezésében. A fiatalok
közéleti érzékenységének, problémalá-
tásának fölerősödését is pontosan tükrözik
a csurgói fesztiválok, amikor már lényeges
morális és társadalmi konfliktusokról is
véleményt kívántak nyilvánítani.
Valószínűleg a hetvenes évek elején így
társult az oratóriumban a szóhoz a zene.
Protestáló hangjukat a tinédzserek először
gitárkísérettel támasztották meg, majd az
ének és zene együtt sugározta a
legfontosabb közlendőket. S ahogyan a
diszkókban nőtt a decibelek száma, úgy
erősítették fel a színjátszók gépzenével,
hangszórókkal mondanivalójukat egészen
addig, míg maga a zene s a ritmikus
mozgás lett kifejező-eszközük. Mint
például az 1976-ban be-mutatott beat-
oratóriumban vagy két évvel később a
Pink Floyd zenéjére komponált
mozgásszínházban. Mindkettő a kőszegi
szakközépiskolások és rendezőjük Bakos
György nevéhez fűződik.

A pódiumi játékstílussal már a diákok
kreatív cselekvőképessége bontakozott ki
a játékos mozgásformáktól kezdve
egészen a stilizált, szimbolikus gesztus-
rendszerekig. Az előbbi - minden bi-
zonnyal - Mezei Éva és Keleti lstván
Pinceszínházából indult hódító útjára. S
habár a Pinceszínház csupán egyetlen
alkalommal - 1974-ben - jelent meg a
csurgói fesztiválon (Arany János A Jóka
ördögével), játékmodoruk énekkel, zené-



vel ötvözött könnyed, természetes,
ugyanakkor precízen kidolgozott mozgás-
és térformáik, ironikus, szellemes
hangvételük, gazdag asszociációs rend-
szerű szöveg- és képszerkesztésük kő-
vethető mintát kínált - és kínál máig is
a diákcsoportok számára. E stílus válto-
zatát ismerhetjük fel a mozgalom s a
fesztivál egyik kiemelkedő egyéniségé-
nek, Leszkovszki Albinnak és tanítvá-
nyainak, a sárbogárdi gimnazistáknak
munkájában. Az 1974-ben bemutatott A

három gróffiú sűrítette magába húsz-éves
működésük valamennyi erényét. A
középkori népmese alkalmat adott nekik
arra, hogy sorra fricskázzák a kiüresedett
társadalmi szokásokat, a tartalmatlan
emberi kapcsolatokat, az üres szólamokat.
S mindezt valamiféle olyan improvizatív,
már-már fésületlen őszinteséggel
„dobták" színpadra, hogy ellenáll-
hatatlanul ragadták magukkal a közön-
séget.

Az oratórium és a pódiumjáték meg-
újítója és felfrissítője Bácskai Mihály és a
szentesi gimnazisták. Bácskai a
népköltészetet, a népi játékokat fedezte
fel a diákmozgalom számára, mégpedig
úgy, hogy szakított a folklór hagyományos
- és eléggé kiüresedett vagy meg-
merevedett - színpadi adaptációival,
ehelyett idéző jelbe tette, csúfolódó iró-
niával, szeretetteljes humorral mintegy
aktualizálta a népművészet örök értékeit.
A dalok és mondókák ritmusa fogta össze
a csoport lendületes játékát; díszlet,
jelmez nélkül, a hajlékony, szép fiatal
testekből formálódtak ki a terek, a
tárgyak, s a színpadon végre fölhangzott a
tisztán csengő ének is. Revelatív erővel
hatott már az 1970-es fesztiválon
bemutatójuk: a Meg kén' házasodni,, 1972-
ben a folytatás, az Álljon félre, aki házas, 74-
ben pedig A makacs menyecske. Nyomukban
megszaporodtak Csurgón a népi játékok,
és hatásukra végre a gyermek-színjátszás
kilépett az édeskés gügyögés-bő!.

A pódiumjáték számtalan variációjának
ugyancsak jellegzetesen egyéni kép-
viselő je volt a kaposvári Táncsics Gim-
názium és a nagykanizsai Landler Gim-
názium csapata. Alig múlt el fesztivál e
két diákszínpad nélkül, s a kaposvári
rendező, Klujber László nevéhez olyan
teljesítmény fűződik, hogy 1978-ban négy
merőben különböző műsort mutatott be.
Ekkor kapták meg a Kiváló Együttes
címet. A kanizsai gimnazisták vezetője,
Lehota János 1976-ban pedig azzal véste
be nevét a fesztivál történe

tébe, hogy a kötelező olvasmányként
utált Rokonokat rendkívül élő konfliktu-
sokká formálva ültette színpadra Parabo la

címmel.
I la a csurgói fesztiválok és a diák-

mozgalom jellemző jének véljük az iro-
dalmiságot, a színjátszást, a komédiázó
hajlamot, a teljes mozgalom műfajainak
és stílusainak átvételét, akkor feltétlenül
sajátjának tekinthetjük azt is, hogy a
diákok merészen keverték, összeolvasz-
tották, átformálták az egyes műfaji és
stíluselemeket, a fiatalság magabiztos-
ságával lépték át a határokat. Így az
eddigi kategorizálás is inkább a t-ám-
pontokat és a tendenciák körülhatárolá-
sát jelentette a visszatekinti számára.

A mindent megszépítő távlatok sem
feledtethetik cl, hogy a kiemelkedő cso-
portok és rendezők mellett a fesztiválo-
kon részt vevő többiek s még inkább a
Csurgón meg sem forduló diákszínpadok
tömege - a témaválasztás, a színpadi
feldolgozás, a beszéd- és mozgáskultúra
számtalan hibájával, hiányosságával
küszködtek. A kísérletezés, a mindent
integráló törekvés sokszor üres utánzás-
ba, formalizmusba torkollt. Voltak olyan
időszakok, amikor a színpad állandóan
sötétbe borult, vélvén azt, hogy komor
gondolatokat csak sötétséggel lehet
kifejezni. (Rossz nyelvek szerint a diákok
ekkoriban legszívesebben feketén
sugárzó reflektorokat alkalmaztak volna.)
Aztán voltak korszakok, amikor szinte
kötelességszerűen térdeltek, ültek,
feküdtek a színpadon a gyerekek. A
világmegváltó szándékok is sokszor
unalomba vagy teljes értetlenségbe ful-
ladtak a földbe gyökerezett állóképek, a
céltalan és indokolatlan járás-kelések, a
zavaros térformák, a megemésztetlen
„avantgardkodások", a sokkolásnak szánt
ügyetlenkedések, az igénytelen vagy
éppen a hiányzó gondolat avagy

az eszmei tisztázatlanság, zűrzavar miatt.
És máig is „mutál" a diákok hangja, moz-
gása éppen a leghagyományosabb műfaj-
ban, a színjátékban, ahol jellemíveket és
sorsokat kellene megformálniok.

A vázlatos és hiányos áttekintő kép
végső summázataként azért azt is meg
kell jegyezni, hogy ugyan a csurgói
fesztiválokon és a diákszínjátszásban
csupán elvétve akadt olyan csoport, ren-
dező, produkció, amelyik új irányba
fordította az amatőr mozgalmat, a diák-
színjátszás nem sodródott a mozgalom-
mal együtt a hullámhegy csúcsára, de a
hullámvölgy mélyére sem; a csurgói
szemlék a viszonylagos kiegyenlítettséget
és jó színvonalat reprezentálták.

Ez év tavaszán a tizedik jubileumi -
fesztivál mintha az összes eddiginek
eredményét és hibáját magán viselte
volna - bemutatva a diákmozgalom fej-
lődését és egy helyben topogását.

A színskála ismét gazdag; jelen vart a
hagyományos oratórium, a pódiumjáték,
a szatíra és a pamflet, a pantomim és a
színjáték; a játékkultúra nívósabb és
árnyaltabb, témában és formában még
nóvumok is felcsillannak; de kísértenek a
megcsontosodott szokások, a formalista
utánzatok, felfedezhető a színpadi
alapismeretek teljes hiánya, és menet-
rendszerűen bekövetkeztek a színpad-
technikai baklövések.

Örömmel nyugtázható, hogy még
mindig vannak olyan középiskolák, ahol
az érettségizők átadják a színjátszás
stafétabotját az alsósoknak, mert tanár-
rendezőjük változatlan lelkesedéssel ne-
veli a feljövő generációkat, vagy éppen
akadt helyébe más, aki folytatja munká-
ját. Itt vannak még Csurgón a legtörzsö-
kösebb fesztiváljárók: a kaposváriak, a
debreceniek, a sárbogárdiak és a szen-

Jóka ördöge kaposvári szakmunkástanulók előadásában



tesiek. És tehetséges új rendezőket is
avatott Csurgó: a soproni Széchenyi
Gimnázium tanárát, Szabó Miklóst és
Szentesről egy diákrendezőt, Nagy
Krisztinát.

A hatástalan, sikerületlen, jelentéktelen
bemutatók az immár megoldhatatlannak
tűnő mozgalmi sajátosságot mutatták:
hiába az amatőr rendezők folyamatos
képző és továbbképző tanfolyama, hiába a
fesztiválok, seregszemlék, minősítések,
tapasztalatcserék tömege, a játszók és
rendezők jó része mindent elölről kezdve
halad végig a pálya buktatóin. A
bátonyterenyeiek például Laig
szövegmontázsaival akartak vallani az
emberi kapcsolatok lehetetlenségéről, a
közömbösségről, a magányról. De a sta-
tikus oratórium alkalmatlanná vált a
személyes viszonyok, illetve hiányuk
érzékeltetésére, szűknek bizonyult a szín-
padi tér, emiatt a térformák esetlegesek
lettek, a szcenikai effektusok pedig in-
kább összezavartak, mintsem értelmezték
a gondolati mondandót. Tévedés-nek
bizonyult Whiting Nincs miért című
színművének rítusszerű feldolgozása a
székesfehérváriak elővezetésében. Pedig a
a darab témája, legalábbis Csurgón, új-
szerű és izgalmas lett volna. A pszicholo-
gizáló parabola arról szólt, hogyan ker-
getnek egy gyereket öngyilkosságba a
nevelési beidegződések, konvenciók. A
rítusjelleg, az ide nem illő zenei betétek
valamiféle egzotikus különösség világába
utalták a drámai szituációkat. E lélek-tani
témakörhöz kapcsolható a debreceni
gimnazisták Jelenetek a kamaszkorból című
produkciója. Wedekind drámáját, A tavasz
ébredését transzponálták vallomásos
pódiumjátékká, de nem sikerült a ma már
sok helyütt avítt szöveget és helyzetet
felfrissíteni, korszerűvé hangszerelni.

Nagy közönségsikert aratott a budapesti
Radnóti Gimnázium diákszínpada tanár-
rendezőjük saját szerzeményével, A welszi
bárdolatlanokkal. Romhányi Józsefet
utánzó csengő-bongó verselés, a
kabarétréfák gyermeki ötletességű
másolata azért mégsem tekinthető igazán
értékesnek. Arisztophanész komédiája, az
Acharnaiak (Kästner átdolgozásában)
visszhangtalanul hunyt el a szín-padon. A
székesfehérvári Teleki Blanka

Gimnázium tanulói ugyanis oly halkan,
erőtlenül és bátortalanul mímelték a
játékot, hogy még a leghálásabb ifjú néző
is unatkozva feszengett a székén.

Legtöbbet markolt - és legkevesebbet
fogott a szegedi Tömörkény Gimnázium
önképzőköre. Vetkőzés című ösz-
szeállításukban az irodalom klasszikusai-
tól származó idézetmontázzsal próbálták
véleményüket kifejezni korunk
legnagyobb társadalmi és egyéni
konfliktusairól, a háborúról és a békéről, a
szeretetről és a szerelemről, az életről és
halálról. A filozófiai gondolatokkal telített
műsor - szilárd szerkezet és logikus épít-
kezés híján - összefüggéstelen mozai-
kokra esett szét, az expresszívnek szánt
tér-, szín- és figurakompozíciók követ-
kezetlenségük és követhetetlenségük
miatt megsemmisítették a színi hatást.

Humorban és jókedvben ismét bővel-
kedett a csurgói fesztivál. Különösen
megsokasodtak a diákpamfletek. Ezek
közül felhőtlen élményt nyújtott a gö-
döllői művelődési központ diákcsapata
Törekvő tanerők című tréfáival. Ezeket a
gyerekek improvizatív etűdjeiből válo-
gatta ki és szerkesztette össze vezetőjük,
Kaposi László. A fiatalok rendkívül ki-
dolgozott, kifejező egyéni és csoportos
mozgásrendszerén túl a bemutató
annyiban jelentett többet az eddigi
pamfletekhez képest, hogy általánosabb
ér-vénnyel tudta megfogalmazni napjaink
tanár-diák viszonyát. Szerették és meg-
értették a tanulók tanáraik emberi gyen-
géit, hibáit, s összekacsintva a hátuk
mögött, követték el ugyanezeket a hi-
bákat.

Kaposi József nevéhez fűződik az a rég
óhajtott törekvés, hogy a tizenéves
korosztály is képes legyen életet lehelni a
porosodó klasszikus színművek figuráiba.
Nem az első kísérlete ez a rendező-nek,
két évvel ezelőtt Vörösmarty-Görgey: A
fátyol titkai című vígjátékát vitte sikerre a
budapesti Pesti Barnabás Szakközépiskola
tanulóival. Most Kisfaludy
Csalódásokjából csiholt ki egy lendületes
„szex"-komédiát. Virágmintás nagy
függönycsíkokkal vették körül a
játékteret, s ezek bejáratként, búvó-
helyként szolgáltak, vagy a változó játék-
helyszínt határozták meg. A gyerekek a
szerelmesek megnyilvánulásainak szám

talan komikus változatát játszották el.
Korántsem volt hibátlan előadás, de mind
sikeresebb kísérlet a diákszín-játszás
hagyományainak megújítására.

A komikus vonulat hozott erőteljes
közéleti gondolatokat és gondokat tar-
talmazó bemutatót is. A soproni Széchenyi
Gimnázium ironikus játéka, Éljen a
felvonulás! címmel, a május elsejei fel-
vonulásra készülődő tömeget imitálva,
újkori történelmünk ellentmondásos kor-
szakait villantotta föl történelmi tudatunkat
tisztítandó igényességgel - szinte Örkény
István szellemi nyomát követve. Milyen
nevetséges és milyen sokat-mondó, amikor
a hosszú várakozás közben az egyik
szereplőt keresve el-kurjantják: elveszett a
kanyarban! A soproniak produkciója joggal
nyerte el a fesztivál egyik fődíját.

Láthattunk ismét meglepő műfaj- és
stíluskontaminációkat. A debreceni mű-

velődési központ diákszínpada a sereg-
szemlék egyik slágerét, Shakespeare
Szentivánéji álomjának mesterjelenetét
mutatta be - Várhidi Attila rendezésé-ben -
kabaré- és bohóctréfákkal megtűzdelve. A
vásári komédiák harsányságával játszották
el a nyíregyháziak - a másik „örökzöld"

művet - Arany János verses epikáját, A
bajuszt. A gyerekek kedvükre püfölték az
idétlen Szűcs Györgyöt, mintha
kielégítetlen sérelmüket akarták volna most
végre megtorol-ni. Nagy műgonddal és
kellő hozzá-értéssel állította színpadra
Teleki Tünde a nagykanizsai
szakközépiskolásokkal a némafilmek
burleszk stílusát utánzó pantomimot. A
szereplők kitűnően mozogtak, de az apró
sztorik közhelyszerűek voltak, s a poénok
nem csattantak.

A tizedik csurgói fesztivál szenzáció-ját a
szentesiek három különböző témájú és
stílusú bemutatója jelentette. Nagy
Krisztina, a gimnázium III. osztályos
tanulója kemény fába vágta fejszéjét,
amikor Balázs Béla misztériumjátékát, A
tündért bányászta elő. A szimbolikus
cselekménysorhoz és a lélek belsejében
zajló történésekhez az ifjú rendező fel-
fedezte azokat a modern színpadi ki-
fejezőeszközöket, amelyeket Grotowski
nyomán az amatőr mozgalom avantgarde
vonulata fejlesztett ki. A kötéllel bekerített
ovális játéktérben két fiú és két leány járja
végig a Férfi és a Nő zaklatott sorspályáit,
megjelenítve a közeledés és távolodás, az
együvétartozás, a szétválás és az
együttmaradás lehetetlenségének boldog és
kínzó pillanatait. A négy fiatal rendkívüli
szug-

Paksi diákszínjátszók Ecce homo-előadása



négyszemközt
gesztivitással és hitelességgel élte meg a
szerelem és a választás katarzisát.

Lázár Ervin kedves állatmeséi gyakran
szerepelnek a diákszínpadok repertoárján
- többnyire sikertelenül, mert az író
verbális humorát, laza epikusságát igen
nehéz színpadra ültetni. A szentesi diákok
e témakörben is példát mutattak azzal,
hogy a mese egyes szituációit pontosan
kidolgozták, s az állatfigurákból
határozott jellemeket faragtak. A Gyerünk

doktor Zirr-Zurrhoz című produkciójukat a
nézők felszabadult nevetése kísérte végig.
Az orvostól rettegő fogfájós oroszlán
szerepében Al-földi Róbert már-már
színházi pillanatokat szerzett magának a
sértődöttség, a félénkség, a nagyzolás, az
elszántság, az álhősiesség és kényszerű
bátorság, a szeretetre és elismerésre való
mohó vágyakozás - az egyszerre szép és
nevetséges emberi tulajdonságok,
lelkiállapotok viharzó váltogatásával.

Végül szemtelen bohócsipkával koro-
názták meg addigi mutat ványaikat (rá-
adásul a diákszínjátszók számára eddig
meghódíthatatlan műfajjal merészkedtek
elő). Bemutattak egy énekes-táncos revüt,
illetve annak paródiáját. Bár a nézők
lelkesedése majd szétvetette a
színháztermet, az utólagos vélemények
megoszlottak e kommersz szórakoztató
műsorral kapcsolatban. Pedig nem több-
ről, de nem is kevesebbről van szó, mint
arról, hogy a szentesi diákok az irodalmi-
drámai fakultáció keretén belül
elsajátították a színpadi kifejezés mester-
ségbeli alapelemeit, s tehetségükhöz,
ügyességükhöz mérten alkalmazni is
tudják. Bácskai Mihály korábban a népi
játékkal iskolát teremtett a mozgalomban,
most pedig megszervezte a közép-
iskolások színjátszó képességeit kibon-
takoztató oktatási formát. Bár akadná-nak
követői az iskolaigazgatók közül!

Ment-e a csurgói fesztiválok által a
diákszínjátszás elébb? tehetnénk fel
Vörösmartyval a kérdést, s adhatjuk rá
vele a választ: „Ment, hogy ... Salakjok
annál borzasztóbb legyen." Mert hiába
bizonyították a csurgói fesztiválok
fényesen, hogy a középiskolás kor-osztály
a színjátszás által nemcsak meg-érti,
hanem megélí az irodalmi alkotásokat,
hogy a művészetek gyakorlása által tud
legtisztábban megnyilatkozni, legjobb
hajlamait kibontakoztatni - az
iskolareform máig sem vett tudomást
arról, amit Csokonai immár kétszáz évvel
ezelőtt „szabad pedagógiájában" ki-
munkált és megvalósított.

STUBER ANDREA

Szikora János útjai

1904-ben épült fel Egerben a kőszínház.
Önálló társulata nem lévén, évtizedeken
át a miskolci Nemzeti Színház nyári
állomáshelyeként funkcionált az épület,
de rendszeresen felléptek benne debre-
ceniek, fővárosi vendégek, valamint a
helybeli amatőr színjátszó körök. 1955 .

augusztus 15-én tartotta ünnepi alakuló
ülését Eger első színtársulata. Ruttkai
Ottó igazgató vezetésével kezdte meg
működését a teátrum. A műsortervben
prózai és zenés darabok egyaránt szere-
peltek, évi tizenkét-tizenöt bemutatót ter-
veztek. Évente hozzávetőleg kétszáz elő-
adásra került sor Egerben, százötven al-
kalommal pedig a megye különböző tele-
pülésein lépett fel a társulat. Egerben éva-
donként mintegy százezren látogatták a
produkciókat, a tájelőadásokat negyven-
ötvenezer ember látta. 1961 és 1964
között a Gárdonyi Géza Színház épületét
felújították és kibővítették. Eközben - a
vidéki színházak megerősítését célzó
központi intézkedés értelmében - döntés
született egy észak-magyarországi körzeti
színház létrehozásáról: a miskolci
Nemzeti Színház és az egri Gárdonyi
Géza Színház összevonásáról. Az egri
teátrum rekonstrukciójának befejezése-
kor, az 1964/65-ös évadban már közös
direktor, főrendező és gazdasági igazgató
állt a társulatok élén, majd 1966-ban
megtörtént az egyesülés. A miskolci
székhellyel működő közös színháznak az
előírások szerint Miskolcon és Eger-ben
egyaránt kétszáztíz-kétszázhúsz, Borsod
megyében száznegyven, Heves megyében
száznyolcvan előadást kellett tartania, s
ezt egyre kevésbé tudta teljesíteni. Az
első kollektív évadban még kettőszázegy
előadást láthattak az egriek, 1971/72-ben
már csak százhatvan-kilencet. 1976/77-
ben százötvennyolc, 1981/82-re már csak
száznegyvenhét volt az egri színházi esték
száma. A város nem vette jó néven:
„1965-ben Eger ön-álló társulatát
megszüntették, s szín-házát a miskolci
Nemzeti Színházhoz csatolták. A város
vezetői - és lakói
máig sem törődtek ebbe bele, s fennen
hangoztatják évek óta, hogy a több mint
hatvanezer lakosú Eger megérdemli a

saját színházat, az önálló társulatot. A
legutóbbi évadban a miskolciak előadásait
szinte elkerülte a város lakossága. Volt
olyan előadás -- mondogatják Eger-ben ,
hogy a nézőtéren alig volt néhány
érdeklődő. A város közönsége átpártolt
az Agria Játékok, a nyári színház von-
záskörébe. Mert az igazi egri specialitás."

(Szabad Fö ld , 1982. XI. 6.)
Eger tehát mintha sértődötten boj-

kottálta volna a színházat, melyet nem
érzett sajátjának. A helyi sajtóban a kul-
turális újságírók gyakran adtak hangot
elégedetlenségüknek. Felrótták például,
hogy Per Olov Enquist művét, a Tribádok
éjszakáját nem közvetlenül a nagy sikerű
miskolci bemutató után láthatta az egri
közönség, később azonban inkább az
merült fel, hogy „sorozatban olyan
stúdióelőadásokat láthattunk Egerben,
amelyek egy nagyvárosból
összeverbuválódó szűk, érdeklődő kö-
zönség előtt teret kaphatnának, ha a
nagyszínpadon valami mást játszanak
(Tribádok éjszakája, Varsói melódia,
Álkulcsok)". (Hevesi Népújság, 1982. IV.
3.) Ugyanakkor még a Miskolcon telt
házzal játszott, „könnyű" Black Comedy-
előadásokra is szervezni kellett a kö-
zönséget az egri játékszín százhetven
férőhelyére. (Az egri színház 1982-től
ugyanis ismét felújítási munkálatok alatt
állt, ez idő alatt a miskolciak az
Úttörőházban szerepeltek, többnyire
kisebb teret igénylő, kamarajellegű
produkciókkal.)

A Művelődési Minisztérium minden-
esetre már 1971-ben, a vidéki színházak-
kal foglalkozó irányelveiben konstatálta:
„Több vonatkozásban kedvezőtlenek az
összevonás tapasztalatai : .. . a művészi
erők koncentrálásán és a támogatás
csökkenésén kívül negatív tapasz-
talatokkal járt: csökkent a színházi elő-
adások és a látogatók száma, ezért
emelkedett az egy nézőre eső állami
támogatás." A helyi sajtó erről másképp
vélekedett: „közönség van Eger-ben.
Kitartott ez akkor is a színház mellett,
amikor összevonták a két város
társulatát, és megszüntették az önálló
egri színházat." (Hevesi Népújság, 1975.
VII. 13.)

A színház épülete megújult 1984-re,
Heves megye párt- és állami vezető i, a
művészetpolitika irányítói pedig állást
foglaltak az egri színház leválasztása, az
önálló társulat létrehozása mellett. Mert
bár a közös színház kétségtelenül szín-
vonalemelkedést hozott, a feszültségek
nőttön nőttek. Eger a miskolci színház


