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Diákszínházi fesztiválok
és botrányok

Európában az elmúlt évek során tucatszámra
zajlottak le különböző diákszínház-fesztiválok.
Szinte minden egyetemi városban működik ma
már egy vagy több diákszínpad, s a gomba módra
elszapodorodott fesztiválok ezeknek a színhá-
zaknak kísérő jelenségeivé váltak.

A legutóbbi színházi találkozó Zágrábban zaj-
lott le néhány hónappal ezelőtt, tíz európai ország
együtteseinek részvételével. Olaszok, spanyolok,
csehszlovákok, németek, osztrákok, angolok,
svédek, hollandok, románok közreműködésével.
A budapesti Universitast az együttes igazgatója,
Rózsa Zoltán képviselte.

Figyelembe véve az elmúlt évek nagyméretű
diákmegmozdulásait, magától értetődően vetődik
fel a kérdés: mennyiben kötődnek ezek a
diákszínházak az ultraforradalmi eszméket hirdető
újbaloldali diákmozgalmakhoz?

Paul Binnerts, a Nemzetközi Diákszínházak
Szövetségének elnöke egy beszélgetés alkalmával
mondotta: „A diákszínház-mozgalom intellek-
tuális művészi harc. Nekünk kötelességünk fel-
nyitni az emberek szemét. Ideáljaink valóra vál-
tásával egy jobb világot akarunk teremteni, s
mivel hiszünk az új társadalom megvalósítha-
tóságában, fokozott együttműködésre kell kény-
szerítenünk magunkat. Sohasem adhatjuk fel
reményeinket. A diákszínpadok együtteseinek
produkcióikban napjaink égető problémáival kell
foglalkozniuk. Úgy vélem, még sohasem volt oly
nagy szükség arra, hogy közelebb hozzuk
egymáshoz a különböző országok diákjait elveik
és gondolataik szabad kicserélésére."

A szövetség vezetői nagy fontosságot tulajdo-
nítottak a politikai színház megteremtésének.

„Miért nem valósulhattak meg elképzeléseink?
Miért sikerült oly felemásan ez a fesztivál?" -
kérdezte egy tehetséges pármai diák-színész a
fesztivál záróünnepségén. Nem véletlen, hogy
éppen ő tette fel ezt a kérdést. A pármai baloldali
beállítottságú fiatalok búcsúelőadása ugyanis
botrányba fulladt. Szabadtéri záróelőadásukat egy
spanyol fasiszta diák provokációja félbeszakította.
Még az előadás megkezdése előtt

bemászott a deszkákból ácsolt pódium alá, s
megerősítve magát egy üveg itallal, a legdrá-

maibb percekben pőrére vetkőzött. Az előzmé-
nyekhez hozzátartozik az is, hogy a spanyol diá-
kok színházi bemutatóján egy olasz fiatal hátat
fordított a színészeknek, letelepedett a színpad
szélén, és időnként egyáltalán nem suttogva kér-
déseket intézett a nézőkhöz, akik jót derültek a
kedélyes provokáción. A kölcsönös rendzavarás
mögött politikai ellentétek húzódtak meg. A
madridi Los Golliardos kamaraegyüttese egy régi
klasszikussal, Lope de Rueda Jó emberével
mutatkozott be; a pármaiak mozgalmas, rend-
kívül éles hangú, antifasiszta darabbal léptek
színpadra. Politikai színházat játszottak a javából,
felhasználva a középkori misztériumjátékok és
moralitások hagyományait. (Ezt a darabot
Riminiben rögtön a bemutató után betiltotta a
rendőrség.)

Az a tény, hogy Zágrábban, ahol a politikai
színház elsődleges követelmény volt, botrányba
fulladt egy antifasiszta darab, rendkívül élesen
bizonyítja a diákszínház-mozgalom már korábban
is meglevő, de látens ellentéteit, amelyek a
fesztivál utolsó óráiban pattantak ki, és meg-
mozgatták a különböző beállítottságú csoporto-
kat. A találkozó hangulata elromlott, szenvedé-
lyes, már-már tettlegességbe fajuló viták rob-
bantak ki a fesztivált búcsúztató diákok között.

Az olasz diákok forradalmi mozgalmai vi-
szonylag szorosan kapcsolódnak a baloldali erők-
höz. Ez a tény a fesztiválon éppen a pármai diá-
kok esetében mutatkozott meg sajátos módon. Az
együttes első és kitűnő előadásában ugyanis P. P.
Pasolini Madárkák és ragadozók című darabját
mutatta be. Pasolini, aki tagja a kommunista
pártnak, elítéli az ultraforradalmi diák-
megmozdulásokat. A pármai diákok mégis az ő
művét választották és játszották itt Zágrábban, és
a már korábban, tavaly tavasszal lebonyolított
pármai fesztiválon is. Igaz, akkor versenyen kí-
vül, de nagy sikerrel. A zágrábi fesztiválon a
legjobb produkcióként értékelték az Uccellacci e
uccellinit. Pasolini rendkívül nehéz gondolati
tartalmú darabjának cselekménye három külön-
böző epizódból fejlődik ki. A különböző részeket a
„sikertelen csoda" alapgondolata kapcsolja össze,
misztikus és groteszk eszközökkel, azzal a
határozott szándékkal, hogy megsejtesse a teljes
és távoli jövőt. A mű a partikuláris boldogság
problematikáját veti fel a változó korszakok vilá-
gában. Bogdan Jerkovics, a darab horvát szár-
mazású, Pármában élő tehetséges rendezője a a
következőkben határozta meg a jelen és jövő
színházának feladatát, mintegy kapcsolódva Pa-



solini művének alapgondolatához: „Ha valaha
bárki is képes lesz megvalósítani azt a színházat,
amely szükségszerűen kiváltja a nézők lázadását,
a valóságos forradalmat a háborúk, a szenvedés és
a dehumanizáció ellen, ezzel mintegy fel-. emelve
a nézőt a gondolkodás legmagasabb szintjére, az a
színház uralkodni fog."

Jerkovics nagyra értékeli Pasolini darabját,
hiszen a mű minden jelenetéből a dehumanizá-
lódott emberiség jajkiáltása harsan fel: a hogyan
tovább kérdése.

A pármai Centro Universitario Teatral le-
nyűgöző erejű előadásával bebizonyította, hogy a
legjobb és legszínvonalasabb diákszínházak
egyike, és sok professzionista színházzal is fel-
vehetné a versenyt. A wroclawi fesztiválon.,
1967-ben ez a színház már megmutatta képes-
ségeit, hiszen az ottani találkozó talán legsike-
resebb produkciója a Gargantua, Rabelais
művének színpadi változata volt. Az egész estét
betöltő darab nagy élményt adott a lengyel
közönség-nek és természetesen a fesztivál
vendégeinek is.

Az 1967-es wroclawi fesztiválon még nem ke-
rült annyira előtérbe a diákszínházak politikai
arculatának kialakítása. Wroclaw a fesztiválok
fesztiválja volt. Olyan együttesek érkeztek a len-
gyel városba, amelyek a korábbi fesztiválok vala-
melyikén már igazolták képességeiket, és az elsők
között kaptak helyet. Hadd említsem meg, hogy a
magyar egyetemisták színjátszó csoportjának igen
nagy tekintélye van, a legjobbak között tartják
őket számon. Három évvel ezelőtt az Universitas
Nancyban a Karnyónéval szerez-te meg népes
nemzetközi mezőnyben a második helyet. Az
elmúlt tavasszal pedig Pármában ugyancsak
második díjat kapott Halász Péter A pokol
nyolcadik köre című darabjának nagy sikerű
bemutatójáért.

A pármai fesztiválon már jól szemmel követ-
hető volt az újbaloldali diákmozgalom és a diák-
színház kapcsolatának megerősödése. A diák-
színház a diákmozgalom politikai szócsöve lett.
Pármában, 1968 márciusában, a fesztivál idején
erőteljes megmozdulások és tüntetések folytak a
diákok jogaiért. A színházi előadások nemegyszer
félbeszakadtak, mivel a diákok a színház-teremből
vonultak ki tüntetni. Ebben a túlfűtött légkörben
sorra buktak meg a semleges témájú előadások.
Kizárólag a politikai tárgyú darabok kaptak
létjogosultságot. Ezért volt sikere a magyar
Universitasnak is a koncentrációs táborokkal
foglalkozó bemutatójával. Az utrechti
Oeceminical Students színház Lumumba tragikus
történetét játszotta nagyon jó előadásban, és el is
nyerte az első díjat. Sikert aratott a mad

ridi Los Goliardos is Jose Triana Gyilkosok éj-
szakája című művének színpadra vitelével.

Visszakanyarodva a zágrábi fesztiválhoz el-
mondhatjuk, hogy itt is az aktuális politikai
mondanivalót kérték számon az együttesektől.
Az előadásokat követő szemináriumokon első-
sorban a témaválasztásról folyt a vita és csak
másodsorban a művészi megvalósításról, a ki-
alakított játékstílusról. A belgrádi Teater Levo
együttese az amerikai Kenneth Brown A hajó
című darabjával (a Living Theatre stílusában)
egy amerikai tengerészeti büntetőtáborban
végbemenő brutalitások naturalista
megjelenítésére vállalkozott. „Kegyetlen
színházat láttunk - jelentette ki a vita során az
egyik diákszínész -, s bár a művészi sokk
elmaradt, mégis ilyen be-mutatókra van
szükség." Naturalizmusból talán kicsit sok is
volt. Jómagam is a vérző testekre figyeltem:
brutális emberkínzás folyt a színpadom.
Hamisítatlan, kemény ökölcsapásokat osz-
togáttak egymásnak, és mindvégig azért druk-
koltam, hogy a több vödör vízzel fellocsolt, síkos
padlón ki ne törje egyikük-másikuk a nyakát.

Nemes szándék vezette a zágrábi színjátszó-
kat is. Megan Terry Viet-rock című beatmusicalje
adaptált változatának nemcsak Zágrábban,
hanem a korábbi pármai bemutató után is akad-
tak lelkes patrónusai. A zsüri itt is és Zágrábban
is értékelte a témaválasztást.

A bemutatókat követő diákszemináriumokon
azért szedtek ízeire több színházi produkciót,
mert azok nem szolgálták eléggé az
ultraforradalmi célkitűzéseket. A prágai Fekete
Színház ötlétes, de kizárólag fényhatásokra épülő
technikai bravúrját elismeréssel fogadták, de
határozottan közölték, hogy a diákszínházat nem
neutrális közegnek képzelik el. „A diákszínhá-
zaknak a legnagyobb előnye és egyben a
legnagyobb felelőssége :is, hogy napjaink
problémáit kell tükröznie" - mondta az egyik
diákvezető.

A diákszínészek egy csoportja dekrétumban
tiltakozott a sorozatos rendzavarások és a
fesztivál elveinek megsértése ellen: „Azért
jöttünk a fesztiválra, mert hiszünk a társadalmi
rendszer megváltoztathatóságában. S mivel
küzdelmünkben fontos eszköznek tekintjük a
diákszín-házat, nem tűrhetjük, hogy egyesek
felelőtlenül megfosszák fegyverétől a
diákmozgalmat."

Zágráb kétségtelenül megmutatta a diákszín-
házi mozgalom megosztottságát. Antifasiszták és
fasiszták, kommunisták és anarchisták, ultra-
forradalmárok és konformisták sodródnak a nagy
diákáradatban. Mindegyikükre az jellemző, hogy
sajátos politikai szócsőnek, fegyvernek tekinti a
diákszínházat.




