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Diákszínjátszás 2004-ben 
 

Kamasz színház 
� Országos Diákszínjátszó Találkozó, Dombóvár � 

Sándor L. István 

Merész lépésére szánta el magát idén az Országos Diák-
színjátszó Egyesület. Szakítva a több évtizedes hagyo-
mánnyal, nem Csurgón rendezték meg az Országos Di-
ákszínjátszó Fesztivált, ahol � az utóbbi találkozók ta-
núsága szerint � sem megfelelõ játszóhelyek, sem szál-
láshelyek nem voltak. Az új helyszín, a dombóvári mû-
velõdési ház alkalmas színtérnek tûnt: a nagyszínpad 
mellett két kamaraterem is rendelkezésre állt, így párhu-
zamosan készülhettek fel a csoportok, nem kellett várni 
a hosszadalmas átállásokra. Ennek köszönhetõen idén 
nem voltak � a korábbi fesztiválokon már-már megszo-
kottá  vált � két-három órás csúszások sem. Problémát 
csupán a hirtelen beköszöntött (és átmenetinek bizo-
nyult) kánikula okozott, a kamaratermekbe bezsúfoló-
dott nagyszámú érdeklõdõ néha-néha szinte az elvisel-
hetetlenségig �felforrósította a légkört�. 

Az utóbbi években állandó vitatéma a diákszínját-
szók körében, hogy együtt vagy külön versenyezzenek-e 
a mûvészeti iskolások (köztük a drámatagozatos gimná-
ziumok), illetve a nem mûvészeti iskolákból érkezõ 
csoportok. Többféle megoldást kipróbáltak már: volt, 
hogy külön helyszíneken két találkozót tartottak, volt, 
hogy ugyanazon a fesztiválon léptek fel a csoportok, 
csak a zsûrit választották ketté. Legutóbb eltörölték a 
kategóriákat, s azonos mezõnyben versenyeztek a társu-
latok. Idén ugyanaz a háromtagú zsûri (Novák Eszter, 
Simon Balázs, Sándor L. István) nézte végig az elõadá-
sokat, de két kategóriában osztott díjakat. A fesztiválon 
látott elõadások alapján külsõ esztétikai okokkal nem 
igen indokolható a mûvészeti és nem mûvészeti iskolás 
produkciók szétválasztása, de valószínûleg az utóbbi 
csoportba tartozó színjátszók jó érzése miatt szükség 
van erre a megkülönböztetésre: azt gondolják, hogy ak-
kor nagyobb eséllyel indulhatnak, ha nem kell �profik-
kal� összemérniük az erejüket. (Természetesen kérdés 
az is, hogy szükség van-e díjakra. Úgy tûnik, hogy a di-
ákszínjátszók igénylik a versenyjelleget, ez inspirálja 
munkájukat, ugyanakkor sokszor túlfûtött indulatok, az 
esztétikai szempontokról tudomást sem vevõ személyes 
elfogultságok is feltörnek egy-egy fesztivál kapcsán. Az 
ODE internetes fórumának hozzászólásaiból legalábbis 
ez látszik.)  

A dombóvári találkozó nívós programjából ismét az 
derült ki, hogy különálló színházi kategóriaként tartható 
számon a diákszínjátszás, amelynek � tagadhatatlan vál-
tozatossága ellenére is � más színházi formáktól világo-
san megkülönböztethetõ esztétikai jegyei vannak. Ér-
demes ezeket a jellegzetességeket a fesztiválon látott 
elõadások segítségével számba venni.  

Rögzített improvizációk, életjátékok 
Úgy látszik reneszánszát éli a diákszínjátszás hajdan 
egyik legerõsebb mûfaja, az életjáték, amely az elmúlt 
évtizedben alig-alig jelent meg a találkozók mûsorán. 
Most azonban több ilyen jellegû, országos viszonylat-
ban is figyelmet keltõ  produkciót láttunk. Az életjáté-
kok a diákok mindennapjait, életproblémáit, illetve a vi-
lágról a személyes tapasztalataik alapján  megfogalmaz-
ható véleményüket jelenítik meg. Ez a mindig jelen ide-
jû, sokszor napi aktuálistára is törekvõ mûfaj aligha 
ítélhetõ meg csupán színházi szempontok alapján, hisz 
nem a pontos megformálás, a hagyományos értelemben 
vett színjátékos eszközök a meghatározóak bennük. Az 
elõforduló esetlegességeket, spontán megoldásokat az 
indokolja, hogy az ilyen típusú produkciók többnyire 
improvizációkból születnek, s bõven kárpótol értük az 
elõadásban meghatározó személyesség, õszinteség, ami 
épp abból adódik, hogy a játszók maguk is kitalálói, 
alakítói a felvetett problémáknak, a megjelenített hely-
zeteknek, az elhangzó szövegeknek, a fellépõ figurák-
nak.   

A mûfaj egyik legerõsebb elõadása idén a Vörösmar-
ty Gimnázium 10. d osztályának Mi fáj? címû produk-
ciója volt (rendezõ: Keresztúri József). Az alcímében 
rögzített improvizációknak nevezett játék különbözõ, 
részben folytatólagosan megjelenített életképekbõl állt. 
Láttuk egy szétesõ család mindennapjait: a mama foly-
ton szappanoperákat nézett, a papa elégedetlenkedett, 
hogy miért mindig ilyeneket kell bámulni, s közben azt 
bizonygatta, hogy mennyit dolgozik a családjáért. Így 
nem vették észre, hogy mennyire magukra hagyták a 
gyermekeiket. Elõbb a fiú költözött el, úgy, hogy a szü-
lei ne is tudják, hogy hol lakik. Végül a lány is otthagyta 
õket, de akkor már a tévé és a mûsorról folyó vita sem 
jelentett boldogságot a felnõtteknek. Nemcsak a család 
esett szét, õk maguk is belefásultak egymás szüntelen 
tépésébe. Egy másik jelentben egy fiú és egy lány meg-
ismerkedését láttuk a villamoson, késõbb különbözõ 
élethelyzetekben újra találkoztunk velük � például egy 
groteszk helyzetekbe forduló filmvetítésen. Láttuk egy 
kollégiumi fiúcsapat villanyoltás utáni játékait is, ahogy 
átváltoztak egy vitorláshajó legénységévé és Délnek in-
dultak. Közben konfliktusba keveredtek egy szobájukba 
tévedt kosarassal, majd próbára tették az új fiút, akit kü-
lönbözõ feszültségek után végül befogadtak maguk kö-
zé. Láttuk egy lánytársaság tagjait, akik különféle presz-
szókban töltik az idõt: felelõtlenül fecsegnek, fiúkat fi-
gyelnek kihívóan, magazinokból felolvasott szerelmi 
tesztekre kérik tõlük a válaszokat. De ez a boldog sem-
mittevés szinte észrevétlenül fordul át kötelességteljesí-
tésbe: elõbb-utóbb valamennyien elõveszik a tanköny-
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veiket, majd sorra elvonulnak különóráikra, szakköreik-
re. 

Mindennapi, sokszor közhelyes helyzetek ezek, ame-
lyek épp azáltal válnak érdekessé, hogy az ismerõs szi-
tuációkat meggyõzõ módon képesek a szereplõk megje-
leníteni. Érzõdik, hogy magukból, saját megfigyeléseik-
bõl, személyes véleményükbõl építik fel a jeleneteket. 
Attól érdekes, amit csinálnak, hogy jelen van a játékban 
a játszók érintettsége. Nem feltétlenül magukat adják, 
de akiket bemutatnak, azok személyes jó ismerõseik. 
Ennek a �csupasz színháznak� valóban egy osztályterem 
a legjobb helyszíne, mint ahogy ezt a budapesti találko-
zón láttuk. Színházi térbe kerülve felvetõdik az a kérdés, 
hogy ezekeket a diákszemmel felvázolt életképeket 
mennyire formálja színházzá az elõadás. Néhány jelenet 
ebben a tekintetben is biztató jeleket mutat. Ilyen példá-
ul az a játék, amikor a butikban történõ válogatás, ruha-
próba lassan groteszk tánccá alakul. Vagy ilyen az elõ-
adást záró rap elõadása is, amelybe egy fájdalmas nép-
dal montírozódik bele. 

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium diákszínját-
szói is személyes élettapasztalatokból, általuk átélt 
problémákból indultak ki, de ezeket erõsebben elvonat-
koztatták a konkrét helyzetektõl. Szó, szó, szó címû pro-
dukciójuk (rendezõ: Keserû Imre) sajátos folyamattá 
montírozta megfigyeléseiket. Az elõadás a csecsemõk-
bõl fokozatosan felnõtté váló szereplõk útját követi. A 
különféle etûdökben a tematikusan ismétlõdõ kifejezé-
sek teremtik meg a szituációkat. A szerelem és a sze-
xualitás problémái éppúgy felmerül kérdésként, mint a 
családhoz, felnõttekhez, munkahelyhez való viszony 
kérdései vagy a politika által közvetített ostoba jelsza-
vak hatása az egyénre. Ez utóbbit például két egymással 
ádáz szópárbajt vívó szavalókórus jelenítette meg. Vagy 
emlékezetes az a részlet is, amikor egy-egy mikro-
helyzetgyakorlatban játsszák el egyenként a szereplõk, 
hogy miképp reagálnának arra, ha elutasító választ kap-
nának a megpályázott munkahelyrõl. Remek például az 
elõadást záró többszólamú, különféle hangeffektusokat, 
ritmusokat keverõ szavalókórus, amely az idõ feltartóz-
tathatatlan múlásáról beszél. Ezek azok a részletek, 
amelyben színházi hatássá alakul az életjáték anyaga. 

Életjátékkal jelentkezett a budapesti Szivárvány 
Színpad is. A Szép új világ (rendezõ Almássy Bettina) 
egy drogossá váló lányról szól. Az elõadás a fõszereplõ 
mindennapjait felidézõ jelenetek, illetve a naplójából 
vett idézetek, versrészletek segítségével kereste a vá-
laszt arra, hogy mi is történt vele. A megidézett szituá-
ciók, a belõlük felsejlõ válaszok önmagukban talán köz-
helyesnek hatnának, ha az elõadást átszövõ finom 
stilizáció nem sejtetne többet annál, mint ami a szavak-
kal elmondható. A visszafogott, mégis sokértelmû teát-
rális hatások miatt érezhetjük úgy, hogy a színház (egy 
diákszínjátszó elõadás is) nem a kimondható, inkább 
csak a megsejthetõ válaszok birodalmát tárja fel. Mert 
például a valóságshow-ba merült szülõk érzéketlensége, 
süketsége csak közhelyes feleletet ad arra a kérdésre, 
hogy miért indult el lány a romlás útján. De a felidézett 
tévémûsor aprólékos gonddal kidolgozott, finom szín-
padi iróniával megjelenített részletei érzékletesen jelez-
ték azt, hogy miféle talmi értékeket kínáló, bárgyú világ 
ellen kezdett el ösztönösen lázadni a fõszereplõ. 

Ugyan merõ véletlennek tûnik az is, hogy az esõ elõl 
egy drogos társaság sátra alá menekül a barátnõjével a 
lány, de a helyszínt jelzõ fólia alól feltáruló, fenntartá-
sok, gátlások nélküli közösségi együttlét olyan vonzerõt 
jelenthet számára, amelynek nehéz ellenállni. Ez a nej-
lon fólia aztán finom átalakulások segítségével végig-
követi a lány útját. Egy késõbbi jelenetben tükörré vál-
tozik: a fólia elõtt álló fõszereplõ és a mögötte mozgó 
�tükörképe� pontos összjátékkal jelenít meg egy öltöz-
ködést, a készülõdés helyzetét, amely azért válik fontos 
fordulóponttá, mert akkor jelenik meg a tükör túl olda-
lán a lány �másik énje�, amely kárörvendõ mosollyal 
kíséri õt a lelki-érzelmi összeomlás felé vezetõ úton. (A 
lány másik, eszményeket, hiteket keresõ énje azokban a 
versrészletekben jelenik meg, amelyet a jelenetek ösz-
szekötéseként olvasnak fel a többiek.) Késõbb egy dro-
gos látomás szorongásait jeleníti meg egyszerûen, mégis 
sokértelmûen a fólia. 

Az elõadás értékét nemcsak ezek az életjátékot fi-
noman teatralizáló megoldások jelentik, hanem az erõ-
teljes kollektív játék. Hangsúlyozottan közösségi szín-
házat látunk, ahol az igazi fõszereplõvé maga a társulat 
válik. Õk együtt teremtik meg azt a sodró erõteret, 
amelyben feltartóztathatatlannak tûnnek az események. 

Improvizációkkal írt darabok 
Már a tavalyi veszprémi fesztiválon is az a tendencia 
rajzolódott ki, hogy manapság azok a legerõsebb diák-
színjátszó elõadások, amelyek nem kész darabokból in-
dulnak ki, hanem a színjátszók ötletei, improvizáció 
alapján készülnek. Az ilyen típusú munkában tulajdon-
képpen együtt formálódik az alapanyag és annak szín-
padi megvalósítása, így a játszók számára testresza-
bottabb feladatok születnek benne. Teljes egészében a 
maguk képére formálhatják az elõadást, még akkor is, 
ha hangsúlyozottan nem önmagukról szól a játék. Így 
természetesebben szólalhat meg az a személyesség, 
amely a legjobb diákszínjátszó elõadásoknak mindig is 
jellemzõje volt. A Lakókocsi (Pesti Barnabás Gimnázi-
um � rendezõ: Perényi Balázs) és a Párok (Vörösmarty 
Gimnázium � rendezõ: Vidovszky György) tavalyi ki-
ugró sikere mindenképpen ezt bizonyítja. 

Némileg az életjátékokra emlékeztetõ, de attól a 
színházi megformálás felé erõsebben eltávolodó pro-
dukciót láttunk a kistarcsai Keksz Csoporttól. A dolog 
címû elõadásuk (rendezõ: Klacsán Csaba�Kovács Dáni-
el�Urbán Zsanett) banális, de az abszurditásig torzított 
élethelyzetekbõl indult ki: a színpad egyik oldalán a 
boldog család ült, leginkább az egymás iránt mutatott 
hihetetlen figyelem, mosolygó szeretet tûnt fel a külön-
bözõ életképekben. Olyan világ illúzióját festette föl a 
hozzájuk kapcsolódó jelenetfüzér, ahol minden problé-
mára van megoldás. Õk azok, akik például mindig 
aranygaluskát esznek. A másik oldalon a boldogtalan 
család mindennapjait követhettük figyelemmel, a szigo-
rú, visszafojtott lelki terrort alkalmazó anyával, a nyám-
nyila apával és az aranygaluskára vágyó gyerekkel. A 
végére azonban � ahogy ez az elsõ pillanattól sejthetõ � 
minden kifordul magából: a boldog família belefásul a 
galuskaevésbe, a másik oldalon meg fellázadnak az el-
nyomott családtagok. De a megfordított szerepek sem 
biztatnak túl sok jóval.  
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A hétköznapi viszonyok abszurditását, képtelen ko-
mikumát finom eszközökkel, elsõsorban a visszafogott, 
mégis sokértelmû színészi jelzésekkel érzékeltetõ elõ-
adást egy mozgásszínházi formákat használó háromtagú 
kórus teszi még teljesebbé. Nemcsak kommentátorai õk 
a játéknak, hanem afféle modernkori párkákként irányít-
ják is az eseményeket. 

Improvizációkból önálló darabbá szõtt elõadás volt a 
Vörösmarty Gimnázium 12. d osztálya által készített 
Méltók címû produkció, a dombóvári program egyik 
legemlékezetesebb száma (rendezõ: Perényi Balázs). Az 
elõadás furcsán, mégis hatásosan kevert különféle mûfa-
jokat: megtalálhatók benne az életjáték, a sci-fi, a musi-
cal, a szociodráma és a valóságshow elemei is. Mindezt 
azonban a játszók természetes, önfeledt humora tette 
egységessé. 

Az elõadás különféle monológokkal, (nem feltétlenül 
komolyan veendõ) életvallomásokkal kezdõdik. A tér 
különbözõ pontjain egymás után szólalnak meg a sze-
replõk. Valamennyien válságba kerültek, szakítanának 
az addigi életükkel, elmenekülnének belõle. Látunk a 
családjukat, szerelmüket elhagyni készülõ fiatalokat, az 
ukrán maffiával konfliktusba keveredõ üzletembert, a 
mesék hazugságaitól megcsömörlött bábjátékost, kiug-
rott szerzetest, magányos hippi lányt. A sokszínû, de ha-
sonlóképp szellemes, frappáns (csak a szereplõk száma 
miatt kissé hosszadalmas) bemutatkozások exponálják a 
figurákat, akik majd a következõ jelenetben megismert 
helyszínen találkoznak: az ufó-várók gyülekezetében, 
akik mindent elkövetnek azért, hogy méltók legyenek 
arra, hogy az ûrlények magukkal vigyék õket a boldog-
ság ismeretlen bolygóira.  

Az elõadás második felében gyakran párhuzamosan 
zajlanak két szimultán helyszínen az események. A 
színpad elõterében áll a �fehér szoba�, ahová egyenként 
vonulnak a közösség tagjai � mint a Big Brother titok-
szobájába �, hogy egyéni vérmérsékletük, szenvedélye-
ik, személyes érintettségük szerint küzdjenek meg a 
csenddel, ami ott körülveszi õket. Jeleket várnak az 
ufóktól, vagy épp az üzeneteket kérik rajtuk számon. 
Esetleg belsõ képzeteikkel viaskodnak, vagy a maguk-
ban hirtelen felismert ürességtõl riadnak meg. A háttér-
ben zajló jelenetekben viszont az alkalmi közösség vi-
szonyainak alakulását figyelhetjük. Kapcsolatok szö-
võdnek, féltékenységek, rivalizálások alakulnak ki. Az 
elõadásban igazán ezek a társadalmi tapasztalatokat iro-
nikusan, játékosan kezelõ dialógusok fontosak, ezek 
mondanak a legtöbbet a diákszínjátszókról, világlátá-
sukról, a személyiségükrõl, még akkor is, ha láthatóan 
nem önmagukat adják, hanem különbözõ saját maguk 
által kitalált szerepeket formálnak. Mindehhez a történet 
csak ürügyet szolgáltat. Csak tematikai keretbe foglalja 
a  mikrohelyzetek mikrojátékait, amely rengeteg pontos 
megfigyelésbõl, aprólékosan kidolgozott, de folyamato-
san groteszkké színezett gesztusból építkezik.  

Az elõadás nem akarja egy közösség alakulásának és 
szétbomlásának folyamatát ábrázolni. Nem áltatja a né-
zõket azzal, hogy ezeknek a szeparált lényeknek rendre 
önmagukba záródó vágyaiból, reménytelen küszködése-
ibõl valamiféle nagy, végigmesélhetõ történet lenne 
építhetõ. Ezért fordul az elõadás befejezõ része sci-fi 
film-paródiába: a ráckevei kiserdõben ugyan megnyílt 
az ufó-kapu, de a közösség vezetõjének még meg kell 

küzdenie egy kaméleonnal, aki el akarja rabolni tõle az 
idegen bolygóra igyekvõ �kiválasztottakat�.  A lézer-
kardokkal folyó küzdelem felemás eredménnyel ér vé-
get: a legyõzött ufó-kaméleon az utolsó pillanatban még 
beleköltözik egy �kiválasztott� testébe, s maga is a kis-
erdõ felé indul.  

A szellemes, önironikus produkció újabb rétegét je-
lentik az idõnként megszólaló dalok, amelyek a legtisz-
tább, a legkevésbé ironikus beszédhelyzetet teremtik 
meg az elõadásban: az énekek többnyire a belsõ hango-
kat szólaltatják meg, a szereplõk legõszintébb vágyait, 
érzelmi és lelki állapotait. Riadalmaikat és reményeiket. 
A mindvégig összetett hangulatokkal dolgozó elõadást 
ez az újabb szín teszi igazán teljessé. 

Improvizációkból születõ önálló darabok sajátos vál-
tozatát képviselik a mozgásszínházi elõadások. A fesz-
tiválon ezúttal csak egy ilyet láttunk, a budapesti 
Kikunele csoport Carmen-variációit (rendezõ: Uray Pé-
ter). Az efféle produkciók ugyanis többnyire különféle 
etûdökbõl állnak össze, amelyek alapját rendre azok az 
improvizációk jelentik, amelyeket egy-egy szituációira 
vagy mozgásanyagra, esetleg játékötletre készítenek az 
elõadók. Ezek kibontásából, továbbépítésébõl születik 
maga az elõadás. Ilyen volt a Carmen-variációk is, 
amely ugyan felidézte a forrásként használt történetet, 
de ennek végigmesélése helyett inkább csak a szabadon 
értelmezett figurákat és a merészen továbbgondolt hely-
zeteket idézte meg, azért, hogy elsõsorban a kapcsolatok 
bomlékony alakulására, a viszonyok labilitásának bemu-
tatására koncentráljon. 

Uray Péter ezúttal is remek pedagógusnak bizonyult: 
olyan mozgásanyag ismeretéhez jutatta a diákokat, ame-
lyet magabiztosan, természetesnek ható színpadi nyelv-
ként �beszéltek� a produkcióban. Olyannyira, hogy az 
õket közelrõl ismerõ társaik és tanáraik is rácsodálkoz-
tak arra, hogy mi mindenre képesek. Maga a mozgás-
anyag egyébként összetett volt: kontakt és kortárs tech-
nikákat éppúgy tartalmazott, mint hétköznapi gesztu-
sokból stilizált mozgássorokat. Igazi színházzá pedig az 
avatta az elõadást, hogy elsõsorban nem a koreográfiai 
folyamatok, hanem a markánsan megragadott szituációk 
és a bennük feltáruló viszonyok szervezték. Így tehették 
a Carmen történetet is személyessé a diákszínjátszók. 

Diákszínpadi drámainterpretációk 
A saját darabok mellett természetesen továbbra is nagy 
hangsúllyal jelennek meg a fesztiválok programjában a 
drámai mûvek. Ezek a bemutatók azonban többnyire 
csak akkor válnak igazán érdekessé, ha a játszók olyan 
megközelítését adják a darabnak, amely csak  diákszín-
padokon képzelhetõ el. 

A legegyszerûbb variáció az, amelyet a miskolci Kós 
Diákszínpad mutatott: Goldoni Chioggiai csetapatéját 
Balhé címen úgy játszották el (rendezõ: Papp Zsolt), 
hogy meg sem kísérelték a darab bonyolult összefüggé-
seit felvázolni, inkább csak a saját ötleteikre koncentrál-
tak, amelyekkel játékosan kiforgatták, ironikusan véle-
ményezték a darab helyzeteit, figuráit: az egész történe-
tet egy mai maffia-sztorivá alakítva. Ahogy azonban 
fogytak az ötletek, úgy vált egyre érdektelenebbé a pro-
dukció is. Hasonló ötletszínház volt a gyõri Utópia 
Színkör Szentivánéji álom címû elõadása is (rendezõ: 
Varjú Nándor), azzal a különbséggel, hogy itt nem volt 
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semmiféle központi gondolat, amely inspirálta és rostál-
ta volna a különféle ötleteket. �Ami éppen eszembe jut� 
színház volt ez, ahol minden a vicc tárgyává vált, anél-
kül, hogy felismerhetõ vált volna a diákok viszonya a 
feldolgozott darabhoz, a felvetett problémákhoz.  

Sajátos diákszínházi feldolgozását adta Szilágyi An-
dor mesedarabjának, a Leander és Lensziromnak a bu-
dapesti AKG Csoport (rendezõ: Szabó Attila). Egyrészt 
azt a jelzéses-stilizált játékmódot követték, amely az 
egyik legerõsebb hagyománya a diákszínjátszásnak, 
másrészt személyes kiegészítéseket, életjátékokat idézõ 
jeleneteket fûztek a történethez. Itt egy kamaszlány ál-
modja a történetet, s közben fel-felvillannak életének a 
mesével párhuzamos pillanatai is: például eltévedése 
egy buli �vadonjában�, vagy mulatságosan feszélyezõ 
találkozása még sosem látott apjával. A diákok termé-
szetesen ironikusan véleményezik ezeket a helyzeteket a 
játékukkal. A társulat tagjai � az elõadás testnyelvi 
stilizációjának megfelelõen � nemcsak szereplõi a pro-
dukciónak, hanem mozdulataikkal, a gesztusaikkal, a 
pózaikkal õk teremtik meg azt a folyton változó közeget 
is, ahol az események lezajlanak.  

Az egyik legígéretesebb vállalkozás volt idén ez a 
bemutató. Kár, hogy még a dombóvári döntõn is az volt 
az érzésem, hogy nem készült el teljesen a produkció. 
Valahogy félbemaradt az izgalmasan induló párhuza-
mos történet, az életképi szál. Valahogy elnagyolttá vált 
a mese elbeszélése is. Jó néhány fordulat követhetetlen 
maradt, így nem sikerült felépíteni a dráma teljes ívét. 
De a merész vállalkozás így is sikeresnek bizonyult: az 
egyértelmûen kiderült, hogy mennyire illik diákszínpad-
ra is Szilágyi Andor remek mesedarabja.  

Hasonlóképp sikeres diákszínpadi interpretációt lát-
tunk a budapesti Reménymókustól (a Lakókocsi tavalyi 
csapatától), akik Shakespeare Ahogy tetszik címû darab-
ját vitték színpadra (rendezõ: Perényi Balázs). Még né-
mi bizonytalanságot keltett az elõadás elsõ része (az ud-
varban játszódó jelenetek), mert a mához közelített, 
mégis kissé kortalanná stilizált (ezért picit elnagyoltnak 
ható) játékot láttunk. Remek ötlet éltette azonban a pro-
dukció második részét: az ardenni erdõt a diákszínját-
szók a diákszigettel azonosították, s így az itt felbukka-
nó figurákkal népesítették be a színpadot, itt létrejövõ 
helyzetekkel azonosították a darab szituációit. Remek 
játéklehetõségek teremtõdtek így. Sajnálatos azonban, 
hogy a dombóvári elõadáson (a budapesti bemutatóval 
ellentétben) nem indult be igazán a buli, így nem terem-
tõdött meg az az atmoszféra, amely sodorta volna ma-
gával a játékot. Így idõnként magukra maradtak a 
Shakespeare-verssorokkal a szereplõk, amelyeket nem 
tudtak olyan közvetlen természetességgel elmondani 
egymásnak, ahogy egyik �szigetelõ� szólhat a másik-
hoz. 

Igazi diákszínpadi játék volt a debreceni Fõnix Diák-
színpad Viktor címû elõadása is. Roger Vitrac darabjá-
ban ugyanaz a tekintélyekkel hadakozó tiszteletlenség, 
tabukat döntögetõ pimaszság jelenik meg, amely mindig 
is egyik jellemzõ hangütése volt a diákkultúrának. 
Várhidi Attila rendezése ezt a hangot viszi tovább, bár a 
polgári szalonok álságos világát leleplezõ gesztusok 
nem hatnak ma igazán provokatívnak. De kárpótolnak 
mindezért azok a vehemens energiák, ahogy a szereplõk 

belevetik magukat a játékba. A túlzásokba is hajló hu-
mor igazán mulatságos pillanatokat teremtett.  

Várhidi Attila a diákszínjátszás egyik élõ �klassziku-
sa�. Mindig újabb és újabb csapatokat nevelt, most már 
évek óta ismét remek társasággal dolgozik, várható volt 
tehát, hogy megint kiugró elõadással jelentkezik a diák-
színjátszók körében is. (A tavalyi debreceni gyermek-
színjátszó találkozó legjobb elõadása is Várhidi nevéhez 
köthetõ.)  

Kissé a kísérleti színház irányába mutatott a Vörös-
marty Gimnázium �HN� Elvágyódás napló címû elõ-
adása, amely a Három nõvér sajátos feldolgozása volt. 
Pap Gábor rendezése éppúgy kezelte a szöveget, mint 
Eötvös Péter operája: megszüntette a történet lineari-
tását, egy-egy szereplõ (Irina, Mása, Andrej) közép-
pontba állításával idézte fel a kihagyásosan épülõ, kör-
körösen ismétlõdõ eseményeket, amelyet egy metrum 
újra és újra nekilóduló ütései tagoltak. Így az elõadás 
legfõbb elõnye nem a dramaturgiai munka volt, hanem 
az a zenei fogalmazásmód, amely a produkciót nagy-
részt mozgatta. Egy-egy különféle variációkban fel-
hangzó, továbbépülõ dal keretezte az egyes részleteket, 
amelyekben a verbális közléssel teljesen egyenrangúvá 
váltak a zenei és a mozgásszínházi jelzések. A diákszín-
ház ezen vonulata már az alternatív színjátszás felé mu-
tat. 

Láttunk azonban több olyan drámainterpretációt is, 
amely nem igazolta azt, hogy diákszínpadon kellett 
megszületnie a bemutatónak. A budapesti Rézangyalok 
például túlságosan is súlyos feladatként fogták fel Az 
ember tragédiájának színrevitelét (rendezte: Péterffy 
Mátyás). Hiányzott például a játékból az a könnyedség, 
ironikus távolságtartás, amely a társaságnak a budapesti 
találkozón bemutatott darabját, a Gruffacsórt oly üdítõ-
vé tette. A gyomaendrõdi színjátszók sem gyõztek meg 
arról, hogy önálló, szuverén mondanivalójuk lenne 
Genet Cselédek címû darabjáról, még akkor sem, ha a 
két fõszereplõ kétségtelenül tehetséges színjátszónak 
tûnt.  

Kicsit a kõszínházi színházeszmények foglyának tûnt  
a debreceni Adyák színpad képviselõjeként fellépett Ács 
Tamás, Jakab Ádám páros is. A mi színházunk címû elõ-
adásuk klasszikus darabrészletek füzére volt, úgy elõad-
va, ahogy azt a �nagyoktól� látták. Szerencsésebb vál-
lalkozásnak bizonyult Ács Tamás másik produkciója, a 
Szokratész védõbeszéde. Bár itt is érzõdik a kõszínházi 
�indíttatás�: az elõadó nagy ívû szereplehetõségnek fog-
ta fel a szöveget, de szerencsére rátalált azokra a játék-
ötletekre, amelyek segítségével önmagára vonatkoztat-
hatta a történetet: az iskolai eszközök (tábla, kréta, el-
lenõrzõ, tankönyv stb.) használata következtében úgy 
hatott a klasszikus szöveg, mintha egy mai diák fegyel-
mi tárgyalásának történet jelenítené meg.  

Adaptációk  
Visszatérõen jelennek meg a diákszínházi elõadásokban 
különbözõ epikai mûvek adaptációi is. Idén García 
Márquez Egy elõre bejelentett gyilkosság krónikája cí-
mû mûve volt a legnépszerûbb: két változatát is bemu-
tatták a fesztiválon. Az egyiket a kecskeméti Katonások 
játszották el A szûz és a hulla címmel (rendezõ: 
Sárosiné Orbán Edit). A kissé nehézkes, stílusában ek-
lektikus, színészi játékában egyenetlen produkció nem 
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gyõzött meg a vállalkozás jogosságáról. Sikeresebben 
küzdött meg a lehetetlennel (az alig-alig adaptálható 
szöveggel) a Pest megyei Pemzli Fúzió Krónika címû 
elõadása (rendezõ: Pap Gábor). Ez utóbbi magát a kö-
zösséget tette meg az események fõszereplõjévé. Ezt az 
elõadás születésének szituációja is indokolja: különbözõ 
csoportokból érkezett diákok egy nyári színjátszó tábor-
ban, a darabban való közös munkában találtak egymás-
ra. A �kik is vagyunk mi így együtt?� kérdését a pro-
dukció végeredményben a darabban megjelenõ falukö-
zösségre is vonatkoztatta. Ezt kutatják a szereplõk, ami-
kor visszaidézik a történteket. Ezáltal világosabbá lesz a 
múltbéli mozaikokat felvillantó elbeszélésmód (amely 
�beszédhelyzet� kissé homályos maradt a kecskeméti 
elõadásban). Ez tette indokolttá azt a játékmódot is, 
amelyben bármely szereplõ könnyedén beléphet bármi-
lyen szituációba, néhány egyszerû gesztussal felidézheti 
a közeget, felvázolhatja a figurát. 

Kortárs amerikai regényt adaptál színpadra a pápai 
Szeleburdiák Színpad. A Csokoládéháború (dramatizáló 
és rendezõ: Németh Ervin) egy iskolai történet, amely-
ben lényegében két szál szövõdik egybe: egy titkos di-
áktársaság rejtett mindennapi életét követhetjük, ame-

lyet egyre több bizalmatlanság, konfliktus jellemez. A 
másik szálon a megbízott iskolaigazgató zsarolja a gye-
rekeket, hogy minél több csokoládét adjanak el, hisz a 
nyereségbõl az üzlet szervezõi is jól járnak. Akár izgal-
mas is lehetne ez a mai párhuzamokat kínáló diáktörté-
net, de a kissé ráérõsen csordogáló játékban csak ritkán 
teremtõdtek igazán feszült pillanatok. 

Bergman Fafestményének szabad feldolgozását adta 
elõ a budakeszi Verkli Színpad (rendezõ: Lukács Lász-
ló). Komplex, már-már a rendezõi színházat idézõ ösz-
szetett elõadásmód jellemezte a produkciót, amelyben a 
zenei hatások, a mozdulatok, a színpadi képek sokszor 
többet mondtak el, mint a szavak. Ezzel szemben épp a 
szavakra irányították a figyelmet az Inárcsi Színjátszók 
(rendezõ: Kovácsné Lapu Mária). Az Édesapám címû 
elõadás alapjául Esterházy Péter családját megidézõ 
könyvei szolgáltak. Ebbõl a személyes nézõpontból vált 
láthatóvá az ellentmondásokkal, groteszk fordulatokkal 
teli huszadik századi magyar történelem. Öröm volt lát-
ni, hogy az irodalomtisztelõ elmélyültség, a múlttal 
számot vetõ felelõsség, egyáltalán nem felnõttesnek ha-
tó komolyság is jellemzõje a diákszínjátszásnak. 

 

A diákszínjátszók országos találkozója az adatok tükrében 
A 2004. évi Országos Diákszínjátszó Találkozóra 163 csapat nevezett, három kategóriában (ebbõl 10 elõ-
adás maradt el végül). 

Budapesten: 
56 nevezés volt (rekord � az utóbbi éveket tekintve!), ebbõl 6 elõadás nem valósult meg 
Öt helyszínen került megrendezésre a fesztivál, három egymást követõ héten: a Marczibányi Téri Mûve-
lõdési Központ, a Merlin Színház, a József Attila Mûvelõdési Központ, a Vörösmarty Gimnázium és a 
Zöld Macska Diákpince voltak a helyszínek. 
A következõk zsûriztek: Tóth Zsuzsanna, Sándor L István, Tóth Miklós valamint egy-egy napot Tarda 
Orsolya, Nyári Arnold, Sereglei András 

Vidéki helyszínek, zsûrik: 
Gyõr � Papp Gábor, Golden Dániel 
Ajka � Lökös Ildikó, Vörös Róbert 
Székesfehérvár � Egervári György, Golden Dániel 
Zalaszentgrót � Tarda Orsolya, Perényi Balázs 
Pécs � Golden Dániel, Ficzere Béla 
Gödöllõ � Sereglei András, Gyombolai Gábor 
Kecskemét � Kaposi József, Ficzere Béla 
Debrecen � Tarda Orsolya, Perényi Balázs 
Eger � Keserû Imre, Egervári György 
valamint Gyomaendrõdrõl, a SZAKE (Szakképzõ Iskolák Kulturális Egyesülete) fesztiváljáról kapott 
meghívást a zsûri (Uray Péter, Kaposi József, Gyombolai Gábor) által legjobbnak tartott elõadás 

Országos Találkozó, Dombóvár 
22 elõadás kapott meghívást: 12 elõadás nem mûvészeti, 10 elõadás mûvészeti kategóriában. 
A mûvészetis elõadásoknál 5 vidéki és 5 fõvárosi csoport volt. 
A nem mûvészeti kategóriában 9 vidéki, 3 budapesti csapat került be az országos döntõre. 
Zsûri: Novák Eszter (rendezõ), Sándor L. István (kritikus), Simon Balázs (rendezõ) 

 
Az Országos Diákszínjátszó Találkozó díjazott elõadásai 

Mûvészeti iskolák 
Arany oklevél:  

Méltók � Vörösmarty Gimnázium � Keleti István Mûvészeti Iskola 12. d (rendezõ: Perényi Balázs) 


