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Örömmel forgatom a szakmám felsõok-
tatásának 200 éves évfordulója alkalmá-
ból kiadott háromkötetes, küllemében
is gyönyörû könyvet. Ám mélységes
csalódást éreztem, amikor az egyetem
történetével kapcsolatban a kulturális
életrõl olvastam. Alaposabb, és részle-
tesebb megemlékezést érdemelt volna
ez a terület. Ép testben ép lélek, szok-
tuk volt mondani, és talán éppen ezért
kellett volna részletesebben megemlé-
kezni minderrõl. Az ép lélekhez termé-
szetesen esetünkben hozzátartozik a ki-
mûvelt erdész-, faiparos- stb. fõ is.

A szakmán túli mûvelõdéshez nagy-
szerû lehetõség volt a hatvanas évek-
ben az Egyetemi Szinpad intézmény ke-
retén belül havonként eljárni az „Uni-
verse kino”-ba, ahol jórészt nyugati or-
szágok nagykövetségeinek ismeretter-
jesztõ filmjeit láthattuk. Ez nagy szó volt
akkor, amikor még a verebek is útlevél-
lel repülhettek át a schattendorfi (Som-
falva) lovak után csipegetni.

Képzõmûvészeti kiállítások voltak az
akkori KISZ-ház (kommunista ifjúsági
szövetség) nézõterén, ahová jött a város
kultúrára éhes polgárainak apraja,
nagyja. Mint ahogy jöttek az Egyetemi
Színpad elõadásaira is. És itt álljunk
meg egy szóra, egy polgári szóra. 

A hatvanas, hetvenes évtizedek
színpadosai a maguk nemében törté-
nelmet írtak az Egyetem kulturális éle-
tében. Kezdetben „vonalasabb” dara-
bokat adtak elõ, s mivel az egyetem
vezetése nem cenzúrázta különöseb-
ben a mûsorokat, színpadra kerültek a
kor abszurd szerzõjének, Slawomir
Mrozeknek az egyfelvonásosai, mint a
„Károly”, a „Nyílt tengeren” és a „Bû-
bájos éj”. Vagy Hubay Miklós politikai-
lag is „bajuszhúzogatónak” számító, „A
zsenik iskolája” címû darabja (õsbe-
mutató volt), és Alfonso Paso kétfelvo-
násosa, az „Egy csirkefogó ügyében”,
amit ma is aktuális lenne színre vinni.
(Sõt! „Mi az hogy!… Nagyon is!”). Ez
utóbbi elõadás hírverését ún. szendvics-
emberek tették a városban. A nyakuk-
ban lógó hirdetõtáblákkal maguk a
szereplõk vonultak Sopron utcáin,
közzétéve, hogy a darabot az egyete-
misták mutatják be, melyre zsúfolásig
megtelt a Petõfi színház (Thurner Mi-
hály elégedetten mosolyoghatott.)

Az országos egyetemi fesztiválokon
sorra nyerte a Soproni Egyetemi Szín-
pad az elismeréseket. Budapesten
O’Neill „Minden madárnak szárnya

van” címû kétfelvonásosával (õsbemu-
tató) rukkolt elõ. De hogy gondolataim
a földön maradjanak és érzékeltessem,
hogy „a kultúrosok” mily jó szolgálatot
tettek az országon belül – lazítva az er-
dészek sajnos ma is a magunkba fordu-
lás okozta, érzékelhetõ elszigetelõdését
– a pécsi vendégszereplést hozom fel
példának. Három egyfelvonásost mu-
tattunk be a Pécsi Orvostudományi
Egyetem színpadán, melyet rögtönzött
„Mikulás-est” követett, tele humorral,
növelve a selmeci reputációt. Egy ne-
gyedéves orvostanhallgató a mûsor vé-
gén megjegyezte: „Ne haragudjatok, de
most tudtam meg, hogy Sopronban van
egyetem”. A Miskolci Egyetemi Színpad
vendégjátékai, a soproniak mûsoradó
országjárásáról most nem szólok, de so-

rolhatnám a példákat, melyek indokol-
ják azt, hogy kevés elintézni az Egyete-
mi  Színpad történetét azzal, hogy „…Új-
jáalakult 1955-ben és azóta kisebb, na-
gyobb megszakításokkal mûködik.” 

De a hiánypótlás most már az érintett
színpadosok és az Erdészettörténeti
Szakosztály feladata. 

Éppen ezért felkérjük a témában
érintetteket, hogy írják meg a szerkesz-
tõségnek történeteiket, emlékeiket,
küldjék meg – ha van – fotóikat, újság-
kivágásaikat, relikviáikat stb., hogy mi-
nél teljesebben örökíthessük meg a Sop-
roni Egyetemi Színpad történetét most
már egy, a részletekre is kiterjedõ kötet-
ben. Az elérhetõ érintetteknek a kiad-
vánnyal kapcsolatos felhívást küldünk.
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