
színészképzés, rendezőképzés

Vissza-visszatérő kritikusi panasz: vannak fiatal színészek, akik
nem tanulják meg a színházművészet szakmai alapjait, rosszul és
csúnyán, pongyolán és artikulációs hibákkal beszélnek, nem
tudnak mozogni, hiányoznak a színészmesterségbeli ismereteik
és képességeik. Vannak rendezők, akik nem tudnak szituációban
gondolkodni, ha koncepciójuk van is, nem képesek működő
előadásban megfogalmazni azt, nem tudnak világítani; Major
Tamást idézve: egy előadást még úgy-ahogy meg tudnak
rendezni, de egy jelenetet nem. Ugyanakkor időnként
káprázatosan jó és érdekes vizsgaelőadások születnek, s újra meg
újra számos tehetséges ember kerül ki a főiskoláról.

Mi az igazság hát a színészképzés körül? Milyen mosta főis-
kola? Milyennek kéne lennie ahhoz, hogy betöltse hivatását?
Megfelelő-e a főiskola monopolhelyzete? Kielégítők-e azok a
mellékcsatornák, amelyek a színésszé, rendezővé válás főiskolán
kívüli lehetőségeire ma adottak'? Megfelelő-e a felvételi
rendszer? Képesít-e a főiskola színházvezetői munka elvégzé-
sére? Megannyi akut kérdés, ami a színházművészet, illetve a
képzés terén válaszra és megoldásra vár.

A következőkben e kérdések nyílt feltevésére és válaszvariá-
ciók keresésére teszünk kísérletet. A rendezőképzésről, a fiatal
rendezők helyzetéről, vezetővé válásuk gondjairól, a rendezők
foglalkoztatottságáról éppen úgy megpróbálunk képet adni, mint a
színészképzés elvi és gyakorlati problémáiról. Nyolc tanár,
illetve színész szubjektív nyilatkozatából kirajzolódik a színész-
képzés megannyi gondja, de e gondok bizonyos fokú megoldásá-
nak lehetősége is; a színészképzés egy részterületéről, a mozgás-
akrobatika-tánc oktatásáról, illetve a rendezők helyzetéről, képzé-
séről, munkájáról elemzések készültek; s néhány vizsgaprodukció
kritikája is olvasható a következő összeállításban.

Nem gondoljuk, hogy átfogó és minden részletre kiterjedő
analitikus összképet sikerül adnunk az oktatásról, valamint az
ehhez kapcsolódó egyéb problémákról, de azt reméljük, hogy fel
tudjuk kelteni szakmai közvéleményünk figyelmét a szín-
házművészet jelenét és jövőjét meghatározó oktatási területre.
Célunkat akkor tudnánk igazán elérni, ha a szakemberek jobbító
szándékú, vitatkozó reagálásait is ki tudnánk váltani a következő
oldalakon olvasható írásainkkal.

NÁNAY ISTVÁN

Rendezőgondok

Aligha vitatható, hogy a színházi élet
kulcsfigurája a rendező. Még akkor is, ha
igaz az az állítás, amely szerint mindenki
más nélkül elképzelhető a színházi elő-
adás, csak színész és néző nélkül nem, s az
is, hogy végül is esténként mindig a
színész viszi vásárra a bőrét. Anélkül,
hogy az elkoptatott és rosszízű meghatá-
rozással rendezői színháznak nevezett
jelenség taglalásába belemennék, utalni
szeretnék arra: a színházművészet szu-
verén művészeti ág voltából következően
a rendező az, aki egy-egy előadás stílusát,
mondandóját, formavilágát meg-szabja, s
csak jelentős rendezőegyéniségek
alakíthatják ki az egyes színházak sajátos
arcélét, sőt végső soron egy ország
színházi kultúrájának jellegét is. Nemcsak
a konkrét produkciók létrehozásával,
hanem társulati irányító-vezető-nevelő
munkájukkal is.

Ha azonban megvizsgáljuk a jelenlegi
magyar színházi struktúrát s benne a ren-
dezők szerepét, súlyos gondokat tapaszta-
lunk. Közelebbi vizsgálódás nélkül is ész-
lelhető, hogy viszonylag sokan rendeznek,
de kevés a művészi karaktert adni tudó
rendező, s még kevesebb a vezető típusú
rendezőegyéniség. Gondoljunk csak az
elmúlt egy év alatt néhány színház (Kecs

kemét, Debrecen, Eger, Pécs, Zalaeger-
szeg) életében bekövetkezett változások-
ra, illetve ezek megoldási nehézségeire.

Évadtükör

Pontosabb képet kapunk erről a helyzetről,
ha részletesen elemezzük az 1986-87-es
kőszínházi szezon prózai, illetve zenés elő-
adásainak adatait. A vizsgálódás alapjául
az 1987. március 15-ig bemutatott, illetve az
évadra még tervezett előadások hivatalos-
nak tekinthető listája szolgált, de az operá-
kat, a balett táncszínházi és bábelőadáso-
kat, a pódiumműsorokat, valamint a bi-
zonytalan programú Magyar Színkör és
Komárom Megyei Játékszín produkcióit
nem vettem figyelembe.

Ezek szerint a szezonban harmincnégy
bemutatóhelyen (állandó színház, befo-
gadó színház stb.) százhuszonhat rendező
közreműködésével kettőszázhuszon-hét
darab premierjére kerül sor. Az átlagos
bemutatószám 6,67, ami egy és tizennégy
premier közötti nagy szóródást takar. Egy
rendezőre átlagban 1,8 rendezés jut, de e
mögött a szám mögött is igen nagy meny-
nyiségi különbségek vannak:

hatvankilencen csak egy előadást ren-
deztek,
huszonnyolcan kettőt,
húszan hármat,
hatan négyet (Ács János, Halasi Imre,
Pethes György, Sándor János, Szőke
István, Valló Péter),

ketten ötöt (Rencz Antal, Szikora János)
és Sík Ferenc nyolcat(!).
Miközben láthatóan igen különböző a

rendezők leterheltsége, a saját színhá-
zukban való foglalkoztatásuk is változó.
Vannak, akik kizárólag a saját színházuk-
ban rendeznek (Árkosi Árpád, Balogh
Gábor, Illés István, Léner Péter, Meczner
János, Salamon Suba László hármat-
hármat), illetve alig vállalnak vendégren-
dezést (Rencz ötből egyet, Halasi, Sándor
négyből egyet, Bor József, Iglódi István,
Kerényi Imre, Lengyel György, Miszlay
István, Petrik József háromból egyet), s
vannak, akik munkája főleg vendégrende-
zésekben realizálódik (Sík nyolcból hatot,
Szikora ötből hármat, Ács, Pethes, Szőke,
Valló négyből kettőt, Ascher, Csiszár,
Kapás, Mrsán, Ruszt, Seregi, Szegvári
háromból kettőt rendez az anyaszínházán
kívül). Összességében ötvenhét rendező
(az összes 45 százaléka) hetvenöt előadást
(a bemutatók 33 százalékát) viszi színre
vendégként.

Hogy ki miért s mennyi rendezést vállal
„otthon" és „idegenben", annak különböző
okai vannak. Nyilvánvaló, hogy például
Nyíregyházán Léner Péter és Salamon
Suba László színházuk karakterét szabják
meg azzal, hogy a bemutatók felét ők
rendezik; másfelől például a kaposvári
színház rövidített, csonka évadja is magya-
rázza, hogy Ascher és Ács többet kényte-
len vendégként dolgozni stb.



Mindenesetre feltűnő, hogy kilenc
rendező (7 százalék) jegyzi a bemutatók
csaknem egyötödét, ám ennek az elő-
adásszámnak majd' fele vendégrendezés.
S amennyi előnye lehet egy vendég-
munkának, annyi hátránya is: a társulatok
színházi szemléletét felfrissítheti egy-egy
jó vendégrendező, de a többnyire alkalmi
találkozásoknak igen csekély a művészi
haszna.

A vendégrendezéseket több dolog in-
dokolhatja: nincs elég, vagy kellően fel-
készült rendezője a színháznak; a társukat
olyan darab bemutatására vállalkozik,
amelynek világát, stílusát jól ismerő
„specialista rendezőre" van szükségük; s
egy csendben szentesített gyakorlat: a
rendezők ilyetén keresetkiegészítése.

Az előadások színre vivői között nem-
csak színházi rendezőket s nemcsak hazai
művészeket találunk: hét külföldi vendég
mellett tévé- és filmrendezőkét,
zenészeket s egyéb foglalkozásúakat is
(összesen tizenöten vannak ilyenek).
Jelentősebb a számuk azoknak a színé-
szeknek, akik alkalmilag vagy rendszere-
sen rendeznek, ők húszan vannak ebben a
szezonban. Az e csoportokba sorolható
művészek együttesen a produkciók majd'
20 százalékát állították színpadra. Jelen-
tőségük viszont ennél is sokkal nagyobb
arányú. A külföldiek éppen úgy, mint a
társművészetek képviselői egyértelműen
új és esetenként gyümölcsöző szemléletet
képviselnek a színházi alkotómunkában.
Ez részben a színész-rendezőkre is érvé-
nyes, bár az esetek egy hányadában nem
elsősorban művészi indokai vannak a szí-
nészek rendezői bemutatkozásának.

A színházi rendezők között - némileg
önkényesen - három, a szociológiai stá-
tusuk szerint jól elhatárolható csoportot
lehet elkülöníteni.

Ebben a szezonban hét végzős főisko-
lás tizenegy előadással mutatkozik be, ők -
többségük színházi múltja ellenére is -
helyzetükből adódóan csupán a rendezői
kar perifériáján helyezkednek még el.

Kilenc olyan rendező dolgozik ebben
az évadban, aki amatőrből vált hivatá-
sossá. (Árkosi Árpád, Fodor Tamás,
Gágyor Péter, Katona Imre, Kerényi
Gábor Miklós, Merő Béla, Paál István,
Pinczés István, Vándorfi László). Ezek
munkásságát és helyzetét - akár sikeresek,
akár nem - sajátos kettősség határozza
meg: sem folytatni, sem elvetni nem
tudják mindazt, ami őket jelentős amatőr
művészekké tette, ettől legtöbbjük
munkájában mindig tetten érhető a

profivá válás folyamatos és görcsös bizo-
nyítani akarása. Ez végül is egy farizeus
művészi közgondolkodás eredménye,
ugyanis fennen hirdetik: bárki, ha tehet-
séges, főiskolai végzettség nélkül is lehet
színész vagy rendező, ugyanakkora hiva-
tásossá válásnak ez az útja nemcsak gyöt-
relmesen nehéz, hanem az esetek több-
ségében személyiségtorzító is, hiszen
ezeknek az embereknek mindig azt kell
érezniük, hogy a színházi hierarchiában
nem tekintik a hivatalos papírral rendel-
kezőkkel egyenrangúaknak őket. Ennek
természetesen objektív okai is vannak: az
amatőrből. közvetlenül hivatásossá váló
rendezők legtöbbje sokkal nehezebben
tud megbirkózni bizonyos előadás-
szervezési rutinmunkákkal, színészveze-
tési feladatokkal, mint főiskolát végzett
társaik. E réteg helyzete mindennél job-
ban jelzi a színházi struktúra nyitottságá-
nak teljes hiányát. .

Huszonnyolcan vannak olyanok, akik
fiatalnak számítanak, azaz negyven év
körüliek vagy ennél fiatalabbak.

E három csoportba tartozók együttesen
az összes rendezők egyharmadát jelentik, s
mivel a színészek, külföldiek s egyéb
hivatású rendezők aránya is közel
egyharmadot tesz ki, így a fiatal" rendezők
mennyiségi súlya már most is igen
jelentős. De éppen a negyven éven aluli
rendezők csoportjában mutathatók ki
legélesebben a rendezőréteg belső
ellentmondásai.

A „fiatalok"

1973 óta hét rendezőosztály végzett:
1973-ban Ascher Tamás, Gáll Ernő,

Illés István, Karinthy Márton, Korniss
Mihály, Meczner János, Nagy András
László, Romhányi László, Szőke István,
Valló Péter;

1977-ben Bohák György, Csiszár Imre,
Darida Miklós, Gali László, Rencz Antal,
Szurdi Miklós, Varsányi Anikó;

1979-ben Galamb Sándor, Halasi Imre,
Hulesch Endre, Konter László, Szikora
János;

1980-ban Ács János, Balázs Ádám,
Balogh Gábor, Kelemen Pál, Seregi Zol-
tán, Ungár Tamás, Hegyi Árpád Jutocsa;

1982-ben (színész-rendező) Emőd
György, Korcsmáros György, Szegvári
Menyhért, Vas Zoltán Iván;

1983-ban Csizmadia Tibor, Éry-Kovács
András, Mrsán János, Zoltán Gábor,
Salamon Suba László, Tasnádi Márton;

1984-ben Gergely László, Gellért Péter,
Bodolay Géza.

(A teljesség kedvéért: ebben az évben
két - színész-rendezői és zenés színházi -
osztály végez, tagjai: Dezsényi Péter,
Ivánka Csaba, Kiss József, Puskás Ta-
más, illetve Nagy Viktor, Paudits Béla,
Tímár Béla.)

Ha a listát végignézzük, szembetűnő,
hogy a rendezőképzés nem folyamatos,
időnként több éves „lukak" vannak
(1973-77., illetve 1984-87.). Ha ezt a listát
összevetjük az évadban dolgozó rende-
zőkével, akkor kiderül, hogy viszonylag
sokan (33 százalékuk) időlegesen vagy
végleg, részben vagy egészen elhagyták a
színházrendezői pályát (Gált, Korniss;
Bohák, Darida, Varsányi; Galamb, Hu-
lesch; Balázs, Kelemen, Ungár, Zoltán;
Tasnádi; Gergely). De többen vannak
olyanok is, akik vagy csak alkalomsze-
rűen dolgoznak színházban (Szurdi),
vagy nehezen találják meg helyüket a
színházi életben (Nagy, Seregi, Mrsán,
Emőd, Hegyi, Gellért). Ez tehát azt
jelenti, hogy az 1973 óta végzettek csupán
fele tudott ténylegesen és állandósult
formában beépülni a színházi struktúrába.
Ez természetesen semmiféle mi-nőségi
kritériumot, illetve következtetést nem
jelent, a színházakhoz többé-kevésbé
lazán kapcsolódók között éppen úgy
vannak tehetségüket többször bizonyító
rendezők, mint a stabil tagsággal
rendelkezők között huzamosan halvány
teljesítményt nyújtók.

A színházi élet fejlődését nagymérték-
ben befolyásolja az, hogy kik, milyen
ízlésű, kultúrájú, felkészültségű, szelle-
miségű rendezők irányítják a társulatokat,
illetve milyen mértékben érvényesül a
természetes kiválasztódás, a generációk
egészséges cseréje a vezetésben. E téren
igen nagy gondok vannak. Egyfelől a
megmerevedett vezetői struktúrák,
másfelől a vészes labilitás jellemzi a szín-
házi életet. Számos színház élén több
évtizede ugyanaz a vezető áll, más szín-
házakban pedig két-három évente vál-
toznak az igazgatók, főrendezők. Egy-egy
színház élén bekövetkező változás egész
láncreakciókat indít el a színész-
átszerződtetésekben éppúgy, mint a ren-
dezők vándorlásában. Lassan alig akad a
rendezők körében olyan személy, aki
egyszer vagy többször ne próbálkozott
volna meg valamelyik színház vezetésé-
vel. De olyan is kevés van, aki rövidebb-
hosszabb idő után ne fordított volna hátat
a vezetői munkának, illetve akiről előbb-
utóbb ne derült volna ki, hogy
alkalmatlan a feladatra.



E területen a közélet más szektoraihoz
képest is nagyobb a káderpolitikai bi-
zonytalanság, koncepciótlanság, impro-
vizáció. Akár a „hagyományos" kineve-
zés, akár az „újabb módi", a pályázat
útján kerültek egy-egy színház élére az új
vezetők, legtöbbször már az igencsak
eltérő habitusú, elképzelésű igazgatók és
főrendezők egymás mellé rendelése
magában hordozta a robbanásveszélyes
konfliktushelyzeteket. A főiskolán a ren-
dezőhallgatókat alig készítik fel a
színházvezetés, a társulatépítés és -
nevelés feladataira, arra pedig
gyakorlatilag nincs példa, hogy egy
idősebb, tapasztaltabb színházvezető
ifjabb és vezetésre alkalmasnak ítélt
pályatársának átadja a szín-házirányítás
gyakorlati tudnivalóit.

Aligha kell különösebben bizonygatni,
hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy
egy egész társulatot, egy üzemként mű-
ködő intézményt irányítson. Ám erre az
elmúlt másfél évtized vezetőváltozásaiból
ítélve sem a kinevezők, sem a vezetésre
vállalkozók nemigen figyeltek. így
számos egyéni kudarc, művészi megtor-
panás, válság, sőt tragédia kísérte a veze-
tői feladatok vállalását, illetve az ebbe
való belebukásokat, arról nem is beszél-
ve, hogy minden vezetőségváltozás újra
és újra szétzilálta és -zilálja a társulatokat
is. Általános szimptóma: mivel nincs
tervszerű káderpolitika, a rendezők vagy
túlságosan korán - amikor művészi arcu-
latuk is alig-alig alakult még ki -, vagy
túlzottan későn - amikor már kissé bele-
fáradtak a színházi munkába - kerülnek
vezető pozícióba.

Az 1973 után végzett rendezők közül
jelenleg vezető beosztásban tízen vannak
(Ascher, Csiszár, Gali, Halasi, Illés, Ka-
rinthy, Korcsmáros, Rencz, Romhányi,
Salamon Suba, illetve hozzájuk sorolható
az idén kinevezett Pinczés István is), de
további hatan is voltak már főrendezők
(Csizmadia, Meczner, Nagy, Szegvári, Szi-
kora, Szőke, valamint az ugyanebbe a
kor-osztályba tartozó Paál és Tömöry
Péter). A tíz, illetve tizenegy jelenlegi
vezető között is vannak olyanok, akiknek
a funkcióba helyezése valamilyen
személyes vagy társulati érdekből történő
kompromisszum eredménye, s a hat,
illetve nyolc volt főrendező között is
vannak olyanok, akik csak a körülmények
szerencsétlen összhatása miatt váltak
szubjektív vagy objektív szem-pontokból
alkalmatlanokká a vezetésre.

A középszer és következményei

Ennek a kaotikus helyzetnek sok egyéb
mellett két alapvető oka van: a középsze-
rűség túlsúlya, illetve a rendezői munká-
ban is hiányzó ésszerű munkamegosztás
hiánya.

A középszerűség, a langyosság a mű-
vészet halála, igy megengedhetetlen len-
ne. A középszerűségben az egyik legna-
gyobb vétkes a főiskola, amely szinte
irtózik a valódi és izmos tehetségek isko-
lázásától, arra hivatkozva, hogy aki te-
hetséges, az úgyis kiharcolja magának az
érvényesülés lehetőségeit, s a kialakult
személyiség amúgy sem formálható, ne-
velhető.

A rendezői munkamegosztás hiánya is
részben a középszerűség elburjánzásából
adódik, ugyanis az, akiből hiányzik a
meghatározó rendezői személyiség,
értelemszerűen hatalmi pozíció meg-
szerzésével igyekszik ellensúlyozni inga-
tag művészi hitelét. Ez a produkciók lét-
rehozásakor megnyilvánuló parancsura-
lomban éppen úgy tetten érhető, mint a
színházvezetői ambíciókban. Nincs rangja
ma a játékmesternek, az asszisztensnek,
holott vannak olyan rendezők, akik az
előadáskidolgozás aprólékos műhely-
munkájában lehetnének eredményesek,
míg mások elsősorban a produkciók gon-
dolati, művészi karakterét tudják igazán
megszabni. Most viszont mindkét fel-
adatot ugyanannak a személynek kell
elvégeznie, így az előadások legtöbbje -
természetesen nem csupán ez okból -
művészi karakterében és kidolgozottsá-
gában egyaránt szürke, érdektelen, meg-
oldatlan marad.

A rendezői munka belső anomáliái, a
rendezők színházi struktúrán belüli tisz-
tázatlan és ellentmondásos helyzete is
világossá teszi, hogy elodázhatatlan a
színházi élet teljes és mélyreható fe-
lülvizsgálata, tiszta alapokra helyezése.
Ez a színházak feladatainak, profiljának
meghatározásától a színházi gazdálkodás
és irányítás önállóságának megte-
remtéséig, a színészképzés és foglalkoz-
tatás reformjától a rendezői értékhierar-
chia kialakulásának elősegítéséig. a kis-
színházak számának és szerepének - a
kamaraszínházak önállósításával is - nö-
velésétől az ésszerű és értékorientáló
dotációs és szponzoráló rendszer kialakí-
tásáig igen széles területet érint.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Beszélgetések a főiskoláról

Az alábbiakban nyolc interjú olvasható a
Színház- és Filmművészeti Főiskola
színészképzéséről. Nem törekedhettem
a magyar színészképzés
problémakörének teljes és tudományos
igényű feltérképezésére, bár igyekeztem
úgy megválogatni
beszélgetőpartnereimet, hogy minél sok-
oldalúbb összkép kerekedjen ki a szín-
házművészet alakulását meghatározó
oktatásról. De egyrészt nem mindenki
vállalta az interjút azok közül, akiket
szerettem volna megszólaltatni - ki
azért, mert „nem volt rá ideje", ki azért,
mert „nem akart saját munkahelye ellen
beszélni", ki meg azért, mert „nem érezte
magát illetékesnek a témában" -, más-
részt vállaltan szubjektív megnyilatko-
zások születtek a beszélgetések során.
Ám ezek a szubjektív megnyilatkozások
együttesen mégis kirajzolják a főiskolai
oktatás helyzetképét, s a különböző szín-
házaknál dolgozó művészek, a főiskola
tanárai és a főiskolán nem tanító rende-
zők, a főiskolát végzett és a főiskolai
végzettség nélkül pályára került
színészek nagyon sok kérdésben közös
nevezőre jutottak. A
helyzetmegítélésben éppen úgy, mint egy
reform szükségességében, sőt annak
körvonalaiban is. S ez mindenképpen
bizonyos változások igényét és
szükségességét jelzi.

Tiszeker Lajos, a főiskola titkára

- Először a legfontosabb tényekről, ada-
tokról kérdezem.

- Jelenleg a színészfőtanszakon nap-pali
tagozatra kilencvenketten, esti tagozatra
tizenhatan járnak. Egy-egy osztály
létszáma általában tíz-tizennégy fő. Egy
színész képzése évente körülbelül
százezer forintba kerül. Az osztályfőnö-
kök és a vezetőtanárok pillanatnyilag a
következők: az elsősöket Zsámbéki Gá-
bor és Székely Gábor, illetve Szinetár
Miklós, Félix László és Léner Péter, a
másodikosokat Békés András és Sík
Ferenc, illetve Szirtes Tamás és Kállai
Ferenc, a harmadikosokat Kazimir Ká-
roly és Simon Zsuzsa, valamint Kerényi
Imre, Huszti Péter és Versényi Ida, végül
a negyedikeseket Horvai István, Kapás
Dezső, Iglódi István., valamint Marton
László, Miklósy György és Versényi Ida
tanítják.


