
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.



- Sok elismert színész és rendező nem
tanít. Miért?

- Ennek többféle oka van. Szerettük
volna például Gábor Miklóst és Darvas
Ivánt meghívni. Előbbi egészségi, utóbbi
családi okok miatt nem tudta vállalni.
Nagyon sajnáljuk. Az utóbbi években
azért történt ebben is előrelépés. Sikerült
főiskolai oktatónak megnyerni például
Avar Istvánt, Szabó Gyulát és Sztankay
Istvánt. A jó kezdeményezést tovább
szeretnénk folytatni. Nem szabad elfelej-
teni, hogy a szakmai órák többsége főis-
kolánkon délután van. Márpedig a szín-
házon kívüli feladatok is általában ekkor
vannak; s ez anyagilag is érzékenyen
sújtja azokat, akik oktatást vállalnak.
Mennyi mindenről mondott le például
Gáti József kiváló művész az oktatás
érdekében. Néhány évvel ezelőtt szó volt
arról, hogy a fiatalok közül nálunk tanít
Kozák András és Kern András. Végül
nem vállalták.

- Milyen külföldi kapcsolatokkal ren-
delkeznek?

- Elsősorban a Szovjetunióval vannak
kapcsolataink. Egy-egy csoport minden
évben kimegy Moszkvába és Leningrád-
ba termelési cseregyakorlatra. Ott nem-
csak a főiskolákat látogathatják, de estén-
ként színházba is mennek. Krakkóba és
Pozsonyba is vittünk ki produkciókat.
1984-ben például a János királlyal sze-
repeltünk - kiemelkedően - a pozsonyi
főiskolai fesztiválon. Két alkalommal
szerepeltünk Olaszországban (Milánó,
Arezzo) nagy sikerrel.

 Szoktak-e külföldi tanárokat hívni?

 Igen, gyakran jönnek tanárok, szín-
házi szakemberek, akik tanulmányozzák a
mi főiskolai oktatásunkat. Sőt nemrég
Pártos Géza, aki jelenleg külföldön él,
hat-hetes szemináriumot vezetett a
főiskolán.

 Maradnak-e el órák?

- Csak annyi, mint bármelyik más fő-
iskolán. Arra törekszünk, hogy órarendi
átszervezéssel, helyettesítéssel biztosít-
suk, hogy óra ne maradjon el. A vizsga-
időszakban, illetve -előadásra készülve
sokkal több órát adnak le a tanárok, mint
ahogy az számukra elő van írva. A főis-
kolán este tíz órakor van záróra, de ha
szükséges, tovább is nyitva tartunk.

 A hallgatók látogathatják-e az őket
nem tanító tanárok óráit?

- Elvileg látogathatják, gyakorlatilag
persze ez nehezen kivitelezhető. A szak-
mai órák egy időpontban délután 3-tól 6-
ig vannak, tehát a hallgató bármelyik
órára bemehet, de nem tud. Az elmúlt
évben - szerencsés véletlen folytán -
összejött, hogy Ádám Ottó rendezőhall-
gatói végig ott tudtak lenni Huszti Péter
színészmesterség-óráin.

 Helyesnek tartja-e a főiskola mono-
polhelyzetét?

 Jelenleg igen. A főiskola mellett
más lehetőség is van a pályára kerülésre.
Lehet közvetlenül, de különböző stúdió-
kon keresztül is. Felsőfokú végzettséget
(egyetemi oklevelet) csak a főiskola ad.
Jelenleg a budapesti Nemzeti Színház-
ban és az Arany János Színházban, vidé-
ken például Ruszt József stúdiójában
Zalaegerszegen képeznek színészeket.
Ez nem jár főiskolai végzettséggel. Az
elmúlt években közülük sokan jelentkez-
tek a főiskolára, és jó néhányan eredmé-
nyes felvételi vizsgát is tettek.

 El tud-e képzelni másik főiskolát
Magyarországon?

 A jelenlegi gazdasági helyzetet is-
merve, nem. De a magam részéről nemis
tartanám szükségesnek.

- Egyetért-e azzal, hogy vannak szeren-
csés és balszerencsés hallgatók attól füg-
gően, hogy melyik tanárhoz kerülnek?

 Véleményem szerint az a szeren-
csés, aki bejut a főiskolára. Azok a hallga-
tók, akik a mostani első évfolyamba
kerültek, mind szerencsések. Hát nem
szerencsés az, aki Szinetár Miklós vagy
Zsámbéki Gábor-Székely Gábor osztá-
lyába járhat?

 Vannak-e különbségek a tanári mun-
ka színvonala, intenzitása között? Ha igen:
jelentkezik-e ez erkölcsi, illetve anyagi
elismerésben?

 Természetesen vannak. És mint
minden más intézmény, mi is fizetés-
emeléssel, jutalmazással és az esetleges
kitűntetésekkel tudjuk a jó munkát el-
ismerni, illetve arra ösztönözni.

 Külföldi főiskolákhoz képest
korszerű-nek vagy konzervatívnak tartja-e a
főiskolát?

 A főiskolára sok külföldi vendég
jár. Ismerem a véleményüket:
korszerűnek tartanak bennünket, és
főiskolai képzé-

sünket elismerik. Véleményük szerint
mi a hallgatóinkat jobban felkészítjük az
életre, illetve a színházi munkára, mint
más országokbeli főiskola.

Huszti Péter
- Mióta tanít a főiskolán?

 Tizenkét éve. Várkonyi Zoltán hí-
vott, aki nekem mesterségtanárom volt.
Sokáig vajúdtam. Féltem a tanítástól. Es
féltem, hogy elveszítek valamit magam-
ból, valami titkot, amit csak a színpadon
adhatok ki. Azáltal, hogy dolgokat meg-
fogalmazok. Szerintem ugyanis a dolgok
sokat veszítenek azáltal, hogy megfogal-
mazódnak. Ezért is igyekszünk Kerényi
Imrével - vele dolgozom együtt - minél
előbb produkcióba vonni a gyerekeket,
ahol játszanak és nem esztétizálnak.
Ahány tanár, annyi módszer. De ezt a
mesterséget semmiképpen sem lehet
katedráról tanítani. Azokat, akik hivatal-
ból, rangból járnak be az órákra - ha
bejárnak -, nem sokra becsülöm. Amikor
1962-től 66-ig főiskolás voltam, jobban
együtt dolgozott a főiskola. Az osztály-
főnököm Várkonyi volt, de tanított ben-
nünket Ádám Ottó, Vámos László, Pár-
tos Géza, Békés András, Gáti József,
Versényi Ida. . . Szóval többféle ember-
rel találkoztunk. Most merevebb lett a
dolog. Így aztán vannak szerencsés és
balszerencsés hallgatók. Az első év első
napján odakerülnek egy vagy két tanár-
hoz, és tűzön-vízen át velük kell men-
niük négy évig, akkor is, ha nem tudnak
egymással jól dolgozni.

 Ruszt Józsefnek volt olyan terve, hogy
vidéken színészképző stúdiót indít.

 Nagyon fontos lenne. Főleg akkor,
ha a vidéki színház nemcsak önmagának
képezne utánpótlást, hanem a stúdió
ugyanolyan értékű diplomát adna, mint a
pesti főiskola. Vagyis onnan is szerződ-
hetne bárki budapesti színházakba is.

 Mindenesetre megszűnne a főiskola
monopolhelyzete. A hallgatók választhat-
nának. Talán naiv elképzelés, de ez a
választási lehetőség egyetlen főiskolán be-
lül is megvalósítható lenne: ha a diákok
egy év után kérhetnék, kinek az osztályá-
ban akarnak tovább tanulni. Persze a
tanár is dönthetne, kell-e neki az a diák.

 Ez feltehetően nagy zűrzavart okoz-
na. De megteremtené azt, amiről egy-



folytában beszélünk: a nyitottságot. Nem
jó az, hogy még a főiskolán belül is meg-
közelíthetetlen végvárakat építünk. Ez
persze összefügg a magyar színházak hely-
zetével is. Nálunk nincs színházi élet!
Végvárak vannak, ezek harcolnak egymás-
sal, ölik vagy eltűrik egymást.

 Azok tanítanak a főiskolán, akiknek
tanítaniuk kell?

 Javarészt igen. De nagyon hiányoz-
nak tanárok, akik meghaltak. Például
Nádasdy Kálmán. Meghatározó volt. Nem
mint hivatalnok, mint rektor, hanem mint
szellem. Speciális kurzust tartott - vers és
zene -, és ezzel a sehová és mindenhová
tartozó témával át tudta lépni az osztályke-
reteket. Hozzá bárki mehetett, színész,
rendező, operatőr, díszlettervező. . .

 Hiányoznak-e olyan tanárok, akik
élnek, akiknek ott lenne a helyük?

 Igen. Gábor Miklós, Darvas Iván,
Sinkovits Imre. . . Sorolhatnánk. Én sem
értem, miért nem tanítanak.

 Meghívott előadókkal is lehetne dol-

gozni. Előfordul ez? S ha igen, mitől függ,
hogy hívnak-e valakit?

 Előfordul. Békés András kezdte ezt
el. Nála tanított Ruttkai Éva, Tordy
Géza... A vezetőtanáron múlik. Én híve
vagyok ennek. A mi legutóbbi - a Hirt-
ling-Mácsai-Funtek-féle - osztályunk
szellemiségét nagyon erősen alakította
Novák Ferenc. Es egészen másfajta ha-
tással volt rájuk Bródy János. Nagyon sze-
retném, ha jelentős írót is meg tudnánk
nyerni. Sajnos megvalósíthatatlan, de na-
gyon jó lenne Sütő Andrással egy speciál-
kurzust csináltatni.

 A többi osztályban is vannak vendég-
előadók?

 Nem jellemző. De talán nem min-
denki igényli ezt.

 A nyitottság azt is jelenthetné, hogy a
főiskolán belül cserélődnek a tanárok.

 Abszolút egyetértek. Régi téma ez,
borzasztóan fontos lenne, de még nem
léptünk előre semmit. De ez a már emle-
getett végvárakat érinti. Van egy másik,
szintén a nyitottságot érintő probléma.
Néha jönnek külföldi - szovjet, amerikai,
lengyel - vendégek a főiskolára, beszél-
getünk, tetszik nekik vagy sem, amit az
órákon látnak, de látnak valamit. Nálunk
viszont az ambiciózus fiatal tanárok nem
tudnak külföldre menni, megnézni, ho-
gyan dolgozik például Tabakov, milyen

egy lengyel főiskola. Pofavizitre, feszti-
válra, bankettre, ankétra lehet menni, de
ennek se füle, se farka. Nincs sok hasznuk.

 Ennek nem egyszerűen anyagi okai
vannak?

 Nyilván az is. De az azért mégis
lehetetlen, hogy fölösleges dolgokra van
pénz, de erre - miközben ez az egyedüli
főiskola! - nincs. A minisztériumot nem
izgatja eléggé, hogy kontaktus legyen a
főiskolák között. Kimennek a gyerekek
minden évben két hétre Leningrádba
olyankor, amikor ott nem folyik igazi
oktatás. Barátságok szövődnek, de ez
kevés.

 Néhány szót a felvételiről. Igazságos-
e, hogy kiesnek olyanok, akiknek itt lenne
a helyük? Van-e protekció?

 A felvételi háromlépcsős. Igazán ba-
kot lőni az első fordulóban lehet. Ekkor
egy szűk, öt-hat tagú testület dönt. A
következő fordulóban már rengetegen ott
ülünk, erős a kontroll. Protekcióról nem
tudok. Őrültségnek tartanám, hogy egy
tehetségtelen valakit felvegyünk az apja
vagy a keresztapja miatt. A közönségnek
hogyan mondjuk majd meg, hogy ki volt
az illető papája? Tévedés természetesen
mindig előfordulhat. De olyan is van, aki
a főiskola „minden igyekezete" ellenére
színész lesz.

 Hogyan viszonyul ezekhez? Vagyis
azokhoz a kollégákhoz, akik nem végeztek
színművészeti főiskolát?

 Nagyra becsülöm azt, aki főiskola
nélkül pályára kerül. Ez ugyanis biztos
jele a tehetségnek. Megjárni a poklot és a
semmiből vezető színésszé lenni, ez az
akarás, a kitartás, a tehetség bizonyítéka.

 Mit jelent az ön számára az, hogy a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán ta-
níthat?

 Önmagában a cím - főiskolai tanár-
semmit sem jelent. Lehet persze, hogy tíz
év múlva elhülyülök, és azt hiszem: a cím
a fontos, és foggal-körömmel ragasz-
kodom hozzá. De nem a cím a lényeges,
hanem az, hogy sikerüljön átadni azt,
amit szeretnék. Amikor azt látom, hogy
kivirul egy tehetség, amikor ülök a sötét-
ben és rácsodálkozok: Jé, ebben a fiatal-
emberben ez is benne van! - ez határtalan
örömöt okoz. Ha ez az öröm egyszer
elmúlik, akkor abba kell hagyni a tanítást.
Azt kérem a sorstól, legyen erőm és
képességem felismerni ezt a pillanatot.

Pártos Géza

- Ön a színművészeti főiskola tanára volt.
Majd miután elhagyta Magyarországot,
Londonban tanított. Jelenleg Tel Avivban
él, és ott vezet színiiskolát. Tud tehát össze-
hasonlítani, viszonyítani. Mennyire
jellemző külföldön az a monopolhelyzet,
amivel a magyar főiskola rendelkezik?

 Semennyire. A növendékeknek vá-
lasztási lehetőségük van. Ugyanabban az
időben több helyen is van felvételi, elő-
fordulhat, hogy valaki két-három helyen
is felvételizik. Ő akar olyan helyzetbe
kerülni, hogy választhasson, ha több
helyre is felveszik.

Hány ilyen iskola van Tel Avivban?

Legalább öt-hat. Én kettőben tanítok.

 Hogyan történik a mérés, azaz milyen
a felvételi vizsga?

 A három-négy fordulós magyar
„rostavizsga" nem rossz, mert a tanári kar
többször is látja azt a növendéket, akire
igennel vagy nemmel szavaz. De azért ez
is a nagy intézmény méretéből adódó
kényszerhelyzet. Nekem van egy stú-
dióm, ahol három hónapig együtt dolgo-
zunk. Vagyis három hónapra minden je-
lentkező „fel van véve". Három hónap
után megmondom, hogy az illető folytas-
sa-e tovább a tanulást. Természetesen tőle
is függ az, hogy folytatja-e vagy sem.

 Mennyire nyitottak az iskolák? Meny-
nyire tudják a hallgatók és a tanárok meg-
ismerni a világban létező, jellemző, megha-
tározó irányzatokat?

 Bonyolult kérdés ez. Válaszolhatom
azt, hogy van erre lehetőség, mert van-
nak vendégtanárok, és a hallgatók utaz-
hatnak is - de a dolog lényege nem ez.
Hogy valaki milyen zseniális színész lesz,
az nem egyfajta metódustól függ. Tehát
nem az a kérdés, melyik módszer a jobb:
Grotowskié vagy Sztanyiszlavszkijé,
Artaud-é vagy Brechté. A jó peda-
gógusnak minden egyes növendékéhez ki
kell találnia a megfelelő metódust. Nincs
szabványmetódus. Mindenképp meg kelt
ismernem a növendékeket, és aszerint
foglalkozni velük, ami egyen-ként
legjobban hat rájuk, és képességeiket
legjobban kifejleszti.

 Ha jól értettem, akkor ez a tanár és a
hallgató között igen intenzív kölcsön-
hatást feltételez.

 A legteljesebb mértékben. Nem elég
az én tudásom. Ahány ember, annyiféle



módszert kell kitalálnom. Ez kaotikusan
hangzik, de gyakorlatilag nem olyan bo-
nyolult. A végeredmény a lényeges: ki-
alakul-e az a képessége, hogy egy hely-
zetbe beleélje magát.
 Az ottani színházakban mennyire van

szerepe a papírnak, az igazolásnak arról,
hogy valaki színész?
 Ez mindig a színházigazgatótól

függ. Ha sznob, akkora papír számít, de a
lényeg általában a tehetség.
 Mit ért ezen?
 Talán megrökönyödést vált ki, amit

mondok: a színészet, mint olyan, mind-
annyiunkban bennünk szunnyadó ké-
pesség. Bizonyos értelemben mindenki
tehetséges. Ezt a meglévő képességet kell
kifejlesztenem, hogy valakiből mű-vész
legyen. Ez a lehetőség persze az ő
életétől, előéletétől, fantáziájától és sok
egyébtől függ. Mindannyian színészek
vagyunk. Ebben a pillanatban, ahogy mi
itt egymással szemben ülünk, mindketten
színészetet játszunk. Ön azt játssza, hogy
figyelmesen hallgat, holott tudja, hogy a
vonata mindjárt indul, én pedig azt
mondom magamban, hogy meddig tarthat
ez még, mit fog még kérdezni.
Ugyanakkor mosolygunk egymásra, ud-
variasak vagyunk. Tehát játszunk. Az
életben kénytelenek vagyunk színész-
kedni, mert különben anarchia törne ki. A
színpadon csak „emberkedni" lehet.
 Hasonlókról beszél Pán Péter az ön

által rendezett kaposvári előadásban. Nem
akar felnőni, nem akar „színjátszani"
 Teljesen egyetértek. Pán Péterben

ösztönös elhatározás él: az életben akar
„emberkedni". Ezt persze nem lehet. A
színpadon viszont ezt kell tenni. Es egy
színésznek ezt kell megtanulnia.

Bubik István

- Végzés óta egyenes úton tartasz. felfelé,
siker jön sikerre. Egy befutott fiatal színész
feltehetően jónak tartja a főiskolát.
 Nem, nem tartom jónak. De annál

sokkal többre tartom, hogy a választ
egyet-len szóval intézzem el. Hiszen
nagyon sok kellemes percet szerzett a
főiskola, függet-lenül attól, hogy már
menet közben rájöttem a hiányosságaira.
Mindenütt a közép-szert erősítik, ez
pedig - különösen egy művészeti
főiskolán - megbocsáthatatlan.
 Mi hiányzott neked a főiskolán?
 Két dologról kell itt beszélni. Az

egyik a szakmai oldal, amit meg lehet
tanulni, lehet fejleszteni, a másik az elhi-
vatottság. Az utóbbi a kényesebb prob-

léma: a főiskolán az erkölcsi nevelés
nulla. Úgy is mondhatnám, hogy túlzottan
az életre - a megalkuvásra, az ügyes-
kedésre, a rutinra - nevel. Pedig ma a
világban a művésznek, a színésznek igenis
kell hogy tartása legyen, és igenis nagyon
sokszor szembe kéne úsznia az árral. A
főiskola nagyon gyakorlatiasan nevel, azt
tanítja meg, hogyan lehet beolvadni abba,
ami van. Erkölcsileg elkeserítően mélyre
süllyedtünk. Ez persze nemcsak a
főiskolára vonatkozik. Nem ismerjük az
alázatot, és a főiskolán nem is ismerhet-
jük meg. Én egyházi iskolába jártam,
ilyen neveltetés után elég nagy kontraszt
volt a főiskola.

 A középszer csak addig tartható fenn,
amíg nincs konkurencia.
 Igy van. Én abszolút híve vagyok a

versenyszellemnek. Én jobb akarok lenni,
mint a másik. De nem úgy, hogy másokat
letapossak, lekönyököljek, ha-nem test-
test elleni küzdelemben versengve. A
kétely, a bizonytalanság, a bizonyítási
vágy hiányzik sokakból. Azt hiszik,
„készen vannak", amikor kikerül-nek a
főiskoláról. Négy év alatt pedig nem lehet
mindent megtanulni. Az len-ne a
legfontosabb, hogy az iskola el-indítsa -
jó irányba! - az embert, és ami a döntő:
önismeretre tanítson. Az ázsiai Zeámi
mester tanításainak alapvető tanulsága ez:
meg kell ismerni önmagunkat. Ebben a
főiskola nem segít. Hazug értékítélettel
kerülnek ki a hallgatók! Önmagát
zseninek hiszi az egyik, pedig alapvető
dolgoknak nem felel meg; a másik meg,
aki esetleg tehetséges, olyan gátlásosan
jön ki, hogy a többi nagy pofájú
egyszerűen lesöpri. Évek kellenek, hogy
kiderüljön, és ő maga is elhiggye, hogy
az a jó, az igazi játék, amit ő csinál.

 Zeámi mestert említetted. Van-e, volt-
e lehetőséged arra, hogy a
„világszínházzal" ismerkedj?

 Voltam Varsóban, Moszkvában... a
lengyel és a szovjet színház világhírű.
Egyébként... nem sok. Voltam például a
színházammal Spanyolországban, ahol a
legjobb alakítás díját kaptam. Volt ott
vagy negyven együttes, de csak egyet lát-
tam közülük. Nem az én hibámból. Négy
napból kettőt utaztunk, aztán próbáltunk,
játszottunk.. .
 Elégedetlennek tűnsz. Mi az viszont,

amit mégiscsak megtanultál a főiskolán?
 Sok mindent. De főleg a gyakorlat-

ban jöttem rá a hibákra. A gyakorlat a
döntő. Ki akarok és ki is próbálok min-
dent. Amíg nem szaltóztam kocsival,

addig nem hittem el, hogy derékszögű
kanyarba nem lehet belemenni kilenc-
vennel. Megtörtént, életben maradtam,
azóta nagyon tisztelem a derékszögű
kanyart, és visszakapcsolok kettesbe.
Csakhogy nem mindenki olyan szeren-
csés, hogy a volánhoz engedik, vagyis
nem mindenki próbálhatja ki, mit tud.
Nekem megadatott az, hogy nagy szere-
pekben folyamatosan gyakorolhatom a
mesterséget. A főiskolán apró darabrész-
leteket játszunk, majd negyedikben rövid
rákészülés után bemutatunk két nagy
vizsgát, az osztályfőnök is bizonyítani
akarja, milyen jó vizsgát tud rendezni,
mindenkinek olyan szerepet igyekszik
adni, hogy az pofán üsse, szóval igazán
nincs idő semmire.
 Miért van különbség az osztályok

között?
 Két véletlenszerű dolgon múlik ez:

az osztály összetételén és az osztály-
főnökön. Ami osztályfőnökünk Kazimir
Károly volt. Pedáns, pontos ember, akitől
sokat tanultam. Mégiscsak harminc éve
csinálja a szakmát, sokat tud. Fontos volt
például az, hogy színháza van. Vitt
bennünket a Tháliába, a Körszínházba,
másik tanárunk, Iglódi István pedig a
Várszínházba. Nagyon fontos ugyanis,
hogy minél hamarább igazi színpadra
kerüljön az ember.
 Mindegy, milyen produkcióba

kerülsz?
 Talán igen. Színpadon voltunk, mon-

datokat kaptunk, szoktuk a reflektorfényt,
a díszletszagot. Es rettentő sok rossz és jó
példát láttunk. A rosszból nagyon sokat
lehet tanulni. Zavarban is lennék, ha min-
den tökéletes lenne. De miután annyi sze-
métséget, gyengeséget, puhányságot, fel-
készületlenséget, trehányságot látok, ezek
mind intő jelként a fejem felett lebegnek:
István, ezt így nem szabad!
 Biztos az, hogy mindenki meglátta a

rosszat, és tanult is belőle?
 Ezt nem tudhatom. Én, remélem, jó

úton vagyok.
 Azt te választod meg, melyik színház-

ban „tanulsz tovább". Az viszont teljesség-
gel véletlenszerű, kinél tanulsz a főiskolán.
Nem lenne jobb, ha választani lehetne ott is?
 Biztosan jobb lenne. Mindenesetre

szörnyű zavar támadna. Hatvan százalék
akarna Zsámbékiékhez járni, harminc
százalék Horvaihoz, tíz százalék Keré-
nyihez.. .
 Ez biztosan felébresztené a verseny-

szellemet...
 Kapkodnák magukat, az biztos. Kí-

nos lehetne a tanárnak, hogy bemenne,



és nem várná senki, miközben a másik
terembe be sem férnének.

 Mit tennél, ha meghívnának a
főiskolára?

 Engem? Tanítani? Szó sem lehet
róla! Nem nevettetem ki magam, ne
bolondozzál! Most kezdtem a pályát,
hogy mehetnék el tanitani! Azért, mert
vannak ott nálam gyengébbek? Azért én
még nem vagyok feljogosítva arra, hogy
tanítsak.

 Ha most - így utólag - összeállítanál
magadnak egy tanári kart, amelyikkel
végigtanulod a négy évet, az kikből állna?

 Azokból, akik őszinteségre, bátor-
ságra, kitartásra, önfeláldozásra, férfias-
ságra, önfegyelemre és állhatatosságra
nevelnék az ifjúságot. Otthon lakom a
szüleimmel. A szobánkban kirajzszögez-
tem néhány képet: Fülöp Viktorét, La-
tinovits Zoltánét, Őze Lajosét, Balczó
Andrásét s Soós Imréét. Őket el tudnám
képzelni tanári karnak.

Kerényi Imre

- Milyen a főiskola? Jó vagy rossz?

- Nekem jó. Merthogy taníthatok itt.
Nincsen kizáró ok arra, hogy jó legyen.
Vannak a főiskolán belül rossz helyzetek,
rossz osztályok, rossz pedagógiai
mozzanatok, és vannak jók is. A struktú-
rában nincs olyan bénító vagy kénysze-
rítő erő, amelyik minden nagyszerű, fon-
tos merényt dugába döntene. A hallgatók
és tanárok találkozásának szellemiségén
múlik az, hogy az adott helyzetet jóra
vagy kevésbé jóra tudjuk-e fordítani.

 Van-e valamilyen irányultsága a
főiskolának? Van-e egy főcsapás, amin -
függetlenül az éppen ott tanítók
személyétől - halad?

 Nem ismerem igazán a többi úgyne-
vezett főiskolát, színiiskolát a világban.
Azt azért tudom, hogy vannak ilyen faj-
ták, mint a miénk, és vannak a mesteris-
kolák. Ez a két főcsapás képzelhető el.
Amerikában van egy-két egészen kiváló
mesteriskola, ahol egy-egy nagy mester
mellett néhány ember asszisztensként
vagy tanítványként dolgozik. Ezek sze-
mélyre szabott stúdiók, és nagyon nagy,
feltűnően nagy eredménnyel működnek.
Például Elia Kazan vagy Lee Strassberg
körül szerveződött ilyen iskola. Ez talán
az egyetlen igazi és haladó fajtája a
művészetoktatásnak. Alkotás és pedagó-
gia összeolvadó folyamata jellemzi ezt.
De mi a huszadik században és Ma--

gyarországon élünk, és itt ilyen típusú
iskolák nincsenek. A világnak ezen a fer-
tályán van egy-két intézményesített ho-
dály, ahol a nevelés meglehetősen nagy
létszámban folyik. Ez a központosított
intézmény monopolhelyzetet élvez. Ez,
természetesen csak részben igaz, mert a
jogszabályok nem olyan merevek, és hála
istennek, lehet valaki színész főiskolai
végzettség nélkül is. Van erre példa. Nem
is kevés. De a pályán lévő szakemberek
döntő többsége igenis itt végez. Köztük
vannak Oscar-díjasok, és vannak nagyon
gyengék. Sokszor felmerül az az álkérdés,
hogy avantgarde vagy konzervatív-e ez a
főiskola. Ilyen is, meg olyan is. Egy ilyen
főiskolát úgy kell megítélni, hogy kellő
mennyiségű profizmussal tudja-e
fölvértezni azokat, akik itt végez-nek.
Elég-e ez ahhoz, hogy a hallgatók később
személyes döntésüknek megfelelően akár
avantgarde-ok, akár konzervatívok
lehessenek.
 Csakhogy egy tanuló nem általában

jár a főiskolára. Vagyis a mindent képvi-
selő nagy intézményben ő bizonyos taná-
rokhoz jár. Igy ő nem a főiskoláról kerül ki
mindenre fölvértezve, hanem egy adott
tanártól, egy bizonyos osztályból. Sokszor
pontosan megállapítható, ki melyik tanár
tanítványa volt.
 Éppen az a jó, hogy meg lehet látni,

ki kitől érkezett. Hiszen a művészetokta-
tásnak az egyedül progresszív formája a
mesteriskola. A művészet az idősebb
emberektől, mesterektől valamilyen mó-
don átszármazik a következő generáció-
ra. Ez az egyetlen lehetséges útja. Ezt a
színművészeti főiskola nem gátolja meg.
Nívókülönbségek persze léteznek.
 De az véletlenszerű, ki hová, kihez

kerül. A tanítvány nem választhat mestert.
 Igaz, ezt nem biztosítja a főiskola.

Csakhogy az oktatás ingyenes. Tehát ha
az ember nem fizet, akkor nem választ-
hat, és nem járhat a szája. Választhatok,
ha fizetek, vagy hajlandó vagyok éhezni,
kitaszított lenni és követni egy Démosz-
thenészt, egy Jézus Krisztust vagy akár-
kit. A választás sokba kerül
 Vagyis ingyen kapják, tehát köszön-

jék meg szépen, akármit kapnak.
 Vagy menjenek el külföldre, és

tanuljanak ott. Tanuljanak nyelveket. Ki
szabad menni. Szerezzenek ösztöndíjat,
kapcsolják le a papából vagy a
rokonságból a valutát, ez mindenkinek a
rendelkezésére áll.
 Maradjunk azért a magyarviszonyok-

nál. Milyen lehetőségeket kínál végül is a
főiskola?

- Bizonyos tanárok körül komoly szel-
lemi környezet van. Más tanárok körül ez
nincs. Bizonyos órák nagyon látogatottak,
s nem azért, mert kötelezők. Más órákra
alig járnak. Nincs kizáró oka annak, hogy
kiváló tanár kiváló kurzust vezessen, s
oda-csapódjanak mellé a tehetségesek, s
ott nagyszerű dolgok szülessenek. Azt
persze nem mondhatnám, hogy ezt a
főiskolán igazán szívesen veszik. Mert
enélkül is működik az intézmény.

- Mit jelent az, hogy „működik"?

- A jelenlegi körülmények között nem
segítik, csak eltűrik a sugárzó szemé-
lyiséget. Csak személyes megszállott-
ságból lehet jobban tanítani ezen a fő-
iskolán.

- Es jó ez így?

- Dehogy jó! De ez az egész magyar
társadalom egyik legnagyobb problémája.
Nincs akadálya annak, hogy minőségi
munkát végezzünk, de ehhez egyesek-nek
szellemi harakirit kell elkövetniük. Aki
hajlandó háromszor, négyszer, ötször
annyi órát tartani, mint amennyit
fizetnek, az végül is nagy eredményeket
érhet el. De közben nem tud megélni,
aztán mehet a kórházba. Az én életem-
ben-jó tanárnak tartom magam - tökéle-
tes fizikai kimerüléshez vezet az, hogy a
munkát nem azon a szinten végzem el,
amilyenen a társadalom már elfogadja.
Mindenkinek jobb lenne, ha csak úgy
végezném. Ha megcsinálnám rosszul,
megkapnám a kevés pénzt érte, mindenki
nyugodt lenne, senkinek se lenne plusz
munkája. A minőségi munka min-
denkinek csak baj. Ez értelmiségi létezé-
sünk tragédiája. Az értékek összekevere-
déséből fakadó tragédia. Az antihumánus
mennyiségi szemléletből hazug nivelláció
következik. Mindezek gyökere az a
rosszul értelmezett hazugság, hogy az
emberek egyenlők. Holott teljesítmé-
nyük, produktumuk, szellemi felkészült-
ségük, fizikai ügyességük alapján nagyon
is különbözők. Es a társadalom, amely
ezt az egyenlősdit sokáig szentesítette,
most fizeti a számlát. A főiskolán szerin-
tem egészséges versenyszellemet kell ki-
alakítani. Ki kell derülnie, ki a karizmati-
kus személyiség, és ki a közkatona. Ne-
künk nem lehet az a célunk, hogy sok
közkatonánk legyen. Meg kell keresnünk
a karizmatikus személyiségeket, és a
közkatonák rovására segíteni kell az
érvényesülésüket. Azt kell néznünk, ki
milyen kaliberű személyiség. S ha nagy
kaliberű, de zárt, rejtőzködő személyiség,
akkor ezt nyitogatni kell.



- A személyiségnyitásnak az első pilla-
nata a felvételi, amikor percek alatt dön-
teni kell egy-egy személyiség felől.

 Két dolgot akarok ezzel kapcsolat-
ban mondani. Az egyik: túl van misztifi-
kálva az, hogy milyen nehéz felfedezni
ezt a fajta tehetséget. Ez azonnal látszik,
és bárki megláthatja. A másik: többnyire
mindenki fel van véve, aki. . . Talán még
sok is. Nem kellene annyi hallgatót fel-
venni. Ha tehát hiba van, az az, hogy túl
szélesek a kapuk. Ez is a mennyiségi
szemléletből adódik. Nem koncentrálunk
eléggé a minőségre. Erősebben kel-lene
szelektálni.

 Mi történik azzal, akit felvettek?
Személyisége kibontására, megnyitására
törekszenek, vagy inkább a mesterség
apróbb elemeit „pakolják rá" a személyi-
ségre?

 Nem tudok erről általánosságban
beszélni. A főiskolán belül egy csomó
irányzat van, ha úgy tetszik, „mesterke-
iskola". Én imádom az erős leterhelést.
Hiszek abban, hogy egy személyiség
akkor tud saját maximumára eljutni, ha
erősen le van terhelve.

 Mit jelent ez? Állandó feladatokat

kap?

 Igen. Szellemileg és fizikailag
együttesen, tehát tréningben, mozgásban,
táncban, elméletben... lehetőleg egy fel-
adatkörön belül. A feladattól válik a sze-
mélyiség nyitottá, szabaddá, varázsossá.
Mint a paripa. Egyszer csak átugorja az
akadályt. Hajtom őket. Más kényezteti,
agyonszereti őket, és ezzel a tyúkanyó-,
testmeleg módszerrel is eredményes tud
lenni.

 Mennyire fontos a növendék saját
személyisége az órákon? Van-e oda-
vissza-ható kapcsolat a tanár és diák
között?

 Ez változó. Osztálylétszám kérdése.
Az egyénre fordítható idő a magas létszá-
mok miatt csökken. Ilyenkor őrjöngök,
és rossz a lelkiismeretem, és próbálom
hajszolni magam, mert úgy érzem: nem
láttam el jól a feladatomat. Nyugtalan
lesz a növendék is, mert érzi, hogy neki
még idő kellene. De nincs, hiszen tizen-
hatan vannak körülötte. Az ideális az, ha
nyolc-tíz ember van egy színészosztály-
ban. Nagyon sokszor előfordul, hogy a
magas osztálylétszám miatt valaki nem
azon a nívón végez, amelyen végez-
hetne. Jó, ha olyan tanára van, aki anti-

demokratikus, és ha tehetségesnek tartja,
akkor elcsal neki egy kis időt a többitől.
Bizonyos osztályokban egyenlőtlenségi
alapon dolgoznak, más osztályokban van
még egyenlősdi.

 Önnél - az elmondottak alapján -fel-
tehetően az előbbi helyzet a jellemző.

 Igen. Megpróbálom a tehetségeseb-
beket kiugrasztani. Tehát akik győznek,
azok több helyzetet kapnak tőlem. Ez
természetesen mások rovására történik,
de így van ez az életben is. Amikor valaki
eljátssza a Lear királyt, az annyit jelent,
hogy huszonhét másik nem játssza el.
Ezt az első pillanattól kezdve tanítani és
tudatosítani kell a főiskolán.

 Sokszor ismétlődő panasz a főiskolá-
ról kikerültekkel szemben, hogy felkészült-
ségük hiányos, nem tudnak beszélni, mo-
zogni... Ezt is problémamisztifikálásnak
tartja?

 Igen. És tudja, honnan adódik ez?
A rossz előadásokból. Majornak
tökéletesen igaza volt, amikor azt
mondta: „Rosszul beszélő színész nincs,
csak rosszul játszó színész van." Ehhez
viszont a rendezőnek, a színházi
struktúrának, a lustaságnak, az
ostobaságnak, a provincializmusnak van
köze, nem pedig a főiskolának. Annyit
tudnak a kikerülő hallgatók, hogy azt
kamatoztatni lehessen a produkciókban.
De folyamatosan kell követelményeket
állítani, nemcsak a fő-iskolán.

 Ezek szerint a főiskolán folyamato-
san magas követelményeket állítanak a
hallgatók elé?

 Nálam igen. Viszont az is igaz,
hogy az erős leterhelésben csak az
erősebb tehetségek tudnak igazán
kiragyogni. Ezzel szemben a testmeleg
pedagógia, vagy nevezzük tyúkanyó-
pedagógiának, a kisebb tehetségek
szárba szökkenésé-nek kedvez. De ez
szerintem csak az átlag újratermelésére
alkalmas. Ez viszont retrográd, sőt
antihumánus dolog. Minél több
embernek kellene fellázadnia ez ellen.
Nemcsak a főiskolán. Én minden olyan
cselekvést, amely a minőség szerinti
kiválasztódást segíti, humánusnak
tartok. Az áldemokratikus szemléletet
pedig antihumánusnak. Ember-
ellenesnek tartom, ha nem kedvezünk a
jónak, és nem nyomjuk el a rosszat. Ha
újratermeljük a középszert, akkor a jövő
ellenében dolgozunk.

Csákányi Eszter

- Nem végeztél főiskolát. Miért?

- Háromszor jelentkeztem, a második
fordulóban mindig kiestem. Később azt
hallottam, hogy alkatilag alkalmatlan va-
gyok. Pedig úgy érzem, hogy a karakte-
remnek megfelelő dolgokat produkál-
tam. Tehát azt, ami én vagyok. Ez nem
felelt meg. Bizonyára nem érdekelte őket
ez a fajta karakter.

Haragszol a főiskolára?

Már nem. Akkor nagyon haragud-
tam. Tizennyolc évesen az embernek
még szüksége van arra, hogy iskolába
járjon. Nekem ez nem adatott meg.
Nagyon hiányzik. Van egy vágyam:
egyszer játszani az Ódry Színpadon. Az
lenne az igazi elégtétel. A főiskolához
fűződő kudarcot nem lehet elfelejteni, és
talán nem is kell.

Mit gondolsz, ha most mennél - nem a
Jászai-díjas, ismert színésznőre, hanem a
jelenlegi tudásodra gondolok - fel-
vennének?

Nem tudom. Az a kérdés, változott-
e a helyzet azóta. Ha nem változott,
akkor most sem vennének fel. Pedig ha
valaki kövér vagy bármilyen módon
szabálytalan, az még lehet tehetséges.
Nagyon kényelmes álláspont csak a
szabályosban, a rögtön sikeresben látni
meg a tehetséget. Ha a felvételin egy
kicsit jobban odafigyeltek volna, ha egy
kicsit jobban érdekeltem volna őket,
akkor ki-derülhetett volna - mint ahogy a
színházban aztán kiderült -, hogy
mégiscsak több vagyok, mint az a malac,
akinek látszottam. És ami a legfurcsább:
később - amikor Kaposváron már
szerepeket játszottam - újra el kellett
mennem vizsgázni ezekhez az
emberekhez. Tőlük kellett engedélyt
kapnom ahhoz, hogy gyakorlatos színész
kategóriába kerülhessek. Ugyanazok
ültek ott, akik a fel-vételimen. És megint
azt mondták, hogy nem vagyok alkalmas.
Valahogy nem férek be a képbe. Most már
nem baj. Úgy érzem, sikerült
bebizonyítani, hogy ilyesfajta színésznek
is van létjogosultsága. Ehhez persze
Kaposvár is kellett.

- Végül is szerencséd volt.

 Igen. Nem tudom, lett volna-e
színész belőlem, ha másik színházhoz
szerződök.

Milyen előnyük van veled szemben
azok-nak a színészeknek, akik főiskolát
végeztek?



- Szebben, tisztábban, szabatosabban
beszélnek. Amire nekem borzasztóan

fi-
gyelnem kell, azt ők már tudják. Meg-
figyeltem, hogy aki a főiskoláról jön, az
sokkal többet beszél. Amikor próbál,
mindig kérdez: Légy szíves, mondd meg,
ezt most miért mondom, miért teszem,
honnan jövök be stb. Én bejövök, és meg-
próbálom beszélgetés nélkül csinálni.
Elemzésre természetesen nekem is szük-
ségem van, de most a próbahelyzetről
beszélek. Sokkal jobban belevetem ma-
gam egy dologba, vállalva a pillanatnyi
kudarcot is, mert csak így sikerülhet
valami. A főiskolát végzett sokkal jobban
át akarja látni, még mielőtt megcsinálja.
Ez nagyon irigylendő, de néha kényel-
mességből fakad. Amit én Kaposváron
megtanultam, az az önismeret. A rám
osztott szerepeken keresztül ismertem
meg igazán magamat. Az természetesen
tehetség kérdése is, hogy ezzel az önis-
merettel mit kezd az ember, hogy meg-
keresse a helyet, ahol kiteljesedhet. Ezt a
helyet mindenkinek meg kell találnia,
akár tizennyolc, akár huszonkét évesen
kerül ki az iskolából.

Magáról a főiskoláról mit tudsz?

- Annyit nem, hogy erről nyilatkoz-
hassak, hiszen nem jártam oda. Inkább
csak a „végeredményből" következtethe-
tek vissza az oktatásra.

- Feltételezem, hogy most már elégedett
vagy a helyzeteddel.

 Már nem bánom, hogy ezt a nehe-
zebb utat kellett bejárnom.

Lengyel György

- A gyakorlati rendezés mellett tanít egy
tárgyat, rendezőknek, dramaturgoknak és
a színházelméleti levelezőszakon, amit ön
„talált ki". Mi ez a tárgy?

 Beszélnem kell előbb arról az idő-
szakról, amikor még én tanultam a főis-
kolán. Nádasdy meghatározó hatással volt
rám, és rengeteget tanultam Marton
Endrétől és Major Tamástól is. De: min-
dig volt hiányérzetem. Arra ugyanis nem
volt mód, hogy megtanuljuk, milyen ren-
dezői stílusok léteztek és léteznek a vilá-
gon. (A színháztörténet tárgy erre nem
adott alkalmat.) Ez a hiányérzet hozta
létre bennem azt az igényt, hogy ezzel -
nevezzük élő „világszínháznak" - foglal-
kozni kell. (Ebbe természetesen beletar-

tozott a magyar színház múltjának és
akkori valóságának gyakorlata is!)

A tájékozódásban elsősorban a hatal-
mas világszínházi ismerettel rendelkező
„magántanárom", Somló István segített, s
vele azután antológiasorozatot terveztünk
az élő világszínházról és közelmúltjáról.
ízelítőt adni abból, hogy a nálunk alig
ismert külföldi színházi irányzatok mit
képviselnek. A Gondolat Kiadó jelentette
meg a két közösen szerkesztett Színészek,
szerepek (1959), Színészek, rendezők
(1964) és a már egyedül összeállított A
színház ma (1970) című tanulmány-
köteteket. Ezek ismeretében Nádasdy
Kálmán ötlete volt, hogy próbálkozzak
meg egy olyan tárgy tanításával, amely a
világszínház különböző, főbb stílus-
irányzatait, tendenciáit ismerteti meg.
Mégpedig úgy, hogy az mindig kapcso-
lódjon az élő magyar színházhoz. Körül-
belül tizenöt éve tanítom ezt a „tárgyat", s
igyekszem frissen követni a ma létező
összes tendenciáit. Minden stílust ismer-
nünk kell, mert hitem szerint csak akkor
tud egy leendő rendező „választani", ha
van miből választania. Azért fontos ez,
mert tudnunk kell, hogy a magyar szín-
ház mindig nagyon zárt volt. Nemcsak
Európa, hanem az egész világ felé. Végül
is a távol-keleti színháznak ugyanolyan
szerepe van, mint az angolnak. A lengye-
leknél vagy a cseheknél mindig sokkal
nyitottabb volt a színházi stílusválasztás
lehetősége. Nálunk csak egyfajta realista
hagyomány létezett, s ami ettől különbö-
zött, az a perifériára szorult. Elszigeteltek
maradtak a megújító stílustörekvések. S
itt nemcsak az avantgarde szélsőségesebb
jelenségeire gondolok (például:
Palasovszky), hanem Németh Antal exp-
resszionizmust adaptáló próbálkozásait is
értetlenül fogadta a kor szövegcentrikus
kritikai élete (lásd: Kárpáti Aurél vitája
Németh. Antallal cikkeiben és a Színpad
című szegedi nagyszerű színház-elméleti
kiadványok egyikében).

 Az ön óráin kívül milyen lehetőségei
vannak a hallgatóknak arra, hogy a világ-
színházzal ismerkedjenek?

 Én csak a rendezőszakosokról tudok
beszélni. Az egyik segítség a filmek és a
video. A másik az, hogy a fiatalok - noha
ugyanolyan szegények, mint mi voltunk -
ma sokkal többet utazhatnak, mint mi
annak idején. Ami pedig még lényege-
sebb: nagyon gazdag írásos forrásanyag

állt össze az évek során, és mivel a fel-
vételin ma már alapfeltétel a nyelvtudás,
ezeket a diákok idegen nyelveken is el
tudják olvasni.

 Ra nem is sokszor, de vannak Buda-
pesten külföldi színházi előadások - nem-
csak nagyszínházi, hanem kísérleti elő-
adásokra is gondolok -, és vannak kül-
földi hírességek által vezetett két-három
hetes kurzusok is. Ezeken elvétve találko-
zom főiskolásokkal.

 Nekem viszont az a tapasztalatom,
hogy rendkívül sokat járnak színházba -
ellentétben a végzett rendezők többségé-
vel. Határozott meggyőződésem, hogy a
rendezőhallgatók érdeklődők. Minden
külföldi vendégjátékon ott vannak, ka-
zettákat néznek, sokat utaznak.

 Van-e arra lehetőség, hogy vendég-
előadók tanítsanak a főiskolán? Körül
vagyunk véve magas színházkultúrájú or-
szágokkal: Csehszlovákia, Lengyelország,
Szovjetunió. Vannak olyan nagy egyénisé-
gek - Menzel, Kantor, Tabakov akik
néhány hétre bizonyára megnyerhetők
lennének.

 Igy van, egyetértek. Hallatlanul iz-
galmas lenne.

 Ön csak rendezőket tanít. A színészek
hogyan ismerkedhetnek meg a világon
létező különböző színházi formákkal?

 Véleményem szerint a tanári kar
nagy része elég jól tudja, mi folyik a világ-
ban. Igy aztán mindezt közvetíteni is tud-
ják. De az én tárgyam jelentősége sem
elsősorban a „világszínházban" van. Vé-
gül is ugyanolyan vagy nagyobb óraszám-
ban tanítom Németh Antalt, Hevesi Sán-
dort, Bárdos Artúrt, mint Barrault-t. A
lényeg a sokféleség és ebből következően a
választási lehetőség megteremtése.

 Lehet-e egyetlen, tehát monopolhely-
zetben lévő intézményben választási lehe-
tőséget adni akkor, amikor egy diáknak
egy bizonyos tanár jut, és az tanítja négy
éven át?

 Tisztázni kell először, tanítható-e
egyáltalán a rendezés. Megtanítható bi-
zonyos szakmai alap. Mit kell egy rende-
zőnek csinálni, mi a rendezés munkafo-
lyamata. Lehet modelleket, utakat, lehe-
tőségeket felmutatni - többet nem. A
hogyan nem tanítható. Ezeket az alapokat
az a szakember is megadhatja, akinek
stílusa esetleg nem felel meg a diáknak.



Az alapokat, az alapvető ismereteket, a
„szakmát" olyan szakembertől is meg kell
tanulnia a tanítványnak, akinek stílusa
esetleg idegen tőle. Egyébként később a
gyakorlat lesz majd a döntő, az
asszisztálás, a próbalátogatás. Harmad-
évtől minden színházban „hospitálhat-
nak" a hallgatók. Mehetnek akármelyik
színházba, természetesen vidékre is. (A
mi időnkben ez még nem volt így, mi
egységesen a Nemzetibe voltunk
beosztva. Én szerencsésnek tartom ma-
gam, mert ott is egymást követően
asszisztáltam Marton, Major, Várkonyi
mellett, sőt a legizgalmasabb élmény az
az operai évad volt, amikor Nádasdy Kál-
mán utolsó rendezésénél, a Trisztánnál
lehettem jelen. Ezen kívül jártam Apáthi
Imre, Ádám Ottó és Vámos László pró-
báira is. Rengeteget tanultam. Ma is, ha
csak tehetem, bekéredzkedem próbákra,
így számos próbáját néztem végig
Strehlernek [A hegyek óriásai], Brooknak
[Szentivánéji álom], Gielgudnak, Michel
Saint Denis-nek [Puntila úr].)
 Ezek alapján úgy tűnik, hogy egy ren-

dezőhallgatónak nagyobb szabadsága van,
mint egy színésznek.
 Talán igen. De a színészek sok jó

tanár között választhatnak. Horvai, Simon
Zsuzsa, Kerényi és Huszti, Székely és
Zsámbéki... ezek a tanárok igazán erős és
határozott egyéniségek. Van mit tőlük
tanulni.
 De a diák számára a sokféleség csak

akkor biztosított, ha az irányzatok között
átjárási lehetőség van. Ma X óráján va-
gyok, holnap Y-én.
 Ez már színészképzési probléma,

erről nem tudok mit mondani. Egyet-
értek, de nem tudom, hogyan lehet ezt
megoldani. A rendezőknél ez könnyebb.
 A nyitottságot erősítené az is, ha több

főiskola lenne.
 Én Ruszt Józseffel - aki színész-

képző stúdiót akart létrehozni - egyet-
értek. Sőt, úgy gondolom, más vidéki
városban is szükség lenne ilyenre. Végül
is vidéken, de még Pesten is igen nagy
azoknak a színészeknek az aránya, akik
nem végeztek főiskolát. Az ő útjukat egy-
egy ilyen stúdió nagyon meg tudta volna
könnyíteni. Egyre több a jelentős rendező
- Paál István, Fodor Tamás aki
főiskola nélkül került színházhoz. n nem
tudok elképzelni egy erős amatőr
rendezőt, aki ha ma küzd azért, hogy
vidéken kipróbálja magát, előbb vagy
utóbb ne kapna rendezési lehetőséget.
Ebben a tekintetben nem vagyok pesszi-
mista.

- Nem furcsa az, hogy egy erős tehetségű
amatőr rendezhet jelentős vidéki színhá-
zakban, de mégsem kerülhet be a főisko-
lára?
 Esetleg valóban nem kerülnek be

olyanok - példákat tudnék mondani akár
az idei, akár régebbi felvételikről -, akik-
nek a tehetsége kétségtelen. Amit most
mondok, az nem a véleményem, hanem a
főiskolán elfogadott alapelv, ami még
Nádasdytól származik: tanítható-e az illető
vagy nem. A jelentkezőnek esetleg annyira
erősen kialakult szemlélete, egyénisége
van, hogy nem is tudna tanítvány lenni.
Azt szokták mondani, ha ő elég erős sze-
mélyiség, akkor úgyis rendező lesz belőle.
Ott ülne az órákon, de csak azért, hogy
majd diplomát kapjon. De ma már diploma
nélkül is rendezhet. Újra hangsúlyozom,
az alapelvet mondom, amivel adott esetek-
ben nehéz egyetérteni.
 Mit tart legfontosabbnak egy diák

számára?
 Azt, hogy éljen a választás lehetősé-

gével. Minél többféle rendezést nézzen és
elemezzen, itthon és külföldön. Nem kell
mindennel egyetértenie, de mindent meg
kell ismernie.
 Lehetősége van erre a mai magyar

színházban?
 Nem ennek a beszélgetésnek a té-

mája, hogy a magyar színházi élet szerve-
zeti, stílusproblémáiról, belső feszültsé-
geiről, ellentmondásairól és ennek „ha-
gyományairól" beszélgessünk.

Egyszer jó lenne - de ehhez nyitottság,
közös elszántság és akarat kellene.

Ascher Tamás

- Sokak szerint a színészképzésben az a
legnagyobb probléma, hogy a főiskola ab-
szolút monopolhelyzetben van.
 Nem tudom, hogy monopolhelyzet-

ben van-e, mivel az utóbbi pár évben
rendszeressé vált az a gyakorlat, hogy
főiskolai végzettség nélkül is színésszé
válhatnak emberek. A főiskola monopol-
helyzete olyan értelmű, hogy az a bizott-
ság, amely végül is eldönti, ki lehet szí-
nész, az a főiskola tanáraiból áll. De ez a
bizottság már azokat minősíti, akiket
készen kap mint ajánlásokat. A színház
belső ügye, hogy kit ajánl. Akit kétszer-
háromszor ajánlanak, az végül is meg-
kapja a minősítést. Ez persze körülmé-
nyesebb és hosszabb út. De azért járható.
Bizonyos monopolhelyzet tehát van, de
ez nem borít mindent árnyékba.
 Nem túlzás gyakorlatnak nevezni né-

hány kivételes esetet?

 Csak próbálom igazságosan meg-
ítélni a pillanatnyi helyzetet, ami mégis-
csak jobb, mint a tizenöt évvel ezelőtti.
Elsősorban azért, mert megnőtt a rangja
azoknak a vidéki színházaknak, amelye-
ken keresztül ez az út járható.
 Tehát pozitív folyamatról beszélhetünk.
 Igen, van fejlődés. Ugyanis több szí-

nészre van szükség, mint amennyit a főis-
kola kibocsát. Amikor megszűnt az a sza-
bály, hogy a főiskolát végzett fiataloknak
kötelező vidékre menni, és csak utána
kerülhetnek - két-három év után - Pestre,
akkora vidéki színházak hirtelen fiatal szí-
nész nélkül maradtak. Nem voltak fiatal
hőseik, Romeóik, Júliáik. Ezért kénytele-
nek voltak onnan venni ezeket a fiatalokat,
ahonnan tudták.
 Az tehát szerencse, hogy a főiskola

nem vesz fel több embert?
 Lehet, hogy elég embert vesznek fel,

de van, akiből később tenisztréner lesz
vagy gebines. Aki pedig jó, azt rögtön
elszipkázza Pest. Az igazán jók közül alig
jut valaki vidékre. Kénytelenek kinevelni
tehát ezek a színházak a saját színé-
szeiket. Van itt egy másik dolog is: egy
újfajta szemlélet kialakulása. Amikor
Zsámbéki Gábor lekerült Kaposvárra, ő
kifejezett szimpátiával közelített a „nem
sikeres" színészekhez. Akik a lelkük mé-
lyén tehetségesek, de a színesebb és fel-
színesebben látványos kollégáik mellett
nem tudtak figyelmet kivívni maguknak,
akik minden ügyetlenségük ellenére alkal-
masak az elmélyült munkára. És lassan,
négy-öt év alatt ezek az emberek - pél-
dául Kiss István, Koltai Róbert stb. - itt
felragyogtak.
 A jelenlegi kaposvári színház

„kockázatvállalásait" figyelembe véve
nyilvánvalónak látszik, hogy a főiskolai
végzettséget igazoló papír nem szent. Csak
az utóbbi évadokat felidézve: a Bánk bánt
amatőr színész - Mohácsi János - rendezte,
de rendezett Lukáts Andor, Lázár Kati,
Máté Gábor, díszletet tervezett Jordán
Tamás, jelmezt Csákányi Eszter... Azt
jelenti ez, hogy a fejlődés iránya a főiskolát
nem végzett amatőrök beáramlása lenne?
 Az a helyes, hogyha a különböző

tehetségek mind megtalálják az utat a
színházhoz. Nyilvánvalóan nem minden-
kinek felel az meg, hogy három-négy
főiskolai vizsgán kell kiderülnie, tehetsé-
ges-e. Tehát minél több forma van arra,
hogy valaki feltűnjön, annál jobb. Ahány
vidéki színház, annyi út lehet, és remé-
lem, egyre több színház lesz olyan faj-
súlyú, hogy valóban jelentsen valamit ott
színésszé válni.



- Lépjünk tovább. A főiskola állítólag
nem tükrözi azt az értékrendet, ami szak-
mai értékrendként a magyar színházról ki-
alakult. Egyetértesz ezzel?
 Az iskolákban és a múzeumokban

van valami közös: le vannak maradva az
élettől. Az új dolgok nem kerülhetnek be
frissen a tanítandó ügyek közé. Az évek-
nek bizonyos hitelesítő pecsétet kell rájuk
nyomni, az egésznek egy picit meg kell
zápulnia ahhoz, hogy bekerülhessen a
tananyagba. Az igazán tehetséges diákok
mindig feszegették az iskola kereteit, mert
az mindig kevés nekik, ami az iskolában
éppen történik. Az iskola működhet úgy
is, hogy pusztán az alapokat adja. Es azzal
szemben, az ellen lázadva mindenkinek
meg kell keresnie a saját ideáljait.
 Nézzük meg ezeket az alapokat. A

főiskoláról kikerülő színészek képzéséből
mi hiányzik?
 Csekély ismereteim alapján azt

mondhatom, hogy nem nagyon változott a
helyzet a tíz-tizenöt évvel ezelőttihez
képest. Most is a leglátványosabbak
kerülnek Pestre, csak ritkábban az izgal-
mas személyiségek. Egy pesti színház,
megveheti a legjobbat, tehát a gyorsan
sikereset veszi meg.
 Milyen a színészek technikai - beszéd,

mozgás stb. - felkészültsége?
 Mint minden területen, itt is el

vagyunk maradva. A profizmusnak nem
igazán sikerül Magyarországon gyökeret
vernie. A főiskola egy kedves, öreg intéz-
mény, ahol nagyon sok tradicionális sze-
mélyiség van jelen, sok-sok éve ott taní-
tanak, és ők értenek is bizonyos dolgok-
hoz. Másféle, új színek viszont nincsenek
képviselve.
 Óvakodsz a szélsőséges fogalmazás-

tól. De a hangodban és fogalmazásodban
érezhető iróniából arra következtetek, hogy
a főiskola jobban le van maradva, mint az
általában egy iskolánál törvényszerű és
érthető lenne.
 Ha akadna néhány dinamikus szín-

házi ember, aki egy kisebb főiskolát vagy
színitanodát alakítana, amelyben a világ
legújabb színészpedagógiai eredményei
alapján oktatnák a színészetet, zenét,
táncot, az nagyszerű lenne. De nem érzem
magam feljogosítva arra, hogy a
főiskoláról ítélkezzem, mert én nem
vagyok képes egy ilyen dinamikus, izgal-
mas színiiskolát létrehozni. Sok múlik a
személyes kondíción is. Nyitottnak kell
lenni: idegen nyelveket tanulni, könyve-
ket olvasni, minél többet utazni, külföldi
kurzusokon részt venni. Sajnos, nem

vagyunk elég érdeklődők. A nyitottság-
hoz természetesen az is hozzátartozik - és
az lenne az ideális -, ha rengeteg kül-földi
lenne itt. Ha a növendékek egy igazán
korszerű színházkultúrához akarnak jutni,
akkor sok olyan képzési és tovább-
képzési lehetőséget kellene teremteni - és
persze kihasználni -, amely időnként a
Szkénében vagy Angelus Ivánnál van. Itt
volt például egy öreg néger sztepptáncos
vagy a commedia dell'arte tanára, akinek
a családja már évszázadok óta ezzel a
műfajjal foglalkozik; vagy hívnánk egy
japán szakembert, aki egy éven át nó-drá-
mát tanítana, vagy itt volt egyszer két
hétig Stockholmból a Schachrazad Szín-
ház, amely a mejerholdi biomechanikát
tanulja és tanítja. Az a baj, hogy mind-
ezek nem a főiskolán vannak, sőt nem is
tudnak róluk a főiskolán. Egyébként is, a
biomechanikáról három szót lehetett
hallani az órákon, a nó-drámáról ugyan-
csak, pedig ezek nem is új dolgok. A főis-
kolán sokféle ember dolgozik, természe-
tesen nincsen egy alapvető közös ízlés.
De a sokféle ízlés végül mégiscsak fel-
vesz egy bizonyos irányt. Az említett dol-
gok nem ebbe az irányba tartoznak.
Diana Brill nemcsak azért nem tanít tán-
cot a magyar főiskolán, mert ő amerikai,
és mert nem tudnánk megfizetni, hanem
azért sem, mert ő jobban tanítaná a tán-
cot, mint aki jelenleg oktatja, s főleg
azért, mert a mozgás, úgy, ahogy van,
kívül esik a főiskola érdeklődéskörén.
 Mi az a bizonyos főirány?
 Az, hogy Madáchot, Szép Ernőt,

Shakespeare-t, Babitsot stb. szépen és
hitelesen mondják. Ez is szép és komoly
dolog. De az sem véletlen, hogy a leg-
izgalmasabb színházi előadások ma a
világban - Mnouchkine vagy Brook ren-
dezései például - különböző kultúrák
kincseit olvasztják egybe. Tárt karokkal
fogadják be a különböző - indiai, kínai,
japán - kultúrák világát, mindazt, amit
ezek felhalmoztak kétezer év alatt. Ezek
az előadások azon az új típusú érdeklő-
désen alapulnak, ami befogadja a stilizá-
ción alapuló színházi kultúrákat, amelyek
erősen absztrakt gondolkodásból
fakadnak, nem naturalisztikus színházi
konvenciókra épülnek.

Nem vagyunk elég kíváncsiak?
 Sajnos, nem. Mnouchkine eljöhetne

Magyarországra, és eljátszhatná a japán
színházi hagyományokra épülő Shakes-
peare-előadásait - ha meghívnák. Brook
eljöhetne a Mahabharatával - ha meg-
hívnák. Sajnos mindannyiunkra jellemző
a szellemi lustaság. Nem érdekel min-

ket az, ami még a világban van. A magyar
színházi kultúrának - és így a főiskolai
oktatásnak is - a klasszikus-naturalisz-
tikus irány a fő sodra. Ezért is tartják
lényegtelennek, hogy az említett dolgok
olyan arányban és súllyal legyenek kép-
viselve, mint ahogy pillanatnyilag a világ
színházi életében és szellemi életében
képviselve vannak,

Huszti Péter

(Az első beszélgetés óta Huszti Péter
főtanszakvezető-helyettes lett. „Helyzet-
be" került, nemcsak véleményt mond-hat,
de változtathat is a jelenlegi körül-
ményeken. Ezért kerestem meg újra.)

 Milyen tervei vannak, illetve mit tesz
lehetővé reálisan az új helyzet?
 Sok apró korrigálást. Nem kell a

főiskolát felrobbantani, hanem konkrét
lépéseket kell tenni azért, hogy élénkebb
legyen az élet. A munkám nehézsége az,
hogy a legkisebb változtatás is rengeteg
érdeket sért. Ezért jobban szerettem
volna, ha már akkor beszélgetünk, ami-
kor nemcsak tervekről, vágyakról szá-
molhatok be. (Azt sem szeretném, ha e
beszélgetés folytatása akkor lenne, ami-
kor majd leköszönök erről a posztról.)
Most óvatosan kell fogalmaznom, mert
nem tudhatom pontosan, milyen dolgokat
lehet keresztülvinni, és miket nem. A
változtatásoknak a minőségre kell irá-
nyulniuk. Ez már a felvételinél elkezdő-
dik. A példa azt mutatja, hogy nem kell
mindenkinek főiskolát végeznie. Való-
színűleg szűkíteni kell a felveendők lét-
számát. Változtatni kellene a felvételi
bizottság összetételén, hogy a mestersé-
get tanító tanárok szava nagyobb súllyal
essen latba. Alaposabban meg kell vizs-
gálni a felvételizőket, ezért szeretném, ha
a felvételi anyagát helyzet- és impro-
vizációs gyakorlatokkal egészítenénk ki.
Jobban oda kell figyelni az erős szemé-
lyiségekre. Sokszor tapasztalom, hogy a
növendék nagyon rendes, szorgalmasan
dolgozik, de a négy év alatt nem történik
vele semmi - szemben azzal, akivel na-
gyon sok dolog történik. Túlságosan
segítjük a középszert, azt, aki nem jó, de
nem rossz. Én tehát azt vallom, keveset
kell fel-venni. Mások szerint sok színészt
kell kibocsátani, majd az élet szelektál.

 Nem erre való a rostavizsga? Nem
kel-lene-e sokaknak megadni a
lehetőséget, egy évre „megnyújtani a
felvételit", és a rostavizsgán szigorúbbnak
lenni?
 Hát igen. Csakhogy addigra meg-

szokjuk egymást. Mindenesetre meg kell



erősíteni a rostavizsgák rangját. Csak-
hogy az ízlés nagyon szubjektív. Ki tet-
szik nekem, és ki tetszik a másiknak? A
közönség az, amelyik legszigorúbban
ítél. A közönségnél nincs olyan bunda és
protekció, ami valakiből színészt csi-
nálna.
 Nem a bunda, hanem a televízió, az

újságok, a reklámok által irányított meg-
foghatatlan manipuláció miatt kétséges:
lehet-e vakon bízni a néző ítéletében?
 Ezzel természetesen egyetértek, de

ez már nem (csak) a színházra vonat-
kozik. Gábor Miklós mondta legutóbb:
ő nem mérheti össze az erejét Takács
Marival. Utóbbi százszor ismertebb, mint
ő. Ez nyilvánvaló. De mégiscsak a közön-
ség jár színházba.
 Mit tudott tenni a kinevezése óta eltelt

néhány hónapban?
 Megpróbáltam megismerni az

összes osztályt, amire a .vizsgaidőszak
alkalmas-nak bizonyult. Összehoztam
egy itt szokatlan helyzetet, nevezzük ezt
diákparlamentnek: az osztályok
képviselőivel beszélgettem a
főiskoláról. Ezen a beszélgetésen
sokféle igény felmerült. Miért nincs
stúdiószínház, miért nem tanít itt Peter
Brook, miért nincs a főiskolának újságja
stb. . . . De egyetlen konkrét terv,
egyetlen forgatókönyv, cikk nem került
az asztalra. Több erőt, több szorítást, szá-
monkérést szerettem volna a hallgatók-
tól. Egy paksamétát, ami darabokat, ter-
veket, cikkeket tartalmaz. Jobb lenne, ha
az évenként egyszer megfogalmazott
megalapozatlan vágyak helyett konkrét
tervekkel gyötörnének engem és a rek-
tort - miért nem engedjük ezt, miért aka-
dályozzuk azt . . . De szó sincs ilyesmiről.
 Egy kísérletező stúdiószínház teljesen

magától értetődő igény.
 Így van. Hol legyen kísérleti szín-

ház, ha nem a főiskolán?! Feltétlenül
támogatandó javaslatról van szó, és jó
úton vagyunk afelé, hogy egy létreho-
zandó stúdiószínpad bekapcsolódjon a
Kortárs Művészeti Fórum munkájába.
Ez a színház fiatal magyar drámaírók
műveit mutatná be, főiskolás rendezők-
kel, színészekkel. Ennél szebb dolgot
nem tudnék elképzelni.
 Tehet-e valamit azért, hogy a főiskola

nyitottabbá váljon?
 Talán igen. Az a javaslatom, hogy

egy évig egy tanár vezessen egy osztályt,
aztán félévenként cserélődjenek a taná-
rok. Fontos, hogy minél többféle hatás
érje a hallgatót. Ezt segítené az is, ha az
osztályokat nem ugyanazon színházhoz
tartozók vezetnék. Jónak tartanám, ha a

vizsgák után a hallgatónak lehetősége
lenne arra, hogy a párhuzamos osztályba
átmehessen.
 Előző beszélgetésünk során

érthetetlen-nek találta, hogy bizonyos
kiemelkedő egyéniségek miért nem
tanítanak a főiskolán.
 Változások lesznek, és ezekhez már

nekem is közöm van. Tanítani fog Garas
Dezső, Gábor Miklós és Ruszt József.
 Ezt jó hallani, de nem lehet elhall-

gatni azt, hogy Ruszt vidéki stúdióterve
füstbe ment.
 Így van, de ehhez a főiskolának

nincs köze. Én pedig örülök, hogy Ruszt
nálunk taníthat. Szabad lett, hát lecsap-
tunk rá. Terveim-terveink közt szerepel
mások megnyerése is, az is fontos lenne,
ha nemzedékem néhány vezető egyéni-
sége órákhoz jutna.
 Az új tanárok új státusokat

jelentenek?
 Nem.
 Vagyis az új tanár kiszorít egy régit.
 Igen. Bár sokszor megoldást jelent-

het a vendégelőadó is. Évek óta nem volt
a főiskolán magyar színháztörténet-okta-
tás. Szeretnénk, ha ez a jövő évtől bein-
dulna. Nem egy tanár tanítaná, hanem az
adott témához legjobban értő tanárokat
akarjuk meghívni. Fontos, hogy a fel-
növő színésznemzedék ismerje a gyöke-
reket; tudja, ki volt Hevesi Sándor. Mert-
hogy nem tudják. Megalakult a magyar
Shakespeare-bizottság. Ebben benne va-
gyok, és azon leszek, hogy a főiskola
bekapcsolódhasson ennek munkájába.
Meg kell erősíteni a nyelvtanítást is. Az
én időmben álomnak tűnt, hogy egy szí-
nész külföldön játsszon. Ma ez nem
álom. Fontos „visszalépés" lenne - hisz
régen így volt -, ha összébb hozhatnánk a
főiskolásokat. Ha együtt dolgozhatna
színész-, rendező- és dramaturghallgató.
„Törvényerőre" kell emelni, hogy a főis-
kolán nyitottak az órák. Ne segítsük azt,
hogy egymástól független osztályok, vég-
várak jöjjenek létre. A főiskola kohéziós
erejét kell növelni. Hiszek abban, hogy
ez lehetséges.

PÓR ANNA

Mozgásképzés

,,... a nyelv grammatikáját, szavalást,
geográfiát, mitológiát, kultivált nyelve-
ket, rajzolást, muzsikát, tánczot, lovag-
lást, küzdést kis korában kellene mindezt
tanulni. Színész gyermekeiből lettek a jó
színészek, de színész nascitur, ki tudja,
megtaláljuk-e, mellyiket kell tanítani. Es
mellyik fachra, mert mi a kezdőt vitéz-
nek, szerelmesnek szánjuk, és abba éppen
nem boldogul, jó torzjátékos lesz belőle,
a torznak szántból Hős. Ki lát oda bé,
ahol ennek csírája van. . .", olvassuk egy
elsárgult múlt századi kéziraton Balog
Istvánnak, a magyar vándorszínészet
atyjának hagyatékában.

,,...kis korában kellene mindezt ta-
nulni. . ." Igen ám, de ma már főiskolánk
van, ahol csak érettségi után jelentkez-
hetnek a hallgatók, és így a „tánczot,
lovaglást, küzdést" tizennyolc-húsz éve-
sen kezdik a jövő színészei.

Napjainkban ez egyik alapvető gondja
a színművészeti főiskola mozgás- és
táncpedagógusainak. A hallgatók leg-
többje alapképzés nélkül érkezik a fel-
vételire. Általános iskoláink és közép-
iskoláink testnevelésének elégtelensége
országosan ismert gond. Ezt a hiányt
szenvedi meg ezúttal a színművészeti
főiskola is.

Így eleve azzal kell kezdenem a főiskola
tánc- és mozgásképzéséről szóló beszá-
molómat, hogy nagy tisztelettel tekintek
az egész tanári kollektíva szakszerű, cél-
tudatos tevékenységére, amellyel a szin-
te sziszifuszi feladatot, a felnőttkorban
kezdett mozgásképzést gonddal, hozzá-
értéssel kidolgozott módszerekkel oldja
meg.

Úgy látom, a főiskola az utóbbi évek-
ben mind nagyobb erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a lehetőségekhez
képest felkészítse a rohamosan növekvő
mozgásigényekhez a jövő színészeit. Li-
geti Mária koreográfus, aki 1950 óta, a
„hőskor óta" pedagógusa az intézmény-
nek, végigélte a lehetőségek és a szemlé-
let fejlődését. Ő tudja a legjobban, hogy
ma a főiskolán már csakugyan a múlté az
a szemlélet, hogy „mit érdekel engem a
tánc, én Hamletet fogok játszani".


