
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".



Az István, a király vagy a Csíksomlyói
passió, a Macskák óriási sikere óta job-
bára megtört a jég. A prózai színészek
számára is világossá vált, hogy mindjob-
ban eltűnik a határ a prózai és a musical-
operett szak igényei között. De nem vál-
tozott az alapprobléma, hogy tudniillik
minden évfolyamnál úgyszólván „nulláról
kell indulni". Elvétve akad csak, aki
előképzettséggel vagy rendkívüli adott-
sággal kerül a főiskolára.

Marad az egyetlen lehetőség, a növen-
dék rendkívüli szorgalma, hogy feledtesse
a késői, a felnőttkorban való kezdést. Egy
életre szóló elszánással kell vállalnia a
harcot, az állandó küzdelmet saját
fizikumával, a fáradtságot, izzadást,
izomlázat, az izmaival, ízületeivel, me-
revségeivel való viaskodásokat, hogy bir-
tokba vegye mesterségének anyagát, a
saját testét. Van, aki megbirkózik vele,
van, aki nem győzi tehetséggel, akarat-
erővel, és lemarad. Aki valaha is gyakorló
mozgáspedagógus volt, annak számára
eleve egyértelmű, hogy a főiskolai moz-
gásképzés mindenképpen csak alapozás
lehet; szellemesen sűrített „gyorstalpalás",
amely éppen csak ízelítőt adhat,
betekintést nyújthat a szakma különböző
ágazataiba, és útmutatást, célszerű mun-
kamódszert tud ajánlani az önálló mun-
kához, egyéni továbbképzéshez. Annál is
inkább, mert a mozgástanárok tényleges
munkája gyakorlatilag csak az első két
évben kap valóban igazi lehetőséget. A
harmadik évtől fogva a növendékek
ugyanis már színházi gyakorlatra járnak,
és alig marad idejük, erejük a reggeli főis-
kolai tréningekre vagy esetleg lovaglásra.
A tanárnak tehát az első két évben kell
felkeltenie az igényt a képességek to-
vábbfejlesztésére, a kondíciójuk állandó
karbantartására. A mesterek legnagyobb
fájdalma ugyanis, ha néhány év múltával
a nagy gonddal felkészített tanítványokat
elhízva, mereven, elnehezedve látják
viszont a színpadon. Aki teheti, nem-
egyszer visszajön tanárához segítségért,
kéri, hogy részt vehessen az órákon, ha
táncos feladatot kap a munkahelyén.
(Néhányan évek múltán is rendszeresen
látogatják Berczik Sára művészitorna
tanfolyamait.)

Az intenzív oktatás tehát reálisan a
tanulási időszak első két évével számol-
hat. Ebben a két évben heti tizenkét-
tizenhárom órát kapnak a növendékek a
különböző mozgástantárgyakból a reggeli
órákban, úgymint tánc, színpadi mozgás,
akrobatika, cselgáncs, vívás, művészitorna
(ritmikus sportgimnasz-

tika). Ez a nagy óraszám is csak akkor ele-
gendő a megalapozáshoz, ha a növendé-
kek kellő szorgalommal és kitartással
működnek együtt a tanárral. Ha felmér-
ték a tantárgy nélkülözhetetlenségét, és
vállalják a rendkívüli fizikai igénybevé-
telt: izmok erősítését, nyújtását, ízületek
tágítását, rossz tartások, járások korrek-
cióját, a mozgások koordinálását. Ki kell
alakítaniok készségeket: állókészséget,
gyorsaságot, ügyességet, ritmusérzéket,
térérzéket. Meg kell tanulniok a színpadi
küzdelem, támadás, védekezés formáit, a
színpadi esések, zuhanások technikáját.
A társas érintkezés szabályait, stílusát
különböző korokban stb.

A főiskola vezetésének szíves engedel-
mével az 1984-85-ös tanév végén módom
volt bepillantani az egyes tanórákra, bel-
ső vizsgákra (bemutatóórákra). Így nagy
vonalakban a munkát nyomon követhet-
tem az első évtől egészen az Ódry Szín-
padon látható vizsgaelőadásokig. Ter-
mészetesen nem minden tanár óráját lát-
hattam, de úgy vélem, nagyjából áttekint-
hettem az egész munkafolyamat főbb vo-
nulatait, alapelveit, pedagógiai módszereit.

A táncórákon az említett négy félév-
ben heti kétszer két órában (az operett-
musical szakon az óraszám duplájára
emelkedik) a hallgatók az európai szín-
padokon előforduló táncstílusokból egy-
egy villanásnyi ismeretet kapnak.
(Klasszikus balett, magyar és idegen
népek táncai, történelmi és modern
társastáncok a reneszánsztól a barokk és
romanti-

kus táncokon át napjainkig, a dzsessz-
tánc, a sztepp-tánc és Graham-technika
alapelemeiig.) Volt alkalmam megfigyel-
ni a sokéves gyakorlatban rugalmasan ki-
alakított módszereket, amelyekkel Ligeti
Mária például az alapozáshoz nélkülöz-
hetetlen balett-rúdgyakorlatoknál - a nö-
vendékektől függően - esetleg különböző
dzsessz-balettes mozgásokkal próbálta
megkedveltetni a tréninget - a húszéves
korban olykor merev testtel - a
belettrúdhoz álló fiatal férfiakkal. A hoz-
zájuk közel álló dzsessz és „diszkótánc"
világából igyekezett átvezetni őket más
stílusok befogadására. Magam láthattam
olykor, milyen küzdelmet jelentett egyik-
másik növendék számára a tőlük szelle-
mileg-fizikailag távolabb álló történelmi
stílusok, egy menüett vagy akár csak
bécsi keringő elsajátítása, harmonikus
előadása.

A későbbiekben már dialógusokkal,
jelenetekkel együtt táncolnak a hallga-
tók. Láttam házi vizsgát, amelyen oda-
haza kidolgozott feladatokat, önállóan
komponált szöveges helyzetgyakorlato-
kat oldottak meg egy-egy táncjelenet
köz-ben. Beszéd és tánc koordinálása
(meghatározott film- vagy tévé-
kameraállásban) volta feladat. A
megtanultak felhasználása (például
operettekben, musicalekben) az-után a
délutáni zenés mesterség órákon történik.
(Erre majd a későbbiekben visszatérek.)

Kemény, intenzív munkát láthattam az
I. és II. éves színészek különféle Moz-
gástechnika és cselgáncs vizsgáin. A
tanárok (Szirmai Béla, Pintér Tamás,
Szekeres József) meglátásom szerint
pontosan

A Godspell előadása a színművészeti főiskolán ÍRomán Judit, Lux Ádám, Megyeri Zoltán, Jantyik Csaba,
Cserna Antal és Varga Éva) MTI fotó - Rózsahegyi Tibor felvétele)



kidolgozott, sűrítő módszerrel, a legszük-
ségesebb alaptechnikára, stílusismeretre,
készségekre tanítanak. Az egyes témák,
rövid jelenetek magukért beszéltek. Pél-
dául az első évben: vezetett mozdulatok,
pózok, ritmus (2/4-3/4, 4/4-5/8, 6/8),
koordináció labdával, járásformák, lassí-
tott mozgások, játék székekkel, kezek
(improvizáció), lábak, párbaj stb. A má-
sodik év néhány jellemző vizsgatémája
például: udvari viselkedés, legyezőhasz-
nálat (spanyol módon), szamuráj fegy-
veriskola, orientális bajvívás, kínai tea-
szedők, szigetvilági rítus, a rizsültetők
stb. Itt a különböző stílusgyakorlatok
mellett egészen meglepő akrobatikus
teljesítményeket, cselgáncsjártasságot is
tapasztaltam.

A gyors reagálás, játékfantázia és rög-
tönzőkészség hosszabb távú fejlesztésén
túlmenően szinte minden tantárgy azon-
nali gyakorlati alkalmazását, eredményét
láthattam az Ódry Színpad előadásain. A
színpadi esés, akrobatika, cselgáncs,
verekedés, dzsessz-tánc tudása bőven
gyümölcsözött az Oliver! vagy a La
Mancha lovagja kocsmai mulatozó-, ve-
rekedőjeleneteiben. A kínai teaszedők
stílusát értékesítették a Teaház az augusz-
tusi holdhoz című vígjátékban, míg a
legutóbbi Godspell-musical pantomimi-
kus játékaiban a kézimprovizációk ered-
ményét is láthattam alkalmazásban. (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy itt a játékos
rendezés során a mozgás- és énektudás
olykor „profibbnak" tűnt, mint egyik-
másik hallgató szövegmondása.)

Az első éves színészhallgatók Zenés
mesterség vizsgáján (tanárok: Versényi
Ida, Szirmai Béla, Ligeti Mária, Sasics
Szvetoszlav, Szekeres József) nagy örö-
mömre Kodály-zenékre táncoltak a nö-
vendékek. Láttam szépen, délceg tartással
lejtett Háry János-toborzót, a Duda-nótára
komponált szellemesen játékos
botostáncot a férfiak előadásában. Han-
gulatos, ízléses Ecseri lakodalmast. A
legkényesebb pontot, a vőfély alakját, a
rigmusmondást, sikerült ízesen (de nem
népszínművesen) megoldania a fiatal
színésznek. Remekül vette az akadályt a
férfigárda. Az egész kompozíció tiszta
vonalú, mértéktartó szertartásossága stí-
lusbiztos tudatosságot jelzett. Talán a
menyasszony és a leányok magatartása
kevésbé megfogalmazott, olykor kissé a
kelleténél egy árnyalattal édeskésebb
volt. Mintha még nehéz lenne az ifjú
színésznőkben tudatosítani a lakodalmi
rítusban hagyományosan megfogalmazott
menyasszonyszerep megilletődött, tar-

tózkodó magatartását. A drámaian elő-
adott Rossz asszony balladával viszont
hibátlan stílussal bemutatkozó leányt is
láthattam.

Érdekes egyéni módszert találtam Fodor
Antal Zenés színészi mesterség vizsgáján
(II. éves prózai osztály). A tanítványok
musicalekből vett dalokra odahaza
kidolgoznak sok személyes hozzáadással
megformált énekes-táncos helyzetgya-
korlatokat, kis pantomimjeleneteket, apró
koreográfiákat. A munka során rendkívül
eltérő képességek, egyéniségek bon-
takoztak ki. Szívem szerint különösen
élvezetesnek találtam a Forradalmi dal
című etűdöt, amely drámai hatásával
kicsit elütött az egész generáció mozgás-
világát elöntő uniformizáló dzsessz-stí-
lustól. A jelenetben egy fiú elöl vezet, a
többi utána menetel csoportban énekelve.
Egyik-másik elesik, a többi túllép rajta.
Végül felkelnek, újra kezdik a következő
strófánál, „köveket ragadnak", hajítanak,
rohamra indulnak. Érdekes volt
megfigyelni, hogy a vezető fiú plasztikus,
bizonyos pátoszt is elhitető mozgása
mellett a lányok többnyire képtelenek
voltak kilépni a dal stílusához korántsem
illő megszokott, sablonos „diszkós" moz-
gásból. Megjegyzendő, hogy egyetlen ki-
ragadott, talán nem is jellemző osztály
alapján korántsem lehet általánosítani. De
Fodor Antal érdekes, személyiség-
felszabadító módszeréből mindenképpen
ízelítőt kaphattam.

Az operett-musical szak első évfolya-
mának Zenés gyakorlat vizsgáján (taná-
rok: Kazán István, Seregi László, Ver-
sényi Ida, Makláry László, Ligeti Mária,
Devecseri Vera, Szekeres József) a be-
mutatott hagyományos operett- és ismert
musicalrészletekkel rövid ízelítőt kap-
hattam a sokoldalú komplex képzés év
végi eredményeiből. A tehetségek és
képességek nagy eltérései mellett a szak-
szerű megalapozás, ének és mozgás tuda-
tos koordinálása egyértelműen kimutat-
ható volt a növendékek produkcióiban.

Versényi Idának, akinek tanítványait a
fent említett vizsgán láthattam, egyéb-
ként tudomásom szerint elévülhetetlen
érdemei vannak a főiskolai mozgástanítás
elismertetésében. Persze sokan mások is
egyengették az évek során ennek az üdvös
fejlődésnek az útját, mint például Békés
András, akinek ilyen irányú serkentő
szerepéről hírt adtak a hajdani úttörő
jellegű szentendrei teátrumi kez-
deményezések, vagy újabban többek
között Kerényi Imrének a magyar folklórra
és hazai mozgásvilágra építő, mind széle-

sebb távlatokban kibontakozó sajátos kon-
cepciója a főiskolán is érvényre jut.

A mozgástanárok áldozatos munkájá-
hoz, bevallásuk szerint, felmérhetetlen
segítséget jelent, ha az osztályvezető
tanár érdeklődik a mozgásórákon elért
eredmények iránt, ha felhívja a „mellék-
tárgy" fontosságára a figyelmet, esetleg
időt szakít, hogy a félévenként meg-
rendezett bemutatóórákon megjelenjen.
Szinte lemérhető az egyes osztályok
munkáján az osztályfőnök érdeklődése
vagy érdektelensége.

A főiskolai mozgásképzés végső soron
természetesen leginkább e „területen"
mérhető le. A kibocsátott fiatal színészek
az utóbbi években csakugyan jól vizsgáz-
tak a Macskákban a Kőműves Kelemen-
ben vagy az István, a királyban és más
művekben. A meghatározó serkentést, az
alapvető húzóerőt kétségtelenül az Euró-
pa-szerte megváltozott színházi szemlélet
jelenti; a színház és tánc közötti válasz-
falak elmosódásával mind nélkülözhe-
tetlenebb követelmény az „all round"
képzett színész, a művészetének, mes-
terségének tárgyát, hangszerét, a testét
tökéletesen birtokoló, a commedia
dell'arte mesteri profizmusát felidéző
színészeszmény.

Amikor a színművészeti főiskola moz-
gástanításának a „területén" mindjobban
kibontakozó szép eredményekről szólunk,
akkor e jeles munkától úgyszólván
teljesen függetlenül, ám mégis a témához
kapcsolódva gondolunk némi, talán
szubjektív borongással arra, hogy szín-
házi világunkban a Broadway-stílus jobb-
rosszabb utánozgatása az ifjúság becsa-
logatásának mindinkább egyetlen biztos
módja. A főiskolán remek mesterek gon-
dosan tanítják a francia négyest, a spa-
nyolos legyezőmozgatást, a szép tartású
verbunkot, de mivel az ifjúság nemzet-
közi zenei nyelve ma a rock, spontán
mozgásnyelve pedig a mindenkori „disz-
kótánc", nyilván ez a magatartás beáram-
lik a főiskola falai közé is. Hiszen az
„önfenntartó" mai művelődési házakban
is úgyszólván már csak ez a „kifizetődő"
divatos oktatási mód. Úgy látom, ezzel
aratják legnagyobb sikereiket a színinö-
vendékek az Ódry Színpadon is. A főis-
kola feladatából adódóan nem műsorpo-
litikát diktál, hanem jól használható szí-
nészeket kell hogy kibocsásson. Egyet-
len iskola sem dolgozhat légüres térben,
csak állandó kölcsönhatásban az őt kő-



rülvevő, fenntartó társadalommal. Ám a
hatás oda-vissza érvényes. A kibocsátott
fiatal művészek tudása, szellemisége,
ízlése, igényessége formálja a jövő hazai
színházát, közönségét, ezért nézem a
szakmai elismerés mellett némi aggoda-
lommal, amikor az Ódry Színpadot zsú-
folásig megtöltő fiatalok, gyerekek a
Godspellben rockmozgással a mikrofonba
éneklő ügyes fiatal színészeket tomboló
dobogással ünneplik. Önmagában jó, kell
itt ez a siker, de ha most mára Sportcsar-
noktól a Petőfi Csarnokon és a művelő-
dési házakon át az Ódry Színpadig lassan
ez válik egyedüli eszményképükké, akkor
nemsokára egy oda-vissza öngerjesztő
folyamattal már-már bezárul a kör.

E rövid magánjellegű ízlésszociológiai
kitérő után visszatérve a testét hangszer-
ként használni tudó színészi eszmény-
képhez, a főiskola - mint mondottuk -
csupán indítást adhat a cél megközelíté-
séhez, amely a színész későbbi pályafu-
tása során egyéni munkával és végső
soron a színházakon, társulatokon belüli
rendszeres tréninggel, műhelymunkával
bontakozhat ki igazán.

A kiváló tanárok valamennyien hang-
súlyozták, hogy ők alapozó munkát vé-
geznek, igényt keltenek fel a további
önképzéshez. Ennek módozatai egyéni
hajlam, szemlélet és lehetőség szerint
szinte kimeríthetetlenek. Még vázlatos
jelzésük is túlmenne e rövid beszámoló
keretein. Csupán megemlítem, hogy ha-
tárainkon túltekintve például azt látjuk,
hogy Béjart brüsszeli Mudra-iskolájában
táncosok mellett színészek is részt vesz-
nek a tanfolyamokon. De még korábbról
is, akár egyéni tapasztalatból is szólhat-
nék például J. L. Barrault igencsak
különös pantomimtanítási módszeréről.
Ugyanakkor magam is hosszú évekig fog-
lalkoztam Párizsban színinövendékek, fia-
tal színészek és filmszínészek mozgáskép-
zésével. Az egyéni foglalkozásokon a két-
három fős kis csoportokban, magánórákon
nincsen kötöttség, nyitva áll az út a balettől
a „modern danse"-on, a jóga és „autogén-
tréning" változatain át az improvizációt,
egymásra való reagálást, belső koncentrá-
ciót kívánó gyakorlatok, tesztek türelmes
próbálgatásáig. Párizsi kollégáimtól az el-
múlt években úgy hallottam, hogy akkori-
ban Peter Brooknál rendszeresen folyt
ilyen típusú laboratóriumi munka.

Remélem, hazánkban is lelhetünk erre
példát.

CSIZNER ILDIKÓ

Tablókép a Vas utcából

Horvai-tanítványok vizsgaelőadásai

Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a
negyedéves vizsgaelőadások egyik, sőt
talán legfőbb célja, hogy „eladják" a nö-
vendékeket, akkor Horvai István és Ka-
pás Dezső nagyon igyekezett. Egy szín-
házi repertoárnak is beillő mennyiségű
darabbal küldték színpadra végzőseiket.
Az osztály már szeptemberben meg-
kezdte az évadot Dosztojevszkij A Kara-
mazov testvérekjével, hogy aztán egy
újabb klasszikussal, Csehov Ványa bácsi-
jával álljanak színpadra. Ezt egy kétsze-
mélyes kamaradarab, Egon Wolff Papír-
virágokja követte, majd egy gyors stílus-
és ritmusváltással Beaumarchais vígjá-
téka, A sevillai borbély következett. Már
ez a darab is igényelt némi zenei jártassá-
got, de zenés mesterségből igazából Ste-
phen Schwartz nálunk eddig még nem
játszott musicaljében, a Godspellben
vizsgáztak. Ezeken kívül - mintegy rá-
adásképp - Marton László végzős osztá-
lyával közös produkcióban Jaroslav Hasek
Svejkj ével, egy igazi főiskola-paródiával
búcsúznak az Ódry Színpadtól.

Főiskolai mértékkel mérve nemcsak a
bemutatószám magas - hiszen a negyed-
évesek átlagosan két-három produkcióval
állnak a közönség elé -, de a műfaji skála
is széles. A musicaltől a zenés vígjátékon
keresztül a lélektani drámáig, a modern
szerzőktől a klasszikusokig terjed. Sem
Horvai, sem Kapás nem próbálta tehát
saját képére formálni tanítványait. A mai
„mindenevő" színházi struktúrához
igazodva mindent játszókká nevelték őket.
S mivel nem egy darabban kel-lett
mindenkit ziccerszerephez juttatni, így
patikamérleget sem kellett elővenniük.
Nem került hátrányosabb helyzetbe egyik
növendék sem azzal, hogy az egyik elő-
adásban csupán epizódszerephez jutott,
hiszen tudta, hogy a következőben vala-
melyik főszerep az övé. Ezzel elkerülték
azt az évek óta kísértő főiskolai betegséget
is, hogy a háttér lejátssza a színpadról a
főszereplőt, hogy míg a főhős vérben
úszik, addig a közönség egy epizodista
magánszámán nevet. Így az egyes darabo-
kon belül mindenki a helyén volt, hiszen
bízhatott abban, hogy az öt bemutató alap-
ján reális kép alakulhat ki mesterségbeli
tudásáról. Csak az a kérdés, hogy kinek.

Ritka az a színházi vezető, aki már
szeptemberben elgondolkodik, s ennek
megfelelően szemlélődik, melyik végzős
növendéket látná szívesen a márciusi-
áprilisi szerződtetésekkor a társulatában.
Hogy folyamatról, egy végzős különböző
arcairól már ne is essék szó. S aki csak a
szerződéskötések előtti időszakban ébred,
csupán egyetlen mű, a karakter-formáló
képességről is csak kevéssé árulkodó,
pusztán az ének- és tánctudást mérő
musicalt tekintheti meg. Hogy ez alapján
csak a képességek egyik - prózai osztály
lévén, talán nem is a legfontosabb - része
ítélhető meg'? Az a diákok egyéni pechje.
S legkevésbé sem múlik rajtuk.

Mivel Horvai István pedagógiájának
egyik alapelve, hogy a négy főiskolai év
ne kettő, ne három, hanem lehetőség
szerint négy legyen, ezért csak a legin-
dokoltabb esetben adja ki tanítványait
rádiónak, televíziónak, filmnek. Igy ma-
radnak a színházi gyakorlatokon eljátszott
nem túl jelentős, többnyire csak néhány
mondatos szerepek (ez alól csak Szarvas
József erőt próbáló Kirillov-alakítása
kivétel a vígszínházi Ördögökben és
szövegmennyiségéi tekintve Lux Ádám
Tengerecki Pálja a Radnóti Miklós Színpad
Mesélő kert című gyermekelőadásában)
meg a főiskola. S itt ismét visszaka-
nyarodhatunk az előző megállapítások-
hoz anélkül, hogy egy tapodtat is előre-
léptünk volna.

Pedig az osztályt vivő két tanár látszó-
lag körültekintően járt el. A két klasszi-
kust, Dosztojevszkijt és Csehovot nem az
Ódry nagyszínpadán, hanem az úgy-
nevezett vetítőteremben játszották. Ez a
leszűkített tér jó terep az emberközpontú
színjátszás számára. Könnyebb a kontak-
tusteremtés, hamarabb találkozhatnak a
szempárok, biztosabban épülhet apró rez-
dülésekből a jellem. Meg a növendékek is
védhetők. Nem kell üres nézőtérnek
játszaniuk. Hiszen Csehovot és Doszto-
jevszkijt több előadás erejéig nem biztos,
hogy elbírta volna a nagyszínpad. A főis-
kolán is a könnyedebb műfaj s főképpen a
musical hódít.

A növendékek alaposan felkészültek: ez
a két produkció már tulajdonképpen
harmadévben készen volt. Játszották is
mindkettőt vizsgaelőadásként. Doszto-
jevszkijt Kapás Dezső rendezésében, Cse-
hovot pedig Jelenetek a Ványa bácsiból
címmel a harmadévben dívó jelenetek
helyett egész estét betöltő előadásként.

A két év vizsgáit összevetve legfeljebb
annyi változott, hogy a növendékek hoz-


