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Mint a napi- és hetilapok annak idején
beszámoltak róla, 1990 tavaszán viharos
események színhelye volt a Színház- és
Filmművészeti Főiskola. Röpgyűlések és
kerekasztal-beszélgetések, diáktanács-vá-
lasztás és „panaszfal" - az egyidejű tudó-
sítások által forradalomnak minősített
eseménysor néhány hónap távolából
visszatekintve heves és - stílusosan -
teátrális startja volt egy várhatóan békés,
hosszú és remélhetőleg alaposan végig-
gondolt átalakulási folyamatnak. E start
dokumentumaiból közlünk alább részlete-
ket; valamint egy-egy interjút Babarczy
Lászlóval, a főiskola új rektorhelyettesé-
vel és régi tanárával, valamint a hosszú
évek óta színészpedagógusi tevékenysé-
get is folytató Ruszt Józseffel, aki azonban
eddig sose tanított a főiskolán.

Eseménynaptár

1990. március elején a főiskola filmfőttan-
szakának diáksága képviselőket küld a
Nyitott Filmes Fórumra, mely az esély-
egyenlőség megteremtése érdekében át
akarja szervezni a finanszírozási, gyártási,
forgalmazási és oktatási struktúrát.

Március közepén a színházi szakok diák-
sága kötetlen beszélgetések keretében a
főiskola átalakításáról gondolkodik; a kü-
lönböző főtanszakokon képviselőket vá-
laszt, akik az osztályokban létrehozott
„panaszfal"- és egyéb javaslatokat to-
vábbítják a vitákra.

Március 19-én egy látszólag partikuláris
ügy robbantja a feszültséget: a diákság
tudomására jut, hogy Hajnal István mű-
szaki vezetőt elbocsátották állásából. Az
Ódry Színpadon sebtében szervezett gyű-
lés keretében a gazdasági igazgatótól és a
főtitkártól a döntés indoklását és megvál-
toztatását követelik - sikertelenül. Este
Kazimir Károly rektor jelenlétében újabb
demonstrációra kerül sor, amelyen már
egyéb problémák is felmerülnek; létrejön
a diákönkormányzat, amely az elégedetle-
nek élére áll.

Á p r i l í s 4-én a diákönkormányzat vezető
szerve, a Diáktanács megszervezi az első
Diákfórumot, amelyen megfogalmazzák
az oktatás legégetőbb problémáit és az
átalakítás főbb pontjait (I. számú mellék-
let). Ennek alapján elkészül a diákönkor-
mányzat röpirata is (II. számú melléklet).

Egy régi Kazimir-osztály (MTI-fotó)

Április 23-án a diákönkormányzat nem
képviselteti magát a színész- és színház-
rendező-főtanszakokon szervezett ülésen.
Távolmaradásának indoklására nyilatko-
zatot fogalmaz (111. számú melléklet, mely
leszögezi, hogy a diákönkormányzat a
vezetést és a tanári kart jelenlegi formájá-
ban nem ismeri e1.

Á p r i l i s 2 8 . Szakmai kerekasztal-beszélge-
tés a színészoktatásról.

Május 6. Újabb kerekasztal-beszélgetés,
melynek eredményeképpen körvonala-
zódnak a legfőbb tennivalók.

Május 11-én délelőtt: második Diákfó-
rum, amelyen a diákönkormányzat képvi-
seletében választott munkacsoport tájé-
koztatja a hallgatókat. Délután az Egye-
temi Tanács rendkívüli ülésén Kazimir
Károly beszámolót tart, majd lemond.

Június 6-án a tanári értekezlet többségi
szavazással - a diákok javaslatai
alapján-megválasztja a főiskola irányító
szervét, a Rektori Tanácsot. Tagjai:
Ascher Tamás, Babarczy László,
Dömölky János, Horvai István, Horváth
Ádám, Huszti Péter, Iglódi István, Illés
György, Kerényi Imre, Márk Iván,
Osztovits Levente, Szabó Gábor,
Székely Gábor, Taub János, Zsámbéki
Gábor. A főiskola megbízott rektora Illés
György, rektorhelyettese Babarczy László.

1 . számú melléklet
1. A főiskola tanulmányi struktúrájával
kapcsolatos problémák
a) A diákság főleg az első és másodévben

napi tizennégy órát tölt a főiskolán. Az
időbeosztás nem teszi lehetővé a kon-
centrált, minőségi munkát.
b) A négyéves főiskola valójában kétéves.
A harmadik és negyedik évben gyakorlati-
lag nincs oktatás, csupán szakmai gyakor-
lat.
c) A főiskola nem biztosít megfelelő
minőségű oktatást. Az egyes osztályok
szakmai képzésében nagyon nagyok a
minőségi különbségek. Ennek oka a
tanárok képességének és
felkészültségének mérhetetlen
különbsége.
A dokumentum külön részletezi a gazda-
sági és szociális problémákat is.

l l . számú melléklet
A tő iskola diákönkormányzatának röp-
irata a szakmához (részletek)
A Diáktanács első ülésén azt az általános,
elvi megállapodást tette, hogy a főiskola
egésze, azaz oktatási, gazdasági, szociális
és szervezeti struktúrája elavult, rossz,
átláthatatlan és átgondolatlan, ezért első
és legfontosabb feladatként elhatározta -
a felelősség megállapításán túl - a főis-
kola radikális átalakítását.

Ezt részben a mostani kaotikus helyzet
pon tos-ha kell, szakértőkkel va ló - fe l tá -
rásával, másrészt egy merőben új
struktúrájú intézmény szerkezetének
kidolgozásával kívánja elérni. A munkát
a szakma bevonásával, tehát teljes körű
szakmai érdekeltség mellett akarja
elvégezni.

l l l . számú melléklet
Nyilatkozat (részlet)
A diákönkormányzat vezető szerve, a
Diáktanács a jelenlegi vezetést nem is-
meri el, ezért nem akar e szervekkel a
főiskola átalakításáról tárgyalni.


