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MECSETAGOLGOTAUTCÁBAN
Beszélgetés Ruszt Józseffel

Született színészpedagógus Ruszt József.
Amerre eddig vetette a sorsa - az Univer-
sitas élére, a debreceni, a kecskeméti, a
zalaegerszegi, legutóbb a szegedi szín-
házba -, iskolát nevelt maga köré. A tanít-
ványok pedig rendszerint követték meste-
rüket újabb állomáshelyére. Szegedi „nö-
vendékeivel", a Független Színpad
tagjaival Ruszt József nemrég egy
kültelki kultúrházban, a Ganz-MÁVAG
Golgota utcai művelődési központjában
táborozott le. Volt már itt önálló
operatársulat, volt balettoktatás, van
száztizenhat éves Acél-hang férfikórus, s
Vass Péter Palládiuma révén volt
színészképzés is két évig -
reménykednek, hogy itt megvethetik a
lábukat. Szeptemberben pedig színitano-
dát nyitnak itt, a Fekete Lyuk szomszédsá-
gában. Felvételi vizsga után három évig
tartó, egész napos színész- és rendező-
képző stúdiumot indítanak, terveik szerint
tizenöt-húsz fiatalnak.
 A színészképzést eddig hivatalosan

uraló Színház- és Filmművészeti Főisko-
lán soha nem volt osztálya. Miért?
 Vidéki színházakhoz kötött a pályám,

az utóbbi, rettenetes terhekkel nehezített
húsz év. Hívni sem hívtak. Rendszeres
„tanárkodást" most sem vállalok. Van
nekem „osztályom": a Független Szín-
pad. S beépülni egy struktúrába, átvenni
annak kialakult gyakorlatát - ehhez én
már öreg vagyok. Mesterkurzusra vállal-
kozom, ha kérnek rá. De igyekszem to-
vábbra is megtartani magam annak, ami
vagyok: kívülállónak, különösnek. A főis-
kolának most arra van szüksége, hogy
innen is, onnan is támadják. Nem a létét, a
létjogosultságát kell tagadni, hanem a
módszereit, hogy ebben a présben kény-
telen legyen integrálni minden új, más
eszközt, formát, ha a színészképzés hazai
központja akar maradni.

- Mit tart elvetendőnek a főiskola eddigi
gyakorlatából?
 A főiskola módszereit nem ismerem -

régen volt, amikor még én is odajártam.
Naponta találkozom azonban a „végter-
mékkel": a friss diplomás színészekkel.
Húsz éve változatlanok a tapasztalataim:
elölről kell velük kezdeni mindent. Nem
tanítják meg őket arra, hogyan kell együtt-
működni más és más típusú rendezőkkel.
Nem ismerik a tulajdon szerepkörüket:
egyik sem tudja, Othello-e vagy Jágó. A
naivának fogalma sincs arról, hogy ő
naiva, s hogy nem kell megsértődnie, ha
Melindát osztják rá Gertrudis helyett.
Nem tanulnak önismeretet. S azt végképp
nem tanulják meg, hogy a színház - kap

már nem én vagyok, hanem valaki más.
Nagyon fontos, hogy az első évben senki
nem mozdulhat ki a saját személyiségé-
ből. Mindehhez más, konkrét tennivalók
járulnak: mozgásoktatás, beszédképzés -
ezek sem kizárólag technikai, hanem
intellektuális feladatok is. A szöveg
mögötti gondolatokat, a szövegben
megtestesülő létezést kell megtanulni.
Versekkel kell tehát kezdeni, olyanokkal,
amelyekben a magyar nyelv leginkább
meg tud szólalni, melyekben leginkább
élnek a magyar nyelv képei, dallama.
Ezt számomra Arany János jelenti.

 Hogyan fog rendezőket képezni?
 A rendezőképzés első fél évében a

tanítvány beszélget a tanár úrral, s
döbbent csendben, áhítattal figyeli, mit
csinál a Mester. Komolyra fordítva a
szót: rendezőt képezni valójában
persze nem lehet. Természetesen itt is
szükség van bizonyos fokú
személyiségfeltárásra, alap-vető
technikák, módszerek átadására és
komoly műveltség, tudásanyag
elsajátít-tatására. El lehet tehát
diskurálni a tanítvánnyal arról, mit
gondolt egy-egy kérdésrő l Gordon
Craig; miért ment Peter Brook Iránba s
nem egy skót kastélyba. A
beszélgetések után meg lehet őt bízni
részfeladatokkal: dolgozhat a
színészhallgatókkal hallgatói
státuszban; ma jd -pe rsze még mindig a
tanár felügyelete alatt-
megtapasztalhatja, mire képes egy-egy
helyzetben önállóan. A rendező azonban
magától tanulja a legtöbbet. Nincs
társa. Magányos szakma az övé. Ha
van partnere a munkájában,
szükségszerű a konfliktus. A mester-
tanítvány-viszonyban-a
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csolatművészet. Tanulnak helyette egy-
fajta mesterségbeli komfortot, szakmai
ügyességet, sikerérzékenységet és siker-
taktikát, mely persze nem azonos a valódi
szakmai eredményességgel, s nagyon ve-
szélyes. Néha úgy tetszik: negyven évig
ügyes dilettánsokat képzett a főiskola.

- Hogyan fog a „színészcsináláshoz" a
saját tanítványaival?

- Jóval gondosabb alapozásra, ponto-
sabb, mélyebb előkészítő munkára van
szükség, hogy aztán sokkal nagyobb belső
energiákat tudjanak mozgósítani a
gyerekek a tulajdonképpeni színészethez, a
játékhoz. S tudatosan meg kell tervezni, hol
nyúlunk bele a személyiségükbe: nem
szabad találomra kísérletezgetni a fiata-
lokkal. A színészet alapja az önismeret. Fél
évig, az analitikus szakaszban az emlékek
rögzítése folyik, tehát a múlt és a fantázia
ütköztetése, a lírikus hajlamok felkutatása.
Fel kell térképezni a személyiséget néma
helyzetgyakorlatokon át. Tilos beszélni,
szigorúan elválik a mozgás a ver-bális
eszközöktől. Ez nagyon kemény fegyelmet
és következetességet igényel. Ezután a
kreatív szakasz következik: a kezdeti
visszafojtás, mélyre merülés után
 szintén helyzetgyakorlatok rendszeré-
ben - ütköztetjük a szubjektumokat, kipro-
vokáljuk az egyéni kezdeményezéseket.
Továbbra is személyiségépítés folyik, de
már a kapcsolatok tükrében. Ha az első
szakasz lényege: „Mit csináltam eddig?", a
másodiké: „Mit csinálnék, ha...?" Az első
szakaszban előcsalogatjuk egy-egy
személyiség „dallamát". A második sza-
kasz feladata a hangszerelés, a ritmizálás
 a dallamok összehangolása. S csak ez-
után következik az élő irodalmon, a drámai
anyagokon való munka, amikor én
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endezők esetében - a legfontosabb az
lszakadni tudás. Egy rendező abban a
illanatban válik rendezővé, amikor meg-

agadja mesterét.
 Mit tud garantálni azoknak a fiatalok-
ak, akik beiratkoznak a Ganz színitanodá-

ába, főfoglalkozásként járnak ide, sőt,
izetnek ezért?
 Saját kockázatukra tanulnak majd, be-

sülettel - de hát a főiskolán ugyanez
örténik. Különben is: mire vége a három
vnek, komoly iskolává alakulhatunk. For-
ong a szakma, erőteljesen bomlanak a
ialakult formák, újak épülnek -- megtör-
énhet, hogy három év múlva diplomát
sztunk. Esetleg: nem kell már főiskolai
iploma ahhoz, hogy az ember ornitológus

ehessen - elegendő, ha ismeri a
adarakat. Akiről kiderül, hogy nem te-

etséges - megismerkedett egy színházi
űhellyel, s ha fogott rajta a színházi

rontás", jó ügyelő, súgó, világosító szak-
mber vagy díszletmunkás lehet belőle; s
eglehet, hogy „csak" a színházba járók, a

zínházszeretők táborát gyarapítja - a
özönségünkét.

- Életképesnek tartja immár komplex-
ek mondható színházi vállalkozásukat itt,

Golgota utcában? Kire támaszkodnak
ajd, a még csak épülő szuperdiszkó,
etán a Fekete Lyuk közönségére?
 A Független Színpad felvállal majd

issziós feladatokat- alapművek szerény
olmácsolását környező iskolákban -, hogy
egyenek saját nézői. Három-négy-féle
ublikum jár ide máris, s a különféle
özönségek fúziójából új minőség alakul-
at ki. A különböző rétegek átstrukturál-
atják egymást. Létrejöhet itt, a Ganzban
gy, a szó valódi értelmében vett kultúrház,
hová járni lehet, egész Budapestről. Úgy
űködnék ez, mint egy mecset: közösségi

ntézményként. Kulturális affinitást,
rzékenységet tanulna, aki idejön. A

egjobb értelemben vett közművelődési
ktivizáció lenne a feladat.
 Nem fél attól, hogy a Független

zín-pad szétesik, feloldódik a
közművelődési aktivizációban"?
 Tudomásul kell venni: a meglévő

truktúrán kívül el lehet tengeni-lengeni -
gy ideig. Nekünk, ha élni akarunk, valami
j formát kell kitalálnunk. Egy évünk van rá.
efelé fordulunk, stúdiumokat tartunk,

öltekezünk. Akkor állunk elő új produkci-
val, ha olyan örömenergiákból születhet,
inta Romeo és Júlia. Belefáradtam az

ntézményes színházi világon belüli
satározásokba. Én itt, a Ganzban nagyon
ól érzem magam.

Sokan és sokat támadják - többnyire jo-
gosan-a Színház- és Filmművészeti Főis-
kolát. Amiért a leginkább támadni kell, az
a képzésben elfoglalt és máig foggal-kö-
römmel védett monopolhelyzete.
(Felszisszenhet az olvasó:
,,monopolhelyzet", amikor gomba módra
szaporodnak a színiiskolák, -tanodák, -
stúdiók, mikor a főiskolán is a reformok
szele fújdogál? Ki kell ábrándítanom
azokat, akik a helyzetet megnyugtatónak,
a változásokat demokratizálódónak látják:
minden változatlan.

Igaz ugyan, hogy egyre több helyen lehet
színészképzésben részesülni --Nemzeti
Színház, Arany János Színház, Kaposvár,
Zalaegerszeg, Eger (stúdiók), Gór Nagy
Mária, Vass Péter, Usztics Mátyás, Bubik
István-Dölle Zsolt tanodája,, kurzusa,
iskolája, hogy csak a legismertebbeket
említsem -, de színészdiplomát: csak a
főiskolán lehet szerezni. Márpedig ebben a
változatlanul papírbűvöletben és diplo-
maáhítatban leledző országban még a
művészetek terén is csak a bizonyítvány-
nyal szentesített végzettség számít. Kit
érdekel, hogy egy-egy fiatal mit tud? Ke-
veseket. Hány direktor vagy főrendező jár
tehetségnézőbe a színiiskolákba és -stú-
diókba? Kevesen. A főiskolára járnak, ha
járnak. Éppen ezért a színi pályára törek-
vők többsége is csupán a főiskola előké-
szítőjének tekinti a különböző stúdiókat;
elsődleges cél az áhított felvétel, s akkor
már - legalábbis az eddigi gyakorlat alapján
- nagy az esély arra, hogy a színészpalánták
egy kis ügyességgel végzés után
osztályfőnökük színházába szerződhet-nek,
s nem egy vidéki színház gyakorlatos
színészeként kezdhetik pályájukat.

Alapvető tisztázatlanság, káosz jellemzi
az oktatás világát is. Az átmeneti helyzet-
ben mindenki úgy tesz, mintha már valódi
piaci viszonyok volnának. Bár a színház a
mintha világa, nem lehet kijelenteni:
mindegy, hogy hol, kinél tanul valaki,
győzzön a tehetségesebbje. Ugyanis tár-
sadalmunkban semmi sem az értékén kel
el, hiszen arról sincs társadalmi közmeg-
egyezés, hogy hol mi jelent értéket, a

financiális gondok miatt pedig eleve fog-
lalkoztatási szűkítésre kell számítani. A
színészoktatásban ráadásul rendkívül
nagy a szubjektivitás szerepe - és veszé-
lye. Míg más művészetekben jól definiál-
ható az adott Művészi ághoz nélkülözhe-
tetlen technika, szakmai tudás köre, addig
a színházművészetben eluralkodott a zse-
nimítosz, az a téves, a tehetségtelenség-
nek felmentést adó nézet, hogy az igazi
művésznek nincs szüksége a technikai
alapok elsajátítására, mert azokkal termé-
szettől fogva rendelkezik. Akiben nincs
semmi tehetség, abból akkor sem lesz
színész, ha iskolát végez (papírja erről
persze lehet, s szerződése is!), a kivételes
képességűek meg iskolai oktatás nélkül is
érvényesíteni tudják tehetségüket. A
szunnyadó tehetségű többség számára
azonban nélkülözhetetlen az oktatás ké-
pességkibontó folyamata. De nem mind-
egy, hogy ki próbálja meg kibontani a
pályára igyekvők tehetségét, s ebből a
szempontból semmiféle garancia nincs
arra, hogy a Magániskolákban és a stú-
diókban jobb a helyzet, mint a főiskolán. A
pályára kerülés említett anomáliái, a piaci
viszonyok érvényesülésének hiánya miatt
nemcsak a színészhallgatókat, az
iskolákat sem lehet reálisan megmérni. A
végzettek egy része soha nem kerül a
pályára, másik részéből főiskolás lesz, a
harmadik rész vidéki színházaknál vege-
tál; kiugrásuk, a színészbesorolás ranglét-
ráján való felkapaszkodásuk csaknem le-
hetetlen. Akkor miért s kiért léteznek ezek
az iskolák? A stúdióknál egyértelmű a cél:
a legolcsóbb statiszta az ösztöndíjas vagy
pláne a tandíjat fizető stúdiós, hátha még
közülük néhány tehetségesebb növen-
dékből segédszínész lesz! A magániskola
pedig elsősorban üzleti vállalkozás vagy
színészi pótcselekvés. Ettől persze még
lehetne jó is.

Mindebből az következnék, hogy ha-
szontalannak, rossznak tartom a főiskolán
kívüli színioktatást? Korántsem. Csak
tiszta helyzetet szeretnék. Oktatási sokszí-
nűséget, de egységes kritériumokat.

N Á N AY ISTVÁN
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Színiiskolák, -stúdiók


