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Hogyan lett rektorhelyettes? S mert ma ezt
hozzá szokás fűzni, hozzáfűzöm: milyen
feltételeket támasztott?
 Váratlanul ért az egész. Már Dubrov-

nikban voltam, s innen mentem haza a
Rektori Tanács értekezletére, ahol felkér-
tek erre a feladatra. Feltételeim nem vol-
tak, egyetlen döntésem volt csak: egy
évre vállalom, mindössze egyetlenegyre.
 Miért?
 Mert Kaposvárról nem lehet főiskolát

igazgatni.
 Akkor miért vállalta?
 Mert el kell indulnia az új tanévnek s

vele bizonyos változásoknak; akkor is, ha
a gyökeres átalakítást valaki más vezeti
majd.
 S mit szeretne elérni ez alatt az egy

év alatt?
 Nézze, ez tűzoltómunka. Illés

Györggyel együtt végrehajtó funkciót
vállaltunk, az átmenet biztosításáért. A
főiskolát ugyanis a Rektori Tanács vezeti,
amelynek persze mindketten tagjai va-
gyunk. Előkészítettünk bizonyos intézke-
déseket, döntéseket, de ezekhez szüksé-
ges még a Rektori Tanács jóváhagyása,
úgyhogy nem beszélhetek róluk.

- Akkor csak a városban keringő szóbe-
szédekre kérdezhetek rá: mondják, hogy
teljesen átalakul az oktatás struktúrája.
Hogyan?
 A részletekről augusztus 24., a

Rektori Tanács ülése után mondhatok
többet. Egészében arról van szó, hogy
módosítani akarjuk az oktatás
struktúráját. Szeretnénk, ha
osztályvezető tanárok fokozott
felelősséggel dolgoznának. Ez az oktatási
programra és a meghívott előadókra is
vonatkozik. Az osztályvezető tanár maga
állítja össze azt a csapatot, akikkel
tanítani akar - persze a Rektori Tanács
jóváhagyásával. S a tanárok munkáját is
figyelemmel fogjuk kísérni.
 Bejárnak majd az órákra?
 Azt aligha, mert attól mindenki csak

begörcsöl. Az ellenőrzésnek más módjai
is vannak.
 Azt is beszélik, hogy azonnal és

telje-

sen megszüntetik az elméleti tárgyak ok-
tatását...

- Ez nem igaz, de hogy felül kell
vizsgálni, az biztos.

- A tavaszi viták során többször felme-
rült, hogy a fő iskolának szakembereket,
hivatásos szinjátszókat avagy
általánosabb értelemben vett
művészembereket kell-e képeznie...

-...ez egyszerűen nem alternatíva.
Képtelen kérdésfelvetés. A fő iskolának
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szakmájukhoz értő művészeket kell képez-
nie.. . Ez a számos mondvacsinált, buta
vita egyike volt, nem érdemes foglalkozni
vele.
 Miközben komoly erőfeszítések irá-

nyulnak arra, hogy átalakuljon a főiskola,
konkurens színészképző intézmények lét-
rehozásáról is beszélnek. Lehet, hogy lesz
ilyen szaka Corvin Egyetemen, vagy jogo-
sitványt kap valamelyik tanoda...
 Nem sokat tudok ezekről a tervekről.

Elvileg helyesnek tartanám, ha léteznének
konkurens intézmények; a versenyhelyzet
a főiskolának is használna. De ma, most
ezek az új szerveződések - ha van-nak
egyáltalán - aligha lehetnének komoly
versenytársai a fő iskolának... Nem, ezt
most még nem tartom reálisnak.
Hangsúlyozom: most.

- A vidéki színházak évek óta működő
színészstúdiói többek szerint szintén ma-
gukban rejtik egy vidéki főiskola lehetősé-
gét. Ezt reálisnak tartaná?
 Nem tartom megvalósíthatónak. Fő-

iskolának ugyanis ott van helye és tere,
ahol van színházi élet. Vidéken pedig
nincs szinházi élet; egyetlen színház van.
A főiskola nyilván ahhoz az egyetlen szín-
házhoz kötődnék, ezt pedig nem tartom
egészségesnek.

- Hangsúlyos követelés volt az is, hogy
a diákok maguk választhassák meg taná-
raikat, az ideális mester-tanítvány-
viszony kialakításának reményében. Az
el-képzelés már felmerülése idején is
naiv-nak tűnt, de erősen tartotta magát...

- Nos, a tanárválasztásnak vége - gon-
doljon bele, e is mekkora képtelenség. A
hallgatóknak módjukban lesz tiltakozni az
oktatás színvonala vagy szellemisége
e l len-de nem lehet joguk személyi kérdé-
sekben dönteni. Ugyanis ez is a Rektori
Tanács feladata.

(A Rektori Tanács augusztus 24-i ülésének
legfontosabb döntéseiről, a tanügyi re-
form további aktuális kérdéseiről Ba-
barczy László - ígérete szerint - később
fog nyilatkozni lapunknak.)


