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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

FALAKON KÍVÜL
Színiiskolák, -stúdiók



Azonos megméretési követelményeket és
esélyeket. Kapkodás helyett koncepciót.
Tudni szeretném, hogy miért éppen a GNM
Színitanoda kap főiskolai jogokat, amikor
ott sem jobbak az oktatás feltételei, mint a
többi „tanodában". Egységes
elhelyezkedési esélyeket szeretnék, de
nem úgy, hogy sem a főiskolásokat, sem a
máshol tanulókat nem szerződtetik. Célki-
tűzéseket kívánok a stúdiókban.

Megközelítően olyan pontos célokat, mint
amilyeneket az Arany János Színház tűzött
ki maga elé stúdiója alapításakor. Ez a
színház sok szempontból speciális
helyzetű: gyerekeknek, kamaszoknak ját-
szik, bemutatott darabjai jó részében gye-
rek- és kamaszkorú szereplők lépnek fel.
Volt idő, amikor ezeket a szerepeket kizá-
rólag színésznők játszották. Külföldön már
régen megváltozott ez a természetellenes
helyzet, s gyerekek alakítják a gye-
rekszerepeket. Nagy késéssel nálunk is
kezd ez meghonosodni.

Magától értetődő, hogy az a színház
képezze a fiatal szerepek eljátszására al-
kalmas színészeket, amelynek szüksége
van rájuk. Ez indokolta az Arany János
Színház stúdiójának megszervezését,
amelyre 1985-ben került sor. Az egyik
legjobb színészpedagógus, Keleti István, a
színház akkori igazgatója hozta létre, s
máig folyamatosan működik. A kurzusok
kétévesek, a végén vizsga van. A hallgatók
létszáma tizenhat-húsz, a végzősök egy
része a színháznál marad gyakorlatos
színésznek, s közben posztgraduális kép-
zést kap. A színház évente kétmillió forintot
fordít a képzésre (a tanulók fizetése, a
tanárok óradíja, terembér stb.), ezt az
összeget különböző támogatásokból
szerzik meg, illetve „kigazdálkodják". Jó
„befektetésnek" tartják a stúdiót, hiszen
tanulói nélkül nem tudna működni a szín-
ház, darabjainak zömében ugyanis ezek a
fiatalok játszanak. Az Arany János Szín-
háznál a foglalkoztatásban is pedagógiai
építkezés valósul meg: a statisztálást ki-
sebb szerepek követik, majd ki-ki tehetsé-
gének és előmenetelének megfelelően
egyre bonyolultabb feladatokat kap.

Az Arany János Színház idei három
bemutatójából kettő elképzelhetetlen lett
volna a stúdiósok nélkül. A Hókirálynő című
Jevgenyij Svarc-darabban jobbára kis
szerepeket kaptak. Állatokat, vadászokat,
villanásokra megjelenő mesehősöket kellett
alakítaniuk. Csoportos munkára épült a
legtöbb jelenésük, de Gárdos Péter
rendező nemcsak a tömegjelenetek pontos
kidolgozásában adott nekik segít-

padi beszédet Gosztonyi János tanítja, aki
1950 óta oktat a főiskolán. Amikor tehát
arról kérdezem, hogy milyen módszert
alkalmaz a stúdiósokkal, óhatatlanul szó
esik a főiskolai tanításról is.

- Negyven éve Gellért Endre mellett
kezdtem a beszédtanítást, ez meghatá-
rozta szemléletemet és módszeremet. Ab-
ból kell kiindulni, hogy a beszéd nem
objektív kategória, az emberek, akik be-
szélnek, nem gépek. Ahhoz, hogy valaki-
nek a beszédén javítsunk, meg kell is-
merni őt, meg kell találnunk azokat a
pszichés összetevőket, amelyek befolyá-
solják beszédét. A beszéd is a lélek tükre,
tehát korrekciója elválaszthatatlan az indi-
viduális foglalkozásoktól.

A beszédtanításhoz természetesen nél-
külözhetetlen a logopédus, a beszédtech-
nikus. De ez nem elég. Arra is szükség
van, hogy versek, prózák segítségével,
bonyolult szövegek elmondásával alakítsuk
a művészi kifejező képességet, azt a
gesztusrendszert, amely művészetünk-ben
a legplasztikusabb. A logopédiai gya-
korlatok feladata más, mint a művészi
beszédképzésé. Nekem a magyar nyelv
szabályait kell megtanítanom, hiszen ezt
az alsó és középfokú oktatás elhanyagol-
ja. A hangsúlyozás, a hanglejtés szabálya-
inak megtanulása csak olyan szövegeken
lehetséges, amelyeknek jellege hasonló a
színpadon elmondandókéhoz.

Az Arany János Színház stúdiójában
lényegében ugyanazt a metodikát hasz-
nálom, mint a főiskolán. Az első időszak-
ban a gyerekeknek önmagukat kell megis-
merniük; meg kell találniok a középhang-
jukat, amelyen a legkisebb erővel a legha-
tékonyabban lehet szólni. Erre az énköz-

Stúdiósok a Hókirálynőben (Keleti Éva fel-
vétele)
séget, hanem mindegyiküknek lehetősé-
get kínált egy-egy apró epizód egyéni
kidolgozására is. Az Arany János színházi
évad legjobb előadásának sikere a kitűnő
díszletnek, jelmezeknek, a filmmel kombi-
nált látványvilágnak, a jól kidolgozott
helyzeteknek, a szorongást keltő s azt
feloldó jelenetek kitűnő ritmusának s a
többnyire jó alakításokkal egyenrangú
együttes teljesítménynek köszönhető.

A Gergő király című darabban még in-
kább építenie kellett a rendezőnek, Kolos
Istvánnak a stúdiósokra, ugyanis Eugen
Eschner művében sok apró szerep van, s
ezeket mind a hallgatók játszották. A két
egymással vetélkedő ország uralkodói kö-
rül nyüzsgő sok-sok figura egyszerre volt
egyénített alak s a tömeg része, a stúdió-
sok megtanulhatták: miként lehet figurát
teremtve jelen lenni egy együttesben.

Vizsgaelőadásuk viszont igazi nagy-
színházi feladat volt: Molnár Ferenc Li-
liomját Puskás Tivadar és Csankó Zoltán
rendezésében mutatták be. Tiszta, ponto-
san értelmezett, érzelmességet és erőt
sugárzó előadást produkáltak a fiatalok.
Látszott, hogy mindenki tudja, mit, mikor,
miért mond és cselekszik; számot adtak
mesterségbeli felkészültségükről s karak-
terformáló képességükről. Több volt ez,
mint szokásos stúdióvizsga. Forgalmaz-
ható, szép előadás született.

Az Arany János Színház produkcióiban
fel kellett figyelni a hallgatók szép, értel-
mezett színpadi beszédére; a Liliom sike-
rének egyik döntő tényezője volt az ár-
nyalt, görcsöktől mentes, értelmes és ér-
zelemmel telített szövegmondás. A szín-
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* ÁLLAMOSÍTÁS *

ontú versek, kisprózák a legalkalmasab-
ak (István öcsémhez, A négyökrös sze-
ér, Mama). A hallgatók többségénél a
adarás, a pöszeség, az affektálás, az arit-
ia a legjellemzőbb beszédhiba, ezeket a

ogopédusokkal közösen, minden egyes
övendékre külön-külön kidolgozott fel-
datrendszerrel kell kijavítanunk. Ebben a
zakaszban nincs még hangerőltetés, kia-
álás, nem produkciókat dolgozunk ki.
A második szakaszban differenciálódik
z anyag. Nő a hangerő, keményebb a
zövegmondás, teljesítményre készülés,
echnikai és hangsúlybeli tisztaság, szö-
egbeli és gondolati precizitás a követel-
ény. Egyre inkább olyan szövegeket kell
yakorolni, amelyek közel állnak a mes-

erség tanításában használatosakhoz.
A harmadik szakaszban -amely megfelel

főiskola második-harmadik évfolya-
ának - együtt kell haladnia a művészi

eszédoktatásnak a mesterségtanítással.
indkét tanár egyik legfontosabb feladata,

ogy megfelelő alkotó állapotba hozza a
zínészt; ezt a két tanár más-más eszkö-
ökkel teheti, mégis egymással karöltve
ell dolgozniuk.
A főiskolán ez a harmónia nem mindig

ön létre, gyakran éles konfliktusok adód-
ak, különösen, ha a mesterségoktató
evésbé hatékony, mint a művészibeszéd-
anár. A helyzet odáig fajult, hogy már-már

művészibeszéd-oktatás létjogosultsága
s megkérdőjeleződik, s a tanárok közül
öbben egyoldalúan csak a technikai
épzést tartják fontosnak.
A stúdiósok - akik az órák hallgatása
ellett próbálnak és játszanak, tehát na-

yon be vannak fogva - hallatlanul ambi-
iózusak és lelkesek. Szorgalmuk és em-
erségük meghaladja a főiskolásokét.

gyekszem a gyerekek ízlését, magatartá-
át, viselkedését is befolyásolni, megpró-
álom formálni színészi személyiségüket.
Gosztonyi János dicsérte a stúdió
gészséges légkörét, amelynek kialakítása
indenekelőtt Keleti István érdeme; ő

emcsak színészmesterségre okítja ta-
ítványait, hanem a színészet ürügyén
zabadegyetemet tart. Tanít és nevel.
Ma még ez a stúdió is keresi helyét a
űvészetoktatásban. Keleti István azt ter-

ezi, hogy az etűdözés helyett - amelyet
ddig is csak módjával alkalmazott - egy-
gy darab hosszú próbafolyamatába
gyazva sajátíttatja el növendékeivel az
ppen aktuális mesterségbeli tudnivalókat;
zó lehet arról is, hogy a társulattal
olgozó s jó színészpedagógusnak ismert
endezők is foglalkozhatnának - mester-
urzusszerűen - a stúdiósokkal.

A közelmúltban magántermészetű dol-
gom akadt a Nemzeti Színházban. Amikor
több mint négy évtized múltán újból
beléptem a színészbejárón, a
portásfülkében ülő két hölgy közül az
egyik kijött hozzám, s örömmel üdvözölt,
miközben elmesélte társnőjének,, hogy
1948-ban én államosítottam ezt az
épületet. Az ismeretlen portásnő, nem
leplezve véleményét lakonikusan csak
annyit mondott: „Kár volt. Ez az őszinte
tőmondat szöget ütött a fejem-be.
Hazatérve elkezdtem gondolkodni,
emlékezni, és feltettem magamban a kér-
dést: valóban káros cselekedet volt-e a
színházak államosítása? A téma most, a
reprivatizáció idején igazán aktuális.

A színházakat 1949 nyarán
államosították, ám az akkori Magyar
Színházat, tehát a mai Nemzetit már 1948-
ban állami keze-lésbe vették mint
kamaraszínházat. Major Tamás igazgató
engem mint titkárt bízott meg az épület
birtokba vételével. Nekem kellett tehát
gondoskodnom pénzről és minden
másról, ami szükséges volt ah-hoz, hogy
a színház újból megnyithassa kapuit. Ez
nem volt kellemes feladat, hiszen
egyrészt még ott ült székében a két
igazgató-tulajdonos, Wertheimer Elemér

A Vígszínház igazgató-triója: Somló István,
Tolnay Klári és Benkő Gyula

és Bródy Pál, másrészt ahhoz, hogy szín-
házhoz valamelyest is méltó
körülményeket lehessen teremteni, az
akkori viszonyokhoz képest rengeteg
pénzt, három-százezer forintot kellett
előteremtenem.

A két tulajdonossal nem volt különö-
sebb probléma, értelmes emberek lévén,
az államosítás ténye nem érte őket várat-
lanul. Örülni persze nem örültek, de ezt
soha nem éreztették velem, míg hivatalos
és később Bródyval nem hivatalos kap-
csolatunk tartott.

Sokkal nagyobb nehézségekbe ütközött
a felújításhoz szükséges pénz megszerzé-
se, bár Major természetesen ellátott némi
útmutatással. Az akkori Magyar Színház
épülete - bár egyike volta legjobbaknak-
rendkívül elhanyagolt állapotban volt.
Erre csak egy példa: egyetlen öltözőben
volt mosdó folyóvízzel, ott, ahol a háború
előtt a Magyar Színház vezető művésze,
Törzs Jenő öltözött, a többiben csak
lavórban mosakodhattak le a színészek
előadás után.

Major azt tanácsolta nekem, kezdő szín-
házi embernek, keressem fel Vas Zoltánt,
a Gazdasági Főtanács vezetőjét, és tőle
kérjek segítséget. Amint épp hivatalában
keresgéltem a szobáját, előttem termett a
folyosón, és megkérdezte, mi járatban
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