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TÍZ ÉV UTÁN
BESZÉLGETÉS HUSZTI PÉTERREL

lőbányásztam a SZÍNHÁZ 1987. májusi
számát, amelyben testes összeállításban
foglalkoztunk a főiskolai képzéssel. Az
írások egyike a színészoktatás helyzetét
firtató interjúcsokor, amelyben Ascher

Tamás, Bubik István, Csákányi Eszter, Kerényi
Imre, Lengyel György, Pártos Géza és Tiszeker
Lajos mellett Huszti Péter is kifejtette véleményét
- ráadásul kétszer.

- Hogyhogy kétszer?
 Úgy, hogy épp akkor neveztek ki a színész

főtanszak vezetőhelyettesének, s másodszor már
ebben a minőségedben szóltál. S amit elmondtál,
az felért egy programnyilatkozattal: a felvételi
rendszer reformja, új tanárok bevonása az okta-
tásba, szellemi-metodikai nyitottság, magyar
drámák fóruma, stúdiószínpad... Azt is megem-
lítetted, hogy nem örülnél, ha a beszélgetés foly-
tatására akkor kerülne sor, amikor majd
leköszönsz a frissen kapott megbízatásodról. Az
eltelt tíz év alatt nem köszöntél le, sőt színházi
főtanszakvezető, majd rektor lettél. Néhány hete
vetted át másodszor a megbízóleveledet. Mi lett
az egy évtizede megfogalmazott tervekből?

 Három évvel ezelőtt a Rektori Tanács ele-
mezte azoknak a reformtörekvéseknek a megva-
lósulását, amelyekről még mint vágyakról be-
széltem abban a bizonyos interjúban is. A
tanácskozáson az a döntés született, hogy a
beindított kísérleteket érdemes és szükséges
folytatni, éppen ezért a leköszönő Babarczy
László után a rektori posztot olyan valakinek
kellene betöltenie, aki szintén elkötelezettje a
változásoknak. Igy esett rám a választás. Most,
hogy lejárta megbízatásom, ismét elemeztük a
munkánkat, s a Tanács bizalmat szavazott
nekem, tehát erkölcsi kötelességemnek
tartottam, hogy pályázzak. Négy évre szóló
kinevezésem oktatási reformunk
visszaigazolásának is tekinthető, hisz nemcsak a
tíz évvel ezelőtti tervek nagy része realizálódott,
hanem számos további új oktatási formát, illetve
módszert is igyekeztünk megvalósítani.

 Vegyük sorra ezeket!
 Túl vagyunk egy rendkívül nehéz és hosszú

színészfelvételi perióduson. Nemcsak azért em-
lítem elsőnek épp a felvételit, mert még bennünk
él minden perce, hanem azért is - s elsősorban
azért -, mert az elmúlt években épp e téren tettük
meg az egyik legdöntőbb előrelépést. Munkánk
hatékonysága ugyanis nagyrészt mára felvételi-
nél eldől. Minden esetben nagyfelelősséggel járó
döntés: kit veszünk fel s kit nem, s ezért minimá-
lisra kell szűkíteni a tévedés lehetőségét. Az a régi
gyakorlatunk, hogy a második fordulótól széles
grémium előtt zajlik a vizsga, eleve csökkenti a
szubjektivizmus esélyét, de az igazi áttörést a
második és harmadik vizsga közé beiktatott
„együttélés" hozta meg. Néhány napig csopor-
tokban, egy-egy tanár irányításával közösen fo-
lyik a munka és a tesztelés, és az improvizációs

gyakorlatok, etűdök, kis jelenetek közben felol-
dódik a vizsgahelyzet okozta stressz, a felvé-
telizők felszabadultabban képesek a feladatokat
megoldani, önmagukat megmutatni, s így sokkal
jobban megismerjük őket. Ennek következtében
döntéseink megalapozottabbak lettek, s az
„együttélés" után az elutasítással sem okozunk
akkora sebeket, mint amekkorákat ezt megelő-
zően sokszor, akaratlanul is, okoztunk.

Végül is több mint hétszáz jelentkező közül
tizenegy hallgatót vettünk fel a prózai osztályba
és huszonkilencet az operett-musicalbe.
 Huszonkilencet?!
 Nagy számnak tűnik, de nem szabad

elfelejteni, hogy a közönségigény változásának
meg-felelően szinte minden színház egyre több
zenés darabot játszik, s ezekhez sok, a zenés
mesterséget profi szinten tudó színészre van
szükség. Ugyanakkor a jelentkezők
fantasztikusan felkészültek voltak. Aki erre a
szakra akar jönni, az évek óta képezi magát,
énekelni, táncolni tanul, jellemző, hogy a
felvételizők legalább fele jól szteppel. S ami
igazán meglepő: jó páran jelentős színpadi vagy
zenészmúlttal a hátuk mögött jelentkeztek,
olyanok is, akik a maguk területén már sztárok.
De tanulni akarnak, s ez őket is és, azt hiszem, a
főiskolát is minősíti.
 Rendben. Felvették őket, de attól függően,

hogy ki indít osztályt, lesznek szerencsésebbek
vagy kevésbé szerencsések, hiszen az osztály-
vezető tanár egyénisége, művészi habitusa, pe-
dagógiai rátermettsége nagyban meghatározza,
kiből milyen színész lesz vagy lehet. Legalábbis
éveken, évtizedeken keresztül ez a mesterköz-
pontú képzés dominált a főiskolán.
 Most is meghatározó a mester szerepe, de

legalább ilyen fontos a nyitottság, a sokszínűség,
az ingergazdagság, az, hogy a hallgatók - legyenek
színészek, rendezők, dramaturgok vagy filmesek -
tanulmányaik során minél többféle művészi hatás-
sal, elképzeléssel és egyéniséggel találkozzanak. Ezt
szolgálja a trimeszterrendszer, amelynek bevezeté-
se ugyancsak vívmányaink egyike, és ez azt jelenti,
hogy a tanév meghatározott időszakában - két-két
és fél hónapon át - a fiatalok olyan tanárokkal is
dolgoznak, akik esetleg egészen más stílust, szín-
házeszményt képviselnek, mint az osztályvezető.
Ezek a vendégtanítások nagyon eredményesek,
hogy csak a mostani Zsámbéki-osztályról szóljak,
ahol az elmúlt tanévben Zsótér Sándor és Kiss
Csaba is dolgozott. Mindkét vizsgaprodukciót -
Patkányok, Az öngyilkos - szakmai és pedagógiai
sikerként értékeltük, a hallgatóknak szokatlan kihí-
vásoknak kellett megfelelniük, s ezeket többségük-
ben teljesítették is, még ha egy részük berzenkedett
is a másság ellen.
 Csak nem a tanintézet sokat emlegetett-

kár-hoztatott konzervativizmusa hatott rájuk?
 Egy oktatási intézmény bizonyos mértékig

mindig konzervatív, hiszen csak már meglévő és

bizonyos mértékig „kipróbált" tudást képes átad-
ni hallgatóinak. Esetünkben, úgy gondolom, nem
az a feladat, hogy a legfrissebb avantgárd szín-
házi formákat sajátíttassuk el a hallgatókkal, ha-
nem az, hogy kialakítsuk bennük a legkülönfé-
lébb színházi irányzatokhoz való alkalmazkodás
képességét. A művészi nyitottság alapkövetel-
mény ezen a pályán! Ami a kérdésedet illeti,
nemcsak a tanárok, a diákok között is akadnak,
akik idegenkednek az újtól, a másságtól. De ez
természetes.

-Akkor, gondolom, azt a két újítást sem kísér-te
teljes egyetértés, amely az elmúlt években a
színházi főtanszakon talán a legjelentősebb vál-
tozást hozta.
 A Babarczy-osztályra és a bábszínészképzés

beindítására utalsz?
- Pontosan.
 Mindegyiket nagyon fontosnak tartom, s

boldog vagyok, hogy sikerült e két régi álmunkat
megvalósítanunk. Súlyos adóssága a magyar
színészképzésnek, hogy nem volt felső szintű
bábosoktatása. Az 1995-96-os tanévtől indítottuk
az első évfolyamot, s olyan végzősöket sze-
retnénk kibocsátani, akik bábosként is, színész-
ként is egyaránt jól képzettek. Próbaévfolyam ez,
hiszen most kell kialakítanunk e speciális és
meglehetősen nagy eszközigényű oktatási for-
mának a kereteit, tantárgyi követelményeit, szak-
metódusát, de az eredmények biztatóak.

Be kell vallanom, hogy ezúttal sem csak a
tanárok körében volt jelen egyfajta bizalmat-
lanság, amikor a bábszínészképzés szóba került;
a diákok is kissé furcsállták az új osztályt,
kezdetben még cikizték is társaikat. Aztán az
első félévi vizsga után egy csapásra megválto-
zott a közvélemény, s ahogy néhány évvel
ezelőtt az addig csak esti vagy levelező oktatási
formaként létező musical szakot elfogadták, sőt
megszerették, most a bábosok is egyenrangú
egyetemi polgárokká váltak, sőt a prózai osztá-
lyok növendékeit is kezdi izgatni az a technikai
többlettudás, amellyel a bábososztálybeliek ren-
delkeznek.
 Úgy tudom, elég sok döccenő kíséri a bá-

bososztály munkáját.
 Valóban vannak tisztázandó részletkérdé-

sek, éppen ezért igen sokat beszélgetünk Békés
Andrással és Koós Ivánnal, a két osztályvezető
tanárral arról, hogyan lehet hatékonyabbá,
összehangoltabbá tenni a bábosok oktatását. Bí-
zom benne, hogy mindaz, ami a színészmester-
ség-, illetve a bábosvizsgákon megmutatkozott,
robbanásszerű eredményeket hoz majd a harma-
dik-negyedik évben, amikor több külföldi tanár,
magyarországi bábos- és nem bábosszakember
is bekapcsolódik az osztály képzésébe, és meg-
valósulhat az a tervünk, hogy a hallgatók egy
egészen különös, több műfajt egyesítő Szent-
ivánéji álommal búcsúzhatnak a főiskolától, s e
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produkcióval külföldön is bemutatkozhatnak,
öregbítve ezzel intézményünk eddigi jó hírét.

- A hallgatók egy része a „rendes" színészfel-
vételit megkerülve jutott be ebbe az osztályba, s
feltehető, hogy megmaradt bennük a nosztalgia
az élő színház iránt. S most, hogy a Pesti Színház
Dzsungel -előadásában részt vesznek mint kar, az
élő színház vonzása még erőteljesebb lehet. Lesz-
nek-e a végzősök között bábszínészek is?

- Minden valószínűség szerint igen. Kénysze-
ríteni - hála Istennek - nem lehet senkit sem, hogy
végzés után ide vagy oda menjen. Mi felkészítjük
őket, ők pedig választanak, ameddig módjuk van
rá, a lehetőségek között. Ha valamelyik
bábszínház jobb ajánlatot tesz, mint egy prózai
vagy zenés színház, akkor oda fognak menni, ha
nem, akkor máshová. Ha jól végeztük a munkán-
kat, akkor itt is, ott is meg fogják állni a helyüket,
arról nem is beszélve, hogy ma már nincs olyan
merev határa báb és az élő színház között, mint
néhány évtizede volt, s ezt is figyelembe vesszük,
amikor az osztály sorsáról gondolkodunk, illetve
amikor a következő évfolyamot indítjuk.

 Áttérve a másik újdonságra: bevált-e a
Babarczy-szisztéma?

 Megítélésem szerint teljes mértékben. Nagy
örömmel néztem a sokféle tehetségű, látásmódú,
de egyformán felkészült végzős rendező-hallgatók
előadásait. Lényegesnek tartom, hogy ne egyféle
szemléletű rendezőket bocsássunk ki a
főiskoláról. Mivel ebbe a csapatba csak a dra-
maturg-, illetve a színészosztályokból lehet be-
jutni, eleve biztosítva van, hogy különböző néző-
pontok érvényesüljenek a közösségen belül, s
ezek jótékonyan kiegészíthetik egymást.

 Nem jelent-e hátrányt, hogy ezek a hallgatók
- kétéves elméleti vagy színészi előképzés után -
csak két évig foglalkoznak rendezéssel, de akkor
intenzíven, szemben a klasszikus rendezőosz-
tályok metódusával, ahol az elmélet és a gyakor-
lat folyamatosan összefonódik?

- A példa azt mutatja, hogy nem. Persze ez
még csak az első végzős osztály volt. Érvénye-
sebb következtetésekre juthatunk majd, ha befe-
jezi tanulmányait a következő osztály, amely most
kezdi szakosított képzését, s amelybe ismét igen
érdekes egyéniségek kerültek (a bábszínészek
közül is felvettünk egy hallgatót). Ennél az
osztálynál is érvényesül a trimeszteres rendszer,
Babarczy mellett, többek között, Ascher Tamás és
Ruszt József is dolgozik, mint ahogy a Székely-
osztálynál is tervezzük több vendégtanár
meghívását. Mindenképpen az a cél, hogy a hall-
gatók minél több élménnyel gazdagodjanak, mű-
vészi látásmódjuk szélesedjen.

- A látásmód-gazdagodást szolgálhatják azok a
tematikus fesztiválok, amelyek a külföldi főiskolák
körében is egyre népszerűbbek.

- A Nemzetközi Főiskolás Színházi Találkozót
kétévente rendezzük meg. Az első kötetlen talál

kozó volt csupán, de 1992-től egy-egy téma köré
igyekszünk csoportosítani a bemutatókat is, a
műhelymunkát is. Ez a rendezvény ugyanis nem
elsősorban fesztivál, sokkal inkább a
tapasztalatszerzés és -csere, az
együttmunkálkodás fóruma, s egyre inkább azzá
szeretnénk enni. Eddig Az ember tragédiája,
Molnár Ferenc és Shakespeare volt a találkozók
központi gondolata. Eze-ken a rendezvényeken
a legrangosabb amerikai és európai színházi
főiskolák éppen úgy részt vesznek, mint a
határokon túli magyar nyelvű oktatási
intézmények.

Két évvel ezelőtt ugyanazt a Shakespeare sze-
relmi jeleneteiből összeállított anyagot próbáltam
egy-egy amerikai, illetve magyar csoporttal, majd
itt, Budapesten összekevertem a két társaságot.
Amikor például magyar Macbeth és amerikai
Lady került össze a jelenetben, hallatlanul
izgalmas és új jelentések, részletek születtek. Ez
adta a jövőre tervezett találkozó kulcsgondolatát, a
hídverést. A résztvevők egyrészt szabadon vá-
laszthatnák ki azt, amit a munkájukból leginkább
szeretnének másoknak megmutat i, másrészt
fiatal magyar írókkal szeretnék alapjeleneteket
íratni, amelyeket minden részt vevő osztály a
maga szája íze szerint megcsinálna, s aztán itt
közösen dolgozhatnánk velük tovább.

- E gondolatmenet nyomán két kérdés fogal-
mazódik meg bennem: hogyan alakuI a kapcso-
latotok a határokon túli magyar nyeIvű színházi
főiskolákkal, valamint mi lett a fiatal magyar írók
drámáit felkaroló, illetve a stúdiószínházi tervek-
ből, amelyekről tíz éve beszéltél?

- Megvan a padlásszínházunk, működik, ké-
szülnek benne előadások, talán nem annyi és
nem olyan kísérleti jellegű, mint lehetne. A ma-

Koldusopera - a musical-operett osztály vizs-
gaelőadása

gyar drámák bemutató fóruma viszont még nem
valósult meg, de a legközelebbi teendőink között
ez továbbra is szerepel. Szeretném megnyerni
azokat a fiatal s még fiatalabb írókat, akik eddig
nem kötődtek a főiskolához, hogy legyenek part-
nerek ebben. Szeretném, ha magyar ősbemu-
tatók fűződnének pályakezdő rendezőink nevé-
hez, s azt is, ha négy év múlva új magyar musi-
callel vizsgáznának a most induló zenésszínész-
osztály tagjai.

Ami a kapcsolatokat illeti, a kijevi és az újvidéki
főiskolával élő a kontaktus, a színészosztályok
rendszeres részképzésen vesznek részt nálunk,
ugyanez a forma körvonalazódik a pozsonyi in-
tézménnyel, ahonnan eddig is jöttek hozzánk
hallgatók. Nem alakult ki intézményes kapcsola-
tunk a kolozsvári Bolyai-Babes Egyetemmel,
amely színészeket is, teatrológusokat is képez,
bár ez utóbbiak közül többeket tudtunk már fo-
gadni rövidebb-hosszabb időre. A legjobb, rend-
szeres és folyamatos együttműködés a maros-
vásárhelyiekkel épült ki, olyannyira, hogy a kö-
zeljövőben szeretnék velük közös produkciót is
létrehozni.

Tudatában vágyunk annak, hogy szerepünk e
téren is igen fontos lenne, de ahhoz, hogy ezeket
a kapcsolatokat ápolni, sőt fejleszteni lehessen,
nem elegendő a j ó a k a r a t és az elhatározás,
ennek pénzügyi fedezetét nagyon nehéz
előteremteni. S úgy gondolom, nem teljesen a mi
feladatunk a szükséges pénz biztosítása, ebben
nagyobb köz-ponti szerepvállalásra is szükség
lenne.
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 Nem szóltunk még a szintén újdonságnak
számító drámapedagógus-képzésről, holott idén
mára második évfolyam végzett.

- Zömmel már diplomával - általában peda-
gógusival - rendelkező hallgatók levelező okta-
tásáról van szó, akik elsősorban a felsőfokú pe-
dagógusképzésben adják majd tovább tudásukat
a leeendő általános és középiskolai tanárjelöltek-
nek. Kevés információm van arról, hogy a már
végzettek hol és mit csinálnak, hogyan állják
meg helyüket, de a képzésre szükség van,
folytatjuk.
 Gondoltatok-e arra, hogy a drámapedagó-

giát jobban bekapcsoljátok a főiskola életébe, sőt
akár a színészek, rendezők, dramaturgok
másod-diplomás képzésévé fejlesszétek?
 A másoddiploma kérdése bonyolult és az

egész felsőoktatás egyik neuralgikus pontját
jelentő kérdés. Nehéz megértetni a jogalkotókkal
és a felsőoktatásért felelősökkel, hogy a
művész-képzésben nem lehet általános,
minden egyetemre érvényes szabályokat
bevezetni. Ez vonatkozik a normatív
finanszírozásra éppen úgy, mint a hallgató-
oktató arányra, vagy a másoddiploma ügyére.
Áthidalhatatlan ellentmondás feszül a
normatívából következő mennyiségi és a mű-
vészképzés megkövetelte minőségi elv között, s
tudomásul kell venni, hogy a főiskola bizonyos
szakain eleve másoddiplomás-képzés folyik, hi-
szen a film- és színházrendezők, de a
dramatur-

Dányi Krisztián (A fiú) és Nyílas Tünde (A le-
ány) a főiskolai Májusban, rendező: Léner
András (Gombos Gabriella felvételei)

latos közkeletű példálózásra, mert a színészek
többsége bizony nem tartja kellőképpen karban
„hangszertudását".

 A színitanodákat említettem az előbb; egy
időben sokan kifogásolták a főiskola monopol-
helyzetét, de ma már számos stúdióban, magán-
és nem magániskolában lehet színimesterséget
tanulni. Igaz, ezek államilag elismert felsőfokú
végzettséget nemigen adnak, másfelől viszont az is
igaz, hogy a szerződtetéseknél csak mellesleg
feltétel ez a végzettség. Van-e versenyhelyzet,
netán konkurenciaharc a főiskola és a tanodák
között?

 Nem érzékelek versenyszituációt, pláne nem
konkurenciaharcot. Jó, hogy szabadabb a pálya
és a pályára kerülés, ugyanakkor azt tapasztaljuk,
hogy a tanodákat sokan előképzőnek tekintik a
főiskolához, azaz rangja van az intézménynek.
Magunknak kell magunkat magasabb színvonalú
munkára, megújulásra serkentenünk, s nem a
többi, színészoktatással foglalkozó társulásnak.

 A színházak előtt is rangja van a főisko-
lának? Kérdésemben az bújik meg, hogy a vizs-
gaelőadásokon nemigen látok direktorokat, akik
kinéznék maguknak a szerződtetendő színészje-
lölteket, holott a vidéki társulatoknál jószerivel
már egyetlen fiatalnak nevezhető színész vagy
színésznő sincs. Hősökről és hősnőkről nem is
beszélve, igaz, ezek a fővárosi színházakból is
hiányoznak.

 Valóban nem jellemző, hogy a színigazgatók
rendszeresen megjelennének színésznézőben.
Ez is szerepet játszhat abban, amit a vidéki szí-
nészhiányról mondasz, de az is, hogy nálunk a
tanítás és a mesterség űzése nem válik szét -
ezért sok külföldi főiskola irigyel bennünket -, s
nagyobb a valószínűsége annak, hogy a növen-
dékek a tanáruk színházába szerződnek. Ez lehet jó
is, rossz is, de tény. A hősökről és hősnőkről csak
annyit, hogy a társadalomból is hiányoznak ezek a
típusok, s mi csak azok közül tudunk választani, akik
jelentkeznek. De hiányuk valóban égető.

 Legtöbbet a színészoktatásról beszéltünk,
de állandóan szóba kerültek a rendezők, a dra-
maturgok, a drámapedagógusok, de még a fil-
mesek is. Külön-külön. Nem lehet-e közelíteni e
szakokat egymáshoz?

 A legfontosabb teendőnkre kérdezel rá. Má-
sodik rektori periódusom legelső feladata, hogy
kialakítsuk a különböző szakok közötti együttmű-
ködés formáit. Eddig is voltak kezdeményezések,
de nem váltak rendszerré. Annyira elfoglaltak a
hallgatók, egy-egy mester körül olyan intenzív
munka folyik, hogy nagyon nehéz létrehozni a
kooperációt a rendezők és dramaturgok, a filme-
sek és színházasok között. A drámapedagógusok
bevonásáról nem is beszélve.

 Európa számos országában, ahol a gyerek-
és ifjúsági színház mint forma igen fejlett, fő-
iskolai tanulmányaik során a rendezők színé-

gok és a drámapedagógusok is széles látókörű,
általában már egyetemet végzett emberek közül
kerülnek ki.

- Ráadásul - úgy tudom - a drámapedagógusok
nem is diplomát kapnak, éppen e szak, illetve a
másoddiplomás jelleg hivatalos elismerése híján.
 Ez is a sürgősen tisztázandó és

megoldandó feladataink közé tartozik.
 Van-e kapcsolata főiskola és az ELTE

vagy más egyetem bölcsészkara között akár a
dráma-pedagógus-képzés, akár a tudományos
fokozatok megszerzése kapcsán?
 Szoros kapcsolat van köztünk és az ELTE

között, az említett témákban pedig a megbeszé-
lések intenzív előkészítő stádiumban vannak.
 Sok kritika éri a főiskoláról kikerült

színészeket a beszédükért, beszédtechnikai
hiányosságaikért Ez persze nemcsak az itt
végzetteket érinti, hanem - még súlyosabban - a
határon kívüli főiskolákról kikerülteket vagy a
különböző színi-tanodák látogatóit is.
 Gyakran indokoltak a szemrehányások,

de ezzel kapcsolatban három dologra szeretném
fel-hívni a figyelmet: mindenekelőtt arra, hogy
rend-kívüli mértékben leromlott az a nyelvi közeg,
amelyben élünk, s élnek a színészek is, a rádió és
a televízió pedig szinte etalonná teszi ezt a rontott
nyelvet. De nem hanyagolható el a rendezők-s
magamat is idesorolom - felelőssége, ugyanis,
tisztelet a kivételnek, a próbákon nem-igen
törődnek-törődünk a szövegmondás tisztításával.
Persze a színészek is felelősek beszédük
tisztaságáért, helyességéért, csak utalni szeretnék
a zenészek állandó gyakorlásával kapcso-
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szek is készítenek legalább egy ilyen jellegű pro-
dukciót, s ebben hathatós közreműködők a drá-
mapedagógusok, mint akik az életkori sajátossá-
gok érvényesítésével éppen úgy tisztában van-
nak, minta nélkülözhetetlen improvizációs tech-
nikákkal. Talán meg lehetne itt is honosítani ezt
a gyakorlatot, különös tekintettel a hazai gyerek-
színházi állapotok siralmas voltára.

- Az ötlet nem rossz, érdemes gondolkodni
rajta. Mint ahogy azon is, hogy miként lehet a
hallgatók igényeit felpiszkálni. Ugyanis meggyő-
ződésem, hogy intézményünk minden szempont-
ból nyitott, de a tanulók a meglévő lehetősé-
gekkel sem mindig élnek, újabbakért pedig alig-

alig bombáznak bennünket. Büszke vagyok arra,
hogy nyelvi gettóba zárt kultúránknak i is ablakot
tudtunk nyitni külföldi kapcsolataink, találkozóink
révén, s arra is, hogy hallgatóink nemzetközi meg-
mérettetésben is megállják helyüket. De elégedet-
len vagyok, ha arra gondolok, hogy a most tanulók
a jövő század színházának lesznek alkotói, meg kell
találniuk, ki kell alakítaniuk a maguk szí házeszmé-
nyét, s ehhez a kihíváshoz képest bizony kevés a
kezdeményezőkészségük, az alkotó elégedetlensé-
gük. Enélkül pedig nincs művészet, ni cs színház.
Mi szeretnénk maximális lehetőségeket biztosítani
a tanuláshoz, a munkához, a kísérletezéshez,
tessék élni ezekkel a lehetőségekkel.

realista játékstílus hagyományát sajátítják el, így a
stilizálás merészebb érvényesítésével kísérletező
rendezések is gyakran a hazai előadások
többségének játékmódját uraló konvenciók felé
fordulnak, s emiatt jócskán veszítenek kezde-
ményezőerejükből. (Példaként - a főiskolán tanító
- Marton László Macbeth-rendezését említ-
hetnénk.) Az idén végzett rendezők előadásainak
többségét szintén az a kisrealizmus határozza
meg, amely a szöveget tekinti domináns színházi
jelrendszernek, és annak lehető legprecízebb „ki-
bontását", más ,jelrendszerek által történő fel-
erősítését tűzi ki céljául. Nem túlzás talán azt
állítani, hogy ez a tradicionális szemlélet már
magát a darabválasztást is meghatározza,
amennyiben a rendezők figyelme eleve olyan
dráma-szövegekre esik (feltéve, hogy nem
megadott feladatokról van szó), amelyek
esetében látszólag kézenfekvőnek tűnik a
megtanult játékstílus alkalmazása.

Részletekbe menő realizmus

VÉGZŐS RENDEZŐHALLGATÓK MUNKÁIRÓL
997-ben öt olyan rendező szakos hallgató
végzett a Színművészeti Főiskolán,
akiket eredetileg színháztudomány és
dramaturg szakra vettek fel, majd
hároméves (alap)-képzést követően

alkalmasnak találtak arra, hogy Babarczy László
és Ascher Tamás osztályában két évig
színházrendezést tanuljanak, és ezen „tárgyból"
diplomát szerezzenek. Az egyre növekvő számban
és súllyal megjelenő színházi stúdiók, illetve
iskolák ellenére a „szakemberek" képzését még
mindig monopolizáló Vas utcai intézményben
ezzel új gyakorlat vette kezdetét, mely szerint
immár nem öt, hanem két-három évenként
kerülnek a pályára diplomás rendezők. Kérdés
azonban, hogy az 1996-97-es évadban
Budapesten és Kaposváron bemutatásra került
vizsgarendezések meggyőznek-e a főiskolán tör-
tént oktatásszerkezetbeli változások létjogosult-
ságáról.

Nem feltétlenül baj, hogy több rendező fog
dolgozni a hazai színházakban, mert egyrészt
fiatalabb rendezőinknek is jelenleg körülbelül két
előadás létrehozására van lehetőségük egy évad-
ban, ami reálisnak nevezhető (bárha belegondo-
lunk, hogy a próbafolyamat általában négy-öt
hétig tart, akkor bizony kevés), másrészt a szak-
ma egészségének megőrzése szempontjából
nélkülözhetetlen a különböző színházi elképzelé-
seket megvalósítani látszó produkciók (másféle
utakon járó) rendezőinek „legitim" működése.
Problematikusnak vélem viszont, hogy a főiskolai
hallgatóknak csupán két évük van a rende-

A realista előadásokból jól ismert, az egyes
szereplőket jellemző tevékenységek a legfel-
tűnőbb módon Révész Ágota rendezéseiben hal-
mozódnak. A Viharos éjszaka című Caragiale-
egyfelvonásos például némajátékkal kezdődik: (a
Hajdú István által dúvad férjként játszott) Titirca
kapitány inhalál, Nae rendőrbiztos (Csőre Gábor)
pedig a sparhelten sülő pecsenyét szagolgatja.
Kettejük beszélgetését ezután borotválkozás,
tyúkszemirtás é$ pálinkaivás színesíti. Az ehhez
hasonló, a színészeknek állandó színpadi elfog-
laltságot biztosító mozzanatok többnyire a karak-
terformáláshoz járulnak hozzá: Rica (a Menszátor
Héresz Attila által alakított büszke forradalmár)
megfésüli a szőrt a mellkasán, Spiridon (Samu
Nagy Ádám borzos hajú és mocskos képű parazita
tanonca) pedig hol mogyorót, hol cigarettát lop.
Ugyanakkor ezek a mozzanatok fel is fokozzák az
előadás komikumát, amely Szász János ötletes
kifejezésekben bővelkedő fordítása mellett főleg
az olyan helyzeteknek köszönhető, mint amikor
például a disznót vágó és véres kötényben
szaladgáló Chiriac őrmester (Mundruczó Kornél) a
felakasztott belek egyikét használja óvszerként a
parancsnoka nejével, Vetával (Nyilas Tünde)
lefolytatott sietős szexuális aktus-hoz. A
történések egyre inkább bohózati jellegét emeli ki
továbbá az is, hogy a Zica (Cseke Katinka) helyett
Vetának udvarló Rica belelép egy egérfogóba,
megérinti a forró sparheltet, majd kirohanása után
csörömpölés hallatszik. Ilyen, a komédiarendezés
„klasszikus" megoldásai közé számító mozzanat
szép számmal található még az előadásban:
Titirca vödröt és kést hoz, hogy „levágja" Ricát; a
szerelmesét végre megtaláló
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zés gyakorlatának elsajátítására, mégpedig úgy,
hogy előtte viszonylag általános és nem a rende-
zés elméletére orientáló képzést kapnak. Persze
korántsem az elméleti oktatás haszontalanságát
kívánom hangsúlyozni, hanem elmélet és gya-
korlat szétválaszthatatlanságát: az alkalmazás
közben megtanult dolgok nagyobb fontosságát.
Az elméleti (vagy tudományos) képzésnek nem
külön kellene folynia a főiskolán, hanem jóval
nagyobb hangsúlyt kapva kellene a rendezői
képzéssel összefonódnia. Elgondolkodtató
ugyanis, hogy a többnyire dráma-, színház- é.
művészet-történeti, valamint általános esztétikai
képzésben részesülő színházi szakembereink
saját műhely-titkaikon, tapasztalataikon és
emlékeiken kívül mennyire képtelenek a színházi
alkotás- és hatásfolyamat komplex reflexiójára,
amit számtalan megjelent esszé,
visszaemlékezés, illetve velük készült
beszélgetés is bizonyít. Ezzel szemben jó néhány
neves nyugat-európai és a erikai rendező, mint
például Peter Brook, Robert Wilson, Luc Bondy,
Peter Zadek, Elizabeth LeCompte könyveiből
vagy interjúiból szám( s olyan, az úgynevezett
„színháztudományban" közkézen forgó észrevétel
származik, amely igencsak távol áll az előadásaik
egyes részleteinek magyarázatául szolgáló
pragmatikus okok (nálunk igen gyakori)
fejtegetésétől.

Problematikus továbbá az is, hogy a Színház-
és Filmművészeti Főiskola bármilyen szakos
hallgatói csupán a pszichológiai naturalista
(Sztanyiszlavszkij-féle) színjátszás, azaz egyfajta

kis-


