
Novák Eszter: A színésznevelés, a színészképzés felelőssége  

 

A színészképzés rendkívül speciális abból a szempontból, hogy a szakmai képzés és a 

nevelés, illetve a személyiséggel foglalkozás nem választható el egymástól. Állandóan együtt 

haladnak. Az egyetemre elég fiatalon kerülnek a hallgatók, a felnőtté válásnak és az önmaguk 

felfedezésének az első lépéseinél tartanak.  

A színész alkotóanyaga leginkább önmaga. A színészettel való foglalkozás tehát huzamos 

viviszekció: állandó élve boncolás és állandó gondolkodás arról, hogy ki vagyok én, mit 

jelentek, mit jelent a testem, az alkatom, a gondolkodásom, és az miként befolyásolja a 

mondandómat, a kifejeznivalómat. Ezért a két dolog egyszerűen nem válik el. 

Az önismeretet természetesen nem lehet tanítani. A szükségességét és az arra való készséget 

azonban igen. Rá lehet ébreszteni a hallgatókat, hogy önismeret nélkül nehéz színésznek 

lenni. A színésznek feltétlenül tisztában kell lenni az alkatával. Nem csak külsőségek 

tekintetében – bár az is fontos –, hanem, hogy milyen az ő személyisége, mettől meddig tart, 

és főképpen hogy merre tágítható.  

A színészethez persze rengeteg minden más is kell. A színész eszköze a személyisége, a teste, 

a hangja, az érzelmei, az idegrendszere, az ösztönei, a képzelete, a gondolkodásmódja: 

mindez együtt. És hát a szaktudás. Tehát itt nem pszichológiai kurzus zajlik, hanem a 

színészetnek nagyon sok kézzelfogható, leírható szakmai feltétele van, és ezt feltétlenül meg 

kell tanítani. És meg kell őket tanítani jól gondolkodni. Ez a mi felelősségünk.  

 

A jó színészpedagógus, és ebben az iskolában nagyon sok van ebből, az kíváncsi. Nem az a 

dolgunk, hogy kizárólagos véleményt formáljunk a diákjainkról, hanem az, hogy az állandó 

változásban folyamatosan kíváncsiskodjunk. Akkor járunk jól, hogyha hagyjuk, hogy 

meglepetések érjenek bennünket. Kevéssé jellemző, hogy végleges döntéseket hozunk. Nem 

is lehet, mert annyira alakuló életkorban töltik itt azt az első három intenzív év, hogy nem 

lehet lezárni a róluk való intenzív gondolkodást. Később se, persze. Mikor kezdem 

megismerni a tanítványomat, és látom, hogy ő valami mást, vagy az enyémtől távoli dolgot 

gondol önmagáról, akkor nagy kérdés, hogy ezeket hogy lehet közelíteni. Ez a munka. Rögös 

az út, és állandó kételyekkel van tele. De az semmiképp sem cél, hogy egy diák olyan legyen, 

amilyennek én látom, hanem az a cél, hogy én olyannak lássam, amilyen ő, és én legyek a 

visszacsatolás munka közben. Ami nagyon sokszor indirekt, tehát természetesen a legtöbbször 

konkrét anyagokról beszélünk, azokról a dolgokról, amiket ők feladatul kapnak, vagy amikkel 

foglalkoznak. És nem direkt a személyiségükről beszélünk – így is, úgy is összefügg.  



 

Ha ügyesek vagyunk, akkor egy diák, mire gyakorlatra megy színházakba, úgy nagyjából érti, 

hogy ő ki és mi mindenre számíthat. Másrészt nagyon-nagyon gazdag, színes és széles ma 

már Magyarországon is a színházi gondolkodás és a színházi élet. Bízzunk abban, hogy a 

rendezők különleges, alanyi módon fogalmazó, szintén erős személyiségek. Egyáltalán nem 

feltétlenül biztos, hogy azt fogják meglátni a diákjainkban, amit mi gondolunk róluk. Éppen 

ez benne a jó, hát ezért kell nekik harmadév után, vagy már akár harmadévben, sokféle 

tanárral, sokféle rendezőszemélyiséggel, minél több színházcsinálóval találkozni. Lássanak 

más típusú dolgokat is a világból, mint amit az a néhány tanár (aki állandóan tanította őket) 

mond. Meg, hogy őket is más szemmel lássák az emberek. Ilyen szempontból nagyon 

változatosak az élettörténetek. Egyáltalán nem biztos, hogy az a jövő kerekedik ki egy 

tanítványunk számára, amit magunkban jósolunk neki. Nagyobb ívet futhat be valaki, akire 

nem számítottunk, vagy kivirágzik később. Az sem biztos, hogy ebben az iskolában történik 

vele a legfontosabb dolog. Itt megtanulja a szakma alapjait. Meg növekszik. És aztán jön az 

élet, ami mindenféle pozitív és negatív módon is rácáfolhat mindarra, ami itt történt. 

A lényeg, hogy nyitott, gondolkodó, készségekkel felvértezett, harcedzett és bátor színészek 

lehessenek. Mindennek együtt kell lennie, és akkor még mindig megtörténhet az, hogy valaki 

nem tud a pályán maradni. Mert nagyon sok szerencse kell, meg kell találni azokat a 

kollegákat, színházakat, rendezőket, akik bíznak bennük. Irdatlan túltermelés van, két 

színházművészeti egyetem ebben a picike országban. Hiába sok a színház és különféle 

társulat, sok a végzett színész is. Nincs garancia. Persze más szakmáknál sincs.  

 

Az osztályvezető tanárnak a diplomaosztóig mindenképpen nagyon sokat kell avval 

foglalkoznia, hogy mi történik a diákjaival, hogy kiket hívunk hozzájuk dolgozni, hogy 

találjunk nekik színházakat, ahol gyakorlatra fogadják őket, hogy eljuttassuk az itt készülő 

előadásokat a színházvezetőkhöz, utóbbit több-kevesebb sikerrel. És aztán persze az jó, 

hogyha utána is tudunk róluk. Egy-két évig mindenképpen a munkámhoz tartozik egy erősebb 

nyomkövetés. A pályakezdés nagyon nehéz, és hogyha esetleg valaki munka nélkül marad, 

akkor igyekszem, szoktam segíteni, hogy sikerüljön neki. Mert aki nem kezdi el a pályát az 

iskolából kikerülve, az első három évben mondjuk, az nem marad a pályán, mert egyszerűen 

nem ismerik meg. Annak nincs esélye. Később, hogyha már elkezdődik egy élet, akkor a 

kíváncsiságom hajt. Ha megkeresnek, akkor igyekszem segíteni, de az nem tud a dolgom 

lenni. Akkor már új diákok vannak itt, ebben az épületben, és a legfőbb dolgom, hogy az ő 

felkészítésükkel foglalkozzak.  



 

Minden munkában, a színésszel való munkában is nagyszerű dolog, hogyha a közös 

gondolkodást nem kell elölről kezdeni. Amikor az ember később tanítványaival találkozik 

(ami, ahogy öregszünk, egyre inkább és egyre könnyebben előfordul), akkor egyszerűen 

remek dolog, hogy van egy közös alap, hogy értjük egymás nyelvét, még akkor is, hogy ha 

esetleg évek teltek el. Van egy közös szótár. Én ebben amúgy is hiszek, a társulatban való 

dolgozásnak volnék a híve, ha lehetne hinni ebben. Végezzük a dolgunkat. Ő színész, én 

rendező vagyok, ő egy társulatnak vagy egy adott alkotóközösségnek abban a pillanatban már 

egyenjogú tagja. Mindegy, hogy az embernek tanítványa volt vagy nem, ha már ismerjük 

egymást, akkor gyorsabban lehet eljutni a közös alapok lefektetéséig, mintsem amikor az 

ismerkedés időt igényel. 

 

Bizonyos értelemben egy osztály is olyan, mint egy társulat. Ezt igazából az ember már egy 

picit a felvételinél is szempontnak tekinti. Természetesen az egyéni tehetség, képesség 

szempontja az mindenek fölött van a felvételinél. De mégis, amikor elkezd kialakulni, hogy 

kik lesznek egy osztálynak a tagjai, az ember óhatatlanul összenézi kicsit az embereket. A 

felvételi alatt nyert benyomások alapján a különböző személyiségek egymás mellettiségét is 

figyelembe vesszük. Akkor fognak hasznosan és jól dolgozni, hogyha ki lehet belőlük nézni 

tulajdonképpen egy kis társulatot. De olyan természetesen nincs, hogy valaki irdatlan 

tehetséges és azért nem nyer felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, mert nem 

passzol ebbe a kis társulatba. Ez nem is romantikus kérdés, hanem egyszerű praktikum. 

Jobban lehet dolgozni, hogyha úgy érzi az ember, hogy jó lesz a gyúerő, meg az energia a 

tizenvalahány ember között. 

 

Nagyon nagy átalakuláson ment keresztül a színházi rendszer és a műsorstruktúra is az elmúlt 

tíz-tizenöt évben. A műfajok átjárhatóbbak lettek, és többféle kis társulat is van. Ez 

nagyszerű. De nagyon sok a színházipari termék is, a színházak egyre inkább ki vannak 

szolgáltatva bevételüknek. Még többféle ízlés és ízléstelenség keveredik, mint korábban. A 

politikai preferenciák is egyre erősebbek, és mi nem állunk ebben előkelő helyen. Kérdés, 

hogy bélyeg lesz-e a hallgatóidon a szaktudás, illetve az, hogy hol szerezte azt. Jó lesz neki 

vagy rossz,  hogy az SZFE-n tanult? Nagyon erős a versenyhelyzet és mostanság eleve 

hátránnyal indulunk. (Nemrégiben az is felmerült, hogy a vidéki színházakba majd csak 

Kaposvárról mennek hallgatók gyakorlatra – riasztó és életszerűtlen felvetés, de 

megtörténhet.) 



Ezek a szempontok természetesen befolyásolják az oktatást, mert másképp kell a diákokat az 

életre felkészíteni. És ez engem is megváltoztathat. Sokat gondolkozom azon, hogy alább 

adjak-e a mániáimból és a kíméletlenségemből, és próbáljam-e őket arra is felkészíteni, hogy 

megengedőbbek legyenek a rossz színházzal szemben? Mert ha nem azok, akkor elvéreznek. 

És hogy ezt miként lehet a tanításban arányban tartani? Az ember csak a maga ízlése és 

gondolkodásmódja szerint tud tanítani. (Bár legkevésbé az ízlést lehet tanítani.) De hogyan 

tegyem őket megengedővé, mikor én magam sem vagyok az. Nem tudom elfogadni a 

felszínességet, a készületlenséget, az elemzetlenséget, a rossz ízlést, a dilettantizmust. Arra 

meg tudom őket tanítani, hogy önállóan, segítség nélkül is gondoljanak valamit a szerepükről, 

a feladatukról, hogy legyen mondandójuk, de arra hogyan készítsük fel őket, ami ténylegesen 

vár rájuk? És vajon dolgom-e ez nekem? Mert végülis ez egy kenyérkereső szakma is, majd 

ebből kell eltartsák a családjaikat. Tanulnak itt egy szakmát. Egyrészt szép dolog a szerelem 

meg a művészet, a saját ízlés, másrészt meg hát van egy szakmájuk, amiből meg kellene tudni 

élni.   

Sok minden változott. Ezelőtt tíz évvel kapásból azt válaszoltam egy harmad-negyedéves 

hallgatónknak, hogy ne menjen el harmadrangú sorozatba vagy Túró Rudi reklámba. Most 

meg azt mondom, hogy menjen el, mert élnie kell! Egyszerűen nincs jogom azt mondani, 

hogy ne, ne menj. Miért ne menjen el? Menjen el, mert látom, hogy az, aki több Túró Rudi 

reklámban szerepel, az több főszerepet kap a színházakban. Mert a színháznak szempont az 

ismertség. És a hülye Túró Rudi reklám erősebb tőke lesz, mint egy kiemelkedő alakítás vagy 

akár a tehetség. Ez régen egyáltalán nem volt így.  

Igen, van, hogy pánikba esik az ember, mert nem látja elég hasznosnak vagy időszerűnek azt, 

amit képvisel. És ez nyilván befolyásolhat. Csak alattomosan, furcsán. Valamin rajta se kapja 

magát az ember, és van, amit tudatosan csinál. Sajnos nem tudom azt állítani, hogy nem 

befolyásol. Illetve nem tudom, hogy sajnos-e, hiszen nem lehet a körülöttünk lévő életet 

semmisnek tekinteni, és bezárni egy egyetem kapuit. Állandóan nézni kell, hogy mi a világ, 

hogy hogyan alakulnak a dolgok, az ízlések. Meg kell próbálni a meggyőződést úgy tanítani, 

hogy a diák helyt tudjon állni a nem feltétlenül én ízlésemmel azonos világban is. 

 

 

 

 


