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álint Lajos, színiakadémista anyám pótpapája 1964-ben, amikor érettségiztem,
és már két éve eltökélten drámákat írtam, azt mondta, hogy nem érdemes a
Színművészeti Főiskolára jelentkeznem, mert ott nincs kitől tanulni. Nádasdy Kálmán, Várkonyi, Major, Ádám
Ottó tanított akkoriban a Főiskolán,
mint utóbb, már bölcsészként megtudtam. Lulu
bácsi, Hevesi Sándor egykori dramaturgja vérig
volt sértve, hogy nem hívták meg órát tartani.
Először akkor léptem be a Vas utcai épületbe,
amikor Székhelyi József 1970-ben megmutatta a
darabjaimat kedvenc tanárának, Gyárfás Miklósnak, aki meghívott, olvassam fel az egyiket a rendezőhallgatóknak. A velem egykorú ifjak unottan hallgatták a lámpalázas felolvasásomat, és úgy bámultak,
mint egy gombostűre tűzött bogarat: Ascher, Illés
István, Karinthy Márton, Kornis, Meczner, Nagy
András László, Romhányi, Szőke István, Valló. Bírálóim magabiztosak voltak, és lekezelők, első hallásra
tisztában voltak a mű értékeivel és hibáival. Gyárfás
nemsokára esti drámaíróosztályt indított, engem
azonban nem hívott; innét tudom, mit éreznek, akik
nem jutnak be a Főiskolára.
Sok mesterről meséltek legendákat a Főiskola
egykori hallgatói; egyiküket, Pártos Gézát, aki '69ben emigrált, 1985 novemberében ismertem meg,
amikor Babarczy Kaposvárra hívta, ahol dramaturgként dolgoztam. A Pán Péter volt Pártos első
itthoni rendezése Lukáts Andor címszereplésével,
csaknem az egész társulat játszott benne. Kétheti
próba után egy péntek este Pártos váratlanul
azt kérte, írjam át az egész darabot, mert úgy,
ahogy van, pocsék. Vasárnap reggelre lettem kész, aznap délelőtt kezdte próbálni,
a színészek zokszó nélkül átvették az új
példányukat; kedden megvolt a bemutató. Senki másnak meg nem tettük volna, de nem is lett volna társulat, amely
erre képes. Megértettem, miért rajongtak az egykori tanítványai azért a kicsi
emberért, a jóga és a tánc megszállottjáért, a végtelenül kedves diktátorért, Weöres Sándor mellett a másik nagy magyar
drámaíró, Füst Milán felfedezőjéért.
1991-től 2019-ig Osztovits Levente, Horvai István és Kapás Dezső, Székely Gábor, Babarczy László, Zsámbéki Gábor, Kerényi Imre, Schulze Éva és
Orsós Jakab, Meczner János, Csizmadia Tibor, Radnai Annamária, Jákfalvi Magdolna, Kárpáti Péter,
Forgách András, Upor László, Bagossy László osztályában tanítottam, sokuknak egymást követő több
osztályában is; vizsgákat néztem, voltak köztük fe-

„Eltérő
szemléletük
és alkatuk
ellenére
volt bennük
valami
közös: atyák
voltak és
tyúkanyók,
szellemi
és lelki
vezetők napi
huszonnégy
órában.“

lejthetetlenek, az első Ács János '78-as Beckett-vizsgarendezése. Államvizsgákon és doktori vizsgákon
ültem bizottsági tagként a nálam immár fiatalabb
tanszékvezetők és osztályfőnökök között; diákjaim
közül jó páran lettek maguk is tanárok; sokan a barátaim. 1978-tól pontosan húszévenként Horvai István, Békés András és Hegedűs D. Géza rendezte meg
az osztályában egy-egy darabomat, jelentős színészek feltűnésének lehettem tanúja.
Eleinte csodálkoztam, hogy a termek többségében se fűtés, se szellőzés, se kréta, még szék is alig;
túl jó helyen van az Uránia-ház, hiába romos belül;
az összes kormány megpróbálta lenyúlni, és az állami támogatást mindegyik következetesen csökkentette. Álmosan kódorogtak a diákok, mert hajnalig
próbáltak, csak éjjel értek rá a külsősök. Óra közben hol kopácsoltak, hol nem; egyre zűrösebb lett
a teremkiosztás, olykor félév közben is vándorolni
kellett; e 29 év alatt azonban mindig fel-felcsillant
a diákok szelleme, elvégre sokfordulós szűrés után
vették fel őket. Megszoktam, hogy egyre kevésbé
olvasottak; nem ők tehetnek róla; amerikai egyetemistákat oktatva már a nyolcvanas évek végén
rájöttem, hogy a lexikai tudás és történelmi ismeret
számonkérése helyett a kiválasztott remekmű minél alaposabb elemzésére kell törekednem.
Az osztályfőnökök többsége a poroszos rendszerben is tutorként viselkedett. Eltérő szemléletük
és alkatuk ellenére volt bennük valami közös: atyák
voltak és tyúkanyók, szellemi és lelki vezetők napi
huszonnégy órában. Talán Ódry Árpádtól ered ez a
hagyomány, aki szívósan védte a diákjait és a Főiskolát a támadások ellen. A mai tanárok a mestereikhez hűen alakították a saját képükre az
oktatást. A diákok adottságait igyekeztek
előcsalogatni, nem pedig rájuk erőltetni
a maguk elképzeléseit. Zsámbéki régóta
sokoldalú színházi embereket képezett,
nem egyszerűen színészeket. A világ
legjobb akadémiáin is ritka, hogy elismert művészek áldozatos pedagógusok legyenek, akár óraadók, akár külsős
osztályfőnökök. Kiváló énektanárok, zenetörténészek, zenészek, beszédtanárok,
mozgástanárok, kaszkadőrök, történészek,
esztéták, tervezők, operatőrök, rendezők, vágók, szerkesztők között válogathattak a felkérő
tanárok, mindenki első szóra jött.
A kilencvenes évek végén egyszer Pauer Gyulával
bekopogtunk a titkárságra. Előadtuk: keveselljük,
hogy a minimálbér töredékét kapjuk. Tiszeker elvtárs bólogatott, és azt mondta: kevésnek kevés, de
nincs több. Odakint összenevettünk. Megtiszteltetés, hogy a Főiskolán taníthattunk.
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Egy egyetemfoglalás
históriája
A Színház- és Filmművészeti Egyetem kálváriájáról
leginkább az elmúlt hetekben szólnak a hírek, valójában
azonban több évre nyúlik vissza a 155 éves, 2000-ben
főiskolából egyetemmé lett, Magyarországon alternatíva
nélküli felsőoktatási intézmény működési modellje, oktatói
köre és filozófiája megváltoztatásának története.
A kultúrharcnak nevezett térfoglalás SZFE-hez leginkább
köthető legfőbb eseményeit foglaltuk össze.
2018. január

Kinek a kulturális diktatúrája?
címmel sorozat indul a Magyar
Idők című, azóta már megszűnt
kormánypárti napilapban.
A cikksorozattal válik
nyilvánvalóvá a kormány
és holdudvara által indított
kultúrharc.

2018. június

Orbán Viktor a kötcsei pikniken az értékek
és kultúrák küzdelméről beszél, szerinte ma
Nyugaton a bevándorláspárti, a multikultúra
elsőbbségét hirdető erők vannak az egyik oldalon,
a bevándorlást ellenző és a keresztény kultúra
elsőbbségét képviselő erők pedig a másikon.
Úgy véli, hogy az Európai Unió sokat gyengült,
mert Brüsszel nem tudta megállítani a brexitet.
A britek távozása az unióból a migráció és az
európai kultúrharc miatt következett be.

2019. november

Kirobban a „Gothár-ügy” – a Máté Gábor vezette
Katona József Színház Facebook-közleményben
jelenti be, hogy egy szerződéses munkatárs több
esetben is erkölcsi határokat átlépő módon
viselkedett a színház dolgozóival. Egy nappal
később Gothár Péter rendező, a Színház- és
Filmművészeti Egyetem tanára szintén a
Facebook-oldalán elismeri a zaklatást, másnap
az egyetem etikai eljárást kezdeményez, később
szerződést bont vele. Balliberális kulturális
oldalt és súlyos bűncselekményt emleget Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az
egyetem és a Katona József Színház vezetésének
felelősségét említi reagálásában Vidnyánszky
Attila és az általa vezetett Magyar Teátrumi
Társaság. A kormányoldal kultúrharcosai, köztük
a cikksorozatot író Szakács Árpád szerint a
liberális áramlat még mindig uralja a kultúrát,
és összefüggést villant fel a zaklatási ügy és az
érintett intézmények között. A Katona József
Színházat zaklató színházként kezdik emlegetni.

2019. november 29.

Az egyetem szenátusa nyílt pályázat útján, jogszerűen
rektorjelöltnek állítja Upor Lászlót. A fenntartó Innovációs
és Technológiai Minisztériumot vezető Palkovics László nem
tesz javaslatot kinevezésére a köztársasági elnöknek, ezért
Áder János a csaknem egy év alatt sem bízza meg.
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2019. december 11.

A képviselők 115 igen, 53 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett megszavazzák a törvényt,
amelyet közben – látva a felháborodást –
a kormány finomított. Kikerült belőle a Nemzeti
Kulturális Alap átalakítása, az emberi erőforrások
minisztere egyetértési joga a színházigazgatók
kinevezéséhez, és a független színházak
támogatásának tilalma is.

2019. december

Semjén Zsolt törvénymódosítást nyújt be a
parlamentnek. A tervezet szerint létrehozzák a
Nemzeti Kulturális Tanácsot, amelynek az lesz
a feladata, hogy javaslatot tegyen a kormánynak
a kultúra kormányzati stratégiájára, illetve
véleményezze és összehangolja a kulturális
ágazati fejlesztési terveket. A teátrumok
működéséhez szükséges forrásokat pedig
a fenntartók biztosítják majd: az állami
intézmények a központi költségvetésből, az
önkormányzati színházak a helyi büdzséből
dolgozhatnak. Az első változat megszüntette,
illetve jelentősen megváltoztatta volna a Nemzeti
Kulturális Alapot, az önkormányzati fenntartású
színházak igazgatóinak kinevezését miniszteri
egyetértéshez kötötte volna, és megszüntette
volna a független színházak működési
támogatását. A kormánypárti politikusok a
különböző színházakban napvilágra került
zaklatási ügyekkel, leginkább a Gothár-üggyel
indokolják a változtatást, de ezt az
írásbeli indoklásban sehol sem említik.

2019. december 9.
Több ezren tiltakoznak
Budapest belvárosában a
törvénymódosítás ellen.

2020. február 12.

Horváth Zita helyettes államtitkár február
17-én 14 órára, az egyébként már korábban
meghirdetett összkancellári értekezlet napjának
délutánjára, külön megbeszélésre hívja a
művészeti egyetemi kancellárokat az „intézményi
modellváltás kapcsán tartandó egyeztetésre”.
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2020. június 21.

2020. február 17.

A kancellári értekezleten előadás hangzik el a modellváltással
kapcsolatos kancellári feladatokról. Délután a művészeti egyetemi
kancellárokkal tartott egyeztetésen elmondják, hogy a tényleges
modellváltásról nincs még döntés, de elő kell készíteni egy olyan
működési modellt, amelyben a négy művészeti egyetem egy
alapítvány fenntartása alá kerül. Vonderviszt Lajos kancellár aznap
tájékoztatja Upor László rektorhelyettest.

2020. április 6.

Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely
kancelláriaminiszter aláírja a fővárosi színházakról szóló
megállapodást. Eszerint 2020-tól kezdve a főváros egyedül,
kormányzati támogatás nélkül finanszírozza a Katona József,
a Radnóti, az Örkény és a Trafó színházat, és ezeknél a
teátrumoknál a vezetők kinevezéséről a Fővárosi Közgyűlés
önállóan dönt.

2020. június 4.

2020. április 23–24.

2020. április 25.

Upor Lászlót Horváth Zita
helyettes államtitkár telefonon
értesíti, hogy az SZFE nem kap
haladékot.

2020. május 26.
2020. április

A négy művészeti egyetem rektorát és kancellárját
intézményenként külön videókonferenciára hívják,
amelyet Bódis József államtitkár, illetve Horváth
Zita helyettes államtitkár vezet. A tájékoztató
lényege: a korábbi elképzeléssel szemben a négy
egyetem egy-egy önálló alapítvány fenntartásába
kerül. Az átállás 2021-től esedékes. A négy egyetem
vezetői egybehangzóan megfogalmazzák az
átalakulással kapcsolatos kétségeiket, és azt, hogy
rendkívül rövidnek látják a rendelkezésre álló időt.

Tüntetést szerveznek Ne szavazd meg! #freeSZFE címmel a Színházés Filmművészeti Egyetem hallgatói az egyetemük modelljét átalakító
törvényjavaslat ellen. A megmozdulást az SZFE Vas utcai épülete előtt tartják,
körülbelül 500 ember gyűlik össze.

Parlamenti vita a törvényjavaslatról.
A miniszter nevében Pavlik Lívia
miniszteri biztos e-mailben kéri
Upor Lászlót, hogy másnap küldje el
az SZFE által javasolt kurátorok és
felügyelőbizottsági tagok névsorát.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem,
a Magyar Táncművészeti Egyetem és a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
külön-külön, szóban haladékot kap a
helyettes államtitkártól az átállásra.

A parlamentben
benyújtják a Színház- és
Filmművészeti Egyetem
alapítvánnyá alakításáról
szóló törvénytervezetet.
Az alapítványi
modellváltás határideje:
2020. szeptember 1.

2020. június 16.

Eötvös Péter, Udvaros
Dorottya, Röhrig Géza,
Pataki Ági, Kovalik Balázs,
Novák Eszter, Simó
György és Droppa Judit
textilművész is szerepel
az SZFE Palkovics László
innovációs és technológiai
miniszterhez szóló
levelében, amelyben a
majdani vagyonkezelői
alapítvány kuratóriumába
javasolnak kimagasló
személyiségeket.
A felügyelőbizottságba
Csóti József gazdasági
szakembert, Havas
Ágnes filmes és televíziós
szakembert, Jákfalvi
Magdolna egyetemi tanárt,
Polgár András közgazdászt
javasolják.
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2020. július 2.

A Népszavában megjelent interjúban
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti
Színház főigazgatója elárulja, hogy
„megszólították, hogy vegyen részt a
Színház- és Filmművészeti Egyetem
átalakulása után létrejövő alapítványi
kuratóriumban”.

2020. július 3.

Első figyelmeztetés címmel tüntetést tart az SZFE Hallgatói
Önkormányzata a Kossuth téren. Hiába, az Országgyűlés
megszavazza a modellváltást, szeptember 1-jétől alapítvány
lesz az intézmény fenntartója. A szavazás két részletben
zajlik, mivel a jogszabálynak minősített többségű és egyszerű
többségű része is van. Előbbit 135 igen, 60 nem, utóbbit
131 igen, 61 nem szavazattal fogadja el a parlament.

2020. július 31.

A minisztérium bejelenti, hogy a kuratóriumi elnök
Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház
főigazgatója, egyetemi tanár lesz. A kuratórium
tagjai: Bacsa György, a Mol stratégiai ügyvezető
igazgatója, Lajos Tamás operatőr-producer, Rátóti
Zoltán színész-rendező és Világi Oszkár, a Slovnaft
Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója.
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2020. augusztus 1.

Azonnali hatállyal felbontja az egyetemmel
kötött szerződését Zsámbéki Gábor. Gáspár
Máté, az Elméleti és Művészetközvetítői
Intézet megbízott vezetője a Facebookon
közli, hogy minden posztjáról lemond az
SZFE-n.

2020. augusztus 2.

A hallgatói önkormányzat nem fogadja el a
kuratóriumot, mivel korábban azt szerették
volna, hogy legalább két, az egyetem által
delegált jelölt is kerüljön be a grémiumba.
Ez azonban nem valósult meg.

2020. augusztus 26.

Nem csak az SZFE tulajdoni jogát gyakorló alapítvány
kuratóriumába, annak felügyelőbizottságába sem kerültek be
azok, akiket az intézmény vezetése javasolt. A kinevezésekért
felelős minisztérium Nemcsák Károlyt, a József Attila
Színház igazgatóját, Szapáry Györgyöt, Orbán Viktor korábbi
tanácsadóját és Windisch Lászlót, a második Orbán-kormány
minisztériumi főosztályvezetőjét, a Magyar Nemzeti Bank
korábbi alelnökét válogatja be a testületbe.

2020. augusztus 28.

Az SZFE szenátusa elfogadhatatlannak tartja a
Vidnyánszky Attila által már aláírt új egyetemi
alapdokumentumokat, amelyek – a korábbi ígéretekkel
ellentétben – az intézmény autonómiájának minden
lényeges elemét felszámolják. Az új tulajdonos
szándékai szerint szeptember elsejétől a szenátus, az
egyetem legfőbb döntéshozó szerve többé nem dönthet
saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele a
költségvetésbe, nem fogadhatja el intézményfejlesztési
tervét, nem választhatja meg az egyetem rektorát, nem
jogosult önállóan intézetvezetőket és osztályvezető
tanárokat kinevezni, osztályokat indítani.

2020. szeptember 1.

A hallgatók a demonstráció után elfoglalják és kordonokkal lezárják
az épületet, ahová a kuratórium tagjait, illetve az egyetemen nem
tanuló és oktató embereket nem engedik be. Autonómiaköveteléseiket
pontokba szedve közlik. Azóta ők és a velük szolidaritást vállalók napi
őrséget állnak. A szabad egyetem himnuszaként népdalfeldolgozással
megszületik a Titkos egyetem című dal, amelyet a napi
sajtótájékoztatókon, demonstrációkon is elénekelnek. Felmond két
tanár: Pelsőczy Réka és Bárdos András.

2020. szeptember 2–3.

Megjelennek az első, a szolidaritást jelentő piros-fehér szalagok
Budapest- és országszerte. Egyre több hazai és külföldi művész,
tudós, intézmény, teátrum, egyetemi hallgatói szervezet áll ki
az SZFE autonómiájáért, és civilek is kifejezik szimpátiájukat,
élelmiszerrel, tárgyi és pénzadományokkal segítik az
egyetemfoglalókat. Mindeközben Vidnyánszky Attila közli,
hogy szívesen találkozna a hallgatókkal. A lemondott vezetők
elfogadják a meghívást, ám a tárgaláson nem érnek el eredményt,
a hallgatók – miután a Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumot
illegitimnek tekintik – visszautasítják azt.

2020. szeptember 4.
Máté Gábor is felmond.

2020. augusztus 17.

Székely Gábor rendező, egyetemi tanár,
az egyetem volt rektora Vidnyánszky
Attilához címzett nyílt levélben így
fogalmaz: „Az ön által »felügyelt«
egyetemen szeptember 1-től szerződésemet
felmondom, megkezdett munkámat, ha az
osztályfőnökök igénylik, bérezés nélkül
folytatom. Súlyos tévedéseiért kérjen
bocsánatot, vagy szégyellje magát!”
A lépést nagy vihar követi, levelek,
felszólalások jelennek meg az interneten.
Később egy a Népszabadságban 1975ben megjelent tudósítás Székely Gábor
egy MSZMP-kongresszuson mondott
beszédéről kavar még nagyobb vihart.
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2020. szeptember 8.

A hallgatók felszólítják az Innovációs
és Technológiai Minisztériumot (ITM)
vezető Palkovics Lászlót, hívja vissza az
egyetem élére kinevezett kuratóriumot.
Eközben közleményt ad ki az Állami
Számvevőszék. A testület szerint az
SZFE gazdálkodását mintegy 10 éve
sorozatos és visszatérő szabálytalanságok
jellemzik, és felhívja a figyelmet a Színházés Filmművészeti Egyetem (SZFE)
modellváltásával kapcsolatos, a törvényi
előírások érvényesítését biztosító átadásátvétel előkészítésére és megvalósítására a
közpénzekkel és közvagyonnal való átlátható
elszámolás megteremtése érdekében.
Az egyetem reagál az ÁSZ közleményére,
eszerint a fenntartói jogok átadás-átvételének
fenntartói szinten kell megtörténnie, az
egyetem és a kuratórium viszonylatában
nincs átadás-átvétel, az egyetem
jogfolytonosan működik.
A szabálytalanságokra felelve pedig azt
írják: amennyiben „bármi igaz volna az ÁSZ
sejtéseiből, nem szívesen lennének az EMMI
és az ITM (volt fenntartó minisztériumok)
illetékesei helyében, hiszen hogy hagyhatták
ezt az egészet az elmúlt tíz évben, ha az
ÁSZ már rég rávilágított a súlyos működési
hiányosságokra”. Az ÁSZ viszonválaszában
állítja, hogy problémák vannak az intézmény
gazdálkodásában.

2020. szeptember 10.
2020. szeptember 6.

2020. augusztus 31.

Lemond az intézmény vezetése: a rektori
feladatokat ellátó Upor László, Novák Eszter
rektorhelyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó,
illetve a két intézet vezetője: a filmes Balázs
Gábor és a színházas Bagossy László. A vezetői
munkájukról mondanak le, oktatóként tovább
szándékoznak dolgozni. A felmondási idejük 30 nap,
azaz október 1-ig ellátják vezetői feladataikat is. Ezt
követően szerződést bont az intézménnyel Ascher
Tamás, Enyedi Ildikó pedig nyilvánosságra hozza,
hogy augusztus 28-án felmondott. Este szolidaritási
utcabált rendeznek a Vas utcában a hallgatók.

Élőláncos demonstrációt tartanak a hallgatók: a Vas
utcából a Parlamentig juttatják el a Magna Charta
Universitatumot, amelyben lefektették azokat az
alapelveket, amelyek szerint hajlandóak tárgyalni
az iskola fenntartójával. Az élőlánc elindulása előtt
Upor László bejelenti, hogy az egyetemfoglalókkal
egyetértésben a tanév rendjét megváltoztatta,
a hétfői évnyitót egy héttel elhalasztotta, a
beiratkozás határidejét pedig szeptember 13-ig
meghosszabbította. Az élőlánchoz több ezren
kapcsolódnak, a résztvevők szimpátiáját az adott
ügy mellett az is kivívja, hogy a megszokottól eltérő
hangulatú, performanszként is értelmezhető
a demonstráció, amelyet később sokan a
magyarországi tüntetéskultúra megújításaként
aposztrofálnak.

Sztrájkköveteléseket nyújtottak
be a kormánynak a Színházés Filmművészeti Egyetem
(SZFE) dolgozói – jelentették be
sajtótájékoztatójukon. Álláspontjuk
szerint az új alapítványi fenntartó
alapítói okirata, illetve szervezeti
és működési szabályzata a
munkavállalók érdekeit is sérti, ezért
a dolgozók munkabeszüntetéssel
csatlakoznak a tiltakozáshoz. Az
első napon 85-en csatlakoztak
a kezdeményezéshez. Eközben
Vidnyánszky Attila a Népszavának
adott interjúban együttműködési
készségéről beszél. Egyben elsimeri:
„Ha csak az utóbbi két hónapot
vizsgáljuk, akkor van, amiben a SZFEnek igaza van, ezt nem tagadom, de ez
a folyamat jóval korábban kezdődött.”

10 VAS UTCAI POLGÁROK

VAS UTCAI POLGÁROK 11

Egy egyetemfoglalás históriája
2020. szeptember 13.
Nyílt napot tartanak a hallgatók és
oktatók a „titkos egyetemen”.

2020. szeptember 14.

Az innovációs tárca szerint törvényes volt
az SZFE kuratóriumának a kijelölése,
ezért azt kérik a hallgatóktól, hogy velük
egyeztessenek. Megkezdődik a tanév,
a hallgatók kísérleti tanköztársaságot
alakítanak.

2020. szeptember 19.

Csernai Mihály, az SZFE Hallgatói Önkormányzatának
elnöke a Népszavának adott interjújában a blokád
fenntartásáról beszél. Upor László az Origo cikkére
reagálva elmondja, hogy szabadegyetemet valóban
szerveztek augusztusban, ám ennek célja nem a blokádra
való felkészítés, hanem a modellváltással összefüggésben
annak társadalomtudományi, politikai, filozófiai,
művészeti vonatkozásainak körbejárása volt.

2020. szeptember 15.

2020. szeptember 16.

2020. szeptember 18.
A kormányoldalhoz köthető
Origo arról ír, hogy az egyetemen
augusztusban négynapos tábort
szerveztek, amelynek témája a lap
szerint az egyetemfoglalás és a
blokád volt.

A hallgatók bejelentik, hogy panaszbeadványt nyújtanak be
az alapvető jogok biztosához és az oktatási jogok biztosához,
mert úgy érzik, a fenntartói intézkedések egyértelműen sértik
autonómiájukat. Upor László sajtótájékoztatón jelenti be, hogy a
szeptember elseje óta elvégzett 109 Covid-teszt közül a hétvégére
tíz pozitívnak bizonyult. Szerinte ez is azt bizonyítja, hogy a
fertőzésveszélynek leginkább azok a hallgatók vannak kitéve, akik
valamiféle kontaktórán vesznek részt, tehát társas éneklésen vagy
más órán. Este hallgatók demonstrálnak a Nemzeti Színház előadása
idején a teátrum előtt. Bent Márai Sándor Kassai polgárok című
darabját játsszák, kint szintén Márait idéznek. Másnap a Nemzeti
Színház politikai demonstrációnak tartja a flashmobot, amely
szerintük megzavarta a nézőket, a teátrum dolgozóit, valamint az
előadás alkotóit. Eközben ellendemonstráció zajlik a Vas utcában,
4-6, maszkot viselő fiatal egy létrát támasztva felmászik az előtetőre,
füstbombát gyújt, majd elmenekül. Az akció alatt egy molinót is
kifeszítenek, amelyre az van felírva: „Itt nem lesz 1968!”

2020. szeptember 29.

A kuratórium kezdeményezésére távozik az egyetem
kancellárja, Vonderviszt Lajos, aki szeptember 3-án írta
alá új szerződését munkájának folytatásáról. Az SZFE
vezetésével harmonikusan együttműködő Voderviszt
Lajos helyére Szarka Gábor ezredes, a honvédelmi
miniszter korábbi kabinetfőnöke kerül. A kuratórium
közleménye szerint elkezdődik az átadás-átvétel
folyamata, Szarka Gábor azonban a helyszínen nem tud
részt venni a munkában, mert a hallgatók nem engedik
be az épületbe.

2020. szeptember 25.

A kuratórium felhatalmazza magát,
hogy pályázat nélkül nevezhesse ki a
rektorhelyetteseket, akiket – a szenátus
egyetértése és pályázat nélkül, legfeljebb
egy év időtartamra – az intézetvezetői
feladatkörrel is megbízhatnak.

Vidnyánszky Attila egy a Demokratában
megjelent interjúban hangsúlyozza, hogy
ha tényleg ő az egyedüli akadálya annak,
hogy az álláspontok közeledjenek, félre
fog állni, mert neki ez nem hatalmi kérdés,
és soha nem is volt az a típus, aki „két
kézzel kapaszkodik mindenféle igazgatói
székekbe”.

2020. szeptember 21.

2020. szeptember 20.

Kerékpárral demonstrálnak a hallgatók és
szimpatizánsaik a Kossuth téren. A piros-fehér
szalagokat és a charta példányait a rendőrök
felszedetik. Az egyetem közleményt ad ki,
amelyben arról számolnak be, hogy: „a fenntartó
kuratórium a napokban ismét egyoldalúan – és
ezúttal bizonyíthatóan jogszabályba ütközően —
átírta az egyetem szervezeti és működési rendjét
(SZMR). A módosítással a testület megteremtette
a maga számára az akadémiai munkába történő
közvetlen, fékek és ellensúlyok nélküli beavatkozás
lehetőségét.” Ezért a Színház- és Filmművészetért
Alapítvány felügyelőbizottságához fordulnak, hogy
vizsgálja meg a kuratórium törvényes működését,
figyelmeztesse mandátumának korlátaira és valódi
feladatainak ellátására; beszámolnak az újabb
fejleményekről a Magyar Rektori Konferencia és
a HÖOK elnökségeinek, felkérve őket az ágazati
érdekek képviseletére; az egyetem autonómiájának
és törvényes működésének helyreállítása érdekében
négy keresetet nyújtanak be a bírósághoz.

Az egyetem munkatársai és dolgozói figyelmeztető sztrájkot
tartanak, amelynek idején az Ódry Színpadon az SZFE
mellett kiálló nyilatkozatokat olvassák fel; ezt követően a
kuratórium a kancellártól bekéri a résztvevők név szerinti
listáját – derül ki az intézmény sajtóközleményéből.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulnak. Lajos Tamás kuratóriumi tag az
ATV-nek nyilatkozik: Amennyiben a bíróság kimondja,
hogy jogszerű az oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív
oktatást szervez. Szavaira a HVG megkeresésére a hallgatók
részéről Szurdi Panni reagál: „Értelmetlennek látunk egy
külső helyszínen megvalósuló alternatív oktatást, valamint
fizikai képtelenségnek tűnik részt vennünk benne. Ha
akarnánk sem lehetnénk egyszerre két helyen. Hallgatók
nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas
utcában.”

2020. szeptember 27.

Újabb demonstráció: karneváli hangulatban
gólyalábasok, színes bábok és zenészek
demonstrálnak civilekkel együtt a Hősök teréről a Vas
utcába vonulva. Facebook-oldalán a feljelentéseiről
ismert Tényi István megírja, hogy helyszíni
járványügyi vizsgálatot kért az egyetem ügyében.

2020. szeptember 28.

Virtuális vizsgafilmfesztivált rendez az
intézmény, amelynek keretében 48 órán
keresztül online és ingyenesen elérhetővé teszi
az elmúlt évtizedek diákmunkáit az egyetem
Vimeo-csatornáján.

2020. szeptember 30.

A dolgozók bejelentik, hogy október 1-től
kétnapos sztrájkba lépnek, amit a kuratórium
jogszerűtlennek tart, ezért bírósághoz fordul.
Vidnyánszky Attila nyilvánosságra hozza,
hogy Novák Emil filmrendező lesz az egyetem
általános rektorhelyettese, Zalán János színész,
producer pedig oktatási rektorhelyettesként
dolgozik október 1-től. Este a leköszönő
vezetőséget az egyetemi polgárság búcsúztatja,
miközben őrt állnak, éjszaka pedig szolidaritási
virrasztást tartanak az Egyetem téren.

2020. október 1.

Miután a hallgatók szerda este a sajtóból
értesülnek arról, hogy a kuratórium
pályáztatás nélkül nevezett ki az intézmény
élére két új rektorhelyettest, éjszaka
úgy döntenek, hogy a Vas utcai épület
után blokád alá veszik az SZFE Film- és
Médiaintézetének Szentkirályi utcai
épületét is. „Követeléseikből továbbra
sem engednek a hallgatók – amíg a
minisztérium azokat nem teljesíti, az
épületek blokádját fenntartják. A mai
naptól az egyetemi dolgozók sztrájkja
is erősíti a teljes egyetemi polgárság
autonómiáért folytatott küzdelmét”
– írják közleményükben.
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Szelíden képviselt
szabadságvágy
Az SZFE ügye sokakat sarkallt kiállásra. Bánfalvi Eszter,
Bánsági Ildikó, Blaskó Péter, Cserhalmi György, Karafiáth
Orsolya, Kovács Patrícia, Schilling Árpád, Stohl András és
Udvaros Dorottya is szót emelt az egyetemi autonómiáért.

B

ánfalvi Eszter egyike azoknak az elkötelezett színházi alkotóknak, aki mindent
megtett azért, hogy színész lehessen.
Volt stúdiós és segédszínész, miközben
többször is felvételizett a Színház- és
Filmművészeti Egyetemre, amit azután
2007-ben fejezett be Novák Eszter és
Ascher Tamás osztályában. Idén pedig
július 3-án az első, az egyetem autonómiájának
csorbítása elleni tüntetésen is ott énekelt a hallgatókkal a Kossuth téren.

„Persze, hogy mentem,
hiszen elfogadhatatlannak
tartom, hogy szisztematikusan tönkretegyék azt a
szakmát, ami sokunk életét jelenti.
Mindig lehet fejleszteni, javítani egy intézmény
működését. Az SZFE-n is volt és van rá igény és
nyitottság. Szerintem senki sem utasítaná el, ha
bedőlne a kivéreztetett egyetem ajtaján egy rakat
pénz, hogy nesze, alkossatok szabadon! A kérdés
az, hogy hogyan. Na meg, hogy a változtatások közösen, az egyetem tanáraival és diákjaival együttműködve szülessenek meg. Nem egyoldalúan,
ideológiai feltételekhez kötve, a jelenlegi munka,
struktúra ismerete nélkül. Érthetetlen és ijesztő
számomra az az oly sokszor elhangzó általános
ítélet, hogy minden, ami most és eddig ott zajlott:

rossz, egyféle és kirekesztő. Minden. A kukába
vele. Ellenben a tervezett nagy reformokról nincs
semmi konkrétum. Van helyette megbélyegzés
meg háttérhatalmazás. Azt pedig, hogy időről időre megpróbálják cselekvőképtelen, befolyásolt és
mások által irányított gyerekeknek beállítani az
egyetem hallgatóit, kikérem magamnak. Petőfi 26
évesen halott volt. Szóval hagyjuk ezt az életkort
alapul vevő lekicsinylést. Ők mindannyian fiatal
felnőtt, pályakezdő kollégáink, akik a szakmájukat
szeretnék tanulni szabad és átlátható feltételek
között. Jelen pillanatban ők mindent kockáztatnak, hisz nem kerékbe törik a karrierjük, hanem
van rá esély, hogy el sem kezdődik. Az pedig, hogy
az SZFE hallgatói és tanárai nem hajlandóak a
párbeszédre, nettó hazugság. Amióta felmerült a
modellváltás lehetősége, az egyetem hihetetlen
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ánsági Ildikó színész felmondott a Nemzeti Színházban: „A kibeszéletlen, megoldatlan ügyek miatti elégedetlenségem vezetett felmondáshoz. Az utolsó pont a Színművészeti Egyetem volt, ami látszólag véletlenül összekapcsolódott azzal a folyamattal, amit évek
óta tapasztalok a szakmában. Hogy leszoktunk a beszélgetésről, a
problémák kitárgyalásáról. Nem álltunk ki a tao mellett sem, nem
fogtunk össze, mert mindenkiben nagy a félelem, hogy elveszíti a
munkahelyét.
Az egyetem esetében történt egy döntés, amit nem előzött meg megegyezésen alapuló szakmai vita. És így az erő érvényesült, az erős legyűri a gyengébbet
alapon. Amikor olvastam a hírt, hogy Vidnyánszky lett az SZFE kuratóriumi
elnöke, fájdalmat éreztem amiatt, hogy megbeszélés, egyeztetés helyett hatalmi alapon történt a kinevezése. Szívügyem a Színművészeti, mint ahogy szívügyem a Nemzeti.” (HVG, 2020. augusztus 17.)

„A kibeszéletlen, megoldatlan
ügyek miatti elégedetlenségem
vezetett felmondáshoz.“
munkát fektetett az erről való konzultáció létrehozásába – és mindezt pontosan és nyilvánosan
dokumentálta is. Bárki utánajárhat. Siralmas,
hogy nemhogy egyeztetési lehetőséget sem kaptak – sem a minisztériumtól, majd a később kinevezett kuratóriumtól sem –, a döntésekről is a
sajtón keresztül értesültek. Még csak egy elutasító
böffentés sem érkezett, egyszerűen nem reagáltak
semmire. Semmibe vették őket. Az, hogy később
felajánlotta a kuratórium az általuk annyira hiányolt párbeszéd lehetőségét, végtelenül cinikus.
Mert ez azután történt, hogy megszavazták a törvényt, és önkényesen megváltoztatták a működési
szabályzatot – ezzel átvéve minden felett a döntési
jogot, azaz leradírozták az egyetemi autonómiát.
„Itt az ultimátumom. Gyere, beszélgessünk róla,
hogy hogy fogod végrehajtani!”
Nem véletlen, hogy ennyien kapaszkodnak össze
az egyetem mellett. A riasztó, agresszív és erőből
való lerohanáson túl az is kollektíven reccsentette meg a világnézetileg és ízlésben akár különböző
kollégáimat, amikor a nagy mesterek mocskolása
teret kapott. Ugyanis a szakma nagy többsége dolgozott velük. Ismeri őket. Szóval a kiállás mellettük
és a rágalmazások elutasítása tömeges és zsigerből
fakad. Ez – a fájdalmon túl – reményt keltő is. Mert
a sok különböző módon érző és gondolkodó ember
végre találkozott. S ez talán el tud majd indítani
tényleges szakmai vitákat, a hatalomtól független
közös érdekképviseletet. Én nagyon idealista vagyok, és hiába vizionálják sokan a bukást, szerintem
– történjék bármi – született valami fontos. Egy új
generáció, amely nem a hatalomtól fél, hanem attól,
hogy megszűnik a szakmaiság. Az igazi. Ami miatt
mindnyájan elindultunk a választott területünkön.
Hittel, jó és nagy energiákkal, szabadon. És ez hatalmas érték. Velük vagyok. Nem kérdés.

U

dvaros Dorottya színész, a Nemzeti
Színház tagja: Sehol és senkitől nem tapasztaltam, sem kollégáktól, sem nézőktől, hogy rosszabb színésznek minősítettek volna azért, mert a Nemzeti Színház
tagja vagyok. Székely Gábort a mesteremnek tekintem! Zsámbéki Gáborral
együtt hozták létre a budapesti Katona
József Színházat, amelynek alapító tagja voltam.
Volt szerencsém többször dolgozni Ascher Tamással is. Nem szeretném, ha bárki bármilyen formában felhasználná a nevemet ezek ellen a nagyszerű
színházi alkotók ellen. (Udvaros Dorottya nyílt levele, szinhaz.online, 2020. augusztus 19.)

B

S

14 VAS UTCAI POLGÁROK

laskó Péter színész, a Nemzeti Színház
tagja: „Itt valami nagyon nincs rendben.
Gyurcsány Ferenc földönfutóvá akarja
tenni Vidnyánszky Attilát, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője eközben kommunistázza Székely Gábort, akit Bayer
Zsolt egyenesen »a p*csába« küld el.
Van itt egy volt miniszterelnök, aki lekurvaországozta a hazáját, megverette a honfitársait,
meg van egy nagyszerű ember, kiváló művész, aki 45
évvel ezelőtt beszélt egy pártkongresszuson. Igen.
Csakhogy akkor egészen más világ volt. Mivel
színházi ember vagyok, bizonyíthatom, hogy nem
a pártkongresszusi felszólalása, hanem egészen
kiemelkedő tehetsége emelte Székely Gábort a
színházi szakma tetejére. Rendezései és pedagógiai munkájának eredményei kivételes emberré
tették a színházi szakmában. Megkerülhetetlen tekintéllyé. Most boncoljuk fel? Söpörjük félre egész
életművét azok véleménye miatt, akik bevallottan
nem értenek a színházhoz?

egészben, hogy uralkodó lett az a szemlélet, mely
szerint senkit nem érdekel, ha valaki elért valamit,
csak a pillanatnyi érdekek számítanak, azok minden érdemet felülírnak. Akik ezeket az embereket
támadják, azoknak fogalmuk sincs arról, hogy mit
jelent az, hogy mester, vagy az, hogy képzés. Amikor
a felvételizők korábban megtudták, hogy Ascher Tamás vagy Székely Gábor indít osztályt, háromszorosára nőtt a jelentkezők száma.

Cserhalmi György,
a Nemzet Színésze

Székelynek nemhogy joga: kötelessége figyelmeztetni fiatalabb kollégáját, hogy konszenzus
nélkül nem fogadható el a Színház- és Filmművészeti Egyetem megújítása! A változtatásokról, az
elképzelésekről Székely Gáborral és a többi tekintélyes színházi szakemberrel leült valaki egyetlen
szót is váltani? Tudomásom szerint nem.
Hiba volt.”
(Blaskó Péter nyílt levele, 2020. augusztus 26.)

„Székelynek
nemhogy
joga: kötelessége figyelmeztetni
fiatalabb
kollégáját,
hogy konszenzus
nélkül nem
fogadható el
a Színház- és
Filmművészeti Egyetem megújítása!“

— Mit gondol az egyetemen történtekről?
– Sajnos nagyon eldurvult a helyzet, megjelent az
erőszak. A saját életemből nem is tudok hasonló
példát mondani, vissza kellene menni addig, amikről édesapámék meséltek. Épp olvasom, hogy még
a jogi eljáráshoz való jogot is elvennék az egyetemtől. Erre azért nem gondoltam volna. Azt látom,
hogy van egy tüneményes csapat, és egy másik oldal, amelyik ezt nem tudja elviselni. Szinte minden
interjúban megemlítem, hogy mekkora bennem a
szabadságvágy, és óriási öröm azt látni, hogy ez a szó
még mára sem devalválódott, és hogy ma is megvan
a szabadságvágy a fiatalokban, és ennyire gyönyörűen és szelíden tudják ezt képviselni.
— Az ön volt kaposvári növendékei is kiálltak a Vas utcai
társaik mellett.
– Ők még nem kötnek kompromisszumot, nem gyávulnak el, mint mi. Büszke vagyok volt kaposvári
tanítványaimra, akik teljes joggal vállaltak szolidaritást a színművészetisekkel. Tavaly három hónapon át közös kurzuson vettek részt a tanítványaim
Bagossy László rendezőosztályos és Hegedűs D.
Géza színésznövendékeivel. Mindannyian sokat tanultunk ebből, és úgy működött, ahogy kellene egy
egyetemnek. A tanítványaim ráéreztek arra, hogy
mennyire szép a mi szakmánk, és milyen az, amikor
ezt minőségi szinten csinálják. Nagy élmény volt
megtapasztalni, ahogy napról napra áll össze egy
produkció. A végén pedig tartottunk belőle egy vizsgát, ahonnan mindenki boldogan távozott.
— Ön pedig több helyen mások mellett Székely Gábor és
Zsámbéki Gábor mellett állt ki.
– Színházi téren Székely Gábort tekintem az egyik
mesteremnek. De Zsámbéki is annak számít, dolgoztam vele is. Felháborító, hogy egyesek a szájukra
veszik őket. Elfogadhatatlan. Az a legszomorúbb az

— Indít még Kaposváron osztályt?
– Nem. Attilának szerintem azért van szüksége a
Színművészetire, mert a kaposvári színházi képzés
megszűnőben van. Nem szeretném elvenni azoknak a kedvét, akiket most felvettek oda, nincs is
rá morális jogom, de ott mégis már inkább romok
vannak. Vidnyánszkyék pedig a készbe ülnének be
szívesen. Oda szeretnének betelepülni. A kaposvári
osztályomat én nagyon szerettem, minden növendéket külön-külön is. Nagyon tanulságos volt velük
dolgozni. A munkakedvükkel, a kíváncsiságukkal
sokszor még a fizikai fájdalmaimat is képesek voltak
meggyógyítani. És persze a velük folytatott diskurzus szellemileg is karbantartott. Komoly adósuk vagyok, olyannyira, hogy még mindig azt érzem, hogy
lenne dolgom velük. Én nem tanítani akartam, hanem felszabadítani a növendékeket. Kiderült, hogy
ez egy járható út. A görcsöktől szerettem volna megfosztani őket. Nekem ez fontosabb volt, mint bármi
más szakmai fortélyt megmutatni. Azt másoktól is
megtanulhatják.
— Mit gondol arról a széles körű szolidaritásról, ami
körülvette az egyetemisták ellenállását?
– Nagyon örültem neki, a másik oldalnak pedig bizonyára roppant kellemetlen volt. A Magyar Tudományos Akadémia és a CEU esetében is sokan tiltakoztak, a hatalom mégis elérte, amit akart. Hogy ez
hoz számukra valamit a konyhára, vagy éppen visz,
az rendkívül izgalmas kérdés, annál is inkább, mert
2022-ben választás lesz Magyarországon.

„Tüntikézzenek csak
nyugodtan a
diákocskák,
aztán majd
abbahagyják
a kis aranyosak – hallani.“
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tohl András szeptember 8-án állt őrt az
SZFE-n – ahol annak idején Székely Gábor
és Zsámbéki Gábor osztályában végzett –,
így biztosítva támogatásáról az egyetem
szabadságáért folytatott küzdelmet. Egykori osztályfőnökei egymás után álltak fel
az intézményben betöltött állásukból. Mint
elmondta: számára a Színművészeti Főiskolán (azóta Egyetem) eltöltött négy év élete egyik,
ha nem a legboldogabb időszaka volt, elképesztő tanárokkal és fantasztikus kollégákkal. „Nekem azért
is oda kellett állnom, hogy a régi tanáraimat és azt a
fajta képzést óvjam. Emellett messzemenően nem
értek egyet azzal a móddal, ahogyan az egyetem átstrukturálását megpróbálják elérni” – mondja Stohl.
Véleménye szerint ráfér a Színművészetire a változás, ami mindenki javát szolgálná, de nem ilyen módon kell véghez vinni. Az, hogy a hallgatók kiálltak
magukért és az intézmény autonómiájának fenntarthatóságáért, számára tiszteletre méltó és példamutató. Ugyanakkor szerinte ez nem az ő dolguk lenne:
„A diákok borzasztóan érzékenyek és sérülékenyek,
nem lenne szabad ilyen helyzetbe hozni őket. Ők
megtettek mindent, jelezték, hogy mit szeretnének, és nagyon nem szép dolog, hogy az ő nyakukba
varrjuk ezt a harcot.”
Stohl kiemelte a színházi és filmes szakma kiállását az ügy mellett. „Nap mint nap olyan emberek állnak oda az SZFE-hez, akiket nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni. Az lehetetlen, hogy ilyen kaliberű,
ilyen tehetségű művészek azt mondják, hogy álljunk
meg, és ezt nem veszik figyelembe!” – tette hozzá a
színész. Ami emellett mélységesen felháborítja, az a
nyelvhasználat, ami kezd eluralkodni a közéletben
az eseményekről szóló vitákban, megszólalásokban.
„Tüntikézzenek csak nyugodtan a diákocskák, aztán
majd abbahagyják a kis aranyosak – hallani. Ezeket
a fiatalembereket hosszú rosta után vették fel, a jövő
Latinovits Zoltánjai, Páger Antalai vagy Ruttkai Évái
lehetnének – róluk beszélnek úgy, hogy tüncikék?”
Meglátása szerint ez iszonyatosan káros, mert mindenki azt hiszi, hogy lehet így beszélni másokról.
„Ebből is látszik, hogy az SZFE ügye már messze túlmutat saját magán” – mondja Stohl.
A színész attól is tart, hogy a fenntartó a kifárasztás taktikájára épít: „Sajnos nem történik semmi előrelépés, pedig ezt a helyzetet már meg lehetett volna
oldani. Egy szép lassú kivéreztetés folyik, kérdés,
hogy meddig bírják még a fiatalok.” Ha elcsendesedik az ellenállás, akkor Stohl szerint tényleg az lesz,
amit a kuratórium akar. A diákok helyében kitartana,
de mint fogalmaz, „nagyon könnyű innen dumálni,
amikor az ember már elvégezte ezt az egyetemet,
színházban játszik, és egy szakma van a kezében”
– fűzi hozzá. És hogy milyen oktatásra lehet számítani ebben a helyzetben, azt el sem tudja képzelni,
de amennyiben konszenzusos megoldás születne,
biztos benne, hogy „azok a tanárok, akik ezeket a fiatalokat felvették és oktatni szerették vagy szeretnék,
nyelnének egy nagyot, és a diákok érdekében visszamennének”.
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arafiáth Orsolya szerint szellemi kerítések
között nem lehet alkotni. 2010 óta folyamatosan ki lehetne és ki is kellett volna állni
különböző ügyek – azaz egymás – mellett.
Ezek a folyamatok elválaszthatatlanok
egymástól, minden mindennel összefügg.
A rendszer része, és mindent el is mond róla.
„Látjuk, hogyan tették tönkre a CEU-t, az
Akadémiát, az egész művészeti életet, az oktatást. Hiányolom, hogy nem csatlakoznak a mostani tiltakozásokhoz tömegek: középiskolák, egyetemek, művészeti
intézmények. Régóta az utcán kéne lenni” – kezdi Karafiáth Orsolya az események kiváltó okainál.
„A színháznak hazánkban már a Kádár-korszakban is különös szerepe volt a közéletben: a színpadon
ki lehetett mondani dolgokat. Az alkotói szabadság
lehetővé teszi, hogy egy-egy előadás érzékenyen és
okosan reagáljon aktuális társadalmi kérdésekre,
örök érvényű helyzeteket megmutatva a felelősségről, az egyén szabadságáról, az önkényről, a választás
lehetőségéről. Ezt a funkcióját a mai napig őrzi” –
mondja a színház alapvető szerepéről és jelentőségéről a költő.
Karafiáth szerint az SZFE többjelentésű szimbólummá vált, szembesít azzal is, hogy mit tart a hatalom a művészetről és az oktatásról. „Amikor azt
hallom egy színházigazgatótól, hogy a színház dolga
a szépre és a jóra nevelés, lefagyok. Mit kezdjünk egy
ilyen kijelentéssel? Köszönöm: engem ne neveljenek.
Inkább rázzanak fel, mutassanak rá az emberi gyarlóságainkra – művészi eszközökkel” – mutat rá arra az
igazodási folyamatra, ami egy ideje már megosztja a
művészeti életet.
„A művészet csak látszólag fontos terület, hiszen
»kiszervezik« olyan frusztrált csatlósoknak, akik egyfelől saját privát, lekerített játszóterüknek használhatják, másrészt kiélhetik a sértettségeiket az adott
funkcióban” – mondja az évek óta tartó kultúrharcról. Szerinte maga a struktúraváltás akár szükséges
is lehetne, hiszen nincs olyan intézmény, nincs olyan
szerződés, amit ne kellene időnként felülvizsgálni:
„önmagában a változtatással, a megújítással természetesen nincs gond, de a módszer – ahogy látjuk –
egyértelműen a rombolás volt. Az erő nyelvével nem
lehet párbeszédbe kerülni. Hol voltak azok a szakmai
viták, egyeztetések, amelyek ezt a folyamatot hitelessé tehették volna?” – fűzi hozzá. „És az »oldalazás« is
végtelenül fárasztó már, hiszen egy alkotónak is fontos, hogy időnként a saját buborékján kívüli eszmékkel, értékrendszerekkel ütköztesse a sajátját. A végletekig neurotizált körülmények pedig leegyszerűsítik
a szereplőket »ti« és »mi«-re. Igazodó, nem szabad
légkörben, szellemi kerítések között nem lehet alkotni”. Vagyis látjuk: lehet. Csak nem érdemes.
Az ügy kifutásával kapcsolatban Karafiáth éppen
a megosztottságot látja a legnagyobb akadálynak:
„Nem látok megoldást. Mindent alapjaiban kéne felrúgni, hiszen – nem győzöm hangsúlyozni – az egyetem ügye már nem tekinthető külön ügynek, akárhol
nyúlnak bele, az újabb megoldatlan, elrontott, szétcseszett dologra mutat rá” – mondja a költő.

„Én annyi mindent kaptam az egyetemtől,
az ottani tanároktól, az egész közegtől,
hogy ha ezt az intézményt bántják,
akkor engem is bántanak.“
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chilling Árpád, Franciaországban élő rendezőt Budapesten értük utol. A magát
megrögzött demokratának valló művész
az SZFE-ügy gyökerét a szakmaiatlanságban és a párbeszéd hiányában látja. Ő maga
szeptember 28-án állt őrt a 2000-ben végzett Székely Gábor-osztály többi tagjával az
SZFE karzatán.
Szerinte nem Vidnyánszky Attila alkalmatlan, hanem a mód, ahogyan ezt az ügyet intézi, és ezt most
kellene megmondani neki. A feladatot a Nemzeti
Színház társulatára bízná.
Kiemelte, az SZFE autonómiájáért folytatott
egyetemfoglalás nem pusztán a hallgatók ügye,
hiszen alkotmányos, demokratikus és egyetemi
alapjogok kérdéséről van szó, amihez „mindannyiunknak fel kell tudni nőni”. Úgy véli, hogy az intézményi állásfoglalás lendíthetné előre az eseményeket: „Ha a Magyar Rektori Konferencia merne
úgy reagálni, ahogy öt másik országé, ha színházak
mernének úgy kiállni, mint a Berliner Ensemble
tette, ha a Nemzet Színészei mint intézmény mernének reagálni, és nem csak Cserhalmi Györgyre
maradna ez a feladat, az megrengethetné a kuratóriumot” – foglalja össze.
Véleménye szerint az események kimenetele
három forgatókönyv szerint történhet: az idealista
változatban a kuratórium megszűnik, és a szenátus,
hallgatók, oktatók és szakmai szervezetek egyeztetések során dolgozzák ki a fenntartóval a reformokat. Az optimális szcenárió szerint a kuratóriumot
sikerül megállítani, a tagok bocsánatot kérnek, vis�szaadják a szenátus jogait, és párbeszédbe kezde-

K

nek az egyetemmel, hogy megállapodjanak. „Erre a
kimenetelre akkor van esély, ha a kuratórium tagjait vagy az őket támogató potentátokat a saját munkatársaik face-to-face képesek megállítani” – teszi
hozzá.
Az elmúlt tíz év tapasztalatával reális végkimenetnek azt gondolja, hogy „a kivéreztetés és személyeskedő lejárató kampányok hatására elfáradnak a résztvevők, és végül feladják a küzdelmet”.
Ő ragaszkodna az ideális állapothoz.
Fontosnak tartja az értelmiség felelősségvállalását, ami nem merülhet ki a támogató szelfikben
és üzenetekben. Mint
fogalmaz: „Az értelmiségnek értelmiség
módjára kell viselkedni:
nem ironizálunk, infantilizálunk, nem pusztán
üzengetünk,
hanem
ha pozíciónk van, vagy
közel állunk olyan emberekhez, akik ezt az
anomáliát előállították,
akkor szemtől szemben képviseljük a demokratikus értékeket:
odalépünk hozzájuk, és
meggyőzzük őket arról,
hogy ami most folyik,
az mind szakmai, mind
nemzeti szempontból
fenntarthatatlan” – ös�szegez Schilling Árpád.

ovács Patrícia az AlkalMáté Truppba torkolló legendás Máté-osztályban végzett. Ők
azok az egykori, Máté Gábor vezette osztályban tanuló hallgatók, akik diplomájuk
kézhezvétele után is együtt maradtak, legalábbis annyira, hogy évről évre egyikük
életéből színházi előadást rendeztek.
Talán ennek is köszönhető, hogy arra
a felvetésre, miért tartotta és tartja fontosnak az
SZFE-ügy melletti kiállást, így kezdi:
„Az egyik ok az, hogy én annyi mindent kaptam az
egyetemtől, az ottani tanároktól, az egész közegtől,
hogy ha ezt az intézményt bántják, akkor engem is
bántanak. És azt nem hagyhatom, hiszen a saját magam értelmezése szakmailag az SZFE-ről indul. De
ami még talán ennél is fontosabb ok, az a szégyen.
Elszégyelltem magam azokért a dolgokért, amik
mellett már eddig is kiállhattunk volna. Hogy miért
félünk végzett és elismert színészek is folyamatosan
attól, hogy mi lesz, ha szólok, ha elmondom az ellenvéleményemet, vagy csak hogy valami nincs rendben: lesz-e munkánk utána?
Amikor azt látom, hogy ezek a fiatal felnőttek,
akik most éppen a jövőjüket kockáztatják, nem

„A politikai
tőkét
egy ilyen
ügyben az
intézményes
kiállás adja.“

félnek, az egész egyszerűen rám is hatott. Zavarba ejtőnek és csodálatosnak tartom, hogy ők már
nem kultúrrabszolgák lesznek, mert van már egy
olyan élményük, hogy lehet szólni, és ki lehet állni önmagukért, az autonómiájukért. Tehát bármi
lesz is az egyetemfoglalás vége, már ez a bátorság
óriási tiszteletet érdemel. Ahogyan ellene mennek
a tekintélyelvűségnek, és nem fogadják el a rájuk
kényszerített döntéseket.
Nem vagyok sajnos idealista, és tartok attól, hogy
megtalálják a módját az elhallgattatásuknak, de
eközben, és ez a fontos, valami mégis elinduhat. Idetartozik az Index ügye is, mert ott is hasonló történt,
és ezek a dolgok, remélem, hogy erősítik egymást.
Egy szellemi vagy bármilyen közösség azt mondta és
azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Nem lehet mindent a fejük felett eldönteni. Ezek azok a pillanatok
és csoportok, amikre emlékezni fogunk, és ezért nem
csak a végkimenetel fontos, hanem az, hogy elindítottak valamit, ami mellett a végsőkig ki akarnak tartani, és ha ez így van, akkor oda kell melléjük állni, és
erősíteni őket. Mert azt is észre kell venni, hogy már
nem csak magukért, hanem az egész színházi szakmáért és mindannyiunkért állnak őrséget.”
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Egyetem a törvények
örvényében
A Színművészeti átalakításában nemcsak a
demokratikus és alkotmányos hagyományok,
de még a hatályos jogszabályok sem szabnak
határt a döntéshozók számára.

A

Színház- és Filmművészeti Egyetem
(SZFE) fenntartóváltása, átalakítása
szembemegy a nemzeti felsőoktatási
törvény, valamint az alaptörvény pas�szusaival, s erőszakosan csorbítja az
intézményi autonómiát, az egyetem
önállóságát – hallhattuk nemegyszer a
modellváltás ellenzőitől, kritikusaitól.
A felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ezzel szemben azt állítja: az átalakítás nem csökkenti, hanem épp tovább
növeli az egyetemi autonómiát, sőt a Színház- és
Filmművészetért Alapítvány – amelyet kuratóriumi elnökként Vidnyánszky Attila vezet – fenntartásában az SZFE jóval nagyobb szabadságot kap,
miután az intézmény jelentős részben mentesül az
államháztartási, költségvetési és vagyontörvények
szabta korlátok alól.
Kinek van igaza? A kérdésre viszonylag egyszerű választ találni, ha megnézzük a vonatkozó
jogszabályokat. Bár a törvényszövegek többsége
nem olvasóbarát, szerencsénkre az egyetemek
önállóságával, működésével kapcsolatban mind a
felsőoktatási törvény, mind az alaptörvény egyértelműen és közérthetően fogalmaz.
Kezdjük az utóbbival, hiszen az alaptörvényben foglaltakkal – legalábbis elvben – semmilyen
más jogszabály nem ellenkezhet. A X. cikk egyebek
mellett leszögezi: „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát,
továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben
meghatározott keretek között a tanítás szabadságát”,
továbbá: „felsőoktatási intézmények a kutatás és a
tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza”.
Az alaptörvényben rögzített szabadságjogoknak
és önállóságnak az egyetem elsősorban a legfőbb

irányító szervén, a szenátuson keresztül szerezhet érvényt. A felsőoktatási törvény értelmében a
szenátust – nem pedig a fenntartót – illetik meg a
felsőoktatási intézmény alaptörvényben rögzített
jogosultságai. A legalább kilenc főből álló szenátus
elnöke a rektor, tagja a kancellár, az egyetemen
dolgozó oktatók, kutatók, az egyetemi szakszervezet, valamint a hallgatói önkormányzat képviselői.
A törvény arra is kitér, hogy az oktatók és kutatók
által választott tagoknak a testület tagjainak többségét kell alkotniuk.
Törvény szerint a szenátus feladata egyebek
mellett az egyetem képzési és kutatási feladatainak meghatározása, a rektori pályázatok elbírálása
és a rektorjelölt megválasztása, a képzési program,
az intézményfejlesztési terv, a szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
Az SZFE átalakításánál vajon figyelembe vették-e
a hatályos törvényi szabályozást a döntéshozók? Az
elmúlt hónapok történései alapján azt mondhatjuk: nem. Sőt, a törvénnyel, illetve az alkotmányos
hagyományokkal való szembefordulás már akkor
elkezdődött, amikor az SZFE szenátusa tavaly november végén Upor Lászlót választotta meg rektorjelöltnek, de Palkovics László innovációs miniszter
azóta sem volt hajlandó felterjeszteni Upor kinevezését Áder János köztársasági elnöknek.
A kormányzat még egyeztetési kötelezettségeinek sem tett eleget: bár a felsőoktatási törvény
szerint az egyetem működési rendjének meghatározása is a szenátus feladata, az akkor még csak
tervezett fenntartóváltásról az ITM az SZFE vezetésének véleményét sem kérte ki. Július 3-án fogadták el a törvényt, amellyel létrejött a Színházés Filmművészetért Alapítvány.
Az új SZFE-törvény szerint már a fenntartó
alapítvány feladata az egyetem alapítói, fenntartói
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intéz-

A Vidnyánszky
Attila vezette
kuratórium
valóban nagyobb szabadságot kapott
abban, hogy
úgy alakítsák
át az intézményt, ahogy
nekik – és a
kormányhatalomnak –
tetszik.

ményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása. Az alapítványt a kuratórium vezeti, melynek
tagjait a miniszter jelöli ki. Ugyanakkor még ez a
külön törvény sem ad felhatalmazást arra, hogy az
SZFE szenátusának szinte teljes hatáskörét elvonják. Így törvénytelenség történt akkor is, amikor a
kuratórium egyoldalúan átírta az egyetem szervezeti és működési rendjét: legutóbb, szeptember 15én például felhatalmazták magukat, hogy pályázat nélkül nevezhessék ki a rektorhelyetteseket,
akiket – a szenátus egyetértése és pályázat nélkül,
legfeljebb egy év időtartamra – az intézetvezetői
feladatkörrel is megbízhatnak.
Holott a felsőoktatási törvény úgy rendelkezik: a
fenntartó „megvizsgálja a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatát”. Vagyis a törvény vizsgálatra, nem pedig a szabályzat önkényes
átírására ad lehetőséget. Emellett azt is leszögezi:
„a fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási
intézmény – a képzés és kutatás tudományos tár-

gyával és tartalmával kapcsolatos kérdések tekintetében biztosított – önállóságát”. Az önállóság védelme érdekében pedig az egyetem szenátusának
döntése alapján a rektor pert indíthat az aggályos
fenntartói intézkedések ellen. Az SZFE vezetése
jelezte: az egyetem autonómiájának és törvényes
működésének helyreállításáért már négy keresetet nyújtottak be a bírósághoz.
Mindebből jól látszik, hogy a Színművészeti átalakításában nemcsak a demokratikus és alkotmányos hagyományok, de még a hatályos törvények
sem szabnak határt a döntéshozók számára. Az
egyetemi autonómia a modellváltás szinte valamennyi állomásán sérült. A szakminisztériumnak
egy szempontból lehet igaza, amikor az önállóság
növekedéséről ír: az SZFE közössége által elutasított, Vidnyánszky Attila vezette kuratórium valóban nagyobb szabadságot kapott abban, hogy úgy
alakítsák át az intézményt, ahogy nekik – és a kormányhatalomnak – tetszik.
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Művészeknek
nem jár Mol-pénz
Míg a Corvinus Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium
vezetőségében megjelent molosokkal pénz is állt a házhoz,
addig az SZFE új kuratóriumába üres zsebbel érkeztek a
menetrendszerűen megjelenő olajiparosok.

A

ggályok merülhetnek fel a Mol- és Richter-részvények ingyenes alapítványi
kézbe adásával kapcsolatban – vélik
szakértők. Jelen állás szerint a magyar
állam augusztusban több százmilliárd
forint értékű részvényt adott át a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető
Maecenas Universitatis Corvini, valamint a Mathias Corvinus Collegiumot működtető,
akkor Tihanyinak hívott alapítványnak. A nyilvánosan elérhető iratok, híradások és tájékoztatók
tanúsága szerint a magyar állam semmit sem kért
eme hatalmas vagyonért cserébe. Igaz, a kormány
úgy véli, a részvényeket átvevő alapítványok azok
hasznait a kabinet céljainak megfelelő oktatási
tevékenységre fordítják. Arra a közlemények nem
utalnak, hogy az alapítványok bármely okból ne
adhatnának-e túl a részvényeken. Igaz, a vonatkozó törvény ilyetén szándékok esetére egyrészt
elővásárlási jogot biztosít a magyar államnak,
másrészt az alapítványokat arra kötelezi, hogy az
eladásból befolyt vételárat a törvényben szintén
meghatározott oktatási célokra költse. Szélsőséges esetben tehát az is előfordulhat, hogy a magyar
adófizetőkkel másodszorra is kifizettetik a félezermilliárd közpénzért 2011-ben egyszer már megvásárolt Mol-csomagot.
Eladási tilalmat nem, de más feltételeket azért
találunk a nyilvános iratokban. Az ingyenes vagyonátadásról szóló 2020. májusi törvény, ha nem
is túl bő lére eresztve, de több pontba szedi a két
intézménnyel kapcsolatos elvárásait. Az alapítványok hivatalos irataiban bővebben is találunk magasztos oktatási célokat.
A mostani – nyomott – áron számolva a két alapítvány az Orbán-kormány jóvoltából egyenként

136 milliárd forint értékű Mol- és 126 milliárd forint értékű Richter-részvénnyel gazdagodott. Elvileg mindkét kuratórium szabadon rendelkezhet a
részvényekkel, így akár el is adhatják azokat – vélekedett megkeresésünkre Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége
elnöke. Az érdekképviseleti vezetőt elvi alapon zavarja mindkét ingyenes vagyonátadás. Különösen
a Mathias Corvinus Collegiumnak juttatott 10-10
százaléknyi Mol- és Richter-pakettet kifogásolja.
Az intézményt működtető, ez év közepéig Tihanyinak hívott alapítványt ugyanis a Fidesz-kormányhoz nagyon sok szállal kötődő üzletember, Tombor
András alapította még 1996-ban. Vagyis félig-meddig magánalapítványnak számít. Bár a Tihanyi Alapítvány a nyáron Mathias Corvinus Collegium Alapítvánnyá alakult, az új alapítói jogok nem teljesen
világosak. Erről a Mandiner szeptemberben beérte az új kuratóriumi elnök, Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára
kissé balladisztikus megfogalmazásával, miszerint
a szervezet „közérdekű vagyonkezelő alapítván�nyá alakult át, függetlenné válva az államtól és az
alapító családtól is”. A közérdekű vagyonkezelő
alapítványokról szóló tavalyi törvény szerint az
alapító ebbéli jogait átruházhatja magára az alapítványra. Ugyanakkor az alapítvány utolsó fellelhető bírósági iratai is hatályosként emlegetik úgy az
alapítót, mint a magyar államot mint csatlakozót.
Igaz, Tombor András tavaly, alapítótársa, Tombor
Balázs pedig idén kilépett a kuratóriumból. Kérdés tehát, itt miként lehetne kisiklatni a kuratórium esetleges részvényeladási szándékát. A Budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas
Universitatis Corvini Alapítvány esete a szövetség
elnöke számára annyiban „megnyugtatóbb”, hogy

annak alapítója egyértelműen a magyar állam,
amely dönthet a kuratóriumi tagokról.
Mások szerint a két alapítvány legalábbis a
tőkepiaci szabályok alapján annyira független az
államtól, hogy beszállásukkal „értelmét veszti” a
Mol alapszabályában egy tulajdonosi csoportra szabott 10 százalékos szavazati korlát.
Vagyis míg eddig a magyar államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) több mint 25 százaléknyi
Mol-hányada ellenére csak 10 százalékkal szavazhatott, most ugyanez
a részvénymennyiség egyaránt 1010 százaléknyi súlyt ad a két alapítványnak, és miután kiadakozta magát,
még az MNV-nek is maradt 5,24 százalék.
Az már csak hab a tortán, hogy a Maecenas
Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.
A kormánypropaganda mindazonáltal azt sulykolja, hogy az egyetemeket átvevő alapítványok
teljesen függetlenek a kormánytól. Ez leginkább talán Orbán Balázs államtitkár
kuratóriumi elnöksége kapcsán megmosolyogtató.
Sokat fordult hát a világ 2011 óta,
amikor Szijjártó Péter még kormányszóvivőként úgy fogalmazott,
„nem azért vettük a Mol-részvényeket, hogy eladjuk”.
Az Orbán-kormány egyébként a két
cégrészvénycsomagon kívül más vagyonelemeket is adományozott a két alapítványnak, különösen a Mathias Corvinus Collegiumnak. Pedig míg a
Corvinus egy nemzetközi hírű elit egyetem, addig
a Tombor András-féle iskola egy „tehetséggondozó műhely”.
Ha valaki ezek után zűrösnek látná az Orbán-kormány új felsőoktatási terveinek pénzügyi
hátterét, azt kell mondanunk, hogy a két alapítvány – de különösen a Corvinus – esetében a
helyzet a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél
(SZFE) kiötölt felálláshoz képest viszonylag tiszta.
A szabályok alapján számításunk szerint az olajés a gyógyszercég osztalékából a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz tavaly 13,5 milliárd folyt be, amit megerősít a szervezet mérlege is.
(Tavaly a Corvinus-alapítvány még csak „bizalmi
vagyonkezelésbe” kapta a két részvényhányadot.)
A Covid-járvány miatt ugyanakkor a Mol idén nem
fizetett osztalékot. Így a két, immár tulajdonossá
vált alapítványnak számításunk szerint idén közel 1,2-1,2 milliárdos Richter-osztalékbevétellel
kellett beérnie, ami a Corvinus esetében komoly
csapás.
Ehhez képest az SZFE egyelőre nem reménykedhet egy fillérben sem. Pedig a vezetők összetételében – legalábbis NER-nézőpontból – „nincs
hiba”. Az egyetem oktatói, diákjai és alkalmazottai

által szinte egy emberként elutasított új kuratórium négy tagjából kettő molos: Bacsa György, az
olajcég – Hernádi Zsolttal rokoni kapcsolatban
álló – csoportszintű stratégiai és üzletfejlesztési
igazgatója, valamint Világi Oszkár szlovákiai magyar mágnás, a Mol-tulajdonú Slovnaft vezetője,
a Mol igazgatósági tagja. Bár a másik két iskola vezetősége is megtelt molosokkal,
ott a sok pénz – és az üzleti élethez közelebb álló tanmenet – ezt némiképp
elfogadhatóbbá tette. Hernádi Zsolt
mellett a Maecenas Universitatis
Corvini Alapítvány kuratóriumában
ül Lánczi András, a Mol felügyelőbizottsági tagja és Martonyi János, a Mol
igazgatósági tagja, az alapítvány felügyelőbizottságának elnöke, Bártfai Béla, a Mol
iparágában működő Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség elnöke, tagja Chikán Attila, a Mol
felügyelőbizottsági tagja, a Corvinus újonnan létrehozott elnöki posztját pedig Anthony Radev,
a Mol igazgatósági tagja tölti be. A Mathias
Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriumában szintén helyet kapott
Lánczi András, a védnöki testületben
pedig részt vesz Csák János egykori Mol-elnök is. Az SZFE új, szintén
állami alapítású kuratóriumába ültetett molosokkal viszont egyelőre nem
érkezik pénz. Lapunk ennek okát firtató
kérdésére Gulyás Gergely egy augusztus
eleji kormányinfón annyit mondott, hogy Bacsa
Györgyöt jogászként, „munkahelytől függetlenül”
jelölte a kormány a testületbe. Bár Világi Oszkárról nem tett említést, hozzáfűzte: ez nem azt jelenti, hogy a Mol biztosan beszáll az SZFE pénzügyeibe, bár jó lenne, illetve ezt nem is zárták ki.
Innen szép nyerni.
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Életre kelt „bábok“
A színház és a film gyakran akkor is politizál – azaz munkálkodik a
közügyekért –, ha felülemelkedik a pártok versengésén. A Színház- és
Filmművészeti Egyetem vezetői csapata és sok tanára megmutatta, hogy
lehetetlennek tűnő helyzetben sem értelmetlen az ellenállás, és diákjaik
nyilvánvalóvá tették, hogy megfogadták a példamutatást.
Többgenerációnyi felelős értelmiségi hónapok óta együtt töpreng, beszél
és cselekszik az egyetemi autonómiáért, egymás tiszteletéért és a szabad
gondolkodásért. A mesterek pedig büszkék lehetnek növendékeikre,
akik zenével, énekkel, verssel, tánccal, performansszal és bábjátékkal
tehetségük, fantáziájuk és felkészültségük mellett azt is bizonyították,
hogy a zártsággal vádolt titkos egyetem mennyire nyitott művésszé neveli
– nevelte? – őket.

Szolidaritás:
Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetemi hallgatók
spontán utcai koncerttel vállaltak közösséget
a színművészetisekkel.

Szokatlan tüntetők:
szelíden, derűsen és (ön)iróniával is lehet demonstrálni
a Vas utcában, az Andrássy
úton, vagy épp a Kossuth téren a Tisztelt, olykor nehezen
tisztelhető Ház előtt.
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Fricska:
népdalfeldolgozás
a „Titkos egyetem”,
ami a nemzetietlenséggel
vádolt egyetem dalává lett
szeptember 1. óta.

Együtt egymásért:
legyőzött szemérmesség,
szabadjára engedett érzelmek, indulatok és a közösség
bátorító tudata.

„Játszani is
engedd“

Kreativitás:
felszabadult
fényjátékok
az utcán,
tiszta fények
a szemekben.
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„Borzadozva kérdezzük,
mi lesz még”
Az Orbán-rendszer politikai kis
gömböcének centrális erőtere az
ideológiai közösséget, s benne a
hatalom kegyeltjeit tömöríti, s azon
kívül van mindenki más. Ez a centrális
erőtér azonban nem hazudtolja
meg a politikai fizikát, és időnként
centrifugális erőtérként viselkedik.
Ahogy egyre őrültebben forog-pörög
a szörnyű szerkezet, úgy szakad le
róla a fél ország. De meddig tart ki a
józan jobboldali, nemzeti konzervatív
közösség kötése? Mikortól szűnik meg
a vonzás, s lép színre a tehetetlenség
ereje? A kormány kultúrharcos ütegeinek
legújabb össztüze, a Színház- és
Filmművészeti Egyetem (SZFE) lerohanása
kiábrándíthatja a rendszer értelmiségi
híveit, akiket a lex CEU, a Figyelő Soroszsoldoslistája vagy éppen az MTA-attak
már megtántorított.

Ú

gy sejtem, hogy az úgynevezett kultúrharc
igazi célpontja a kritikus konzervatív értelmiség” – írta két évvel ezelőtt Szerető
Szabolcs a Magyar Hangban, és bár nyilván célpont a „kommunista irodalmár,
történelemtudós, tanárember is”, fontos a
meglátás. Finomabban ugyan, de ilyesmire utalhatott L. Simon László, a Fidesz volt
kulturális államtitkára is, amikor a Kulturkampfot az
önmagukkal folytatott küzdelemként írta le, talán a
költő vívódásával, mert politikusként, üzletemberként ennél pragmatikusabb volna. Hegyesebben
fogalmazott Horvát János újságíró, amikor a diktatúra megszilárdulási folyamatának velejárójaként a
párton belüli tisztogatás eljövetelét jósolta. Itt még
ugyan nem tartunk, hiszen senkit nem hagynak az út
szélén, máskülönben sok volna a kibeszéd.
Az Orbán-rezsim évtizedes kardcsörtető kultúrharca a társadalmi törésvonalakat mélyíti. Hívek
és ellenfelek, nemzeti konzervatív-kereszténynek
mondott közösség és kommunisták-liberálisok között kubikol a hatalom lefelé rendületlenül. Melegből, zsidóból, cigányból, szegényből, de megértőből és
elfogadóból is legott libsevik lehet (vö. liberális kommunista), ha bírálja a korrupt, hazug, vérgőzös rezsimet. Persze bőven elég (a vízválasztó ez), ha nem a
Fideszre szavaz valaki. „Az a jó keresztény (definíciószerűen), aki ránk szavaz” – írta erről rezsimbírálatában Pósfai Gábor konzervatív közgazdász.

Tetemrehívás
Kibeszélni a kurzusból a nem-bocsánatos bűnök
egyike. Így működik a rendszer, ezért nehéz megszólalni a körön belülről. Blaskó Péter Kossuth-díjas
színművésznek ezzel is számolnia kellett, amikor
megszólalt, amint azzal is, hogy az ellenzék többnek
értékeli a kiállását egykori mestere, Székely Gábor
színházrendező mellett, mint ami: tisztesség, becsület. Blaskó ettől még nem lett baloldali, mint ahogy
nem is ez a dolga. A színháznak nem ez a dolga, az
oldalazás. A művészetnek nem a Fidesszel, hanem a
hatalommal van dolga. Szabadon és múlhatatlanul.
A kultúrtörténet telis-tele van ellentmondásos
életművekkel, metamorfózisokkal. A hithű, de nem
gyilkos kommunistából egyenes gerincű forradal-

márrá nemesült miniszterelnök, Nagy Imre nemzeti panteonban elfoglalt helyét szoboráthelyezéssel
mutatta meg az Orbán-rezsim. Amelynek első dolgai
között volt 2011-ben, hogy megpróbálja kiakolbólítani a rongyrázással és pöffeszkedéssel egyenlő Kövér
László-i házvezetés szomszédságából a zavarba ejtően űzött sorsú, Duna-hullámokba meredő József Attilát. A költőóriás azonban égette a méltatlan politikusok kezét, s így maradhatott megérdemelt helyén,
nem csak képletesen a nemzet szívében.

A haszonélvezetről
Nem ritka, hogy egy alkotónak megváltozik a nézetrendszere a kor kulturális-politikai hatásai miatt.
A XIX. század első harmadában például a prominens
írók, költők, gondolkodók közül sokan mentek át
ideológiai változáson, és lettek köztársaságpártiakból császárpártiak vagy a monarchia pártolóiból függetlenséghívek. Hermann Veronika irodalomtörténész, kultúrakutató, az ELTE egyetemi adjunktusa
mondta ezt kérdésünkre.
„Ez egyáltalán nem szokatlan. A kommunizmus
eszméjében például sokan hittek, de később azt
látták, hogy a megvalósulása korántsem az egyenlőségre, a marxizmus alapvetéseinek a betartására
törekszik, hanem brutális, elnyomó diktatúrát hozott létre. Így alakult a Szovjetunióban és a vasfüggönyön inneni országokban is. Sem a Rákosi-, sem
a Kádár-rendszer nem követte az eredeti eszméket.
Általában az tartott ki a rendszer mellett, aki a haszonélvezője is volt, vagy egzisztenciálisan zsarolták,
sakkban tartották valamivel. Ha nem is nyílt és erőszakos diktatúrában, de most is hasonló jelenségeket
láthatunk” – véli az irodalomtörténész.
A fentiekkel összefüggő, aggasztó jelenségekre hívta föl a figyelmet Újra néven nevezzük című
kiadványában 2018-ban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés
Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre, a közjó érdeke felé kívánva mozdítani a kormányzást.
„Üstökösszerűen felívelő embereket látunk, mindennaposak a vagyon és az állami adminisztráció
létráin mérhető gyors előmenetelek, valamint
bukások. A kirakatemberek látványos és nehezen
magyarázható gazdagodása nemcsak azért okoz
kárt, mert közpénzt magánosít, hanem azért is,
mert rossz, követhetetlen mintát ad. Szétrombolja
azt a közösség számára fontos hitet, hogy azok jutnak többre, akik többet és jobban tanulnak, többet
és jobban dolgoznak, akik kreatívabbak, akik valamiféle extra teljesítményt mutatnak fel” – írták.
A konzervatív közösség – ahogy az ország nagyja
– a 2014-es választások után konszolidációra várt, de
nem ez történt. „Ma a magukat kereszténynek mondó közéleti cselekvők úgy tesznek, mintha erővel
teret lehetne foglalni a kereszténység számára, amit

aztán „a szelíd keresztények” vagy megtöltenek majd
tartalommal, vagy nem.”
Nehéz elképzelni, hogy ha ez így van, miért tartanak ki a hívek a közpénzt magánosító kirakatemberekben gazdag Fidesz mellett?

Nemzeti barbarizmus
A NER köréből nemcsak megszólalt, de évekkel ezelőtt ki is lépett Király Miklós jogász, egyetemi tanár.
Az Állítsuk meg Brüsszelt!-kampány borította ki.
Szerinte a nemzeti konzultáció pusztító hatással volt
Magyarország megítélésére az Európai Unióban,
a kérdőív állításai és válaszai többségükben megtévesztőek, bántó féligazságokra vagy hamis állításokra épülnek. „A nemzeti érdekeket barbarizmus
nélkül is lehet védeni! Sőt, sokkal jobban és hatékonyabban, mint így!” – írta az ELTE tanszékvezető
professzora, és hangsúlyozta, hazafias tett, ha valaki
nem küldi vissza a kérdőívet.
A CEU elleni támadás késztette színvallásra
Ürge-Vorsatz Diána klímakutatót, aki keresztény
szellemiségben neveli hét gyermekét. „Amikor Soros-egyetemnek neveznek minket, akkor én mindig
kicsit le vagyok taglózva. Ha azt mondanák esetleg,
hogy a Soros György alapította egyetem, az egy nagyon megtisztelő mondat lenne. Ezzel az én gondolkodásomat bélyegzik meg.” Lukácsi Katalin történész, hitoktató a KDNP egykori politikusaként
hasonlott meg a kurzussal, és lett ellenzéki aktivista.
Három okot jelölt meg: sokkolták a Ferenc pápával
szembeni kormányközeli vélemények, a Népszabadság megszüntetése, az utolsó csepp pedig a CEUügy lett. „Aki miniszterelnökként a nemzete felét
kirekesztené a nemzetből, polgárháborúba taszítva
saját országát, az nem méltó sem a konzervatívok,
és különösen nem méltó a kereszténydemokraták

„Számos, hagyományosan
konzervatív
értelmiségi
fordult el a
kormány politikájától, különösen a CEUügy és az MTA
kutatóintézeti
hálózatának
átszervezése
nyomán.“

28 VAS UTCAI POLGÁROK

VAS UTCAI POLGÁROK 29

szavazatára” – írta minap az Alfahír-portálon a NER
új ellenségeiről. És a libernyákozásáról, ami, tesszük
hozzá, inkább emlékeztet egy pálinkát reggeliző felcsúti böllér józanságára, mint felelős államférfiéra.

A NER viszkető tenyere
A lex CEU késztette megszólalásra Pósfai Gábor
közgazdászt is. „Ha más a vélemény, akkor »viszket a tenyér«, és különben is, biztos a Soros fizet
engem is. Nem unalmas ez még?” – tette föl a kérdést a neves sportáruházlánc igazgatója, miután a
kormányfő azt mondta a megelőző hetek tüntetéseiről: „békés és derék keresztény embereknek is
viszket a tenyere…”
Pósfai úgy fogalmazott, „aljasul megint előjön az
uszítás, a magyar emberek tudatos egymással szembefordítása, az »amit szabad nekünk, azt másoknak
nem« effektus”. Szerinte mindig is hiányzott a normális vitakultúra az országban, de az Orbán-kurzus
még a csíráit is megszüntette, és elkezdte teljesen
elbutítani az embereket, és a mindennapos agymosás nem segíti a tisztánlátást. „Média kontroll alatt,
állami vállalatoknál minden ember kontroll alatt
(»ne lájkolj«, »ne tüntess« mert bajod lehet belőle;
csak a lojalitás, semmi más). Beindult az igazodás,
miközben központi vezényszót magyaráznak meg�győződéses csinovnyikok teljes átéléssel. Minden
csak központi jóváhagyással mehet.”
Így szabadulhatott el a Figyelő listázási igyekezete is, amikor kétezer magyarországi Soros-zsoldost állítottak NER-pellengérre, a mindenkori
kormányok korrupcióját bíráló és az emberi jogok
védelmében kurzusfüggetlenül fellépő civileket,
gyanúsan szabadelvű értelmiségieket. Köztük
Chikán Attilát, az Orbán-kormány volt miniszterét, akit megrendített a szenvtelen megbélyegzés.
A Figyelő „arra az alantas vállalkozásra adta a fejét, hogy összeírja a Sorosnak elkötelezett magyar
polgárokat”, és „ez a CEU-ügy után meghasadt
értelmiség két ága közé újabb éket ver”, ostorozta
az otromba, népirtások előszelét idéző gesztust a
Professzorok Batthyány Körének elnöksége.

Demeter kalapácsa
„A korábban klasszikusan a kormány holdudvarába
sorolt jobboldali, konzervatív értelmiségiek közül –
meglepő módon – egyre többen emelnek szót vagy
fogalmaznak meg különvéleményt azzal kapcsolatban, amit a felsőoktatásban vagy általában a kultúrában művel a kormány” – mondta erről Hermann Veronika, hozzátéve, a folyamat néhány éve kezdődött.
„Számos, hagyományosan konzervatív értelmiségi fordult el a kormány politikájától, különösen a
CEU-ügy és az MTA kutatóintézeti hálózatának átszervezése, az egyetemeket nem túl jól érintő gazdasági és oktatáspolitikai intézkedések nyomán.

Ennek az oka egyszerű: amit a magyar kormány
csinál, annak semmi köze nincs a jobboldali és a
keresztény értékrendekhez. Erőszakos térfoglalás,
a hatalom maximalizálása és megtartása a céljuk.
Ha valamit leöntenek nemzeti mázzal vagy átkötik
trikolór pántlikával, attól még nem lesz nemzeti.
Mindezek miatt egyre többen mondják, hogy elég
ebből a kultúrpolitikából. Akik pedig hangosan
nem szólalnak meg, nekik megvan az okuk erre,
például olyan pozícióban vannak, ami ezt nem teszi lehetővé” – mondja az egyetemi oktató.
Bár az ellenkezőjére is volt példa: a NER intézményrendszerében sem kell feltétlenül megkukulni.
Prőhle Gergely diplomata, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt igazgatója azt mondta a Magyar Narancsnak:
nincs szó liberális elnyomásról a kultúrában, különösen nincs a költségvetési támogatások fényében.
Mivel azonban ez a kérdés a piacra jutásról szól, nem
csoda, ha mindenféle sértettséget okoz, fűzte hozzá. „Egy azonban világos: ezt a helyzetet a harmadik
kétharmadra hivatkozva durva politikai eszközökkel
megváltoztatni inkább kontraproduktív” – fogalmazott Prőhle, akit a kormányzat minőségi cserével,
a magát „megveszekedett orbánistának” tartó író,
filozófus, politikai elemzőre cserélt le. Demeter Szilárd az első munkatársi értekezletén közölte, saját
bevallása szerint 110 százalékig támogatja a kormány
politikáját. Kolozsvári ifjúságának erőszakos közegére utalva azt üzente az első zenekarával viccelődő
„ellenzékifüggetlenobjektív” újságíróknak: el fogják
játszani az ujjaikon az Örömódát – kalapáccsal.

Nemzeti kultúra mind
Menthetné-e a helyzetet, ha megpróbálnánk feltételezni, hogy a kormány kultúrkorifeusai nem kacagányos kivagyiságból terpeszkednek a kultúrára,
hanem szentül hiszik, hogy az 1968-ban elszabadult
liberális mételytől kell megmenteni az országot?
És elképzelhető-e, hogy tényleg csak egy elnyomott

„Az értelmiségnek nem az
a dolga, hogy
igazolja vagy
gyalázza a
politikát, hanem az, hogy a
társadalmi
folyamatokról
és a lehetséges alternatívákról adjon
tisztességes
képet, és ebbe
ne tűrjön beleszólást.“

szemléletet akarnak megjeleníteni az SZFE oktatásában? – kérdeztük Hermann Veronikát.
„Bármit mondunk erre a kérdésre, spekuláció
lesz, de ha józan ésszel megpróbáljuk végiggondolni,
akkor azt gondolom, hogy nem képzelhető el. Az sem
világos, mit értenek évtizedes liberális kultúrterror
alatt. A rendszerváltozást megelőző szocialista kultúrpolitikára mindent lehetett mondani, de hogy
liberális kultúrterror lett volna, azt nem. A kádári
kultúrpolitika – különösen a konszolidáció utáni –
ideológiailag, politikailag és kulturálisan izgalmas
formáció volt, de semmi köze nem volt a liberális
vagy globális értékekhez. Illetve csak szerette volna,
hogy legyen köze, hiszen a Kádár-rendszer magasés popkulturális megjelenésében is azt látjuk, hogy
megjelentek a vasfüggönyön átszivárgó »nyugati«
kulturális mintázatok a korszak kulturális termékeiben” – emlékeztet az irodalomtörténész.
Hermann Veronika szerint akármennyire azt
gondolják a kormánypárti értelmiség tagjai, hogy a
nacionalista vagy a nemzeti kultúrának kell átvenni
a vezető szerepet, de kihagyják a számításból, hogy
minden, amit ebben az országban az alkotók csinálnak, nemzeti kultúra. Ha magyar színészek, magyar
nyelven, magyar darabot vagy magyar fordító komoly munkával magyar nyelvre átültetett darabját
előadják a Radnótiban vagy a Katonában – említett
szándékosan két szálkát a hatalom szemében –, az
önmagában a nemzeti kultúra definíciója.
„Amit a magyar kultúrpolitika nemzeti kultúrának gondol, meglehetősen avítt koncepció, a
két világháború közötti, erőteljesen revizionista
népnemzeti kultúra leszármazása. Ezzel az a probléma, hogy akkor sem volt népszerű, amikor kitalálták. Ez nem egy organikus, népi eredetű kultúra,
nem az egyetlen »magyar nemzeti kultúra«, hanem műkultúra, amit a XX. század első harmadában kifejezetten – és ugyancsak – ideológiai céllal
találtak ki. Amit nemzetinek gondolunk, már önmagában mesterséges konstrukció, és amit nemzetnek nevezünk, a XIX. század előtt nem létezett
ebben a formában” – véli Hermann Veronika.

Értékelhetetlen Wass
Az irodalomkritikusként, művészeti szerkesztőként
(Balkon folyóirat) és a Fiatal Írók Szövetségének tagjaként is aktív egyetemi adjunktus arról is beszélt:
nemcsak a művészek vagy a színművészeti egyetem
diákságának a jelentős részében van ellenállás a
nemzetiként meghatározott kultúrával szemben, hanem a fogyasztói réteg is meglehetősen szűk.
„Ez nem jobboldali versus baloldali-liberális kérdés, hanem kifejezetten soviniszta versus mindenki
más. Hiába szereti egy szubkultúra Wass Albert regényeit, attól azok még irodalmi szempontból értékelhetetlenek. Nem mennek el annyian A funtineli boszorkányra, mint ahányan megnézik a Vígszínházban
A Pál utcai fiúkat – hogy egy olyan szerzőt mondjak,

akire nem lehet rányomni a liberális kultúrterrorista bélyeget. Bárki, aki Wass Alberttől balra található,
nem felel meg nekik, ideértve az olyan klasszikusan
népinek tartott írókat, mint Móricz Zsigmond vagy
Illyés Gyula. Ez mégiscsak hajmeresztő! Egy sor konzervatív értelmiségi nem tudja összeegyeztetni az
értékrendjével ezt a soviniszta, avítt jobbra tolódást”
– mondja az egyetemi oktató.
Arra a kérdésre, hogy a nemzeti-konzervatív
értékekre alapított oktatással át lehet-e strukturálni a közgondolkodást, és hogy ez különbözne
attól, mint amikor a szocialista embertípust akarta
létrehozni az Aczél György-i igyekezet, Hermann
Veronika így felelt:
„Jogos a kérdés. A válasz egyszerű. Egy olyan
rendszerben, ami kizárólag a saját értékrendjének
megfelelő szempontokat tud elviselni az oktatásban, a színházban vagy a moziban, miközben nem
tűri meg az ellenvéleményt, a kultúra sokféleségének, heterogenitásának tényét, diktatúrának nevezzük. Aminek nem feltétlenül az egyetlen ismérve,
hogy jön a fekete autó, és elviszik a másként gondolkodókat – így szokás népszerűen arra hivatkozni,
hogy »miféle diktatúráról beszéltek, nincs fizikai
erőszak«. A másik sokkal összetettebb szempont,
amiben fontos az időfaktor: 2020-ban nem lehet
megcsinálni azt, amit egy technológiailag jóval vis�szafogottabb környezetben meg lehetett tenni. Az
egyetemek, középiskolák diákjain azt látjuk, hogy
Netflixet néznek, és nem A funtineli boszorkányt
fogják olvasni, hanem azt a regényt, aminek a filmcsatornán látták a sorozatváltozatát. Az, aki a minőségi, felnőtteknek szóló könyveken és sorozatokon
nőtt föl, nagy valószínűséggel nem fogja Wass Albertet sem érteni, sem értékelni” – vallja Hermann
Veronika.

A rendeltetés
„Tessék már az értelmiséget rendeltetésszerűen
használni!” Lányi András anarchokonzervatív filozófus nyilatkozta ezt tavaly a Mandinernek. „Az értelmiségnek nem az a dolga, hogy igazolja vagy gyalázza
a politikát, hanem az, hogy a társadalmi folyamatokról és a lehetséges alternatívákról adjon tisztességes
képet, és ebbe ne tűrjön beleszólást.” Ezt teszik most
az SZFE tanárai, diákjai és szerte a világon szabad
művészetet, oktatást támogatók: nem tűrnek beleszólást. Talán még a konzervatív professzorok is
egyetértenének ezzel, hiszen két éve azt írták: „Nagy
baj, ha a hatalom mindent erőből csinál... A keresztény embertől távol áll az erőből politizálás.”
Látszólag minden a helyén tehát: az értelmiség
szíve, amihez megvan az esze is.
Már csak meg kellene szólalni egyszerre sokaknak, hangosan, mondjuk József Attilát idézve: „s mi
borzadozva kérdezzük, mi lesz még, / honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék, / fő-e uj méreg, mely közénk hatol – meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...”

„Aljasul
megint előjön
az uszítás,
a magyar emberek tudatos
egymással
szembefordítása, az »amit
szabad nekünk, azt másoknak nem«
effektus.”
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A remény színháza
sem segít
Napjaink Shakespeare-királydrámájának
főhőse, Vidnyánszky Attila sokkal nagyobb
utat tett meg, mint a Beregszász és Budapest
közötti távolság. Újítóból kultúrharcossá
vált, ennek árát pedig nem csupán ő
személyesen, hanem a magyar kultúra
egésze fizeti meg.

K

íváncsi lennék, mit mondana a kilencvenes évek elején Zsámbékon sétáló, egy
beregszászi vendégjátékra készülő ifjúkori önmagának a mai Vidnyánszky Attila. Annak a fiatalembernek, aki sötétkék
dzsekiben határozott lépésekkel haladt
a középkori zsámbéki katedrális felé.
Akinek tekintete éles volt, és elszánt.
Akit erős ambíció éltetett, színházat akart csinálni. Megmutatni magát és társait. Bárhol, mondjuk
éppen Zsámbékon.
Magyarországon akkor még nem ismerték. Emlékszem, később is, szerkesztőségi értekezleteken
hosszasan kellett magyaráznom, ki is az a Vidnyánszky Attila. Minden mondatomban visszaköszönt Beregszász. A mai Ukrajna területén lévő,
tőlünk elszakított város, ahonnan jött. És nem
egyedül érkezett. Hozta magával színésztársait,
akikkel Beregszászon rögtön a kijevi színiegyetemi évek után saját társulatot hozott létre. Sikk volt
akkoriban őket nézni, újat hoztak a hazai színházi
életbe. Az elsősorban vallomásos és költői, de mégis nagyon is a földön járó, érvényes orosz színházi
nyelvre épülő játékmódot.
Emlékszem A három nővérükre a zsámbéki erdőben. Vidnyánszky képes volt a semmiből
színházat teremteni. Az erdő, a bokrok és a romos
épületek adták a díszletet. Erő, kíváncsiság, újító
szándék és nem utolsósorban erős színészcsapat
fémjelezte az előadásaikat. Egy ideig a néhány
éve elhunyt Mátyás Irénnek köszönhetően még
évekig dolgoztak a beregszásziak Zsámbékon.
Sokan – főleg a Színház- és Filmművészeti Egye-

tem körül kirobbant botrány óta, de már Vidnyánszkynak a Nemzetiben töltött főigazgatói idejétől – szívesen említik, hogy a rendező, direktor a
határon túlról jött, kisebbségi létből. Ezért sérült,
frusztrált, és folyamatosan elfoglalni szeretne.
Pozíciót, hatalmat, mindent! Sokszor beszélgettünk, több előadását láttam, ami ezzel a témával
foglalkozik. Sokáig nem éreztem benne semmilyen erőltetést, öncélúságot, magamutogatást meg
semmiképp. De egy ideje a kulturális harc terepe
lett, hogy ki honnan érkezett. Egyesek Erdélyből,
mások, mint például Vidnyánszky a Kárpátaljáról.
Nem tudom, ki és miért kezdte ezt firtatni, az is lehet, hogy van alapja, gondoljunk csak a hazai irodalmi életben lezajlott térfoglalásra. De mára a bélyegzések és durva harci válaszok követik egymást.
Van, aki Vidnyánszkyt bántja, ő pedig előszeretettel jön azonnal Trianonnal.
Elég hosszú ideig nem erről szólt ez az egész,
vagy legalábbis egész mások kaptak hangsúlyt.
Vidnyánszky Attila az emblematikus beregszászi

Vidnyánszky beszállt az alapítványi
hókuszpókuszba. Mégpedig erőből,
politikai támogatással. A nevét adta
az alapítvánnyá váláshoz, kuratóriumi
elnökséget vállalt, és az egyetemet kezdte
bírálni. Nem engedték be az intézménybe,
a járdára írták a nevét. Gúny és paródia
tárgya lett.

előadásait követően bőségesen kapott magyarországi feladatot is. Többen felfigyeltek rá, bíztak
benne. Márta István például éveken át hívta a beregszászi társulatot nyaranta Kapolcsra, aztán
felkérte Vidnyánszkyt, hogy legyen az általa akkor
vezetett Új Színházban főrendező. Meg is született
néhány fontos előadás, például a Roberto Zucco
Trill Zsolt bravúros címszereplésével.
Vidnyánszky ekkoriban már „megégette” egyszer magát a Nemzetivel, hiszen Görgey Gábor
kulturális minisztersége alatt benne volt Márta
István Nemzetire pályázó stábjában, ő lett volna a
művészeti igazgató. A főigazgatói pozíciót azonban
Jordán Tamás kapta meg. Később Vidnyánszkyt
Szinetár Miklós hívta az Operába főrendezőnek.
Az opera műfaja kísérti egy ideje, hiszen kedveli
az erős vizualitást, a képekben való gondolkodást,
a szenvedélyes színpadi kifejezést. Ám az Andrássy
úti vezetői kaland nem lett hosszú életű.
Jött egy hosszabb időszak, Debrecen, ahol először művészeti vezetőként Csányi János mellett,
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majd igazgatóként összesen hét évadot töltött. Komolyabb szerepet kapott az opera. De nem csak ő
rendezett az alföldi városban, hanem több külföldi
alkotó is, mások mellett Viktor Rizsakov, Andrzej
Bubien és Silviu Purcarete is. Vidnyánszky igényes művészszínházat akart vezetni Debrecenben,
először ez nagyon nehezen ment. Később már a
közönség jobban elfogadta a törekvést, igaz, nem
minden esetben.
2008 fontos év, hiszen Vidnyánszky Attila ekkor hozta létre a Magyar Teátrumi Társaságot.
Ezzel sajátos szerepet vállalt, szövetkezett a politikával, és az országot később irányító hatalommal.
A kormányváltás után nem sokkal törvényt módosítottak, a függetlenek például más kalapból
kapták ezután a pénzt. A Magyar Színházi Társaság mellett ezután elkezdett működni egy másik
testület, és ezzel szervezetileg is kettéosztottá vált
a hazai színházi élet. És nem szakmai fogódzók,
hanem ideológiai, világnézeti szimpátia adták a fő
szempontot.
Vidnyánszky ezt azzal magyarázta, hogy úgy
érezte, most ők jönnek. Azt is mondta, hogy a határon túli magyar színházakat vagy a vidéki teátrumokat hatékonyabban szeretnék képviselni, mint
addig. Innen kezdve csak idő kérdése volt, hogy a
frontvonalak mikor válnak átjárhatatlanná. A Pécsi Országos Színházi Találkozó is bekerült a háborús zónába. Mára a Magyar Színházi Társaság már
nincs a tulajdonosok között.
Vidnyánszky Attila életében aztán elérkezett
a nagy lehetőség, mégpedig a Nemzeti Színház.
Alföldi Róbert kitölthette még a mandátumát,
de 2013-ban érkezhettek Vidnyánszkyék. Azért
is a többes szám, mert az új igazgató több beregszászi színészét és debreceni munkatársát hozta
magával a Soroksári útra. Megjelent a szlogen: a
remény színháza. Eszerint immár nem csak negatív, hanem pozitív történetekre van szükség. E
koncepcióban fogant Vidnyánszky igazgatásának
első produkciója, mégpedig a Tamási Áron: Vitéz
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lélek című előadás. Tehát nem a konfliktusokkal,
a problémákkal kell traktálni a nézőt, hanem példát és reményt adni. Vidnyánszky munkásságában
új színként tűntek fel az üzeneteket elhelyező előadások. Lehetséges, hogy ennek a megfelelési kényszer vagy más oka is lehet. Minden évadban sokat
rendezett saját színházában, de azokat a beregszászi, szakmailag áldott időket nem sikerült rendezőileg elérni. Talán a Bánk bán és a Szentpéterváron
színre vitt Bűn és bűnhődés esetében tört át a gát,
és volt érezhető az az önazonosság, amely korábbi
munkáit jellemezte. És ha már önazonosság! Egy
közeli munkatársa azt mondta, hogy a mostani történésekben Vidnyánszky kultúrpolitikai helyzetbe
került. És mintha ez a szerep idegen lenne tőle, jóval kevésbé mozog itt otthonosan, mint egy próbán
vagy a színpad mögött a takarásban. Nyilatkozataiban sokszor nem egyértelmű, nem képes meggyőző lenni. Sokáig a színházban ezt meg tudta tenni,
ma már sok pozícióval a tarsolyában inkább az
érezhető, hogy terhet cipel. Kérdés, hogy ez a hatalmas súly mikor roppantja végképp össze.

Vidnyánszky kultúrpolitikai helyzetbe
került. És mintha ez a szerep idegen lenne
tőle, jóval kevésbé mozog itt otthonosan,
mint egy próbán vagy a színpad mögött
a takarásban. Nyilatkozataiban sokszor
nem egyértelmű, nem képes meggyőző
lenni. Sokáig a színházban ezt meg tudta
tenni, ma már sok pozícióval a tarsolyában
inkább az érezhető, hogy terhet cipel.
Kérdés, hogy ez a hatalmas súly mikor
roppantja végképp össze.

Itt van például ez az egyetem, illetve a tanítás
kérdése. Vidnyánszky régebben még Kijevben
is tanított, itthon pedig többször felvetődött,
hogy oktasson. Abban a már említett nemzeti
színházi igazgatói pályázatban is felvetődött
egy színiakadémia létrehozatala, később Debrecenben is hasonló, aztán végül Kaposvár
lett a befutó. A Kaposvári Egyetemre került,
méghozzá vezetőnek. Sok emberi és szakmai
konfliktust okozott ez a helyzet, cserélődtek a
tanárok, sok minden megváltozott máig nem
felejthető sérelmekkel, sebekkel. Vidnyánszky
maga is vezet és vezetett osztályokat, tanítványai szinte valamennyien azt mondják, hogy
figyelt rájuk, jól dolgoztak vele, akkor, ha tudott rájuk időt szakítani. Az utóbbi években
ugyanis annyifelé elköteleződött, hogy nem a
tanításé volt a prioritás. És akkor eljutottunk
végre a Vas utcáig. Évek óta rendszeresen elhangzott, hogy majd jön Vidnyánszky, és átveszi a Színház- és Filmművészeti Egyetemet.
A feltételezést sokáig maga az érintett mindig
cáfolta, elvégre neki ott van Kaposvár. Mondta
ezt idén nyárig, akkor aztán már arról szólt a
mondat, hogy miért ne szólna bele a Színház- és
Filmművészeti Egyetem életébe, hiszen ez egy
fontos ügy. Mi változott? Nem tudni pontosan,
mindenesetre többeket, köztük azokat is, akik
közeli kapcsolatot ápolnak Vidnyánszkyval,
meglepett ez az alapítványi hókuszpókusz. És
leginkább az, hogy ebbe Vidnyánszky beleszállt. Mégpedig erőből, politikai támogatással.
A nevét adta az alapítvánnyá váláshoz, kuratóriumi elnökséget vállalt, és az egyetemet kezdte
bírálni. Nem engedték be az intézménybe, a járdára írták a nevét. Gúny és paródia tárgya lett.
Vidnyánszky és az új kuratórium új koncepcióról és programról beszél. Arról, hogy a zártságot
oldanák. De leginkább bemennének az épületbe, és előbb-utóbb tanítanának. Merthogy ez
nekik is jár. Ekkora ellenállásra azonban nem
számítottak.
Vidnyászkyban benne van a küzdő, szeret
bokszolni. Az elmúlt hónapokban azonban – és
ezt ő is érzi – alaposan rászámoltak. Azt is lehetett hallani, hogy már menekülne a ringből, de
ez nem egyszerű. A politika nem engedi.
Hol van már az a bizonyos Zsámbékon sétáló fiatalember? A terep is megváltozott, a
zsámbéki erdőt felváltották a hűvös irodák és
az a bizonyos Vas utcai barikád. Az ellenállást
szimbolizáló piros-fehér szalagok. Azt hiszem,
az a már sokat emlegetett fiatalember komoly
drámai előadást rendezne ebből a szituációból.
Csakhogy itt most ő nem rendező, hanem főhős,
akinek muszáj felelősséget vállalnia a döntéseiért. Kérdés, hogy miként ér véget ez a történet.
Attól tartok, hogy itt már a remény színháza
sem segít.
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Barikádra
kényszerítve

Upor László dramaturg,
műfordító, a Színház- és
Filmművészeti Egyetem
volt rektorhelyettese

Az egyetemi vezetők alkotni és tanítani
szerződtek, ám rövid idő alatt stratégává
kellett válniuk. Bagossy László, Novák Eszter
és Upor László néhány hónapja akaratlanul is
kultúrpolitikusi szerepet játszik.

A
Bagossy László rendező,
a Színház- és Filmművészeti
Egyetem Színházművészeti
Intézetének lemondott vezetője

z ötvenhárom éves Bagossy László,
mint egyik volt osztálytársa mesélte,
bölcsészből képezte át magát színházi
embernek. Megspórolhatta volna ezt a
kitérőt, hiszen a pécsi Bagossy családban az apa a hetvenes évek végén a Pécsi Nyári Színház egyik elindítója volt.
László egyik testvére is a színházat választotta, Levente nagyszerű díszlettervező.
Bagossy László azonban először az irodalommal kacérkodott. Nem is eredménytelenül, mert
amellett, hogy bölcsészdiplomát szerzett, költőnek, illetve kritikusnak indult, folyóiratokban jelentek meg versei, recenziói. De aztán mégis jött a
színház. Mégpedig – akárcsak Novák Eszter – ő is
Székely Gábor első, hatfős rendezőosztályába került be a Színház- és Filmművészeti Főiskolára.
Rá is, akárcsak osztálytársaira, nagy hatással
volt a stúdium, Székely összművészeti látásmódja.
Sokat tanultak térszemléletet, képzőművészetet,
zenét, építészetet a szorosan vett színházi ismeretek mellett. Székely az akkori legjobb tudósokat,
mások mellett Balassa Pétert, Géher Istvánt, Petrovics Emilt hívta az osztályát tanítani. A főiskola
elvégzése után Bagossy sokfelé rendezett: Szolnokon, Nyíregyházán, Kecskeméten, Tatabányán,
Egerben, Pécsen, Szegeden, Budapesten. Sokat jelentett számára, hogy külföldi színházakban is kipróbálhatta magát, és ma is szívesen látott vendég
elsősorban német nyelvterületen, rendszeresen
dolgozik például a stuttgarti Theater tri-bühne
társulatával.
2013-ban leszerződött az Örkény Színházba, ahol nagyon fontos előadásokat hozott létre,

ilyen a Kasimir és Karoline, A mesél a bécsi erdő,
a Hamlet vagy A vihar. Több produkciója díjat
nyert, rendezői pályája a csúcsra ért. Előadásai
elsősorban intellektuálisan szólítják meg a nézőt,
akár hűvösnek vagy nyersnek is mondhatnánk a
játékmódot, de a szarkazmus és a közéletiség sem
áll távol tőle.
2011-től tanít a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen színész- és rendezőosztályokat. Egy
korábbi színészosztályából többen az Örkény
Színházban játszanak, ő maga viszont 2018-ban
kivált a Madách téri műhelyből. Mostani rendező
tanítványai közül Vilmos Noéminak épp az elmúlt
hétvégén volt premierje Pécsett, a Bánk bánt vitte
színre.
Bagossy László tavaly megpályázta a rektori
pozíciót, de a szenátus Upor Lászlót jelölte rektornak, igaz, nem nevezték ki.
Lapunknak adott nyári interjújában Bagossy
László azt mondta, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítvánnyá alakítása miatt
kocsikat azért nem fog borogatni. Intézetvezetői
megbízatásáról azonban lemondott, felmondási
ideje – akárcsak vezetőtársainak – október elsején járt le. Az említett interjúban úgy fogalmazott,
„ahogyan kastélyt, jachtot vagy drága kocsikat tart
az ember, nemzeti uralkodó osztályunk számára mintha státuszszimbólummá kezdene lenni,
hogy saját egyetemet is birtokoljon”. Lehet, hogy
Bagossy számára újra eljött az irodalom ideje. De
lehet, hogy a versek vagy a kritikák helyett inkább
a csípős prózát, vagy maradva mégis a színháznál,
a drámaírást is kellene próbálnia. Alapanyagot bőven kapott hozzá az elmúlt hetekben, hónapokban.

„Ahogyan
kastélyt,
jachtot vagy
drága kocsikat tart az
ember, nemzeti uralkodó
osztályunk
számára
mintha státuszszimbólummá kezdene lenni,
hogy saját
egyetemet is
birtokoljon.“

A
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hatvanas éveinek elején járó Upor László
még fél éve sem gondolhatta, hogy milyen
szerepbe kerül 2020-ban. Igaz, még múlt
év novemberében a Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa nyílt pályázat
után őt jelölte rektornak, ám a kinevezés
nem született meg. Lehetett sejteni, hogy
valami készülődik, de a végül megvalósult
forgatókönyvre kevesen számítottak, maga Upor
sem. Emlékszem, nyár elején beszélgettünk telefonon és sokatmondóan annyit jegyzett meg, hogy
figyeljem a történéseket, mert itt még sok izgalmas
esemény várható. De hol volt még akkor az egyetemfoglalás vagy a barikád?
Upor László dramaturg szakon végzett a Színművészetin, és tanára, Osztovits Levente a nyolcvanas
évek végén az intézményben tartotta tanársegédjének. Azóta tanít ott. Doktori disszertációját a világhírű drámaíró, a leginkább Rosencrantz és Guildenstern halott című dráma írójaként ismert Tom
Stoppard munkásságából írta. Uport az angol nyelvű
színház, illetve kortárs drámairodalom egyik legavatottabb ismerőjeként, magyar fordítójaként tartják számon. Több mint 30 drámát, valamint tanulmányokat, regényeket és filmszövegeket fordított.
Színházi és filmtémájú esszéket, tanulmányokat írt.
Sokfelé megfordult a világban, tanulmányutakat és
ösztöndíjakat nyert nemzetközileg elöl rangsorolt
színházakba. Az angol és amerikai kortárs drámaírók
nagy részével személyes kapcsolatot ápol. Az Európa Kiadó kortárs drámasorozatának szerkesztője,
fiatal fordítókat vont be a munkába, ezzel nagyon
fontos pedagógiai munkát végzett. És ha már tanítás, az egyetemen is dramaturgokat tanít. Itt érdemes megjegyezni, hogy míg a Kaposvári Egyetemen
csak színészeket képeznek, Budapesten a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen régóta folyik dramaturgképzés, Upor Jákfalvi Magdolnával és Kárpáti Péterrel már a többedik dramaturgosztályt viszi. Rendszeresen tart az egyetemen fordítói kurzust.
Jól ismerik őt a hazai színházi életben, több vidéki
és budapesti teátrumban dolgozott dramaturgként.
Szerepet vállalt többek között a pécsi teátrumban, a
Madách Színházban, a Vígben, és tagja volt a Nemzetiben Jordán Tamás dramaturgcsapatának. Részt
vett a kortárs drámákat inspiráló Nyílt Fórum munkájában. Hallgatóit gyakran vitte európai színházi
fesztiválokra, fontos színházi műhelyekbe. Nagyon
jó nemzetközi kapcsolatai miatt sem érthető, miért
illetik olyan vádakkal a Színház- és Filmművészeti
Egyetemet, hogy túlságosan zárt, és nem nyit Európa
felé. Upor László ennek a témának a rektori pályázatában is nagy hangsúlyt adott.
Korábban azt mondta, hogy senki sem várhatja,
hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem döntse
meg a rendszert. Az egyetemfoglalás óta azonban a
Vas utcai társadalmi ellenállás túlnőtt az intézmény
keretein. Upor László pedig ennek a folyamatnak az
egyik főszereplője lett. Azt még nem lehet megmondani, hogy a győztese, vagy sem, de sorsdöntő időszakban került a középpontba.
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ovák Eszter az elmúlt hónapokban minden
nap szinte huszonnégy órában küzdött a
Színház- és Filmművészeti Egyetemért.
Levelezett, anyagokat gyűjtött, ha kellett,
konferenciákat, diskurzusokat szervezett.
Nemcsak hirdette, hanem sokat is tett a
kommunikáció átláthatóságáért. Bement
tévéstúdiókba, sőt vitákon is részt vett, fáradhatatlanul érvelt, hitt abban, hogy győznie kell a
józan észnek. A szenvedélyt, a fantasztikus munkabírást és megszállottságot egyrészről otthonról hozta.
Édesanyja a nemrég elhunyt koreográfus, Foltin Jolán, illetve édesapja a hazai néptánc ugyancsak meghatározó személyisége, Novák Ferenc. Eszter maga
is táncolt, zsigereibe épült be a népzene.
Állítólag amikor későbbi osztályfőnökéhez felvételizett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Székely Gábor azt kérte tőle, mondjon egy verset. Eszter azonban szinte dührohamot kapott az ötlettől.
Később aztán Székely egyik kedvenc tanítványa lett
a felvételin is karakteres vonásokat mutató lányból.
Székelytől megtanulta, hogy a rendezés nem kényelmes polgári foglalkozás. A Mester munkamorálból is
példát adott. Ha kellett, éjjel is próbáltak, addig elemeztek, addig dolgoztak egy jeleneten, amíg az azon
a szinten született meg, ahogy ők elképzelték. Székely Gábor az Új Színház igazgatójaként szerződtette is rendezőnek színházába a friss diplomás Novák
Esztert, aki rögtön rendezett is egy figyelemre méltó
Csongor és Tündét, „Üdlak” címmel, aztán a Patikát
és a Vérnászt. Nagyszerűen indult a rendezői pályája,
de sajnálatosan az Új színházi korszak nem tartott
sokáig, Székely helyét más vette át. Novák Eszter
dolgozott később a Bárkában, majd következett Tatabánya, ahol főrendező lett, és minden évadban rendezett is.
A tanítás végigkísérte pályáját. Először Székely
Gábor hívta tanársegédnek, aztán több időszakban
is tanított az SZFE-n. 2003-tól zenés osztályt vezet
Ascher Tamással, majd Selmeczi Györggyel. A tanítás is olyan számára, mint a rendezés, folyamatos készenlétet és jelenlétet jelent. Növendékei bármikor
és bármivel kapcsolatban megkereshetik, anyatigrisként óvja őket.
2015 óta a Nagyváradi Szigligeti Színház művészeti vezetője. Sokat van úton, de tanítványaiért akár éjjel vagy hajnalban is vezet, csak hogy odaérjen az aktuális órára vagy vizsgára. Érti a fiatalok nyelvét, tud
rájuk figyelni, és a növendékek ezért rajonganak érte.
Akkor is, ha szigorú, ha nem a könnyebb utat mutatja. Az Orlai Produkciós Irodánál is rendez, az elmúlt
szezonban Székesfehérváron is színre vitt előadást.
Ő is a Színművészetiről távozó vezetők között van,
nem fogadja el az alapítvánnyá válást, a modellváltást az autonómia, az egyetemi önrendelkezés súlyos
csorbításának tartja. Fáradhatatlanul küzd azért,
amiben hisz. Amit otthonról és Mesterétől tanult.
És ezeket az értékeket senki sem veheti el tőle. Mint
ahogy a tanítványaitól sem. Viszik magukkal akár a
barikádon túlra is.
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Novák Eszter rendező,
a Színház- és Filmművészeti
Egyetem volt oktatási
rektorhelyettese

Nem elveszett
energia
Hiába az új rektorhelyettesek kinevezése,
hiába a sztrájk és hiába a rossz idő,
vágyakkal és bizakodással teli volt az SZFE
fáklyás búcsúja és szolidaritási virrasztása.

T
A tanítás is olyan számára,
mint a rendezés, folyamatos
készenlétet és jelenlétet jelent.
Növendékei bármikor és bármivel
kapcsolatban megkereshetik,
anyatigrisként óvja őket.

öbb száz hallgató és szimpatizáns némán
búcsúztatta a szerda esti esőben a forgalom elől lezárt Vas utcában az egyetem
leköszönő vezetőségét, akik fáklyákkal a
kezükben álltak őrt az Ódry Színpad erkélyén. A hangulat egyszerre volt gyászos és
búcsúzó, ugyanakkor a kitartás és a nem
feladás is érezhető volt a levegőben. A harminc perc őrség letelte után a jelenlévők tapssal
köszönték meg a vezetők eddigi munkáját, majd a
hallgatók újra beolvasták követeléseiket, és hangsúlyozták, addig nem oldják fel a Vas utcai épület
blokádját, amíg az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem tárgyal velük. Együtt mondták el az
egyetem gólyaesküjét, majd elénekelték a himnus�szá vált Titkos egyetemet is.
Az Egyetem téri virrasztás első órájában még
eső áztatta a teret, a rossz idő azonban nem szegte
a kedvét a hallgatóknak. A Titkos Egyetem csoport
szervezői bizakodva várták az estét, miközben arra
ösztönözték a megjelenteket, hogy gyártsanak molinókat a rendezvényhez, és azokkal várják azt a Vas
utcából érkező csoportot, amely az őrlángot hozza.
Persze voltak, akik az elmúlt időszak árnyoldalát is
kiemelték, mondván: nem alakult ki a hallgatók és
a kuratórium között igaz párbeszéd, a virrasztást
mégis fontosnak tartották.
Az éjszaka folyamán az együtt virrasztók mégsem veszítették el optimizmusukat: volt, aki szerint a virrasztás az eddigi tüntetéssorozat méltó
folytatása, ami újabb lendületet ad a céljaikért
küzdőknek. Nem csak színművészetis hallgatók
jöttek el, egy sátor előtt éneklő és gitározó csoportban egy politológus lány és mechatronikai mérnöknek készülő fiú is ott volt. Utóbbi, Szabó Dávid
Máté kimondta, hogy a fiataloknak és az egyetemi
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„Az SZFE körül kialakult botrány talán
majd önfenntartásra fogja ösztönözni az
intézményeket, addig viszont tüntetni kell,
ameddig csak lehet.“
Hivatalos szónokok
nem voltak, Mácsai
Pál mégis beszélt az
SZFE diákjairól: „Hiába
érezték azt, hogy ők
maguk keveset kaptak,
rengeteget adtak
sokaknak, az előttük
járó generációnak.“
Október elsején
reggel blokád alá
vették az SZFE Filmés Médiaintézetének
Szentkirályi utcai
épületét is

A hallgatók tényleges szolidaritásról
tettek tanúbizonyságot, és erre
korábban nem volt példa.

hallgatóknak kötelességük kiállni az SZFE mellett.
A politológusnak tanuló Végh Janka korábban az
SZFE-re akart járni, de a drámajáték szak felvételijén csak a harmadik rostán jutott túl. A kudarc
azonban nem gátolja meg, hogy később újra jelentkezzen. – Mikor előkészítősként léptem be az
SZFE-re, az egész intézmény szellemisége átjárt,
vagyis az épületé, hallgatóké és tanároké is, így
Máté Gáboré, Fullajtár Andreáé vagy Pelsőczy Rékáé – emlékszik vissza.
A két egyetemista mellett gitározók még fiatalabbak, a Vörösmarty Mihály Gimnázium
drámatagozatáról jöttek, és azért csatlakoztak a
tüntetéshez, mert idővel maguk is szeretnének
felvételizni az SZFE-re. – Hamarosan mi is egyetemisták leszünk, így reméljük, hogy mire sorra
kerülünk, már nem lesznek ilyen problémák, mint
a mostaniak – magyarázza egy fiú, majd egy lány
hozzáteszi, jó néhányuk kiskoruk óta álmodozik a
Színműről.
Akadtak olyanok is, akik családjában vannak
színházművészek, ezért is tartották fontosnak,
hogy eljöjjenek az Egyetem térre. A Mohácsi testvérek unokahúgai, a Képzőművészetire járó Mohácsi
Juli és a volt MOME-s Mohácsi Luca például egyöntetűen bosszús a jelen helyzet miatt. – Itthon egyre

elkeseredettebb a helyzet a művészek és általában
az emberek számára – mondja Juli, aki szerint az
SZFE körül kialakult botrány talán majd önfenntartásra fogja ösztönözni az intézményeket, addig
viszont tüntetni kell, ameddig csak lehet. Luca arról beszélt, hogy az ellenállás nemcsak az SZFE-ről
szól, hanem a többi kulturális intézményről is, így
nekik is támogatniuk kell a Színművészetit, hiszen
a kulturális szabadság mindenkinek érdeke.
Tizenegy után Vajdai Vilmos, a Táp Színház vezetője is megjelent a téren, aki korábban még az
SZFE épületének garázsában ült őrt nejlon alatt
Dér Zsolt színésszel, majd benézett a Katona József Színházba egy próbára. Vajdai úgy látja, hogy
nem elveszett energia, ami az elmúlt időszakban
született, hiszen a hallgatók tényleges szolidaritásról tettek tanúbizonyságot, és erre korábban
nem volt példa. A színész-rendező szerint összefogásra különösen szükség lenne, hiszen az nemcsak
az egyes társadalmi osztályok között hiányzik, de
a foglalkozási csoportok, valamint még a kőszínházak és a független társulatok között is. – Az a
baj, hogy mindenki elzárta magát a saját körébe,
és mindenki el van foglalva a saját problémáival,
miközben bizonyos ügyeket csakis szolidaritással
lehet megoldani – mondja Vajdai.

