
Szakmai	  koncepció	  
az	  intézetigazgatói	  állás	  elnyeréséhez	  
	  

Elöljáróban:	  
	  
Mint	  a	  Színházi	  Tanszék	  vezetője	  pályázom	  meg	  az	  intézetigazgatói	  állást,	  a	  Színházi	  Tanszék	  
dolgozóinak	  és	  hallgatóinak	  nyomatékos	  és	  megtisztelő	  fölkérésére.	  Sem	  a	  Színházi	  Tanszék,	  
sem	  a	  Látványtervező	  Tanszék	  dolgozói	  semmilyen	  információval	  nem	  rendelkeznek	  a	  
Színházi	  Intézet	  felállításáról,	  annak	  céljáról,	  működési	  formájáról	  –	  és	  a	  fölkérés	  nyilván	  
annak	  szól,	  hogy	  az	  információhiány,	  a	  konzultáció	  teljes	  elmaradása	  miatt	  a	  legtöbben	  
aggódnak	  a	  néhány	  éve	  elkezdett	  oktatási-‐képzési-‐szakmai	  munka	  megújításának	  
folytathatósága	  miatt,	  melynek	  részeredményei,	  országos	  sajtóvisszhangja	  és	  tapasztalatai	  
iránt	  a	  Tanszék	  kezdeményezése	  ellenére	  ugyancsak	  nem	  mutatkozott	  érdeklődés	  a	  Kar	  
illetve	  az	  Egyetem	  vezetősége	  részéről.	  Meggyőződésem,	  hogy	  a	  pályázati	  kiírásban	  foglalt	  
feladatok	  legjobban,	  legnagyobb	  hatékonysággal	  és	  legtakarékosabban	  az	  érintett	  tanszékek	  
vezetői	  egyike	  által	  láthatók	  el.	  	  
	  

1. 1.	   A	  kiírás	  szerint	  az	  intézetigazgatói	  feladatok	  számos	  olyasmit	  tartalmaznak,	  
bár	  meglehetősen	  homályosan	  és	  körvonalazatlanul,	  amiket	  eddig	  a	  tanszékvezető	  
látott	  el.	  A	  társintézményekkel	  való	  kapcsolattartás	  a	  Színházi	  Tanszék	  esetében	  
eddig	  a	  következőkre	  terjedt	  ki,	  amelyről	  a	  Tisztelt	  Szenátusnak	  –	  önhibánkon	  és	  
önhibáján	  kívül	  –	  talán	  nincsen	  tudomása:	  

a. a.	   Látványtervező	  Tanszék	  -‐	  közös	  órák,	  a	  látványtervező	  tanszék	  
hallgatóinak	  bevonása	  a	  színészhallgatók	  vizsgaelőadásaiba,	  valamint	  
rendszeres	  szakmai	  és	  pedagógiai	  konzultáció,	  információcsere	  a	  két	  
tanszékvezető,	  valamint	  az	  oktatók	  között	  

b. b.	   Színház-‐	  és	  Filmművészeti	  Egyetem	  –	  itt	  egyetemi	  szintű	  
megállapodásra	  lett	  volna	  szükség,	  de	  ennek	  hiányában	  is	  folyamatos	  szakmai	  
kapcsolattartás,	  egyeztetés	  és	  tapasztalatcsere	  zajlott.	  Jelenleg	  is	  tárgyalások	  
folynak	  a	  vizsgaelőadásokból	  rendezendő	  közös	  bemutató-‐sorozatról,	  illetve	  
egy,	  a	  színházigazgatókkal	  folytatandó	  szakmai	  beszélgetéssorozatról,	  a	  
gyakorlatos	  illetve	  végzős	  hallgatók	  foglalkoztatásáról.	  Ezen	  kívül	  hallgatóink	  –	  
a	  pesti	  egyetem	  hallgatóival	  együtt	  –	  rendszeresen	  szerepelnek	  a	  filmrendező-‐
hallgatók,	  illetve	  a	  színházrendező	  hallgatók	  vizsgafilmjeiben	  illetve	  –
előadásaiban.	  A	  pesti	  egyetem	  tanárai	  rendszeresen	  tartanak	  kurzusokat,	  
workshopokat	  a	  Színházi	  Tanszéken.	  

c. c.	   Moholy-‐Nagy	  Művészeti	  Egyetem	  –	  közös	  projektek	  voltak	  eddig	  is;	  



pályázat	  alapján	  került	  sor	  az	  ötödéves	  hallgatók	  vizsgaelőadásában	  való	  
MoMÉ-‐s	  részvételre,	  a	  jelmezeket	  a	  MoME	  tanárának	  vezetésével	  a	  MoME	  
hallgatói	  készítették,	  együtt	  dolgozva	  a	  színészhallgatókkal,	  vagyis	  részt	  vettek	  
az	  előadás	  elkészítésének	  folyamatában.	  Hasonló	  projektekről	  már	  folynak	  
tárgyalások.	  (Az	  előadás	  bekerült	  az	  évad	  negyven	  legjobb	  produkciója	  közé.)	  

d. d.	   Magyar	  Képzőművészeti	  Egyetem	  –	  a	  tavalyi	  POSZT-‐on	  közös	  kiállítás	  
volt	  a	  kaposvári	  látványtervező	  szakos	  hallgatókkal,	  amelyet	  közös	  szakmai	  
beszélgetés	  kísért.	  Az	  MKE	  látványtervező	  mesterszakán	  jelenleg	  három,	  
Kaposváron	  végzett	  hallgató	  tanul	  –	  és	  folynak	  a	  tárgyalások	  közös	  
kurzusokról,	  illetve	  további	  közös	  kiállításokról,	  személyes	  tapasztalatcseréről.	  

e. e.	   Színházak:	  eleven,	  működő	  kapcsolatunk	  van	  a	  Csiky	  Gergely	  
Színházzal,	  a	  Pécsi	  Nemzeti	  Színházzal,	  a	  székesfehérvári	  Vörösmarty	  
Színházzal,	  a	  zalaegerszegi	  Hevesi	  Sándor	  Színházzal,	  a	  kecskeméti	  Katona	  
József	  Színházzal,	  a	  nyíregyházi	  Móricz	  Zsigmond	  Színházzal,	  a	  Szegedi	  
Nemzeti	  Színházzal,	  a	  miskolci	  Nemzeti	  Színházzal,	  a	  budapesti	  Nemzeti	  
Színházzal,	  Örkény	  Színházzal,	  Radnóti	  Színházzal,	  Magyar	  Színházzal,	  Stúdió	  K	  
Színházzal,	  Bárka	  Színházzal.	  Egy-‐két	  kivétellel	  ezekben	  a	  színházakban	  
dolgoznak,	  illetve	  vannak	  gyakorlaton	  végzős	  illetve	  végzett	  hallgatóink.	  Az	  
igazgatókat	  rendszeresen	  hívjuk	  a	  vizsgaelőadásokra,	  és	  utána	  közös	  
egyeztetésen	  tárgyalunk	  a	  lehetséges	  jövőről.	  Elmondható,	  hogy	  a	  színházak	  
legtöbbjének	  vezetői,	  rendezői	  ismerik	  és	  elismerik	  a	  tanszéken	  folyó	  szakmai-‐
pedagógiai	  munkát.	  

f. f.	   Pályázatok:	  eddig	  is	  pályáztunk	  –	  és	  nyertünk	  –	  a	  Nemzeti	  Kulturális	  
Alap	  pályázatán	  (mindkét	  tanszék),	  és	  a	  Színházi	  Tanszéknek	  idén	  először	  
sikerült	  szakképzési	  hozzájárulást	  is	  bevonni	  a	  tanszék	  finanszírozásába.	  
	  

a. 2.	   Terveim,	  elképzeléseim	  
	  

a. a.	   (1)	  a	  Művészeti	  Karon	  a	  Színházi	  és	  a	  Látványtervező	  Tanszék	  szakmai	  
és	  egyéb	  tevékenységének	  koordinálása,	  összefogása	  az	  interdiszciplináris	  
lehetőségek	  kihasználásával.	  A	  tanszékvezetőkkel	  való	  közös	  munka	  
rendszerének	  kialakítása	  és	  működtetése,	  döntések	  kezdeményezése.	  Az	  
intézet	  stratégiai,	  képzési,	  művészeti,	  tudományos	  kutató,	  publikációs,	  
pályázati	  és	  más	  tevékenységének	  megszervezése	  és	  irányítása.	  
Az	  eddigi	  kezdeményezések,	  kezdetek	  nyomán	  való	  továbbhaladás.	  Cél:	  a	  
Színházi	  Tanszék	  esetében	  a	  már	  elért	  országos	  ismertség	  és	  elismertség	  
bővítése,	  a	  Látványtervező	  Tanszék	  esetében	  a	  nyitás	  az	  országos	  ismertség	  
felé.	  Stratégiailag	  a	  képzés	  jellegéből	  adódóan	  a	  művészeti	  tevékenység	  



hangsúlyozása	  kínálkozik,	  kiállítások	  illetve	  előadások,	  performance-‐ok	  révén.	  
A	  publikációs	  tevékenység	  terveim	  szerint	  elsősorban	  a	  különféle	  projektek	  és	  
események	  dokumentálását	  és	  közzétételét	  jelentheti	  –	  ebben	  számítok	  a	  
szaksajtóhoz	  közeli,	  írásban	  is	  jártas	  kollégák	  részvételére.	  Az	  intézeti	  
önállóság	  révén	  az	  eddiginél	  rugalmasabban	  tudnánk	  mindkét	  területen	  
együttműködni	  a	  későbbi	  „fölvevő	  piaccal”,	  a	  színházakkal	  és	  tervező	  
műhelyekkel.	  A	  képzésben	  a	  mintatanterv	  kisebb	  kiigazításával	  nagyobb	  
lehetőség	  nyílna	  a	  közös	  kurzusokra,	  amelyek	  nemcsak	  oktatási	  szempontból,	  
de	  anyagilag	  is	  kedvezően	  hatnának	  a	  finanszírozásra.	  A	  tanszékek	  személyi	  
állományának	  tüzetes	  átnézésével	  lehetne	  együtt	  gondolkodni	  a	  fokozattal	  
rendelkező	  oktatók	  számának	  növeléséről,	  illetve	  a	  tekintélyes,	  elismert	  
művészek	  alkalmankénti,	  külső	  bevonásáról.	  A	  pályázatok	  terén	  
szakszemélyzeti	  segítség	  szükséges;	  akár	  az	  Egyetem	  részéről,	  akár	  külső	  
partner	  bevonásával	  a	  nemzetközi	  pályázatok	  felé	  is	  tájékozódni	  szeretnék,	  
valamint	  a	  hazai	  pályázatokon	  való	  –	  esetleg	  más,	  rokon	  intézményekkel	  
együtt	  –	  való	  közös	  részvétel	  lehetőségét	  is	  megvizsgálnám.	  

a. b.	   (2)	  az	  intézet	  képviselete	  a	  Kar	  további	  intézetei,	  egységei	  felé.	  
Tanszékvezetőként	  is	  sokszor	  próbálkoztam	  ezzel	  –	  intézetigazgatóként	  talán	  
jobbak	  az	  esélyek.	  Élve	  a	  Kar	  unikális,	  összművészeti	  jellegével,	  a	  Vizuális	  
Intézettel	  és	  a	  Médiaművészeti	  Intézettel	  való	  szoros,	  mondhatni,	  
mindennapos	  együttműködés	  kézenfekvő.	  Mind	  a	  Színházi	  Intézet	  keretén	  
belül	  készült	  előadások	  rögzítése,	  mind	  különböző	  szempontú	  felhasználása	  
terén	  a	  lehetőségek	  tágasak;	  és	  fordítva:	  a	  színészhallgatók,	  illetve	  a	  
látványtervező	  szakos	  hallgatók	  számos,	  az	  oktatási	  tervbe	  illeszthető	  (vagy	  
már	  benne	  is	  lévő)	  módon	  tudnának	  együttműködni	  a	  másik	  két	  intézettel.	  

a. c.	   (3)	  a	  hozzá	  beosztott	  vezetők,	  oktatók,	  kutatók	  és	  nem	  oktató-‐kutató	  
közalkalmazottak	  munkájának	  irányítása	  és	  ellenőrzése,	  a	  humánerőforrás	  
folyamatos	  fejlesztése.	  
Tanszékvezetői	  jogosítványról	  lévén	  szó,	  a	  Színházi	  Tanszéken	  belül	  ez	  eddig	  is	  
a	  feladataim	  közé	  tartozott	  (és	  remélem,	  a	  továbbiakban	  is	  így	  lesz)	  –	  
intézetigazgatóként	  sem	  járnék	  el	  másként.	  A	  közvetlen	  irányítást	  és	  
ellenőrzést	  a	  Látványtervező	  Tanszéken	  továbbra	  is	  a	  tanszékvezető	  látja	  el	  –	  
információcserére	  és	  koordinációra	  van	  szükség	  és	  lehetőség	  e	  téren.	  Fontos	  
a	  Színházi	  Intézet	  képviselete	  a	  Művészeti	  Karon	  illetve	  az	  egyetemi	  vezető	  
testületeiben	  is,	  hiszen	  a	  speciális,	  az	  Egyetem	  számos	  oktatási-‐képzési	  
területével	  nem	  rokon	  oktatási-‐képzési	  tevékenységről	  így	  lehetne	  elégséges	  
és	  megfelelő	  információval	  bírni,	  egyetem-‐szerte.	  A	  fokozattal	  bíró	  oktatók	  
számát	  mindkét	  tanszéken	  növelni	  kell	  –	  a	  fokozattal	  nem	  rendelkező,	  de	  a	  



képzés	  szempontjából	  nélkülözhetetlen	  külső	  munkatársak	  megfelelő	  
foglalkoztatása	  mellett.	  A	  két	  tanszék	  személyi	  állományát	  eddigi	  ismereteim	  
alapján	  is	  alaposabban	  össze	  lehet	  hangolni	  –	  a	  közös	  órák	  és	  kurzusok	  
alapján	  –,	  a	  személyi	  állomány	  fejlesztésének	  speciális	  és	  takarékos	  
szempontjait	  figyelembe	  véve.	  (Példa:	  a	  Színházi	  Tanszéken	  dolgozó	  díszlet-‐	  és	  
jelmeztáros	  feladatai	  közé	  tartozhatna	  a	  látványtervező	  szakosok	  által	  
készített	  tervekből	  álló	  archívum	  rendben	  tartása	  is.)	  

a. d.	   (4)	  az	  intézet	  költségvetése	  alapján	  a	  pénzügyi	  keretek	  
felhasználásáról	  való	  rendelkezés	  
Amennyiben	  megszületik	  az	  intézeti	  költségvetés,	  a	  képzés	  igényeinek	  alapos	  
fölmérésével	  keretszámokra	  kell	  osztani.	  A	  keretszámok	  felhasználásáról	  az	  
intézetigazgatóval	  folytatott	  alapos	  és	  tartalmi	  konzultáció	  után,	  az	  intézeti	  
igények	  és	  szempontok	  figyelembe	  vételével	  –	  nyilván	  az	  igények	  és	  az	  
oktatás	  alaposabb	  ismeretében	  –	  az	  illetékes	  tanszékvezető	  dönt,	  és	  ő	  
gondoskodik	  az	  elszámolás	  pontosságáról	  és	  szabályosságáról	  is.	  Az	  
intézetigazgató	  összesíti	  és	  az	  Egyetem	  megfelelő	  szervei	  felé	  továbbítja	  mind	  
az	  elszámolásokat,	  mind	  a	  speciális	  szükségletek	  alapján	  fölmerülő	  igényeket.	  

a. e.	   (5)	  gondoskodás	  az	  Egyetem	  testületi	  határozatainak	  végrehajtásáról,	  
az	  intézeti	  értekezlet	  véleményének	  érvényesítéséről.	  a	  jogszabályok	  és	  az	  
egyetemi	  szabályzatok	  rendelkezéseinek	  betartásáról	  
Tanszékvezetőként	  ez	  eddig	  is	  a	  feladatom	  volt	  –	  intézetigazgatóként	  a	  
magasabb	  szintű	  egységnek	  megfelelően	  ugyanezt	  ellátom.	  

a. f.	   (6)	  mindazon	  jogoknak	  a	  gyakorlása	  és	  mindazon	  feladatoknak	  az	  
ellátása,	  amelyeket	  jogszabályok,	  egyetemi	  vagy	  kari	  szabályzatok	  
ráruháznak.	  
Természetesen	  így	  lesz.	  
	  

a. 3.	   Személyes	  motivációim	  
	  

a. a.	   Mivel	  az	  elmúlt	  három	  és	  fél	  évben	  –	  megbízott,	  illetve	  kinevezett	  
tanszékvezetőként	  –	  a	  Színházi	  Tanszéket	  kollégáimmal	  együtt	  sikerült	  a	  
magyar	  művészeti	  felsőoktatás	  terepén	  újrapozícionálni,	  és	  elindítani	  egy	  
olyan	  úton,	  amely	  mind	  az	  oktatás	  színvonalát,	  mind	  a	  művészképzés	  széles	  
spektrumát,	  mind	  a	  tanszéken	  folyó	  munka	  országos	  és	  szakmai	  elismertségét	  
tekintve	  helyesnek	  bizonyul,	  noha	  további	  korrekciókra	  és	  fejlesztésre	  szorul,	  
ezt	  a	  szakmai	  munkát	  szeretném	  egyrészt	  folytatni,	  másrészt	  –	  az	  
összművészeti	  jelleg	  fontosságának	  elkötelezett	  híveként	  –	  a	  másik	  tanszékre	  
is	  kiterjeszteni.	  A	  Színházi	  Tanszéken	  tehetséges,	  elismert,	  elkötelezett,	  



engem	  erősen	  támogató,	  feladataival	  tisztában	  lévő	  és	  azt	  az	  élet	  kínálta	  
váratlanságok	  miatt	  gyakran	  szükséges	  korrekciókkal	  együtt	  is	  remekül	  ellátó	  
kollektíva	  dolgozik,	  és	  a	  hallgatók	  immár	  évek	  óta	  éppen	  ezért	  –	  a	  tanáraikért,	  
az	  ott	  folyó	  munka	  intenzitásáért	  és	  személyspecifikus	  jellegéért	  –	  
jelentkeznek	  ide	  (a	  művészképzés	  ugyanis	  elsősorban	  nem	  diploma-‐,	  hanem	  
mesterorientált),	  ezt	  szeretném	  folytatni	  és	  továbbfejleszteni.	  
Meggyőződésem,	  hogy	  a	  Kaposvári	  Egyetemen	  e	  tanszék	  működésének	  
specifikus,	  az	  általános	  egyetemi	  képzéstől	  erősen	  elütő	  igényeivel	  sok	  gondot	  
okozó	  színészképzés	  a	  másik	  oldalon,	  ismertségben,	  elismerésben,	  széleskörű	  
visszhangban	  „meghálálja”	  és	  megéri	  a	  külön	  törődést,	  az	  általános	  egyetemi	  
szabályok	  kényszerű	  és	  folytonos	  felülvizsgálatát.	  

b. b.	   Meggyőződésem,	  hogy	  az	  Egyetem	  (és	  az	  ország)	  jelenlegi	  stratégiai	  
érdeke	  (a	  fennmaradása)	  szempontjából	  egy,	  a	  Színházi	  Tanszék	  eddigi	  
szakmai	  sikereire	  épülő,	  stabil,	  hely-‐	  és	  helyzetismerettel	  bíró	  intézeti	  
koncepció	  a	  legfőbb	  garancia.	  A	  politikai	  turbulencia,	  amely	  az	  országot	  és	  
benne	  a	  felsőoktatás	  jövőjét	  is	  jellemzi,	  még	  inkább	  a	  kiemelkedő	  és	  
kommunikálható	  képzési	  tevékenység	  folytatására	  ösztönöz	  bennünket;	  ez	  
lévén	  az	  egyetlen	  lehetséges	  biztos	  pont	  bármiféle	  szakmai,	  de	  akár	  
egyetempolitikai	  vitában	  is.	  Az	  egyetem	  (és	  az	  ország)	  jelenlegi	  nehéz	  
gazdasági	  helyzetében	  a	  személyzeti	  politikában	  is	  a	  gazdaságilag	  
legoptimálisabb	  megoldást	  kell	  választani,	  kivált,	  ha	  az	  egyéb	  feltételek	  
stimmelnek.	  A	  Művészeti	  Kar	  és	  kivált	  a	  két	  tanszék	  költségvetését	  egy	  újabb	  
–	  az	  oktatásban	  és	  a	  mindennapi	  munkában	  részvételt	  nem	  kívánó	  –	  
státusszal	  megterhelni	  nehéz	  és	  nem	  következmények	  nélküli	  döntés.	  Ezért	  –	  
sikeres	  pályázásom	  esetén	  –	  szeretnék	  a	  tanszékvezetői	  kinevezésem	  
hátralévő	  idejére	  tanszékvezetőként	  is	  hivatalban	  maradni	  (mint	  ez	  az	  
egyetemi	  intézeteknél	  oly	  általános),	  valamint	  továbbra	  is	  tanítani	  szeretnék,	  
hiszen	  az	  egyetemi	  jelenlét	  legfontosabb	  tartalmi	  eleme	  számomra	  az	  
oktatómunka.	  A	  kollégák	  mindennapos	  tevékenységével,	  valamint	  a	  
hallgatókkal	  való	  kapcsolattartás	  szerintem	  elengedhetetlen	  a	  sikeres	  vezetői	  
munkához.	  Éppen	  ezért	  sikeres	  pályázásom	  esetén	  másik	  státuszra	  nem	  tartok	  
igényt,	  és	  oktatóként	  továbbra	  is	  dolgoznék.	  Az	  intézetigazgatói	  teendők	  
ellátásához	  óraszámkedvezményre	  van	  szükségem.	  A	  társintézményekkel	  való	  
kapcsolattartáshoz	  pedig	  országos	  mozgáskörre,	  valamint	  az	  egyetemi	  
vezetőség	  felhatalmazására.	  
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