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Rátóti ZoltánRátóti Zoltán
Színház- és Filmművészeti Egyetem

rektor

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Tisztelt Leendő Egyetemi Polgárok!

Szeretettel köszöntöm a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás valamennyi résztvevőjét a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem nevében! Iskolánk különleges helyet foglal el a magyar felsőoktatási palettán, hiszen 
nemcsak szakmai képzés folyik egyetemünkön, hanem művészeti is. Az oktatás során kiemelt 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink megtanulják önmagukat megfigyelni, ezáltal 
mind jobban megismerve személyiségüket és a körülöttük lévő világot.

Az elmúlt két esztendőben hatalmas infrastrukturális fejlesztés történt mind az oktatási 
eszközök, mind az épületek, tantermek, kollégiumok tekintetében. Igyekeztünk 
olyan tereket létrehozni, ahol a hallgatók és az oktatók kiváló körülmények 
között dolgozhatnak, és találkozhatnak a szakmán és az aktuális feladatokon 
túl is, így szolgálva a közösség építését. A hallgatók a tanulás mellett minőségi 
kikapcsolódási lehetőségekkel élhetnek. Mára tehát a megújult épületek és 
komoly szakmai hátterű tanári gárdával rendelkező egyetem falai közé léphet be 
a felvételit sikeresen teljesítő hallgató. A Színház- és Filmművészeti Egyetem egy 
jó hangulatú és összetartó közösséggé, egy nyitott, befogadó felsőoktatási 
intézménnyé vált.

Munkáim során megtapasztaltam, hogy a kemény munkát 
nem szabad megspórolni, mivel az előbb-utóbb biztosan 
meghozza a gyümölcsét. A művészi pálya örömteli hivatás, 
kívánom, hogy a mesterség elsajátításával és a tehetségük 
kibontakoztatásával mielőbb megérezzék ezt az örömöt, és 
szolgálhassák szakmájukat és a közönséget, hazánkat.

REKTORI KÖSZÖNTŐ
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Interjú Dr. Herczeg Tamás Intézetvezetővel
A modellváltás óta milyen változásokon ment keresztül a Sinkovits Imre
Színházművészeti Intézet és milyen tantervi változások várhatóak még?
A Színház- és Filmművészeti Egyetem, Színházművészeti Intézetének képzései – az orvosi és  
a jogászképzéshez hasonlóan – hagyományosan osztatlan képzések. Egyetemünknél egy átfogó 
tantervi reform zajlik, aminek részeként a nemzetközi tapasztalatokat is fegyelembe véve Intézetünk 
is gondolkodik bizonyos szakok megbontásában.

Ezen belül is a legizgalmasabb kérdések azok, hogy milyen szakokon tudunk új MA kép-
zéseket elindítani. Felmerült, hogy a színművész képzés mellett más szakirányok is meg-
jelenjenek, magisteri képzéssel pl.: szinkronszínészet és filmszínészet. Tisztán látszik az 
is, hogy a kortárs színházi élet fejlődésével a színházi alkotóművészetek területén ki-
alakultak olyan alkotói irányzatok, amelyeknek képzéseink között nincs felsőoktatási 
háttere. Ilyen például a színpadi látvánnyal összefüggő területen munkálkodó alko-
tók képzése, a világítástervezők, a vetítések kapcsán a vizuális tervezők, vagy a szín-
házművészet más területét érintően a színházi kreatív producerek. Az átfogó képzési  
reform küldetéseként, ezeket a területeket is le tudjuk fedni a 21. század kihívásainak és 
igényeinek megfelelő naprakész tudást és gyakorlatot kínáló oktatással.

Milyen nemzetközi kapcsolatokat ápol az Intézet?
A Színházművészeti Intézet 2022-es tanév első szemeszterében fontos szak-
mai együttműködéseket alakított ki és külföldi látogatásokat, tanulmányu-
takat szervezett. Többek között meg kell említeni a kolozsvári Interfe-
rencia Fesztivált, ahol a Színház igazgatójának, egyben az SZFE 
professzorának, Tompa Gábornak a rendezői osztálya mellett más 
osztályaink hallgatói is jelen voltak.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Dr. HerczegTamásDr. HerczegTamás
Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet

intézetvezető

Felvételi 23’

A harmadéves prózai színművész hallgatók a fesztivál 
ideje alatt négy vizsgaelőadásukat is bemutathatták. 
Amellett, hogy komoly szakmai barátságok szövőd-
tek a romániai hallgatókkal, intézeti szakmai tapasz-
talatcserére is volt lehetőség. Visszautalva a beveze-
tőben említett képzési reformra, fontos impulzus volt  
a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színházi Karainak 
tapasztalatait megismerni, hiszen a bolognai folyama-
tokra átállva, ők eleve osztott képzéssel kezdték meg 
színművész és rendezői képzéseket.

Meghívást kaptam a Interetnikai Színházi Fesztivál 
keretén belül megrendezett drámai fesztivál zsűri-
jébe, ahol a két romániai magyar nyelvű színházi 
egyetem intézetének vezetőjével is lehetősé-

gem nyílt szakmai együttműködésre, tapaszta-
latcserére.

Egyre több külföldi utat tudunk a hall-
gatóknak biztosítani, aminek köszön-

hetően tavaly Vidnyánszky – Pataki 
osztályfőnökök rendezői osztálya 

Szentpétervárra látogathatott el. 
A harmadéves Hegedűs D. – 
Ifj. Vidnyánszky prózai színmű-
vész hallgató osztály lehetőséget 

kapott, hogy rész vegyen Berlinben a Rövidfilm Filmfesz-
tiválon, s még az év vége előtt Horváth – Rába osztály-
főnök urak fizikai színész osztálya Párizsba repült, hogy 
ismerkedjen az európai kortárstánc élet egyik kiemel-
kedő színhelyével a Centre National de la Danse-al, 
valamint tanulmányozzák Mnouchkine színházának 
a tradíciókra progresszíven tekintő  absztrakciós for-
manyelvét.

A nemzetközi együttműködés keretén belül nemcsak 
külföldi utakat szervezünk a hallgatóknak, hanem  
a mesterkurzusokra is egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk. Legutóbb az ETFI (European Theatre and Film 
Institute) képviselője Vladimir Bouchler érkezett hoz-
zánk Brüsszelből, hogy kétnapos szakmai workshopot 
tartson Kiss-B. Atilla és Homonnay Zsolt által vezetett 
másodéves zenés színészművész hallgatóknak.

Theodoros Terzopoulos kurzusán októberben harminc 
Színház- és Filmművészeti Egyetemi hallgató vett részt. 
A klasszikus görög tragédia Terzopulos általi megkö-
zelítése és értelmezése a színiakadémiák és ókortu-
dományi tanszékek kötelező tananyaga. Módszeré-
ről és az Attisz Színházról több nyelven jelentek meg 
könyvek, többek között a nevével fémjelzett technikát 
bemutató Dionüszosz visszatérése című kötet.
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A Színházművészeti Intézet 26 hallgatója vett részt Jaros-
law Fret, a Grotowski Intézet és a nemzetközi hírű Teatr ZAR 
vezetőjének workshopján, míg a Kolozsvári Egyetem Ro-
mán Színházi Karának professzora, Bács Miklós egy hetes 
commedia dell’arte kurzust tartott a harmadéves osztályunk  
hallgatóinak.

2023-ban a világhírű Eugénio Barba tart kurzust hazánkban, 
ahol 12 kiválasztott hallgatónak és oktatónak biztosítunk  
a részvételt.

Az erősödő nemzetközi kapcsolatok mellett a hazai színházi 
életben is aktívak hallgatóink. A vidéki és fővárosi színházak-
ban egyaránt jelen vannak az Egyetem hallgatói, így például  
a Miskolci Nemzeti Színházban és a Szegedi Nemzeti Szín-
házban éppúgy, mint az Örkény, Radnóti, Szkéné Színházak-
ban, a Vígszínházban vagy éppen a Budaörsi Latinovits Szín-
házban.

Milyen tapasztalatokról tud beszámolni az 
egyetem előadásai kapcsán? 
Saját játszóhelyeinken is pezsgő színházi élet zajlik, megújult 
és kialakult az egyetem repertoárja. Több mint tizenhét előa-
dást tartunk repertoáron, az őszi szemeszterben december 
végéig közel hetvenet játszottunk.

A következő szemeszter kezdetekor márciusban megújulva 
nyílik újra az Ódry Színpad is. Az előadások a jegy.hu-nak 
köszönhetően könnyen és egyszerűen elérhetőek. Terveim 
szerint márciustól átgondolt kommunikációs aktivitás kíséri 
előadásainkat, hiszen nemcsak a produkciók látogatottsága 
fontos, hanem hallgatóink ismertségének megalapozása is.

Hiszem, hogy az egyetemi előadások a hazai színházi élet fon-
tos eseményei, nálunk láthatók először az új generáció színházi 
alkotói. Az egyetemi produkciókban megfelelési kényszer men-
tes őszinte produktív alkotások születnek, nagy élmény a bonta-
kozó tehetségek művészi megnyilvánulásait, kísérleteit követni.

Hogyan teszi magát láthatóvá az Intézet? Milyen lehetőségei vannak az érdeklődő 
diákoknak, hogy közelebbről is megismerjék az Intézet munkáját?
Októberben hatalmas érdeklődéssel és túljelentkezésekkel indultak el a Színházművészeti Intézet egyetemi 
előkészítő kurzusai, amely sorozat egészen februárig tart. A Színház- és Filmművészeti Egyetem nyílt napjai iránt 
olyan sok fiatal kíváncsi, hogy bánatunkra létszámkorlátozással tudjuk csak fogadni az érdeklődőket. 

Az SZFE Színházművészeti Intézete gőzerővel készül a következő tanévre, hiszen 2023-ban indítandó képzése-
ink között szerepel a prózai rendező, zenés rendező, prózai színművész, zenés színművész, valamint a színházi 
rendezőasszisztens képzés is. 
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SZÍNHÁZMŰVÉSZET:
• Színművész: prózai színész, zenész színész
• Színházrendező
• Színházi rendezőasszisztens- felsőoktatási szakképzés

MOZGÓKÉPMŰVÉSZET:
• Dokumentumfilm-rendező művész MA
• Filmrendező művész MA
• Filmoperatőr művész MA
• Látványtervező művész MA
• Mozgókép (mozgóképes filmhang) BA
• Mozgókép (filmírás) BA
• Mozgókép (mozgóképes filmvágás) BA
• Televíziós műsorkészítő BA

DRÁMAELMÉLET:
• Dramaturg
• Drámainstruktor BA (Drámajáték specializáció)
• Drámainstruktor BA (Rendezői specializáció)

2023-BAN INDULÓ
KÉPZÉSEINK
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Dr. Vecsernyés JánosDr. Vecsernyés János

Nem véletlenül. Az elkötelezettség pedig érettség nélkül elképzelhetetlen. Szélesebb horizontra lesz szükség, és 
erre meg kell érni. Természetesen kivételek mindig vannak. Ha mindazt, amit az előbb felsoroltam tudja valaki 18-19 
éves korában, az egészen biztosan nagy tehetség. Egy osztályban általában van egy nagyon tehetséges hallgató, 
egy erős középmezőny, akikből szintén kiváló szakemberek válnak majd, és egy-két ember, aki valószínűleg 
pályaelhagyó lesz. Fontos azzal szembenéznünk, hogy a filmezés bár speciális dolog, mégis ugyanolyan 
szakma, mint az asztalos szakma. Léteznek szép és nem szép asztalok, de az egészen biztos, hogy minden 
mesterműhelyből kikerülő asztalnak egyforma lábai vannak és nem billeg. Hogy ki lesz művész és ki lesz 
megbízható és profi szakember, az idővel kiderül. Szakmailag meg kell ágyaznunk, hogy későbbiekben lehessen 
belőle művészet. A segítségnyújtásban és az oktatásban természetesen nincs különbség. A különbség ott van, 
hogy ki, hogyan tud ezzel élni.

Mi a helyzet a rejtett adottságokkal? Az önbizalomra és a hitre gondolok elsősorban.
Mindkettő, amit említ elengedhetetlen. Ezeket kicsit nehezebb felmérni. Ismertem olyan remek adottságokkal 
megáldott hallgatókat, akiknél minden stimmelt, tehetségesek, okosak, jó ízléssel megáldottak voltak, de sem 
önbizalmuk, sem hitük nem volt. A kamerát és a lámpákat a forgatáson számos variációban lehet jól letenni.  
Ha valaki nem hisz abban, hogy amit csinálni akar, az jó, abból nem lesz filmes.

Milyen felvételi feladatsorra számíthatnak a felvételizők?
A BA-s felvételi esetében először egy tesztet kell kitölteni a fiataloknak. Ez egy összetett feladatsor, képekkel, 
szövegekkel. Akiknek nincs elegendő ismeretük például a művészettörténet vagy a filmtörténet terén, azok 
ezen a rostán valószínűleg nem jutnak tovább. Ez azért nagyon fontos, mert pontosan mérni lehet vele, hogy  
ki az a jelentkező, akit ez a szakma valóban érdekel, s ki az, akit nem.

Szakinterjú Dr. Vecsernyés János 
rektorhelyettessel az operatőr  
képzésről 

Kik az ideális jelöltek az operatőr szakra?
Az elkötelezettek. Az olyan elkötelezett embereket, akik kamerával kelnek és 
fekszenek. Ez a fajta elkötelezettség már a felvételin világosan látszik, vagy 
nem látszik.

Milyen létszámmal indulnak az osztályok általában?
Hat-hét embert tudunk egy évfolyamba felvenni, s ez a kis létszám megköveteli 
tőlünk a tökéletes szűrést, a lehető legjobb jelölteket kell tudni kiválasztani. Nagyon 
fontos, hogy ne vagy ne nagyon hibázzunk a jelöltek kiválasztásában, mert ez a szak 
az ország legdrágább képzése. Meglepő, de drágább, mint az orvosi egyetem. 
Arra törekedünk, hogy akik bejutnak, azokból kiváló szakembereket- 
művészeket faragjunk. Épp ezért nem minden évben indul minden 
szak. Idén nem indult MA képzés, jövőre pedig a BA képzést nem 
indítjuk el. Azért muszáj ezt a szigorú tervet tartanunk, mert nem 
töltődik fel minden évben elegendő tehetséges jelölttel az input.

Milyen korosztályból kerülnek ki általában  
a felvett hallgatók?
Nem örökérvényű, mert mindig van egy-egy kivétel, de 
nagy általánosságban a 20-28 éves korosztály a befutó.  
A közvetlenül érettségi után lévő 18-19 éves fiatalok általában 
még nem elég érettek. Ehhez a képzéshez kell egyfajta 
világlátás, gondolkodás, megfigyelés, türelem, érettség. Az 
elején az elkötelezettséget legfontosabbként említettem. 

Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet
rektorhelyettes, intézetvezető
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Milyen arányban jutnak tovább a jelentkezők a következő rostára?
Általában a fele jut tovább. Pontosan negyven évvel ezelőtt vettek fel engem is, és ez a felvételi módszer már 
akkor is működött. A második rostán fotókkal érkeznek a fiatalok. A fotókból minden kiderül. Az is többek közt, 
hogy az illető az elmúlt négy évét folyamatosan fotózással töltötte, vagy csak három hete kezdte el.

Milyen technikai felszereltség áll rendelkezésre a képzésekhez?
A jó operatőr képzéshez elengedhetetlen, hogy az eszközök korszerűek legyenek. Abban a nagyon szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy nincs gyenge láncszem az eszközök között. Nemrég teljeskörű felújításon ment át  
a műterem, s készül az új műtermünk is, mely 6 méter belmagasságú, 250 négyzetméter területű lesz. Olyan 
ledfal áll majd a hallgatók rendelkezésére, amivel 3D-s hátteret lehet generálni.

Milyen szakok indulnak jövőre?
Jövőre induló BA képzések között van a vágó, a filmíró, a hangmester és a televíziós műsorkészítő szak. Az MA 
képzések közül pedig a rendező, az operatőr, valamint a látványtervező és a dokumentumfilm-rendező szakot 
indítjuk el.
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Koltai LajosKoltai Lajos
Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet

Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr

Filmrendező művész MA
Amikor a felvételinél találkozom a jelentkezőkkel, úgy viszonyulok hozzájuk, mint a filmjeimnél, 
amikor színészt vagy stábtagot választok. Keresem a tanítványaimban, hogy mi az indíttatásuk, 
mi hozta őket az egyetemre, pontosabban mi hozta őket hozzám. Kíváncsi vagyok  
a képességeiken túl a személyiségükre is, arra, hogy mit tudok leolvasni az arcukról, 
a mozdulataikról, mivel arra vagyok kíváncsi, hogy ki tud-e alakulni közöttünk az 
a minőségi kapcsolat, ami szükséges a majdani közös munkához. A féléves 
vizsgafilmnél, amikor a forgatókönyvről vagy a szinopszisról beszélgetünk, 
sok esetben kiderül, hogy az ötlet mögött valamilyen személyes élményanyag 
húzódik. Filmekben és élményekben egyaránt gazdag a pályám nem kevés 
nemzetközi tapasztalattal. Próbálom ennek az életútnak a tapasztalatait 
és megszerzett tudását mindenestül átadni. Mesteremnél, Illés Györgynél 
a pedagógia volt a sarokpont. Talán egy felidézett közös munkával tudom 
a legjellemzőbben elmondani a sajátos pedagógiai érzékenységét. Ő volt 
az egyetlen, aki itthon alkalmazta az amerikai módszert, vagyis azt, hogy a 
vezetőoperatőr helyett a camera operator kezeli a felvevőgépet. Ő rendre kiemelt 
magának valakit, és beültette a kamera mögé. Egy nap engem választott, és nem 
is engedett felállni. Pedagógiája tehát abban állt, hogy hagyta az embert 
kibontakozni. Az volt az elve, hogy a tanítványai gondolkodjanak, 
merjenek kísérletezni, és még véletlenül se kövessék őt. A főiskolán 
mutatott három verziót arra, hogyan lehet egy arcot vagy egy teret 
bevilágítani, de mellette még van legalább száz másik lehetőség. 

Tudta, hogy a tanítványa majd megcsinálja a százkettediket, ha van egyénisége. Az alapokat mutatta meg, de 
vigyázott arra, hogy ne sértse az egyéniséget, és ha látta, hogy valaki rálépett egy ösvényre, ami járható, akkor 
óvatosan terelte tovább – tanárként én is ezt a jó irányba terelgetést érzem üdvösnek. Ott volt és vigyázott, 
hogy az embernek esélye se legyen letérni a megkezdett, általa is helyesnek tartott, de mindenképp saját 
útról. Nagyon fontos a képzés alatt olyan témákkal is foglalkozni, amikkel kevésbé szokás, vagy kényelmetlen. 
Ugyanakkor hiszem, hogy meg kell tanulni egy meghiúsult forgatást feldolgozni, kapcsolatokat kialakítani az 
alkotótársakkal. Ennek a része az is, hogy Vecsernyés Jánossal, aki a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti 
Intézet vezetője azon dolgozunk, hogy a rendező és az operatőr osztályt erős együttműködésre inspiráljuk. 
Most ez éppúgy a dolgom, mint észrevenni, ki hogyan gondolkodik és milyen az egyénisége. Egyetlen dolog 
van, amihez ragaszkodom, a szeretethez, mert végül is ez az, ami mindenkit összeköt.

Felvételi 23’
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Dokumentumfilm-rendező művész MA
Azt tapasztalom, hogy a tizenöt-húsz évvel ezelőtti állapothoz képest feljövőben van a műfaj. 
Megnőtt az igény műfaj iránt, mert az emberek szeretnék megérteni a társadalmi folyamatokat: 
töméntelen mennyiségű, ámde rövid és felszínes információkat kapunk a média kusza 
világában, amelyek között ráadásul sok a valótlan hír. A pályámat a Duna Televízió 
vallási szerkesztőségében kezdtem. Azért szeretem ezt a területet, mert rendkívül 
sokszínű, és természetesen benne van az emberi sorsokon való segítés 
szándéka, sőt, a segítő folyamatok ábrázolása. Érzékenyen, nyitott szemmel 
kell járni a világban, és felfedezni azokat a valamilyen szempontból 
különleges személyeket, helyzeteket, történeteket, jelenségeket, amiket 
érdemes megmutatni, mert ezáltal tudunk valamit adni társadalmunknak. 
De az újra való fogékonyság, a tanulási hajlandóság és az erős motiváció 
is fontos. Végül megemlíteném az alázatot a téma iránt. Nem mi vagyunk 
az alkotásunk célja, hanem az az ember, közösség, helyzet stb., akiről vagy 
akikről a filmünk szól.

BarlayTamásBarlayTamás
Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti 
Intézet

Kazinczy-díjas és Magyar 
Köztársasági Érdemrend

Lovagkereszttel kitüntetett 
dokumentumfilm-rendező

A felvételi első fordulójában olyan tesztet kell a jelentkezőknek kitölteniük, amelynek a negyven-negyven 
százaléka az általános műveltséget, illetve a filmes, mozgóképes felkészültséget, tájékozottságot méri.  
A kérdéssor végén egy vagy két kreatív feladat van, amit írásban ki kell dolgozni, pl. filmterv készítése megadott 
témáról. A második forduló beszélgetés, egyfajta ismerkedés. Elsősorban az indíttatásra vagyunk kíváncsiak: 
miért szeretne dokumentumfilm-rendező lenni, mit tett már ennek elérése érdekében, milyen szakmai szinten áll? 
Ezt azért fontos kiemelni, mert MA képzés, tehát mesterszak, igényel alapvető szakmai ismereteket. Az Egyetem 
a négy félév során abban segít a hallgatóknak, hogy megtalálják saját művészi hangjukat. Ezt a munkát azonban 
mindenkinek magának kell elvégeznie: felfedeznie önmagában az alkotó embert. Mi tanárok - elsősorban Moys 
Zoltán társ-osztályvezető kollegámmal és mindazokkal, akik nálunk tanítanak - csupán asszisztálunk ehhez  
a folyamathoz, amikor a fiatalok elsősorban saját magukon dolgoznak. Akik tovább jutnak a szóbelin, rövidfilmet 
kell készíteniük, általunk megadott témáról. Ezt szakmai grémium előtt megvitatjuk, a jelentkezőnek pedig meg 
kell védenie az elkészült filmet.
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Berzsenyi KrisztinaBerzsenyi Krisztina
Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti 
Intézet

látványtervező, jelmeztervező

Látványtervező művész MA
Az alkotási folyamatot egészen korán megtapasztaltam. Tizenhat évesen táncoltam egy 
előadásban, de ettől még részt vettem a díszlet- és a jelmeztervezésben is. Nemcsak 
én, mindenki. Közös ÜGY volt, ami szent és sérthetetlen. Ez a közös ÜGY ma is a 
legfontosabb a színházi és filmes munkáimban. Az SZFE-n filmes látványtervezést 
tanítunk, 4 félévben mesterszakon. A filmes látványtervezés sokkal nagyobb 
precizitást igényel, finomabb, érzékenyebb megoldásokat igényel, mint egy 
színházi látvány. A filmben semmilyen körülmények között nem lehet pl. a 
történelmi korokban tévedni, sokkal intenzívebb együttműködést igényel az 
alkotókkal, különösképpen az operatőrrel. Ez azért lényeges különbség, 
mert a színházban nincs egy olyan szem, mint a filmnél az operatőr.

Az első és legfontosabb, hogy a szakra látványtervező vagy hasonló BA 
képzés után lehet csak jelentkezni, ugyanis ez nálunk a BA képzésre 
épülő mesterszak. Tehát már átfogó ismeretekkel kell rendelkezni 
a színház- és a mozgókép művészet területén végzett alkotói 
tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról.

Ez a képzés is, mint minden jó képzés a szakmai követelményeken 
túl magára az életre is nevel. A példa kedvéért: valaki elkészül egy 
jelmezzel vagy díszlettel, majd felveszi a jelmezt a színész, felmegy 
a színpadra a főpróbahéten, vagy kamera elé áll a ruhapróbán és 
„leugrik” a ruha róla is és a színpadról, a kamera képéről is. 

Valami miatt nem működik. Mit tehetünk ilyenkor? Bármilyen sok munkánk is van abban a jelmezben, egy pillanat 
alatt el kell tudni engedni, mert nem szolgálja azt a bizonyos ÜGY-et, a MONDANIVALÓT. Mennie kell, mert 
jobbat kell helyette csinálni. Az elengedés az emberi élet egyik legnagyobb feladata és azt látom, hogy szinte 
mindenki küszködik vele. Ragaszkodunk a rosszhoz, a megszokotthoz, holott, ha elengednénk, jönne valami új, 
friss, talán jobb is. Ez a szak még a jellemfejlődésben, a dolgok tudatosításában is segítségünkre van, hiszen aki 
képes az elengedésre, az képes tovább lépni, jobbá lenni, fejlődni.

Felvételi 23’



Színház- és Filmművészeti Egyetem

22 23

Mozgókép (mozgóképes filmhang)
Furcsa kettősség van egy dramaturgia által diktált, vagy saját szabad hangi világunk megértése 
és azok megvalósításának szigorúan reális keretei között. Meg akarom érteni  
a FILM üzenetét, belemerülni, s a hangi eszközrendszerrel segíteni a rendezőt, 
írót a gondolatok átvitelében. 

Ha a kép egy pillanat, a hang ’az idő művészete”, egy folyamat, melynek 
az elején még nem tudom a végét. A minket körülvevő hangnyomás 
a gondolatainkban válik hanggá és metafizikai üzenetté, valamiféle 
csatorna alakul a tudatalattink belső világának rendszerébe és onnan 
vissza. Mint a betű mögötti gondolat, a kotta mögötti zene, a hangi üzenet 
összerendeződése is önmagunkban létezik. Ez végül is saját magunk 
útkeresése lehet, önismeret és fejlődés is egyben. 

Technikailag: bár a hangzásigény megváltozásával a filmnyelv szabályrendszere 
talán állandó, a munkafolyamatok megváltoztak, a szakma is specializálódott, 
ezáltal új ismeretek elsajátítása vált szükségessé az oktatáson keresztül. A film „szent”. 
Ha a hang a film kifejező eszköztárának részese lesz, már működik. Ehhez nem kell 
hangosnak lennie, nem kell „mindig mindennek” szólnia. Viszont a hang az érzékelésünkben 
másodlagos információ a kép után, általában akkor vesszük észre, ha valamiért rossz vagy 
épp mellbevágó a hangélmény. A sikeres felvételihez kell némi műszaki tudás.  Kell a külső 
hallás és lelki érzékenység. Beleélés képessége, belső hallás.  Kell a türelem, kitartás, 
figyelem és fegyelem. Tűrőképesség, stressztűrés.  Jó, ha tud hangszeren játszani, kell 
tudni megélni az előadás koncentrált pillanatát. Legyen motivált és együttműködő.  Járjon 
hangversenyekre, színházba, pedig az akusztikus hangélmények a hallást és a hang 
megértését, az operák, darabok librettói a dramaturgiai érzékenységet, műveltséget is 
fejlesztik. Olvasson könyveket, legyen véleménye.

Az első forduló általános- zenei-, műszaki-technikai- és filmes ismeretek felmérése. Kódok alapján soroljuk be 
a jelentkezőket: az írásbeli feladatsoron nem látunk neveket, csak kódszámokat, ez garantálja az igazságos 
elbírálást.

A második forduló hallásteszt, irányított figyelem és zenei intelligencia mérése is. Ha valaki már készített filmhez 
hanganyagot, hozzon el egy pár (3) perces részletet, mutassa be, meséljen róla -mindent röviden, átgondoltan, 
összefogottan. 

A harmadik fordulóban kapunk személyesebb benyomást a jelentkezőkről, érdekel a jellem, csapatmunka-
készség, kommunikációs készség, a tolerancia- és a türelem.

Erdélyi Gábor Erdélyi Gábor fj.fj.
Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet

Ezüst Medve díjas hangtervező, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Filmhang I. és II. évfolyamának osztályvezetője
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Mozgókép (filmírás)
Addig kell keresni, míg az ember azt nem érzi, hogy amit leírt, az igaz. A testünk segít. Amikor igaz az, amit 
leírtunk, az egy összetéveszthetetlen fizikai érzés. Ha valaki egyszer eljutott idáig, ragaszkodni fog ehhez 
a visszajelzéshez.

Az az érvényes jelentkező, aki akkor is írni fog, ha esetleg nem kerül be az egyetemre.  
Ez egy belső késztetés, adottság, amire születni kell. Sokszor ambivalensek az ember 
érzései az írással kapcsolatban, de az igazi író nem tud nem írni.

Küldetés, elhivatottság, kitartás, őstehetség… azzal együtt, hogy az illető 
addig dolgozik, amíg a leírt szöveg nem lesz jó és ebben gyönyörűséget 
talál. Nem elsősorban a külső visszaigazoláson múlik, hogy az alkotónak 
sikerélménye van-e vagy sem. Ez egy magányos szakma. Belső 
küzdelmekkel, áldozatokkal járó munka, s olykor évekig nem kap az 
ember megerősítést, hogy jó úton jár-e. Aki valóban erre született, akkor 
is folytatja, ha az alkotása visszhang nélkül marad.

Kell a képzéshez egyfajta érettség, de azok, akik ilyen fiatalon átélték 
a coviddal járó nehézségeket és most a szomszédunkban zajló 
háború tanúi, nem tudnak ebben hiányt szenvedni. Olyan súlyos 
válságokkal szembesül egy mai 19 éves ember, amikkel mi 
ennyi idősen nem találkoztunk.

Szabó CsillaSzabó Csilla
Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti 
Intézet

filmíró

Az első forduló egy általános műveltségre, tájékozottságra irányuló teszt. Erre a feladatra fel kell készülni. 
Művészettel, tudománnyal, közélettel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk, így le tudjuk mérni, 
hogy a jelentkező mennyire képes eligazodni a kultúrtörténetben. A film társművészeteinek, a zenének,  
a művészettörténetnek különös figyelmet szentelünk a felvételi folyamat során. A hároméves alapképzés  
nagyon rövid. Nem kezdhetünk mindent elölről. Kell egy biztos alap ahhoz, hogy el tudjunk együtt indulni.

A második fordulóban írni kell egy általunk kiválasztott filmről. Itt fel tudjuk mérni, hogy ki mennyire nyitott 
mások gondolataival kapcsolatban, mennyire érzékeny és alázatos. Az is kérdés ebben a fordulóban, hogy  
a jelentkező mennyire képes szabatosan fogalmazni. A sűrítés, a pontosítás az egyik legfontosabb készség, 
amire a hallgatóknak a munkájuk során szükségük lesz. A harmadik fordulóban már saját szöveget kell hozni, 
illetve helyben írni. Kreatív feladatként előfordulhat, hogy megadott fotókból kell egy történetet összeállítani, 
vagy operatőri gyakorlatot írni. A negyedik fordulóban pedig, akik eljutnak idáig, szóban megvédik az előző 
három fordulóban nyújtott teljesítményüket. Nagy a verseny, ezt kár lenne tagadni. annyi hely, ahány tehetséges 
embert fel lehetne venni. Ha nehéz a döntés, akkor a nyitottabb jelentkezőt választjuk.
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Mozgókép (mozgóképes filmvágás)
Véleményem szerint a filmgyártásban a filmvágás az egyik legszebb hivatás. Összetett feladat, hisz 
a vágó a forgatókönyv megszületésétől kezdve egészen a film bemutatójának pillanatáig benne 
van minden éppen aktuális munkafolyamatban. A forgatókönyv elolvasásánál kezdődik a munka. 
Van alkalom, hogy kilátogatunk a forgatásra is, a lehetőségektől függ. Mikor befejeződik a forgatás, 
akkor kerül a mi munkánk a fókuszba, és ez igazán kreatív folyamat: a vágás során alakul ki a film 
ritmusa, szerkezete, végső formája.

Ma már a legmodernebb felszerelésekkel, számítógéppel és különféle 
programokkal dolgozunk a hallgatókkal. Az egyetemen azt az AVID vágó 
programot használjuk, ami mára meghatározó, mondhatnánk „ipari szabvánnyá” 
vált a világ nagy film- és televízió stúdióiban. De ez csupán a vágás technikai 
oldala. Maga a vágás alapja, a gondolkodásmód, nem változott a kezdetek 
óta, csak a technikának köszönhetően egyszerűbb és gyorsabb, szélesebb 
körben elérhető lett. A vágó a forgatókönyv mentén összevágja a filmet. De ez 
még általában nem a végleges változat. A rendező megérkezik a vágószobába 
és elkezdődik az alkotói folyamat, amiben sokat segíthet a vágó, aki adhat 
ötleteket, javasolhat megoldásokat.

A releváns jelentkező elhivatott. A kreativitás olyan alapkövetelmény, amit 
talán magyarázni sem kell nagyon. A türelem és a képi látásmód is rendkívül 
meghatározó képesség ebben a szakmában.

Koncz GabriellaKoncz Gabriella
Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti 
Intézet

Balázs Béla-díjas filmvágó

Egy általános műveltséget mérő tesztlap várja a jelentkezőket, erre ajánlott sok filmnézéssel, zenehallgatással, 
irodalmi, festészeti ismeretekbe való elmélyüléssel felkészülni, és nem csak a mai filmeket kell nézni, hanem 
a régieket is. Majd kreatív feladatok következnek, melyek a képi látásmódját próbálja feltárni a felvételizőnek, 
szerkesztési képességeit, történet mesélést, végül etűdöt kell majd összeállítani, de itt sem elvárás a vágó- 
rendszer ismerete, mert van mód segítségre.
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Zilahy TamásZilahy Tamás
Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti 
Intézet

film- és televízió rendező

Televíziós műsorkészítő
Tizennégy éves korom óta szeretnék rendező lenni. Akkor még egyértelműen színházi rendezésben 
gondolkodtam. Ezt olyannyira komolyan gondoltam, hogy az iskolában minden lehetőséget megragadtam, 
hogy amatőr előadásokat rendezzek. Egyértelmű volt, hogy érettségi után beadtam a főiskolára 
a jelentkezésemet. Nem vettek fel az első jelentkezés alkalmával egyik szakra sem. Így protekcióval 
elmentem a televízióba felvételvezetőnek, aminek – mondanom sem kell – semmi köze nincs  
a rendezéshez. Alapvetően szinkronokat készítettünk. Három évig dolgoztam itt, s közben folyamatosan 
adtam be a jelentkezésemet a főiskola különböző szakjaira. Mindennek megvolt a maga szakterülete 
és közel kétezer ember dolgozott a televízióban. Miután másodjára sem vettek fel, átkerültem a drámai 
osztályra, ami már nagyon közel volt ahhoz, amivel igazán szerettem volna foglalkozni, hiszen filmek és 
tv-filmek készültek. Egy évben ezeknek a munkáknak a száma százon felüli volt, ami 
egészen döbbenetes számnak hat mai szemmel. Rendkívül termékeny időszak 
volt, ahol én végig asszisztálhattam. Semmi mást nem tudtam elképzelni az 
életem pályájának, csak azt, hogy rendező legyek. Tartottam magam, 
de minden elutasítás egy kisebb fajta összeomlás volt, ezt kár lenne 
tagadni. Minden évben más rostavizsgán véreztem el. Az elején 
rögtön az első rostán, aztán a másodikon, s mikor már rutinos 
felvételiző voltam, a harmadikon. Ez volt a legfájóbb. De már nem 
voltam messze a céltól, hiszen rá egy évre felvettek. Szinetár 
Miklós és Dömölky János voltak a mestereim. Nagyon akartam. 
Ennyi volt a titkom, amiért nem adtam fel.

Az egyetemen alapvetően két szakot viszünk. A televíziós szakra azért 
jönnek feltehetően a hallgatók, mert televíziózni szeretnének, műsort akarnak 
csinálni. Akik a művészetben és a filmben gondolkodnak, azok jönnek a 
filmes szakra. Két stúdióban dolgozom párhuzamosan az egyetemen a film-
műteremben és a TV stúdióban. Pontosan lehet látni a két stúdióban való 
munkálkodás attitűdjének a különbségét. A mérleg nyelve minőségben 
mérhetően a filmstúdió felé billen el. Világosan tetten érhető az a folyamat 
is, hogy a televíziózás bevonzotta a filmkészítést, áthúzta annak egy részét a 
maga felületére.

A felvételi folyamat alapvetően három fordulóból áll, az egyes fordulók 
sikeres teljesítése után van lehetőség a következő fordulóban való újabb 
megmérettetésre.

 1. FORDULÓ 
A feladat, egy több kérdésből álló írásbeli teszt kitöltése, amelyben 
műveltségre, olvasottságra, művészetismeretre, társadalmi ismeretekre, 
kreativitásra vonatkozó tudásalapú kérdések és kreativitást feltételező 
esszéfeladatok egyaránt szerepelnek.

 2. FORDULÓ 
Ez egy szerteágazó, kötetlen beszélgetés. A továbbjutók szóban is 
indokolják a tesztben leírtakat, válaszolnak a felvételi bizottságnak, művészeti 
alkotásokkal, a jelölt terveivel, kulturális beágyazottságával kapcsolatos 
kérdéseire.

 3. FORDULÓ 
Filmkészítés, megadott téma szerint. A témát a felvételi bizottság jelöli meg, 
az időtartam 1-2 perc. A filmet a jelölt leforgatja, megvágja, hangosítja, eleje- 
vége főcímmel feliratozza, határidőre feltölti az SZFE megadott felületére. Az 
feltöltést követő személyes beszélgetésen „megvédi” alkotását, válaszol a 
filmmel és más felmerülhető témákkal kapcsolatos kérdésekre.

FONTOS! Az osztályvezető tanárok egyéni döntése alapján már azelső forduló is lehet a teszt mellékleteként 
mozgóképes bemutatkozás, vagy mozgóképes motivációs „levél”. A három forduló között is lehetnek 
részfeladatok, miként a harmadik fordulós film után is sor kerülhet az SZFE campusán megvalósítandó 
rendezői feladat lebonyolítására.
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Színművész
A legnehezebb kérdések egyike az, hogy mit nevezünk, vagy mit tekintünk tehetségnek.  Bennem 
leginkább, ha tehetséggel találkozom, a megmagyarázhatatlan kíváncsiság jelez először. Az esetek 
nagyon nagy százalékában a kíváncsiság, mint szűrő megbízhatóan működik bennem. Egy dolgot jó 
szem előtt tartani: szakmát tanítunk. Ugyanúgy, ahogy a péknek is meg kell tanulnia, hogyan kell kenyeret 
dagasztani, vagy az autószerelőnek olajat cserélni, a színművészetben is sok megtanulható szakmai elem 
van. Szakmát tudok tanítani, de a művészettel nagyon óvatosan bánnék. A művészet egy 
készség, egy hozzáállás a világhoz. A művész picit másképp látja a világot, de mégis 
úgy, hogy a széles közönség számára értelmezhető… bonyolult folyamat, amihez 
jobb esetben a képzés utolsó szakaszában érkezünk el.

Egyenesen igénylem, - szeretem, ha valaki másképpen gondolkodik  
a színházról és én arra rácsodálkozhatok. Ugyanis nekem hiába van egy 
kialakult szemléletem, meggyőződésem és gondolatom a színházról, az nem 
azt jelenti, hogy nem ismerem el másféle színház létjogosultságát. Sőt! Legyen 
is másképpen gondolkodás. A lényeg nem ez, hanem az, hogy a színház, amit 
csinálnak az alkotók, az minőségi legyen, ami hat az emberre. De ez művészeti 
kérdés is. Amiért itt vagyunk az egyetemen az az, hogy megtanítsuk a szakmát 
a fiataloknak. „Hogy kell bejönni a színpadra?” ott történnie kell valaminek,  
s aztán ki is kell tudni menni valahogy máshogy arról a színpadról. A színház az én 
értelmezésemben, térben, időben, cselekvésben egy sűrített helyszín és egyben 
valamiféle letisztulás. Szerencsés, ha az élet egészéről, vagy csak piciny 
szeletéről úgy tud felmutatni valamit a színház, hogy rácsodálkozunk 
saját magunk esendőségére. Így, szerencsés esetben segít újra 
megfogalmazni hétköznapjainkat. 

Quintus KonrádQuintus Konrád
Sinkovits Imre 

Színházművészeti 
Intézet

színművész

Hatásokkal dolgozunk, de nem hatásokat játszunk. Nagyon erősen hiszek a szakma szakmaiságában, ami annyit 
tesz, amit már érintettünk, hogy bizonyos része – nem is kevés- tanulható. Az első és legfontosabb az, hogy  
a felvételiző fiatalember önazonos legyen. Hogy ezt elérje, pár dolgot tudnék tanácsolni. Semmiképpen ne 
nézze meg a felvételi anyagát nagy előadók előadásában. Ne nézzen meg semmilyen olyan előadást, amiből 
részletet hoz a felvételire, mert óhatatlanul utánozni fog, és ebben a pillanatban már nem önazonos. Ez azért 
veszélyes, mert ezeket az előadásmódokat azonnal „ledobja” magáról a színpad. Ugyanis nem az övé. Felvett 
egy kabátot, ami nem illik rá. És ez azonnal világosan látszik: kicsi, nagy, nem az ő színe… egyszóval nem áll jól 
neki. Ehelyett inkább higgyen magában.

Felvételi 23’
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Drámainstruktor
Alapvetően a drámainstruktor képzés két szakirányban indult el az egyetemen néhány évvel ezelőtt. Az egyik  
a színjátékos, aki máris színészi feladatokat lát el Magyarország valamelyik színházában, de még nincs szakirányú 
diplomája, s ezért kezdi meg a képzést, a másik a drámajátékos, akit inkább arra készít fel az egyetem, hogy 
majd drámapedagógusként, színházi nevelési területen is sikeresebben működhessen. De mindkét esetben 
szerepelnek a tanrendben olyan elméleti és gyakorlati tárgyak is, amik egy hagyományos színművész szakon 
nem. A miénk színjátékos szakirányú osztály. Ezzel a képzéssel lehetőségük van az SZFE-n diplomát szerezni. 
Ez több szempontból is üdvözlendő, egyrészt a színész papírt szerez arról, amivel hivatás-szerűen foglalkozik, 
másrészt a színházaknak egyre több diplomás színésze lesz.

Azok a jelentkezők, akik bejutnak a képzésre, hosszabb-rövidebb ideje már a szakmában 
vannak, ugyanakkor talán még soha nem tanultak - legalábbis módszeresen nem tanultak - 
drámatörténetet, színháztörténetet, műelemzést, mozgást, filmtörténetet, zenét stb… Ebben 

a három évben viszont rendkívül fontos elméleti és gyakorlati szakmai összegzésre 
kapnak nálunk lehetőséget. Nagyon fontos szempont ennél a szaknál, hogy a 

jelentkezőkre - akikből később a hallgatók lesznek-, komolyan számít, épít a 
színházuk, tehát a diplomaszerzés után is a pályán és az anyaszínházuknál 
maradnak.

A jelentkezőknek egy motivációs levelet kell írniuk, ami kiemelten fontos, 
hiszen a pályán lévő potenciális hallgatónak pontosan meg kell tudnia 
fogalmaznia, hogy miért szeretné a következő három évet ebben a 
képzésben tölteni. Ennek átgondolására és megfogalmazására érdemes 
időt és nagy figyelmet szánnia. Emellett egy szakmai önéletrajzra lesz 
szükség, amiből kiderül, hogy milyen szakmai előélete van a jelentkezőnek. 
A szóbeli felvételi ezután két részből áll. Egy tizenöt perces beszélgetésből, 
ahol szóban is ismertetniük kell a motivációs levelükben megfogalmazott 
gondolataikat, majd egy szabadon választott színházi, művészi témában kell 
elbeszélgetniük velünk.
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Dramaturg
Egy jó dramaturg a színházban az olaj, mindennek a motorja. Az irodalmi műveket írja színpadra, tehát 
adaptál. Radnóti Zsuzsa szavaival: próbafolyamat legelejétől, sőt már azt megelőzően is, a rendező legjobb 
barátja. Ezeken felül az évad tervezésből is jócskán kiveszi a részét, a kortárs írókkal folyamatosan tartja  
a kapcsolatot. Természetesen naprakész tudással kell rendelkezni a kortárs magyar és a kortárs nemzetközi 
drámairodalommal, de még ezzel sem zárult be a dramaturgok feladatköre, hiszen fesztivált is szerveznek, 
műsort is vezetnek, drámafoglalkozásokban is részt vesznek, a színház honlapját 
rendszeresen átnézik, hogy minden helyesen legyen feltüntetve. Összességében  
a dramaturgnak mindenhez kell egy picit értenie, ami a színházban zajlik. Pontosan 
ezért van egy olyan tárgya is a képzésnek, hogy „a színész, a rendező és más 
színházi alkotók”, mert a többi színházi alkotó munkájával is tisztában kell lennie 
egy jó dramaturgnak. Nem egy sötét szobában szöszmötöl csak a szöveggel, 
kizárva magát a színház életéből, hanem pont ellenkezőleg.

Civilizációs határhelyzetben vagyunk, amit leginkább az Erzsébet-korhoz tudnék 
hasonlítani, ami egy rövid polgári békeidőszak volt, a nehéz angol reform után 
és a véres konfliktusok előtt. A régi kor világrendje s világa még velünk van, de 
már elmúlóban, de az új kor értékrendje feltartóztathatatlanul nyer teret magának. 
Ezek a civilizációs metszéspontok a legizgalmasabb korok, ugyanakkor a kor 
emberének sok szenvedés okoznak, ugyanis ez a korszak alkalmas leginkább 
arra, hogy nagy dráma alakuljon ki. Mi is egy óriási metszéspont kellős közepén 
vagyunk, nagy tétekkel. Azt hiszem ez a kor nagy drámai korszak ígéretet 
hordozza magában.

Dr. Lázár BalázsDr. Lázár Balázs
Németh Antal 

Drámaelméleti 
Intézet

Egyetemi adjunktus, dramaturg

A kor rendkívüli nehézségei miatt is sokkal nagyobb felelősség fiatalokat színházra vagy dramaturgiára, vagy 
akár bármi másra is tanítani. Ugyanis sok minden már nem érvényes, vagy máshogy érvényes, ahogy régebben, 
de az új rend még nem alakult ki. Épp ezért én is keresem az új gondolkodást és az új eszközöket, amivel meg 
tudom szólítani ennek a különleges kornak a fiataljait.

Három fordulóra kell számítani a felvételizőknek. Az első forduló egy tesztből fog állni, melynek kérdései az 
általános műveltséget hivatott felmérni, s emellett természetesen a színház-szeretetet, színházi ismereteket és  
a jelentkező eddigi színházi tapasztalataira is kíváncsiak vagyunk. Második fordulóban esszéírásra lehet 
számítani, ahol egy megadott színházi előadásról kell írni. Harmadik fordulóban kerül sor a személyes találkozásra 
a felvételiző fiatalokkal. Egy egész napot töltünk együtt a harmadik fordulóba került fiatalokkal. Improvizációs 
vagy gyakorlati feladatot kapnak a személyes elbeszélgetés előtt.

Felvételi 23’
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Színházi rendezőasszisztens
A rendezőasszisztensi munka a színház működésének szinte teljes egészét átjárja.  A rendezőasszisztensi 
hivatás alapvetően kétféle „vénát” igényel. A művészi érzékenységet, amibe beletartozik egy csipet 
alkotóvágy is, valamint egy kimondottan precíz, pragmatikus, empatikus és jól kommunikáló határozott 
személyiséget. Azoknak ajánlom, akik számára fontos a színházművészet és a színházi létezés, de nem 
alkotóként gondolnak magukra. A rendezőasszisztens a szövegkönyv nyomtatásától együtt dolgozik  
a születő produkcióval egészen addig amíg le nem veszik azt a műsorról. A próbafolyamat minden egyes 
részében jelen van. Az előadás műszaki stábjával, tervezőkkel, színházi tárakkal, művészeti 
titkársággal és természetesen a művészekkel is ő tartja a kapcsolatot. Mindent lát és 
mindenkiről mindent tudnia kell. 

A színházi rendezőasszisztens nem BA, hanem kétéves felsőoktatási szakképzés, 
tehát négy féléves szakirányú képzés. Az elméleti tantárgyak között színháztörténetet, 
drámaelméletet, dramaturgiát, műszaki- és szcenikai ismereteket, sőt, pszichológiai 
és kommunikációs képzést is kapnak. 

A kommunikációs képzést kiemelten fontosnak tartom ebben a hivatásban, 
ugyanis nem elég a szakmaiságát tudni, azt képviselni is tudni kell. A színház belső 
viszonyrendszeriben rengeteget számít, hogy egy fontos információt, „igazságot” 
érvényesen ad-e át a rendezőasszisztens, vagy sem. A színész a próbák alatt „keresi”  
a rendezői szándékot, a szerep igazságát, de legfőképpen önmagát. Ez nem csupán 
érzékeny de kiszolgáltatott időszak is. A rendezőasszisztensnek boldogulnia 
kell kommunikációban azzal a megterhelő érzelmi és pszichés feladattal, 
hogy közvetítsen a már türelmetlen rendező és a még „keresni” akaró 
színész között. Időt kell szereznie a színésznek úgy, hogy közben  
a rendezői akarat is megvalósuljon. 

A végeredmény érdekében ezekben az esetekben a rendezőasszisztensnek úgy kell kommunikálnia, hogy 
mindkét fél bizalmát élvezze, és úgy érzzék számíthatnak rá Más a mozgásterük és épp ezért más a bizalmi 
faktorjuk is, mint a rendezőknek. Pótolhatatlan segítő az előadás megszületésében.  Mielőtt megérkeznének  
a jelentkezők a felvételi első napjára, motivációs levelet kell írniuk. Első fordulóban egy tesztet kell kitölteni, majd 
egy elbeszélgetés és gyakorlati feladatok következnek. A teszt feladatai alapvetően színház intelligenciára és 
általános műveltségre irányuló kérdések, míg a szóbeli vizsga szerves része a vizuális rögzítő memóriára és  
a pontosságra irányuló gyakorlati feladatok. Tavaly például egy film és előadásrészlet alapján kellett felidézni  
a mozgásokat, hogy mikor milyen kellék, szereplők jelentek meg, vagy került ki.

Dr. HerczegTamásDr. HerczegTamás
A Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet 
intézetvezetője, valamint a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem docense
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SZFE FELVÉTELI
ELŐKÉSZÍTŐ 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem felvételi előkészítő  
kurzusnapokat hirdet a 2023-ban induló képzései kapcsán.

Az előkészítő célja az SZFE-re jelentkező diákok felkészítése a felvételi eljárásra. 
Az előkészítő során a jelentkezőket tájékoztatjuk a felvételi eljárás követelmény-
rendszeréről, valamint elméleti és gyakorlati ismereteket adunk számukra.

A kurzusnapok három csoportba sorolhatók, képzési területek szerint. A három 
képzési terület külön-külön indul, egymástól eltérő időpontokban, helyszíneken, 
tematikában.

Nem minden induló szak esetén indul felvételi előkészítő kurzus!

Az alábbi szakok mentén indul a felvételi előkészítő.

SZÍNHÁZMŰVÉSZET:
• színművész
• színházrendező

MOZGÓKÉPMŰVÉSZET:
• dokumentumfilm-rendező művész MA
• látványtervező művész MA
• mozgókép, filmhang BA
• mozgókép, filmírás BA
• mozgókép, filmvágás BA
• televíziós műsorkészítő BA

DRÁMAELMÉLET:
• dramaturg

Az induló szakok végleges listája hamarosan elérhető
weboldalunkon (https://szfe.hu/felveteli).
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