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régi pártállam kinevezettjei közül sokan
ülnek még a helyükön. Óvakodunk azon-
ban attól, hogy valódi művészeti kérdé-
sekbe beleszóljunk, mert ez nem a mi
feladatunk. Nincs még igazi radikális
programunk, nagyon nagy szükségünk van
viszont a fiatalok, a vidéki színészek aktív
részvételére. Közülünk nagyon sokan
elfáradtak, sérültek, fel kell őket ráznunk.
Hiába ismer szinte mindenki mindenkit
ebben a szakmában, valójában senki sem
akar igazán tudni a másikról. Ezen
változtatnunk kell.
 Elképzelhetőnek tartja például, hogy a

kamara néha vidéki színházakban ülésez-
zen? Igy a tagok megnézhetnének egy-egy
előadást, beszélgethetnének az ottani
színészekkel, vagyis a vidékiek nem csak
szavakban érzékelhetnék a szakmai össze-
tartást.
 Tisztelem az elgondolását, de megva-

lósíthatatlannak tartom. Lear király vala-hol
azt mondja - a z idézet nem pontos- ,
hogy csak a többlet, a fölösleg az, ami az
embert emberré teszi, mert arra készteti,
hogy adja ki önmagából, ami benne van.
Sajnos mi kifosztottak vagyunk. Térre,
időre, pénzfölöslegre van szükségünk ah-
hoz, hogy szűk univerzumunkból ki tudjunk
nézni. Nem vagyunk szentek. Tapasz-
talataink azt mutatják, hogy aki netán
mégis az, hosszú távon egyedül marad.

(Az interjút Bóta Gábor készítette)

1990. március 12-én a Magyar Színész
Kamara megtartotta első országos köz-
gyűlését - mintegy ötszáz színész részvé-
telével. A szervezet új elnökének Törőcsik
Marit választották. A választmány tagjai:
Balázsovits Lajos, Hirtling István és Tro-
kán Péter. A harmincnyolc tagú tanács-
adó testület szintén a kamara vezetőségé-
nek része.

Mivel Gera Zoltánnal, a kamara első
elnökével készült interjúnkhoz három hét-
tel később sem tudtunk lényegi kiegészí-
téseket fűzni, e lapzárta utáni tudósítást -
melyet alkalom adtán kiegészítünk - a
vezetők által elmondottakkal zárjuk: „a
kamara szakmai és etikai érdekvédelmi
szervezet; együtt kíván működni a Magyar
Színházművészeti Szövetséggel és a
színészszakszervezettel; vissza kívánja
állítani a színészek és a színészet
szakmai-etikai becsületét és rangját; az
alapszabály és az etikai kódex kialakítása
folyamatban van ..."

Bizonyára senkit nem ér váratlanul a beje-
lentésem, hiszen már hosszabb ideje ké-
szülök megtenni. 1989 áprilisában is fel-
merült bennem, amikor Kerényi Imre és
Verebes lstván a Független Magyar Szín-
házi Társaságot akarták létrehozni. Egy
hete a tv nyilvánossága előtt is elmond-
tam: lemondok elnöki tisztemről.
Egyúttal szeretném megköszönni mind-

azok munkáját, akik segítették az együtt-
működést. Hat éven át - mint a Szövetség
elnöke - szolgáltam a szakma, a magyar
színházművészet ügyét. Úgy hiszem,
azok közé tartozom, akik el tudnak
számolni tetteikkel, ezért nyugodtan
mondhatom-írhatom le a szót: szolgáltam.
Jól vagy rosszul, ezt döntse el mindenki
maga. En is tartozom magamnak ezzel, s
az eddig elért eredmények --kollégáink és
az intézmények talán emlékeznek ilyenre
is - s az idő majd segít ebben
mindnyájunknak.
Elfáradtam, s aki annyi évet töltött vagy

tölt majd el ezen a pályán, mint én: meg-
ért. Az elmúlt időszakban az ország és
állampolgárai is nehéz helyzetbe kerültek,
és ez a helyzet belátható időn belül nem
lesz jobb, sőt - remélhetőleg csak átme-
netileg - rosszabb is lehet. Igencsak ke-
vesen vannak, akik elhiszik: az anyagi és
szellemi nyomorban a kultúra mentőöv
lehet. A parlamentben és annak Kulturális
Bizottságában nagyon sokan kiskerese-
tűek - nemcsak saját, de szűkebb és
tágabb környezetük egyre nehezebbé
váló életkörülményeit látva -, úgy ítélik
meg, hogy nem a művészetek támoga-
tása - különösen nem kiemelt támogatása
- a legégetőbb. Fontosabb és sürgetőbb,
hogy a több pénz az oktatásnak, az
egészségügynek, a kisnyugdíjasoknak, a
többgyerekes családoknak jusson, és a
gazdaság fellendítését ösztönözze. Ezt a
vélményüket csak alátámasztja, ha azt
tapasztalják, hogy például a színházak
nem hajlandók figyelembe venni azt a
gazdasági helyzetet, amelyben élni kény-
szerülünk. Úgy gondoltam és gondolom
ma is, hogy a szakmánkért, a művészetért,
igazságunkért megfelelő módon kell har-
colnunk, mert - különösen a fentebb
említett légkörben - eredményt csak így
tudunk elérni, csak így tudunk magunk
mellé állítani másokat. Meggyőződésemet
az elmúlt néhány év tapasztalata is
megerősítette. S mert a parlamentben és

a közéletünkben is divatos nagy művek-
ből idézni, ezúttal én is élek vele: „A célod
nem, de módjait utálhatom!" - Ez ma-
gyarázza indulatomat nem is annyira a
nyílt levelek, mint azok stílusa ellen.

Meggyőződésem - és ebben értek
egyet a pénzügyminiszterrel - hogy nem
az üres színház a jó színház, és az igazi
művészi érték is csak akkor lehet
hatásos, ha van kire hatnia, vagyis közön-
ség kell, befogadó kell. Ahhoz pedig, hogy
jó színház, színházak tudjanak működni,
megfelelő struktúra kell. Jó ideje tudjuk és
mondjuk, hogy alapvetően - ahogy gaz-
dasági, politikai szerkezetváltásra - szín-
házi struktúraváltoztatásra és a dotációs
rendszer megváltoztatására is szükség
van. Mindezt azonban már az új parla-
mentnek és az új kormánynak kell megva-
lósítania, mint ahogy ezt a Kulturális Bi-
zottságban is kértem, s ott ezt sikerült is
elfogadtatni. Ennek az új parlamentnek és
kormánynak azonban egy valóban de-
mokratikus, pluralista társadalomban,
politikai rendszerben kell majd dolgoznia.
Nem lesz könnyű megteremteni, hiszen
ha csak szűken vett szakmánkat figyelem,
látnom és tapasztalnom kell, hogy a plu-
ralizmus mennyire szűken is értelmezhe-
tő. A hatalomféltés néhány színházveze-
tőt a demokratizmus értelmezésének le-
szűkítéséhez, torzításához vezet: csak az
az igaz, amit ő képvisel, s aki nem azt és
nem úgy mondja, amit és ahogy hallani
szeretnének: az áruló. Kerényi Imre dur-
va, stílustalan utcai kiabálása, melynek
során árulással vádolt, és néhányak
megnyilvánulása, akik ugyanezt állították,
arra a következtetésre juttattak, hogy
ilyen méltatlan, minden méltóságot,
kulturáltságot mellőző harcban nem
akarok részt venni.

Ha a pályán eltöltött negyvenöt évem
után vannak, akik arra a következtetésre
jutottak, hogy elárultam a színészeket, a
színházi szakmát: sajnálom. Most már
csak önmagam képviselem, és megelég-
szem azzal, hogy saját lelkiismeretemmel
el tudok számolni, de merem remélni,
hogy sokan mások is így vélik.

Budapest, 1990. január 22.
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