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KI KIT NEVEZ KI?
A Magyar Színész Kamara az alábbi állás-

foglalást juttatta el a színházat irányító
szerveknek, intézményeknek:

A színészkamara levele

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy
a színházigazgatói kinevezésekre való pályázati
rendszer sok kívánnivalót hagy maga után,
különösen ami a pályázatok kiírását és a zsűri
összetételét illeti.

A színházak egyszemélyi vezetése és felelős-
sége, továbbá a kinevezés időtartama a pályá-
zatok kiírásánál pontatlan és félreérthető.

A Magyar Színész Kamara kéri: az igazgatói
állás elnyerésénél alapfeltétel legyen, hogy el-
bocsátási szándékot csak a folyó év október 1-
jétől, az azt követő év január 10-ig lehessen
közölni. Sem előbb, sem később!

Ez kötelező a munkát vállaló színészre is.
Kivételt képeznek a fegyelmi eljárások.

A Magyar Színész Kamara véleménye, hogy a
zsűri összetételénél szigorúan szakmai szem-
pontok kell hogy érvényesüljenek. Kerülni kel-
lene a rossz emlékű „társadalmi zsűri" - ma-
napság kuratórium - és egyéb, a színházi szak-
mát közvetlenül nem gyakorló személyek (kriti-
kusok, elméleti szakemberek, újságírók, hiva-
talnokok stb.) vagy szervezetek és pártok bevo-
nását. Ezek eddig is csupán manipulációra és
egy rosszul értelmezett demokrácia fitogtatá-
sára adtak lehetőséget, és nem egy adott szín-
ház, illetőleg a pályázó személy szakmai meg-
ítélésére. Természetesen a Kamara nem zárkó-
zik el attól, hogy bárki is meghívható legyen, de
ezt egy szakmai kollégium döntse el.

Szakmai szempontokon túlmenően még van
egy egyszerű indok, történetesen: soha nem
színészek, rendezők, igazgatók döntöttek arról,
hogy vajon kiből lehet múzeumigazgató, törté-
nész, kritikus vagy főszerkesztő. Már csak azért
sem, mert ennek megítélésében nem kompe-
tensek. Sajnos a színházi tevékenység az utóbbi
időben olyan lett, minta futball- mindenki ért
hozzá.

A társulatok részvétele a döntésben szintén
neuralgikus pont, mert az igazgató személyét
illetően megoszlanak a vélemények. A Magyar
Színész Kamara szerint lehetőséget kell adni,
hogy az összes eltérő vélemény megjelenhes-
sen a zsűri előtt. írásban! Tudniillik a többségi
vélemény nem mindig minőségi vélemény - és
fordítva.

Ennek eldöntése a zsűrire tartozik. Követke-
zésképpen a társulat ne küldjön képviselőt,
akinek szavazati joga van, mert akkor ahány
vélemény létezik, annyi szavazati jog kellene
hogy /egyen. Természetesen a társulati vélemé-
nyek titkosítása a zsűri feladata.

Javasolják továbbá, hogy amennyiben a
kinevező szerv a művészeti vezető, illetve
igazgató működésével elégedetlen, illetve az
nem a pályázatban vázolt módon működteti a
színházat - netán anyagi csődbe viszi , a
kinevezési idő lejárta előtt leváltható legyen. A
kinevező szerv

ilyen esetben köteles az eredeti összetételű
javaslattevő bizottság véleményét figyelembe
venni.
A Magyar Színész Kamara tisztában van az-

zal, hogy véleménye eltérést mutat a Színház-
művészeti Szövetség és a kinevező szervek
eddigi gyakorlatával, de elérkezettnek látja az
időt a szakma professzionális védelmére.
A zsűrinek gyakorló színészekből, rendezők-

ből, igazgatókból kell állnia. Hitünk szerint csak
akkor tudunk hathatós segítséget nyújtani a
Művelődési Minisztériumnak és az önkormány-
zati szerveknek, ha azok egy hozzáértő szakmai
véleményre támaszkodhatnak. Reméljük, hogy
mindez az Önök, a társulatok és a pályázó
személyek egyetértésével találkozik.
A Magyar Színész Kamara kéri észrevételét a

további pályázatok kiírásánál érvényre juttatni,
és a zsűrikben való részvételét biztosítani.
Fentiekre vonatkozóan szíves válaszát várjuk.
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 Mi indokolja, hogy a kamara egyik első
állásfoglalása a színházvezetői pályázati
rendszer anomáliáit veszi célba?
 Ez az aktuális események miatt alakult

így. Például Szegeden, Miskolcon, Eger-
ben meglazulni látszanak az eddigi kötött-
ségek, és tanácstalanná vált a tanács, az
eddigi tulajdonos. S úgy gondoltuk, hogy a
színházat és magunkat csak úgy tudjuk
megvédeni, ha jelezzük, hogy mi hajlan-
dóak vagyunk minőségileg közreműködni a
továbbiakban. Nem akarunk arról dönteni,
hogy ki legyen egy színház igazgatója,
csak a véleményünket akarjuk elmondani.
Aztán a tulajdonosnak kell eldöntenie,
hogy ő a mi javaslatunkat elfogadja vagy
sem. Vállalnia kell a felelősséget, s mosta-
nában nemigen látszik, hogy bárki is vál-
lalná a felelősséget.
 Ha ez az állásfoglalás csak arról szól-na,

hogy a kamarát vegyék figyelembe és be a
zsűribe - ez teljesen rendben is lenne. De ez
az állásfoglalás lényegében nem erről szól.
Hanem arról - s még mindig nem az
állásfoglalás leglényegesebb pontjáról
beszélek , hogy a pályázati
rendszerszükséges és megfelelő módszer a
vezető kiválasztására, ezért kell a hibáit
javítgatni. Szeretném, ha meggyőzne en-

gem arról, hogyha a tulajdonos netán
megfelelő embert talál egy színház élére,
akkor is jobb vagy demokratikusabb eljárás a
pályázat...

 Amíg nincsen olyan tulajdonos, aki

biztonsággal és felelősséggel kiválaszta-

ná, hogy ki vezesse a színházat, addig

jobb a pályázati rendszer, mint a kineve-
zés. Amikor majd egy színigazgató valóban
meg tud bukni - mert ma nem tud -, amikor

ez a jelenlegi struktúra lazulni fog, amikor

megmozdul a szakma, és igazi értékrend
alapján szerveződik csoportokba, s
mindezzel egyidejűleg érvényesülni fog
egy valódi tulajdonosi szemlélet és
felelősség, akkor más lesz a helyzet.
 Ebben majdnem egyet is értünk. Csak-

hogy ez az állásfoglalás nem szól sem a
struktúra változásának szükségességéről,
sem a tulajdonosi szemlélet hiányáról...
hanem egészen másról szóL Kis részben
arról, amit már említett - hogy a pályázatok
elbírálásánál a zsűriben legyen benne a
kamara , és nagy részben arról, hogy ne
legyenek benne „civilek", akik a szak-mát
nem gyakorolják „közvetlenűl'; azaz: elméleti
szakemberek, hivatalnokok és kritikusok. A
kritikusok tehát nem a színházi szakma
„közvetlen " részei?
 De igen. De hát Garas Dezső nem

mondja meg, hogy Koltai Tamás legyen-e

főszerkesztő a Színház című lapnál vagy

sem, ezért nagyon kérdéses, hogy jó-e az,

ha Koltai Tamás eldönti, hogy Garas

Dezső legyen-e igazgató vagy sem.

 Ez az érvelés valóban hiánytalanul benne
van ebben az állásfoglalásban. To-

vábbviszem a gondolatmenetét: ön - s ez a
színházi szakmában elfoglalt szerepeink
különbözőségéből fakad - nemcsak azt nem
mondja meg, hogy például én legyek-e
szerkesztő bárhol, de normális esetben arról
sem ír viszontvéleményt, hogy én hogyan
vélekedem az ön alakításáról. On játszik a
színpadon, én meg írok róla - ezek a
szerepek adódtak nekünk, mert ezeket
választottuk. Kínálok egy egyetértési pontot:
nem arról van-e szó, hogy a szakmával
foglalkozó rossz hivatalnokokból, rossz
kritikusokból elegük van?

 Nem. Nem véletlenül mondtam Koltai
és Garas példáját. Ők vitán fölül álló,
nagyformátumú személyiségek.
 Miért nincsen helye a kritikusnak vagy a

színházzal foglalkozó és azt jól ismerő
hivatalnoknak ebben a zsűriben?
 Megmondom. Azért, mert ha egy kriti-

kus megszavaz egy vezetőt s ezzel egy új
formációt, akkor ha erről gyorsan kiderül,
hogy rossz, le fogja váltani?



- Nem. Le fogja írni, hogy nem jó.
 Ez olyan szakmai konfliktus, melyet

már én magam is tapasztaltam. Valaki
mellett például nagyon erősen kiállt a
szaksajtó, aztán már „futott a pénze
után", mert látta, hogy ez mégsem jó. De
azért a kritika erőlködött, hogy mégis jó-
nak lássa és láttassa. Ezt szándékosan
mondom név nélkül.

- Kár. Mert szívesen dokumentálnám
az ellenkezőjét.
Ön szerint miért fontos az, hogy egy

kritikus eldöntse, hogy ki legyen igazgató
bármelyik színháznál?
Nem eldönti, hanem sokak között vé-

leményt mond. De azért válaszolok a kér-
désre: azért, mert - ellentétben a sokat
játszó színészekkel - látja az előadásokat,
ismeri a pályázókat. A zsűriiben ülő színé-
szek - ha csak ők ülnek ott -- vajon milyen
alapon döntenek?

- V é g ü l ön is azt mondja: arra van
szükség, hogy emberek összeüljenek és
véleményt mondjanak, azaz pályázatra
van szükség...
Nem kell ennek pályázatnak lenni, de

lehet az is... Azt is el tudom képzelni,
hogy a tulajdonosnak határozott javaslata
van, de azért leül néhány szervezet képvi-
selőjével, és meghallgatja a véleményü-
ket. Ezek között persze szerintem kell kriti-
kusnak lennie.

- Megint oda jutottunk, hogy igazi tulaj-
donos kell. Mi neki szeretnénk ajánlást
tenni, ezért akarunk részt venni ebben a
bizonyos zsűriben. A tulajdonos termé-
szetesen azt hallgat meg, akit akar. Az a
baj, hogy nem tudunk igazi érvekkel
vitatkozni, mert akkora a zűrzavar, hogy
mindenki csak veszekedni tud
egymással...

- Nem tudom, hogy ezen a helyzeten
egy ilyen állásfoglalással lehet-e segí-
teni...?
 Ez egy ajánlás, mindössze egy aján-

lás. Nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
Szerintem biztosan nem a legjobb.

Azért, mert...
- ...Akkor mondja meg, ön szerint mi a

legjobb megoldás arra, hogy a színész-
szakma bejelentse igényét arra, hogy a
sorsáról szóló döntéseknél ott kíván
lenni?
Az erre vonatkozó rész hibátlan,

egyenesen remek. A színészkamara
legyen ott, persze hogy legyen ott.
Csakhogy ez az állásfoglalás nem erről
szóL Kérem, válaszoljon arra, hogy mitől
van a kamara olyan irigylésre méltó
luxushelyzetben, hogy lemondhat a
kritikusok ismereteiről, tudásáról,
jóindulatáról, segítőkészségé-

Garas Dezső

ről, egyáltalán: a szakmában való részvé-
teléről?
 Attól, hogy döntésérő l lemond, az

ítéletérő l még nem mond le.
 Ezt nem értem. Hiszen ugyanabban a

zsűriben ül, mint ön...
 De az a cél, hogy ne üljön ott.

 Miért?
 Mert azt a szakmai ajánlást, amit a

színészkamara jónak talál, nem biztos,
hogy a kritikus is jónak találja...

- Ugye, nem mondja komolyan, hogy
azért ne üljön ott, mert esetleg más a
véleménye? S ha netán egyetért, ott le-
het?
Nem. Az a cél, hogy ne legyen ot t . . .

Nézze, itt mindenféle összefonódások
vannak, mindenféle szerepek összekeve-
redtek. Mi tettünk egy lépést, hogy ezek a
szerepek tisztázódjanak. Hogy a színész
játsszon, a rendező rendezzen, az igaz-
gató igazgasson, a kritikus írjon kritikát.
Hogy a színház belülről működjön, ahhoz
a kritikusra nincs szükség. Rá csak az
elkészült produkciók megítélésénél van
szükség...
Ez egy másik vita, folytassuk le majd

más alkalommal...
De ebből következik az, hogy mivel

teljesen elfogulatlan, nem szavaz senkire,
csak ír az előadásról. Mert addig, amíg
vannak kritikusok, akik színháznál is dol-
goznak, és tisztázatlan a helyzetük és a
szerepük, addig...

- Miért nem erről szól ez az állásfogla-
lás?
 Mert a kritikustársadalom egészéről

nem lehet kijelenteni, hogy ilyen összefo-
nódásokba keveredett. Ha tetszik, ennek a
helyzetnek néhány ember áldozatául esik,
de akkor is fontos, hogy a kritika vonuljon
ki a színház belső életéből...
Csakhogy a színháznak nincsen külső

meg belső él te ; ha mégis van, hát a
kritikus a „belső" élet része. Miért kellene
kivonulnia onnan? Kérdezem másként:
mitől nem elégséges a színikritikus tu-
dása ahhoz, hogy részt vegyen ebben a
zsűriben?
- Nem ezen az alapon lehet kizárni on-

nan. Nem a szakmai felkészültség meg-
kérdőjelezéséről van szó, hanem-ezt már
mondtam - egyszerű összeférhetetlen-
ségről. Azért, mert ha eldönti hogy X
legyen az igazgató, akkor utána hogyan
írhat róla jót-rosszat, akármit?
Természetesen és könnyedén. Hadd

kérdezzek vissza: hogyan egyezteti össze
a színész a zsűriben való közreműködést
azzal, hogy az egyik pályázónál éppen
főszerepet játszik, és később - ha az meg
is kapja a megpályázott színházat- oda is
szerződik?
- De ő a sorsáról dönt, a saját sorsáról.

Arról meg mindenki úgy dönt, ahogyan
akar.

Tessék?
- Úgy gondolom, hogyha itt az elkövet-

kező években a dolgok a helyükre kerül-
nek, akkor ezen nekünk már nem is kel-
lene vitatkozni. Most azért kell vitatkozni,
mert örököltünk egy kusza, rendetlen
helyzetet, amelyben senkit, semmin nem
lehet tetten érni...
Kivéve a kritikust minden cikkében,

amely alatt szerepel a neve...
- ... és kivéve a színészt, aki a színpa-

don van; őt á legkönnyebb tetten érni,
vele a legkönnyebb elbánni.

Ez egy másik vita, de ebben igaza
van.
 Mi ebben az írásban nem azt mond-

juk, hogy a kritikus ne vegyen részt a
színház életében...
- Csak azt, hogy ne vegyen részt egy, a

színházról szóló igen alapvető döntés ki-
munkálásában, ne nyilváníthasson benne
véleményt.
- Ha ebbe az egy mondatba beleka-

paszkodunk, lakkor hajlamosak leszünk
megfeledkezni a lényegről.
- M i a lényeg ebben az állásfoglalás-

ban, ha nem ez?
 Az, hogy eddig a színházi szakmában

hatalmi és nem szakmai döntések szület-
tek. És a színészkamara ezen változtatni
óhajt, pontosabban a változtatáshoz fel-
ajánlja a segítségét.


