
azért harcolnának, amiért megválasztottuk
őket. Jó, hogy ők is most tanulják a
demokráciát, de mintha túl sok volna a
cirkuszból, és túl kevés a kenyérből. És
ebben a helyzetben a színház, ha valósá-
gos kenyeret nem is, de szellemi kenyeret
igenis adhat.
 Illik ez a definíció ahhoz a műfajhoz,

amely par excellence a konfliktus műfaja?
- Itt és most már szinte a megbékélés és

az egység hirdetése a konfliktus! Korábban
a diktatúra szenvtelenségét kellett
provokálni és felrobbantani, többszóla-
múvá, színesebbé kellett tenni a színházat.
Mostanra az élet maga lett színes és
többszólamú, és ezért a színház olyan
mankó lehet, amely a gondolkodást, a
befelé fordulást segíti. Nem úgy, hogy
megoldja a nézők helyett az életet - ez
képtelenség -, de legalább két-három órára
az emberek itt együtt lélegezhetnek, s
együtt könnyebben lélegzünk.
 On egy 1989-es interjúban kijelentet-

te: szívesen eltanulná a
z

akkoriban meg-
ismert Vásárhelyi Miklóstól a türelem eré-
nyét. Sikerült ez? Ma már tapintatosabb
felmondóleveleket fogalmazna, mint
amilyeneket a Riport című lap riportja
idézett?
 Türelmesebb annyiban lettem, hogy

ma már nem válaszolok az ilyen riportok-
ra; azelőtt bizonyára megtettem volna.
Egyébként a „cetlik" hivatalosan előírt
formanyomtatványok voltak; ettől füg-
getlenül, rossz vidéki szokás szerint, évad
végén mindenkivel leültem (s leülök ma is),
s megmondtam, megújítom-e a szer-
ződését vagy sem. Ha nem, ezt azért
teszem, mert úgy érzem, a szerződés
mellé nem tudok szerepet is adni. Talán
mégsem volt méltánytalan az eljárás,
ugyanis ami a Nemzeti Színház történeté-
ben még soha nem fordult elő: a múlt
szezonban s várhatóan a mostaniban is
százszázalékos a foglalkoztatottság.
 Egy évvel ezelőtt számos vonzó csen-

gésű nevet említett, mint akiktől új dara-bot
vár. Mi az, ami megvalósult ebből?
 Csurka és Eörsi említett műveit bemu-

tattuk. Elkészült Páskándi Géza új darabja,
valamint Hubay Miklós új változata a Szín-
ház a cethal hátán című korábbi drámájá-
ból. Készülőben vannak Mészöly Miklós,
Hernádi Gyula, Nagy András, Szilágyi An-
dor új drámái. Ha jól emlékszem, mint
eléggé fantasztikusan hangzó tervet, Kon-
rád György és Csoóri Sándor nevét is
említettem akkor. Újraolvasva Csoóri
oeuvre-jét, úgy érzem, rengeteg benne az
olyan mozzanat, ami igazából nem is
esszébe kívánkozik, hanem kis drámák
mag

vát rejti. Amellett talán sikerül rávennem,
hogy alkalmanként dramaturgként mű-
ködjék közre.
 A Színházművészeti Szövetség köz-

gyűlésére készülődvén végezetül illenék
általánosabb kérdéseket is feltennem,,
struktúráról, fejkvótáról, reformtervek-
rő l . . .

 Ebbe már nem szívesen bonyolódnék
bele, éppen a Nemzeti többszörösen sajá-
tos helyzete miatt. A fejkvóta például mi-
ránk soha nem vonatkozott- noha termé-
szetesen csatlakoztam az ellene tiltako-
zókhoz -, viszont az ígért inflációs kiegé-
szítést mindmáig nem kaptuk meg. Pedig
fenntartom, amit tavaly is elmondtam: a
Nemzetinek kiváltságos színháznak kell
(kellene) lennie. Ez egy speciális társulat,
amelybe csak némi mazochizmussal szer-
ződik a színész, hiszen lemond a kom-
mersszel, a musicalekkel megszerezhető
népszerűségről, s elkötelezi magát Ádám-
nak, Bánknak, Csongornak. Állítom, hogy
ma itt működik az ország legjobb társula-
ta, s pillanatnyilag kitűnő műhelyhátterrel,
elsőrangú műszaki gárdával is rendel-
kezünk. De meddig? Bérfejlesztésre csak a
tanácsi színházak kaptak alapot, s nekem
tartalékforrásokból kellett például egyes
műszakiakat az elfogadott létminimumi
fölé felhúzni -- olyan embereket, akik egy
kft.-ben a háromszorosát is megkereshet-
nék. A tárcának jobban kellene honorálnia
a színház speciális helyzetét, hogy egyet-
len színésznek se kelljen hakniznia, s csak
mintegy szeretetre méltó hobbiból
hamletkednie vagy ádámkodnia. Ezt a
színházat valaha a nemzet hozta létre,
tehát a nemzet kötelessége, hogy fenn is
tartsa; a nemzet letéteményese pedig
ebből a szempontból a szakminisztérium.
 Szabadúszó-időszakában felrótta a

pesti színházaknak az állandóságot, a
túlzott kiszámíthatóságot. Azóta ez is a
múl

t
é. Most elégedettebb?

 Hát igen, azóta Budapesten is változ-
tak a színházi frontok, de persze ritkán jön
létre az optimális megoldás, amikor az
adott vezető maga választotta társulattal
dolgozhat. Ezt nálunk is csak részben le-
hetett megoldani, s így egyelőre egy-egy
produkció erejéig alakul ki igazi csapat-
szellem; A kaukázusi krétakör harminc,
teljesen heterogén hátterű színészével
„régiekkel és „újakkal" például már mint
egy közös célra szerveződött csapattal
dolgozhattam. De innen még tovább kell
vezetnie az útnak. Kölcsönvéve egyik
színészünk találó kifejezését: közös
alomról álmodom.

A SZÖVETSÉG
ÚJ FELÉPÍTÉSE

A szövetségnek továbbra is legfelsőbb
szerve a közgyűlés, amelyet három-öt
évente hívnak össze. Két közgyűlés között
az ötvenhat tagú választmány a legfelsőbb
fórum, amely háromhavonta vagy szükség
szerint ülésezik. A választmány
összetétele a következő: a huszonnyolc
magyar színház szövetségi tagjai titkos
szavazással egy-egy tagot delegálnak, ők
alkotják a választmány felét, további hu-
szonöt személyt a tagozatok választanak,
a színészek, az igazgatók, a rendezők hat-
hat, a dramaturgok három, a tervezők, a
kritikusok pedig két-két tagot. Az elnököt, a
főtitkárt és a titkárt a közgyűlés választja. A
választmány a tagjai közül húsz személyt
választ aZ elnökségbe. Lényegében ez
lenne a szövetség csúcsszerve, amely a
három vezetővel együtt összesen huszon-
három tagú lenne.

Az elnöki és a főtitkári posztra a helyi
csoportok és a tagozatok két-két személyt
javasolhatnának. Az így legtöbb szavazatot
kapott három-három személy kerülne a
jelölőlistára és közülük a közgyűlés titkos
szavazással választaná meg az elnököt és
a főtitkárt. A titkárt a tagozatok javaslatára
nyílt szavazással szintén a köz-gyűlés
választaná meg. Ezzel a módszer-rel
minden manipuláció elkerülhető len-ne, és
nem volna szükség semmiféle jelö-
lőbizottságra.

Természetesen a fenti javaslatok elfo-
gadása esetér az alapszabályt módosítani
kell.

SZÍNHÁZ/ KAMARA LÉTREHOZÁSA

Ez a grémium a szövetség, a színészka-
mara és a szakszervezet előre meghatáro-
zott számú küldöttéből állna. Ez a szerv
volna hivatott arra, hogy a szakmát érintő
legfontosabb kérdésekben állást foglaljon,
és álláspontját minden fórumon kép-viselje
(itt a minisztériumra, az önkormányzatokra,
a parlament Kulturális Bizottságára stb.
gondolunk). A testület döntéseit csak
kétharmados többséggel hozhatná meg. A
részvételi aránya három szerv között lehet
egyenlő, mint például háromszor hét, vagy

akár kilenc, öt, három képviselő.

Sz. M.


