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Magyar Színész Kamara szeptember 6-

án tisztújító közgyűlést tartott, amelyen
Törőcsik Mari elnök, Balázsovits Lajos,
Benedek Miklós, Hirtling István és
Trokán Péter ügyvezetők lemondtak

választott tisztségükről, s a résztvevők új
elnöküknek Jordán Tamást, ügyvezetőknek
Margitai Ágit, Rudolf Pétert és Spindler Bélát
választották. A kamara múltjáról és jövőjéről a
leköszönő és a hivatalba lépő elnökkel
beszélgettem.

Beszélgetés Törőcsik Marival

 Két és fél évvel ezelőtt, amikor a
színészkamara alakuló közgyűlését tartotta,
nyilván olyan elnököt kerestek, akit emberi és
művészi kvalitásai alapján a szakma is, a
társadalom is, a különböző politikai és irányító
testületek is nagyra tartanak, elfogadnak, akinek
tekintélye, rangja van. Érthető tehát, hogy
Törőcsik Mari neve az elsők között merült fel.
Temérdek munkája mellett mi-ért vállalta el ezt
a funkciót?

 Nézze, hogy mennyire az ismertségem-
nek, elismertségemnek, s mennyire a szakmán
belül köztudott munkabírásomnak, „bátorsá-
gomnak" szólt a felkérés, azt nem tudom. Persze
hogy örül az ember, ha érzi: a többiek bíznak
benne. Ugyanakkor szorongtam is, képes le-
szek-e egy szervezetet létrehozni, működtetni.
No, nem egyedül, hanem a barátaim, a társaim
segítségével. Először kitértem a válasz elől, az-
tán beadtam a derekamat, talán azért, mert még
a látszatát is kerülni szerettem volna annak, hogy
kéretem magam. S különben is, erős szociális
érzékenység van bennem, úgy éreztem, nem
mondhatok nemet.

 S most - éppen most - miért mondott le?
 Tisztázzunk valamit: én eleve egy évre

vállaltam az elnöki megbízatást. Aztán egy év
után addig győzködtek, amíg újabb esztendőre
igent mondtam. De azzal a feltétellel, hogy ez
után a ciklus után végleg leköszönök.

 Miért?
 Elsősorban azért, mert elvem: a vezetői

poszt nem hitbizomány, egy testület élén nem
szabad túl sokáig állni, cserélni kell a vezetőket,
nehogy megmerevedjenek a testületen belüli vi-
szonyok. Másodsorban azért mondtam le, mert
ez a megbízatás rettentő sok munkával jár, nagy
teher és nagy felelősség. S elfáradtam.

 Döntésében nem játszott szerepet némi
csalódottság is, hogy nem minden úgy sikerült,
ahogy azt kezdetben elképzelték?

- Egyáltalán nem vagyok csalódott. Igaz,
kaptunk jogos és jogtalan kritikát, s a legutóbbi
közgyűlésen is többen szemünkre vetették, hogy
nincs meghatározva a kamara lényege, arcula-
ta, mégsem mondható sikertelennek a munkánk.

 Nem hagyta magára a tagság a vezetősé

get? Kívülről úgy tűnt, mintha a kamarát néhány
megszállott ember, főleg maga tartaná életben.
 Ez csak a látszat. Néhányan valóban töb-

bet szerepeltünk a kamara nevében, s ezért min-
ket jobban ismertek, de mellettünk részben vál-
tozó összetételben, húsz-harminc fős ta-
nácsadó testületek is működtek. Hét-nyolcszáz
ember közül - körülbelül ennyien lehetünk a ka-
marában - vannak, akik passzívak, vannak,
akik egy-egy terv hallatán fellelkesednek, de az-
tán a fellángolásuk gyorsan elmúlik, s voltak -
nem is kevesen -, akik állandó és hasznos segí-
tőtársak lettek.
 Bizonyos tekintetben úttörők voltak, hi-

szen amikor megalakultak, a kamarai társulás
korántsem volt olyan elterjedt, mint ma.
 A nulláról kellett indulnunk. Nem volt

kamarai törvény - ma sincs, s ki tudja, mikor
lesz -, mindent magunknak kellett kitalálnunk,
megcsinálnunk. Nemigen találtunk másolható,
követhető példákat. Még a múltból sem, pedig a
két világ-háború között jól működő kamara
létezett. Most ne az átpolitizált kamarára
gondoljon? Akkor más volt a színészek
társadalmi és anyagi helyzete. Akkor a kamara
a Bajza utcában palotát tartott fenn, a
sztároknak kiemelkedő jövedelmük volt, tudták
támogatni a rászoruló pályatársaikat. Ma
egészen más a státusa a színészeknek. Minden
tekintetben. Így a mi kamaránknak is egészen
máshonnan kellett elindulnia.

Nem tudja elképzelni, milyen hosszadalmas
munkával sikerült megteremtenünk működé-
sünk legalapvetőbb feltételeit is. Én bizony ered-
ménynek tartom, hogy van állandó hivatali helyi-
ségünk, ahol mindenki eligazítást kaphat a kér-
déseire, ahova mindenki minden gondjával for-
dulhat, hogy szerződtethettünk egy adminisztra-
tív ügyintézőt, hogy van csekkszámlaszámunk s
előre nyomott csekkünk, s ezáltal könnyebbé vált
a tagdíjbefizetés, követhető lett a befizetések re-
gisztrálása. Kicsi dolgok ezek, de nélkülözhetet-
lenek. Ezek a kicsi dolgok teszik működőképes-
sé a kamarát, de ezek az apró elintéznivalók el-
vitték időnk jelentős részét.
 Nagyon fontos a működőképesség megte-

remtése és fenntartása, de ennél - gondolom -
a kamara többet akart és tett is.
 Ne vegye szerénytelenségnek, de állítha-

tom: nem keveset tettünk azért, hogy a színházi
szakma talpon maradjon. Nem egyedül tettük,
hanem a szövetséggel és a szakszervezettel
közösen.
 Úgy tudom, a szövetség és a kamara kö-

zött gyakori volta súrlódás.
 Működésem egyik legnagyobb eredmé-

nyének tartom, hogy minden fontos kérdésben
egyetértést sikerült kialakítanunk a szövetség-
gel. Ez nem jelenti azt, hogy számos kisebb
horderejű kérdésben ne lett volna s ne lenne köz

tünk ellentét, illetve hogy lényegi kérdésekben
hozott döntéseink viták nélkül születtek volna. A
vita természetes és szükséges állapot, de min-
denféle vitában döntő a tolerancia. Az egymás
véleményének elfogultságok nélküli meghallga-
tása, a kulturált véleményütköztetés, a kompro-
misszumkészség. A szövetség vezetőivel például
sokat vitáztam arról, hogy lehet-e kamarai tag a
szövetség vezetőségében. Kezdetben mereven
képviseltem azt az álláspontot, hogy a mi
tagjaink ne legyenek ott is tagok, ugyanis a ka-
mara az egész színésztársadalmat tömöríti és
képviseli, a szövetség pedig a többi színházi
szakma gyűjtőszervezete legyen. Aztán oldódott
a merevségem, s elfogadtam a kialakult helyze-
tet, de csak azzal a feltétellel, hogy a szövetség
színésztagjai ne képviseljenek más álláspontot,
mint a kamara, a szövetség csak velünk egyez-
kedjen.

 S milyen a kapcsolatuk, a szakszervezet-
tel? Különös tekintettel arra, hogy az érdekvéde-
lem - más-más súllyal és értelmezésben - mind
a három szervezet céljai között szerepel.
 Mindegyik szervezetnek meg kell találnia

a maga feladatát. S tulajdonképpen szép lassan
meg is találja. A szakszervezet nagyon fontos és
hasznos, mert minden olyan kérdésben, amely-
hez jogi és gazdasági ismeretek kellenek, ők tud-
nak a legjobban intézkedni. Mi ezekhez nem ér-
tettünk, s ma sem értünk eléggé, de nem is az a
dolgunk, hogy a hivatali, adminisztratív ügyinté-
zés fogásait elsajátítsuk. Egymást segítve kell
ennek a két szervezetnek is együttműködnie, s
mi is sok dologban tudunk nekik segíteni - a
színház érdekében. Például nagy vívmány, amit
a szakszervezet elért: a televízió a műsorok
utánjátszásáért a résztvevőknek fizetni köteles,
bár csak az 1985 után készült művek esetében.
Ha előzetesen konzultáltak volna velünk, akkor
talán ki lehetett volna küszöbölni ezt a megkö-
tést, mert érvelni tudtunk volna amellett, hogy a
színészek nagyon értékes rétege - amelyikhez
talán magam is tartozom -, '85 előtt hozta létre
az életművét a tévében is, s ezt a réteget nem le-
het ezzel az intézkedéssel ily módon diszkrimi-
nálni. Talán megint a szemérmességem akadá-
lyozott meg abban, hogy erélyesebben lépjek fel
ez ellen a hátrányos megkülönböztetés ellen.

 Visszagondolva az elmúlt két évre, mit si-
került megvalósítani abból, amit maguk elé tűz-
tek, és mit nem?
 Nem volt pontokba szedett kívánságlista.

De azt hiszem, sok mindent elértünk. A legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy fennmaradtak a szín-
házak, a munkahelyeink. (Még akkor is, ha nőtt a
munka nélküli színészek száma.) Ezzel függ
össze, hogy sikeresek voltak a kulturális és
pénz-ügyi kormányzattal folytatott tárgyalásaink,
ez-által egy időre biztosított a színházak
dotációja.

A
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Mert még sokáig az államnak kell fenntartania a
színházakat. Mecénások ugyanis nincsenek,
szponzorok is alig, s ha vannak is, mindig fennáll
a veszély, hogy támogatásukért cserében vala-
milyen ellenszolgáltatást várnak, vagy bele akar-
nak szólni a színházak dolgaiba. Az állam komoly
felelőssége, hogy fenntartsa a színházakat, s
úgy tapasztaltam, hogy eddig a kormányzat be-
tartotta, amit ígért.

De a kormányzatnak másban is segítőtársnak
kellene lennie. Mindenekelőtt a közalkalmazotti
törvény felülvizsgálatában. Sürgősen ki kell dol-
goznunk azokat a követelményeket, amelyeket a
színházi munkában lehet és szükséges érvénye-
síteni, hiszen a színházban dolgozók, a színé-
szek nem közalkalmazottak.

Nagyon fontosnak tartom még, hogy nem a
színészi fizetések emeléséért harcoltunk, ha-
nem a színházak jobb működési feltételeiért, s
csak ezen belül, közvetve a színészi jövedelmek
növeléséért.

 Tud-e a kamara a rászoruló
színészeknek, például az átmenetileg vagy
hosszabb ideje munka nélkül maradottaknak,
anyagi támogatást adni? Egyáltalán: milyen
anyagi alapja van a kamarának?

 Létrehoztunk egy alapítványt - ez sem
volt könnyű -, illetve a tagdíjakból befolyó jöve-
delmünkkel gazdálkodhatunk. Ebből még na-
gyon kevésre futja, kevés segítséget tudunk
nyújtani.

 Mi az, amit mint leköszönő elnök a
kétéves munka tapasztalatai alapján az új
vezetők figyelmébe ajánl?

 Először is mindent el kell követni, hogy ne
legyen széthúzás. Ha nincs összhang, ennek
ezekben a nehéz időkben súlyos következmé-
nyei lehetnek. Mindenkinek meg kell éreznie és
értenie, hogy a kamara értük van, az övék, s hogy
egységünkben hatalmas erő rejtőzik. Az egység
persze nem uniformizáltság, az egység nem zár-
ja ki, sőt feltételezi a vitákat, de azt is, hogy a kol-
légák ne a büfében hőbörögjenek, hanem segít-
senek. Ki-ki ahol és ahogy tud. Többek között ab-
ban, hogy miként Kaposvárott, másutt is határo-
zott és felkészült partnerei legyenek színházuk
vezetésének a kollektív szerződések megköté-
sekor.

S nem győzöm eléggé hangsúlyozni: ahogy
eddig is minden eredményünket - a legkisebbe-
ket is - a szövetséggel és a szakszervezettel
együttműködve tudtuk elérni, így ezután is ez az
egyetlen megoldás.

És még valami: tolerancia, tolerancia, tole-
rancia. Ebben az intoleráns világban ez a fenn-
maradás egyetlen esélye. Hogy a kamarán belül
s azon kívül egyaránt tudjunk egymással be-
szélni.

Beszélgetés Jordán Tamással

- Elnöki villáminterjúid egyikében úgy fogal-
maztál, hogy sokkal inkább a szívedre, mint az
eszedre hallgattál, amikor igent mondtál a felké-
résre. A közgyűlés óta eltelt egy hét talán elég
volt arra, hogy alaposabban tájékozódj és végig-
gondold: miért és mire vállalkoztál.
 Lehetek nagyon személyes?
 Elég régóta ismerjük egymást ahhoz,

hogy tudd a válaszom.
 Én nem tudok közösség nélkül élni és

dolgozni. Már annyiszor elmondtam, s most sem
tudom megkerülni, hogy én, amióta megszűnt
az Egyetemi Színpad, mindig olyan
közösségeket kerestem, amelyekben újból
megtalálhatom és kialakíthatom azokat az
értékeket, amelyeket az Universitas
Együttesnél megtapasztaltam. Ezt kerestem a
25. Színházban és Kaposváron, s ezt próbálom
formálni a Merlinben. Ilyen nagyobb közösség
lehetne a kamara is. Hogy nem ilyen, ezt
fájlaltam, s a közgyűlés vitáját hallgatva sok
ötlet jutott eszembe, miként is lehetne az általam
ideálisnak vélt szervezet felé terelgetni ezt az
alig létező kamarát. Amikor - váratlanul - ne-
kem szegezték a kérdést, hogy vállalom-e az el-
nöki funkciót, akkora közösségteremtő vágy és a
közgyűlés rám gyakorolt emocionális hatása
együttesen mondatta ki velem az igent.

 S nem tartottad meggondolandónak azt,
hogy te már nem elsősorban színész vagy, hi-
szen rendezel, színházat vezetsz, tehát - ha úgy
tetszik - a másik oldalon állsz.
 Nem. Ez fel sem merült bennem. Valószí-

nűleg azért, mert nem tartom magam igazán sem
rendezőnek, sem igazgatónak. Legalábbis a ha-
gyományos értelemben egyik sem vagyok. Szá-
momra a rendezés olyan konzultáció, amelyben
éri csak a közös munka feltételeit szabom meg.
A Merlint pedig nem lehet úgy igazgatni, mint a
többi színházat, mert ez egész másképpen mű-
ködik. Alig van pénzünk, tehát aki nálunk dol-
gozni akar, az tudja ezt, számol ezzel. Nincs
állandó társulatunk, tehát a színészt a fix
státusából eredő kiszolgáltatottság nem
fenyegeti. Nem tőlem függ a jövője. Úgyhogy
nem érzem magam elkötelezettnek sem az
egyik, sem a másik oldalhoz.
 Gondolatmeneted elfogadhatónak tűnik,

mégis úgy érzem: skizofrén helyzetben kezdesz
munkához. Melyek az első benyomásaid most,
amikor ismerkedsz a kamara ügyeivel?

- Valóban csak most kezdtem munkához,
még semmilyen testületi állásfoglalás nem szü-
letett, ezért amit mondok, csak a magam nevé-
ben mondom. Azt tudtam, hogy a kamara létezé-
se nem problémamentes, de arra számítottam,
hogy van egy szervezet, amelynek a működését
kell csak racionalizálni. Nincs szervezet. Nincs
működő kamara, néhány ember van, aki dolgo-
zott, s mindent megpróbált, hogy legyen kamara.
Nem lehet pontosan tudni, hány tagunk van,

Törőcsik Mari
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a tagdíjakat - ami önkéntesen ötven és három-
száz forint között van havonta - hol fizették, hol
nem...

 Ez nem azt mutatja, hogy a
színésztársadalom nem tartja sajátjának, érdekei
kifejezőjének a kamarát? Kell-e egyáltalán ez a
szervezet?

 Igen, ez az első kérdés, amit tisztáznunk
kell. Hiszen ahány színésszel beszélek, annyiféle
kamaraképet kapok, ezekből kellene összeállnia
egy igazi, élő, ütőképes szervezetnek. Holott
abban sincs egyetértés, hogy kell-e egy ilyen
szervezet. Az emberek túlságosan el vannak
foglalva a maguk napi problémáival, sokan nem
hisznek abban, hogy közösen lehet tenni valamit
ezek megoldásáért. Nincsenek hozzászokva,
hogy szakmai gondjaikról megkérdezik őket,
hogy beleszólhatnak a munkafeltételeik kialakí-
tásába. Egymás között sem igen beszélünk a
szakmáról. Sokaknak nincs is erről mondaniva-
lójuk, igaz, más, a napi problémákon túlmutató
témákról sem; mások úgy vélik, nem illik
ilyenek-ről beszélni, mert a többiek
okoskodónak, strébernek titulálnák őket. Csak a
panaszkodásban vagyunk otthon.

- A csip-csup bajok, egyéni sérelmek miatti
panaszok mögött azért súlyosabb gondok hú-
zódnak.

 Persze.
 Melyek ezek?
 Egyetlen szóval azt mondanám: a létbi-

zonytalanság. Bővebben: borulóban van a szín-
házi struktúra, ebből következően egyre na-
gyobb a színész-munkanélküliség, anyagi és
presztízs okokból nő a keresztbejátszás...

 S ez miért baj?
 Azért, mert felerősíti az amúgy is súlyos

társulati gondokat. Ha egyre több színész nem
ott játszik, ahova a szerződése köti, akkor valami
nem stimmel a szerződtetési rendszerrel, a tár-
sulatformálással. Akkor ez is oka annak, hogy
nincsenek igazi színházi műhelyek, hogy ve-
szélybe kerül a minőségi munka, hogy csupán a
szereposztások által vannak egymás mellé ren-
delve a színészek, hogy minimálisra csökken az
esélye annak: jól érezzék magukat az emberek a
társulatokban. Márpedig enélkül nem lehet jól
dolgozni.

 Tehet-e valamit a kamara azért, hogy
ezek a jórészt nem a hatáskörébe tartozó
problémák megoldódjanak?

 Sokat. Nagyon sokat. Először a sorainkat
kell rendezni. Meg kellene szüntetnünk mindazt,
ami a szakmán belül széthúzást okoz. Vissza kell
állítanunk a szakma önbecsülését. Belső meg-
tisztuláson kell keresztülmennünk, ki kell tud-
nunk mondani, hogy a regisztrált színészek egy-
harmada művészi vagy etikai szempontból nem
tekinthető színésznek. Le kell ülnünk a szakma
mindenki által elismert jelentős művészeivel, s
meg kell őket nyernünk a kamara céljainak, mert

majó néhányan közülük távol tartják magukat
ettől a szervezettől. Márpedig nélkülük nem lehet
hatékony a kamara, nem lehet a szó legneme-
sebb értelmében céh. A kamara akkor lesz iga-
zán az, aminek lennie kell, ha a céhjellege meg-
erősödik, ha rang lesz a tagjának lenni. Ahogy ré-
gen a kovácsok, kádárok meg a többi mesterség
közössége is jól megnézte, kit fogad tagjai közé,
úgy nálunk is be kell ennek a helyzetnek követ-
keznie, mert különben nem tudunk megfelelni ér-
ték- és érdekvédelmi feladatainknak, amelyeket
a csupa nemes célt megfogalmazó alapszabá-
lyunk is rögzít.
 Céhjelleg... alapszabály... érték- és ér-

dekvédelem... Egymással szorosan összefüggő
kulcsfogalmak. De mindez kiválasztódást felté-
telez. Elit- vagy tömegszervezet-e eszerint a ka-
mara?
 Ketté kell választani a jelent a maga

realitásaival és a majdan elérendő célt. A cél -
úgy gondolom - egy szakmai elit tömörülése, de
ennek öntörvényűen, minden külső
beavatkozás nélkül kell kialakulnia.
Erjedésszerűen. Belső igényből. Jelenleg tehát
(jobb híján) tömegszer-vezet a kamara.
Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy
tagja lehessen, s megtalálja. benne a helyét, a
maga konkrét feladatát. Azt tapasztalom, hogy a
legközömbösebbek - de még a destruktívaknak
mondottak is - egyszeri-ben megváltoznak, ha
feladatot kapnak. Márpedig kapnak. Mert semmit
sem tudunk megoldani, ha nem lesznek
segítőtársaink, akik felismerik, hogy közük van
valamihez, egy ügyhöz. S ha már közük van
valamihez, s ezért tesznek is valamit, nemcsak
a szakma önbecsülése és külső meg-
becsültsége növekszik, de a színészek egymás
iránti megbecsülése is. Ekkor olyan belső mércét
lehet felállítani, amely alapján létrejöhet a termé-
szetes szelekció.

- Ki dönti el, hogy mi az etalon, s hogy ki ho-
gyan teljesíti az eléréséhez szükséges követel-
ményeket? Művészi, etikai vagy egyéb jellegűek
lesznek ezek a követelmények?
 Ez nem az a terület, ahol egy bizottság

döntheti el az alkalmasságot. Ez képtelenség
lenne. A munka során, a társulatokon belül kell
mindenkinek kivívnia azt az etikai és művészi
rangot, amit a többiek is elismernek. Tapaszta-
latból tudom, nincs becsülete annak, aki folyton
elkésik a próbáról, aki szövegtudás nélkül, a töb-
bieket zavarva dolgozik, aki csak hőzöng. Ami
persze nem jelenti azt, hogy a szürke hivatalnoki
viselkedés lenne a mintaszerű. A természetes
rangsor kialakulása egyben azt is kizárhatná,
hogy a középszerűek vagy a maguk pozícióját
társadalmi megbízatással erősíteni akarók le-
gyenek a kamara szószólói.
 A szakma jelenlegi morális állapotát ismer-

ve, nem illúzió mindez?

 Lehet, hogy az. De eddig még csak
kísérlet

sem történt arra, hogy a színészek megosztott-
ságukból, kiszolgáltatottságukból fakadó maga-
tartását, többiekhez való viszonyát megváltoz-
tassuk. Hogy feloldjuk azokat a görcsöket,
amelyek azt eredményezik, hogy a szakmán kí-
vül alig beszélnek egymással, hogy létezik vala-
miféle hierarchia abból következően, ki hol ját-
szik és így tovább. Ezek az anomáliák persze egy
közös produkcióban, filmnél, tévében, rádióban,
tehát munka közben fel sem merülnek, s ezt az
állapotot kellene kiterjeszteni. Szeretném, ha a
Merlin olyan hely lenne, ahol este tíz után magá-
tól értetődően találkozhatna minden színész.
Mert igazából most nincs olyan hely, ahol együtt
lehetnének. Pedig van rá igény. Elhatároztuk,
hogy születésnapi bulikat tartunk a Merlinben:
minden hónapban egyet, két olyan színésznek,
akik egy napon születtek. Októberben Körmendi
Jánost és Szacsvay Lászlót köszöntjük. Mind-
ketten elhívhatják a barátaikat, s ez az alkalom
hetven-nyolcvan olyan embert hozhat össze, aki
máskülönben nemigen találkozna. Az ötletnek
fantasztikusan nagy a sikere, az emberek egy-
szerre kinyílnak, örülnek a gesztusnak is, az al-
kalomnak is.
 Ez mindszép, de nem hiszem, hogy elég. A

„birthday partyk" nem helyettesíthetik az akut
gondok megoldását.

 Nem hát. De hidd el, nagyon fontosak azok
az emberi gesztusok, amelyekkel közeledhetünk
egymáshoz. A problémák megoldásának is ez az
egyik legfontosabb feltétele.
 Térjünk rá a konkrét elintéznivalókra...
 Végeláthatatlan a lista. Nem fontossági

sorrendben mondom őket, csak ahogy eszembe
jutnak. Etikai kódexet kell összeállítani, ehhez
már megalakult egy munkabizottság. Fel kell
dolgoznunk a közalkalmazotti törvényt, és sür-
gősen tenni kell valamit azért, hogy bevezetése-
kor figyelembe vegyék a színház speciális jelle-
gét (a színházban bérezési szempontból mást
jelent a munkában eltöltött idő, mint egy közhiva-
talban, a szerződések jellege is eltérő, hogy csak
két lényeges vitapontot említsek); tisztázni kell a
különféle szerződések körüli jogi és egyéb (tb,
szerzői jog stb.) ellentmondásokat, zavarokat; ki
kell alakítani egy információs bázist és hálózatot;
kis dolognak tűnik, de „formatervezni" kell a ka-
marát (levélpapírtól az információs bulletinig);
lehetőséget kell keresni a színészek szociális
gondjainak enyhítésére; módot kell találni arra,
hogy színészeket - főleg a fiatalokat - tanulmány-
útra küldhessünk, ösztöndíjakat adhassunk, a
legjobb művészi teljesítményekért mi is díjakat
adományozhassunk; meg kell szerveznünk a
színészi engedélyek kiadását, ami mosta mi fel-
adatunk, de ehhez ki kell dolgozni valamiféle fel-
tételrendszert; szigorú szankciókat kellene ki-
harcolni színészeinknek a külföldi vendégművé-
szekkel szembeni anyagi és erkölcsi érdekvé-
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delme érdekében (film, tv); el kell érni, hogy a
színházak legkésőbb márciusra elkészítsék a
következő évad műsortervét, s ennek alapján
konkrét feladatokra szerződtessék a színésze-
ket, mert ez nagymértékben csökkentené a ki-
szolgáltatottságukat, s azt sem tartom elképzel-
hetetlennek, hogy a színházak vezetői meg a he-
lyi kamara minden évben a kamara színe előtt
számoljanak be a munkájukról...

 Ez még felsorolásnak is rengeteg, hát még
tennivalónak. Mindezek töredéke is csak akkor
lehet álomból valósággá, ha a kamara a Szin-
házművészeti Szövetséggel és a szakszervezet-
tel közösen lép fel, illetve ha önálló pénzalapja
van. Azaz eddigiekből is kiderült, hogy pénzetek
nemigen van, az meg köztudott, hogy a három
szervezet viszonya nem éppen testvéri.

 Valamennyi pénzünk van, de az semmire
sem elegendő. Szeretném elérni, hogy mindenki a
bruttó jövedelmének legalább az egy százalékát
fizesse be tagdíjnak. Ezenkívül számos forrásból
tudunk pénzt szerezni: jótékonysági esteket
tarthatunk, szponzorokat kereshetünk (ez a
színészeknek talán könnyebben megy, mint más
szakmáknak) stb.

Ami a szövetséget és a szakszervezetet, illet-
ve a velük kialakítandó kapcsolatot illeti, alapel-
vem: nem szabad harcolnunk egymással, min-
den látszat ellenére közösek az érdekeink. Ezt
kell mindenkinek felismernie és elfogadnia. Egy-
más ellenében semmit sem tudunk elérni, sem a
szakmán belül, sem azon kívül. Ehhez pontosan
körül kell határolni, melyik szervezetnek mik az
alapfeladatai, s valószínűleg a szövetségnek is
újra kell gondolnia célját, lehetőségeit a megvál-
tozott körülmények között. Úgy tudom, hogy a
tervezők és a dramaturgok is kamarába tömörül-
tek, el tudom képzelni, hogy a rendezők, a szín-
házvezetők s mások is ezt teszik, s akkor a szö-
vetség koordináló szervvé válnék. Mert tudomá-
sul kell venni, hogy a színházon belüli szakmák-
nak eltérő lehet az érdekük akkor is, ha mind
ugyanazért a célért élnek, dolgoznak. S logikus
lenne, ha ennek figyelembevételével valóban jól
körülhatárolt részfeladatok szerinti érdektömö-
rülések születnének. Ehhez persze a kamarai
törvénynek mihamarább meg kellene születnie,
mert addig a kamaráknak nincs érdemi hatáskö-
rük, működésük jórészt formális.

A szövetség és a kamara szembenállását
hosszú távon azért sem tartom elképzelhetőnek,
mert egy jól működő kamara segítene a rende-
zőknek és a színházvezetőknek is. Számos jog-
kört adhatnának le a helyi kamaráknak: a mun-
kafegyelmi problémák megoldását, a bér- és ju-
talomkeretek elosztását, a szerződtetések véle-
ményezését stb. - ahogy ez Kaposváron már
gyakorlat.

- Olyan gyakorlat, amelynek volt azért előz-
ménye...

Jordán Tamás (Koncz Zsuzsa felvételei)

- Igen, volt, de most kodifikálva is van az eddi-
gi hallgatólagosan kialakult gyakorlat, s ezt a helyi
kamara harcolta ki. De visszatérve az együttmű-
ködésre, fontosnak, a megegyezés elengedhe-
tetlen feltételének tartom, hogy legyen egy jogi és
pénzügyekben jártas, a szervezéshez értő közös
ügyvezető. Nem művész, hanem „civil", aki szere-
ti és ismeri a színházat. Enélkül semmiféle garan-
ciát nem látok sem az együttműködésre, sem a
kamara önálló működtetésére.

- Lenyűgözve hallgatom a terveidet-tervei-
teket, de ezek megvalósításához főfoglalkozású
megszállottakra és szakemberekre lenne szük-
ség. Te pedig tanítasz, rendezel, játszol, igaz-

Rendkívüli közgyűlést tart november 23-án az

Arany János Színházban a Színházművészeti
Szövetség. Két rendes közgyűlés között, „felező
időben" történő megrendezéséről a választ-
mány döntött. A közgyűlés célja, hogy az elmúlt
két év során bekövetkezett változások tükrében
fölmérje a szakma helyzetét, és kijelölje a
legfontosabb feladatokat. Minthogy az eltelt
időben a színházak jogi személyként tagjai
lettek a szövetségnek, az egyes társulatokat
küldöttségek képviselik. Magától értetődően a
szövetség minden tagjának joga van részt venni
és felszólalni a közgyűlésen.

Lapunk, mint fönnállása óta mindig, köteles

gatsz. Vezetőtársaid is igencsak elfoglalt művé-
szek. Hogy lesz még a kamarára is időtök?

- Csak a magam nevében szólhatok: ez a
legnagyobb dilemmám. Naponta egy órát, ezen
felül hetente szigorú időbeosztással még hármat
tudok a kamara ügyeire kiszakítani a munkám-
ból. Ha ez az idő elég, akkor el tudom látni az el-
nöki funkciót, ha nem, le kell mondanom. S ah-
hoz, hogy a rendelkezésemre álló heti nyolc óra
elég legyen, össze kell fognunk. Nemcsak az
ügyvezetőkkel, hanem minden taggal. En egye-
dül akkor sem érnék el semmit, ha éjjel-nappal
ezzel foglalkoznék, de ha kialakítjuk a jól műkö-
dő, a tagságot átfogó és mozgósító szervezetet,
akkor esélyünk lehet a sikerre.

- Úgy legyem.

ségének tekinti, hogy fóruma legyen a színház-
művészet eredményeinek és gondjainak, s hogy
segítse a szakmai kérdések nyílt vitákban való
feltárását. Az elmúlt időszakban színházművé-
szetünknek szembe kellett néznie a strukturális
és gazdasági változások művészi tevékenysé-
get befolyásoló hatásával. Várható, hogy a jövő-
ben a működési feltételek még keményebbek
lesznek. A magunk részéről mindent meg kívá-
nunk tenni, hogy lehetőségeinkhez képest hoz-
zájáruljunk a szakma egységéhez és a problé-
mák megoldásához.

E számunk három első összeállítását ennek
jegyében vitaanyagként ajánljuk föl a közgyűlésnek.
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