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Kulcs mindenkihez
— egy tisztségviselő portréja —

Szeretjük, tiszteljük a mozga
lomban az olyan típusú tisztségvi
selőt, akinek lételeme a közösség, 
az örök mozgás, a jobbító nyug
talanság. Igaz, nem mindenki hálás 
a szókimondásért, de Roncsol Ju
dit, a Magyar Televízió külkereske
delmi irodájának vezető szerkesz
tője nem is vár ezért osztatlan el
ismerést :

— Nem a számnak, hanem a 
munkámnak örültek. Valamikor a 
DISZ központi vezetőségénél dol
goztam. Idén harminc éve, hogy a 
Rádióhoz kerültem. Innen a mű
sorszerkesztőség következett, majd 
tíz évet „lehúztam” a sajtóosztá
lyon — két éve pedig ez a munka
helyem. Akikkel 57-ben együtt vol
tam, mind főosztályvezetők, vagy 
más magas beosztásúak. Vannak, 
akiknek szerepelniük kell — má
soknak ezt elő kell segíteniök. 
Hogy valaki nem kerül a képernyő
re, attól még lehet fontos munkát 
végezni. Például mindig valami 
újat kitalálni, mert a televízió fele
dékeny: ami ma megy, azt holnap 
már „überolni” kell. Azért foglal
koztam magammal, saját érvénye
sülésemmel kevesebbet, mert min
dig fontosabb dolgom akadt. . .

Roncsol Judit a természetének 
megfelelőbb karriert futott be a te
levíziónál: a nőbizottságban kezd
te, majd bizalminak választották; 
1963-ban már alapszervezeti titkár, 
majd szb-tag, az agitációs-propa- 
ganda bizottság vezetője. Most pe
dig a TVDSZ elnökségi tagja, a 
Művészeti Szakszervezetek Szö
vetsége központi vezetőségének 
tagja, a Művészvilág szerkesztőbi
zottságának elnöke. Rözben egye
dül felnevelt egy gyermeket, s már 
unokája van.

— Miért tartja ilyen fontosnak 
szakszervezeti munkáját, amikor 
ez konfliktusokkal jár?

— Éppen ezért. Gyakran voltak 
jó periódusaim, amikor jól tudtam 
együtt dolgozni a vezetőkkel. Ak
kor van baj, ha a főnöknek az ügy 
presztízs. Ha én vezető volnék, 
minden döntésemről megkérdez
ném a szakszervezetet, mert csak 
úgy lehet biztosra menni, ha a háta 
mögött érzi, tudja munkatársait.

Most, hogy „megfiatalodott” a te
levízió vezetése, így a TVDSZ el
nöksége is, szükség van egy-két 
olyan emberre, akik emlékeznek az 
elintézetlen dolgokra. Nagyon fon
tos, ha ez ember végigmegy a fo
lyosón, s bárkivel találkozik, rög
tön kérdezni is tudjon: jár-e böl- 
csibe a kicsi, meggyógyult-e már a 
feleséged, mikor szerel le a fiad? 
Ilyen kapcsolatok nélkül nem lehet 
mozgalmi munkát végezni. Sze
mély szerint van egy nagy előnyöm 
is: munkaköröm mindig olyan volt, 
hogy ráláttam az egész intézmény
re. A testületben pedig a saját rész
legemen kívül álló csoportok érde
keiről is dönteni kell. . .  Ronflik- 
tusok? Mire való a taktika? Min
den emberhez van egy kulcs.

— Ez a módszere?
— Nem csak ez. Hiába beszé

lünk csak úgy, általában. Ha én 
akár egy kollégámmal tárgyalok, 
arra is felkészülök. Nincs felesleges 
időnk, a témák ismerete nélkülöz
hetetlen. Nem lehet elvárni, hogy 
a vezető mondja meg, mit tegyen 
a szakszervezeti tisztségviselő. 
Most épp jó, hogy lesz egy három
napos továbbképzőnk az aktuális 
gazdasági ismeretekről, mert már 
nem tudok én sem válaszolni mun
katársaimnak.

— Mire?
— Az egész ország számol — és 

nem tudja, hogy mit. A Népsza
badság első adó-magyarázatát én 
sem értettem, s valószínű, hogy ezt 
rajtam kívül sokan nem értik. Ab
ban reménykedem, hogy ezen a há
rom napon én is feltehetem a kér
déseimet.

— Miről?
— Például arról, hogy a négy

ezer forintos fizetés-e a létmini
mum, mert Magyarországon most 
ez lesz adómentes. De vannak más 
kétségeim is: miközben tudomásul 
veszem és értem, hogy egy adó
rendszernek nem szabad kivétele
ket, kedvezményeket alkalmaznia, 
tudom, hogy sokan élnek egyedül. 
A szociális intézkedések közt erre 
vonatkozóan nem találtam semmit, 
pedig egy keresetből, esetleg még 
gyermeket is nevelve nagyon nehéz 
megélni. Úgy gondolom, ezeket

majd tőlem is meg fogják kérdezni, 
s talán egy későbbi időpontban ked
vező választ adhatok... Magának 
az adózásnak még pillanatnyilag 
nincs közvetlen hatása mozgalmi 
munkánkra, mert még nem való
sult meg, s én bízom abban, hogy 
erre időben felkészítenek minket. 
Ám véleményem szerint az adózá
son kívül még sok mindent kellene 
csinálnunk. Az állampolgári köte
lességek mellett léteznek morális 
tennivalóink. A fiatalok jó részével 
meg kellene értetni, hogy dolgozni 
azért érdemes, szeresse azt, amit 
csinál. Igen sok feladat vár a társa
dalmi szervekre az elvtelen össze
fonódások, a korrupciók felszámo
lására, miközben elvárjuk, hogy 
ilyen irányban, a magasabb fizetési 
régiókra is hasson az adó. A látha
tatlan jövedelmek kapcsán nem a 
fodrászra, taxisra, pincérre gon
dolok. Tudom, az én ágazati szak- 
szervezetemnek ehhez nincs köze 
— de az ügyeskedők, a minden in
tézkedést kijátszók dolga országos 
ügy.

— Mit vár az új kormányprog
ramtól?

— Azt is, hogy megközelítő igaz
ságot teremtsen a munka és a java
dalmazás között. A program meg
valósulása a munkahelyeken dől el. 
A szakszervezeteknek fontos szere
pük lehet abban, hogy bizonyos 
munkáért a megérdemelt bért fizes
sék. Túl sokáig haladtunkaz egyen- 
lősdi felé, bizonyára nagy ellenál
lásra számíthatunk azoktól, akik 
megszokták, hogy mindig kapnak. 
Másrészt aggaszt, hogy biztonság- 
érzetből olyanok is nyugdíjba vo
nulnak, akikre szükségünk volna 
még.

Roncsol Judit a részletes végre
hajtási utasítások megjelenésétől 
reméli a dolgok letisztázását, ami
kor mindenki kialakíthatja a hely
zethez képest legjobban viselhető 
jövőjét. S ő maga mit vár ettől a 
jövőtől?

— Amíg munkatársaim érzik, 
hogy szükségük van rám, nagyon 
szívesen maradok szakszervezeti 
tisztségviselő.

Győri Illés György

Tisztelet 
a közönségnek

— írja Gáli László igazgató, az 
Egri Gárdonyi Géza Színház ön
álló társulatának megalakulását 
köszöntő műsorfüzetben. Hosszú 
vitát zárt le a döntés: kell a színház 
Egerben.

A város és a megye vezetői a ne
héz gazdasági helyzet ellenére pénzt 
és törődést áldoznak az önálló tár
sulat megteremtésére. És a közön
ség? A közönségnek mennyire kell 
a színház?

A várost elkényeztették az el
múlt évek, hiszen a befogadó szín
ház repertoárját az ország színhá
zainak legjobb produkcióiból vá
logathatták.

Jól tudja a színház vezetése, hogy 
a közönség megnyerése a legfonto
sabb szép terveik megvalósításá
hoz. Hitük szerint színház csak ott 
van, ahol nem átutazóban jelenik 
meg a színész, hanem ahol otthon 
van. Bízunk abban, hogy a mai 
közönség is igazolja ezt a hagyo
mányokra épülő hitet. Persze vál
toztak a körülmények, az igények 
és a lehetőségek a színház és a kö
zönség részéről egyaránt. Mostaná
ban egyre többet foglalkoznak 
színházaink a közönségigény, a 
szórakoztatás fogalmának a napi 
munkában apró- vagy nagyobb

pénzre váltásával. Erre kényszeríti 
őket az egyre romló anyagi hely
zet. Akárhogy is, de közönség nél
kül nincs színház, pláne olyan szín
ház, amely tükröt tart a társada
lom s az egyes ember elé. Találkoz
nia kell a művészi hitvallásnak az 
élettel, hogy eldöntse azt a vitát, 
szükség van-e egyáltalán a színház- 
művészetre.

Az új önálló egri társulat komo
lyan veszi feladatát, amikor arra 
törekszik, hogy kielégítse közönsé
ge igényeit, de újabb és újabb igé
nyeket ébresszen. Olyan színházat 
szeretnének létrehozni, amely sok
féle arcú, hiszen mindenkihez el 
akar jutni.

A gyermekekről sem feledkez
nek meg.

A prózai társulatban végre test
vérre talált a színház már profiként 
működő Harlekin bábtagozata, s a 
nemes hagyományok nyomán az 
önálló színház két tagozattal kezdi 
az évadot. Megfogták egymás ke
zét, hogy biztosak legyenek lép
teik. Rívánunk nekik sok sikert és 
pártoló közönséget.

Gáspár Nelli

Fiatal Művészek 
Fesztiválja

a Pesti Vigadóban 1987. szeptember 25— 27.

Útkeresés vagy perspektívavesz
tés, dráma vagy happening, új ro
mantika vagy brutalitás, expresszív 
formai bravúr vagy a lényeg puri
tán ábrázolása, akció vagy tétlen 
belenyugvás, kontinuitás vagy a 
gyökerektől való elszakadás? — 
számos ehhez hasonló kérdést vet 
fel a RÍSZ Rözponti Bizottság kul
turális osztálya és a Rortárs Művé
szeti Fórum és a Fiatal Művészek 
Tanácsa által ismét megrendezett 
Fiatal Művészek Fesztiválja, amely 
túllépve eddigi megszokott kere
tein, több volt, mint az alkotó és 
előadóművészek reprezentatív se
regszemléje. A minden páratlan 
évben megújuló esemény nem szol
gált ugyan páratlan meglepetések
kel, de méreteiben és szemléletében 
mégis egyedülálló. Három nap 
alatt hat színtéren: a Vigadóban, 
az Egyetemi Színpadon, a Mű
egyetem Szkéné Színházában, a 
Fiatal Művészek Rlubjában, az 
Eötvös- és az ELTE-BTR-klubban 
— hetven produkciót mutattak be 
zsúfolt házakkal. A művészeti fő
iskolák és stúdiók tevékenységét 
hét nagyszabású kiállítás fémjelez
te a város különböző pontjain: a 
Vigadóban nyílt meg a Fiatal Ipar
művészek Stúdiójának, a fiatal épí
tészeknek és a Répzőművészeti Fő
iskola hallgatóinak tárlata. A 
Tölgyfa Galériában az Iparművé
szeti Főiskola hallgatói, az IPAR
TERV dísztermében a Fiatal Rép- 
zőművészek utolsó éves tagjai, a 
Fotógalériában a Fiatalok Fotó- 
művészeti Stúdiójának alkotói ke
rültek legújabb műveikkel a nyil
vánosság elé.

A fesztivál első napját, melynek 
szerkesztő-rendezője Mártha Ist
ván, „Romolyzenei előjáték” ve
zette be. A változatos zenei menü 
ízelítőt adott a Concerto Armonico 
Ramaraegyüttes korabeli hangsze
reken előadott barokk és kora- 
klasszikus repertoárjából, a Man- 
del Quartett régi zenét fölelevenítő 
törekvéseiből. Lassan gyülekezett 
a Vigadó aranycirádás falai között 
otthontalanul lézengő farmernad- 
rágos közönség — más ülőhely hí
ján — letelepedett a márványlép
csőkre, a Lotz-freskók alá, amíg 
kitört a PRAFINÁLÉ a „rettene
tes aranyozott keretű Bál! Szipor
ka és tűzijáték! Fáklyás menet, stí
lusok össztánca” ! Szkárosi Endre 
idegtépő akusztikus költészeti kon- 
feransza után, megnyugtatónak ha
tott az Amadinda Együttes elsöprő 
lendületű koncertje, a „Babaházi 
történet”. Az est és a fesztivál 
egyik legbotrányosabb eseménye 
azARTDECO együttes szadoma- 
zohista, zsibbasztó dobszólóval, te
metői kandeláberek fényében elkö
vetett helyszíni korbácsolással az 
erőszakot inkább demonstráló, 
mint tagadó haláltánca után a né
zők ajándékként fogadták Szemző 
Tibor öt cigányzenekarra kompo
nált „Mérgezett idill”-jét, Benkő 
László elektronikus dzsemjét és 
Bernáth(y) Sándor már-már „klasz- 
szikussá” érett lelkizenekarát. 
A népzenét és a népművészetet alig 
érintő fesztiválon igazán üdítő él
ményt nyújtott a Muzsikás együt
tes koncertje.

A PRAFINÁLÉ-val párhuzamo
san a kamarateremben „Szökési 
sebesség” címmel a BOP-ÁRT Or
chestra Malecz Attila szimfonikus 
hangzású, illetve big-bandszerű, 
sajátos XX. század végi hangula
tot kifejező kompozícióit szólaltat
ta meg, amely magába olvasztja a 
klasszikus zene és a rock legjobb 
hagyományait. Hallhattuk a „Nu 
Age”-t, Remény Gábor és Rocsák 
Tibor virtuóz szintetizátoros és bil
lentyűs bemutatóját, és a tradicio
nális hindu-mohamedán zenét ját
szó, de komputer-technikát is al
kalmazó Gayan Ultejak Mandel 
Társulatot Hortobágyi László ve
zetésével, a tőle megszokott ki
munkált technikai tudással és 
szuggesztivitással.

A második nap, amely az „Élő 
kapcsolat” címet viselte, és a ren
dező, Rerényi Miklós Gábor sze
rint: „közösségi alkotó kísérlet”. 
Az indító műsorblokkban („Rit

mus és rítus”) fölvonultatta a győri 
és debreceni ütőegyütteseket, az 
Állami Balettintézet Néptánctago
zatát, a Népszínház Táncegyütte
sét. Figyelemre méltó volt Berger 
Gyula táncegyüttese a New 
Synchro System, amely behatol a 
mozgás mélyebben fekvő rétegeibe, 
ahol a mozdulat még nem szakad 
el önnön indítékaitól. Ősi afrikai és 
távolkeleti rítusokat idéző kompo
zíciójuk átütő sikert aratott.

A szombat esti happening eklek
tikus zűrzavarában elárasztották a 
Vigadó folyosóit a SMINR-SZA- 
LON folyton újratermelődő vég
termékei, szmokingos urak vízi- 
hullaszerű arccal, véres pogácsát 
osztogató kedvesnővérek, áldoza
taikat csőretöltött injekcióstűvel 
kergető orvosok, lidérces örömlá
nyok, szendvicsemberek és mű
balhézó mű-garázdák.

Eközben a színpadon is elszaba
dult a pokol; az Artus együttes, a 
Weiner Rézfúvós Együttes, Sza
badi Vilmos Moz-Art-ja, Mada
rász Iván Re-petíciója, a Tomkins 
Énekegyüttes követték egymást, 
míg az est nyugvópontra nem ért a 
„Nagyapáik avantgrandja”-ként 
meghirdetett Sosztakovics opera 
bemutatójával. A Gogol elbeszélé
se alapján készült „Az Orr” című, 
ma is frissnek hatott felfokozott 
expresszionizmusával, a groteszk 
iránti érzékenységével, Rerényi 
Miklós Gábor rendezésében.

Az utolsó nap „Csendek és han
gok” címmel került sor a mozgás- 
színházak bemutatóira. Angelus 
Iván „Rozmár-bál”-jában emelt 
gesztusok és elvont mozgások szin
tézisét teremtették meg. A Brutus 
Rlub, a C. Porta és az Artus Cso
port ígéretes vállalkozásai mellett 
megismerhettünk két igen tehetsé
ges fiatal művészt a komikum alap
helyzeteit felvonultató, a klasszikus 
pantomimtechnikára építkező Mé
hes Csabát és Virág Csabát, akinek 
játékstílusa erősen groteszk és ab
szurdízű.

A fesztivál fénypontjának szánt 
musicalt — Stephen Sondheim— 
George Furth: Vidáman gördü
lünk tovább — nagyszabású elő
készületek és óriási érdeklődés előz
ték meg. A Zilahy Tamás által fő
iskolás hallgatókkal színpadra vitt 
mű akadozó és egyenetlen színvo
nalú előadása némi csalódást kel
tett a Vigadó hangversenytermé
ben szorongó közönségben, legfel
jebb a szereplők lelkesedését és 
óriási erőfeszítését díjazhatták. Az 
is elgondolkodtató, hogy miért erre 
a gyenge librettóra épülő, jellegte
len zenei matériájú darabra esett a 
választás. Vigasztalásunkra szol
gált, hogy ezzel egyidőben a sze
rencsésebbek láthatták az évad két 
legjobb színházi produkcióját a 
Patkánykirályt, Határ Győző drá
máját a Nyíregyházi Móricz Zsig- 
mond Színház, és Márton László 
Rínkastélyát a Szolnoki Szigligeti 
Színház előadásában.

Rözel sem teljes kép, amely a 
fesztiválról kialakult, és számos el
lentmondást hordoz. Bizonyos, 
hogy sokáig beszéd- és vitatéma 
lesz. A rendező szervek, a RÍSZ 
RB kulturális osztálya és a pálya
kezdő művészek támogatására az 
új értékek feltárására, az ezekhez 
kapcsolódó kezdeményezések me- 
cénálására alakult Rortárs Művé
szeti Fórum nyíltan vállalják a mű
vész és közönség, a műalkotás és a 
befogadó piac szembesítését. So
kak számára ez jelentette az első 
igazi megmérettetést, az első lépést 
az önálló egzisztencia felé. Sok 
fiatal számára ez volt az első talál
kozás a kortárs előadó- és alkotó- 
művészekkel, azzal a küszködéssel 
és értékzavarral, ami minden meg
újulás velejárója. Ez a megújulási 
útkeresési szándék összes nehézsé
geivel együtt tükörképe annak a 
folyamatnak, amely a gazdaságban 
az intézményrendszer átalakításá
ban, RISZ-szervezetekben, a szak- 
szervezetek ifjúsági tagozatában 
zajlik napjainkban.

(ER-LA)


