
292 0 0 7 .  n o v e m b e r www.szinhaz.net

F Ó R U M

keletnémet színházi világban, akár a volt NDK
minden értelmiségi szakterületén, a Wende,

vagyis az 1989–1991-es fordulat után éles törés kö-
vetkezett be; a keletnémet színház szervezeti formá-
it az újraegyesülés után új, gyakran az NSZK-ból im-
portált produkciós és recepciós formák, új esztétikai
kánonok borították fel. A mûvészet (csak úgy, mint a
munka) világának kollektív tevékenységét szervezeti,
szakmai és esztétikai konvenciók szabályozzák; eb-
bôl a perspektívából nézve vetôdik fel a keletnémet
színházi szakma átszervezôdésének kérdése, és fel-
tehetô a kérdés: hogyan, milyen anyagi erôforrások-
ra támaszkodva és milyen kényszerek függvényében
ment végbe ez az átalakulás. Az átmenet megváltoz-
tatja a színházi tevékenység finanszírozási formáit,
és átalakítja a közéleti hatás modelljeit; új szervezeti
sémákat hív életre, és megrendíti a közönséghez való
viszonyt; ugyanakkor nem merül ki valamilyen lélek -
tani, érzelmi vagy akár mûvészi sokkban, hanem a
színházi szervezôdésekre is jelentôs mértékben kihat.

Az NDK-ban a szakképzettség logikája volt az irány -
adó, a hierarchikus rendszereken belül a munkaszi-
tuációk nagyrészt rutinszerûvé váltak. A színházi
szakmák sokrétûsége lehetôvé tette, hogy a színházi
alkotás folyamatában valós együttmûködési rendsze-
rek alakuljanak ki. A jelenlegi új tartományokban vi-
szont a hozzáértés logikája érvényesül, amely a szín-
házi munkamegosztás új formáinak kialakulásához
vezet. Érvényüket vesztik azok a kötelezettségek és
elvárások, amelyek a hivatalos keletnémet színházon
belül a munkakapcsolatokat meghatározták, és ezzel
párhuzamosan módosulnak a munkaerôhöz való vi-
szony szabályai is. Ezt az érintettek számára gyakran
fájdalmas folyamatot a jelen elemzés a drezdai Staats -
schauspiel, a Semperoper, valamint a Her ku les keule
nevû kabaré majd’ másfél éves (1999 decemberétôl
megszakításokkal 2001 áprilisáig tartó) helyszíni ta-
nulmányozása alapján vizsgálja. A társulatok mint
szervezeti egységek elemzésével egyidejûleg számos
egyéni pályaív is látókörünkbe került, olyan színházi
embereké, akik tevékenységüket stabil struktúrák-
ban kezdték, és immár tíz év óta arra törekednek,
hogy újjáépítsék szakmai világukat.

Bevezetésül felvázoljuk az NDK színházi világának
és struktúráinak tablóját, melynek bizonyos elemei
azért lényegesek, mert máig hatóan befolyásolják a

keletnémet színházi embereknek szakmájukról és
annak szervezeti kereteirôl alkotott elképzelését, a
stabil szerzôdésektôl az ensemble, a társulat elvéig.
Ezután, nem utolsósorban a drezdai Staats schau-
s piel haus példáján, megláthatjuk, miképpen és mi-
lyen közvetlenül ütközik össze az átmenet és az új-
raegyesítés következtében létrejött új modell a meg-
lévô szervezetekkel, feltárva azok diszfunkcionális
mûködését, hogy aztán a válságok új téteket és új
kényszereket hívjanak életre.

1. 
A keletnémet színház mûködése 

az újraegyesítés elôtt

a) A színház párt és állam közt

Az 1980-as években az NDK gazdag színházi háló-
zatot mondhat magáénak: 68 színháza összesen
200 játékhelyen tart elôadásokat. A színházak a fi-
nanszírozás és az állami hatóságokkal való kapcsolat
szintje szerint négy kategóriára oszlanak, és egy ket-
tôs hierarchia: az „egypárt” (Német Szocialista
Egységpárt – SED), valamint az állam ellenôrzésé-
nek vannak alárendelve. Ez az egyszerre szakmai és
szervezeti meghatározottság számos kényszerrel
béklyózza a színházi embereket, míg ugyanakkor, a
döntési szintek kettôsségébôl adódóan, bizonyos le-
hetôségeket is nyújt. Minden színházban a pártalap-
szervezet felügyel a színházi munka ideológiai kon-
formizmusára, még akkor is, ha az ellenôrzés foka
színházanként nagyon eltérô. A felelôs posztokra
(igaz  gató, fôdramaturg, fôrendezô) való kinevezés
rit ka kivételektôl eltekintve kötelezôvé teszi a párt-
tagságot, habár a tagság nem mindig szavatolja egy-
szersmind az ortodoxiát is. Az állami kontroll erôsen
centralizált: a Berlinben mûködô kulturális minisz-
térium végzi a kulturális és mûvészi tervezést, és
rögzíti az ideológiai és esztétikai orientációkat; ez
utóbbiak fôleg a mûsorválasztást határozzák meg.
Az évi mûsortervet emellett a helyi hatóságok is
módszeresen ellenôrzik, sôt egyes hivatalnokok a
pró bákat is rendszeresen látogatják. Az NDK-ban
még sosem játszott darabok elôadását csak a minisz-
térium engedélyezheti. (A cenzúra azonban a kilenc-
venes években fokozatosan enyhült.)

Laure de Verdalle

A színházi átmenet 
a volt NDK-ban
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Mindennek fejében a társulatok részben a minisz-
tériumtól, részben a helyi hatóságoktól jelentôs
anyagi támogatást kapnak, ami általában költségve-
tésük 85 százalékát fedezi, és így a jegyárak rendkí-
vül alacsonyan tarthatók. 1988-ban például a mi-
nisztérium büdzséje négymilliárd márkára rúgott,
aminek 20 százalékát a színházak kapták. Az elosz-
tás az adott színház kategorizálásának és költségve-
tésének függvénye, és ennek megfelelôen mozoghat
egymillió és 38 millió márka között, míg a bevétel a
büdzsén belül 3 és 27 százalék között ingadozik. Ez
a rendszer a rezsim elsô éveitôl fennállt, és jól mu-
tatja, mekkora fontosságot tulajdonítottak a keletné-
met vezetôk a színháznak mint a tömegek nevelôjé-
nek és a szocialista tanok szigorúan megszabott esz-
tétikai normák szerinti közvetítôjének.         

b) A társulatok és a színházi tevékenység 
az NDK-ban

A szovjet megszálló hatóságok, majd a SED már
1945-tôl az állandó társulatokra alapozták színházpo-
litikájukat. A keletnémet társulat egyfajta bürokrati-
kus szervezet volt, amely a színházi termelés racio-
nális struktúráján, szigorú munkamegosztáson, erô-
sen hierarchizált „részlegeken” alapult, míg az
egyének és az egyéni pályák objektív szerzôdtetési és
elôléptetési kritériumoknak voltak alárendelve. Ez a
struktúra még ma is abszolút hivatkozási pontot je-
lent mindazoknak, akik az NDK idejében kezdték
színházi pályájukat, és hosszabb vagy rövidebb ideig
ebben a szellemben dolgoztak.

A társulat belsô struktúrája három nagy szektorra:
az adminisztratív-gazdaságira, a mûszakira és a mû -
vészetire tagolódik. A mûvészeti vezetés általában a
fôrendezôre hárul, de mellette nagy szerep jut a
fôdramaturgnak, aki a darabválasztásért és a mûsor-
politikáért felelôs; a dramaturgiának ugyanakkor,
akárcsak az NSZK-ban, a közönségkapcsolatokat is
gondoznia kell, bár a nyugatnémet kollégákkal ellen-
tétben a színházi munka átpolitizálását, a párt veze-
tô szerepének érvényesítését kell e vonatkozásban is
szem elôtt tartania.  

Egészében a színházi emberek az NDK-ban kivált-
ságos anyagi helyzetet élveznek; fizetésük körülbelül
duplája a keletnémet átlagfizetésnek. A hetvenes
évek tôl a szerzôdések véglegessé válnak, és nem kö-
tôdnek semmilyen idôhatárhoz; ekként a színházi
dolgozók teljes létbiztonságot élveznek, és a társula-
tok összetétele meghatározó mértékben stabil.

c) A színház és közönsége

Az 1980-as években az NDK színházai a tizenhat-
milliós lakosságon belül évente körülbelül tízmillió
nézôt vonzanak. Az adatból kitetszik, milyen vonz-
erôt gyakorol a színház a keletnémetek lakosokra, de
egyszersmind rámutat a keletnémet társadalom jel-
legzetes kettôs deficitjére is: az alternatív szórakozá-
si formák, illetve a közéleti fórumok hiányára. Az ál-
lam és a párt már 1949-tôl demokratizálni akarta a
kulturális javakhoz való hozzáférést; ezt szolgálta a
kollektív bérletrendszer kidolgozása is. Az 1980-as

években azonban a bérleti rendszer mindinkább
vesztett jelentôségébôl, az egyéni jegyvásárlók pedig
a munkások helyett mindinkább az értelmiség és a
középosztály tagjaiból kerültek ki. A független mé-
dia hiánya miatt a színház szerepének fontossága
egyre nô; a mûvészek úgy érzik, hogy a „kettôs be-
széd” révén valódi kommunikáció jön létre köztük
és a nézôk között. Dieter Görne, a drezdai színház
egykori fôdramaturgja, mai intendánsa így beszél er-
rôl: „Közönségünk háromnegyede kritikusan viszo-
nyult a párthoz és a hivatalos állami doktrínához, és
hálás volt, amiért elôadásainkon át tudomásukra
hoztuk, hogy mi ugyanígy gondolkodunk.”

2. 
Az átmenet és az átalakulás útjának kényszerei

a) Emberi és strukturális problémák

A Wende után elsônek az emberi problémák je-
lentkeztek. Akárcsak 1945-ben, a különbözô értelmi-
ségi területeken most is tisztogatás kezdôdött, hogy
eltávolítsák azokat, akik a keletnémet rezsimben túl-
ságosan kompromittálták magukat. A tisztogatási
mechanizmusok azonban azóta is tabutémát képez-
nek, bizonyos ügyekre csak mostanában derült fény.
A beszélgetések során a megkérdezettek hallgatnak,
már csak azért is, hogy ne zavarják azt az összképet,
amely a színházi szakmának az 1989-es mozgal-
makban játszott – akciókban, kiáltványokban is tük-
rözôdô – fontos szerepérôl kialakult. Annyi bizo-
nyos, hogy az új tartományokban 1993-as adatok sze-
rint mindössze hét intendáns maradt a helyén; húsz
igazgatói posztot Nyugatról érkezett jövevényekkel, a
többit volt keletnémetekkel töltöttek be. Az operák-
ban sem volt kisebb a fluktuáció: öt operatársulat kö-
zül csak egyben maradt meg a régi (keletnémet)
igaz gató. 

A tisztogatás problémáihoz strukturális problé-
mák is járultak. A fordulat felszabadító hatásának
köszönhetôen az elsô években bizonyos alkotói eu-
fória harapódzott el: sokasodtak a független kisszín-
házak, a dzsesszklubok, a táncegyüttesek. A hagyo-
mányos színház szektorában viszont az átmenet
hosszú bizonytalansági idôszakkal jár, és kínkeser-
vesen zajlik az alkalmazkodás a kötelezôvé tett új,
nyugatnémet játékszabályokhoz. Igen hamar felme-
rül a társulatok fenntarthatóságának kérdése: az
NDK-ban megszokott masszív anyagi támogatás el-
vesztése életképességüket is vitássá teszi. Miközben
általános a törekvés, hogy a nyugati fizetéseket utol -
érjék, ugyanakkor pedig emelkednek a produkciós
költségek, az alulfinanszírozott helyi hatóságok egy-
re nehezebben tudnak megbirkózni az immár na-
gyobbrészt rájuk háruló fenntartási kötelezettséggel.
Ez persze az állami színházakra és operákra nem vo-
natkozik, bár ôket sem a központi állam, hanem a
Land, a tartomány tartja fenn. Másfelôl a szubvenci-
ók továbbra is lényeges részét alkotják a színházak
költségvetésének, és általában növekvôben vannak. 

A keletnémet társulatok stabilitására súlyos csa-
pást mért a szerzôdtetési rendszer módosítása is. Az
elbocsátások mindenekelôtt a mûszaki és adminiszt-
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ratív személyzetet érintik, de a mûvészeti állomány-
ban is jelentôs a mozgás, a cserélôdés, és jellegzetes
tünet, hogy az egyazon színháznál töltött évek száma
folyamatosan csökken. A drezdai Staats schauspiel -
haus társulatát is elérte 1990 körül a létbizonytalan-
ság, melynek ellensúlyozására az igazgatóság arra tö-
rekszik, hogy szaporítsa a játékhelyek számát. Az ál-
landó szerzôdéseket mindinkább felváltja a bizonyos
elôadásokra meghívott mûvészek alkalmi szerzôdte-
tése.

b) A színházi világ szembesül a piac sokkjával

A volt NDK színházai a piac sokkjával is brutális
formában szembesülnek. A sokk elsô megnyilatko-
zása a színházak látogatottságának markáns csökke-
nése, amely már 1990/1991-ben is megfigyelhetô.
Míg a nyolcvanas években a látogatottság gyakran a
80 százalékot is meghaladta (a kabaré jegyeit pedig
olykor öt évvel elôre elkapkodták!), 1990-ben meg-
kezdôdik a nézôk dezertálása, amit részben a szín-
házak monopolhelyzetének megszûnte magyaráz.
Mihelyt a médiát nem sújtja cenzúra, a közönségnek
már nincs szüksége a színházra ahhoz, hogy az el-
hallgatott jelenségekrôl értesüljön. Ha a közönségér-
deklôdés csökkenésérôl kerül szó, a színházi embe-
rek egyszersmind azt is felhánytorgatják, hogy tevé-
kenységük elvesztette értelmét. A piachoz való
alkalmazkodás megköveteli, hogy a színházak szem
elôtt tartsák a közönség újfajta érdeklôdési köreit és
igényeit, és kényszerûen felülvizsgálják megszokott
repertoárjuk érvényességét. Végül számolni kell a
hagyományos keletnémet közönség széles rétegei-
nek (diákok, középosztály) megfogyatkozott vásárló-
erejével is.

Drezdában (és nyilván másutt is) az egyes színhá-
zak közönsége strukturálisan is megváltozott – a
Semperoper közönségének nagyobb fele például tu-
ristákból áll, míg a Staatsschauspiel nyolcvanszáza-
lékos telítettsége az 1990-es évek elején negyven
százalékra csökken, a bérlôk száma pedig az 1991-es
80 027-rôl 1999-ben 38 057-re. Még lesújtóbb a ki-
sebb városok színházainak a helyzete, ott, ahol már
az NDK idejében is problémák voltak a látogatott-
sággal. Ebben az összefüggésben lényeges adat,
hogy 1991-ben a volt NDK színházainak 42 százalé-
ka mûködött ötszázezer fônél kisebb lélekszámú vá-
rosokban, míg az NSZK-ban a színházaknak csupán
7 százaléka játszott ilyen helységekben.  

A már idézett Dieter Görne így vall errôl a jelen-
ségrôl: „Az a törekvésünk, hogy mûvészi munkánk-
kal politikailag is állást foglaljunk, mindinkább lég-
üres térbe veszett, mivel a közönség mint homogén
tömb nem létezett többé. Nagyon nehéz idôszak volt
ez számunkra. Az, amibôl addig éltünk, hogy tudni-
illik egyedüli médiaként volt módunk eltérni a hiva-
talos doktrínától, egyszer csak mindenki számára
hozzáférhetôvé vált.”

A Staatsschauspiel ekkor kétféle stratégiát dolgoz
ki. Elôször is felülvizsgálja mûsorpolitikája érvé nyes -
ségét, bár az elfogadott opciókat többen is komp -
romisszumként élik meg, és távoznak abból a szín-
házból, ahol már nem ismerik ki magukat. Egy az-

óta szabadúszóvá vált színész például megjegyzi:
„Eljátszottuk az Amadeust, és a nézôk ôrjöngve se-
reglettek vissza, de nekem nem felelt meg az ilyen
megoldás.”

A másik módszer a különbözô közönségrétegek
más-más jellegû kielégítését tûzte ki célul. Vannak
számszerû törekvések: nô az elôadásszám és az új
bemutatók száma, egyre több a vendégrendezô; és
vannak minôségiek. A színház új játékhelyeket nyit
(Schlosstheater, a próbaterembôl átalakított Theater
Oben, valamint a peremvárosi Theater in der Fab -
rik), ahol a kínálat más-más publikumot vesz célba,
az ínyencektôl a fiatalokig. Mindez országos viszony -
latban is megnyilvánul: kisebb, hajlékonyabb, a piac -
hoz jobban alkalmazkodó struktúrák jönnek létre,
amelyek fenyegetôen rivalizálnak a nagy intézmé-
nyekkel. (A drezdai színháznak például minden este
ezerkétszáz férôhelyet kellene megtöltenie.)

3. 
A társulatok válsága

A mûvészeten belüli munkamegosztás, amelyre a
keletnémet társulati rendszer épült, az újraegyesü-
lést követô évtizedben mélyreható változásokon
ment át. Megingott a hosszú távú, állandó személy-
zetre, többéves szerzôdésekre, biztosított életpályák-
ra alapuló struktúra; az új, nyugatnémet mintájú
szerzôdések egy- vagy kétévente megújítandók, ami-
nek következtében nô a mobilitás, és az ország kele-
ti fele is megismerkedik a létbizonytalansággal.      

a) A társulatok szükségszerû megújulása

Egyszersmind bebizonyosodott, hogy a szakmai
kollektívák állandósága egyes színházakban produk-
tív lehet, másoknál viszont mûvészi szklerózishoz
vezet, ez a körülmény pedig a változások jellegére és
ütemére is nagy befolyással volt. Mindenesetre bizo-
nyos, hogy a foglalkoztatás biztonsága, a mûvészi
munkakapcsolatok stabilitása és egyszersmind a
színházi tevékenység bürokratizálódása mindmáig
ható mély nyomokat hagyott az emberek szokásain,
és ma is hivatkozási alapul szolgál, még akkor is, ha
közben mindenki igyekszik kihasználni a kreatí-
vabb, dinamikusabb lehetôségeket.

Eközben a társulatokon belül komoly változások
mentek végbe. Míg például a Staatsschauspielben
1984/1985-ben a színésznôk 76 és a színészek 67
százaléka tartozott tíz évnél hosszabb idô óta a szín-
házhoz (de Lipcsében például a tizenöt vagy húsz év -
re visszatekintô tagság volt a norma, a schwerini in-
tendáns pedig arról panaszkodott, hogy nem tudja
kiosztani a fiatal nôi szerepeket, lévén hogy nála a
színésznôk átlagéletkora negyvenhárom év), 1999/
2000-ben ez az arány 33, illetve 31 százalékra csök-
kent. Ebbôl következik, hogy az olyannyira szüksé-
ges fiatalítás érdekében jelentôs volt a lemorzsoló-
dás: sokan nyugdíjba vagy elônyugdíjba mentek, ám
a fájdalmasabb esetekben elbocsátásokhoz kellett fo-
lyamodni. A színházak újfajta dinamizmusához
hozzájárultak a Nyugaton nevelkedett és képzett új
munkatársak, akik új munkamódszereket, más esz-



322 0 0 7 .  n o v e m b e r X L .  é v f o l y a m  1 1 .

F Ó R U M

tétikai koncepciókat hoztak magukkal – ami persze
új összeütközésekkel, személyi és szakmai konflik-
tusokkal járt. Ahogy a Semperoper fôdramaturgja
megjegyzi: „Ez az állandó változás, jelentôs elônyei
mellett, mûvészeti szempontból kissé problemati-
kus, mert felszínességgel jár együtt: rövid találkozá-
sok születnek, létrejön egy-egy többé vagy kevésbé
sikerült produkció, és aztán minden kezdôdik elöl-
rôl. Mindenki a maga harcát vívja, és menet közben
még a legjobb esetben is elveszít valamit.”

b) A mûvészi munkamegosztás új formái

A hagyományos munkamegosztás sémáit minde-
nekelôtt az alkalmi vendégek rövid idôre szóló szer-
zôdései kérdôjelezték meg; állandósult az ellentét a
munkakörök specializálódása és a növekvô mobilitás
között. Az NDK-ban a rendezô szabta meg a társulat
esztétikai irányultságát, és ekként biztosította a pro-
dukciók egységét és folyamatosságát. Mostanában a
rendezôk egyre gyakrabban „kívülrôl” jönnek, a szí-
nészeket nem ismerik, ami nem csekély mértékben
meghatározza a köztük kialakuló viszonyt; sajnálato-
san felbomlottak az NDK színházi életére annyira
jellemzô stabil rendezô–dramaturg párosok is.
Drezdában például volt egy idôszak, amikor a ven-
dégrendezôk aránya elérte a 69 százalékot, bár ké-
sôbb ez a szám 35 százalék körül stabilizálódott. 

A vendégrendezôk foglalkoztatása problémákat vet
fel a mûvészi munka folyamatossága terén is, amit
elsônek a dramaturgok sérelmeztek. Az ô hajdani ki-
váltságos pozíciójuk erôsen megingott; szakmai
identitásuk, hatáskörük kiterjedése kérdésessé vált.
És mivel a dramaturgok korántsem lehetnek oly
mozgékonyak, mint a színészek meg a rendezôk, a
legtöbb esetben kénytelenek alkalmazkodni az új
produkciós módszerekhez.

c) Új szervezeti formák kialakulása

E tekintetben is alkalmazkodni kellett a nyugatné-
metországi normákhoz. A létszámot, fôleg az admi-
nisztratív és mûszaki szektorban, csökkenteni kel-
lett, a produkciós módszereket hajlékonyabbá és
rugalmasabbá kellett tenni. Fiókintézmények, alvál -
lalkozások alakultak, melyek idônként az anyaszín-
házban is fellépnek, sok esetben pedig önállósulnak.
Ezek a kisebb létszámú, egalitáriusabb alakulatok
többnyire egy-egy karizmatikus személyiség körül
jönnek létre, tevékenységük kevésbé specializált, a
tagok több munkakört is ellátnak, és közelebb állnak
mind egymáshoz, mind a közönséghez. Ám bárhogy
diverzifikálódnak is a szervezeti formák, a társulati
mûködés elve továbbra is él, sôt strukturáló hatást
fejt ki. Vonzza még az autonóm csoportokat is, ame-
lyeket tulajdonképpen hibrid szervezeti forma jelle-
mez: ôk is nagyobb stabilitásra törekednek, és nem
egy elemet vesznek át a régi modellbôl. 

4. 
A kockázati hajlandóság fejlôdése

Az újraegyesítés óta az egész országban kialakult a
rendszer dualizmusa: a helyhatóságok és a tartomá-
nyok által szubvencionált színházak mellett minde-
nütt mûködnek a magánszínházak is, a két pólus kö-
zött pedig számos vegyes megoldás létezik, ahol egy-
szerre mûködik a privát struktúra és a magasabb
vagy alacsonyabb összegû hatósági támogatás.
Ebben a még mindig fejlôdésben-átalakulásban lévô
struktúrában gyökeresen átalakult a színházi embe-
reknek a kockázathoz való viszonya. Azok számára,
akik az NDK-ban kezdték pályafutásukat, a kockázat
ismeretlen fogalom volt: a fennálló rendszerben
nem volt helye semmilyen bizonytalanságnak. Az új-
raegyesítés után azonban a színházi embereknek
sokkal radikálisabb és kiterjedtebb konkurenciával
kellett szembesülniük; ugyanakkor viszont, fôleg a
fiatalabbak körében, kifejlôdött a készség, hogy az
egyéni autonómia, az önálló mûvészi lehetôségek
kedvéért vállalják ezeket a kockázatokat, természete-
sen kihasználva személyes presztízsüket csakúgy,
mint kapcsolati tôkéjüket. 

5. 
Összefoglalás   

Az NDK homogén színházi berendezkedésével el-
lentétben az újraegyesítés óta a színházi emberek
növekvô mobilitása, a karrierek és szakmai kapcsola-
tok sokrétûvé válása, a megnövekedett konkurencia,
a struktúrák és az életpályák diverzifikálódása egy-
aránt az egységes arculat, a homogeneitás ellen hat.
Meginogtak a keletnémet hivatásos színházi tevé-
kenység alapjai, és a társulatok válsága karöltve jár a
színházi emberek identitásbeli válságával. Az átme-
net korszaka szakítást jelentett a régi társadalmi struk-
túrák és produkciós módszerek valamennyi konven-
ciójával és megnyilvánulásával; mind személyes,
mind kollektív síkon újra kellett definiálni az átala-
kulást vezérlô logikai mechanizmusokat. Ebben a fo-
lyamatban természetesen fontos szerephez jutnak a
helyi körülmények. A változások idôrendje társula -
ton  ként változik, az intézmények múltja jelentôs
mér tékben meghatározza, miféle tevékenységi for-
mákba kapaszkodhatnak az egyes érintettek, akiknek
szakmai identitása éppen veszélyben forog. Külön -
bözô megoldási kísérletek születtek, ám mindegyikre
rányomja bélyegét a társulatok válsága, a finanszíro-
zási gondok, valamint a kockázatvállalás új formái.

A szerzô a franciaországi Cachan város École Normale Supér -
ieure-jének társadalomtudományi tanszékén oktat; írása, amelyet
rövidítve közlünk, a Socio logie du Travail címû folyóirat 2003-as év-
folyama 45. számában jelent meg.
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