
S ZŰC S M I K L Ó S

A FOLYAMATOSSÁG JEGYÉBEN
ulajdonképpen nagyon nehéz helyzetben

vagyok, hiszen az elmúlt négy és fél év

bel- és külföldi sikerei és eredményei, a

közönség, a szakma és az irányítás elis-

merése mellett egy évről évre tovább fej-
lesztett, kiváló erőkből álló, nagyszerű

társulat

és annak jövője kötelezővé teszi számomra,

hogy a következő öt évre is megpályázzam a Bu-

dapesti Kamaraszínház igazgatói posztját.

Szeretnék néhány mondatot idézni 1990-es

pályázatomból: „Legkésőbb három év alatt a

Népszínházból minden tekintetben rangos, egy

séges, a jelenleginél magasabb művészi szín-

vonalú, nemzetközileg is ismert színházat sze-

retnék létrehozni. (...) A társulatépítést és -fej-

lesztést fokozatosan, szezonról szezonra kép-

zeljük el, és a harmadik év végére, mint már je-

leztem, ütőképes, Budapesten és vidéken is

egységesen megjelenő társulatot akarunk ki-

alakítani."

Úgy gondolom, hogy fent leírt elképzeléseimet

és ígéreteimet betartottam. A színház nevének

megváltoztatásán kívül a magyar színházak

közül elsőként létrehoztunk egy úgynevezett

menedzserközpontot, amelynek fő feladata a

mai napig is a színház propagandájának, nem-

zetközi munkájának és külföldi vendégjátékai-

nak, valamint a szponzorok szerzésének szerve-

zése, összehangolása. 1994-ben kizárólag öne-

rőből és szponzori támogatásból felépítettük és

üzemeltetjük a régi stúdiószínházunk mellett az

újat, a Shurét.

Az elmúlt négy év során létrejött egy olyan tár-

sulat, amely arányaiban, korosztályi összetéte-

lében az ország egyik legrangosabb gárdája lett.

A Budapesti Kamaraszínház három tagozata

az elmúlt három évben tizenegy alkalommal ven-

dégszerepelt külföldön, minden alkalommal ki-

robbanó sikerrel, amelyet a megjelent kritikák is

alátámasztanak. Az elmúlt négy év során a Bu-

dapesti Kamaraszínház minden Országos Szín-

házi Találkozóra meghívást kapott, és minden

alkalommal a díjazottak között szerepelt.

Az elmúlt három évben a Budapesti Kamara-

színház művészei hat Jászai-díjat kaptak és

megtalálhatók voltak - egy szezon kivételével -

a színikritikusok díjazottjai között is. 1993-ban a

legjobb új magyar drámáért járó díjat Nagy

András kapta A csábító naplójáért, a Fővárosi

Önkormányzattól. A legjobb rendezésért Ruszt

József, a legjobb férfialakításért Gálffi László ka-

pott díjat.

Fontos megemlíteni, hogy a színház első há-

rom évének átfogó revizori vizsgálata színhá-

zunkat a leghatékonyabban gazdálkodó magyar

színháznak minősítette, és ugyanakkor megálla-

pította, hogy ez a színház végső tartalékait is ki-

merítette és gazdaságilag a működőképesség

határára jutott!

A színház közönségkapcsolatairól el kell

mondani, hogy a Budapesti Kamaraszínház há-

rom állandó játszási helye, a Józsefváros és az

Asbóth utcai két stúdió bérletezés nélkül műkö-

dik. A fizető nézők száma évek óta 90 százalék

felett van.

A színház összes előadásainak száma évente

650 és 550 között változott.

Szélyes Imre és Perczel Zita a Forgószínpadban
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A következő öt év
elképzelései és tervei

Mindig is a műhely, a csapatmunka híve voltam.
Számomra modellértékű Várkonyi Zoltán Víg-
színháza és a Zsámbéki Gábor által vezetett ka-
posvári színház. Mindig is a csapatmunkát tar-
tottam és tartom elsődlegesnek. Várkonyi Zoltán
Vígszínházában olyan rendezők dolgoztak
együtt, mint Horvai István, Marton László, Kapás
Dezső és Valló Péter, Kaposvárott pedig egy
idő-ben volt jelen Zsámbéki Gábor, Babarczy
László, Ascher Tamás, Szőke István. Az elmúlt
négy év során a Budapesti Kamaraszínház
művészi arculatát sem csupán egy rendező
vagy egy mű-vész határozta meg, hanem
irányításommal egy egész csapat, amelynek
munkáját összehangolni nem kis feladatot
jelentett. Ezt a színházi eszményt és felfogást a
jövőben is szeretném vezérlő elvként
érvényesíteni. A mai társadalmi-gazdasági
helyzetben különösen fontosnak tartom, egy
háromtagozatú színháznál pedig el-
kerülhetetlennek, hogy a színház élén mene-
dzser-igazgató álljon, aki a három tagozat mű-
vészi, gazdasági és egyéb munkáját összehan-
golja és irányítja. Az elmúlt négy év tapasztalatai
alapján csapatomat szeretném megerősíteni és
részben átalakítani. Csizmadia Tibor művészeti
vezető több mint egy évvel ezelőtt társulati ülé-
sünkön közölte a tagsággal, hogy a ciklus lejárta
után nem kíván a Budapesti Kamaraszínház fő-
rendezője lenni. Így rám szellemileg és fizikailag
túl nagy teher hárult. Örülök, hogy több mint két
évtizedes barátság után, az elmúlt évben hoz-
zánk szerződött Ruszt József Kossuth-díjas ren-
dező, aki két év alatt olyan sikeres előadásokat
rendezett, mint Marlowe II. Edwardja és Arthur
Miller Alkuja. Mindannyian nagyon örülünk, hogy
Ruszt József vállalta: a következő öt évben - ha a
kuratórium és a minisztérium is úgy akarja - a
színház művészeti vezetője lesz. Azt hiszem, tel-
jesen fölösleges Ruszt József színházszervezői,
művészi munkáját elemeznem vagy arról külö-
nösebb értékelést adnom. Ruszt József a ma-
gyar színházművészet kiemelkedő rendezője,
színészpedagógusa. Eddigi munkái, egész élet-
műve biztosíték arra, hogy színházunk még az
eddigieknél is eredményesebben működik majd.
A Budapesti Kamaraszínház vezető színésze-
inek többsége őmiatta van itt, és a későbbiek so-
rán is őmiatta szeretne ebben a színházban dol-
gozni. Mindannyiunk számára fontos és meg-
tisztelő, hogy Gábor Miklós Kossuth-díjas szí-
nész és rendező feladatot vállal ebben a szín-
házban, akár mint rendező, akár mint színész.
Pályázatom írásakor Oscar Wilde Bunbury című
darabjának főpróbái zajlanak. Nagy örömünkre
szolgál, hogy Gábor Miklós elvállalta, hogy a Bu-

Derek Lee Ragin az Orfeo és Euridikében
(Koncz Zsuzsa felvételei)

dapesti Kamaraszínház színésze, rendezője és
művészeti tanácsadója legyen.

A színház irodalmi vezetője az elmúlt négy év
során Böhm György volt, akinek a munkájával a
legmaximálisabban meg voltam elégedve: éles-
látására, színházi tapasztalataira, ötleteire én is,
Ruszt József is számítunk.

A színház zenei vezetőjének Silló Istvánt nyer-
tük meg, aki az elmúlt két év során nagyon sokat
tett a színház zenés produkcióinak színvonalá-
ért, jó kapcsolatot épített ki a színház színésze-
ivel, s létrehozta színházunk zenekarát, amely az
elmúlt időszakban két olyan magas színvonalú
zenés produkciót hozott létre, mint a Vértestvé-
rek és a Handa banda. A színház ügyvezető
igazgatójának Tucsni Andrást kérném fel, aki
több évtizedes tapasztalatával munkámban so-
kat segíthet. A gazdasági igazgatói posztot to-
vábbra is dr. Bankó Sándorra bíznám, aki jogi és
közgazdasági diplomájával sok segítséget nyújt-
hat a következő időszak nehéz gazdasági fel-
adatainak megoldásához.

Teljes mértékben megoldottnak tekintem a
Közép-Európa Táncszínház vezetését és művé-
szi munkáját. Szögi Csaba tagozatvezető és Köl-
lő Miklós művészeti vezető munkája garancia ar-
ra, hogy a tánctagozat elmúlt négyévi munkája
tovább erősödik és fejlődik.

Az operatagozat működésénél az elmúlt két
évben áttértünk a produkciós rendszerre; egy

szezonon belül tavasszal, illetve ősszel muta-
tunk be egy-egy operát, lehetőség szerint nem-
zetközi rangú énekesek főszereplésével. Jó
példa erre Gluck Orfeója, amely több mint három
év óta műsoron van, és eddig három külföldi
meghívást teljesített. A Kamaraopera
irányítását továbbra is Moldován Domokosra
bíznám.

A Budapesti Kamaraszínház művészi arcula-
tát és nemzetközi megítélését az elmúlt négy év
során elsősorban az Asbóth utcai stúdióban be-
mutatott produkciók határozták meg. Az új stúdió
megépítésével ez a tendencia tovább erősödött.
1994-re a színházban olyan művészi erők és
energiák halmozódtak fel, amelyek mindenkép-
pen szükségessé tették egy új játszási hely létre-
hozását - úgy gondolom, Ruszt József, Gábor
Miklós, Böhm György és szerény személyem
biztosíték arra, hogy a színház a megkezdett
úton tovább haladjon.

Színházunkkal kapcsolatban az elmúlt két-
három hónapban a legvadabb strukturális, gaz-
dasági és művészi elképzelések voltak hallha-
tók. Ezekkel nem kívánok foglalkozni. Termé-
szetesen ha akár a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium, akár a Fővárosi Önkormányzat új
vezetése színházunk számára jobb és elő-
nyösebb struktúrát, működési és anyagi feltéte-
leket tud biztosítani, azt szívesen vesszük. Addig
azonban feltétlenül szükségünk van a józsefvá-
rosi épületre, ahol populárisabb, de mindenkép-
pen igényes darabokban a társulat színpadra
léphet. A Budapesti Kamaraszínház ugyanis
olyan összetételű és művészi rangú társulat,
amelynek feltétlenül szüksége van a stúdiók
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ellett „nagyszínházi előadásokra" is. Hogy
gészen konkrét legyek: például Rátóti Zoltán-
ak és Nemcsák Károlynak feltétlenül szüksé-
e van arra, hogy a ll. Edward stúdiószínházi
lőadása után játszhasson a Cigánykerék vagy
Vértestvérek című musicalben vagy a Faun-

an.
A következő évek gazdasági programjának fő

eladata a működési és a produkciós költségek-
ek a mindenkori bevételekhez történő folyama-
os hozzáigazítása kell, hogy legyen. A Népszín-
áztól örökölt színházi infrastruktúrának a kama-
aszínházi koncepcióhoz való hozzáigazítása te-
én már eddig is sokat tettünk. A műhelyek egy
elyre telepítésére, a gépkocsitelep fokozatos

eépítésére, a felesleges helyiségek le-, illetve
ladására gondolok. További tartalékok ezen a
éren már alig vannak.

A nyilvántartások naprakészsége, a gazdasági
ervezés és ügyintézés hatékonyságának nö-
elése egyaránt szükségessé teszi egy nagy

oé Bárkája - e különös, színház számára első
illanatra meghökkentő munkacím
agyarázatra szorul. Világvége-hangulatot
raszt. Mintha azt sugallná: a pályázó(k)
iválasztottnak érzik magukat, hogy a túlélés
itikus vízi járművén összegyűjtsék a

ovábbhagyományozásra méltó mű/fajokat...
A magyar színházművészet belső válsággal

üzd. Míg a közönség estéről estére összegyűlik
fedélzeten, lent, a hajófenékben, a kíváncsi

zemektől távol kaotikus állapotok uralkodnak. A
inanszírozás abroncsai egyre gyengébben tart-
ák a hajótestet, és a struktúra eresztékeiből öm-
ik a víz. Recsegnek-ropognak az ipari modell
zerint épített, két-három szintes nehéz alkot-
ányok, s a hajóparkot mintha nem rekonstruál-
i, hanem újratervezni kellene. Fürgébb, mozgé-
onyabb flottával próbálkozni a vaduló vizeken.
...)

A Budapesti Kamaraszínház intézményrend-
zere, működése racionalitást nélkülöző, pazar-
ó helyzetet tükröz. A szétválasztásával felsza-
aduló összeg más színházak költségvetési tá-
ogatására fordítható. Az önállóvá tett színházi
gységek (a Józsefvárosi színház és intézmé-
yei, valamint az Asbóth utcai színpad és a Shu-
e Stúdió együttese) a struktúrában jelenleg ki-
róbálatlan új színházi modellek megvalósítását
eszik lehetővé. A szétválasztást egyszerre in-
okolják szakmai és gazdasági érvek.

teljesítményű számítógép beállítását s a szín-
házi informatikai feladatok megoldásának egy
kézben való összpontosítását, ami egyszers-
mind a gazdasági osztály jelentős létszám-
csökkentését is lehetővé teszi. A számítógép
beszerzését azonban önerőből nem tudjuk
megoldani, ehhez a minisztérium támogatására
lesz szükségünk.

Amit még tehetünk: a színház 1993. novem-
ber 15-én kidolgozott s a minisztérium által akkor
jóvá is hagyott gazdálkodási koncepciójában
foglaltakat tovább szigorítva, a színház által
vállalt művészi értékek szem előtt tartásával, a
költségvetésben előre meghatározzuk a
bemutatókra s ezen belül az egyes darabok
bemutatóira fordítható összegek nagyságát, s
megfelelő belső automatizmusok kialakításával
mind a tervezés, mind az előkészítés során
következetesen megakadályozzuk e keretek
túllépését.

Budapest, 1994. december 22

Pályázatunk tehát az Asbóth utcai színpadra,
a mellette levő Shure Stúdióra és a hozzá tartozó
helyiségekre és az Anker közben található szer-
vezési irodára szól.

A színház, amely minden korban a közössé-
get, annak szellemiségét, érzéseit és szemlé-
letének struktúráját tükrözte vissza, ma a kö-
zösség megteremtésének egyik fennmaradt
lehetőségét jelenti; a közösség bölcsőjeként -
a görög színház társadalmi szerepéhez hason-
lóan - a kultúra újrateremtésének színhelyévé
válhat.

Noé Bárkájában a színháznak a jelenlegihez
képest kezdetlegesebb, nyersebb, ősibb állapo-
tát szeretnénk megvalósítani, amelyben még
nem választódtak szét és merevedtek meg a fel-
adatok. Amikor egy közösség közvetlenül igyek-
szik kifejezni önmagát, és az ötlet megszületésé-
től a színpadi megvalósításáig mindent önmaga
hoz létre. Így a rendezői színházhoz képest,
amely szükségszerűen egyéni véleményt hor-
doz (valamivel szemben), a hangsúly a közösen
felmutatható és együttesen vállalható, szemé-
lyes jellegű élményre tevődik; értelmezés helyett
a közvetlen alkotásra és önkifejezésre. Úgy
érezzük, egy elemeire szétesett, kaotikus világ-
ban a legérvényesebb egyéni vélemény is
hatástalan marad; ezzel szemben a közösség
megjelenése és önkifejezése lehet az egyik
legnagyobb erő.

A színházi előadás a közösséggé válás pilla-
natai által születik meg, amikor a tömegesen
jelen lévő emberek egyszerre élik át ugyan-azt
az érzést. A színházi közösségbe így az adott
előadás közönsége is beleértendő. Ez előadás
és közönség megváltozott viszonyát eredmé-
nyezheti.

A közösségi gondolat a színházi munkameg-
osztás jelenlegi hangsúlyainak eltolódásával is
jár. A középpontba a színház lelke, gyújtópontja,
a színész kerül, akihez közvetlenül kapcsolódhat
az író; továbbá megnő a szcenika szerepe. A
rendező játékmesterré válik, és némileg háttérbe
szorul, miközben például a munkafolyamatot ki-
szolgáló stáb közvetlen alkotóként fontosabb
szerephez jut.

Legfontosabb kérdésünk: mi a színház ma,
nekünk? Ennek az alapkérdésnek a felvetése
olyan társulatot feltételez, amely az alkotó folya-
mat egészét kívánja végigjárni, az alapanyag
(dráma) megírásától kezdve minden köztes
munkafolyamaton át az előadásig.

Társulatunkhoz a színészeken, a
játékmestereken kívül elsősorban írók,
zenészek és - lazább kötődéssel - a
társművészetek képviselői tartoznak.
Eszményünk a reneszánsz ember. Olyan
egyéniségeknek kell megjelenni köztünk, akik
lehetőleg többféle képességgel, minél szé-
lesebb érdeklődési körrel rendelkeznek, és ön-
maguk is képesek az egymástól eltávolodott mű-
vészeti ágak összekapcsolására. Ez a szintézis-
teremtés az egyik legfontosabb feladatunk. Pá-
lyájuk elején levő, de az induláson már túljutott
művészekről, így életkor szempontjából is nagy-
részt homogén társulatról van szó.

Az összevont színházi feladatokat ellátó, a
munkafolyamatot segítő stáb - amely kis létszá-
ma következtében egyenként is nélkülözhetetlen
személyeket jelent - szintén a közösség al-
kotóeleme. Olyan személyiségek megnyerésére
törekszünk, akik feladataikon túl részt vehetnek a
próbafolyamatban is. Így az ügyelő, a szervező,
vagy akár a portás is lehet színész, a művészeti
titkár súgó stb.

A színház addig izgalmas, amíg születik. En-
nek a nyitott helyzetnek az intézményi keretek
között való működését kell a társulatépítésnél is
figyelembe venni.

Újra adott körülöttünk a nyers drámaiság. Má-
ra nem egy bonyolultan elvont, kiábrándult és el-
fojtott világban élünk, hanem a születés borzal-
mát és csodáját egy időben felmutató korban,
ahol a dráma a mindennapok része. A színház-
nak ebben a helyzetben meg kell találnia, hogyan
tudja ezeket az eleven eseményeket előadásai-
ban színházi költészetté feldolgozni.

Mivel a társulatban a tervek szerint több író
helyet kap, így munkájuk közvetlenül kapcsolód-
hatna a próbafolyamathoz, annak részeként. A
létrehozott drámai alapanyagok feltehető-
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