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1. Motiváció 

 

E rövid bevezetőben szeretnék megosztani néhány személyes gondolatot 

arról, hogy miért is írom ezt a pályázatot.  

Dunaújvárosban születtem, és itt éltem le gyerekkoromat a 70-es és a 80-

as években. Itt nézhettem először végig, hogy állítják fel az Európa 

Cirkusz hatalmas kupolasátrát kint a Duna-parton, a cirkusztéren. Sok 

száz gyerektársammal együtt itt láttam először Eizenstein klasszikus 

filmjét, a Jégmezők lovagját a Dózsa Filmszínházban egy 

matinéelőadáson(!). És itt táncoltam életemben először színpadon Halász 

Judit koncertjén, a Városháza előadótermében. De itt tanultam 

korcsolyázni is lent, a befagyott Szabadstrandon, focizni az Erdei 

Tornapálya salakján és itt ugrottam életem első fejesét a szüleim által 

társadalmi munkában felépített uszoda vizébe.  

Szerencsés embernek érzem magam. A színház lassan két évtizede 

szorosan az életemhez tartozik. Ez idő alatt több olyan emberrel 

ismerkedtem meg, dolgoztam együtt, akik az egész életüket ennek a 

gyönyörű művészetnek szánták. Elvem az volt, hogy bármilyen 

körülmények között dolgozzak is, egy dologra mindig odafigyeljek, és ez 

az elméleti és gyakorlati munkákban egyaránt megnyilvánuló 

produktivitás. Épp ezért megpróbáltam a legtöbb irányba elmozdulni és 

együtt tartani magamban azokat a kvalitásokat, amik végső soron mindig 

egy dolog létrejöttét, a színházi előadás születését szolgálták. 

Néha úgy érzem, hogy nekünk ma egy megnevezhetetlenül széttartó 

világban van dolgunk egymással, olyan világban, ahol nincsenek pontos 

szavaink a már sokadszorra lelakott és újra felépített kulturális 

intézményeinkre, színházainkra sem. Ezzel persze nem valami egyedüli, 
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kizárólagos jelentést kérek számon a szavakon, sokkal inkább a világos 

gondolatokat hiányolom a megnyilatkozásainkból. 

Azért döntöttem úgy, hogy beadom a pályázatomat a dunaújvárosi Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói állására, mert komoly 

kihívásnak érzem, hogy megfogalmazzam, másokkal megértessem, 

milyen alternatívái vannak ma egy színház működtetésének, és nagyon 

erős bennem a vágy, hogy sokakkal együtt megtapasztaljam: a színház 

újra és újra képes megtanítani bennünket kifejezni gondolatainkat, 

érzelmeinket.  
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2. Szituáció 

 

A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza úgy 

adottságait, mint műsor összeállítását tekintve a hazai színházi struktúra 

különböző színháztípusainak az ötvözete, és véleményem szerint nagyon 

szerencsés helyzetben van. Bár történelmének jelentős része a művelődés 

átfogó koncepcióinak igézetében telt, mégis az elmúlt évtizedben 

jelentősen felerősödött a színházi főtevékenység elismerése az 

intézménnyel kapcsolatosan, melynek eredményeként jelentős 

társulatépítő munkával mára főként a markánsan elkülönülő két tagozat 

(próza és tánc) előadásai határozzák meg a létesítmény művészeti 

arculatát.  

De a két tagozat valójában egy társulat, és ez akkor is így van, ha a 

művészi munkát tiszteletben tartva maximális függetlenséget biztosítunk, 

mondjuk a táncelőadásoknak. Dunaújvárosnak van egy színháza: a Bartók 

Kamaraszínház, ami egyben természetszerűleg a Művészetek Háza is, 

mivel úgy gondolom, hogy korunkban minden magára valamit adó 

színháznak nyitott struktúrájú összművészeti programokkal rendelkező 

kulturális térnek kell lennie. Vagyis az egység és a művészeti pluralizmus, 

a műfaji sokszínűség nem zárja ki egymást. A kamara jellegre való 

hivatkozás legkésőbb a 80-as évektől egyfajta művészeti nívót is jelent, 

és a közönséggel való közvetlenebb kapcsolatfelvétel lehetőségét értjük 

alatta. De ez az elnevezés a több mint 300 férőhelyes színházterem 

esetében egészen biztosan nem releváns. Nem alaptalan tehát, közösen 

elgondolkoznunk az elnevezéseken, mert azok szorosan összefüggnek 

strukturális kérdésekkel, melyek az intézmény szervezeti felépítésére, 

műsortervére, és kommunikációjára egyaránt hatással vannak.  
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Nem akarok strukturális átalakításról beszélni csupán csak jelzem, hogy 

az intézmény szervezeti felépítését illetően a munkaerőket négy területen 

kell koncentrálni:  

- színházi (a terület szakemberei a produkcióvezetést végzik és részt 

vesznek a programtervezésben is) 

- kulturális- és közművelődési (a terület munkatársai az intézmény 

kulturális, közművelődési programjainak szervezéséért és 

lebonyolításáért felelősek) 

- gazdasági (az intézmény pénzügyi és munkaügyi irányítása tartozik 

ide) 

- műszaki (az itt dolgozók feladata a ház és a projektek 

színháztechnikai feltételeinek biztosítása, a létesítmény 

fenntartásával kapcsolatos teendők ellátása, és a közönség 

kiszolgálása) 

- kommunikációs (az intézmény PR tevékenységének 

megszervezése és lebonyolítása, szponzoráció kialakítása, az 

intézmény tevékenységeinek dokumentálása, közönségszervezéssel, 

jegyeladással kapcsolatos feladatok ellátása) 

 

A Bartók ma lényegében saját produkcióval rendelkező befogadó színház, 

mely a város kiemelt kulturális intézményeként közművelődési feladatokat 

is ellát. A színházi tevékenység produkciós és koprodukciós vállalásaiban 

egyformán megvalósuló projektszemlélet egészen nyitottá és változatossá 

teszi a repertoárt, miközben a kultúraközvetítés itt zajló egyéb 

tevékenységi formái eseményszerűségüknél fogva - nemzetközi és hazai 

kulturális trendeknek megfelelően - egyre inkább teatralizálódnak. Fontos 

tehát belátnunk, hogy a Bartók ezeknek a programoknak otthonaként is 

SZÍNHÁZ kell, hogy legyen. Ezért cselekvő, mondhatni dramatikus 
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viszonyt kell közönségével kialakítania, minden megrendezésre kerülő 

társművészeti programnak, legyen az koncert, kiállítás, vagy bármi más 

jellegű rendezvény. Minderről bővebben még a 4. fejezetben szólnék.  

Ha igazán élő kapcsolatot akarunk létrehozni a várossal, akkor jeleznünk 

kell a polgárok felé, hogy a színház sokféle esemény lehet, melyek 

létrejötte az ő aktív jelenlétüktől függ. Közösen kell őriznünk a 

színházművészet törékeny autonómiáját, azzal, hogy nem kívánunk 

versenyre kelni a kereskedelmi tv-csatornákkal, sem az igénytelen 

szórakoztatás más ágaival. A média számtalanszor rájátszik a marketing 

érdekében a színházszerűségre, nekünk viszont tudatosítanunk kell a 

közönségünkkel, hogy a színház valami más, mint olcsó modell, mellyel 

ezt is, azt is eladhatnak. A színház jelenidejűségével, évszázadok óta a 

pillanat művészeteként olyan közösségi élményt nyújt, amit sehol máshol 

nem tapasztalhat meg az ember. A színház találkozás az ismeretlennel, 

mely hatásában kiszámíthatatlan, mégis felemelő, igaz, szép és eleven.    
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3. Produkció 

 

Pályázatomhoz igyekeztem jelentős színházi szakembereket megnyerni, 

így az alábbi tervekhez kapcsolódó támogatóleveleket, ajánlásokat 

mellékletben csatolom. (Szász János, Jeles András, Huszti Péter, Rátóti 

Zoltán, Kiss Csaba, Forgách András, Sándor L. István, Pintér Béla)  

Az elkövetkező két évadra a színház minimum két műsoron tartott felnőtt 

és két gyerekelőadása, valamint egy beavató-színházi bemutató (lásd 5. 

fejezet) mellett az alábbi bemutatókat javaslom a színház művészeti 

vezetésének. 

Carlo Goldoni: Kávéház, felkért rendező: Kiss Csaba 

Goldoni vérbeli színpadi szerző volt, aki a darabjairól így vélekedett: 

„Komédiáimat nem azért írom, hogy azokat kinyomtassák, hanem hogy 

színházban előadják.” Komédiái ebből a szempontból nem hagynak 

kétséget maguk felől, lépten-nyomon az az érzésünk, mintha az író 

konkrét élő szövegeket emelt volna művébe, amelyeket valahol az utcán 

vagy valamelyik kávéházban hallott volna. A típusok adottak voltak, csak 

életszerűvé kellett tenni őket, nevet és arcot adni nekik. „A téma az utcán 

hever...” - szokták mondani, különösen igaz volt ez a korabeli Velencére 

és különösen áll még ma is a Kávéházra, ami minden vígjátéki helyzete 

ellenére a polgárosodó Európa komoly egzisztenciális konfliktusaira is utal. 

 

Thorton Wilder: Mi kis városunk, felkért rendező: Szász János  

Furcsa, hogy az ember ma akarva-akaratlanul múzeumi tárgynak érezheti 

magát. Az információ kultuszának kora a családtörténetek archiválását, 

digitalizálását a 20. század végének technikai alaptörténésévé emelte. 

Születés, esküvő és temetés, így sorjáznak a fotóalbumok, mappák. De 
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vajon hogyan néz minderre a színház? Emlékezni mindenre, ami él és látni 

mindazt, ami élt egyszer, de ma már halott. A bemutatásra szánt darab 

ezt a problémát fogalmazza meg csillogó költőiséggel és dokumentarista 

objektivitással.  

 

Szigligeti Ede: Liliomfi 

A magyar klasszikus vígjátékok sorában fontos helyet foglal el ez a 

cselszövésekre és félreértésekre épülő darab, amely számos életteli képet 

megőrzött a színészet hőskorának romantikájából. A szökés- illetve 

szöktetésdráma bonyodalmai a tervezett előadásban hatásos 

dalbetétekkel tagolhatóak. Szigligeti műve amellett, hogy nagyszámú 

kiváló alakítási lehetőséget adva remekül összehozhatja a színészeket, 

cselekményes szerkezetével, könnyed stílusával élvezetes kikapcsolódást 

jelenthet a közönség számára.  

 

Nyikolaj Erdmann: Az öngyilkos, felkért rendező: Réthly Attila 

Az Öngyilkoshoz egy előadásélmény fűz: a 90-es évek elején Kaposváron 

tartották az első magyarországi bemutatót, utána sokáig azt hittem, hogy 

a műnek reneszánsza lesz a hazai színpadokon, de nem így történt. 

(Csupán Jordán Tamás vette elő pár éve a Nemzetiben.) Groteszk 

humorú, inkább Gogol világához, mintsem Csehovéhoz hasonlítható orosz 

színdarab, amely mára szerintem mit sem vesztett rendszerváltás 

környéki aktualitásából. A szláv kultúra legelemibb tapasztalata sűrűsödik 

össze ebben a tragikomédiában, a főhős Podszekalnyikov 

élethelyzeteiben, alakjában. Ennek a kis túlzással chaplini figurának, a nép 

fiának szeretetreméltó kisszerűsége a lelkiismeret kínzó működésével áll 

szoros kapcsolatban. 
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Füst Milán: Advent című kisregényének színpadi változata (ősbemutató), 

felkért közreműködő: Forgách András, drámaíró  

Füst Milán műve egy igazán képszerű jelenetsort foglal magába, és tisztán 

közöl valamit, ami emberi és nem szorul semmilyen magyarázatra. 

Történet az 1600-as évek Londonjában játszódik, ahol lázadó hitükért 

egymásután kapják a halálbüntetésüket az írekkel szövetkező katolikus 

pártütők a tárgyalótermekben. A mű azért katartikus hatású, mert nem 

pusztán az eszmék vitájáról, hanem húsbavágóan egy ember 

megtöréséről szól.  

 

Bartók Béla- Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára, felkért rendező: 

Jeles András 

A dunaújvárosi színház névadójának kamaraoperáját bemutatnunk 

majdhogynem kötelesség. A tervezett bemutató nemcsak a zene és a 

látvány interpretációjaként, de Balázs Béla filmes látásmódjára történő 

reflexióként is igazi kuriózummá válhatna.  

 

J.W.Goethe: Tasso című drámájából készülő kamaraopera ősbemutatója 

felkért közreműködő: Tallér Zsófia, zeneszerző 

Goethe erősen életrajzi indíttatású darabja számomra a művészek 

kiszolgáltatottságról és gyávaságról szól. Szigorú statikus szerkezetben, 

de nagyon ravasz módon mutatja meg az udvari poéta helyzetét és 

emberi kapcsolatait. A darab operaátiratként előadva, komoly kísérlet 

lenne annak az összeütközésnek a kifejezésére, mely a reprezentatív 

külsőségek és az emberi lélek gyengeségei között napjainkban is feszül. 
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G. Büchner: Woyzeck című művének első szövegváltozatból készülő 

táncbemutató, felkért közreműködő: Hadi Juli koreográfus   

Ez a darabkezdemény azért izgat annyira, mert végtelenül leegyszerűsítve 

tárja elénk egy látszólag konfliktusnélküli gyilkosság történetét. A dráma 

nagyon egyszerűen leírható: egy közkatona feljebbvalója együtt táncol 

beosztottja szerelmével, mire a katona szerelemféltésből megöli a lányt. A 

katonát elfogják, feladja magát és az igazi büntetés se marad el. Ennek a 

nagyon tömör jelenetsornak az értelmezési lehetőségei kifejezetten a 

színészek fizikai megjelenéseihez kötődnek. Az előadás formája egy olyan 

táncszínház, melynek kiindulási pontja mégsem az önmagában vett 

improvizáció, hanem sokkal inkább egy rituális játék szabályszerűségeinek 

felkutatása lenne. 

 

A saját bemutatókat a színház befogadószínházi profiljának megfelelően 

vendégjátékokkal egészítenénk ki. Az előttünk álló időszakban évtizedes 

jól működő színházi kapcsolatok ápolása mellett (Radnóti Színház, Katona 

József Színház) új, szoros együttműködésekre nyílhat lehetőség. Ezek 

reményében nagyszerű művészek fellépésével a következő produkciók 

meghívását tervezem:   

Az első évben a Kaposvári Csiky Gergely Színház Hamvai Kornél: Szigliget 

című új bemutatóját, a budapesti Centrál Színház Szigarjev: Guppi című 

darabját és a Vígszínházból Fesztbaum Béla verseken, naplórészleteken 

alapuló Kosztolányi estjét, a Léggömb elrepül c. monodrámát látnánk 

vendégül. 

A határontúli magyar kultúrával való élő kapcsolat színházunk egyik 

alappillére kell, hogy legyen. Abban a helyzetben vagyok, hogy 

rendezőként a sepsiszentgyörgyi M Stúdióval Tar Sándor: Mi utcánk című 

elbeszélésfüzéréből most készítek egy előadást, amit szeretnék a 

vendégjátékok sorában ajánlani.  
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A színház már működő és hiánypótló Alternatívák programsorozata 

vidéken egyedülálló és fontos vállalkozás. A tavaly őszi Alternatív Színházi 

Fesztivál három fődíjas csapata elfogadta meghívásunkat, így a Bodó 

Viktor vezette Szputnyik, a zenés mutatványokkal kísérletező 

Hólyagcirkusz, és Pintér Béla társulatának egy-egy fellépését láthatná a 

dunaújvárosi közönség. Mellettük még két vidéki független műhely is 

bemutatkozna: a pécsi Janus Egyetemi Színház Euripidész: Íphigeneia 

Auliszban című előadásával, és a celldömölki Soltis Lajos Alternatív 

Színház az Álomevők című mozgásszínházi produkciójával.  

Ezekkel a tervezett vendégjátékokkal elsősorban a fiatal főiskolás 

közönséget szólítanánk meg, és ehhez a vonulathoz kapcsolódóan 

mindenképp szeretnék a magyar színészképzés két bázisáról a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemről valamint a Kaposvári Egyetem színész szakáról 

vizsgaelőadásokat befogadni.  

A zenés orfeum műfaját Budapestről, a Spinoza Házból egy sanzonokkal 

teli Bächer-kabaré képviselné. A század eleji irodalmi, közéleti műsorok 

olykor békebeli, olykor avantgard hangulatát Gábor Andor és Nádor Mihály 

számai vagy éppen a Brecht-Weil páros Koldusoperájának dalai idéznék 

repertoárunkon. 

Ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is rendkívül fontos, hogy a Bartók 

műsorán minden korosztály reprezentálva legyen. Az egészen kicsiket a 

Kolibri Színház Toda és Tekergő című gyerekelőadásaival illetve Kodály 

Zoltán: Háry János daljátékának vegyes bábtechnikára épülő új 

bemutatójával látnánk vendégül az évadban. Ezeket a produkciókat 

illetően Novák János igazgató úrtól szóbeli ígéretet kaptam. 

A fenti elképzeléseket természetesen a művészeti vezetőkkel való 

konzultáció során, és a gazdasági lehetőségeink figyelembevételével 

tetszés szerint bővíthetjük, variálhatjuk. Összefoglalóan egy olyan tervet 

készítettem, amiben igényes és változatos színházi élményeket kínálunk 
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közönségünknek. Elsősorban egy sokszínű műsorhagyományt követtem, 

amiben vállaltan, de nem erőszakosan próbálok teret adni a bátran 

kísérletező műfajoknak. 
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4. Transzformáció 

 

Ha máshol nem is, de most egy rövid magyarázatot kell fűznöm a 

pályázatom fejezetcímeinek nyelvi játékához. A transzformáció szó 

átalakítást jelent, amit én átfogóan az intézmény kulturális és művelődési 

programjaira használok, és mint fentebb már jeleztem a kifejezés abban 

az értelemben kerül elő, hogy esemény voltában minden program bír 

egyfajta színházszerűséggel. 

Ezt erősítve színházunkban határozott átjárást szeretnék teremteni a 

különböző művészeti ágak között, olyan rendezvényeket szeretnék 

meghirdetni, melyek egymás tematikájára rájátszanak és a Bartók 

szellemiségét igényesen és egységesen közvetítik.  

Dunaújváros zenei élete közismerten erős. A Viadana kamarakórus 

eredményei is önmagukért beszélnek. A kórus mind szakmai, mind 

pedagógiai céljainak megvalósításával a Bartók művészi rangját emeli. 

Egy ilyen, nevezzük így zenei tagozat megléte megköveteli azokat a 

produkciós kihívásokat, amelyekről a színházi bemutatók kapcsán már 

beszéltem. A táncosokkal való korábbi együttműködésük pedig abszolút 

előremutató. 

A zenei klub jazz-programjai folytatásra érdemesek. Ennek a még mindig 

fiatal műfajnak a manapság tapasztalható újjászületése a zenei 

kísérletezés számos akcióját magában foglalhatja, de leginkább a 

komolyzenei és a népzenei tradícióval érintkező, párbeszédet folytató 

formációk kaphatnának lehetőséget. Ezen a téren a budapesti Fonó 

zeneház működését példaértékűnek tekintem. A zenei programok bevált 

helyszínei a Petőfi-liget nyitott előadóterei, nyári időszakban akár a 

fesztiválszerű koncentrált megjelenést is elbírnák.  
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A kerámiaművészet tradicionális jelenléte, tanító gyakorlata, és 

eszközparkja szintén olyan érték, amelyre építeni kell. A tárgykultúra 

területéről bátran kimozdulva a látvány komplex problémái felé, egy olyan 

széles spektruma rajzolódhat ki a műhely alkotómunkájának, melyben a 

fotótól a számítógépes grafikáig, a népművészet hagyományos 

formavilágától a kortárs konceptekig, sok minden helyet kaphat.   

A műhely megjelenésével összefüggésben le kell szögeznem, hogy az 

intézmény, mint bemutatótér minden szegletével nyitott kell, hogy legyen 

a kortárs képzőművészet minden formájára. A színházi előcsarnokból, 

elgondolásainkban csak olyan multifunkciós tér válhat, amely folyamatos 

inspirációt nyújt, viszont alkalmi alakváltozásaiban sem válik semlegessé, 

és nem veszíti el alapvető titkát, az előadásokra nyíló kapu szerepét. Itt is 

hadd hozzak példát és a Műcsarnok vagy a debreceni Modem 

kiállítótereinek használatát hadd említsem. 

Ezek az összművészeti törekvések áthatják és átalakítják a színházat, 

mint kulturális befogadó teret, és dinamikussá teszik a közönséggel való 

találkozást, befolyásolva látogatóink, nézőink gondolkodását, szemléletét. 

A művészeti határok átlépésére a fenti területek bevonásával egy 

Mindennapi szakralitás elnevezésű akciótervet javaslok. Pilinszky János: 

Beszélgetések Sheryl Shuttonnal című fikciós interjúkötete alapján – 

melyet R. Wilson A süket pillantása című korszakos előadása és annak 

színésznője ihletett – és a költő verseinek felhasználásával egy olyan 

hagyományteremtő programsorozatot szeretnék megvalósítani, melyben a 

költészettel, a hanggal és látvánnyal való kísérletezés újfajta színházi 

csodát, egy folyton megújuló tárlatszínházat teremthet.  

Az artificiális megnyilatkozásokon túl egy személyesebb 

beszélgetéssorozatot is elindítanánk különböző színészgenerációk 

részvételével. Ezekben a pódiumműsorokban alkalmanként egy-egy 

vendég beszélne pályájáról, életéről. Olyan országosan ismert művészeket 
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láthatna közelebbről a közönség, akik gondolatvilága, hitvallása minden 

korosztály számára hitelesítheti és szerethetővé teheti szakmánkat. 

Végül szeretnék egy, a központi színházi komplexumról leváló közéleti 

térről, a Pentele Klubházról néhány szót szólni. Az itt zajló civil programok 

jelentőségét új névválasztással és átgondolt arculattervvel nagyban 

megnövelhetnénk. Elképzelésem szerint egy alternatív programcsoport 

létrehozásával egy társadalmilag kiemelten fontos találkozóhelyet is 

alapíthatnánk a városban, elsősorban a kisgyermekeikkel otthonlévő 

anyukák, és nagycsaládosok részére. Ringató foglalkozásokat, hordozó 

tanfolyamot, és olyan életmódbeli (táplálkozási, alvási, 

betegségmegelőzési) tanácsadó rendezvényeket tarthatnánk, amelyek 

mindegyike szeretetteljes közegben és játékos formában a fiatal szülők és 

a gyereknevelésbe aktívan bevonható nagyszülők hétköznapjait segítené. 

Az intézmény ezzel a közösségteremtő szerepvállalásával fontos 

társadalmi missziót teljesítene. 
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5. Interakció 

 

A színház nem létezik párbeszéd nélkül. Kiemelten fontosnak tartom, hogy 

egy átgondolt színházi nevelési program keretében megmutassuk a 

színházi alkotás valódi természetét, és azokat a munkafolyamatokat, 

melyek a közönség soraiból nem feltétlenül láthatóak.  

Sokan kérdezhetnék, hogy miért is van szükség erre, hiszen vannak jó 

páran, akik a színházba alapvetően szórakozni járnak. Nos, úgy látom, 

hogy e kérdés kapcsán érdemes sokszínű kultúránk jövője szempontjából 

nemcsak a színházcsinálók, de a színházbajárók felelősségét is felvetnünk. 

A színház társadalomformáló ereje az antikvitástól egészen a napjainkig 

vitathatatlan. Ám ezen erő természetének, működésének megértése 

nemcsak kevesek privilégiuma. Sőt talán nem is e tudás teszi a színészt 

szakmájának igazi mesterévé, mint inkább a bátorsága, amivel felvállalja, 

hogy ezen erő médiumaként plasztikussá teszi számunkra mindazt, amit 

ebből a világból igazán nekünk kell meg értenünk.  

Mint azt már a produkciós részben jeleztem a jövő évi bemutatók egyike, 

egy fiataloknak szóló beavató színházi produkció lenne. De miről is van 

szó? Mit értünk ezalatt, hogy „beavató színház”?  

Számomra ez a meghatározás egy nyitott előadásformát jelöl, amelynek 

során a játszók a rendezővel közösen, két irányba haladva, egyfelől 

feltárják a drámai szöveg különböző jelentésrétegeit és 

keletkezéstörténetét, másfelől megmutatják a közönségnek a színházi 

alkotófolyamatok alapvető művészi problémáit. Vagyis egy olyan előadást 

hozunk létre, amely tágabb kontextusban értelmezve a nézők színházi 

látásmódjának nevelését tűzi ki céljául. A beavató színház egy olyan 

esemény kíván lenni, aminek befogadói tapasztalata nemcsak esztétikai, 

hanem pedagógiai természetű is. Nem pusztán valami információéhség 
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kielégítéséről van szó tehát – a „beavató színházban” a nézőnek feladata 

van. 

Évadonként egy beavató-színházi bemutatóra kerülne sor, egyenként 

minimum öt-öt előadással számolva a továbbjátszást. Az előadások 

célközönségének a fiatalokat, a főiskola hallgatói mellett elsősorban a 

város középiskoláinak a tanulóit tekintjük. Épp ezért a megszokott esti 

kezdéstől eltérően ezek a produkciók lehetnek akár délelőtti vagy délutáni 

programok. Úgy gondolom, hogy ezek a színházi előadások a tantervbe is 

beilleszthetők, sőt a róluk való disputa adott esetben az iskolák falain 

belül is tovább folytatható.  

Az első két évadban a művészeti vezetőkkel együtt a következő klasszikus 

drámák közül választanánk: Szophoklész: Antigoné, W. Shakespeare: 

Rómeó és Júlia, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, A.P. Csehov: 

Cseresznyéskert, Örkény István: Tóték. E darabok megjelölésének 

egyedüli szempontja az volt, hogy ezek a drámák megkerülhetetlenek, az 

egyetemes és magyar drámairodalmi kánonnak hatalmas mérföldkövei.  

A színész számára létkérdés a beavató színház alaptapasztalatának, az 

átjárhatóság élményének megélése, feldolgozása. Célunk tehát olyan 

színházi eseményt létrehozni, amiben egy szerkezetileg lecsupaszított, 

mintegy keresztmetszetként megjelenő, hiányosnak és ugyanakkor 

védtelennek tűnő struktúra válik a közönség aktív részvételével élő és 

komplett előadássá, amelyben a színész megújíthatja saját viszonyát 

munkájához, kollégáihoz és a közönségéhez, a néző pedig, egész közel 

kerülve a színművészet élő problémáihoz még fogékonyabbá válhat 

mindarra, amit a színház évszázadok óta oly egyedülálló módon tud 

megmutatni nekünk. 
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6. Kommunikáció 

 

Amint a produkciókról szóló fejezetben már jeleztem a Bartók Béla 

Kamaraszínház és Művészetek Háza kommunikációs stratégiájának 

kidolgozását egy olyan összetett feladatnak tekintem, amit egy agilis és 

hatékony stábnak kell felvállalnia. A kulturális fogyasztási szokások, illetve 

a fővárosi programkínálat közelsége miatt az intézmény látszólag sincs 

monopolhelyzetben a nézőkért folyó versenyben. Olyan koncepcióra van 

szükségünk ezen a téren, amely a Bartók legkülönbözőbb stiláris és műfaji 

jegyeket viselő színházi produkcióit és egyéb kulturális programjait 

egyformán lefedi.  

A fő cél, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megteremtsük az intézmény 

egységes arculatát, ami persze csak a működés és a valós tevékenységek 

folytán alakul majd ki véglegesen.  

Az internet és a médiapartnerek segítségével színházunknak olyan állandó 

helyi és országos felületeken kell megjelennie, melyeken keresztül a 

legszélesebb közönségrétegekhez juttathatjuk el az információinkat. 

Emellett nyitott és elkötelezett aktivisták részvételével személyesen saját 

hétköznapi közegükben is meg kell szólítani a különböző célcsoportokat. 

A tudatos marketing tevékenység mellett ugyanakkor ápolnunk kell a 

közönségkapcsolatokat, és folyamatosan bővítenünk a pártoló tagságot.  
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7. Kalkuláció 

 

Egy intézmény vezetése csakis akkor lehet sikeres, ha a szakmai 

elképzelések világos és megalapozott gazdálkodási és finanszírozási 

gyakorlattal párosulnak. Jelenleg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 

Háza többfunkciós intézmény, amely az előadó-művészeti törvény szerint 

a IV. kategóriában, mint befogadó színház működik. Az állami 

finanszírozás kritériumát (éves 100 előadás, amelyből legalább 30% saját 

produkció), mint ahogy eddig, a jövőben is teljesíthetőnek tartom. Habár 

a központi költségvetési támogatás nem függ a nézőszámtól, kardinális 

kérdésnek tekintem, hogy az elmúlt évek 30 ezer körüli éves nézőszáma 

növekedjen. De nem minden áron. A fentebb vázolt szakmai terveimmel 

összhangban kiaknáznám a befogadó színházi jellegből adódó 

rugalmasságot és változatosságot a vendégelőadások tekintetében, hogy 

új nézőket, főleg fiatalokat tudjunk megszólítani. Meg kívánom őrizni azt a 

koncepciót, hogy a Művészetek Háza programjai szorosan kapcsolódjanak 

a színházi tevékenységhez.  

A jelenlegi gazdasági krízisben, amikor az önkormányzati és a központi 

támogatások egyre szűkösebbek, két területen látok lehetőséget a 

források szinten tartására illetve bővítésére. Az első a 2009-től 

magáncégektől lehívható, társasági adókedvezménnyel járó támogatás. Itt 

bízom abban, hogy a jegybevétel 80 százalékáig növelhető támogatást 

maximálisan ki lehet majd használni, annál is inkább, mivel a konstrukció 

egyre ismertebb a vállalkozások számára. A második lehetőség a saját 

bevételek növelése, amely természetszerűen nehezebben elérhető, mint 

az előző. A sokszínű és szélesebb közönségrétegeknek szóló 

vendégelőadások, a koprodukciók és a saját előadások közönségsikere 

lehet ennek a kulcsa, amelynek feltétele a korábban is említett hatékony 

kommunikáció és marketing. Hangsúlyosabban élnék a jegyárak 

differenciálásának lehetőségével. Finanszírozási szempontból nem 
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elhanyagolható NKA illetve minisztériumi pályázati lehetőségek kiaknázása 

sem, amelyekben gyakorlatot szereztem. A színvonalas művészeti 

tevékenységre és a lokálpatriotizmusra alapozva erősíteni szeretném 

továbbá a vállalati kapcsolatokat, és ezzel együtt a szponzorációt illetve 

bővíteni a kisebb cégek és magánszemélyek számára a pártolói kört. 

Célom lenne egy főtámogató felkutatása.  

A kiadások tekintetében nem rendelkezem részletes adatokkal. A 

művészeti költségek projektszemlélete segít a szigorú költséggazdálkodás 

megteremtésében. Az egyéb dologi, a személyi és a felhalmozási 

(felújítási és beruházási) kiadások jellegének és szükségességének 

felmérése időt és energiát igényel, amelyet nem lehet megspórolni. Ezt az 

igazgatói tevékenységem első és legfontosabb feladatának tartom. Ahhoz, 

hogy ezt sikeresen megoldjam, kezdeményezek egy szakszerű és 

részletes átadás-átvételt, és a helyzet megismeréséhez felhasználom a 

legutolsó önkormányzati revíziók eredményeit. Reményeim és szándékaim 

szerint támaszkodni tudok majd a leendő gazdasági munkatársak 

tapasztalataira is. 

Összességében ez persze csak egy szemlélet, vagyis csak azok az elvek, 

amiket követek a gazdálkodási kérdésekben.  
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8. Ováció 

 

Amikor a színpadon az utolsó szó elhangzik, az utolsó mozdulat véget ér 

és a fények lassan kihunynak, és mindenki egyetlen lélegzetvisszafojtott 

figyelem a csendben, akkor e feszült várakozás közben sokszor a színész 

eszébe szokott jutni, hogy mi jöhet ezután?  

Még egy másodperc, és még egy… Csak vár türelmesen. 

És aztán valahol legbelül egyszer csak elenged mindent.  

És mintha csak ezt az apró mozzanatot vette volna észre valaki.  

Néhány századmásodperccel a taps ismert hangja előtt váratlanul előtör 

egy kiáltás: Bravó! 

Furcsa borotvaél ez. Nem is tudni, mit választ szét ez a pillanat. De azt, 

hogy megszűnik valami, biztosra vehetjük. A színész testébe lassan 

visszatér az élet. Megy és meghajol. És egyre inkább érzi, hogy ami most 

történik vele az egyszeri és megismételhetetlen. 

Talán vannak, akik a nézőtéren is ugyanezt érzik.  

S ha vannak, akkor az nem lehet véletlen. 

És nem véletlen az sem, hogy úgy döntöttem beadom a pályázatomat. 

Szakmai pályámon – mérlegre téve eddigi eredményeimet, 

felkészültségemet – ennek a megmérettetésnek most jött el az ideje.   

 

 

Rácz Attila 

Budapest, 2011. március 3. 


