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„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

1. Előszó – személyes motiváció

SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

Hogy  a  legszemélyesebb  motivációval  kezdjem:  színházi  kapcsolataim  már  kora 

gyermekkoromban megkezdődtek,  amikor  élvezni,  sőt  csodálni  kezdtem a  körülöttem élő 

felnőttek színészi teljesítményeit. Ugyanis piacon nevelkedtem, a színészkedés és a drámák 

ősi terepén. 

Később  huszonéves  íróként  amatőr  színtársulatok  felkérésére  kezdtem színdarabokat  írni, 

velük éltem meg a tanulságos bukásokat, és a nehezen emészthető sikereket. 

Mellesleg több más műfajba is elcsapongtam (próza, vers, filmírás és filmrendezés), 

míg végül csaknem két évtizeddel ezelőtt, Szolnokról meghívást kaptam Schwajda Györgytől, 

hogy az ottani színházban rendezzem meg a saját, szerzőként jegyzett darabomat. 

Azért írom, hogy „végül” kaptam a rendezői meghívást, mert akkor befejeződött egy régi és 

megkezdődött egy új szakasz az életemben. Színházrendező lettem. 

Addigra  már  több  színdarabot  megírtam,  és  –  legnagyobb  csodálkozásomra  –  rövidesen 

valamennyiüket  ősbemutatta  egy-egy kőszínház.  De még nem ismertem igazán belülről  a 

színfalak kulisszák mögötti világát. Ezt Szolnokon kezdtem megtapasztalni. 

Társulati tanulmányéveimet Zalaegerszegen folytattam ezután, mint az ottani színház 

művészeti  vezetője,  végül  is  –  büszkén  mondom  ki  –  örökös  taggá  választottja.  Itt  már 

színházvezetői  tapasztalatokra  tettem szert.  És itt  kezdődött  egy szerelem.  Meg is  tudom 

fogalmazni, hogy mitől. Ugyanis belülről, tevékenyen kitapasztalva a Társulat működését a 

portától, a büfén át a zsinórpadlásig azt a felfedezést tettem, hogy egy színház szelleme, annak 

évadról  évadra  változó  erkölcsi,  ideológiai  és  egyéb  állapota  leképezi  az  ország,  a  kor 

társadalmának aktuális és szintén változó szellemi állapotát. Sőt olykor valósággal előre meg 

is tudja jósolni azt. Akkoriban lettem színészközpontú, tudtam meg, hogy a Színház a Kultúra 

motorja lehet, kezdtem el csodálni a színház nézőkre tett hatását. 
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„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

Az utóbb említett társadalmi hatás tudatában örömmel állapíthatom meg, hogy a műfaj 

nálunk máig nem veszített fontos szerepéből. Sőt. 

Magyarországon az elmúlt  néhány évben szellemi átformálódás vette kezdetét,  ami 

felértékeli a színházat. A közönség a krízisek következtében egyre élesebb tisztasággal ébred 

rá arra, miben is érdekelt. Arra, hogy hol és miben él, személy szerint hová tartozik, meg 

akarja tudni, minek mi az okozója. 

Megszólíthatóbb, mint nemrégiben. Én, aki íróként, a szavak embereként kezdtem – már csak 

a színház alapvető nyelvi kötődése miatt is - , hogy úgy mondjam: élvezem a fentiek kötelező 

fontosságát,  megbízatásnak  érzem,  magaménak  a  magyar  kultúra  élesztését,  ápolását  a 

mostani helyzetben. 

A fentiek látszólag ellentmondanak annak, hogy éppen a Thália Színházra pályázom. 

Hiszen  a  Thália  befogadó  intézmény,  vagyis  a  helyzete  passzívnak  tűnhet,  ugyanis  más 

színházak kész produkcióit kell alkalmaznia. Állítom, mégis lehet alkotó, formáló funkciója, 

és  megadatott  számára  egy  kulturális  központ  fontos  szerepe  is.  És  ez  a  szerep  igenis 

bővíthető. Ami a mostani szituációban, úgy tűnik, kötelességei közé is tartozik. 

Már  maga  a  befogadó  jelleg,  válogatásra,  kulturális  irányvonal  kialakítására  nyújt 

módot. Ebben a pályázatban később kifejtett ifjúsági terv (kapcsolódási szándék a Nemzeti 

Tantervhez)  megosztható  a  vidéki  színházakkal,  ajánlat  lehet  számukra,  hogy  esetleg 

bevegyék a saját műsortervükbe, és így a fővárosban, a Tháliában vendég-játsszanak egyes 

klasszikusokból  készült  adaptációkkal,  akár  anyagi  és  egyéb együttműködés formájában a 

befogadóval. Ily módon a befogadó színház megrendelő is lehet. 

Nem  is  beszélve  a  tervezett  3-4  saját  produkciójáról  a  Tháliának  (lásd  alább  a 

pályázatban). Ezek által nem csak kész előadásokat, hanem színészeket is be tudna fogadni ez 

a  színház.  Köztudott,  hogy  számos  kitűnő  színész  szabadúszó  jelenleg,  és  számuk  a 

tendenciákat megfigyelve egyre csak nőni fog. Nem társulati tagnak, hanem vendég-játszani 

hívnánk őket nagy szerepekre, klasszikus darabokba. 
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„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

Mivel eddigi sokműfajos munkálataim során alaposan megismerkedhettem a legjobb 

színészekkel, tudom, hogy örömmel vennének részt a közös munkában. Annál is inkább, mert 

(lásd  alább a  pályázatban)  a  tervezett  Thália  Színház televíziós  produkciókra  is  készül,  s 

ezáltal a képernyőre kerülve a színészek növelhetnék ismertségüket, megmutathatnák, mire 

képesek. 

Egy másik fontos szempont a műsorterv kialakításához: 

A fővárosi  és a vidékről  idelátogató néző  tudja,  melyik budapesti  színházban mire 

számíthat,  az  itteni  játszóhelyek  nagyjából  kialakították  a  saját  profiljukat.  A  Thália 

Színháznak is meg kéne mutatnia az egyéniségét, hogy miben különbözik a többiektől, el ne 

vesszen a sorok között.

Erre a jelentős kérdésre térve hadd ismételjem meg azt, hogy Magyarországon jelentős 

tudati  változás történt. A kérdések élesebben, húsba vágóbban bukkannak fel,  mint eddig, 

tisztázatlanságuk mindenkit fájóbban érintenek. A színház felvetései közérdekűbbek lettek. Ez 

a műfaj kivételes képességgel rendelkezik. Közelebb hozza a problémákat, és felnagyít, mint 

a mikroszkóp. Egy igényes színháznak élnie kell ezzel a sajátossággal. 

A játékfilm külső konfliktusokat mutat be, a prózairodalom mára a belső konfliktusok 

szakterülete lett. A színház ellenben a személyes konfliktusok felmutatásának, színrevitelének 

ideális műfaja. A fájóan vagy nevetségesen aktuális társadalmi kérdések egyének, szereplők 

közti összecsapások formájában vonják hatásuk alá a nézőt. Ezért lehet égetően korszerű ma 

akár egy jól választott görög dráma, válik helybelivé egy távoli földrész idevaló színműve is. 

Ezt kell figyelembe vennie a vidéki színházak választékából egy befogadó színháznak, és a 

Thália  eljövendő  saját  produkciói  is  tükrözzék,  hozzák  emberközelbe  a  határozott,  éles 

életmód és szemlélet változást, amit a jelen pillanat nézője a saját bőrén tapasztal. 

Úgy gondolom, a színház akkor tölti  be hivatását, ha életteljes, hogy saját korához 

közvetlenül szól, ha magához hívja a kortársakat és otthont biztosít a rólunk szóló, minket 

aktuálisan megszólító klasszikus irodalomnak. Az általam elképzelt Színház nem kulturális 

múzeum lenne,  hanem a  való élettel  állandó kölcsönhatásban működő,  élő  organizmus,  a 
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„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

társadalmi lét egyik valóságos eleme. 

Munkásságom  során  az  előadó-művészetnek  szinte  valamennyi  területén 

tevékenykedtem. Több mint négy évtizedes írói, film- és színházrendezői tapasztalat alapján 

úgy érzem,  hogy a  főváros legjelentősebb befogadó színházi  helyszíne  remek lehetőséget 

kínál, hogy sok műfajú munkásságom igazi kibontakozásának lehetőségeként felhasználjam 

tapasztalataimat és nem utolsó sorban az idők során kialakult kapcsolatrendszeremet, benne 

színészekkel, rendezőkkel, színházi szakemberekkel. 

A színház vezetéséhez előbb a szervezeti-, személyi-, pénzügyi-, technikai kereteket, 

azaz a kézzelfogható és a mentális biztonságot kell megteremteni ahhoz, hogy a színpadi mű 

egyáltalán létrejöhessen. Ez szervezés, koordinálás, irányítás. 

Majd létre  kell  hozni  magát  a  művet  –  ez alkotófolyamat,  művészi  tevékenység.  Aztán a 

műalkotásnak kell megtalálni az értő közönséget, a kettőt szervezetten és sikerrel össze kell 

hozni,  az  eredményekből,  pedig  az  egész  intézményt  kell  továbbfejleszteni.  Ez 

közönségkutatás, kapcsolatépítés, értékesítés, értékelés, stratégia-alkotás.

Társaim, akikkel -e feladatra szövetkeztünk:

Kálomista Gábor producer, menedzser

Csécs Tamás gazdasági szakember

Herczeg Tamás, kulturális menedzser

Litkai Gergely, humorista
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„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

2. A színház ma

Azt nagyon határozottan állítjuk, hogy a  színházra soha nagyobb szükség nem volt, 

mint éppen most, és éppen ebben a magyar közéletben. A színház, elvben, az élő társadalmi 

organizmus  része,  azzal  folyamatos  kölcsönhatásban  működik.  Az  a  dolga,  hogy  sokféle 

módon megmutassa, és átélhetővé tegye azt, ami ténylegesen van: a valóságot. Itt egyformán 

hangsúlyosnak tartjuk a megmutatást és az átélést.

Idealistaként hiszünk a művészetek, különösen a színház közösségformáló erejében. 

Hisszük, hogy a művészet mindenkori aktuális feladata a közös élményteremtés, mert ennek 

közös átélése alapja lehet legalább egymás megértésének.  Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

fentebb  vázolt  helyzetben  már  nincsenek  (vagy  csak  alig-alig  maradtak)  organikus 

közösségek,  talán  remény  és  idő  sincsen,  hogy  újra  kialakuljanak,  ám  hisszük,  hogy 

közösségteremtő  erő  még  létezik.  Ha  közösség  nem  is,  de  a  közös  élmény  (a  katarzis) 

mindenképpen megteremthető, még a mai világban is. 

A színház  ma  az  egyetlen  olyan  tér,  ami  időről  időre  úgy  tölthető  meg  szellemi 

tartalommal, hogy az közös – átélhető, felemelő, megtisztító – élményt nyújt. Mai világunkból 

semmi  sem  hiányzik  ennél  jobban.  A közösségi  eszmék  a  XX.  század  története  során 

gyalázatosan  megbuktak,  mind  jobboldali  (nacionalista),  mind  baloldali  (osztályharcos) 

változatai egyaránt csak diktatúrákat, véres terrort hoztak. Az egyén mítosza (a versenyeztető 

liberális  demokrácia) ma éppen a  szemünk láttára dől  meg, mert  kiderült:  a verseny és a 

többségi  elv  csak  kiművelt,  jómódú  és  ráérő  polgárok  között  működhetne,  és  mert  a 

demokrácia  megvalósult  formája  kiszolgáltatottságot  és  szegénységet  hozott  a  nagy 

többségnek,  keveseknek  viszont  nagy  anyagi  jólétet  -  de  mindenkinek  kiüresedést  és 

szorongást. 

Ami ma vállalható, az életminőség javítása, és annak a lelkek mélyén lakozó tudásnak 

ébrentartása, miszerint összetartozunk, egyéni életünknek csak másokkal együtt van értelme. E 

feladat természetes tere – és manapság egyetlen valóságosan létező tere – a színház.

Tény,  hogy  a  rendszerváltás  után  a  színház  maradt  az  egyetlen  olyan  kulturális 

intézmény, amely megőrizte közönségvonzó képességét, az előadások többsége telt házakkal 

8



„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

megy,  ezt  szociológiai  vizsgálatok  sora  igazolja.  A  Kádár-rendszer  vitathatatlanul  torz 

színházi struktúrát  hozott létre, és felülről  vezényelve, gyakran cenzúrázva működtette, de 

kétségtelen,  hogy  mindenki  számára  megfizethetővé  tette  a  jegyet,  elérhetővé  tette  az 

előadást, így  hozzászoktatta az embereket a színházhoz. Igaz, hogy ma is – mint a magyar 

színház történetében mindig - döntően a könnyű műfajok vonzzák a publikumot, de az is, 

hogy  a  megfelelő  helyeken  az  igényes,  akár  kísérleti  előadások  is  rendre  megtalálják  a 

közönségüket, és sikert aratnak.

A színház komplex művészet, fogalmazhatjuk úgy is, több művészet szintézise. Alapja 

a  drámai  szöveg  (azaz  irodalom),  ami  a  színpadon  életre  kel  (színész,  díszlet,  jelmez, 

kellékek, világítás: azaz látvány), és élőszóban hat (színészi orgánum, ének, zene, zajok: azaz 

akusztika). 

E bonyolult hatásrendszerek központi szervezője, irányítója a rendező, aki azzal, hogy 

már az alapot, az irodalmi művet is önállóan értelmezi, alkotóművésszé lép elő. Nem csak 

alkotóművésszé – mert a színész is az -, hanem a legfőbb alkotóvá, hiszen az előadás, azaz a 

színházi mű, az ő értelmezése szerint alakul, végül az ő víziójának megvalósulása.

A mű megalkotása tehát rendkívül bonyolult és nagyon érzékeny folyamat. Számtalan 

összetevője  van:  a  rendező  (és  az  összes  közreműködő)  szellemisége,  felkészültsége, 

szándéka, rutinja, pillanatnyi mentális állapota, az egymásra hangolódás minősége, ezeken túl 

technikai, sokszor pénzügyi feltételek teljesülése, a környezet várakozása, előzetes reakciói, 

és még sok minden más. 

Ezért  a  műalkotás  olykor  nem  is  sikerül:  ha  létre  is  jön  az  előadás,  nem  olyan 

minőségű, mint amilyennek az alkotók szánták. A színházi működésben nem csak a siker, 

hanem  a  kudarc  is  benne  van.  Magánszínházak  esetében  ez  természetes,  ott  maga  a 

próbálkozás  az,  ami  a  résztvevők  művészi  személyiségét  fejleszti,  így  siker  vagy  bukás 

egyaránt komoly, értékes és hasznosítható tanulságokkal járnak. 

Azonban  közpénzen  fenntartott  színházak  esetében  –  különösen  befogadó-színház 

esetében  –ez  sokkal  bonyolultabb.  Ott  nem  pusztán  egy-egy  kiválasztott  rendező 

tehetségének, művészi kiteljesedésének minél szabadabb kibontakoztatása az elsődleges cél. 

Mert, hogy is nézne ki, ha az állam bárki magánszemélyt önálló intézményi költségvetéssel 
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támogatna? És milyen alapon? 

Itt bizony az önkormányzatnak, formálisan a helyi közösség képviselőinek, a színház 

finanszírozásáért cserébe, elvárásai is vannak. Ez rendben is van, ez a normális alapállás – és 

mi mindannyian elfogadjuk ezt az alapvetést.

A mai  színházfenntartó  sikert  akar  –  abban az  értelemben,  hogy először  is  az  előadások 

nyerjék el a közönség tetszését. 

Másodszor nagyon fontos,  hogy a  színház hangos – kihallatszó értelemben zajos – viták, 

botrányok nélkül működjön. 

Harmadszor az előadások kapjanak jó kritikákat, legyen szakmai elismerés is – ha lehet. 

Elfogadjuk, erre törekszünk.
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3. A Thália - Mikroszkóp jelenlegi működésére vonatkozó észrevételek

A magyar  színházi  struktúra  változásának  egyik  jelentős  pillanata  volt  a  Thália 

Színház befogadó színházzá való alakítása. Talán e fejlődés következő állomása a Thália és a 

Mikroszkóp  Színpad  összevonása,  együttes  működésük  megvalósítása,  amelynek, 

megítélésünk szerint szükségszerű eleme lehet a Mikroszkóp Színpad deklaráltan is befogadó 

játékhellyé történő alakítása.

Bár a Thália Színház évek óta befogadó színházként működik, véleményünk szerint 

adós  maradt  a  befogadó  jelleg  missziójának  karakteres  megfogalmazásával,  és  ennek  a 

programnak  a  teljesítésével,  de  főleg  a  mással  össze  nem  téveszthető  „Thália  Brand” 

kialakításával.

A helyzetelemzésre a közismert SWOT-analízist használjuk:

Erősségek

Thália Színház:

Épület: 

- remek helyen, idegenforgalmi szempontból;

- több, sokféle adottságú játszóhely

- rendezvények befogadásának lehetősége;

Intézményi előny a változó színházi 

struktúrában;

Széles műfaji spektrum befogadásának 

lehetősége; 

Komoly múlt a független társulatokkal való 

együttműködésben;

Műfaji lehetőségek teljes palettája (zene, 

próza, tánc, színházi és pódium, stb.) ;

Bejáratott kapcsolatrendszer a színházi 

partnerintézményekkel, Fesztiválközponttal; 

Nincs társulat fenntartásának anyagi terhe; 

Nem túlduzzasztott a menedzsment; 

Gyengeségek

Thália Színház:

A rendszerszemléletű, tervezett, 

folyamatosan kontrolált vállalatirányítás 

hiánya;

Saját társulat hiánya, ebből eredő 

művészegyeztetési nehézségek;

„Thalia brand” hiánya;

Alacsony jegyár-bevételek, ebből fakadó 

alacsony jegyár támogatás; 

Idegenforgalmi szerepvállalás hiánya;

Alacsony fenntartói támogatás – vagy annak 

hiánya;

Gyengén kiaknázott önálló pénzszerzési 

lehetőségek és források;

Elmaradó együttműködés a vidéki 

színházakkal;

Elmaradó együttműködések a határon túli 
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Neves művészek folyamatos 

jelenléte;Színvonalas előadások;

Viszonylag jó sajtókapcsolatok;

Mikroszkóp Színpad:

- jó helyen van a játszóhely

- színház  épületének,  valamikori 

közösségi tereinek adottságai jók

- humor iránti állandó igény

színházakkal;

Elmaradó együttműködések a független 

társulatokkal és a Fesztivál Központtal

Mikroszkóp Színpad:

- rossz  esztétikájú  közönségforgalmi 

részek épület

- kicsi nézőtér és hátsó színpad

- botrányokkal tarkított múlt

- művészileg elfáradt és nem megújult 

kínálat

- színház  műfaji  megújulásra  tett 

kudarcos kísérletek

- törzsközönség elmaradása, újak 

hiánya
Lehetőségek

Két színház egy szervezeti egységben való 

működtetése;

Közös menedzsment létszám optimalizálása, 

ezzel hatékonyságának növelése;

„Thalia Brand”, továbbá intézményi 

stratégia, és művészeti arculat kialakítása;

Új, valós közönségigényt kielégítő művészeti 

koncepció;

NAT művek bemutatása – ifjúsági bérletek;

Vidéki, határon túli együttműködések;

Saját jegyár-bevétel, ezzel a jegyár-

támogatás növelése;

Televíziós- rádiós és filmes 

együttműködések;

Fesztiválközponttal együttműködés;

Veszélyek

Két színház menedzsmentjének strukturális 

átalakítása;

Az átalakításokból fakadó esetleges dolgozói 

ellenállás;

Szűkülő fenntartói-, és központi források;

Művész-egyeztetési nehézségekből fakadó 

problémák a műsorterv összeállításakor;

Új projektek tekintetében a belső (dolgozói) 

támogatottság esetlegessége;

Nem művészeti-gazdasági elvárások az 

intézmény felé;

Szűkülő fogyasztói teherbíró képesség;
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Idegenforgalmi szerepvállalás;

Saját források növelése;

Professzionális marketing-kommunikáció;

Átfogó közönségkutatás a nézői szokásokról 

és elvárásokról, stb.

Az épület rendezvény célú hasznosítása.

A Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad kulturális szolgáltatásainak mai piaci helyzete:

Versenytársak

Rendezvény 

célú  épület-

hasznosítás

Befogadó 

színházi jelleg,

+  vidék, 

határon  túli 

2X

Befogadó 

színházi 

jelleg

(stúdió, 

vagy 

kísérleti)

Belföldi 

közönségn

ek színházi 

kínálat 

Külföldi 

közönség

nek 

színházi 

kínálat

Kabaré, 

vagy 

humoros 

előadások

ROM x x, 2x x
József Attila Színház x, 2x x
MÜPA- 

színházterem

x x x x

Trafó,  MU, 

függetleneteket 

befogadó helyek, stb.

x x

Opera,  Operett, 

Madách,  

x

+ Víg

x x

Valamennyi 

budapesti színház

x

Duma,  stand  up 

comedy játszóhelyek

x x

Centrál x x x
Szikra x x x x

A  piaci  helyzetet  ábrázoló  fenti  táblázat  jól  mutatja,  hogy  a  Thália  és  Mikroszkóp 

szolgáltatásainak, minden tekintetben jelentős konkurenciái vannak.

A Thália  Színház,  befogadó  színházi  jellegéből  és  gazdasági  társasági  működési 

formájából adódó elsőségét mára elveszítette. Piaci és működési sajátosságai mára már nem 

egyediek, megjelentek a kihívók is. Közöttük már kifejezetten e profilnak megfelelő, ideális 

építészeti  és  technikai  adottságokkal  létrejött  épület  is  van,  a  piaci  viszonyok folyamatos 
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vizsgálatára,  ebből  eredő  produkciós  szemléletére  szakosodott  professzionális 

menedzsmenttel: a ROM. 

A ROM a vidéki színházakkal való együttműködés kialakításában is versenytársunk 

lesz, csakúgy, mint a József Attila Színház is. 

Számos versenytársunk van a független színházi élet alkotóközösségeit befogadó – a Thália 

régi  és  új  stúdió  adottságaival  rendelkező  –  játszóhelyek  tekintetében  is.  Ráadásul  ezen 

játszóhelyek ma sokkal inkább kultuszhelyek, mint a Nagymező utcai épület. 

A Mikroszkóp  Színház  piaci  helyzete  különösen  nehéz,  hiszen  az  elmúlt  időszak 

viharai a korábbi törzsközönség elpártolását eredményezték. Mindeközben a Mikroszkóp nem 

tudott érvényesen reagálni a színpadi humor és kabaré műfaji megújulására sem, hiszen más 

helyszíneken indult virágzásnak a stand up comedy, és a műfaji meghatározással még nehezen 

definiálható  kortárs  szerzők  műveiből  készülő,  humoros  színházi  előadások,  pl. 

Nézőművészeti főiskola, Francia rúdugrás, Paravarieté.
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4. A Thália Színház művészeti koncepciója

A 2011-12-es  színházi  évad  az  átmenet  időszaka,  amikor  az  előző  vezetés  által 

képviselt  művészeti  célkitűzések,  és  kialakított  együttműködések  alapján  van  lehetőség  a 

játék és műsorrend kialakítására. 

Az  átmeneti  időszakban  az  évad  biztonságos  lebonyolítása  mellett,  a  szervezet 

strukturális  átalakítása  és  az  alábbiakban  részletezett  művészeti  koncepció  előkészítése  a 

legfontosabb feladat.

A Thália Színház, mint befogadó színház, a jövőben tovább erősítendő missziója: a 

vidéki, és határon túli  kulturális  értékek importálása a kultúrafogyasztó fővárosi  közönség 

számára,  valamint  a  független  és  állandó  játszóhely  nélküli  társulatoknak  játszóhely 

biztosítása. Mindemellett, vállalkozhatunk saját bemutatók létrehozására is. 

A Thália  Színház  jövőbeni  működési  feladatai  között  fontosnak  tartjuk  a  színházi 

kapcsolatok kölcsönösségét és kétoldalúságát. Azt, hogy ne pusztán csak a vidéken létrejött 

legkiválóbb előadások hassanak a főváros közönségére, hanem fordítva is: a Thália Színház 

is,  mint  fővárosi  művészeti  intézmény,  innovatív  módon vegyen részt  a  vidéki  színházak 

működésében. 

Az erre vonatkozó konkrét elképzelések:

A színházi törvény módosítását követően elsősorban a nemzeti és kiemelt kategóriába 

kerülő vidéki színházakkal kívánunk együttműködni, teljes jogú koprodukciós partnerként. A 

Thália  és  az  együttműködő  vidéki  színház  az  évad  tervezésekor  közösen,  egymással 

egyetértésben választják  ki  a  bemutatásra  szánt  művet.  Együtt  döntenek annak alkotóiról, 

rendezőjéről, jelmeztervezőjéről, díszlettervezőjéről, dramaturgjáról, és szereposztásáról. Az 

így létrejött előadás már születésének pillanatától nemcsak a vidéki színház, hanem a Thália 

Színház  kommunikációs  stratégiájába  is  szervesen  illeszkedik,  és  így  érkezik  meg  a 

Nagymező utcai színpadra. 
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Reményeink szerint e koncepcióban rejlő lehetőségeinket az előadó-művészeti törvény 

végrehajtásában  közreműködő,  a  miniszter  által  felkért  Előadó-  művészeti  bizottság, 

színházművészeti bizottságának tagjai is felismerik és pártolják. 

Ebben az esetben a Thália Színház a vidéki színházak felé nemcsak az együttműködést 

kezdeményező  készségét  demonstrálhatja,  hanem  a  koprodukciós  partnerek  a  törvény 

strukturális elemeként garantált lehetőséggel is gazdagodnak. Hiszen a módosított törvény a 

vidéki,  nemzeti és  kiemelt besorolású  színházaknak,  besorolásuk  szerinti  dotációjukban,  a 

budapesti bemutatkozási lehetőséget, annak költségeit biztosítaná. 

A kiemelt és nemzeti besorolású, nem fővárosi színházakkal koncepciózus és a Thália 

Színház repertoárjába szervesen illeszkedő, nem ad hoc és fesztivál jellegű, hanem rendszeres 

és  évekre  előre  tervezett,  a  Thália  színház  repertoárját  építő  és  kialakító  együttműködést 

kívánok megvalósítani.

Évadonként vidéki színházakkal, határon túli magyar színházzal és független színházi 

műhelyekkel kötnénk együttműködési megállapodást. 

Természetesen  sok  minden  függ  a  kiválasztott  színháztól,  attól,  milyen  produkció  közös 

létrehozásában  egyeztünk  meg,  a  szereposztástól,  a  közreműködő  művészek 

egyeztethetőségétől,  és még számos más,  fontos,  esetenként döntő  tényezőtől.  A befogadó 

színházi  működés,  szervezési  szempontból  mindenképpen  nehezebb,  mint  az  állandó 

társulattal rendelkező színházé.

Hagyományosan  jó,  gyümölcsöző  kapcsolatát  a  Tháliával  nem  csak  folytatni,  de 

megújítani  és  továbbfejleszteni  is  kívánjuk.  Mivel  ők  ragaszkodni  szoktak  saját 

játszóhelyeikhez, ha az van nekik, és a közönségük már odaszokott, felkérést kapnak tőlünk 

újabb  produkcióik  Tháliabeli  bemutatójára.  Ha  maguk  jelentkeznének  játéklehetőségért  a 

Tháliánál,  előzetes  ismerkedés után,  mint  befogadó és  megrendelő  színház  alakítanánk ki 

együttműködésünket. 

Tánc együttesek évadonkénti kiemelkedő produkcióit is figyelemmel kell kísérnünk. Ha azok 

vidékiek és befogadást érdemlőek, előnyös feltételekkel adnánk lehetőséget nekik a fővárosi 

bemutatkozásra. 
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5. A műsorterv és a NAT összefüggései

Talán túl egyszerűnek tűnhet, amikor azt  állítjuk,  az évadterv összeállításakor – az 

adottságok,  lehetőségek  és  a  körülmények mérlegelése  mellett  –  figyelembe  kell  venni  a 

Nemzeti  Alaptanterv vonatkozó tartalmi elemeit  is.  A színház,  bármelyik színház,  már ha 

tudatosan akar értő közönséget nevelni, akkor az iskolában megszerzett műveltség-alapokra, 

az  elsajátított  ismeretekre  kell  építsen,  azokat  kell  a  maga  eszközeivel  megerősítse  és 

továbbfejlessze. 

Éppen  ezért  kiemelt  fontosságot  tulajdonítunk  annak,  hogy  a  Thália  Színház 

erőteljesen  nyisson a  még  iskolába  járó  korosztályok felé.  Természetesen  nem  a  felnőtt 

generációk rovására, hanem az ő igényeik kielégítése mellett, de azokkal egyenrangúan.

Kulturális  hagyományaink  értő  ápolása  –  reményeink  szerint  –  pozitív  változást 

eredményezhet: a jövő színházi közönsége, legalábbis nagy számban, színházi közönség lesz. 

Nem csak a színház, hanem mindnyájunk érdekében.

Tisztában  vagyunk  azzal,  hogy  befektetett  munkánk  –  a  modern  kulturális  marketing 

gyakorlatának  –  megtérülését csak  hosszú  távra  tervezhetjük,  és  nem  feltétlenül  arra  a 

kulturális területre,  ahol  a  befektetés volt.  Magyarra  fordítva:  a színház helyesen teszi,  ha 

nézői ízlésformálásában tudatosan épít az oktatás korábbi befektetéseire is, és örül akkor is, 

ha az ő előadásain nevelkedett néző  más kulturális területen, vagy akár a hétköznapokban 

viselkedik majd kultúremberként. 

A kultúra, mint tudjuk, várost épít (ahogyan a kulturálatlanság várost rombol).

Saját és a vidéki társulatokkal létrehozott repertoárunk alapját – hangsúlyozom: nem 

az egészét, csak az alapját! – a NAT kötelező irodalmi művei jelentik. A vidéki színházakkal 

történő  széles  körű  együttműködés  igazgatói  mandátumom  alatt,  a  nemzeti  alaptanterv 

legizgalmasabb műveinek sorozatszerű bemutatását is lehetővé teszi. Ezekből az előadásokból 

matiné  és  ifjúsági  bérletsorozat  mellett  –  fontos  célkitűzés!  –,  a  közszolgálati  médiával 

együttműködve, tévéfelvételeket is készíthetünk.

A műveket  alapos  irodalmi-dramaturgiai  előkészítést  követően  állítjuk  színpadra. 

Határozott  művészi célkitűzésünk, hogy a klasszikus művekből  a  mai, modern nagyvárosi 
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közönség igényeinek megfelelő színpadi adaptációkat hozzunk létre, ezzel is demonstrálva a 

művek  örökérvényűségét.  A magyar  darabokat  alapos  nyelvi  és  dramaturgiai  előkészítést 

követően, az idegen nyelvű művek esetén pedig, szükség szerint, kortárs magyar fordításában 

állítjuk színpadra. 

Meglepőnek tűnhet, de arra fogunk törekedni, hogy ezeket a produkciókat 90, vagy 2 x 

60 perces változatban mutassuk be. Azt gondolom, hogy ezzel megváltozott – felgyorsult – 

korunk  körülményeihez  és  elvárásaihoz  igazodunk  úgy,  hogy  a  minőség  követelményét 

mindvégig prioritásnak tekintjük. E nézőbarát koncepció megvalósítása, tekintettel van a kor 

megváltozott  befogadói  attitűdjére,  arra,  hogy  ma  már  nem  az  olvasás  élményéhez 

nélkülözhetetlen belső képalkotás lassú, és mindig egyéni tempója érvényesül, hanem inkább 

a vizualitás, a képszerűség, a filmes vágások gyorsasága. A ma embere aktív, különösen az 

ifjú korosztályok. Ha tetszik, ha nem, ők már igen távol kerültek a kontemplatív attitűdtől. Ez 

nem feltétlen jelenti egyúttal a felszínességet, az elmélyültség teljes hiányát, szerintem inkább 

azt, hogy a mű befogadásának módja (belső képalkotás helyett készen kapott, külső kép) és 

tempója megváltozott, jelentősen felgyorsult.

Tudom, hogy fenti gondolat vitákat gerjeszt. Ám az ötlet megvalósítását támogatja az 

a  fentebb  már  említett  szándékunk,  hogy  a  NAT  alapján  kiállított  előadásainkat,  a 

közszolgálati  televízióval  együttműködve,  felvételeken  rögzítjük.  E  felvételek  jelentősen 

hozzájárulnak  a  nemzeti  film-,  és  színházi  archívum  bővítéséhez,  ugyanakkor  televíziós 

sugárzásuk  alkalmával  lehetőséget  adnak  színművészeink  a  televíziós  jelenlétére,  méltó 

környezetben, klasszikus és modern drámákban. Koncepciónknak ugyancsak fontos eleme, 

hogy  a  vidék  színházművészet  értékei  és  művészei  is  megkapják  ezt  a  reprezentatív 

bemutatkozási (és archivált) lehetőséget. 

A NAT következő tartalma alapján kívánjuk a vidéki és határon túli színházakkal a 

produkciók létrehozására szóló együttműködést kialakítani. 

Az alábbi felsorolás a művek tekintetében a lehetőségek számbavétele,  konkrét  műsorterv 

kialakítására a tényleges lehetőségek, (koprodukciós partnerek függvényében) kerülhet sor.
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Nagyszínpadon:

 Shakespeare: Hamlet

 Shakespeare: Szentivánéji álom

 Shakespeare: Vízkereszt

 Molière: Fösvény, Tartuffe, A képzelt beteg

 Csehov: Ványa bácsi, Sirály

 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

 George Orwell: Állatfarm

 Németh László: II. József, Galilei

 Bertold Brecht: Kurázsi mama, Kaukázusi krétakör

 Tamási Áron: Ábel a rengetegben

 Bulgakov: A Mester és Margarita

 Görög drámák

Arizona Stúdió: 

 Shakespeare:  Romeó és Júlia,

 Shakespeare: III. Richárd

 Móricz Zsigmond: Rokonok, Légy jó mindhalálig

 William Golding: A legyek ura

 Aranyi János: Toldi trilógia

 Ottlik Géza: Iskola a határon

 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

 Nemes Nagy Ágnes, Sütő András műveiből összeállított színpadi adaptációk

Új Stúdió:

 Bulgakov: Álszentek összeesküvése

 Stendhal, Henry Beyle: Vörös és fekete

 Madách Imre: Az ember tragédiája

 Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
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 Áprily Lajos, Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, műveiből összeállított 

színpadi adaptációk

A NAT művein kívül tervezett lehetséges bemutatók: 

Nagyszínpadon: 

 Simon Beaufoy: Alul semmi

 Cseh – Bereményi: Születtem Magyarországon

 Ottlik Géza: Iskola a határon 

             A király beszéde 

 Szabó Magda: Az a szép fényes nap

                         Az ajtó

 Billy Elliot

 Teleki László. A kegyenc

 Szakonyi Károly: Adáshiba

 Németh László: Galilei

+ évente egy táncelőadás, évi 1-2 zenés színpadi mű 

Új Stúdió:

 Bereményi – Cseh: Frontátvonulás (rendszerváltó musical)

 Kisfaludy: Pártütők

 Shakespeare: Téli rege

 Eötvös József: Éljen az egyenlőség

 Sütő András: Csillag a máglyán 

 Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Arizona Stúdió: 
 Fekete – Tasnádi – Szemenyei: Vuk

 Csukás – Bergendy: Süsü a sárkány

 Weörös Sándor: Holdbéli csónakos

 Tamási Áron: Ördögölő Józsiás
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 Lovik Károly. A kertelő agár

 Tasnádi – Fenyő: Aranycsapat (musical)



 Müller, Tolcsvay- Müller P. Sziámi: Isten pénze

 Szörényi – Bródy: Kőműves Kelemen
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6. A Mikroszkóp Színház művészeti koncepciója

A nemzetközi humor helyzet

Világszinten a válság, a bizonytalanság, a magas munkanélküliség és az ebből fakadó 

frusztráció  feloldására  egyre  népszerűbbek  a  humoros  műfajok.  A Hollywood  Reporter 

cikkéből is kitűnően az amerikai őszi televíziós szezon zászlóshajói az új sitcomok, virágzik a 

stand-up műfaj  az  Egyesült  Államokban, az Egyesült  Királyságban és  Németországban, a 

fellépők stadionokat töltenek meg, a DVD és letöltési piacon tarolnak az új stand-up albumok. 

A humor egyre újabb piacokon válik igazi iparággá, a zeneipar mellett fontos tényezővé az 

előadóművészeti szektorban. Nagy-Britanniában a BBC legnépszerűbb tartalmai a humoros 

műsorok,  amelyek  világszerte  számos  országban  futnak,  és  műhelyként,  új  humoristák 

felkarolóiként is szolgálnak. 

A kabaré  sok,  hozzánk  hasonló  humorhagyományokkal  rendelkező  országban  jól 

működik,  Lengyelország,  Németország,  Ausztria,  erős  médiatámogatással  számos 

kabarészínházat  tart  el,  a  német-francia  kabaré  hagyományok  tovább  élnek.  Berlinben  öt 

elismert  kabarészínház üzemel, valamelyik önálló társulattal  (Distel,  die Stachelschweine), 

valamelyik pedig befogadó színházként (die Wühlmäuse), Bécsben pedig a Kabaret Simpl az, 

amelyik  legautentikusabban  viszi  tovább  a  monarchikus  hagyományokat.  A  színházban 

vacsorázni lehet, zenés-táncos betétek és konferanszié, mint a klasszikus kabaré kellékei a 

mai napig jelen vannak. Németországban és Ausztriában a  kabarét,  mint  műfaj  komolyan 

dokumentált,  erre  a  célra  jött  létre  a  mainzi  és  az  osztrák  kabaréarchívum.  Ezzel 

párhuzamosan, gyakran erősen a kabaré hagyományaira építve működik a stand-up comedy is 

német nyelvterületen, a Quatsch Comedy Club például három városban is üzemeltet nagyobb 

klubokat.

A hazai valóság a Mikroszkópon és azon kívül
A Mikroszkóp a kabarészínházak klasszikus szocialista vonalát vitte tovább, jobban 

mondva indította  el  1967-ben,  Komlós János vezetésével,  amely Csehországban és Kelet-

Németországban is jellemző volt, a népszórakoztatás, a még megengedett kritika kontrollált 

színtereként, színpadi újságként. 
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Jelentős kivételt Hofi Géza jelentett, aki a magyar humor korszakos egyéniségeként, a 

műfaj megújítójaként máig utolérhetetlen alakja volt a hazai humoréletnek, életműve remek 

iránymutató lehet a színház szakmai hitvallásának megalapozásában.

Formanyelvén,  mondanivalóján,  szereplőgárdáján  alig-alig  változtatott,  így  a  közönsége 

elmaradozott. Az új generációkat nem szólította meg, az idősebb nézők pedig lassan kikoptak 

a nézőtérről. 

Eközben  létrejött  a  hazai  stand-up,  amelyet  a  Dumaszínház  honosított  meg 

hazánkban.  Üzleti  alapú,  piacelvű  működésével  sikerült  egy működőképes,  a  tehetségekre 

fókuszáló műfajt  létrehoznia.  Jelenleg az ország határain belül  60 klubbal rendelkezik,  az 

ország határain túl pedig Londontól Kolozsvárig szórakoztatja rendszeresen a magyar nyelvű 

humort  kedvelőket.  Megvalósította  a  határon  túli  humoristák  integrációját  is,  ezen  kívül 

rendszeresen szervez tehetségkutatót az új humoristák felkutatására, valamint a nemzetközi 

humor vérkeringésébe is bekapcsolódott, a Stand-up Express kezdeményezésével, amelyben 

magyar  és  kelet-európai  humoristák  közösen  lépnek  fel  brit,  amerikai  vagy  kanadai 

humoristákkal, egy régiós együttműködés keretében

A kabaré  feladatait  a  színházi  világban  az  alternatív  társulatok  és  a  kísérletező 

műhelyek vették át,  amelyek nemcsak a  műfaj  üzenetét,  de formanyelvét  is  megújították. 

Éppen  ez  az  út,  amire  a  Mikroszkóp  színpadnak  is  lépnie  kell,  befogadó  színházként 

lehetőséget  nyújtva  arra,  hogy  közös  marketinggel,  a  közönség  figyelmét  a  műfajra 

fókuszálva segítse a közönség és a kabaré egymásra találását. 

Miközben a Mikroszkópon csasztuskák és félreértéses jelenetek követék egymást, egy 

befőttesüvegnyi 70-es évekként,  addig megszülettek a TÁP színház előadásai,  Pintér Béla 

társulata pedig elvégezte azt a munkát, amelyre a kabaré képtelen volt, friss üzeneteket friss 

formákkal ötvözve aktualitásokra reagált, megszületett a Nézőművészeti főiskola, a Hazám, 

hazám, vagy a Fekete ország, vagy a Paravarieté. Létrejött az improvizációs színház széles 

körben ismert és rendszeresen működő formája, a Beugró vagy a Momentán Társulat. Ezekre 

majd mind kivétel nélkül immunis maradt a Mikroszkóp.

Az is érdekes, hogy a legsikeresebb, leghosszabb szériában játszott előadások, mint a 

Caveman Kálloy Molnár Péterrel, a G.Ö.R.CS, a S.Ö.R., vagy éppen a Stílusgyakorlatok sem 

itt futottak, ahogy Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter És Rómeó és Júlia előadása sem ide 

került.

23



„A színház egy város kultúrájának a szíve” (Manzoni)

Jó jel  azonban,  hogy ha nem is  a  színház falain belül,  de ennyi  sikeres,  humoros 

előadás készült, ami igazolja a műfaj megújuló képességét és a közönség igényét az e fajta 

szórakozásra.

A hazai humorhelyzet a médiában
Jelenleg a televíziós piacon az RTL Klub, és a Comedy Central csatornák, valamint 

az  MTVA gyártanak rendszeresen  humoros műsorokat,  a  Poén péntek  a  csatorna  egyik 

legnézettebb  műsorsávja.  Más  csatorna  műsorkínálatában  csak  alkalmanként  vagy  archív 

anyag szerepel. A válság hatásaként megszűnt/szünetel  az Esti  Showder,  pihenőre megy a 

Heti Hetes, nem készül új Gálvölgyi show vagy Kész átverés.

A kereskedelmi csatornákon csak a Beugró maradt meg (Beugró Pluszként a Viasat 3-on), 

míg az RTL gyakorlatilag csak a Showder Klubot és a Heti Hetest gyártja.

A Magyar Rádió Rádiókabaréja Sinkó Péter vezetésével, és az új generáció megjelenésével 

azonban  a  közönség  és  a  kritika  által  is  egyre  inkább  elismert,  a  szilveszteri  kabaré  is 

egységesen jó kritikai és közönség visszhangot váltott ki. Meg kell jegyeznünk, hogy ebben is 

főleg a stand-up produkciók dominálnak. A műsor már évek óta havi kb. 200 perc (4*50 

perces) eredeti kabaré műsort gyárt. A Rádiókabaré kabaré szempontból az egyetlen működő 

műhely,  amely képes rendszeresen fogyasztható színvonalú humoros műsort  előállítani.  A 

felvételekre hamar elfogynak a jegyek, stabil támogató bázissal rendelkezik, a kedvezőtlen 

műsorszerkezeti elhelyezés és a Kabarécsütörtök megszűnése ellenére is.

A Mikroszkóp jelenlegi repertoárja

A színház jelenlegi repertoárja meglehetősen vegyes képet mutat, stand-up előadásoktól, a 

sikamlós  esti  szórakozáson  és  klasszikus  vígjátékokon  át,  a  klasszikus  kabarén  keresztül 

egészen a zenés estekig széles és nehezen kommunikálható. Enyhén szólva is eklektikus. Az 

évet pedig egy Sas-kabaré búcsúztatja, ami csak két előadásnyira került be a repertoárba.

Kitörési pontok

A Mikroszkóp fenntartása szempontjából az alábbi kitörési pontok vannak:

1) A stílus

Az új témákhoz új formanyelvet választó kabaré előadások preferálása, elszakadás a régi 

kabaré hagyományoktól, új formanyelv megteremtése a színház keretein belül a kortárs 

bemutatókon, ugyanakkor a hazai lehanyagolt humorhagyomány ápolása és bemutatása. 
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2) Pozicionálás

A célközönség  a  humor  tekintetében  rendkívül  széles,  az  igazi  feladat  a  fiatal  nézők 

megnyerése  és  a  középkorú  nézők  visszaszerzése.  Mivel  a  budapesti  humorkínálat 

viszonylag gazdag, egyértelmű, érthető kulturális terméket kell kínálni.

3) Marketing

A brand újrapozicionálása, a médiaegyüttműködések révén jól targetált, hatékony hirdetési 

kampányokkal.  Élményalapú  kommunikációval,  a  közösségi  média  intenzív 

használatával, a médiaegyüttműködéseknek köszönhető arcok használatával.

4) Költséghatékony működés

2-5 szereplős darabok és előadások szervezése,  élő  zenekar,  tánckar és egyéb jelentős 

költségtényezők nélkül. 

5) Nyitás a nemzetközi trendek felé

A hazai hagyományok felöl a nemzetközi trendek követése, elmozdulás a pesti Broadway 

felöl, a New York-i irányába. 

6) Együttműködés

Médiaszolgáltatókkal,  létező  társulatokkal,  amelyek  kompenzálni  tudják  a  befogadó 

képességből eredő versenyhátrányokat.

7) Központi szerep a humorban

Fesztiválok, díjátadók szervezése, szakmai támaszpont kialakítása.

8) Megrendelő színház

Külső társulatoktól, alkotói közösségektől  a kreatív kontroll fenntartása mellett produkciók 

rendelése, együttműködés a darabok kialakítása során, amely megfelel a színház arculatának. 

A színház a helyszín biztosítása mellett produceri szerepet is vállal az alkotói folyamatban.

A tervezett repertoár

A tervezett előadásszám évi 250, amelyből klasszikus kabaréelőadás heti 3, heti 3 pedig egyéb 

befogadott  produkció.  A kabaré  jelenetekre  épít,  mivel  a  fővárosi  stand-up  szcéna  már 

kialakult, és nehezen kommunikálhatóvá, nem egyértelművé tenné a színház profilját.
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Eredetileg magyar nyelvű bemutatók

Évi három kabaré bemutató, amelyek közül az egyik egy folyamatosan változó, aktualitásokra 

is  reagáló műsor,  kettő  pedig tematikus,  előadó vagy egy központi  téma köré szerveződő 

előadás. (Fekete Kabaré, Szomszéd néni kabaré)

Hazai  kabarészerzők  közül  a  műsorok  létrehozásában  számítunk  az  alábbiak 

közreműködésére: Hadházi László, Kovács András Péter, Tóth Tibor, Pataki Balázs.

A hazai  alkotók  közül  célunk  ismert  színpadi  szerzők  és  alternatív  társulatok  a  kabaré 

műfajhoz csábítása, hogy a műfaj behozza évtizedes lemaradását. Ezen túl a hazai szatíra, 

komédia és bohózat irodalom feltérképezését és a rejtett kincsek bemutatását is feladatunknak 

tartjuk. Ennek keretében  az alábbi irányok, ötleteket tartjuk érdekesnek, jelezve azt az irányt, 

amit a klasszikus magyar humorral szemben szeretnénk képviselni. Ezek egy estre fókuszáló, 

de  nagyobb  előadásszámú  darabok,  összeállítások  is  lehetnek.  Ehhez  alapul  szolgálhat  a 

Rádiókabaré  által  már  korábban  feldolgozott  hazai  humorhagyomány.  A  koncepció 

alátámasztására  azt  itt  elhangzottakból  válogattunk  Sinkó  Péter  segítségével,  csak  annak 

bemutatására, milyen gazdag és milyen elhanyagolt a hazai humorhagyomány:

 Trufa – népi csúfolók, zenék

 A reneszánsz humora

 Vidám feltámadás

 Ilosvai Selymes Péter: Toldi

 Szegedi Lőrincz: Theophania

 Constantinus és Victoria (Ismeretlen szerző széphistóriája 1648-ból)

 Poétacenzúra Debrecenben (Vidám iskoladráma 1796-ból)

 Szentes Reginald: András kovács királysága

 Aesculapius (ismeretlen szerző XVIII századi közjátéka)

 Humoros alakok XVIII századból

 Csokonai a csókról

 Akiket Csokonai kinevetett

 Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné

 Fazekas Mihály: Ludas Matyi

 Világjáró anekdoták 

 Elvújítók, nyelvújítók (érdekességek a nyelvújítás korából)
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 Kisfaludy Károly csalódásai

 Rekettyési Borgay Kálmán utazása

 Paprikás versek (reformkori életképek és paródiák)

 Eötvös József : Éljen az egyenlőség

 Megfúvom fűzfa lantomat válogatás a magyar költészet legrosszabb verseiből

A fentiek általános és középiskolák, sőt  egyetemek számára is remek programot kínálnak, 

akár matiné előadásként, akár a kevésbé kihasznált napokon.

Ezen kívül a hazai bohózatirodalom remekei, mint például Gosztonyi János: Behatolás című 

egyfelvonásosa,  amely  egy  pedikűrös  kalandozásáról  szól  az  agysebészetbe,  némi 

párttámogatással,  de  Sinkó  Péter,  Peterdi  Pál,  Verebes  István  vagy  Trunkó  Barnabás 

klasszikusai is új fénytörésbe kerülhetnek ennek keretében.

Eredetileg nem magyar nyelvű produkciók

A megrendelt egyéb előadásoknál az alábbi darabokat tervezzük műsorra tűzni, amennyiben 

jogaik elérhetők:

Művészet,  Stílusgyakorlatok,  S.Ö.R.,  G.Ö.R.CS.,  sikeres  one-man  show-k,  az  angolszász 

szkeccsekből  készült válogatás, keresztmetszet a világ kabarészínpadairól és szkeccs alapú 

tévéműsoraiból. 

Ennek érdekében rendkívül fontosnak tartjuk, hogy hasonlóan a televíziós műsorbeszerzéshez 

itt is ilyen módon valósuljon meg az új darabok akvizíciója, a világ színházi központjaiban, 

mint  London,  Berlin  vagy  New York  szerzett  személyes  benyomások  és  aktuális  kínálat 

feltérképezése alapján hoznánk meg a tartalmi döntéseket.

Együttműködések
MTVA: Rádiókabaré,  Van  képünk  hozzá  műsorok  felvétele  a  színházban.  Havonta  2 

Kabaré klub felvétele a Mikroszkóp színpadon, a havi rendszeres Rádiókabaré felvétele 

pedig a Thália színházban. A televíziós produkció felvételére is, amennyiben technikailag 

kivitelezhető, sor kerülhet a színházban, ami évadonként 4 alkalmat jelenthet.

Comedy Central:  marketing együttműködés,  amelyben a  felek egyrészt  felületcserével, 

másrészt közösségi oldalaik összekapcsolásával, jegypromóciókkal támogatják egymást. 
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Sor kerülhet az egyes előadások felvételére is, akár más televízióval koprodukcióban is. A 

marketing együttműködésben a csatorna reklámspotokat ajánl fel, cserében a helyi és a 

szóróanyagokon való megjelenésért.

Dumaszínház: A  majd’  egy  évtized  alatt  felhalmozódott  stand-up  tapasztalatok 

felhasználása  a  jelenetekben,  hiszen  a  Dumaszínház  számos tagja  aktív  szerzője  vagy 

előadója Rádiókabaré jeleneteinek (Hadházi László, Kovács András Péter, Pataki Balázs, 

Szomszéd néni produkciós iroda vagy Janklovics Péter). A Dumaszínházzal közös kabaré 

előadások létrehozása, amelynek a promóciójában is közreműködik. Ez lehetőséget teremt 

a  Dumaszínház 162.000-es  Facebook rajongói  táborához  való  hozzáféréshez,  valamint 

megjelenést a hírlevelében, amely 16.000 felhasználóhoz jut el.

A humor központja
A színházi szezon végén (júniusban) rendszeres, országos, a humor műfaj előadásaiból 

válogató fesztivált tervezünk, amely lehetővé teszi a budapesti színházszerető közönségnek, 

hogy egy helyen mérje fel a hazai humorkínálatot. A fesztiválban együttműködő partnerként a 

Dumaszínház színesíti a palettát, nemzetközi előadókkal, speciális alkalmi és improvizációs 

előadásokkal.  Az  eseményre  a  Mikroszkóp  mellett  a  Tháliát  és  stúdióit,  valamint  a 

Dumaszínház  helyszíneit  is  egységesen  a  humorfesztivál  foglalja  el,  egy  kicsit  az 

edinborough-i Fringe fesztiválhoz hasonlatosan.

A fesztivál záróakkordja egy olyan díjátadó gála, ahol az adott évben legkiemelkedőbb 

teljesítményt nyújtó humoristát, vígjátéki színészt, színésznőt, rendezőt és előadást díjazzák, 

valamint átadják a  humor műfajban kiemelkedő teljesítményt nyújtónak ítélt életműdíjat. A 

műsor alkalmas a televíziós közvetítésre is, és remek PR lehetőség a színháznak.

Jegyértékesítés

Mivel hiszünk abban, hogy a legjobb marketing az, amikor az előadásokon részt vevők 

személyes  tapasztalataikat  osztják  meg  a  potenciális  nézőkkel,  ezért  speciális  bevezető 

jegyakciókat  tervezünk,  amelyek segíthetnek a  színház  gyors  és  hatékony felfuttatásában. 

Ezen kívül az új nézők megszerzését diákjegy bevezetésével és rájuk fókuszáló előadásokkal 

segítenénk.
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7. A Thália Színház – Mikroszkóp Színpad új szerepe

A Thália színház nagyszínpadán a saját-, és koprodukcióban bemutatandó előadások 

maximum 2  x  60  perces  változatai  nemcsak  a  fent  vázolt  kihívásokra  reagálnak.  Azt  is 

törekszünk  biztosítani  ezzel,  hogy  a  színházi  előadásokat  követően  a  hozzánk  látogató 

közönség a „pesti  Broadway” pezsgő  kulturális  közegéből,  az előadást  megelőzően és azt 

követően, alternatív szolgáltatásokat is igénybe vegyen. A környék éttermei, a bárok, a rom- 

kocsmák erre valók, és szinte kínálják magukat ahhoz, hogy az általuk nyújtott élményt a 

színházi estével összekössük. 

A színházjegyeinket nem csak önmagukban, hanem ennek megfelelően csomagban, az 

említett  szolgáltatások  különféle  variánsaival  kiegészítve,  új  piaci  termékké fejlesztve 

kínáljuk. Ehhez természetesen meg kell nyerni a környék intézményeinek menedzsmentjét, és 

mindnyájukkal  egyedi,  minden  részletre  kiterjedő  együttműködési  szerződéseket  kell 

kialakítani. Fontos, hogy e kísérletünk nem a bulvár felé tereli a nézőt, nem amolyan revübe 

hajló  tartalmak  jegyében  gondolkodunk  erről,  hanem  éppen  ellenkezőleg:  a  klasszikus 

színházi  művek  értékeinek  érvényesítése  a  hangsúlyos,  e  mögé  kínáljuk  a  kiegészítést  a 

„tökéletes színházi este” jegyében.
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8. Idegenforgalmi érzékenység

A  Thália  Színház  és  a  Mikroszkóp  Színpad  a  főváros  egyik  legfontosabb 

idegenforgalmi negyedében található. A „pesti Broadway” közepén.  Vonzó adottságai egyben 

komoly lehetőség arra, hogy a kül-, és belföldi  turisták kedvelt  célpontjává váljon. Ennek 

egyik  előfeltétele,  hogy  a  műsor-,  és  játékrend  összhangba  kerüljön  az  idegenforgalmi 

szempontokkal. Itt a színházi évadban és a nyári időszakban, kifejezetten a turisták számára 

kínált szolgáltatások megfelelő pozicionálásáról, időbeni tervezéséről és meghirdetéséről van 

szó.  Az  idegenforgalmi  szakma  alapkövetelménye,  hogy  a  megvalósulást  megelőzően 

legalább  6  hónappal  előre  kiválasztható  és  garantált  legyen  a  kínált  produkció,  és  hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások. 

Köztudott,  hogy a modern városok ki-, és átalakulása során a  kultúragazdaság – a 

kulturális termékek előállítása, és az e körbe tartozó szolgáltatások sokféle formája – egyre 

nagyobb jelentőséget kap, legalábbis Európa nyugati felén. A kultúra kiemelkedő szerepe a 

városok életében már  régóta  ismert,  ám korábban inkább csak  kiegészítő,  vagy közvetett 

szerepe  volt.  A városok  közötti  versenyt  kezdetben,  úgy  a  múlt  század  háromnegyedéig 

terjedő  időszakban  egyértelműen  az  úgynevezett  „kemény  faktorok” (munkahelyek, 

megközelíthetőség,  infrastruktúra,  stb.)  uralták.  A gyors  globális  fejlődés  azonban  mára, 

lépésről lépésre, a kiegyenlítődéshez vezetett. Így a modern városfejlesztés szemléletében, a 

kemény faktorokkal párhuzamosan, egyre nagyobb jelentőséget kapnak az úgynevezett „lágy 

faktorok” (a  környezet  minősége,  a  turisztikai  vonzerő,  a  kulturális  értékek,  a  szabadidős 

szolgáltatások,  az  oktatási  és  továbbképzési  lehetőségek,  az  adott  város  komfortja,  stb.), 

amelyek  mára  egyértelműen  meghatározóvá  váltak  a  városok  versenyesélyeinek 

differenciálásában.

A kulturális turizmus komoly üzletág – lásd fentebb a „lágy faktorokról” írottakat –, 

alapját  a  külföldieknek  értékesíthető  un.  internacionális  termékek jelentik.  Ezen 

szegmentumból  mindenütt  az  épített  örökségek  és  a  nyelvi  kötöttségektől  nem  függő 

művészeti  produkciók a  legvonzóbbak.   A Thália  Színház  épülete,  a  benne  látogatható 

produkciói tipikusan ilyen, nemzetközileg is értékes termékek.  
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A turizmus a világon mindenhol húzóágazat, Magyarország GDP-jéhez is jelentősen 

hozzájárul  az  ebből  származó bevétel.  Ezért  kihagyhatatlan lehetőség,  egyben feladat is  a 

„pesti  Broadway”  színházi  szolgáltatásainak  idegenforgalmi  termékfejlesztése,  a  jelenlegi 

piaci részesedésének jelentős növelése.

A Thália  Színház elhelyezkedése,  befogadóképessége,  klimatizált  nézőtere  kedvező 

lehetőséget biztosít arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban is vonzóvá váljon. 

Az  idegenforgalom  követelményeinek  megfelelve  őszi, és tavaszi,  továbbá nyári 

műsorblokkokat  kell  kínálnunk.  Az  Őszi,  és  a  Tavaszi Fesztivál  időszakában,  a 

Fesztiválközponttal együttműködésben, koprodukciós előadások és más kulturális események 

megvalósításában fogunk részt  vállalni,  míg a  nyári szezonban önálló kulturális  kínálattal 

állunk elő.

A  Tavaszi  Fesztivál missziója  mindig  is  az  volt,  hogy  az  évszakban  fellendítse 

Budapest idegenforgalmát, ezen belül az eredeti célok között hangsúlyosan szerepelt, hogy a 

vendéglátó-ipari  egységek forgalmát is. A  Tavaszi  esztivál e kettős, eredendő  célja amúgy 

megegyezik  a  Thália  fentiekben  megfogalmazott  „tökéletes  színházi  estét”  kínálunk 

missziójával.

Külföldi  vendégek  számára  a  Tavaszi  Fesztivállal együttműködésben  bemutató 

produkciók kiválasztásának döntő szempontja az internacionalitás.

Ebben az időszakban, színpadi művek tekintetében, a klasszikus-, és könnyűzenei színházi 

előadások, illetve táncprodukciók bemutatása különösen fontos. A stúdiószínpadokon szintén 

nyelv-független  produkcióké  a  prioritás,  esetleg  ezek  mellett  zenei  együttesek  koncertjeit 

rendezhetjük.

Nyáron kifejezetten a fővárosban tartózkodó turistáknak kívánunk kulturális kínálattal 

megjelenni.  A  külföldiek  számára  az  előadó-művészetben  elsősorban  az  nemzetközi 

produkciók  jelentenek  kínálatot,  így  táncos  és  zenés  színházi  műfajok  bemutatására 

vállalkozunk. Kiemelt eseményként akár angol nyelven szériában mutatunk be világhírű és a 

széles közönség által  is kedvelt  musicalt,  például:  Lion King, Wicked, We Will  Rock You,  

Saturday Night Fever, Ghost, stb.
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Ezen  produkciókat  az  őszi  színházi  szezonban,  magyarul,  az  évad  repertoár 

darabjaiként  visszük  tovább.  A nyári  szezon  zenés  színházi  sorozatai  a  Thália  Színház 

számára  kifejezetten  bevételnövelő  vállalkozások,  míg  a  hozzánk  látogató  külföldieknek 

vonzó kulturális programok, mert a nyugati ár töredékéért tekinthetnek meg színvonalas és 

ismert  sikerprodukciókat.  A  nyári  idegenforgalmi  szezonban  is  fontos  célkitűzés,  hogy 

színházi  előadásaink  a  „pesti  Broadway”  kiegészítő  szolgáltatásaival  együtt,  speciális 

csomagban értékesítsük.

Az  Őszi  Fesztivál leginkább  a  belföldi  turizmusban  való  részesedésben  lehet 

partnerünk. 

A nagyszínpadon az „Ősz gyümölcseit” kínáljuk: a határon túli magyar színházak közül, a 

fenti szempontoknak megfelelő „világszínházi” produkciók vendégjátékait. 

Az  Őszi  Fesztivál időszakában  mutatnánk  be  a  saját  nagyszínpadi  bemutatóinkat, 

továbbá a Mikroszkóp Színpadon legalább egy új bemutatót.

Úgy  gondoljuk,  a  fokozódó  piaci  versenyben  és  a  közben  szűkülő  fenntartói  és 

központi  támogatások körülményei  között  művészi  szempontból  forrás-szemléletre,  vagyis 

alkotói  talentumra, a  feltételek  biztosítására  produceri  szemléletre,  míg  az  szervezet 

működtetéséhez és közönség megszólításához menedzseri készségre van szükség.  

Az idegenforgalmi szerepvállalás szempontjából lényeges feladatok:

- A Thália Színház kommunikációs jelenlétének erősítése a külföldiek által is látogatott 

helyeken,  pl.  a  repülőtértől  a  pályaudvarokon  át  a  szállodákig,  a  pesti  Broadway 

helyein, a West End színházainak mintájára, ahogyan ez Londonban történik. 

- Közvetlen együttműködés utazási irodákkal, szállodákkal. (Nem közvetítőn keresztül!) 

- Közvetlen és intenzív kapcsolat a Turizmus Zrt-vel, és hivatalaival.

- Közvetlen szerződések magyar-, és külföldi utazási irodákkal.

- Idegenforgalmi  együttműködések  más  budapesti  zenés-táncos  színházakkal,  közös 

ajánlatok,  zenés  „színházi  túrák"  szállodai-,  színházlátogatási-,  vacsora-

programcsomagok kialakítása.

- Jegyeladások  speciális  szolgáltatásokkal:  pezsgővel,  hostesekkel,  természetesen 
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kiemelt áron értékesítve, egyéneknek és csoportoknak egyaránt.

- Az internetes jegyértékesítési  hálózat  szakszerű  alkalmazása,  a  stratégia-alkotásban 

való tudatos jelenlét és bekapcsolódás.
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9. Kulturális marketing, nézőkutatások

A művészetszervező  és  a  konkrét  gazdasági  tevékenységet  a  kulturális  marketing 

fogalmával  kötjük össze.  Ez elsősorban  szemléletmód,  másodsorban  komplex módszer.  Az 

ezen az elven működő intézmény nem a kínálatból (eszi, nem eszi, nem kap mást), hanem a 

keresletből indul ki: megkeresi, felméri, sőt, formálja és bővíti is a saját speciális terméke (a 

színházi előadás) piacát.  A marketing és a kulturális marketing olyan szervezeti tevékenység, 

amely a  vevők/felhasználók igényei  kielégítése  érdekében méri  és  elemzi  a  piacot,  ennek 

alapján meghatározza a termékeket  és szolgáltatásokat,  amiket eladni  kíván. Megismerteti 

ezeket  a  fogyasztókkal,  kialakítja  az  igényüket  ezekre,  azaz  különféle  eszközökkel 

(médiumokkal) befolyásolja a piacot, majd legyártja, aztán beárazza a termékeket és értékesíti 

ezeket.  Közben  folyamatosan  vizsgálja  a  fogyasztók  elégedettségét,  általános  és  konkrét 

fogyasztási  szokásaikat,  anyagi  erejüket  is,  és  további  igényeiket.  Hangsúlyos,  hogy  a 

piackutatás alapján meghatározott termék „gyártására” csak akkor kerül sor, ha erre a van 

tényleges  fogyasztói  igény,  vagy ha  még  nem is  volt,  promócióval  (befolyásolással)  már 

sikerült kialakítani.

Mint az fenti definícióból látható, a kulturális marketing is tudatosan, folyamatosan 

vizsgálja  a  közönségét,  annak  különböző  rétegeit,  csoportjait,  azok  attitűdjeit,  szokásait, 

elvárásait,  véleményüket.  De  nem feltétlenül  azért,  hogy  a  kívánalmakat  tárgyszerűen  és 

szolgai módon kielégítse  –  éppen ez a legfontosabb,  ami megkülönbözteti  a kereskedelmi  

marketingtől! -,  hanem  azért,  hogy  a  közízlés  színvonalát  tudatosan  fejlessze.  Az  ilyen 

intézmény azt akarja, hogy időről-időre egyre magasabb színvonalú szolgáltatást követeljenek 

tőle.

Ez lényegében össztársadalmi érdekből felvállalt kulturális misszió, és ez az az elem, 

amit  a  kereskedelmi marketing teljes egészében nélkülöz.  A kereskedelmi marketinget  az, 

hogy terméke vásárlója  a  fogyasztástól  „jobb” ember lesz,  egyáltalán nem érdekli,  míg a 

kulturális marketinget lényegében csak ez érdekli.

A termék speciális: maga az előadás. Mivel a néző nem győződhet meg előre arról, 

hogy a „termék” jó, ráadásul ez a „termék” nem is tárgyiasul, azaz nem kézzelfogható, senki 
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sem viheti haza. Így amit minden színházi intézmény a kulturális piacon árul, az valójában 

csak másodlagosan az előadás,  mert  a  „termék” először  és lényegében nem más,  mint  az 

intézmény iránti bizalom. Mert a bizalom nélkül nincs jegy-, pláne nincs bérletvásárlás. 

Ezért  nagyon  fontos,  hogy  a  Thália  Színház  és  a  Mikroszkóp  Színpad  esetében  a 

menedzsment,  a  játszóhelyi  sajátosságokra  is  figyelemmel,  pontosan  ismerje  a  nézőt, 

elvárásait, de különleges szolgáltatásával folyamatosan, a közönség ízlése (kulturális nívója) 

emelésének határozott céljával, mindig kicsivel a megmért igények fölé célozzon. 

A nézők  (és  a  működés  környezete)  megismerésének  elsődleges  és  legfontosabb 

eszköze a közönségkutatás.  Ennek egyszerre stratégiai, kutatási és kommunikációs funkciója 

is  van.  Mind  a  stratégia-alkotáshoz,  mind  az  eredményes  működéshez,  meggyőződésem 

szerint, nélkülözhetetlen. Ideális esetben ajánlott, hogy egy színházi intézmény, lehetőleg 5-6 

évente megismételve, három lépcsős kutatást végezzen. 

Első menetben  feltérképezi  a  színházlátogatók  látogatási  szokásait,  szociológiai 

jellemzőit, ízlésüket, elvárásait, pénzügyi erejét. Ez helyi, házon belüli vizsgálat, az előadások 

után, illetve a szünetekben történik. (Reprezentatív vizsgálat, 1000-1500 fős mintán, 15-18 

előadáson,  ülőhelyek  gépi  sorsolásával  választott  válaszadókkal,  önkéntes,  előzetesen 

kiképzett kérdezőbiztosokkal.)

Második menetében a színház feltérképezi ugyanezt a nem-színházlátogatók köreiben. 

Ez lényegében a város felnőtt lakosságára kiterjedő reprezentatív vizsgálat, amelyből a nyert 

adatbázis később a nézőbővítés eredményes műveletének alapja lesz. 

(A színházat  nem látogatók a  város lakosságból:  reprezentatív  kutatás,  legalább 1.000 fős 

minta  a  kerületek  egyenletes  megoszlásával,  a  lakó-nyilvántartásból  gépi  sorsolással 

választott válaszadókkal, interjúzás képzett és gyakorlott kérdezőbiztosokkal.)

Harmadik menetben az intézmény önmaga országos megítélésnek összetevőit  méri, 

általában felkért közvélemény-kutató cég közreműködésével. (Országos reprezentáció, nagy 

közvélemény-kutató megbízásával, omnibusz módszer*, kérdéssor az intézmény ismertségére 

és presztízsére vonatkozik, legalább 1.500 fős, lakónyilvántartóból sorsolt mintán.)
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A három kutatás adatai elemzéséből lehet kialakítani a középtávú stratégiát és a reális 

marketing koncepciót, ami az erőforrások hatékony optimalizálása mellett a sikeres működés 

kulcsa. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a három vizsgálat elvégeztetése nehéz és 

költséges,  egy  átlagos  színház  szakmai  kompetenciáját  és  pénzügyi  lehetőségeit  messze 

meghaladja.  A megvalósítás vagy csak a fenntartó együttműködésével (úgy, hogy a vizsgálat 

a fenntartót érdeklő kérdésekre is kitér) és finanszírozásával, vagy kizárólag uniós pályázati 

forrásból képzelhető el.

Kisebb  felméréseket  természetesen  lényegesen  olcsóbban,  saját  erőkkel 

(önkéntesekkel)  is  végezhet  bármely  színház.  Egy  rövid,  maximum  10  egyszerű  kérdést 

tartalmazó  kérdőívvel  bármely  előadás  szünetében  „sétálhat”  néhány  önkéntes,  ha  előtte 

megfelelő  felkészítést  kaptak,  képesek  könnyen  kapcsolatba  kerülni  a  tetszőlegesen 

kiválasztott nézővel. Az ilyen felmérés azonban nem reprezentatív, ezért eredményeit helyén 

kell  kezelni:  nem  érdemes  nagy  ívű  következtetéseket  levonni,  de  az  adott  előadás 

értékelésére alkalmas lehet.

Érdemes  az  úgynevezett  fókuszcsoportos  vizsgálatokat  is  alkalmanként 

megrendezni. Itt  előre ki kell választani egy nem nagy létszámú kört,  előre meghatározott 

szempont  szerint  –  pl.  támogatók,  szponzorok,  operabarátok,  fenntartók,  gimnáziumi 

irodalomtanárok, stb. –, akikkel a szintén előre meghatározott témákat meg lehet beszélni. 

Vigyázni  kell  a  téma-meghatározások  pontosságával,  és  a  moderátor  személyének 

megválasztásával: itt ajánlott szakképzett szociológust alkalmazni.

A nézőkutatások gyakorlati hasznát, gondoljuk, nem is kell tovább részletezzük, mert 

ez teljesen nyilvánvaló: minden sikeres értékesítésnek alapfeltétele, hogy az eladó ismerje a 

saját vevőkörét. A színház és nézője között is lényegében piaci aktus, eladás/vásárlás történik. 

Csak a közönségről megismert adatok alapján készülhetnek a valóban sikeres kommunikációs 

kampányok – mert tudni kell, pontosan kihez szólunk, és őhozzá éppen hogyan kell –, ott kell 

hirdetni, ahol a potenciális néző él, és tudni kell azt is, melyik médiumban, amit ő használ. 

A műsorterv szerkesztésénél és az előadásszámok meghatározásánál is figyelembe kell venni 

az  ízlést,  az  igényeket  és  az  elvárásokat.  A speciális  színházi  „termékfejlesztések”  és  a 
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szolgáltatások minőségi javítása esetén a lépéseket ugyanígy a nézőkutatásokból megismert 

tények határozzák meg.

Hangsúlyozzuk: egy kulturális (művészeti) intézmény reális jövőképe és erre alapuló 

hosszú-,  vagy  közép-távú  stratégiája  csak  tudományos  módszerekkel,  szakmailag  korrekt 

módon mért és értékelt adatokra épülhet fel.

(Az előző oldal utolsó bekezdésében található * jelöléshez, az omnibusz módszerről:

*A  nagy  véleménykutató  cégek  rendszeresen  végeznek  országos  mintán  tematikus  

felméréseket. Rendszerint lehetőséget biztosítanak arra, hogy korrekt árért más megrendelő is  

csatlakozzon  ehhez  a  maga  8-10  kérdésével,  azaz  „felszálljon”  a  vizsgálatra,  mint  egy  

omnibuszra. A feldolgozást is elvégzik, és készen kínálják.)
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10. A Thália Színház – Mikroszkóp Színpad közönsége
A két  színház  nézőinek  körében  végzett  szakszerű  szociológiai  kutatás  nem  volt, 

legalábbis nem tudunk róla. Így a nézői attitűdökre, viselkedésre, és véleményekre vonatkozó 

ismereteket  csak  a  színház  munkatársaival  folytatott,  és  az  ő  tapasztalataikra  épülő  

beszélgetésekből kaphattunk. 

Ezek szerint a nézők átlagos életkora 40 év körül van. A bérletesek kicsivel inkább 

idősebbek, az ő átlagos életkoruk 55 év. A látogatók nemek szerint megoszlása 60% – 40% a 

hölgyek javára. A jegyvásárlásban is  a  hölgyek döntenek, mégpedig legalább 80%-ban, és 

akkor itt ismét hangsúlyozzuk, hogy ez a jegyértékesítés tapasztalt, rutinos munkatársainak 

véleménye. A kollégák úgy ítélik meg, hogy a nézők iskolázottságát tekintve kb.  70%-uk 

legalább érettségizett. A látogatók kb.70%-a itthon van, azaz budapesti, legfeljebb csak  30%-

uk  jön  vidékről.  Nagyjából  ugyanez  az  arány  a  bérletesek  között  is:  a  70%  bérletes 

túlnyomóan budapesti, míg 30 % lehet a vidéki. 

A munkatársak becsülni tudták a visszatérő látogatók arányát is: kb. 30% egy évadban több 

előadást is megnéz. 

Ennyi mindössze, amit a Thália Színház – Mikroszkóp Színpad nézőiről, nem tudunk, 

csak nagy valószínűséggel feltételezünk. Kifejezetten színházi témájú szociológiai kutatások 

ma, Magyarországon igen ritkák, nézői  körében éves rendszerességgel vizsgálatokat széles 

kőrben az elmúlt  időszakban a Szegedi Szabadtéri  (Szesza.)  végeztetett  és publikált.  Nem 

kifejezetten  a  színházak  nézőiről,  de  olykor  vannak  általában  a  kulturális  fogyasztási 

szokásokat feltáró országos, vagy budapesti kutatások is. Ezek eredményei összecsengenek az 

alábbiakban, mint jellemző fogyasztási szokásokat szemléltető szegedi vizsgálatokéval – sőt, 

az Thália Színház értékesítési  munkatársainak fenti  vélekedésével is –,  így azt  gondoljuk, 

hogy kellő óvatossággal ezek az eredmények általánosíthatóak, és ebben a pályázatban is, a 

Thália Színház jelenlegi és leendő nézőire vonatkoztatva is felhasználhatóak. 

Például ha a nézői  motivációkat  nézzük a színházi műfajok preferáltsága vonatkozásában, 

akkor  a  következő,  az  eddigiekkel  tartalmában  összecsengő  eredményt  kapjuk,  azt 

nevezetesen,  hogy  a  jegyvásárlásról  a  döntést  hozó  hölgyek  műfaj  szerint és  egy  adott 

műfajon belül is a „könnyedebbet” preferálják. 
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Forrás: Kutatási Jelentés, SZESZA. 2009.

A műfajon túl, a konkrét előadás kiválasztásának motiváló tényezői a következőek:

Forrás: Kutatási Jelentés, SZESZA. 2007.

A kulturális fogyasztás szempontjából azonban a legfontosabb mindig az, hogy a lakosság, 

mint  potenciális  nézőközönség  mennyire  mobil,  és  mennyire  jellemző,  hogy  szívesen 

mozdulnak ki az otthonukból. 

A lakosság  legkedvesebb  szabadidő  eltöltési  szokásai  tekintetében  az  országos  mérések 

általánosítható eredményei (pl. TÁRKI, Szonda Ipsos, Gallup) nem térnek el a helyiektől. 

Általánosságban  elmondható,  hogy  az  emberek  többnyire  az  otthon  is  művelhető 
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kulturálódást  preferálják:  olvasás,  tévézés,  kertészkedés,  aktív  pihenés,  barkácsolás, 

gyerekekkel, unokákkal való törődés, baráti összejövetelek. 

A felnőtt lakosság kisebbik fele nem is szívesen mozdul ki az otthonából, azonban örvendetes, 

hogy a kicsivel nagyobbik felének ez nem okoz problémát. 

A  kultúrafogyasztási  szokásokat  elemző  szociológiai  kutatások  ide  vonatkozó 

megállapításainak általános jellemzői szerint, a válaszadók háromnegyede inkább a pihentető, 

szórakozást nyújtó kulturális eseményeket keresi, szemben az intellektuális élményt nyújtó, 

elgondolkoztató programokkal.  Utóbbit a felnőtt lakosság mindössze 26,6%-a igényli. 

A többség  tehát  kimozdul,  de  nem  katarzissal  járó  művészeti  élményt  akar,  hanem  csak  

szórakozni. 

A hivatkozott kulturális fogyasztást mérő vizsgálatban (Kutatási Jelentés –SZESZA. 2007.), a 

felmérést végző szakembereknek sikerült szegmentálni a felnőtt lakosságot, mégpedig négy 

nagy csoportra: 

Az

„eljáró-populáris”

csoport

döntően  a  szórakozást,  kikapcsolódást  nyújtó  kulturális 

termékeket  fogyasztja,  nagy számban fiatalok,  a  középfokú 

iskolai  végzettség  dominál.  Többségükben  egyedül  élnek, 

munkában állnak, vagy tanulnak, beosztással jól megélnek a 

jövedelmükből, kifejezetten mobilak, könnyen kimozdíthatók 

otthonról.

Az

„eljáró-intellektuális”

Csoport

tagjai inkább a középső korcsoport, ők is mobilak, szívesen 

kimozdulnak otthonról, többségükben egyedül élnek, állásban 

vannak,  általában  jó  anyagi  körülmények  között.  Ők  a 

legmagasabb  iskolai  végzettségűek,  és  elsősorban  az 

igényesebb kulturális fogyasztás jellemzi őket. 

Ők adják a színházi törzsközönség gerincét.

Az

„otthonülő-intellektuális” 

csoport

tagjai  a  középső-,  és  legidősebb  korcsoport,  nehezen 

mozdulnak  ki  otthonukból,  többségük  párkapcsolatban  él, 

sokan közülük jó, de sokan rossz anyagi körülmények között. 

Őket  az  igényesebb  kulturális  fogyasztás  jellemzi,  enyhe 

többségük diplomás.
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Az

„otthonülő-populáris”

csoport

Ide azok tartoznak, akik a legidősebbek, sokan nyugdíjasok, 

többségükben  alacsony  iskolai  végzettségűek,  akik  már 

nehezen  mozdulnak  ki  otthonukból.  Többségük 

párkapcsolatban  él,  anyagi  körülményeik  általában  a 

legrosszabbak, és főleg a könnyed, szórakoztató, kikapcsolást 

szolgáló kulturális fogyasztás jellemzi őket. 

Tehát a színházak törzsközönsége döntően a második, és kisebb számban az első  csoportból 

áll,  a harmadik  tekinthető tartaléknak,  a  negyedik  csoport  azonban nehezen megnyerhető, 

legfeljebb ritkán, csak egészen különleges alkalmanként. 

Meggyőződésünk, hogy a fenti adatsorok országos méretekben általánosítva is helytállóak, 

ezért a Thália Színház – Mikroszkóp Színpad nézőire is alkalmazhatóak. Meggyőződésünk 

továbbá  az  is,  hogy  a  színházak  hatékonyabb  működtetése  érdekében  a  nézőkutatások 

elengedhetetlenek,  ezeket  el  kell  végeztetni,  ez  a  munka  amúgy  a  stratégia-alkotáshoz  is 

feltétlenül szükséges.
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11. Marketing, PR

Alapvetés
 A marketing és a marketing-kommunikáció helye a mai modern színházban.

Biztos vagyok abban,  hogy a  mai  magyar színházi  felfogással  és gyakorlattal  ellentétben, 

hogy egy intézmény, egy produkció, de akár egy művész  is ugyanúgy „értékesíthető”, avagy 

„eladható”, mint bármely termék vagy szolgáltatás. A művészet és gazdaság összefonódása 

szükségszerű  a  modern piacgazdaságban, a mindkét oldal  javát szolgáló együttműködések 

pedig szakmai és anyagi sikerekhez segíthetik hozzá így őket.

 A színházi kommunikáció ma általában Magyarországon, Thália Színházban és a 

és Mikroszkóp Színpadon konkrétan.

A marketing-kommunikáció alkalmazásával  szakszerűen ma, a budapesti a színházak közül, 

kevesen élnek. Ha élnek is, akkor is csak egy-egy eszközével, rendszerint nem professzionális 

módon. A színházi struktúra elavultsága magával hozza a modern marketing-kommunikáció 

pusztán  propagandává  degradálását.  Pedig  számtalan  példa  áll  előttünk,  ha  nyugatra 

tekintünk.

A  sajtóreferens,  a  média-menedzser,  a  reklámfőnök,  a  kommunikációs vezető mind-

mind elfogadott státuszok, ismert és használt elnevezések a magyar színházi világban is. Ám 

jobbára csak elnevezések. Nincs kellő ismeret, szándék, számtalan esetben forrás sincs, hogy 

a szakmai és anyagi siker érdekében (hangsúlyozom, érték-központú színházról beszélek!) a 

különböző ismert marketing technikákat alkalmazzák.

A Thália  Színházban  is  foglalkoznak kommunikációval,  de  igencsak  decentralizált 

szemlélettel, és csak egy-egy kampány során. Az elmúlt időszakban ugyan jelentős előrelépés 

volt a vizuális megjelenés tekintetében, ám ez többnyire csak modernkedő megvalósítás volt, 

nem  pedig  kommunikációs  szemléletű  kreatív  tervezésre alapuló  munkafolyamat.  Ennek 

hiánya okán nem is alakult ki a csak Tháliára jellemző egyediség, a „Thália brand”. 

A  Mikroszkóp  színpad  esetében  nem  beszélhetünk  tudatos  marketing-

kommunikációról,  ez  itt  teljességgel  hiányzott.  Az  összes  érdemi  aktivitást  a  lemondott 

igazgató személyéhez köthető kommunikáció jelentette.
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A következő  fejezetekben igyekeztünk összefoglalni, miként lehetne valós sikereket 

elérni tudatosan szervezett – profibb és összehangoltabb – kommunikációval.

A következő  pontokban  kizárólag  a  marketing-kommunikációs  vonatkozások  tekintetében 

teszünk néhány fontos megjegyzést.

„Kommunikáció”

Minden  kommunikációs  tevékenység  alapja  az  adott  intézmény  marketing 

stratégiájának meghatározása,  hiszen a kommunikáció maga csak a piac befolyásolásának 

egyik  eszköze.  Ahhoz  tehát,  hogy  a  megfelelő  eszközöket,  technikákat,  stb.  kiválasszuk, 

előbb meg kell fogalmazni a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad marketing-stratégiáját, 

majd az arra épülő marketing-kommunikációs koncepciót, és stratégiát.

Kijelentjük, hogy csak a színházak szervezeti és működési struktúrájának megfelelő 

átalakításával van esély valóban értékteremtő, szakmai és anyagi hasznot is hozó, a modern 

piacgazdaságba illeszkedő művészeti intézményt üzemeltetni.

A „Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad” nevű színházat márkává kell fejleszteni. 

Ugyanúgy, mint ahogy márka pl. a Coca-Cola, a T-Mobile, vagy a Nivea (hogy csak néhány 

közismertet  említsek).  Emellett  a  nézőknek  kialakult  beállítódásait  befolyásolni,  részben 

változtatni  is  szeretnénk. Ennek alapja  viszont  a  Thália Színház és  a Mikroszkóp Színpad 

márkaképének konkrét  megfogalmazása,  aminek egyrészt  az  arculatban,  másrészt  minden 

kommunikációs akcióban, sőt, aktusban is maximálisan tükröződnie kell. 

Véleményünk szerint az intézményi márkaképet a következők határozzák meg:

 A színházban visszatérően fellépő ismert művészek, sztárok közreműködése

 A Thália Színház befogadó színházi jellege, tereinek sokféle lehetősége, de mégis 

egységessége, 

 a  Mikroszkóp  Színpad  egyedisége,  a  pesti  kabaréhoz  kapcsolható  valamikori 

legendája  speciális  érték:  mindezek  egyediségét,  megkülönböztethetőségét  is 

adják.

 Budapesten, a nagyvárosi pezsgő élet szívében, bőséges a színházi kínálat, akár 

komplex kiegészítő szolgáltatásokkal is igénybe vehető. 
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 A  színházak  egyedi  művészi  célkitűzései,  a  kor  szelleméhez,  fogyasztói 

szokásaihoz igazodó előadásokkal.

 Korszerű,  nyitott,  egyben  a  tradicionális  értékeket  is  képviselő  művészeti 

intézmény.

A kommunikáció alanyai lehetnek:

 Az intézmény

 A Thália Színházban és a Mikroszkóp Színpadon fellépő művészek

 A bemutatásra kerülő művek

 A  vezető, a Thália Színház igazgatója

Az utóbbi két csoport az ún.  sub-brand,  azaz olyan „al-márkák’”, melyek a Thália 

Színház és Mikroszkóp Színpad korábban meghatározott márkaképének megfelelően jelennek 

meg  a  nyilvánosság  előtt,  természetesen  a  maguk  egyediségének  hangsúlyozásával. 

(Rendkívül fontos – és ezt gyakran nem tartják be – a konzisztencia, hiszen egy-egy művész, 

vagy  az  igazgató,  főrendező,  stb.  nyilvános  megjelenése  esetén  a  Thália  Színházat  és 

Mikroszkóp Színpadot  képviseli,  az  ő  nevük erősíti,  hitelesíti  az  intézményt,  és  fordítva. 

Amennyiben nem vesszük figyelembe, hogy kinek a nevében és miről kell beszélni, soha nem 

fogunk tudni sikeresen kommunikálni.) 

Ehhez képest természetesen minden esetben – legyen az produkciós vagy személyes 

megjelenés  –  egyértelműen,  egyszerűen,  és  lényegre-törően  kell  fogalmaznunk,  hogy  az 

üzenet  ne csak eljusson a közönséghez, hanem  abban a formában jusson el,  amelyet erre 

megválasztottunk. Ezért is igyekeztünk a Thália Színház és Mikroszkóp Színpad kialakítandó 

márkaképét érthetően megfogalmazni.

Kommunikációs stratégiánk megalkotásakor el kell határozni, hogy pontosan kihez, 

kikhez is szóljunk. Az elérendő célcsoportok tágabb értelemben: 

 a Thália Színház és Mikroszkóp Színpad saját, eddig is járó közönsége

 a Thália Színházba és Mikroszkóp Színpadra nem járók, mint potenciális közönség

 a  Thália  Színház  kínálatát  korábban  élvezni  nem  tudó,  fővárosba  látogató 
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külföldiek

 a színházak szolgáltatásait aktívan nem igénybe vevők. 

Fentiekre figyelemmel kell értékelni és újragondolni a Thália Színház és Mikroszkóp 

Színpad  arculati  elemeit,  melyek  konzisztensek  a  márkával,  adott  esetben  alkalmasak  a 

szükséges  üzenetek  hatékony  eljuttatására,  és  természetesen  jól  megkülönböztethetővé,  

egyedivé és korszerűvé teszik az intézmény vizuális képét.

Itt  is  szeretnénk ismét  hangsúlyozni a nálunk még szokatlan,  de a tervezés alapját 

képező  piackutatás  fontosságát.  A közép-,  és  hosszú  távú  sikeres  működés  alapja,  hogy 

pontosan tisztában legyünk azzal:  mit szeretne a közönség,  milyen kép alakult  ki  benne a 

színházakról, a produkciókról, stb. Természetesen az első kutatás eredményei alapján megtett 

szükséges – és lehetséges – korrekciókkal, később újra, egy ellenőrző kutatás keretében kell 

beszerezzük az ún. „follow-up” információkat.

A hatékony kommunikációs tevékenység során az alábbi grafikonban jelzett eszközök 

komplex alkalmazása feltétlenül szükséges. (Természetesen a felsorolás átfogó, most nem egy 

konkrét kampány elemei meghatározásáról van szó.)

Reklám 

Régebben úgy volt, hogy a klasszikus médiumok igénybevétele elkerülhetetlen és feltétlenül 

szükséges  ahhoz,  hogy  a  szélesebb  nézői  rétegekhez  szólni  tudjunk.  Ám mára  a  helyzet 

jelentősen megváltozott, és nem célszerű már a reklámozás eddigi útjait járni. Az általánosnak 

tekinthető szegedi kutatások évről-évre nagyjából ugyanezt mutatják a nézők kommunikációs 

csatornáit (a tájékozódás helye a reklám helye is) firtató kérdésekre adott válaszokban:
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Forrás: Kutatási Jelentés, SZESZA. 2010.

Az  informális  hírterjesztés  jelentőségét  nem lehet  eléggé  hangsúlyozni.  A Szesza- 

városi kulturális fogyasztási szokásokat elemző vizsgálatainál, már 2006-ban 39%-os súlyával 

a barátok ajánlása vezette az információszerzés rangsorát,  2010-ben ez visszaesett  a még 

mindig igen előkelő negyedik helyre (tavaly harmadik volt), az internet viszont őrzi vezető 

helyét.. 

A nézők tájékozódásában a sajtó szerepe – az elektronikusé és a nyomtatotté egyaránt – évről 

évre csökken, míg az informális forrásoké (visszatérő vendég, illetve barátok), és az interneté 

pedig már évek óta erőteljesen növekszik. 

A 2007-es,  a  szegedi  lakosság  kulturális  fogyasztásának szerkezetét  vizsgáló  kutatás  már 

megállapította, hogy az internet-használata terjed, de egyelőre – a szegediek legalábbis – a 

netet  inkább  tájékozódásra,  mint  vásárlásra használták.  Akkor  ezt  a  kutatók  az  alábbi 

grafikonnal szemléltették:
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Forrás: SZESZA- városi kulturális fogyasztási szokások vizsgálata – 2007.

Ennek megfelelően az  online reklám  használata különösen fontos a XXI. században, nem 

beszélve  arról,  hogy a  fiatalabb rétegek elérésének egyik  leghatékonyabb útja  az internet 

(ideértve a fajlagosan alacsonyabb költségeket is a többi médiumhoz képest).

A  web2 megjelenése  és  erőteljes  térhódítása  a  Thália  Színház  és  Mikroszkóp  Színpad 

kommunikációjában  is  kiemelt  szerepet  kell  kapjon.  E  felületeken  igen  hatékony  módon 

szólítható meg a közönség, illetőleg nézőink az eseményeinkről maguk kezdeményezhetnek 

hiteles,  és  éppen  ettől  nagyon  hatékony  kommunikációt.  A Web  az  utóbbi  időszakban 

nemcsak  a  szöveges,  hanem  a  videó-tartalmak  számára  is  ideális  publikálási  felület.  A 

színházi események, a népszerű művészek és a színpadi háttérmunka különlegesen izgalmas 

tartalom a felhasználók számára.

PR

A PR, vagy más néven a szervezeti kommunikáció a Thália Színház és Mikroszkóp Színpad 

kialakítandó  image formálásának  ez  az  egyik  legfontosabb  eszköze,  így  erre  különösen 

komoly hangsúlyt kell fektessünk.

Sokan leszűkítik a public relations területét a sajtókapcsolatok területére – hibásan. 

Magától értetődő, hogy a Thália Színház és Mikroszkóp Színpad szervezett kapcsolatainak 

összességébe egyrészt igencsak beletartozik a fenntartóval, más színházakkal, művészeti és 

egyéb kulturális intézményekkel, a turizmussal való folyamatos és minőségi kapcsolattartás 

(külső pr), másrészt a Házon belüli kommunikáció (belső pr) is. Ez utóbbi fontosságát most 
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talán nem kell részletezni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen méretű művészeti intézmény 

sikeres és hatékony működtetéséhez ez nélkülözhetetlen.

Természetesen fontos, hogy a hazai és külföldi sajtóval harmonikus kapcsolatokat ápoljunk, 

őket folyamatosan tájékoztassuk, ezzel mintegy bevonjuk őket az intézmény életébe. 

E tevékenységünk körében különböző eseményeket, rendezvényeket tartanánk (például sajtó-

reggelik, sajtó-beszélgetések, bemutató előadások utáni fogadások, stb.) A kulturális életben 

általában  fontosak  az  olyan  happeningek,  amelyek  színesítenek  egy-egy  eseményhez, 

bemutatóhoz  kapcsolódó  kommunikációt,  és  amelyek  egyediségükből  és  aktivizáló 

hatásukból kifolyólag képesek erőteljesen mozgósítani a megszólított célcsoportot.

Hasonlóan újszerű és pozitív attitűdöt válthatnak ki a jótékonysági események, támogatások, 

együttműködések.

Ezzel  együtt  különösen  fontos  hangsúlyozni,  hogy  fel  kell  készülni  az  esetleges 

kríziskommunikációra is, melyet a szervezeti  és működési átalakítások miatt valószínűleg az 

első időszakban alkalmaznunk kell.

Szponzorációk és pályázatok

A Thália Színház és Mikroszkóp Színpad sikeres működéséhez a jövőben sokkal szélesebb 

körben szükséges a pénzzel, illetve médiafelülettel támogató partnerek együttműködése. Úgy 

gondolom, a Ház adottságai (termei, egyedisége) és a bemutatásra kerülő produkciók garantált 

színvonala  olyan előnyök lesznek,  amelyek számos támogató számára vonzóvá válhatnak. 

Állíthatjuk  ezt  annak  ismeretében,  hogy  az  utóbbi  időszakban  már  számos  nagy  hirdető 

kulturális eseményeken keresztül kommunikál saját célcsoportjával, ami szintén bizakodásra 

adhat alapot. A Thália Színház és Mikroszkóp Színpad rendelkezésére álló termek és felületek 

(nagyterem,  kiadványok,  előcsarnok,  jegyek,  stb.)  további  pozitívumot  jelentenek  ilyen 

együttműködés esetén.

Természetesen, a hazai és uniós pályázatok folyamatos figyelése elengedhetetlen a további 

források előteremtése érdekében.
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Honlap- web

A Thália Színház és Mikroszkóp Színpad honlapját folyamatosan tovább kell fejleszteni.

Az  a  cél,  hogy  az  intézményi arculatnak  vizuálisan  megfelelő,  nagymértékben 

felhasználóbarát,  interaktív,  igen  könnyen  áttekinthető,  egységes,  informatív,  és  főleg 

minőségi site-ot hozzunk létre.

Az olyan alapvető  információkon túl,  mint a társulat,  a produkciók, a játszási  napok, stb. 

szükséges interaktív részeket (fórumokat) is létesíteni. 

Az oldal informatív jellegét azért is szükséges a lehető legjobban erősíteni – folyamatosan 

érdekes  információkkal,  adatbázisokkal  feltölteni  –,  hogy ezzel  az  a  nézői  érdeklődést,  a 

látogatottságot  is  növeljük,  és  így  az  oldalakat  valóban  értékes,  ténylegesen  eladható 

médiummá fejleszthetjük.

Az internetes jelenlét egyik legerősebb formája a web2, amely alkalmazások jelenleg csekély 

számúak és kezdetleges mértékűek. 

Kiemelten  fontos,  hogy  a  kulturális  szolgáltatók  erős  (pót)közösségi  élményt  tudjanak 

nyújtani.  A  web2-es  alkalmazások  jobbára  kitöltötték  ezt  a  közösségi  élmény-hiányos 

vákuumot, kielégítették az erre jelentkező társadalmi igényt: az iwiw, a facebook, a wikipedia, 

és az összes web2-esn szolgáltatás ennek köszönheti robbanásszerű sikereit. 

Érdemes  lehet  a  Thália  Színház  és  Mikroszkóp  Színpad  saját  netes  közösségét  kolónia 

jelleggel létrehozni, illetve a meglévőt úgy átstrukturálni, hogy az újszerű kapcsolati hálók 

működtetésével a résztvevők megosszák egymással, de főleg érdeklődő „külsős” barátaikkal 

színházi élményeiket.
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12. Bel-, és külföldi szakmai kapcsolatok

Bel-,  és  külföldi  szakmai  kapcsolatok  tekintetében  jelentősek  a  már  meglévő  intézményi 

kapcsolatok és személyes kapcsolatrendszerek a Thália Színházban. 

Személyes kapcsolataimat illetően, számos bel-, és külföldi színházban dolgoztam már, mint 

tag,  vagy meghívott  vendég,  és  –  tudom – más színházak is  szívesen együttműködnének 

velem. A mellékelt szándéknyilatkozatok igazolják ezt. 

Intézményi  kapcsolatok  tekintetében,  a  Thália  Színház  már  megteremtett  intézményi 

kapcsolatait felhasználva, azokat tovább bővítve szeretnék dolgozni. Ezek lehetőségét szintén 

szándéknyilatkozatok bizonyítják. 
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13. Üzleti terv (2012 -2016)

– a pályázat ezen része nem került publikálásra --
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14. Átalakulás (Egyesülési tervezet)

A pályázatban megfogalmazott  ,  a  Thália  színház Nonprofit  kft  és a Mikroszkóp Színpad 

Nonprofit kft összeolvadásának tervezett menete az alábbiak szerint :
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15. Szervezeti felépítés tervezete
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