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Személyes motiváció 
 

Az igazgatói pályázat megírására leginkább az önkormányzat által meghirdetett művé-

szeti koncepció motivált. A Magyar Dráma Műhelyét létrehozni és működtetni 

nagyszabású, megtisztelő vállalkozásnak tekintem. Ez nemcsak egy újabb színház 

létrehozását teszi lehetővé Budapesten, hanem egy pezsgő szakmai és nézői viszony 

kialakításának feltételét teremtheti meg; valós színházi körülmények között segítheti a 

magyar klasszikus és magyar kortárs drámairodalom megújulását: a döntően magyar 

színdarabokat játszó Új Színház értő és érdeklődő nézők figyelmének közepette for-

málódhat.  

Húsz éve dolgozom színházrendezőként, ennek körülbelül felét vidéki színházaknál 

töltöttem, felét Budapesten. Így a népszínházi és a művészszínházi működés terén 

egyaránt van tapasztalatom. Úgy gondolom, az elmúlt húsz év és az ebből következő 

színházi és vezetői gyakorlat mind emberileg, mind szakmailag alkalmassá tett egy 

ilyen pozíció betöltésére. 

Egy Európában egyedülálló színházi központ létrehozásának esélyét látom a pá-

lyázati kiírásban. 

A nemzeti dráma múltja, jelene és jövője azért fontos, mert egy nép leginkább a nyel-

vében hordozza hagyományát és nemzeti identitását. A magyar író pedig láthatatlan 

hajszálgyökerek millióin keresztül szívja magába a körülötte élők sorsát, gondolkodá-

sát, érzelmi és társadalmi életét, míg az össze nem áll egy történetté, amit aztán olva-

sók, nézők sokasága szív magába, rág meg, értelmez, s e történet aztán – jó esetben – 

gondolkodásra készteti önmaga és környezete sorsával kapcsolatban: polgárként visel-

kedik egy kulturális élettérben.  

Véleményem szerint (a pályázati kiírást mélyen átgondolva) valóban kell egy hely, 

ahol dramaturgokkal, írókkal, színészekkel, rendezőkkel, díszlet- és jelmeztervezők-

kel, zeneszerzőkkel és koreográfusokkal egy olyan Magyar Dráma Műhely jön létre, 

amelynek áldozatos munkája nyomán újra sikk és divat lesz magyar drámákat nézni: 

mert a magyar dráma izgalmas, elgondolkodtató és szórakoztató tud lenni, amellett 

vagy éppen azért, mert nemzeti karakterénél fogva néha személyesebben képes meg-

szólítani minket, mint más nemzetek íróinak más történetei. 

Célom egy hagyományaira büszke, de progresszív és elhivatott Magyar Dráma 

Műhely megteremtése. 

Hargitai Iván, rendező  
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Bevezető: A Magyar Dráma        
Műhelye 
 

Az Új Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat klasszikus és kortárs magyar 

színpadi művek, kísérletező műfajok bemutatását nevezi meg a színház elsődle-

ges feladataként. A pályázó számára óhatatlanul felmerül a kérdés, mik azok a 

szellemi kihívások, mik azok a szakmai szempontok, amelyek igazán létjogo-

sulttá tehetnek egy elsősorban magyar műveket játszó színházat Budapes-

ten; mi az, amire a közönség különösen kíváncsi vagy fogékony lehet egy ilyen 

színházban.  

A kérdés nem szentségtörés, hiszen Budapest (és az ország) összes színháza 

rendszeresen játszik klasszikus és kortárs magyar szerzőket, a legtöbb színház 

számára ez kiemelten fontos feladat repertoárjuk építésében. A tavalyi évadban 

csak Budapest nagyobb színházait számba véve közel hatvan magyar darab volt 

műsoron. Nyilvánvaló: önmagában attól nem lehet és nem is lesz semmi érde-

kessége, különlegessége, sőt jelentősége egy színháznak, hogy nem csinál mást, 

mint magyar darabok bemutatóit sorjázza egymás után. Még akkor sem, ha ezek 

a darabok valóban a magyar színpadi irodalom remekművei vagy igazi színházi 

csemegék – és nem valami félreértelmezett kultúrpolitika szomorú mementói. 

Semmiképp sem elegendő tehát általában magyar évadokat tervezni ahhoz, 

hogy a kiírásnak méltón feleljen meg egy színház. Feltétlenül fontos teljes kö-

rűen képviselni a magyar színpadi műfajokat, tágítani a műfaji határokat 

(zenés műfajok, verbatim-dokumentumszínház, fizikai színház, improvizáció 

alapú színház), és mellé olyan műhely-programot felépíteni, amely évadokra 

előremutatóan képes sajátos arculatot teremteni a színháznak, új és új mű-

veket létrehozni a magyar színházi életnek. 

Tehát pályázatomat, a Magyar Dráma Műhelyére vonatkozó terveimet, elképze-

léseimet annak mentén építem fel, hogy az Új Színház bemutatói, szakmai prog-

ramjai, műhelymunkái olyan egymást generáló, egymásra ható szellemi folya-

matokat hozhassanak létre, amelyek megtermékenyíthetnek szerzőket, alkotókat 

és társművészeteket, és szélesebb körben kelthetik fel a közönség érdeklődését 

az ott folyó munka iránt. 
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Gondolatmenetemnek, terveimnek három alappillére van: 

I.  A magyar drámairodalom megközelítési lehetőségei – ez a színház alap-

programja, amely megkülönböztetetten szem előtt tartja elfeledett klassziku-

sok újra felfedezését jó írók, dramaturgok és rendezők közös munkája révén; 

átiratok ösztönzését; a nagy klasszikusok külföldi rendezők által való újra-

gondolását. A magyar széppróza színpadra vitelét új adaptációk vagy újabb, 

kísérletezőbb színházi műfajok segítségével. De egyszer-egyszer ide tartoz-

hat a nagy klasszikusok hiányzó újrafordításainak megrendelése is neves 

íróktól-műfordítóktól. Az alapprogram másik legfontosabb feladata a kortárs 

drámaírók folyamatos ösztönzése bemutatókkal, műhelymunkával, pályáza-

tokkal és sorozatos felolvasószínházi előadásokkal. Az új és napjainkra je-

lentős teret nyerő színházi formák – olyanok, amelyek nem elsősorban az 

írott szöveg felől közelítik meg az alkotófolyamatot, de végeredményként 

sok esetben érvényes színpadi szöveg teremtődik az előadásban – éltetése, 

serkentése. 

II.  Új Zenei Műhely – a magyar színpadi zenés műfajok ösztönzése, kamara-

operák bemutatása, kortárs és fiatal zeneszerzők bemutatkozási lehetősége. 

III.  Örökbefogadó program – színházi alkotók és alkotócsoportok befogadása, 

támogatása és ösztönzése, különös tekintettel új előadások létrehozására. 

 

Egy ennyire összetett feladatkört magára vállaló színház azonban csak több, 

más-más téren gazdagon felkészült munkatárs közreműködésével válthatja be a  
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hozzá fűzött reményeket. Az alább felsorolt kollégák legközvetlenebb munka-

társaim lennének, akikkel magát a pályázatot is közösen gondoltuk végig:
1
 

 

Dobák Lívia, dramaturg 

Koltai M. Gábor, rendező 

Novák Eszter, rendező 

Perczel Enikő, dramaturg 

Selmeczi György, zeneszerző 

Szokolai Brigitta, dramaturg 

  

                                                 
1
 A pályázatban felsorolt három állandó rendező által eddig színpadra vitt magyar darabok: Hargitai Iván: 

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak; Márai Sándor: Kaland; Örkény István: Sötét 

galamb; Kosztolányi Dezső: Édes Anna; Füst Milán: Catullus; Karinthy Frigyes: Holnap reggel; Tersánszky 

Józsi Jenő: Kakuk Marci; Németh Ákos: Júlia és a hadnagya, Lovass Anita, Autótolvajok; Spiró György: Az 

imposztor; Egressy Zoltán: Reviczky; Nagy Ignác: Tisztújítás; Csikós Attila: Cartes postales; Heltai Gáspár: 

Róka-rege; Móricz Zsigmond – Tasnádi István: Annuska; Gádor Béla – Tasnádi István: Othello Gyulaházán; 

Zerkovitz Béla: Csókos asszony; Móricz Zsigmond – Závada Pál: Bethlen; Tasnádi István: Finito; Egressy 

Zoltán: Portugál; Závada Pál: Jadviga párnája; Pinter Béla: Szutyok. Novák Eszter: Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde; Barta Lajos: Szerelem; Bródy Sándor: A tanítónő; Szép Ernő: Patika; Parti Nagy Lajos: 

Ibusár; Selmeczi György: Spiritiszták; Orbán György: Bűvölet; Ábrahám Pál: 3:1 a szerelem javára, Bál a 

Savoyban; Csiky Gergely: Buborékok; Hamvai Kornél: Kitty Flynn; Magyar menyegző; Lőrinczy Attila: 

Celestina; Tasnádi István: Titanic vízirevü; Zenebona (Magyar költők gyerekverseiből); Kárpáti Péter: Első 

éjszaka avagy az utolsó, A negyedik kapu, Tótferi, Rumcájsz a rabló, Világvevő, Nick Carter, Az öldöklő 

tejcsarnok, Búvárszínház. Koltai M. Gábor: Csokonai Vitéz Mihály: Tempefői; Petőfi Sándor: Tigris és hiéna; 

Tamási Áron: Énekes madár; Weöres Sándor: A kétfejű fenevad; Füst Milán: Boldogtalanok, A lázadó; Heltai 

Gáspár: Hasmese; Forgách András: Tragédia; Bódy Gábor: A tüzes angyal; Lőrinczy Attila: Balta a fejbe;   

Jeles András: Árvák 
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MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ –          
A MAGYAR DRÁMAIRODALOM 
MEGKÖZELÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 
 

KLASSZIKUSOK 

 

A vitrintől a színpadig 

Színháztörténetünk számos ismert vagy elfeledett remekművet tart számon, 

amelyet eredeti formájában igen problémás színpadra állítani; nyelvezetük 

nehezen fölfejthető a mai fül számára, szerkezetük egyenetlen, és olyan is akad, 

amit szerzője töredékben hagyott. Némelyikről az is elmondható, hogy keletke-

zése idején (a német vagy francia nyelvterülettől eltérően) még nem állt rendel-

kezésre olyan élő és virágzó színházi kultúra, amely a “könyvdrámától” a szín-

pad gyakorlata felé mozdíthatta volna szerzőjét. Mégis rengeteg van köztük, 

amely – a bennük rejlő drámai lehetőségek, kérdésfelvetések, egyedi vagy 

meglepően modern látásmódjuk miatt – színpadra kívánkozik, és a folyton 

megújuló színpadi nyelv is újra meg újra felfedezi őket: így az elmúlt évszá-

zadban szokássá és szükségessé vált az eredeti anyagok újragondolása, át-

alakítása, kiegészítése, befejezése.  

E gyakorlat korántsem új keletű. Az ember tragédiájának ma ismert változata 

Arany János keze nyomát viseli magán; a Bánk bánt Hevesi Sándor dolgozta át 

1928-ban, Vörösmarty Mihály hajdani észrevételeinek figyelembevételével, Ily-

lyés Gyula 1976-os változata pedig évtizedekig uralta a magyar színpadokat. 

Idővel aztán mindegyik verzió helyett (illetve mellett) születtek újabb és újabb 

variációk, az alig észrevehető nyelvi és dramaturgiai beavatkozásoktól kezdve a 

nagyívű, adott színpadi víziókat szolgáló szövegváltozatokig. Irodalmunk olyan, 

szinte már kanonizálódott átdolgozásokat ismer, mint a Móricz által kiigazított 

Magyar Elektra (Bornemisza Péter műve), vagy a szintén Illyés által leporolt 

Teleki-színmű, A kegyenc. Petőfi Tigris és hiénája, Csokonai Tempefőije, Vö-

rösmarty A fátyol titka című darabja eleve befejezésre szoruló, torzóban maradt 

alkotás. Spiró György Ruszt József számára dolgozta át Katona József művét, a 
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Jeruzsálem pusztulását, Vörösmarty-átiratát, a Czillei és a Hunyadiakat pedig bő 

évtizede mutatta be a Nemzeti Színház – mindezek a művek markáns írói be-

avatkozás nélkül elfeledve porosodnának a könyvtárak polcain, legfeljebb iroda-

lomtudósok érdeklődésére tartva számot. Az utóbbi két évtizedben Jókai Mór, 

Bíró Lajos, Tóth Ede, Heltai Jenő, Csiky Gergely tetszhalott, már-már elfeledett 

drámái és vígjátékai keltek új életre a dramaturgok, írók és rendezők keze alatt, 

Szigligeti Ede Liliomfija pedig jelen pillanatban egyszerre fut nagy sikerrel az 

Örkény Színházban a Mohácsi-testvérek átiratában és Budaörsön, ifj. 

Vidnyánszky Attilának és társainak fiatalos, improvizatív változatában. 

 

Befejezett töredékek, restaurációs munka 

Peter Brook annak idején irigyelte a világ összes, nem angol nyelvű színházát, 

mert a nyelv változásaival lépést tartva újra meg újra lefordíthatják maguknak 

Shakespeare-t. A szöveggel való munka, legyen bár laikusok számára észre-

vehetetlen, de a kész produkciót mégis alapjaiban meghatározó finomhan-

golás vagy éppen bátor és paradigmaváltó vállalkozás, azóta a színház min-

dennapi gyakorlatává vált. A nyelvi restauráció csak egy a számos elvégzendő 

feladat közül. “Az eredeti bármikor levehető a polcról, azt nem mossa el egy 

átdolgozás”, írja egyik kortárs színházi szerzőnk, és a fonákját is határozottan 

állíthatjuk: a klasszikusainkról való közös gondolkodás mindig egy-egy bátor és 

kíváncsi előadás kapcsán frissül fel, kap újabb impulzusokat. Ez a színházi gon-

dolat azzal a lehetőséggel is kecsegtet, hogy a praktikus, leporoló jellegű drama-

turgiai munkán túllépve két szerző folytat szellemi dialógust a színpadon, egy 

klasszikus és egy kortárs. 

E szövegvariácók mögött nem a szerzővel szemben tanúsított tiszteletlenség 

húzódik meg, hanem az az erőteljes szándék, hogy az eredeti művek problema-

tikája a lehető leggazdagabban, a színész és a néző számára egyaránt izgalmas 

találkozási lehetőséget kínálva mutatkozzék meg, a maga gondolati teljességé-

ben.  

A klasszikus magyar dráma iránt elkötelezett színházcsinálót nemcsak az a cél 

vezérli, hogy elfeledett darabokat ásson elő a kriptából, és tegyen revelatívvá. 

(Hány színházi ember szájából hallani, hogy “Szép és izgalmas anyag, de el-

játszhatatlan!” – pedig ha a legfontosabb kapcsolódási pont, az érvényesnek vélt 

gondolat megvan, akkor csak a befektetett munka hiányzik; sokszor pedig ennek 
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hiányában választja a színház a könnyebb ellenállást, és tűz műsorára kevesebb 

előkészítést igénylő, de unalomig játszott darabot.) De mindemellett az is felada-

ta, hogy az ismert vagy ismertnek vélt klasszikusoknak újra meg újra nekiru-

gaszkodva új értelmezéseket mutasson fel, minél többféle színházi nyelv mér-

legén méresse meg a régi szövegek érvényességét, a szövegcentrikustól a fizikai 

színházig, az elemzésre épülőtől a vizuális költészetig; ütköztesse a szerző korá-

nak problematikáját az előadás közönségének és alkotóinak személyes és köz-

életi kérdésfölvetéseivel, és mindezeken keresztül gazdagítsa azt a dialógust, 

amely évtizedeken vagy évszázadokon átívelve az adott mű köré szövődik, és az 

adott művön keresztül gondolkodik a világról. 

 

Széppróza-adaptációk 

E felvetés nyomán egy mostohán kezelt műfajról, a regényadaptációról is ár-

nyaltabban gondolkodhatunk. Néhány bátor és személyes indíttatású példától 

eltekintve e műfaj jelenleg kimerül a kötelező olvasmányok színpadra al-

kalmazásában, azon belül is a cselekményről kivonatosan számot adó, érettsé-

gire készülő diákok munkáját megkönnyítő (vagy inkább helyettesítő), illusztra-

tív jellegű produkciók létrehozásában. Ehelyett olyan bátor dramaturgiájú, felfe-

dezésszámba menő adaptációk létrejöttéhez járulhatunk hozzá, amelyek valódi 

színházi eseménnyé, újonnan születő kortárs drámává emelik Jókai, Mik-

száth vagy Móricz egy-egy kevésbé ismert regényét, novelláját. Egy önértékén 

elismert kortárs szerző és egy komplex világú rendező együttműködésével létre-

hozott produkció múzeumivá kövültnek vélt szerzőkre vethet új fényt; izgalma-

san bonyolított történetre kíváncsi nézők, kötelező olvasmányokba belefásult 

tanárok vagy diákok csodálkozhatnak rá egy-egy porosnak elkönyvelt szerző 

gazdagságára, szenvedélyére, modernitására, bizarr vagy poétikus vonásaira. 

Egy-egy bemutatót szakmai vagy irodalomtörténeti beszélgetések, tanár-diák- 

vagy közönségtalálkozók kísérhetnek, akár egy szűk példányszámú, szöveg-

könyvet és tanulmányokat tartalmazó kiadvánnyal is kiegészülve. 

 

Az együtt gondolkodás lehetősége 

Egy olyan műhely, amely a kortárs drámairodalom ösztönzésén túl klasszi-

kusainkra is újra meg újra rákérdez – soha nem azért, hogy meghamisítsa a 
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szerzőt, hanem azért, hogy viszonyba kerülhessen vele, hogy vitrinbe való mű-

tárgy helyett jelen idejűvé válhasson –, óhatatlanul magával hozza a “prakti-

kus” színházcsinálók és az elméleti szakemberek, a dramaturgok és kortárs 

szépírók, a színházi alkotók és a közönség együtt gondolkodását, elmélyíti a 

műről és a művön keresztül a világról folytatott dialógust. És minél izgalma-

sabb, minél sokfélébb módon zajlanak le ezek a találkozások, annál gazdagabb 

utat járnak be ismert vagy ismeretlen klasszikusaink ott, ahová szánták őket: a 

színpadon. 

 

KORTÁRSAK 

 

Kortárs drámák pedig vannak 

Tanúság erre az elmúlt években az önmagában csak a Szinhaz.net-re feltöltött 

400 színmű, az egészen a közelmúltban bekövetkezett drasztikus változásokig 

drámaszövegeket is közlő folyóiratok, periodikák magas száma: 

Ezredvég, Napút, Híd, Tiszatáj, Bárka, Alföld, Életünk, Mozgó Világ, Irodalmi 

Szemle, Forrás, Holmi, Jelenkor, Látó, Kalligram, Apokrif, Dunatükör, Kortárs, 

Műhely, Pannon Tükör, Korunk, Credo, Eső, Magyar Napló, Hévíz, Várad, Szé-

kelyföld – ezek némelyike online is elérhető; az Ünnepi Könyvhétre és a Nem-

zetközi Könyvfesztiválra kiadott drámakötetek sora. 

Ezek jó néhánya ismeretlen még a szakma előtt is, és csak egy szűk kör – jelesül 

a dramaturgok, az olvasószerkesztők és a szövegeiknek publikálási helyet kereső 

írók ismerik őket, hagyományozzák szájról szájra. 

Ezért megalapozatlan az a vélekedés, hogy a színházak kényszerpályán mozog-

nak, amikor jó színvonalú kortárs magyar drámákat keresve repertoárjuk számá-

ra – s ilyeneket nem találván – „rákényszerülnek” az unásig ismert és a vidéki 

társulatokon végigsöprő, időnként már a múlt problematikáját felvázoló vagy 

idejét múlt formanyelven megszólaló művekre. 
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Jelen és múlt 

Adva van egyrészről a félinformáltság, másfelől a magyar dráma és színházmű-

vészet felvirágoztatásán lanyhuló elszántsággal fáradó kultúrpolitika, harmad-

részt egy szűk kör, amely gyűjt, rendszerez, nyilvántart. Vágjunk rendet a sorok 

között! 

Valaha létezett az NKA finanszírozásában egy szaknyelven csak „kisösztöndíj-

nak” nevezett támogatás, melyet a Színházi Dramaturgok Céhe ajánlása alapján 

évente tíz író kapott, hogy egy-egy színház mellé szegődve ismerkedjen az otta-

ni társulat tagjaival, saját bőrén érezze sorainak szétcincálását, tapasztalatokat 

gyűjtsön a színház működéséről, a hatásmechanizmusokról, jó esetben darabot 

írjon a jövő évad számára. A tíz hónapon át tartó napi együttműködésnek nem 

volt feltétele a „végtermék”, ennél sokkal többet, távlatilag kamatoztathatót ho-

zott: színpadi szerzővé értek eddig sok esetben asztalfióknak dolgozó fiatalok. 

Jó tíz éven át – egy magánbefektetőnek köszönhetően! – létezett egy alap, a 

Kortárs Drámáért Díj, mely két pályakezdőnek és egy, eddig más műnemben 

alkotó, de szakavatott szemek számára drámai erővel rendelkező költőnek, pub-

licistának, szépírónak jelentett egy évig gondtalan alkotói periódust. A „felfede-

zettek” között volt Borbély Szilárd, Szálinger Balázs, Rakovszky Zsuzsa – hogy 

csak néhányukat említsem. (Magának a felajánlásnak létrejöttében és a kiválasz-

tói szerepkörben is oroszlánrésze volt a Dramaturg Céhnek.) 

Ezt követte a Drámaíró Kerekasztal kezdeményezésére a Katona-pályázat, 

mely kezdetben önálló írói alpontot is tartalmazott, évi öt szerzőnek megírási 

díjat fizetve. 

Mára csak produkciós válfaja létezik, az is csak az ősbemutatók kategóriában, a 

kevesebbet fizető, de a darabok utóélete szempontjából múlhatatlanul fontos 

„másodközlő” kategória eltűnt. Nagy szívfájdalmuk ez maguknak az íróknak is, 

mert a nevesebbeknek még csak-csak érkezik egy felkérés ősbemutató írására – 

létezik egy kör, akiknek darabjaival sikk pályázni a Katonán, és sem a darabot 

bemutatni köteles nyertes színháznak nem jelent túl nagy kockázatot, sem az 

NKA kurátorainak –, de a szűkülő keret közülük is egyre kevesebbnek juttat 

egyre kevesebbet (néha már épphogy csak fedezve az írói honoráriumot). 

Az írók többsége nem jut ilyen felkéréshez, már megírt darabjaikra nincs orszá-

gos kereslet – a nemzeti színházak számára évi egy ősbemutató van előírva, a 
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nem nemzetik pedig inkább választanak egy kötelező olvasmány-adaptációt 

vagy könnyen eladható Molnár Ferencet.  

A Katonára vagy önlelkesültségből vagy bármilyen apropóból megíródott ős-

bemutatók darabjai nem tudnak „Föld körüli pályára” állni, „másodközlődni”, 

nem tudnak kipróbálódni, szerzőik a hibáikból nem tudnak tanulni és jobbá len-

ni, nem tudnak klasszicizálódni, „Molnár Ferenccé” válni. A kis vízben való 

úszkálástól nem tud eléggé megerősödni egyetlen magyar drámaíró-

nemzedék sem. 

Van továbbá a Nyílt Fórum, a Színházi Dramaturgok Céhének immáron har-

mincéves programsorozata. Szakmai presztízsük, véleményformálásra nyíló le-

hetőségük az utóbbi időben méltatlanul csökkent. Ugyanakkor ők azok, akik 

összegyűjtik a különböző drámaírói pályázatokról kiesett darabokat, nota bene 

az előolvasói vagy bíráló bizottságokba is őket kérik fel. Ők kísérlik meg az ál-

taluk jónak tartottak menedzselését, gyakran hiába koptatva a főrendezők, szín-

házigazgatók küszöbét. Őket keresik meg előzetes jó élményeik alapján az írók, 

ha nem ügynökséggel képviseltetik magukat, vagy ha még senkit nem ismernek 

a szakmában. Ők gondoskodtak, egészen a tavalyi évig, a mára financiális okok-

ból megszűnt Nyílt Fórum Füzetek kiadásáról. Ők az első véleményformálók.  

És ők adják ki minden év szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján az Évad 

Legjobb Drámája címet, melyet az írók büszkén tüntetnek fel szakmai életraj-

zukban, miként a Nyílt Fórumon kapható Vilmos-díjat is. 

Az Évad Legjobb Drámája díj odaítélését széles körű gyűjtőmunka előzi meg, 

a válogató bizottság kezén végigmegy az összes, abban az évadban először be-

mutatásra került színpadi szöveg és nyomtatásban először napvilágot látott szín-

darab – idén például 10 drámakötet és azon felül 178 alkotás. 

KORTÁRS DRÁMÁK TEHÁT VANNAK. 

Már csak ezért is meglepő az a szellemi teljesítmény, amely az elmúlt öt évben 

az „Újszínházban” – a főváros egyetlen, kizárólag magyar szerzőket játszó 

színházában – megmutatkozott. Élő szerző alig néhány képviseltette magát a 

palettán. Ők: az esküvői meghívó-versikéiről híres, egyműves Szőke István Atti-

la (Országjáró Mátyás király); Kocsis István, évtizedekkel korábban született 

darabjaival (Árva Bethlen Kata, Az áldozat); Topolcsányi Laura, akinek A toll 

című művét két évad alatt mindössze tizenegyszer lehetett műsorra tűzni a fo-

gadtatás lanyha volta miatt. Csak Pozsgai Zsoltról állíthatjuk, hogy foglalkozá-



13 

sát tekintve drámaíró, de a tőle választott darabok közül kettő is jó húsz éve író-

dott (Razzia, Szeretlek, Faust); egy bulvár olasz álnév mögé rejtőzve volt isme-

retes (Giorgio Pianosa: Mert a mamának úgy jó), egy Andersen mese-adaptáció 

(Pöttöm Panna), egy kérészéletű stúdiódarab (Meztelen éj), s csak a Szűz és a 

szörny volt friss drámakötetének címadó darabja. 

A többi „háziszerző” a polcról találomra leemelt klasszikus vagy jelentős műveit 

a hatvanas évek derekán alkotó szerző. 

Igaz, jövőre műsorra tűzik Gyökössy Zsolt televíziós rendezőnek a migráns-

helyzetre reflektáló aktuálpolitikai darabját (A második teríték), Albert Péter 

szinkronszínész vígjátékát (Hangemberek), s Fodor Zsóka színésznő, más néven 

Magdi anyus ötletéből is íródott „mai magyar dráma”, Zserbótangó címmel. 

(A 2016/17-es évad egyetlen találmánya, s mint ilyen, fölfelé ki is lóg a sorból 

Szerb Antal Ex-e.) 

 

Jövőkép 

Mit kínál a Magyar Dráma Műhelye? 

A Magyar Dráma Műhelye, egyfajta modern kori menedzserként, esemé-

nyeket koordinál, embereket hoz össze, „engedi”, hogy a már meglévő ma-

gyar kortárs drámák nagy számban áramoljanak be hozzá, művek és alko-

tók találjanak egymásra és inspirálják egymást. 

Szcenírozott felolvasószínházi sorozat – drámabörze. A felolvasószínház ki-

válóan alkalmas arra, hogy a tényleges bemutatók számánál tetemesebb mennyi-

ségben lehessen megismerni a létező kortárs drámákat, és lehetőséget kínál arra, 

hogy rendkívül gyorsan bevezessen egy szöveget a szakmai közbeszédbe. Ezért 

a felolvasószínház a szakmai közönség előtt mint drámabörze is jelentőséget 

nyerhet. A felolvasásokat szakmai beszélgetés követi az alkotókkal és a nézők-

kel. Havonta két estet tervezünk, egy évad során tehát a közönség és a szakma 

tíz-tizenkettő újonnan született kortárs darabbal vagy kamaraoperával találkoz-

hat. 

Állandó játszóhely valamennyi darabírói ösztöndíj vagy drámapályázat dobo-

gós alkotásainak (mert a díjnyertes darabot még be-bemutatják a színházak – bár 
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van rá példa, hogy még azt sem –, de menetrendszerűen kallódnak el jónak ítélt 

másod-harmadhelyezettek). 

Retrospektív felvonultatás valamennyi Vilmos-díjas, eddig be nem mutatott 

alkotásnak.  

Megmutatkozási terep a színházzal határos kortárs formációknak (slam poetry 

bajnokságok, versbalett, írói stand upok). 

TEDx-lelőhely.
2
 Az utóbbi évek legizgalmasabb TEDx műfaja a story-telling, 

előadói a storytellerek – füllentők, elbeszélők, mesemondók. Kampányszerű ta-

lálkozási alkalmakat hirdetünk meg storytellerek és írók számára – utóbbiak az 

ott hallott történetekből inspirációt meríthetnek egy készülő mű számára. 

Online darabírói műhely, amely témákat dob fel, hogy aztán profik és outside-

rek jelenetenként bővítsék, írják tovább a sztorit. (A virtuális közösségi tér al-

kalmas arra is, hogy a „társszerzők” cseteljenek egymással, megvitassák a konk-

rét művön túli, színházról alkotott szemléleteiket.) 

Kortárs irodalmi adatbank és könyvtár: rendkívül fontos és igazán nem költ-

séges az egyre halmozódó kortárs anyagok (dvd felvételek és drámák) pontos, a 

szakma és a közönség számára hozzáférhető tárolása. 

Mindezek megvalósításában széles körú együttműködésre számítunk a szak-

mai szervezetekkel (grémiumokkal, egyetemekkel, alkotócsoportokkal). Ezek 

részletes kifejtését ld. a 25. oldalon. 

 

A századfordulón Párizsban állítólag tízezer festő működött, és abból jó, ha két tucat 

volt igazán tehetséges. De kellett a többiek inspiráló jelenléte, tapasztalata, bukása, 

kísérletezése, hogy az a két tucat beérhessen. 

                                                 
2
 A TED egy széles körben elérhető platform a megosztásra érdemes gondolatok (Ideas Worth Spreading) szá-

mára. A rendezvénysorozat eredetileg egy szűkebb közösségi kezdeményezésként indult 1984-ben, sajátos mó-

don egyetlen konferenciahelyszínen ötvözve a technológia (Technology), a szórakoztatás (Entertainment) és a 

design (Design) témaköreit. Az elmúlt tíz évben a TED közönsége az online videó szolgáltatásoknak és a közös-

ségi médiának köszönhetően folyamatosan bővült, így mára több mint száz nyelven, és többszáz millió 

videómegosztás révén terjeszti a gondolatokat rendkívül széles palettán mozogva: a tudományos, üzleti és szóra-

koztató témákon keresztül egészen a globális problémák provokatív megvitatásáig. A TEDx rendezvénysoroza-

tok pedig ugyanebben a szellemben, a TED által felügyelt licenszek mellett, de független lelkes helyi csapatok és 

közösségek szervezésében valósulnak meg világszerte. Erre a független önszervező működésre utal a névben 

található "x". 
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GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI ELŐADÁSOK 

 

Programunk magától értetődően fontosnak tartja a fiatalabb korosztályok 

megszólítását, a nekik szóló magyar színpadi művek magas színvonalú megszó-

laltatását. Erről a korosztályról mélyebben elgondolkozni, a számukra megfelelő 

új színházi formákat kutatni, színházpedagógus szakemberek segítségével minél 

inkább megérteni érdeklődési körüket, a világhoz és problémáikhoz való viszo-

nyukat – nem megkerülhető feladat. Egyszerű belegondolni abba, hogy ezek a 

korosztályok lesznek egy-két évtized múlva, akik alapvetően befolyásolni 

fogják a kultúrafogyasztási szokások alakulását Magyarországon.  

Z és Alfa generáció 

Tanulmányok sokasága elemzi már azokat a generációkat, akiknek az igényeit, 

motivációit, elvárásait már teljességgel a globális világháló, a digitális technoló-

giák alakítják; akik maguk kezelik, formálják saját kultúrájukat. Ezek azok a ge-

nerációk, akiknek a szocializációjával már nem tudnak lépést tartani a hagyo-

mányos oktatási rendszerek és módszerek, és akiknek sorsát magányosként jel-

lemzik a kutatók. Ők azok, akiket egyre nagyobb számban idősebb korban szül-

nek az anyák, és gyakran egyedül nevelik fel őket; ők azok, akik nevelődésük 

jelentős idejét a világhálón töltik kortársaikkal.  

Mi, megrögzött színházcsinálók – legyünk bár a baby boom vagy az X-Y ge-

neráció képviselői – hiszünk abban, hogy a színház közösség- és élő kommu-

nikációt formáló ereje felbecsülhetetlen. Ugyanakkor nem háríthatjuk el 

magunktól a felelősséget, hogy rajtunk is múlik, megtaláljuk, kikísérletez-

zük-e azokat a színházi formákat és eszközöket, amelyek ezeket a legújabb 

generációkat érvényesen megszólítják.  

Egy korszerűen gondolkodó színháznak fel kell venni a kapcsolatot azokkal a 

színházi-nevelési társulásokkal (Káva, Kerekasztal), pedagógusokkal, pszicho-

lógusokkal, akik már hosszú évek óta dolgoznak ezekkel a problémákkal. Meg 

kell találni azokat a drámaírókat és rendezőket, és főképp a vizuális társművé-

szetek képviselőit, akik nagy vállalkozó kedvvel kísérleteznek olyan formákon, 

amelyek megragadják a fiatalok és gyerekek figyelmét, teret nyitnak fantáziá-

juknak, és enyhíthetnek a magányosnak festett jövőképen. 
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ZENEI PROGRAM 

 

Új Színház — Új magyar zenei műhely 

Nem lehet nem észrevenni, hogy a nagy zenei intézmények megerősödésével 

sajnálatos módon gyakorlatilag nyomtalanul megszűntek azok a műhelyek, 

amelyek a rendszerváltást követő évtizedben Budapesten és vidéken is in-

tenzíven és nagy számban törekedtek az operajátszás új struktúráinak ki-

alakítására. Európa összes nagyvárosában két-három egymásnak feszülő vagy 

egymással versenyhelyzetben lévő nagyopera van. Budapesten szinte teljesen 

hiányzik egy olyan helyszín és szellemi műhely, amely teret adhat egyfelől 

azoknak a művészi törekvéseknek, amelyek a mindenkori operajátszást előbbre 

viszik, inspirálják, másfelől lehetőséget teremtenek a méltatlanul elfeledett gaz-

dag magyar kamaraoperai repertoárnak. 

Égető szükség volna olyan műhelyek megjelenésére, amelyek ezeket a nagy, 

kereskedelmi alapon működő, bevételcentrikus, nagyüzemszerűen működő ze-

nés színpadi vállalkozásokat valamilyen módon ellensúlyozzák; ahol kisebb, 

esetleg low budget költségvetésből, kisebb kockázattal megjelenhetnek, 

megmutatkozhatnak azok az alkotók és művek, amelyek nem találnak he-

lyet a multiintézményeknél. Az Új Színház tere kiváltképp alkalmas lehet arra, 

hogy valóságos fóruma legyen a kortárs magyar kamaraopera-játszásnak, ahol 

kereskedelmi rizikó nélkül, atelié jelleggel, félig szcenírozva kereshetnék kö-

zönségüket és a szakma érdeklődését ezek a művek. Ahol tesztelni lehetne mű-

faji kérdéseket, az egyre-másra megjelenő új műfajokat, új játszási módokat. 

Ráadásul az új zenei műhely gyakorlóterep és megmutatkozási lehetőség volna a 

pályakezdő énekesek számára is. Terep, ahol a vizsgálódás középpontja – 

amelybe nem keverednek művészeten kívüli, kereskedelmi szempontok – az le-

het, hogy mit nyújt maga a műalkotás.  

 

Bemutató-repertoár 

Terveink szerint az új magyar zenei műhely évente bemutatna egyet az elfeledett 

vagy ritkán játszott huszadik századi magyar kamaraopera-termésből. A teljes-

ség igénye nélkül: Bozay Attila: Csongor és Tünde, Ránki György: Az ember 
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tragédiája, Petrovics Emil: C’est la guerre, Lysistraté, Lajtha László: A kék ka-

lap, Vidovszky László: Nárcisz, Farkas Ferenc: Bűvös szekrény, Orbán György: 

Pikkó herceg, Bűvölet, Vajda János: Karnyóné, Leonce és Léna, Csemiczky 

Miklós: Brémai muzsikusok.  

Mint az a címekből is egyértelműen látszik, sok esetben olyan művekről van 

szó, melyek kifejezetten alkalmasak a legjobb értelemben vett családi színház 

ideájának megteremtésére, és arra, hogy a fiatalabb korosztályokat bevezesse az 

opera csodálatos világába. Az évi egy bemutató azzal a reménnyel kecsegtet, 

hogy pár év alatt jelentős szerzők műveiből értékes repertoár épülhet. 

 

Kortárs zenés színpadi művek bemutatkozása 

Kiemelten fontos felolvasószínházi sorozatunkhoz hasonlóan, évente legalább 

három kortárs mű (kamaraopera, kamaramusical, könnyű és kísérletező 

műfajok) félszcenírozott bemutatására kerülne sor egy-két alkalommal. Ez a 

sorozat kiemelten fontos lehet új művek megismerésére, fiatal vagy első műves 

zeneszerzők bemutatkozására. Egyfajta fórum, börze lehetne ez a szakma és a 

nagyobb zenés színházak számára egyaránt. Az esteket szakmai beszélgetés, 

beavató elemzés tenné teljessé. Hosszú távon az előadások professzionális 

felvételében, akár élő közvetítésében is bízunk. 

 

Zenés színházi labor  

Ezt a gondolatot is az a fájó hiány hozta létre, hogy szinte egyáltalán nincs 

szerves és valódi kapcsolat a zenei és a színházi élet között, annak ellenére, 

hogy a zenés színház műfaji határai egyre jobban tágulnak, és annak ellené-

re, hogy a kis zenés műfajoknak hatalmas kultuszuk van a nemzetközi poron-

don. Minden erőfeszítés ellenére sok a lényegében zene nélkül felnevelt színházi 

szakember (rendezők, dramaturgok, tervezők), de még több a színház nélkül fel-

nevelt zeneszerző. A zenés színházi labor rendszeres kurzusok formájában talál-

kozóra hívná a fiatal színházi és zeneszerző nemzedéket, hogy közösen tanul-

mányozzák a zenés színházi alkotás mechanizmusát, az új művek megszületésé-

től az előadói kérdésfelvetésekig. Neves szakemberek bevonásával fórumot sze-

retnénk teremteni az új magyar zenés színházi gondolkodásnak, gyakorló és be-
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mutatkozó terepet a Zeneakadémián és az SZFE-n képzett új zeneszerző generá-

cióknak.  

Legmerészebb reményünk, hogy a módszeresen felépített munka megter-

mékenyítheti a zenés színházi gondolkodást és ősbemutatókhoz vezet.  

 

 

ÖRÖKBEFOGADÓ PROGRAM  

 

Alkotók és alkotócsoportok befogadása és ösztönzése 

 

Saját előadásainkon kívül minden évben két olyan bemutatót tervezünk a Stúdi-

óban, melyet fiatal rendezők, színészek, esetleg már működő független társula-

tok hoznak létre; olyanok, akiknek kevés lehetőség vagy terep kínálkozik elő-

adások létrehozására, játszására, saját hangjuk megtalálására. És nem utolsósor-

ban: a színházi munka folyamatos gyakorlására. Különös figyelmet szeretnénk 

fordítani arra, hogy pályakezdő színházi alkotók (tervezőket, dramaturgokat is 

beleértve) egymással munka közben megismerkedhessenek, munkájukhoz, ha 

igénylik, szakmai segítséget kaphassanak. A színház próbaidőt, infrastruktú-

rát és az előadás létrehozásának és játszásának költségeit biztosítja. A prog-

ram egyrészt meghívásos, másrészt azonban pályázni is lehet rá. A külsős szak-

értőkkel kibővített művészeti tanács bírálja el a pályázatokat. Ezeket az előadá-

sokat ugyanolyan felelősséggel gondozzuk, mint a sajátjainkat. Reményeink 

szerint az alkotók között lesznek néhányan, akik később még szorosabban kö-

tődnek a színház munkájához. 

 

Miért van erre szükség? 

A magyar színházi hagyomány szerint a magas művészi minőséget szem előtt 

tartó, megújulási szándékkal működő kőszínházak hosszú évtizedek óta párbe-

szédre törekednek a struktúrán kívüli alkotókkal. A hagyományos színházi mo-

dell és beszédmód mellett az új iránt fogékony színházi vezetők lehetőséget ad-
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tak/adnak független alkotóknak és/vagy társulatoknak. Egyfelől az egészséges 

művészi vérfrissítés miatt, másfelől közönségük érdekében is. A fiatal, pálya-

kezdő színházi alkotók foglalkoztatása azonban kevésbé megszokott, hiszen 

nagy művészi kockázattal jár, az állami és önkormányzati fenntartású színházak 

előadás- és nézőszám-kötelezettségei miatt. Bemutatkozási lehetőség hiányában 

azonban a fiatal alkotók marginális helyzetbe kerülhetnek, hiszen csak abban 

gondolkodhatnak, amit megteremtenek maguknak. A struktúrán belüli kőszínház 

fiatal alkotók nélkül pedig elveszti jövőjét. Párbeszédet szeretnénk önálló al-

kotókkal, társulatokkal, amelyek a színházi beszédmód megújításával hoz-

nak létre magas művészi alkotásokat, és készek arra, hogy a kortárs ma-

gyar dráma és új színházi szöveg megalkotásában, színpadra segítésében 

partnereink legyenek. 

E téren határozottan szeretnénk kapcsolódni a határon túli független alkotó-

műhelyekkel is, amelyek közül elsőbbséget élveznek a kortárs drámairodalom 

bemutatását felvállaló műhelyek, egy újszerű, merészebb színházi gondolkodás 

által. 

Az azonos generációhoz tartozó alkotók gondolkozása, színházról vallott elkép-

zeléseik, formanyelvük, a generációs életérzés, problémáik, a problémáikra adott 

válaszaik, s az ebből adódó utalás- és jelképrendszerük még akkor is eltér az 

előttük járó korosztályok gondolkodásától, ha nem szeretnénk misztifikálni ezt, 

és tudjuk: nem lehet éles határt húzni.  

A fiatal alkotók / meghívott társulatok egy-egy produkciójának bemutatása, a 

kísérleti jellegű előadások felvállalása ugyanúgy komoly szakmai felkészülést és 

munkát jelent a színház részéről, mint amekkora felelősséget. A kísérleti jelleg 

az anyag feldolgozásában rejlik, valamint abban a színházvezetői döntés-

ben, hogy a rendező szabad kezet kap alkotótársai és színészei kiválasztásá-

ban. Mindez azért fontos, mert megkönnyíti a rendező munkáját, hiszen azokkal 

dolgozhat, akikkel közös nyelvet beszél, nem kell megfelelnie, mint oly sokszor, 

egy kőszínházi társulat szereposztásánál. 
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Kockázatvállalás mint hitvallás és felelősség 

Művészeti programunk – hol kimondva, hol kimondatlanul – folytonosan 

feszegeti a kőszínházi struktúra és a finanszírozási kritériumok által vállal-

ható kockázat határait. Úgy érezzük, hogy a kereskedelmi kényszerek és a 

marketingmegfontolások, a közönség folytonos lekenyerezése elharapódz-

tak a magyar színházi életben, és ezek a szempontok mesterségesen alakít-

ják az elvárásokat és az értékrendeket. Ez pedig óhatatlanul a művészet 

szabadságvesztésével jár. A szerzőket és alkotókat kiszolgáltatottá teszi, 

munkájukba észrevétlen kúsznak az öntörvényű művészeten kívüli megfon-

tolások, valódi belső késztetések helyett. A magyar dráma műhelyének a 

lehető legtöbbet át kell vállalni ebből a felelősségből, és az ésszerűség hatá-

rain belül a művészi kockázatvállalást, a művészet bátorságát és szabadsá-

gát alapelvnek kell tekinteni. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon így és 

csakis így hozhat valóságos és messzire ható eredményt az a gondolat, amit 

a fenntartó a kiírásban megfogalmaz. Így hordozhat a magyar dráma szín-

házának gondolata minőségi többletet, így ígér gazdag hatású és szerteága-

zó jövőt az új magyar színpadi műveknek, és így válhat a fenntartó az erre 

fogékony közönség és az alkotók mecénásává egyaránt. 

 

 

ÉVADTERVEZÉS 

 

Tisztában vagyok vele, hogy művészeti programunk teljes megvalósítása szel-

lemi, de elsősorban gazdasági szempontból is hosszú távon, több lépcsőben kép-

zelhető el. Évadokat tervezni papíron könnyű feladat, de sok szempont, ami egy 

színház gyakorlati működésével szorosan összefügg, nem vehető figyelembe.  

Nem szabad elmismásolni azt sem, hogy terveinket, programunkat nem lehet az 

Új Színház elmúlt négy évadára építeni sem darabválasztás, sem rendezők tekin-

tetében. Az, hogy voltaképpen kik alkotják az Új Színház társulatát, nem derül 

ki világosan, hiszen minden színész, aki játszik a színház előadásaiban, társulat-

ként van feltüntetve. A társulat fogalma nem azonos az egy helyen dolgozó em-

berek sokaságával. A társulat egymást feltételező, közös gondolkodásra ké-
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pes alkotóközösség. Társulat hosszú távú, egymásra épülő munkával alakulhat 

ki, feltétele, hogy erős személyiségű rendezők köré szerveződjenek az alkotótár-

sak.  

Színész nélkül nincs színház. A társulat meghatározza egy színház arculatát, 

részben közönségét is. Évadokat tervezni is bajos anélkül, hogy pontosan lehet-

ne tudni, kik azok a színészek, akikre az évad terveződik. Az Új Színház leendő 

igazgatójának és munkatársainak feladata a kinevezésig tartó időben az előadá-

sokon keresztül megismerni az ott dolgozó színészek jelenlegi munkáját, kiala-

kítani elképzeléseit a jövőbeli társulatról, azt, hogy kikkel szeretné folytatni a 

munkát, kik azok, akik művészi programjára nyitottak, kíváncsiak, és kik azok a 

jelentős színészek és fiatal tehetségek, akik újonnan kapcsolódnának a színház 

munkájához.  

A rendezők, alkotók munkája meghatározza egy színház arculatát. Kiemelten 

fontosnak tartom, hogy közvetlen munkatársaim mellett megszólítsam azokat a 

rendezőket, akiknek a munkásságát nagyra tartom, és akik feltétlenül erősítenék 

programunk megvalósulását:  

Ascher Tamás, Bagó Bertalan, Bodó Viktor, Forgács Péter, Hajdu Szabolcs, 

Horváth Csaba, Jeles András, Kárpáti Péter, Kovalik Balázs, Mezei Kinga, 

Mohácsi János, Pintér Béla, Rusznyák Gábor, Sebestyén Aba, Szász János, Zsó-

tér Sándor… 

Rendezők és alkotócsoportok a fiatalabb generációkból: 

Hoffer Károly, HOPPArt, K2, Kovács D. Dániel, Pintér Béla Társulat, Soós At-

tila, Székely Kriszta, Tünet Együttes, ifj. Vidnyánszky Attila, Widder Kristóf, 

Yorick Stúdió… 

Említettük, hogy esetenként fontosnak tartjuk neves külföldi rendezők meghívá-

sát, hogy másfajta, az általunk megszokottól eltérő színházi világlátással tekint-

senek klasszikus és kortárs drámairodalmunkra: 

Radu Afrim, Anca Bradu, Roman Polák, Theodor-Cristian Popescu… 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy közös munkánkban elengedhetetlennek 

tartjuk azoknak a díszlet- és jelmeztervezőknek (egyenrangú alkotótársainknak) 

a jelenlétét, akiknek képzőművészeti, színházi gondolkodása meghatározhatja 

előadásaink vizuális arculatát: 
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Füzér Annamária, Iuliana Vilsan, Khell Zsolt, Valcz Gábor, Vereckei Rita, Zeke 

Edit… 

És természetesen mindennél fontosabb a neves és a fiatalabb drámaíró-

nemzedék megszólítása: 

Egressy Zoltán, Garaczi László, Hamvai Kornél, Háy János, Kárpáti Péter, Mi-

kó Csaba, Nagy András, Németh Ákos, Parti Nagy Lajos, Spiró György, Szabó 

Borbála, Székely Csaba, Tasnádi István, Térey János, Závada Pál, vagy a 

gyermekirodalom köréből Berg Judit, Böszörményi Gyula, Gimesi Dóra... 

Reményeink szerint ez csupán a kezdete egy listának, amely évről évre a szín-

pad számára újonnan felfedezett szerzőkkel fog gazdagodni. 

 

Az évadok – a fent említett okok miatt részben fiktív – tervezésénél elsősorban a 

művészi program megvalósításának lépcsőin, színdarabokon és projekteken le-

het gondolkozni. Ezért a most következő tervek csupán mintaévadoknak tekint-

hetők: irányadónak a lehetőségek tekintetében. 

 

Évente öt saját bemutatót tervezünk a Nagyszínpadon, hármat a Stúdió-

színpadon. Ebből kettő az örökbefogadó programunk (kifejtve ld. 18. o.) bemu-

tatója, amit elsősorban fiatal alkotók, alkotócsoportok (a két színművészeti 

egyetem hallgatói, pályakezdők, hely nélkül tengődő tehetséges alkotók, és 

olyan együttesek, mint a HOPPArt, Yorick Studió, KoMa, Manna, Trojka, Gó-

lem, Proton Színház) számára hirdetünk meg. Pályázni saját tervvel is, de eset-

leg általunk ajánlott színdarabra is lehet – ezért az évadtervben teszünk néhány 

darabajánlatot. A nyolc saját bemutatón túl évi 10 felolvasószínházi bemuta-

tót és két zenés mű fél-szcenírozott bemutatását tervezzük, továbbá lega-

lább két magyarországi illetve határon túli előadás befogadását, többszöri 

játszásra. 

 

1. Mintaévad 

1. KLASSZIKUS  Csokonai: Özvegy Karnyóné 

2. ZENÉS  Eisemann-Szilágyi: Gólyaszanatórium 

3. KORTÁRS  Székely Csaba: A homokszörny  

4. KAMARAOPERA Bozay Attila: Csongor és Tünde 

5. GYEREK  Mikó Csaba: Kövérkirály 

1. STÚDIÓ KORTÁRS Esterházy Péter: Hét utolsó szó  
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2. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Lengyel Menyhért: Tájfun 

3. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Tasnádi István: Malacbefőtt 

+ 2 befogadott produkció (egyik vidéki) 

+ évi 10 felolvasószínházi est 

+ 2 zenés mű fél-szcenírozva 

 

2. Mintaévad 

1. KLASSZIKUS Remenyik Zsigmond: Vén Európa Hotel 

2. ZENÉS  Füst-Presser-Valló: A sanda bohóc 

3. KORTÁRS  Mohácsi István: A kék papagáj (vígjáték) 

4. KAMARAOPERA Farkas Ferenc: Bűvös szekrény 

5. GYEREK   Weöres Sándor-Melis László: A holdbeli csónakos 

1. STÚDIÓ KORTÁRS Kárpáti Péter: Én, a féreg (Kafka kabaré) 

2. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Visky András-Kertész Imre: Kaddis 

3. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Füst Milán: IV. Henrik király 

+ 2 befogadott produkció (egyik vidéki) 

+ évi 10 felolvasószínházi est 

+ 2 zenés mű fél-szcenírozva 

 

3. Mintaévad 

1. KLASSZIKUS  Szerb Antal: Éjféli lovas 

2. ZENÉS  Tasnádi István: Rovarok - trash revü 

3. KORTÁRS  Hamvai Kornél: Sztálinváros (vígjáték)  

4. KAMARAOPERA Ránki György: Az ember tragédiája 

5. GYEREK  Erdős Virág: Pimpáré és Vakvarjúcska 

1. STÚDIÓ KORTÁRS Závada Pál: Egy piaci nap 

2. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Bródy Sándor: A szerető 

3. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Forgách András: Vitellius 

+ 2 befogadott produkció (egyik vidéki) 

+ évi 10 felolvasószínházi est 

+ 2 zenés mű fél-szcenírozva 

 

4. Mintaévad 

1. KLASSZIKUS  Teleki László: A kegyenc 

2. ZENÉS  Horváth Péter: Csao, bambino  

3. KORTÁRS   Darvasi László: A bolond Helga  

4. KAMARAOPERA Orbán György: Pikkó herceg 

5. GYEREK  Bergendy-Csukás: Gyere haza, Münchausen! 

1. STÚDIÓ KORTÁRS Vörös István: Lélekevők 

2. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Tábori György: Goldberg-variációk 

3. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Petőfi Sándor: Tigris és hiéna 

+ 2 befogadott produkció (egyik vidéki) 

+ évi 10 felolvasószínházi est 

+ 2 zenés mű fél-szcenírozva 
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5. Mintaévad 

1. KLASSZIKUS  Molnár Ferenc: Csoda a hegyek közt 

2. ZENÉS  Spiró-Másik János: Ahogy tesszük 

3. KORTÁRS  Márton László: Nagyratörő-trilógia 1. 

4. KAMARAOPERA Lajtha László: A kék kalap 

5. GYEREK  Berg Judit: Alma  

1. STÚDIÓ KORTÁRS Szálinger Balázs: A Fiú 

2. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Závada Péter: Reflex 

3. ÖRÖKBEFOGADOTT pályáztatott, pl.: Garaczi László: Magyar Mátrix 

+ 2 befogadott produkció (egyik vidéki) 

+ évi 10 felolvasószínházi est 

+ 2 zenés mű fél-szcenírozva 

 

TOVÁBBI, IRÁNYADÓ JELLEGŰ PÉLDÁK EGY ELKÉPZELT 

REPERTOÁRHOZ: 

 

KLASSZIKUS: Asbóth János: Álmok álmodója. Barta Lajos: Szerelem. Bródy Sándor: A szerető. 

Csáth Géza: Janika / Horváték. Csiky Gergely: Mukányi. Füst Milán: A zongora. Kemény 

Zsigmond: Férj és nő. László Aladár: Egy nő, akinek múltja van. Lengyel Menyhért: Tájfun. 

Németh László: A Mathiász-panzió. Szomory Dezső: Szabóky Zsigmond Rafael.  

„LEPOROLÓ” JELLEGŰ KLASSZIKUS / REGÉNYADAPTÁCIÓ: Csokonai-Sediánszky-Koltai: 

Tempefői. Eötvös József: A karthauzi. Petőfi Sándor: Tigris és hiéna. Vörömarty: A fátyol 

titka. Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Bíró Lajos: A Molitor-ház. Móra Ferenc: 

Aranykoporsó. Móricz Zsigmond-Závada Pál: Kivilágos kivirradtig.  

ZENÉS: Geszti Péter-Tasnádi István: Ezeregy éjszaka. Szilágyi László-Márkus Alfréd: Nem 

leszek hálátlan. Naszlady Éva-Peer Krisztián: Tudós nők. Rejtő-Hamvai-Varró-Darvas: 

Vesztegzár a Grand Hotelben. Szigligeti Ede: Házassági három parancs. Békés Pál-Rozgonyi 

Ádám: Szegény Lázár. Fényes Szabolcs: Kétszer kettő néha öt. Lőrinczy Attila: Könnyű 

préda. Frontkabaré: dalest a két világháború közötti sanzonokból. Várkonyi Mátyás-Miklós 

Tibor: Sztárcsinálók. Háy János: A villanyszerelő (vidékfejlesztő opera 1 felvonásban). 

KORTÁRS: Toepler Zoltán: A Michelangelo-rejtvény. Tasnádi István: Malacbefőtt. Forgách 

András: Vitellius. Garaczi László: Magyar Mátrix. Spiró György: A békecsászár. Térey János: 

A legkisebb jégkorszak. Visky András: Caravaggio terminál. Tábori György: Goldberg-

variációk. Lénárd Róbert: Skizopolisz. Németh Ákos: Prostitúció. Parti Nagy Lajos: 

Hullahopp. Závada Péter: Reflex. Mohácsi Árpád: Ködbíró. Nagy András: A sevillai, a 

kővendég és a szédelgő. Kárpáti Péter: Ultonia. 

KAMARAOPERA: Petrovics Emil: C’est la guerre / Lysistraté. Vidovszky László: Nárcisz. 

Orbán György: Bűvölet. Vajda János: Karnyóné / Leonce és Léna / Vérnász. Csemiczky 

Miklós: Brémai muzsikusok. 

GYERMEK/IFJÚSÁGI: Böszörményi Gyula-Lakatos Róbert-Müller Péter Sziámi: Gergő és az 

álomfogó. Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. Dóka Péter: Sajtkirály. Török Sándor: Kököjszi 
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és Bobojsza. Szabó Borbála: Nincsenapámseanyám. Háy János: Völgyhíd. Kárpáti Péter: 

Rumcájsz. Szász Ilona: Cérnácska Szabócska. Szabó T. Anna: A vámkisasszony. Zalán Tibor: 

Dani, avagy kaland a nagy családerdőben. Szálinger Balázs: Fehérlófia. 

FELOLVASÓSZÍNHÁZ: Benedek Albert, Hárs Anna, Kemény István, Kerékgyártó György, Kiss 

Márton, Trencsényi Katalin, Dragomán György, Orbán János Dénes, Kelecsényi László, 

Potozky László 

 

 

 

KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 

Belföldi kapcsolatok 

 

A belföldi színházi kapcsolatokat elsősorban a kortárs darabok, illetőleg a hoz-

zájuk kapcsolódó csapatok és írók határozhatják meg az új  bemutatókon és a 

felolvasószínházi esteken keresztül. 

Ennek érdekében szoros kapcsolatra törekszünk: 

a különböző írói társulásokkal és szakmai szervezetekkel (Drámaíró Kerek-

asztal, Szépírók Társasága, JAK, határon túli írószövetségek, E-MÍL – Erdélyi 

Magyar Írók Ligája –, Színházi Dramaturgok Céhe, Nyílt Fórum stb.), hogy első 

kézből kaphassunk meg minden friss alkotást. 

az OSZMI-val és az OSZK Színházi tárával, hogy minél pontosabb adatállo-

mánnyal rendelkezzünk arról, ki hol milyen drámát publikált. 

A szcenírozott felolvasások létrehozásába a SZFE és a Kaposvári Egyetem 

színész- és az SZFE rendező- és dramaturghallgatóinak bevonását tervezzük. 

Utóbbiak aktív részvételére számítunk az évadtervezéshez és a műsorfüzetek 

elkészítéséhez szükséges kutatómunka során, az  online drámaprogram mene-

dzselésében, a hozzánk forduló kezdő drámaírókkal való kapcsolattartás első 

lépcsőfokaiban, széles körű és sokrétű gyakorlási terepet kínálva számukra. 

Szövetségre törekszünk az Örkény Ösztöndíj kuratóriumával (valamennyi 

náluk díjazott alkotás felolvasásra vagy bemutatásra kerül az Új Színház színpa-

dán). 
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Szellemi bázist és teret biztosítunk a Dramaturg Céh szakmai programjainak 

(különböző workshopjainak, a kortárs színházi irányzatokat taglaló vitafórumai-

nak, megújuló, több fordulós darabszelekcióval egybekötött Nyílt Fórumuknak). 

Ezeken felül fontosnak tartom, hogy az Új Színház egyfajta szemle-hely legyen, 

ahol pár előadásra rendszeresen megjelenhetnek azok az országban született fon-

tos előadások, amelyek valamiféleképpen kapcsolódnak a színház alapprogram-

jához. Színdarabok, szerzők, rendezők és színészek számára jelentene ez széle-

sebb körű megmutatkozási lehetőséget. A klasszikus magyar színházi előadá-

sok színpadra állítását illetve befogadását egy-egy korszakhoz vagy szerző-

höz kapcsolódó, néhány napos fesztivál rendszeres megrendezése keretezhe-

ti; Molnár Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor vagy Füst Milán 

egy-egy évad végi minifesztivál inspiráló szerzője lehet. 

 

Külföldi kapcsolatok 

A külföldi kapcsolatokat – a színház leendő profiljából következően – elsősor-

ban a határon túli magyar színházak magyar szerzők által írott darabjai hatá-

rozzák meg. A klasszikusokat éppúgy szívesen látjuk, mint az egyre jelentősebb 

kortárs írói, színházi kezdeményezéseket. 

Megkerülhetetlennek gondoljuk a határon túli színművészeti egyetemekkel 

való kapcsolatfelvételt is. 

A szakmai kapcsolathoz sorolható az a korábban már említett törekvés is, hogy 

néhány klasszikus magyar dráma színrevitelére egy-egy alkalommal jelentős 

külföldi rendezőket is meghívnánk: az ő személyükre az előző fejezetben utal-

tunk.  
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A SZÍNHÁZ ÉS A KÖZÖNSÉG    
VISZONYÁRÓL 
 

„A siker nem nagyúri gőg, hanem fontos értékmérője a színházi munkának. 

De nem mindegy, milyen előadásokkal éri el.” 

 

Korosztályok színháza 

Az Új Színház közönségét – a korábbi előadások témáját és stílusát figyelembe 

véve – eddig érzékelhetően a középkorú felnőttek határozták meg. 

Nyilvánvaló, hogy a kortárs írók felé történő nyitás újabb nézői csoportokat 

vonz be, ugyanakkor csökkenti a korábbiak jelenlétét az új előadásokon.  

Összességében azonban jelentős növekedésben bízunk az elkövetkezendő évek 

alatt. A gyerekdarabok komoly nézői bázist jelentenek, és (jó ízlésű, érzékeny 

esztétikájú előadásokkal) a szülőket is a színházhoz szoktathatják. A közeli Su-

gár cukrászdával izgalmas barter alakítható ki, kakaós, sütis vasárnapi előadá-

sokkal.  

Jobb híján általában csak azokat a mesés darabokat nevezzük családi színház-

nak, amelyek gyerekeknek szóló történeteket hintenek meg felnőtteknek szóló 

gondolatokkal, hogy a família minden tagja megtalálja a maga szórakozását az 

előadásban. Ennél jóval izgalmasabb és fontosabb lenne olyan előadásokat lét-

rehozni, amelyek valóban az egész családot érintő drámai helyzetek feldolgo-

zását célozzák meg, hogy ne csak a kedves dalocskák és játékok maradjanak 

meg színházi emlékként, hanem a furcsa, olykor vicces, máskor tragikus élet-

helyzetek közös feloldása is a család színházi élményei közé emelkedjék. Min-

debbe természetesen gyermekpszichológusok és drámapedagógusok bevonását 

is fontosnak tartjuk. 

Ha egy színház vezetése komolyan gondol a jövő színházára, akkor szem előtt 

kell tartania nem csupán a gyerek-és ifjúsági közönség színházra szocializálását, 

de fiatal nézőként is meg kell tartania őket, illetve „becsábítani” a kőszínház 

falai közé. A korosztályi határok egyfelől elmosódtak, másfelől hamarabb, már 

középiskolás korban ajánlható felnőtt előadás is (természetesen jól 
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megválasztva) az érintett korosztálynak. A színházi beszédmód azonban nem 

mindig ugyanaz, mint amit a korábban színházra szocializálódott közönség 

megszokott. Ezért nagyon fontos fiatal alkotóknak lehetőséget adni, mert ők 

„behozhatják” azokat a fiatal nézőket, akik egyébként nem járnának 

színházba, vagy éppen unalmasnak és érdektelennek találják azt a színházi 

formanyelvet, amelyet elődeik megszoktak. 

A felnőtt korosztály egy része nyilvánvalóan örömmel veszi mind a klasszikus, 

mind a kortárs darabokkal való találkozást. Kisebb részük a szűkebb érdeklődés-

re számot tartó, viszont szakmailag jelentős előadásokon, felolvasóesteken, be-

szélgetéseken is jelen lesz. Ugyanakkor viszont elengedhetetlen a könnyebb 

műfajjal becsalogatni a színházbarátok egy másik, igen tekintélyes részét. E 

négy halmaz közös metszéspontjában pedig lesznek olyanok, akik színészek, 

rendezők vagy a színház egyre inkább egységes ízlése nyomán olyan előadáso-

kat is látogatnak, amelyek korábban távol álltak tőlük. 

 

Akkreditált színházpedagógiai továbbképzési program 

Örvendetes fordulat, hogy a közelmúltban az élő színház és az előadáselemzés 

bekerült a középiskolai oktatás anyagába. Hiányzik azonban a megfelelő háttér-

képzés, a szaktanárok általában a drámaszöveg, az irodalom felől közelítenek, és 

nincs eszközük a látványvilág, színészi játék, rendezői szándék, ritmus, zene, 

tehát a színház rendkívül komplex nyelvezetének részletező leírására és értelme-

zésére. Véleményünk szerint a diákok színházi nevelését a pedagógusok 

képzésével kell kezdeni, csak a tanárokon keresztül várhatunk komoly ha-

tást, valódi eredményeket. Kidolgoztunk egy oktatási programot, mely szak-

mailag kreditálható a pedagógus-továbbképzés rendszerében. A képzés merőben 

gyakorlati: az előadáselemzés technikái és annak oktatási módszertanán kívül a 

pedagógusokat beavatjuk a színházi alkotás teljes folyamatába. 

Kitartó, okos munkával tehát nemcsak kicserélődik, mozog az Új Színház 

közönsége, de egy fontos találkozóhelye lehet a budapestieknek, akik szóra-

kozni, játszani, elmélyülni, megrendülni, tanulni, barátkozni szeretnének. 
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Nyitott ajtó – nyitott színház 

Ha az ember az Andrássy úton sétálva, napközben egy pillanatra benéz a Paulay 

Ede utcába, a színház egy kissé unalmas, elhagyatott épület benyomását kelti. 

Noha a város egy igen frekventált negyedében fekszik, mégis egy némileg eldu-

gott utcában, az Operett, az Opera, a Radnóti Színház árnyékában. Bármilyen 

izgalmasnak is véljük a magyar kortárs dráma jelenlétét vagy a klasszikus ma-

gyar színművek progresszív értelmezését, nehezen észrevehető színházról beszé-

lünk. A színház bejáratát szinte huszonnégy órán keresztül nyitva kell tartani, 

hogy felhívja magára a figyelmet és odaszoktassa, bevonzza a közönséget. 

Részben saját forrásból, részben pályázatokból finanszíroznánk a követke-

ző programokat és eseményeket: egy, a Paulay Ede utcára nyíló kis kávézó 

megnyitása a színház életéhez kapcsolható kiállításokkal, folyóiratokkal, utca-

zenéléssel izgalmas pontja lehet az éjjel-nappal nyüzsgő belvárosnak, 9:30–

18:00-ig tartó nyitvatartással. Ehhez kapcsolódva akár az előcsarnokban is sor 

kerülhet felolvasószínházi és performansz jellegű programokra. Ünnepek: egy 

évadban kétszer megünnepelnénk egy-egy híres vagy jelentős, de kevésbé ismert 

magyar művészt, tudóst, politikust több napos konferencia, színielőadás, 

performansz keretében, akár külső színházi csapatok bevonásával. Nyílt próbá-

kat hirdethetünk meg a Nagyszínpadon. Az évad vége felé tartanánk meg a Mi-

ni-évad fesztivált, négy-öt fontos előadást egymást követő napokon, szakmai 

beszélgetés, nézői szavazás kíséretében. Karácsony előtt Betlehemi fesztivált 

tartanánk, akár az utcán, különböző népek kultúráját bemutatva. A szomszédos 

Sugar Land cukrászdával egyeztetve Vasárnapi mesesarok programot indítha-

tunk. Utcaszínházat hirdethetünk meg, Halász Péter ötlete nyomán, az aznapi 

újságból, akár a nézők spontán választása alapján. Slam poetry versenyt rendsze-

resíthetünk a stúdió büféjében vagy a szomszédos romkocsmában. Verses tánc-

színház-improvizációkra kerülhet sor az előcsarnokban, délutánonként. A sor 

folytatható… 
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MARKETING 

Marketing, marketingkommunikáció és társai 

 

A marketingprogram kidolgozását egy mindenre kiterjedő helyzetfelmérésnek 

kell megelőznie, amely az alábbi folyamatokra vonatkozik: a színház és környe-

zete, szervezet, folyamatok, gazdálkodás, marketing, logisztika, humán erőfor-

rás, controlling, informatika. 

Pályázatunk sikere esetén gyakorlatilag egy új színház jelenik meg a fővá-

rosi palettán. Ez az antré arra készteti a Színházat, hogy megalkossa a követ-

kező öt évre szóló Marketingstratégiáját, amely alapként szolgálhat az Éves 

Marketing Terv elkészítéséhez. 

Az emberek figyelméért, szabadidejéért folytatott küzdelem egyre erősebb: fo-

lyamatosan új és új szereplők lépnek a porondra, és az eszközök is szinte évről-

évre megújulnak. Alig néhány éve egy színház honlapja még csak presztízskér-

dés volt – ma az első számú információs és jegyértékesítő eszköz, s olyan felüle-

tek, mint a Facebook vagy a QR-kódok, inkább hónapok, mint évek alatt váltak 

a semmiből a modern marketingkommunikáció fontos, sőt megkerülhetetlen 

eszközeivé. 

A polgárok kulturális igényei, médiafogyasztási szokásai viszont eltérőek. Azt a 

40-60-as korosztályt, aki a jelenlegi Új Színház közönségét adja, valószínűleg 

nem fogjuk tudni elérni egy mobilapplikációval – míg ugyanez az eszköz izgal-

massá és kívánatossá teheti a Színházat azoknak a tinédzsereknek a körében, 

akiknek ma még „nem trendi” a színházba járás. 

Néhány kiemelt célcsoport: 

törzslátogatók: említésük talán feleslegesnek tűnik, hiszek ők feltehetőleg 

„úgyis jönnek”, de a már meglévő látogatók megszólításának elmulasztása 

gyakori és felesleges hiba sok új vezetés részéről. Bár kevesen vannak, de 

közösségükben véleményformálók, az átlagosnál nagyobb az affinitásuk a 

színház iránt, és viszonylag kis ráfordítással hálás és aktív médiumokká te-

hetjük őket. Hűségprogramok, speciális rendezvények (klub) és hasonló 

eszközök révén ez a csoport eredményesen és hasznosan mobilizálható. 
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középiskolások és egyetemisták, avagy a célcsoport, amelyre oly sokan 

fenik a fogukat – nehéz, de ígéretes és megkerülhetetlenül fontos szeg-

mens. Szabadidő-választásukban nem a szülők, a tanárok vagy a média, 

hanem az egyidős vagy valamivel idősebb társak véleménye a meghatáro-

zó. Egy jól felépített image- vagy arckommunikáció (ismert színészek szá-

mukra vonzó módon történő pozícionálása) eredményes eszköz lehet, csa-

kúgy, mint a közösségi oldalakon (Facebook, Insta) folytatott kampányok, 

vagy a mobileszközök bevonása. A legfontosabb azonban az üzenet: a 

színháznak fiatalosnak, vonzónak kell tűnnie. 

szakmai közönség: egy első látásra nem túl fontosnak tűnő, kifejezetten 

szűk réteg, melyre talán egy más típusú színháznak kevésbé van szüksége, 

de a Magyar Dráma Műhelyének múlhatatlanul. Szerencsére nem igényel 

drága médiafelületeket, csupán egy kiváló sajtóst és némi törődést. Megéri. 

 

A kommunikáció lehetséges irányai 

 

Programkommunikáció 

Minden produkció-központú intézmény (színház, zenekar stb.) talán legfonto-

sabb iránya, elsődleges célja a jegyértékesítés támogatása. Kiemelt időszakai az 

évad meghirdetése és a bemutatókat közvetlenül megelőző hetek, de törekedni 

kell arra a programszerkesztés során, hogy ezeken felül is legyenek olyan aktivi-

tások, amelyek muníciót adhatnak a kommunikációnak – beleértve a nyári idő-

szakot is, amikor nem annyira a városlakókat, mint a városba látogatókat érde-

mes megszólítani. 

 

Image-kommunikáció 

Eredménye nehezen mérhető és inkább csak hosszú távon hálálja meg a törő-

dést, de ha sikeres, akkor átfogó, komoly pozitív hatást gyakorol a jegyértékesí-

téstől a szponzorációig minden területre.  

Az Új Színház esetében erre kifejezetten nagy figyelmet kell fordítani, hogy a 

Színház elmúlt években erősen megtépázódott hírnevét helyre lehessen állítani. 
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Arc-kommunikáció 

Az előbbihez szorosan kapcsolódóan meg kell találni és fel kell építeni azokat az 

arcokat, amelyek hitelesítik az image-kommunikáció üzenetét. Nem feltétlenül 

szükséges, hogy vezető színészek vagy mindenki által ismert arcok legyenek – a 

lényeg, hogy transzparens és egyértelmű kapcsolatban álljanak a Színházzal és 

megszemélyesítsék, közel hozzák a meglévő és potenciális nézőkhöz azokat az 

értékeket, amelyek mellett a Színház elkötelezte magát. 

 

Kommunikációs eszközök 

E dokumentum terjedelme és célja nemhogy valamennyi eszköz bemutatására, 

de még felsorolására sem alkalmas, mindazonáltal néhány kiemelten fontos, 

vagy kevéssé evidens eszköz kiemelése mindenképpen kívánatosnak tűnik. 

 

Közösségi média 

Néhány éve még jószerivel nem is léteztek, mára megkerülhetetlenül fontos esz-

közökké váltak a Facebook és egyéb közösségi médiák, önálló szakirodalommal 

és specializált szolgáltatókkal. Nem elsősorban azért, mert a közösségi média 

immár szinte korosztálytól és Esomar-kategóriáktól függetlenül közel a teljes 

társadalmat behálózta, hanem azért, mert létezik egy olyan, jellemzően harminc 

év alatti, médiafogyasztásában erősen „netfüggő” célcsoport, amely szinte kizá-

rólagosan a közösségi médiát használja információszerzésre és -megosztásra. 

Ráadásul az újabb és újabb lehetőségek (alkalmazások, játékok stb.) egyre 

szofisztikáltabb lehetőséget adnak a felhasználók megszólítására. 

 

DM- és eDM-adatbázisok 

A lehetséges és meglévő vásárlók közvetlen megszólítása még mindig az egyik 

leghatásosabb és legolcsóbb marketingkommunikációs eszköz – ráadásul az 

üzenet testreszabhatósága, megszemélyesíthetősége révén a befogadásra jóval 

nagyobb az esély, mint a tömegmédiumokban. Nyugat-Európában a hagyomá-
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nyos (és egyre költségesebbé váló) médiamegjelenések helyett egyre erősebben 

támaszkodnak az adatgyűjtésre és a látogatók közvetlen megszólítására, az onli-

ne felületeken pedig a látogatói aktivitás serkentésére. A meglévő adatbázisokat 

karban kell tartani és minden lehetséges eszközzel bővíteni kell azok körét, aki-

ket közvetlenül tudunk megszólítani. 

 

A következőkben nem térnénk ki mindazon marketingkommunikációs ele-

mek ismertetésére, melyekkel megannyi pályázatban és beszámolóban ta-

lálkozhatnak – lévén ezek nagy része mára evidenciaként kezelendő elem (dif-

ferenciált jegyeladás a nézők életkorát és anyagi helyzetét, valamint a futó pro-

dukció életpályáját tekintve; együttműködés más kulturális intézményekkel, 

önálló szervezés működtetése, online jegyértékesítés, könnyített fizetési módok 

különböző utalványok és cafeteria jegyek segítségével, barter-ügyletek, közös 

bérletkonstrukció más színházakkal, a nyomtatott médiában megjelenő nyere-

ményjátékok, portréinterjúk, rádió- és Youtube-spotok, saját gyártású leporellók, 

plakátok, szórólapok, havi műsorok, fotók, videóajánlók stb.)  

Megismertetjük viszont Önöket mindazon eszközökkel, melyekben mi hi-

szünk, s amelyek új utakat nyitnak meg a fiatalabb közönség előtt – az előtt a 

fiatal közönség előtt, melyet a pályázati kiírás kívánalma szerint be kell cser-

késznünk. 

 

Gerillamarketing avagy riot marketing 

A kőszínházaktól eltérően sokszor a gerillamarketing eszközeit használják az 

alternatív társulatok is, a „citizen helyett a netizent”, azaz a neten élő új nemze-

déket megcélozva. 

 

Háttér:  

A gondolat lényege, hogy a Színházat fiatalosabbá tegyük és közelebb vigyük az 

emberekhez. Mindenképpen fontos szerepet kell kapjon a közösségi média és a 

közönséggel való kommunikáció. Ha bevonjuk a nézőket a folyamatba, akkor 

sokkal elkötelezettebbek lesznek a színház iránt, és itthon egyedülálló módon 

tesszük interaktívvá a színházba járást. A színház egy olyan közösségi hely lesz, 
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melynek a nézők nemcsak látogatóivá, hanem aktív formálóivá is válnak. Külö-

nösen kedvező ez a szemlélet kortárs darabok esetén, amikor a közösségi él-

mény megélése nem tesz erőszakot a színpadi művön, hiszen a figurák, a miliő, 

sok esetben azonos a színpad két oldalán. 

 

Koncepciók: 

1) „Légy része az előadásnak!” 

a. Plakátpályázat – a nyertes plakátterveket felhasználjuk az adott 

darab reklámkampányában 

b. Zenei pályázat – Írj zenét a színdarabhoz! A legjobbakból részle-

tek bekerülnek az előadásba (akár csak jelzésszinten, pl. az szól a rádió-

ból stb.) 

c. Adományozz díszletet! – ahelyett, hogy lomtalanítanád a régi bú-

torokat, ajánld fel a Színháznak. Kapcsolódó médiakampánnyal: „Mi-

lyen király, hogy a kanapéd benne van az előadásban!” 

d. Te döntesz! – A Színház vezetése vagy / és művészeti tanácsa által 

egyébként is megfontolásra érdemesnek gondolt, öt hasonló műfajú és 

színvonalú, a társulatban egyformán jól kiosztható színdarab megszavaz-

tatása a Színház Facebook oldalán, hogy a következő évadban melyik 

kerüljön bemutatásra. Ez a „beleszólási” lehetőség már nem csak a legfi-

atalabbak számára lehet érdekes. 

e. Tréningek szervezése szakavatott coach-ok vezetésével egy-egy 

előadás díszletében, akár a darab problematikáját alapul véve, akár egy 

teljesen más sztoriba helyezve, de a figurák bőrébe bújva.  

(Jelentős pénzforrás nyerhető így, az üzleti életben ugyanis az ilyen jel-

legű önfejlesztő meetingek, csapatépítő tréningek még mindig magas 

presztízzsel bírnak, s mert lassan elfogynak az erre alkalmas helyszínek, 

a coach-ok vadabbnál vadabb ötletekkel rukkolnak elő.) 

 

2) A Színháznak egyértelműen komoly online jelenlét kell: Facebook, 

Instagram, Youtube, Snapchat, esetleg Twitter (bár utóbbi itthon kevésbé 

frekventált). Hashtagek használata, szavazások, videórészletek az előadások-

ból, stb. Esetleg egy Google Hangouts (vagy más platformú) üzenetküldős 

profil is létrehozható, amelyen keresztül a nézők kérdéseket tehetnek fel a 

színészeknek és a rendezőnek. 
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3) Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a Színház jelenlegi honlapja is felújítás-

ra szorul: adatállománya, különös tekintettel archívumára igen hiányos, szín-

és ízlésvilága ódivatú, oldalai közt nehéz a keresés: egyáltalán nem fogyasz-

tóbarát. Nehezen hihető, hogy az elmúlt két évben a fejlesztésére 1.550.000 

Ft-ot költöttek volna. 

4) Kifejlesztésre kerülne egy natív app, amit a nézők letölthetnek telefon-

jukra. Ez mindent tudhatna egyben: műsorújság, chat funkció a színészekkel, 

nézők által frissíthető galéria stb. Lehetne egy külön része, ahová önjelölt 

drámaírók fórumszerűen tehetnének fel ötleteket vagy szövegkönyveket, a 

többi felhasználó pedig véleményezhetné. Ezt egy weboldalon is meg lehet 

oldani, de az app nagy előnye, hogy push értesítéseket küld, tehát folyamato-

san értesíti a felhasználókat az aktuális történésekről. 

5) Együttműködés a Ma este színházzal  

6) Időről időre turista esteket tartanánk, ahol az előadásokat angolul felira-

tozzuk. Ez egybevág azzal a törekvéssel, hogy a magyar drámákat népszerű-

sítsük külföldön – de legalább külföldiek előtt. Ez a koncepció valószínűleg 

arra is érdemesíthető, hogy pályázati forrást találjunk rá. A külföldieket meg 

lehet célozni hosteleken, turistapontokon, utazási oldalakon keresztül. 

7) Adomány est: ingyenes előadás, ha viszel valami adományt. Az adomá-

nyokat rászorulóknak adják. 

8) Fizetős színházi videó-közvetítés. Több alkalmazás is van rá, például a 

Youtube-ra is lehet már fizetős tartalmat feltölteni. 

9) Vírusvideók készítése, a letöltések, kattintások mérhetők – egy számlálón 

közvetlenül ellenőrizhető az elérni kívánt célcsoport reakciója. 

 

Egyéb ötletek: 

Az itt felsorolt ötletek PR-kampánnyal megtámogatva és erős közösségi média-

jelenlét mellett működnek. 

1) Flashmob színdarabok. Erre 3 különböző koncepció van: 

a. Könyvtár/múzeum: Minden teremben egy rövid jelenetet adnak elő 

a színészek (pl: Örkény-egypercesek); 



36 

b. Ugyanez, csak metrókocsikban; 

c. Rögtönzött színdarab-flashmob az utcán, „piros gomb stílusban”: 

https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw, 

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg 

2) Kincskeresés 

Színházjegyeket/ajándéktárgyakat rejteni el a város különböző pontjain, 

és az egyes színdarabokhoz kapcsolódó nyomokat hagyni, hogy a játéko-

sok megtalálhassák azokat. – Ez a budapesti fiatalok körében igen népsze-

rű geocatching-re települ rá, annak színháziasított formája. 

3) Slam poetry 

Az egyes színdarabokból kivágott mondatokat színészekkel felolvastatni, 

és összevágni úgy, hogy egy slam poetry mű jöjjön ki belőle. 

4) Videópályázat 

A nézők az egyes előadások kapcsán videókat tölthetnek fel nyereménye-

kért cserébe / meginterjúvolni a nézőket az előadás szünetében. 

5) Spoiler alert 

Szórólapszerűen kiosztani a szövegkönyv első pár oldalát / ezt ingyenes 

magazin végén megjelentetni. Szlogen: A folytatást keresd a színházban! 

6) Gopro videó 

Az egyik színész fejére Goprot tenni próba közben, vagy előadásra való 

készülés közben, és azt összevágni úgy, hogy aki nézi, a színész bőrében 

érezhesse magát. 

7) Negatív graffiti, eső és hó graffiti – környezetbarát, célzott, hatásos, 

gazdaságos 

A negatív graffiti egy innovatív köztéri reklámozási forma, amely egyesíti 

magában a környezetbarát gondolkodást a városi street art-tal. Lényege, 

hogy a természetes kosszal és szennyeződéssel borított utcákat, tereket és 

falfelületeket professzionális eszközökkel egy megadott mintában takarít-

juk le, így a letakarított felületen láthatóvá válik a burkolat természetes 

színe. A reklámot a tiszta és koszos felület között létrejövő színkülönbség 

adja ki. 

Hasonló elven működik a víztaszító spray-vel dolgozó eső-, illetve az en-

gedélyezett ételszínezékkel megfestett hó-graffiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=316azlyfazw
https://www.youtube.com/watch?v=a6w2zmpsxhg
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Kiemelnénk a környezetbarát jelleget, mert az Új Színház eleddig csak 

a pet palackok tömörítését és az elhasznált fénycsövek szelektív kezelését 

tudta felmutatni ezen a téren. 

8) Saját Facebook oldalt csinálni az egyes színdarabok fő karaktereinek. 

Ezek a karakterek a darab szerinti szerepükben maradva posztolnak, 

kommentelnek a Facebookon. 

9) Facebook élő közvetítés az előadás részleteiről – egyelőre kevesen hasz-

nálják, újdonság. 

10) Megállapodni mozikkal, hogy bizonyos (lehetőleg magyar) filmek 

mellé nézőik pár százalék kedvezményt kapnak egyes előadásokból. Az 

elmélet az, hogy a moziba járó közönséget visszaszoktassuk a színházba 

járásra is. 

11) Ingyenjegyek celebeknek / véleményformálóknak / releváns 

bloggereknek is, nem csak a sajtónak. 

12) Lehetőség szerint megállapodni más, stratégiai szövetséges színházak-

kal, hogy bizonyos darabjaik előtt a mi színtársulatunk eljátszhasson két 

percet valamely új előadásból, mint egy filmtrailert. Ha erre nincs mód, 

saját futó előadásaink előtt „vetítjük a trailert”. 

13) Remarketing 

Az előadás után a nézők megadhatják az adataikat / odaadhatják névjegy-

kártyájukat a személyzetnek, az így összegyűlt kártyákból hetente sorso-

lás ingyenes színházbérletért. 

Természetesen mindenki, aki megadja e-mail címét, felkerül a hírlevél lis-

tára is. 

14)  Egy kiterjesztett valóság app. A város bizonyos helyein játszható le 

egy ott felvett pár perces jelenetet. A jelenet csak az adott helyre elláto-

gatva nyitható meg, ami valahogy az egyes darabokhoz kapcsolódhat 

(helyszínben is). Ezt talán össze is lehetne kötni a kincskereséssel. 

15) Snapchat 

A színdarab zanzásított (két perces) verziója felkerülhetne Snapchatre 

több videó formájában. 
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16) Olyan videó, amely egy rövid színdarabot mutat be több szemszögből 

vagy egyszerre több helyszínen játszódó jelenetekkel. Van pl. négy jele-

net, amik egyszerre futnak, de ebből csak egy látható színesben és nagy-

képernyőn, valamint csak ennek hallható a hangja is. A másik három le-

halkítva, fekete-fehérben, kicsiben megy a képernyő alján. Az egyes vi-

deókra kattintva lehet kinagyítani azt, de akkor az aktuális videó lesz ki-

csi. Ahhoz, hogy megértsd a teljes történetet, össze-vissza kell kattintgatni 

az egyes jelenetek között. 

17) Interaktív Youtube videók, a videó végén választható folytatással. 

 

Ha a fent elsorolt ötletek valamelyikének hatására potenciális nézőnk a pénztár-

hoz fárad, egy dinamikus jegyárkonstrukcióval találja magát szemben. Mint 

már kitértünk rá, marketingstratégiánk középpontjában a 18-49 éves korosztály 

áll, akiknek – már csak fesztiváltapasztalataik alapján is – nem ismeretlen foga-

lom az Early Bird, Last Minute vagy Happy Hour. Mindegyikhez egyedi 

jegyárkonstrukció tartozik.  

 

PR, külső-belső kommunikáció 

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy színházat igazgatni napi 24 órás munka.  

A színházi belső kommunikáció alapvetően a rendszeres, illetve a spontán sze-

mélyes kapcsolatokon alapul. A vezetés kommunikációja napi rendszerességű és 

folyamatos. A tagság bővebb tájékoztatása érdekében tervezzük, hogy olyan jel-

szavas oldalakkal egészítjük ki honlapunkat, amelyen csak a tagságnak szánt 

információkat helyezzük el.  

Fontosnak tartjuk a stabilitás és a nyugodt, alkotó légkör biztosítását a Szín-

házban. 

Ennek legfőbb eszköze a célorientált, kooperatív vezetési mód, ami megfelelő 

teret enged az egyéni képességek, készségek kibontakozásának. Folyamatos 

kommunikációt feltételez a célok és a feltételek tekintetében, valamint a telje-

sítmények következetes értékelésében. Minden munkatársnak szüksége van a 



39 

folyamatos és objektivitásra törekvő vezetői értékelésre. A közös célmeghatáro-

zás az, amely figyelembe veszi a művész egyéni és a társulat közös érdekeit, va-

lamint a vezető által képviselt értékrendet. 

A célorientált vezetés előnye a munkatársak, a vezető, a színház számára egya-

ránt az, hogy elkötelezetté tesz, kezdeményezőkedvet és energiákat szabadít fel, 

melyeket a kitűzött célra koncentrál.  

A csapatszellem erősítése, a munkatársak közötti kommunikáció fejlesztése, az 

informális kapcsolatok erősítése is segít abban, hogy minden munkatárs úgy 

érezze, képességei szerint foglalkoztatjuk. Meg kell teremteni a munkahely biz-

tonságának az érzetét.  

A stabilitás megteremtésén túl a vezetőnek motiválnia is kell munkatársait, 

vonzó tevékenységgel, magával a munkával, a maximális teljesítmény elvárásá-

val, a közös felelősségvállalással, a teljesítmény elismerésével. 

A célorientált-kooperatív vezetés megengedi a munkatársak tudásuk és képessé-

geik szerinti továbbfejlődését, növeli a munka felett érzett örömüket, és ezzel 

növeli a színház hatékonyságát.  

 

Kell egy csapat... 

A szervezési osztály általában a gazdasági igazgató alá tartozik, így a marketing 

egyes területei nincsenek egységes vezetés alatt. A szervezet racionalizálása 

megköveteli, hogy a teljes marketing vagy az ügyvezető igazgató vagy a me-

nedzserigazgató kezében összpontosuljon. Ugyanakkor gondolkodunk rajta, 

hogy egy fiatalokból álló marketingcéget bízzunk meg a gerillamarketing-

hadjárat lefolytatásával – az ötletek jó része is már egy velük folytatott konzul-

táció eredménye. Senki olyan jól nem ismeri a technikai újításokat, a divatos 

trendeket, a „tolvajnyevet“, mint akik nap mint nap ebben élnek. Tapasztalatunk 

továbbá, hogy az outsourcing – célirányos kiszervezés – az anyagi megtakarítá-

son túl sokszor szakmai színvonalbeli emelkedést is hoz. Egy ilyen fiatal, dina-

mikusan működő csapat életkoránál, felfogásánál is fogva gyakran a várható 

anyagiak elé helyezi az izgalmas kihívást, a megugorhatatlannak tűnő feladatot 

– életet lehelni az Új Színházba pedig majdhogynem annak tűnik... 
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(A Színház különböző évi beszámolóiból a takarítás és a nézőtéri felügyelet ed-

digi kiszervezése valószínűsíthető, s 2016-ra hirdették meg a portaszolgálat köz-

beszerzési eljárását.) 

 

Baráti Kör vagy Pártoló Tagság 

Nem tudjuk, a jelenlegi Új Színház mellett működik-e bármelyik is – ha nem, 

kívánatosnak tartanánk a megszervezését. Működésüket, a velük való kapcso-

lattartást elősegíti a szándékaink szerint megújított, a gerillamarketing számára 

is alkalmassá tett, több funkciós honlap. A Baráti Kör, amellett, hogy a Színház-

nak hagyományos marketingkommunikációs lehetőségeket biztosít, szerepet 

játszhat a Színház törzsvevőkörének megerősítésében és bővítésében egyaránt. 

Kiegyenlítetté teszi a nézői korösszetételt, a geocatchingtől koránál fogva is ide-

genkedő ötvenes-hatvanas korosztálynak megteremti a maga platformját. Fon-

tosságtudatukat erősítheti, ha, mondjuk, az alternatívákat tartalmazó bérleti fel-

híváson szereplő darabok közül ők választhatják ki az egyik bemutatót. Részt 

vehetnének a Színház nyitott napjain, amikor beülhetnek a készülő előadások 

próbáira. 

Az idei Pécsi Országos Színházi Találkozón megújult formában került sor a ver-

senyprogram szakmai vitáira: egyfajta elegyét képezte a közönségtalálkozónak 

meg a szakmai elemzésnek. Időben előre haladván egyre többen voltak kíván-

csiak ezekre a beszélgetésekre a helyi értelmiség köreiből is, mondhatnánk: „a 

csilláron is lógtak”. Ezért jutott eszünkbe a munkacímén egyelőre csak „Szak-

mázzunk” bérlet, mely az azt követő beszélgetést is menetrendszerűen magá-

ban foglalja, minden külön értesítés nélkül. 

 

Akadálymentesítés – az egyenlő bánásmód jegyében tett in-

tézkedések 

A külső kommunikáció elengedhetetlen része, s ezen túl is, felfogásunkban ki-

emelt prioriást élvez a fogyatékkal élők színházi élményekhez juttatása. A 

Társaság üzleti beszámolójából illetve a honlapon közzétett közérdekű doku-

mentumaiból kiderül, hogy sajnálatos módon ezen a téren is csak félkész meg-

oldásokkal rendelkeznek. Van ugyan indukciós hurok, de nincsenek rendszeres 

jeltolmácsolt előadások, valószínűsíthetően maga az indukciós hurok is kihasz-
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nálatlan – ugyanis semmilyen határozottan szembetűnő felhívásban nem talál-

koztunk a kihasználására buzdító, szervezett alkalmakkal. Az épületben nem 

teljeskörűen biztosított a kerekesszékesek közlekedése, a vakoknak szóló beava-

tó színházi gyakorlattal (előadás előtt felmehetnek a színpadra, végigtapogathat-

ják a teret, érzékletesen lefestik nekik a színészek jelmezeit stb.) pedig egyálta-

lán nem találkoztunk. 

Ez mindaddig bocsánatos bűn, nehéz anyagi helyzetre fogható hiányosság, amíg 

nem az országban egyedüliként működő Magyar Dráma Műhelyről van szó. Ne-

künk fokozottan elérhetővé kell tenni minden magyar polgár – lett légyen citizen 

vagy netizen – számára, hogy a magyar klasszikusokkal és a ma még csak hang-

jukat kereső, első műves, leendő klasszikus „nagytehetségekkel“ találkozhassa-

nak. 

Ezt olyan stratégiai erejű döntésnek érezzük, hogy módszeresen keresni 

fogjuk az alkalmat, hogy akár nemzetközi forrásokat is bevonva, minél 

előbb, teljes körűen megvalósulhasson az egyenlő bánásmód elve. 

 

Összefoglalva:  

Ehhez a Színháznak a ma alkalmazottnál korszerűbb marketing- és kommuniká-

ciós módszereket kell bevezetnie. Ennek érdekében korszerűsítenie kell szerveze-

tét, és biztosítania kell hozzá a szükséges pénzeszközöket. 
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GAZDASÁGI STRATÉGIA 

 

SWOT analízis 

 

Az alkalmazandó stratégia kiválasztásának előfeltétele egy minél szélesebb 

körű helyzetelemzés. 

Erősségek: 

 A Színház kedvező elhelyezkedése a város epicentrumában. 

 Ideális infrastruktúra, impozáns környezet, az Andrássy út és palotái-

nak közelsége – ezzel összefüggésben lehetőség a turistaérdeklődés kö-

zéppontjába kerülni. 

 Az elmúlt évek viharai ellenére is megmaradt a társulatban néhány je-

lentős alkotó, köztük Kossuth-díjasok is. 

 A működés költségeihez hatékonyan hozzájáruló – bár azt nem teljes 

mértékben fedező – biztonságos támogatási rendszer. 

 Jelen igazgatói pályázat kiírásában és a Fenntartói Megállapodás Mó-

dosításában is nyilvánvalóan lefektetett – és nem túlzó – elvárások adta 

működési keret. 

 Régvolt sikerek és hagyományok, amelyek emléke mostanra talán 

megkopott kissé, de talán még „felpolírozható” . 

Gyengeségek: 

 A színházi munka olykor a kultúrpolitikai csatározások kereszttüzé-

ben folyt, s ez a minőség rovására ment. 

 Ugyanezen okból a művészek (írók, rendezők) egy részének távol-

maradása, régebbi törzsnézők „rossz szájíze”. 

 A lehetségesnél és vártnál alacsonyabb látogatottság. 

 Bár a társulatban megtalálhatók formátumos alkotók is, bizonyos 

szerepkörökben csak kompromisszumok árán érhető el az optimális 

szereposztás. 

 Az előadások színvonala nem egységes . 
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 A marketingkommunikációban fellelhető gyengeségek, bizonytalan 

célcsoport-meghatározás, kifelé alig látható PR- és marketingmunka. 

 A Színház nem kellő súllyal van jelen a város életében. 

 Az utolsó épületrekonstrukció óta (1990) felgyülemlett állagmeg-

óvási problémák. 

 A színház komoly hiányosságai az akadálymentesítés és a fogyaték-

kal élők elérése terén. 

 Közepes vagy annál elavultabb minőségű színpadtechnikai berende-

zések. 

 Fokozatosan romló, majd rossz gazdasági mutatók a 2015-ös év üz-

leti beszámolójában. 

 Ezzel összefüggésben – vélhetően – megingott bizalom a befektetői 

és beszállítói oldalról. 

Lehetőségek: 

 Az önkormányzat (a Főváros) számára, hogy bebizonyosodjék, mű-

ködtethető egy, a kiírásának megfelelően innovatív, magas művészi 

színvonalú, csak magyar színdarabokat játszó fővárosi színház.  

 Felméréseken alapuló célcsoport-meghatározás és ehhez igazodó 

változtatások. 

 Ennek megfelelő műsorstruktúra kialakítása, a műfaji kínálat bővíté-

se más társulatokkal együttműködve, vagy koprodukcióban történő 

létrehozása. 

 Együttműködési szerződések hazai és nemzetközi partnerekkel. 

 Új, dinamikus marketingstratégia kialakítása és végrehajtása – már 

csak azért is, mert ez fájón hiányzott eddig. 

 Számos kiegészítő jellegű tevékenység segítségével jobban bekerülni 

a város vérkeringésébe. 

 Pályázatokkal és szponzorációkkal bővíteni a Színház működési le-

hetőségeit. 

 Jobb együttműködés a város többi kulturális intézményével, művé-

szeti műhelyeivel. 

 Célzott akciókkal újabb közönségrétegek számára vonzóvá tenni a 

Színházat. 

 Kivinni a Színházat az utcára, terekre.  
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 A piaci szemléletet erősítve, kis költségvetésű előadásokkal elérni a 

magyar irodalom legkülönbözőbb korszakai és/vagy műnemei iránt 

érdeklődőket. 

 Ilyen módon növelni az intézmény bevételeit, a színészek jövedel-

mét. 

 Pezsgő irodalmi-színházi élet megvalósítása, hiszen az alkotók zöme 

élő szerző, akiknek van „rajongói köre”. 

Veszélyek: 

 Épp a Színház belvárosi pozíciója okán, a karnyújtásnyira található 

rivális színházak kulturális és szórakoztató eseményei valódi konku-

renciát jelentenek.  

 A televízió, a számítógép és egyéb elektronikus média a közönség 

egyre szélesebb rétegeit tartja otthon, és ez csökkentheti a potenciális 

nézőszámot. 

 Anyagi nehézségeik miatt az emberek nehezen szánják rá magukat 

kulturális kiadásokra. 

 A változó gazdasági környezet miatt hosszú távon nehezebben ki-

számítható a Színház pénzügyi helyzete. 

Teendők: 

 Lényegesen javítani kell a Színház szakmai megítélésén, vonzere-

jén, mind a nézőink, mind a munkánkat szakmai-kritikai szempont-

ból értékelők körében. Utóbbira azért van szükség, hogy a velünk 

való együttműködés presztízs értékű legyen, hogy rangot jelentsen 

az Új Színház szellemi köréhez tartozni, az ottani munkában részt 

venni. 

 Önmagában ettől az intézkedéstől már nőhet a színházlátogatók 

száma. 

 Legfontosabb teendőnk a közönség igényeinek pontos felmérése, a 

szakmai színvonal emelése, a hírverés és a mozgósítás. 

 A Színház célcsoportjainak pontosabb körülhatárolása, az igények és 

elvárások tisztázása, az eddig passzívabbnak mutatkozó lakossági ré-

tegek bevonása. 

Ennek két legfőbb eszköze a tudatos, átgondolt műsortervezés, valamint az elér-

hető legszínvonalasabb színészek, rendezők, alkotók foglalkoztatása.  
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További nagyon fontos eleme a leendő munkának a Színház falai közül való ki-

lépés, a közvetlen kapcsolatteremtés a város lakosságával, amelynek éreznie kell 

a megújulást, egy friss, új szellemiség születését.  

Kivételes pillanat adatott meg a magyar dráma és művelői számára, amikor 

is létrejöhet a Magyar Dráma Műhelye – saját, belülről fakadó ambíció és 

fenntartói elvárás közös eredményeképp.  

De mielőtt nekivágnánk, nézzük meg, mi is az a tágabb gazdasági környezet, 

ahol a változtatást elősegítő stratégiának helyt kell állnia. 

 

Makroanalízis 

Ha tanulmányozzuk a KSH által legutóbb közzétett A társadalmi haladás muta-

tószámrendszere különböző táblázatait, meglepő felfedezéseket tehetünk. 

A költségvetés 2014-ben egy komolyabb tőkeinjekcióval látta el az ágazatot 

(+24%) a hullámzó teljesítményt mutató GDP-n alapulva. Ez a gesztus nem ma-

radt észrevétlen a háztartások körében, és 10%-kal megnövelte kulturális 

kiadásaikat.  
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Egy másik tábla tanúsága szerint az eltelt tíz évben a százezer lakosra jutó szín-

házak és színházszerű intézmények száma több mint megháromszorozódott 

(0,5-ről 1,8-ra), az általuk nyújtott kulturális rendezvények száma megduplá-

zódott (133-260). A potenciális kereslet azonban elfordult tőlük, és míg más 

kulturális és közművelődési intézmények (múzeumok, képtárak) átmeneti meg-

ugrást produkáltak, a színház veszített látogatóiból. (Egy kulturális rendezvényre 

jutó látogatók átlagos száma, fő). 
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Vagyis: a két táblázatot egybevetve: bár a GDP-re vetített háztartások kulturális 

kiadásai emelkednek, s ez mérhető a kulturális aktivitás növekedésében is, an-

nak nem a színházak a fő kedvezményezettjei. 

 

Ergo: a megnövekedett kiadások árán sem szerezhető szükséges mennyiségű 

színházi élmény. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben: drágák a jegy-

árak? 

Ergo 2: A háztartások ráfordításai elégségesek, de olyan nagy a színházi kínálati 

dömping, hogy a fix számú érdeklődő figyelme megoszlik közöttük, így egy 

rendezvényt relatíve kevesebben látogatnak? 

Ergo 3: A múzeumok tudnak valamit, amit a színházak nem? 

Ha így van (márpedig a múzeumok előretörése a 13 éve elindított Múzeumok 

Éjszakája programsorozattal kezdődött, az éjszakai tárlatvezetésekkel, az iro-

dalmat befogadó Tex-Túrával, illetve olyan nagyszabású, nemzetközileg is elis-

mert és nagy tömegeket vonzó kiállításokkal, mint a Picasso-, Rembrandt-, 

Caravaggiótól Canalettóig- vagy az Impresszionisták-tárlatok), akkor a szín-

háznak is meg kell találnia a maga kitörési pontjait. Izgalmas, pezsgő, „so-

semvolt” alkalmakat kell teremtenie, reflektorfénybe kell helyeznie magát. 

Pályázatunk ilyen akciókra (is) irányul. 

 



49 

Mikroanalízis 

Lássuk, milyen mutatókkal rendelkezik az Új Színház ennek a periódusnak a 

végén! (Adatainkat a színház honlapján közzétett forrásokból, illetve a pályázati 

kiírás szövegéből merítettük). 

 

A Társaság 2015. évi beszámolójának főbb adatai: 

 

2015. évi mérlegfőösszeg: 289.607 ezer Ft 

Összes bevétel: 577.823 ezer Ft 

Összes ráfordítás: 566.892 ezer Ft 

Mérleg szerinti eredmény: 10.914 ezer Ft 

(ami figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy ez az eredmény egy 12 M Ft-os 

BSZK egyedi kérelem megítélésének köszönhető) 

A saját tőke aránya az összesen forráshoz képest közel 10 %-kal esett, és ezt 

az előző évek folyamatos esése előzte meg. 

Likviditási mutatója 2015-ben 1,23-mal romlott, s ez csak az utóbbi három 

évben majd 40%-os romlás. 

Vevők / Szállítók  

A Társaság 2015-ös mutatója 0,38%, szemben az előző évi 8,49%-kal.  

Vállalkozási tevékenységének tárgyévi eredménye: –349 ezer Ft. 

Minden egyéb eddig nem nevesített bevétele: –61,69% 

Nettó eladósodottsága: 2014-ben 189,4%-kal(!), 2015-ben további 42,3%-kal 

nőtt; jelen pillanatban 10,03. 

Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. 

évi tervezett előirányzatában az Új Színház Nonprofit Kft. működési költségeire 

a 2015-ös tervben szereplő 316.900 ezer Ft helyett 2016-ban 310.200 ezer Ft 

kerül átutalásra, ami a korábbi összeg 97,9%-a.  

Kimondhatjuk, hogy ez a gazdasági stratégia nem fenntartható, változást 

igényel, aminek alapja egy műsorpolitikai váltás kell, hogy legyen. 
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Stratégiai menedzsment 

A továbbiakban bemutatjuk azt a folyamatot, amelynek keretében a Színház 

meghatározza, majd végrehajtja, végül ellenőrzi, és ha szükséges, módosítja 

stratégiáját. Ennek a folyamatnak természetesen nincs kezdete és nincs vége, 

hiszen olyan tevékenységről van szó, amelyet egy tudatos vezetésnek folyama-

tosan végeznie kell. 

 

1. Küldetés meghatározása 

A Fenntartói megállapodás, illetve annak 2015 decemberében kelt módosí-

tása szerint: Az Új Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Színház/Társaság) a 

Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit 

gazdasági társasága.  

A Színház az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoz-

tatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 7. §-a 

szerint ESZ/075. számon nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, ezen 

belül művészeti tevékenységének jellege szerint: színház, egytagozatos: próza. 

Szándékaink szerint: egy hagyományaira büszke, jelenében és jövőjében 

bátor, progresszív és elhivatott Magyar Dráma Műhely létrehozása – mely 

felé nagyon határozottan mozdult el maga a fenntartó is pályázata kiírásakor, 

illetve a Fenntartói Megállapodás Módosításának megszövegezésekor, amikor is 

bővítette elvárásait. 

 

2. Gazdálkodási alapelvek 

Legfőbb feladatunknak a megingott stabilitás helyreállítását és egy fenntart-

ható növekedés megcélzását tekintjük, különös tekintettel a bérletrendszer bő-

vítésére (jelenleg 5 bérletsor van) különböző konstrukciók és kombinációk be-

vezetésével, mert a bérletes közönség megbecsülése a gazdaság stabilitásának is 

alfája és omegája. A bérletek már az évad megkezdése előtt eladhatók, a bérlet-

eladásból származó bevétel jobban tervezhető, hamarabb jelentkezik, alapjául 

szolgál a várható nézőszám kalkulálásának. 
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Stratégiánk elengedhetetlen sarokköve a létszámkeretek betartása, ugyanis a 

gazdasági problémák fő forrása az engedélyezettnél nagyobb személyi kifizetés 

(státusok, túlórakeretek túllépése, megbízási díjak elszaladása).  

 

3. Stratégiai alternatívák kialakítása 

A Színház legjelentősebb tőkéje szellemi potenciálja, amely jelenti jelenlegi 

tagjainak létét és művészetét, a Színház élő repertoárját, valamint a Színház si-

keres előadásainak rögzített formáit. Nem szabad megfeledkeznünk a fizikai 

szabad kapacitásokról sem. A legfontosabb lehetőségek a következők: 

 az előadásszám, általa a nézőszám növelése; 

 a kihasználtság, ezáltal a nézőszám növelése az értékesítési módszerek és 

a kommunikáció javítása révén; 

 az átlaghelyár emelése oly módon, hogy az alacsony, illetve a kedvezmé-

nyes jegyár-kategóriák továbbra is változatlanok maradjanak; 

 fentiek érdekében a Színház kommunikációjának erőteljes és a XXI. szá-

zadnak megfelelő átalakítása, különös tekintettel az internetre; 

 a Színház értékesítési politikájának és gyakorlatának újjászervezése; 

 a szellemi szabad kapacitások értékesülésének (nem összetévesztendő az 

értékesítéssel) elősegítése: a Színház művészi nagyságainak rendszerszerű 

megjelentetése a kulturális piacon: színészekről hang- és képfelvételek, 

élő beszélgetések, könyvek, füzetek kiadása, interneten történő megjelení-

tés (online beszélgetések) és így tovább. 

 

Az alkalmazandó vegyes stratégia bázisa a tervezői megközelítés. 

Miután a Színház pénzügyi forrásainak döntő része a közösségi támogatás, ezért 

a Színház rákényszerül arra, hogy szigorú non-profit gazdálkodás keretében 

próbáljon meg működni. Ennek megjelenési formája egy olyan szigorú tervezé-

si, tervfelhasználási rendszer, amely alapvetően egy tervezői megközelítést tesz 

lehetővé. 

A Színház tervezési rendszerét jól illusztrálja a pályázatban szereplő 2017-es 

Üzleti Terv, amely egy szigorú működési és pénzügyi logika szerint mindenki 

számára átláthatóan tartalmazza a Színház tervezett kiadásait és bevételeit. 
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4. Stratégiai döntések 

A Színház vezetésének meg kell hoznia azokat a konkrét döntéseket, amelyekkel 

a küldetésében megfogalmazott célok és a Színház jelenlegi helyzete közötti el-

térések megszüntethetők, vagyis, amelyekkel céljai megvalósíthatóak. Esetünk-

ben a döntéseknek biztosan ki kell terjedniük  

 a műsorpolitikára,  

 a kommunikációra, a Public Relations tevékenységre,  

 a jegyértékesítésre,  

 a kiadások felhasználására,  

 a produkciós szemlélet és szervezet létrehozására,  

 az információs rendszerre,  

 a belső érdekeltségre,  

 a szállítói marketingre,  

 az outsourcing tevékenységre. 

 

5. A stratégia megvalósítása, visszacsatolás és ellenőrzés 

A stratégia megvalósításához (és természetesen a visszacsatoláshoz, valamint az 

ellenőrzéshez) elengedhetetlenül szükséges a Színház belső információs rend-

szerének kialakítása. Olyan vezetői információs rendszert kell kialakítani, 

amely a szükséges mennyiségben, minőségben és időpontban biztosítja a dönté-

sek kellő megalapozását.  

 

Stratégiai szövetségesek 

A kulturális piacon való hatékony megjelenés, az érdekérvényesítés és a köl-

csönös előnyök nyújtotta lehetőségek kihasználása csak véletlenszerűen lehet-

séges szövetségesek nélkül. A Színház stratégiájának ezért foglalkoznia kell a 

lehetséges szövetségesek kiválasztásával és a velük való együttműködéssel.  

Nézők. – A nézők, mint szövetségesek, ugyanolyan fontos partnerei a Színház-

nak, mint a céges partnerek. A Színház Baráti Köre komoly segítség lehet a 

Színház kommunikációjában, a lehetséges szponzorok felkutatásában, a 
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színházba járási szokások megerősítésében egyaránt. A Színház Baráti Köre, 

más színházak és kulturális szervezetek baráti köreivel közösen, tovább erősíthe-

ti a Színház szövetségi rendszerét. 

Színházak. – Ma már evidencia, hogy a Színház legkézenfekvőbb partnerei a 

színházak. Komoly együttműködés valósítható meg közös előadások létreho-

zásában, az érdekvédelemben, a jegyértékesítésben, műsortervezésben (kö-

zös bérlet indításában), a kommunikációban, díszlet- és jelmezgyártásban, sza-

bad kapacitások közös hasznosításában, és így tovább. A konkrét színházak ki-

választásához csak egy tájékozott vezetésnek lehet elegendő információja. Meg-

jegyezzük, hogy a szövetségi körbe fővárosi, vidéki és határon túli magyar szín-

házak mindenképp egyaránt tartozzanak.  

Más kulturális partnerek. – A múzeumok, kulturális központok, kulturális ke-

reskedők (könyv, kép, hang) az azonos célközönség elérése érdekében válhatnak 

a Színház szövetségeseivé. Az együttműködés keretében a partnerek elősegíthe-

tik egymás kommunikációját, lehetséges piaci körének bővítését, marke-

tingakcióik hatékonyságát és gazdaságosságát. 

Szállítók. – A szállítói marketing keretében a Színháznak alaposan kell foglal-

koznia azzal, hogy legnagyobb szállítóiból szövetségesek váljanak. Megvalósít-

ható ez Szállítói Klub, Mecénás Klub, Hivatalos Szállítói cím keretében, vagy 

akár egyéni formában is. Az így elért kedvezmények (ár, fizetési kondíciók) és 

kommunikációs többlet bőven megéri a befektetett energiát. Legfontosabb szál-

lítók lehetnek: bank, energiacég, autókereskedés, vendéglátás, ékszerkereskedés, 

irodaszer-kereskedés, fuvarozók, borpince és -kereskedés stb. 

Média. – A médiapartnerek ma már elengedhetetlen szereplői a kulturális pi-

acnak. Alig-alig ismerünk olyan kulturális eseményt, amely sikeres lehetne mé-

diapartnerek bevonása nélkül. Médiapartnernek egy-egy országos és helyi tele-

víziót, rádiót és nyomtatott sajtót választunk. Természetesen nem szabad elfe-

ledkeznünk az internetes partnerekről sem. A jól megválasztott médiapartnerek 

valódi támogatói (és egyre gyakrabban előidézői) lehetnek a színházi esemé-

nyeknek. 
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Bevételnövelés a gyakorlatban 

A Társaság Alapító Okiratából kiderül, hogy fő tevékenységén kívül a szoká-

sosnál több közhasznú illetve üzletszerű gazdasági tevékenységgel is bír. Ala-

pos elemzés során ezek némelyike a meglévőnél talán jobban kihasználhatóvá 

válik. A képzési formációk (8532, 8552, 8559) bizonyára a valahai stúdiós 

képzést voltak hivatottak jogilag is megalapozni, de alkalmasak lehetnek a pá-

lyázatunk más részében kifejtett drámapedagógiai workshopok hátterének biz-

tosítására is. Elengedhetetlenül fontosnak érezzük a TÁMOP-hoz való csatlako-

zásunkat, hiszen ez a programsorozat nyitja meg a kapukat a jövő színházba já-

rói előtt, s a kortárs daraboknak is nemegyszer ez a tematika vagy kifejezési 

mód a terepe.  

Ide sorolnám a kissé talányos – és a Színház beszámolójából gyakorlati hasznát 

ki nem is deríthető – Egyéb foglalás kategóriát is.  

2012 nyara óta romkocsma működik a Paulay Ede u. 33-ban lévő szomszédos 

épületben. Együttműködési megállapodás kötése a slam poetry rendezvények 

helyszíneként, melyeket bizonyos rendszerességgel injektálnánk az évadtervbe. 

 

Terembérlet: Azokon a napokon, amikor évad közben a programban egy-egy 

olyan nap adódik, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítanánk színpadaink 

egyéb célú felhasználására (pl.: termékbemutató, néptáncest, szépségverseny 

stb.) Az ebből származó bevétel a színpadhasználat óraszámának megfelelően 

lenne kiszámítva. 

Reklámbevétel:  

- az évad műsorfüzetben felhasználható felület  

- előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre  

- az évadzáró és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása 

- jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség 

- Logo megjelenések:  

a) Évad plakáton  

b) Évad szórólapon  

c) Havi műsor plakátokon  

d) Havi műsor szórólapokon  

e) A színház honlapján 
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- főoldalon linkelhetően 

- a Támogatók között 

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánlanánk 

fel a vállalkozásoknak, akik a támogatás összegének megfelelően kapnak arany 

(1.000.000.- Ft), ezüst (500.000.- Ft) vagy bronz (200.000.- Ft) fokozatú tá-

mogatói státuszt. Ezeken kívül ún. pártoló tagság is létezne (100.000.-Ft támo-

gatási összeggel lehetne valaki pártoló tag).  

Jelmezkölcsönzés. Azok a jelmezek, amelyek már nem játszanak műsoron lévő 

darabban, a raktárba kerülnek és rendszerezés után elérhetővé válnának kölcsön-

zésre. A díjazást igyekeznénk minimálisan a piaci ár alatt meghatározni, hogy 

versenyképes árral lépjünk a piacra.  

Pályázati pénzek arányának növelése. A beszámolóból kitűnik továbbá, hogy 

a Társaság nem különösebben eredményes ezen a téren. Vélhetően igényelt 

támogatásainak töredékét nyeri el, mely épp csak arra elég, hogy a vállalt pro-

jekttől már ne lehessen elállni, azt sem nagy rendszerességgel. Ez alól csak A 

funtineli boszorkánynak megítélt két NKA-s pályázat a kivétel (vélhetően az 

egyik utánjátszásra, továbbforgalmazásra vonatkozik), s mely a hozott időszak 

pályázaton nyert pénzösszegeinek 63,39%-át tette ki (9.307.965 Ft /14.683.165 

Ft), valamint a Keresztény Fesztiválnak megítélt támogatások. 

Megítélésünk szerint ez a pályázati sikertelenség tükrözi a Színház jelenlegi 

művészi megítélését is, hiszen akár az EMMI, akár az NKA Színházi Kollégi-

uma a pályázatok elbírálásakor előnyben részesíti  

- az önálló irodalmi értékkel bíró pályaműveket;  

- ha a program olyan új minőséget hordoz, amely mind a résztvevő színhá-

zak alkotói, munkatársai, mind közönségeik részére a megszokottól eltérő 

pozitív tapasztalattal bír; 

- ha a programban részt vevő művész, szakember, társulat rangja, elismert-

sége vitathatatlan; 

- ha a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés indokolttá teszi. 

Pályázatunk kulcsfontosságúnak tartja a rendszeres pályázati jelenlétet vala-

mennyi elérhető hazai forrásnál (NKA, EMMI, MMA, FÜGE, SUMMA, 

TÁMOP, Turisztikai Fesztiválok stb.), valamint az Európai Unióból érkező pén-

zek terén is – reméljük, a Színházról kialakítandó új kép erre elegendő jog-

alappal fog rendelkezni. 
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A minél hatékonyabb szereplés érdekében megbíznánk pályázatfigyelő céget is, 

hogy ötleteikkel segítsék ebbéli munkánkat. Több közülük sikerdíjért dolgozik, 

így nem jelent állandó kiadást a Színház számára, viszont motiváltságukhoz nem 

férhet kétség (inspi-racio.hu, tender-ertesito.hu, Pályázatfigyelő 2016). 

 

TAO és TAO alap növelése. Az elmúlt év gazdasági szereplőit a TAO szabá-

lyozás várható változása tartotta sakkban és lázban. Szerencsére a 2016. január 

01. napjától hatályos törvénymódosítás értelmében az érintett intézmények 

továbbra is befogadhatnak TAO támogatást, valamint TAO adó-felajánlást.  

Mivel a Társaság 2015-ös beszámolója szerint 7 cégtől sikerült begyűjtenie a 

jegybevételei (79.150 ezer Ft) után kapható 61.825 ezer Ft-ot (ez majdnem a 

kapható maximum: 63.320 ezer Ft), okunk van feltételezni, hogy a Színház kö-

rül fellelhető egy befektetői kör, amely fizetési hajlandósággal viseltetik a Szín-

ház iránt. A tőlük várható TAO bevétel növelése viszont csak a jegybevétel nö-

velésével érhető el. 

Ugyanakkor a TAO-s forrásokért való verseny, a nyereséges piaci szereplők 

számának csökkenése és az utóbbi évek jogszabályi szigorításai miatt a pályázati 

kiírásban foglalt időszak legnagyobb kérdése, hogy milyen mértékig van lehető-

ség és képesség TAO-s forrás további biztosítására, különösen akkor, ha közve-

títői jutalékot nem fizetünk érte.  

 

Startup-színdarabok: 

A hazai színházi piacon egyedülálló modellünk a startup-színdarab.  

Aki elolvasta Eric Ries Lean Startup-könyvét, elég alapos definíciót ismer: 

„olyan vállalkozás, amelynek célja egy új termék vagy szolgáltatás létrehozása 

szélsőségesen bizonytalan feltételek között.” A startup egy kultúra, egy vállalati 

forma, egy modell, egy módszertan, egy életstílus. Már ebből a felsorolásból 

láthatjuk, hogy egy igen sokrétű fogalomról van szó. Ha nagyon le szeretnénk 

egyszerűsíteni, akkor mondhatjuk azt, hogy a startup egy olyan vállalat, amely 

nagyon gyors – pár éves – növekedési potenciállal kecsegtet, és valami innova-

tív szolgáltatást vagy terméket vezet be, hiánypótló, problémamegoldó árut, 

mindezt minimális saját tőkével, jellemzően magas tudásbázissal a háttér-

ben.  
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Jelen esetben a közösségi gyűjtés egy előadás megvalósítására irányul. Pél-

dául egy trilógia (Márton László: Nagyratörő vagy Térey János: Nibelung lakó-

park) első részének bemutatásakor a startup kezdeményezi a folytatást, ami sze-

rencsés esetben a következő évadban már műsorra is tűzhető.  

Ezt a végletekig el lehet vinni: a teljes koncepciónak lehet egy saját weboldala, 

ahol számláló mutatja, hogy a következő előadás elindításának hány százaléka 

gyűlt össze, lehet vadászni „befektetőket” (támogatókat) az egyes darabokhoz, 

kiegészíteni egy közösségi finanszírozó kampánnyal (https://www.goood.hu) 

(mint a Kickstarter) stb.  

Ez egyébként olyannyira újszerű, hogy széles körű sajtóvisszhangot, ezáltal sok 

újonnan érkező támogatót valószínűsít.  

 

Fejlesztések 

Az épületre vonatkozó 2015-ös adatok – kizárólag a fejlesztési igények figye-

lembe vételével (forrás a Színház honlapján); 

annak fenntartásával, hogy nincs biztos információnk arról, 2016-ban ezek 

közül melyek valósultak-valósulnak meg. 

 

Létesítményi, technikai és műszaki adatok  

Székhely épület építésének éve: 1909. 

Épület jellege: műemlék, helyi védettség. 

 

Épület külső állapota: karbantartott, hőszigetelést igényel.  

Utolsó felújítás éve, tárgya: 1990, épületrekonstrukció és hozzáépítés.  

- Mindkét tető folyamatosan karbantartott, a nyeregtető oromfalát hőszigetelés-

sel kell ellátni. Miként a homlokzat üzemi részét is.  

- A nyílászárók elavultak, fa, fém vegyesen, nem hőszigeteltek, cseréjük sürgős.  

- A vízszigetelés a társasházi pincék felől nem mindenhol megoldott, javítani 

kell.  

- Az egész épület hőszigetelése nem megoldott, sürgős beavatkozást igényel.  

https://www.goood.hu/
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- A mélygarázs építése során az épületben repedések keletkeztek. A süllyedés 

által keletkezett repedések a 9-es színészöltözőt érintették, melynek ablakát az 

építés óta sem lehet kinyitni, ablakcsere lenne szükséges.  

 

Épület belső állapota, működésének jellemzői és színpadtechnikai eszközök:  

- Nyílászárók jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.): fa és fém 

beltéri nyílászárok, elhasználódott állapotban, cseréjük esedékes.  

- Padlók: fa színpadpadlók: cseréjük esedékes; üzemi területeken: járólap – el-

használódott állapotban; irodákban: linóleum – elhasználódott állapotban; kö-

zönségforgalmi területek: márvány burkolat – karbantartott állapotban, javítása 

esedékes.  

- Hívórendszer (belsőkommunikáció): kiépített belső hívórendszer a 

színpadokon és az üzemi területeken: fejlesztést igényel.  

- Épületfelügyeleti rendszer (fűtés-hűtés szabályzása, fogyasztásmérés): a légfű-

tés és hűtés PC-n keresztüli szabályzása: elavult.  

A fogyasztásmérés a szolgáltatók tulajdonában lévő mérőkön keresztül történik. 

Fejlesztésre szorul.  

- Szünetmentes vészvilágítási rendszer: UPS szünetmentes táp, kb. 40 perces 

idővel: akkumulátor csere esedékes, bővítése szükséges.  

- Gázellátó rendszer: 4 db ERKA RK 300 gázkazán (348kW): elavultak, cserére 

szorulnak.  

- Fűtési rendszer: radiátoros, meleg vizes alapfűtés, levegő befújásos rásegítés-

sel: a radiátorok cserére szorulnak, a levegőbefújásos rendszer felülvizsgálatot 

igényel.  

- Fűtéscsövek, radiátorok cseréje, valamint a 4 gázkazán cseréje esedékes. Csak 

manuálisan lehet szabályozni. Cseréje javasolt.  

- Világítási rendszer: részben neon, részben energiatakarékos izzók, szcenikai 

fényvetők: fejlesztésre szorul.  

- Önálló használati meleg víz, a fűtési kazánokkal melegítve, keringtetve: el-

avult, cserére és fejlesztésre szorul. A vízvezetékes rendszer elavult, rozsdás, 

lyukas, több helyen ideiglenesen javított, cseréje időszerű.  

- Szellőző- és légkondicionáló rendszer: külső, szűrt levegő hűtése és fűtése, a 

nézőterek légkondicionáltak, a rendszer elavult.  

- Közönségforgalmi terület (nézőtér is) jellemzői: a mellékhelyiségek karbantar-

tottak, részleges felújításuk folyamatos. A nézőtér végén található fény és hang-

vezérlők között a hangszigetelés elavult, javításra szorul.  
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- Nézőtéri székek cseréje a 2015. nyári üzemszünet alatt közbeszerzési eljárás 

keretében megvalósult. (Ez az az ominózus székcsere-projekt, melyre már az 

előző vezetés is folyamatosan pályázott az önkormányzati keretből 2009-2011 

között, de a 22 millió forintnyi beruházás a jóváhagyott engedélyokiratok ellené-

re sem valósult meg hat éven át.) 

- Akadálymentesítés jellemzői: mozgáskorlátozottak számára: akadály-mentes 

bejutás a nagyszínpadi nézőtérre, ahol a mellékhelyiség is akadálymentesített. A 

stúdiószínpad nézőtere és mellékhelyisége nem akadálymentesített. Akadály-

mentesítés javasolt.  

Hallásukban és látásukban korlátozottak számára (indukciós hurok, feliratok, 

stb.): indukciós hurok a nagyszínpadi nézőtéren  

A fejlesztésekre szánt keretösszeg, illetve az elvégzendő műveletek sorrend-

je stratégiai döntés eredménye kell, hogy legyen – összhangban a bevételek-

kel, az állagromlás tempójával és a színházba járók komfortérzetével. 

Az mindenesetre bizonyos, hogy a teljes körű akadálymentesítés és a fogya-

tékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása prioritást élvez. 

 

Összefoglalva: 

A Színháznak egyre komolyabb erőfeszítéseket kell tennie gazdasági és teljesít-

ménymutatóinak javítása érdekében. Javítania kell kihasználtságán, emelnie kell 

bevételein. Utóbbin elsősorban nem a jegyárak, hanem az eladott jegyek számá-

nak valamint az egyéb bevételeknek növelését értjük. Erre a Színház Alapító Ok-

irata lehetőséget ad. A Színháznak törekednie kell arra is, hogy olyan stabil 

szerződéses kapcsolatokat alakítson ki, amely garantálhatja számára az 

Előadóművészeti Törvény szerinti „adóforintok” a felső százalékhatárig történő 

kihasználását. 
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ÜZLETI TERV 
Fentiek teljesítése érdekében a 2017-es és 2018-as pénzügyi évre teljes és rész-

letes Üzleti Tervet készítettünk (hiszen a második évben már számolhatunk a 

folyamatosan kiépülő repertoárral); a 2019-2021 évekre szóló Üzleti Tervet pe-

dig két táblába vontuk össze. Tettük ezt elsősorban azért, mert nem találtunk 

olyan kormányzati vagy statisztikai forrást, amely a 2017. évtől kezdve biztosí-

totta volna a sarokszámok megtervezéséhez szükséges alapvető információkat: 

infláció, GDP változása, Főváros pénzügyi lehetőségei, fogyasztói vásárlási 

szokások és hajlandóságok alakulása stb. 

Az Üzleti Terv tábláinak elkészítésekor a következő alapelveket, forrásokat és 

módszereket alkalmaztuk: 

 

I. ALAPELVEK 

A tervezés alapelvei a következők: 

a) a valódiság elve: a tervnek valós adatokon kell alapulnia; 

b) a pontosság elve: a valamennyi elérhető információ felhasználásával ké-

szült a terv; 

c) a teljes körűség elve: valamennyi lehetséges költséget és bevételt számba 

vettük; 

d) az áttekinthetőség elve: a terv azok számára is könnyen átlátható legyen, 

akik nem jártasak a pénzügyi terv értelmezésében; 

e) az óvatosság elve: ahol több lehetőség azonos valószínűséggel merült fel, 

ott a bevételeknél a kisebb, a költségeknél pedig a nagyobb tervszámmal 

terveztünk; 

f) a bruttó számbavétel elve: minden költséggel és bevétellel számoltunk, 

még akkor is, ha tudtuk, hogy azok egymást közvetlenül ellentételezni fog-

ják. 

 

II. INDULÓ PARAMÉTEREK 

A Fenntartói Megállapodás Módosítása alapján a Színháznak évente legalább 

230 előadást (ennek 75%-a saját előadás kell, hogy legyen) és 2 bemutatót kell 

tartania, átlag 75%-os látogatottság mellett. 
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Hogy ez utóbbi mennyiben valósul meg, azzal kapcsolatban ellentétes adatokat 

lehet kihámozni az üzleti beszámolóból, illetve a közhasznúsági jelentésből. 

73,733%-ot kapunk, ha mi magunk rendre elosztogatjuk a nézőtér befogadó ké-

pességét a tényleges nézőszámmal, de a szöveges rész már 79,7%-os átlagos lá-

togatottságról beszél. Akárhogyan is, ez mindenképpen alacsony szám, főleg a 

Budapesten elvárt és szokásos 80-85%-os kihasználtsághoz képest. Ezt az elvá-

rást tükröztette a Fenntartó is, amikor a Fenntartói Megállapodás Módosításában 

az eredeti 65%-ot 75%-ra emelte. 

Gyakorlatilag: Néhány kiugró nézettségű előadás mellett (A funtineli bo-

szorkány, A Noszty fiú esete Tóth Marival) nincs olyan bemutatójuk, ami a 

340 fős nézőtéren 300 fölé emelkedne, gyakran háromnegyed házakkal 

mennek az előadások, esténként tavaly jó, ha 240 ember ült a nézőtéren. 

 

III. ÜZLETI TERV 2017. TARTALMA ÉS INDOKLÁSA 

Mind a 2017-es, mind a 2018-2021-es tervezéshez szükséges nemzetgazdasági 

információkat a Magyar Nemzeti Bank (Havi elemzés az infláció alakulásáról 

2016. június, valamint MNB Inflációs jelentés 2015. december) illetve a KSH 

(Aktuális infláció mértéke 2016-ban) honlapjáról szereztük meg. Mivel a to-

vábbi évekre nincs, és nem is lehet hiteles prognózis – tekintettel a rendkívül 

eseménydús hazai és nemzetközi makrogazdasági életre –, ezért az óvatosság 

elve alapján 2018-től a 2017-es inflációval és nemzetgazdasági bruttó átlagkere-

settel kalkuláltunk minden évben.  

Ezek a sarokszámok:  

infláció 2017: 2,6 

GDP 2017: 3,0 

Bruttó átlagkereset 2016. 1. n.év országos: 253.831 Ft  

Noha Budapesten ebben az időben a bruttó átlagkereset jóval magasabb, 

328.246 Ft, ugyancsak az óvatosság elve miatt, illetve, mert a megújuló Új 

Színház speciális profilja és vállalása miatt (az egész magyarság számára hozzá-

férhetővé kívánja tenni a magyar drámairodalom klasszikusait és frissen készülő 

alkotásait) nem kizárólag fővárosi nézőkre számít, az országos átlagot vettük 

figyelembe. 

Bruttó átlagkereset növekedése 2017: 3,8 
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1. tábla: Jegybevételi terv (Ld. Mellékletek) 

2017-ben 8 saját bemutatót tervezünk (5 nagyszínházi és 3 stúdió, melynek 2 

előadása az „örökbefogadói” rendszerben valósulna meg), 175 nagyszínházi és 

95 stúdió előadást, a havi 2 felolvasó színházi projekttel valamint a 2 befogadott 

produkcióval együtt. Előadásaink közel 100%-a saját előadás (hiszen az „örök-

befogadói” rendszerben készült művek is saját finanszírozással valósulnak meg), 

így bőven megfelelünk a kiemelt kategóriás Színház követelményeinek.  

Az ötéves periódus folyamán az előadások száma emelkedni fog, amint felépül 

egy új repertoár, és reményeink szerint kibővített nézői körünk „rákap” a ma-

gyar darabok ízére. 

A helyárakat a jelenlegi vezetés üzleti beszámolójának táblázataiból kalkuláltuk. 

Ez az oknyomozás a 10 fölött játszott, gyerekdarabot és bulvárt is tartalmazó, 

életpályáját tekintve friss és régóta futó produkciókat is reprezentáló nagyszín-

padi bemutatók esetén (Mert a mamának így jó, Országjáró Mátyás király, A 

vörös bestia, Az a szép fényes nap, Énekes madár, A funtineli boszorkány) a 

2302 Ft-os átlag jegyárat eredményezte.  

Ugyanezen elv mentén a stúdiószínpadi átlagár: 1496 Ft. 

Bár ezek a kalkulált jegyárak budapesti viszonylatban nem tűnnek magasnak – 

sőt, inkább alacsonyabbak, vélhetően az alacsony nézőszám késztetésére –, 

Marketing Stratégiánknak megfelelően az átlagos helyárakon az első évben nem 

változtatunk.  

Nem úgy a látogatottság mértékén: ezt szeretnénk 83%-ra emelni. Ez egy induló 

paraméter, hisz nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy egy új csapat és új 

irányvonal kér magának helyet, amelynek előbb meg kell ismertetnie, majd el 

kell fogadtatnia magát a jelenlegi törzsközönség mellett a szélesebb érdeklődői 

körrel. Ősbemutatót játszani, ismeretlen szerzőt avatni mindig nagy kockázat 

(ugyanakkor a drámairodalom fejlődése szempontjából elengedhetetlen gesztus, 

alkotóilag semmivel sem mérhető szellemi izgalom), s ezt dőreség lenne a szá-

mok nyelvén is nem érvényesíteni. 
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2. tábla: A vezetés kiadásai (Ld. Mellékletek) 

A táblában a 2015-ös üzleti beszámolóban foglalt vezetői bérekkel, prémiumok-

kal és járulékaival számoltunk. 

 

3. tábla: Házfenntartás személyi kiadásai (Ld. Mellékletek) 

A táblában a Társaság honlapján közzétett „hatályban lévő szerződések” elneve-

zésű dokumentum adatait használtuk. 

 

4. tábla: Házfenntartás dologi kiadásai (Ld. Mellékletek) 

A bérleti díj esetében a 2014. január 1-jén hatályba lépett haszonbérleti szerző-

désben foglaltaknak megfelelően a mindenkori nettó jegybevétel 1%-a +Áfa 

(mivel a nettó jegybevételt – 88.496e Ft – indexáltuk, így az ezen nyugvó ha-

szonbérleti díj esetében is az MNB által 2017-re prognosztizált 2,6%-os infláci-

óval kalkuláltunk), egyéb soraiban a Társaság honlapján található „éves rezsi-

költség” elnevezésű dokumentumot használtuk. 

 

5. tábla: Állandó művészeti személyi kiadások (Ld. Mellékletek) 

A táblában a Társaság beszámolója szerinti 2015-ös alkalmazotti bérekkel, járu-

lékaival, és a vállalkozói szerződésekben szereplő összegekkel számoltunk, 

majd ezt indexáltuk a 3,8-cal. 

 

6. tábla: Bemutatók kiadásai (Ld. Mellékletek) 

A táblában a tervezett bemutatók premierig felmerülő kiadásaival számoltunk. A 

tervezés alapja az előző évek tényszámai, valamint saját tapasztalataink. 

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy Hargitai Iván évi egy rendezés esetén lemond a 

tiszteletdíjáról. 
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7. tábla: Esti kiadások (Ld. Mellékletek) 

A táblában elvileg a repertoáron lévő darabok és az új bemutatók előadásonkénti 

költségeivel kellene számolnunk. De a repertoár csak ebben az üzleti évben fog 

megképződni, így ezek a produkciók még csak mint új bemutatók vannak jelen. 

Az új bemutatók esetében a korábbi tényszámokból és személyes tapasztalata-

inkból indultunk ki. A művészek előadási fellépti díjait a személyiségi jogok 

védelme érdekében nem művészenként, hanem egy összegben adtuk meg. A ze-

nés produkció jogdíját 20%-ban maximáltuk, az átlag jogdíj nem megy 12% fö-

lé. 

 

8. tábla: Marketing kiadások (Ld. Mellékletek) 

A Társaság beszámolójában nem találtunk a marketing osztály működésére utaló 

nyomokat, csupán két ízben hirdetési és reklám összegeket. Ezért az ott található 

ráfordítást (13.268 ezer Ft-ot) kiindulásként 28%-kal megemeltük, hiszen sze-

mélyes tapasztalataink már 5-8 évvel ezelőtt is e körüli, sőt magasabb összegek-

ről szólnak. A 2017-es tervszámot úgy számítottuk ki, hogy ezt az összeget az 

MNB által 2017-re valószínűsített 2,6%-os várható inflációval felszoroztuk. 

(Kívánatos lenne ennél nagyobb mérvű emelés is, hogy a gazdasági stratégiánk-

ban meghirdetett profilváltást minél transzparensebben képviselhessük, de egy-

részt ígéretes gerillamarketing-ötleteink alacsonyan tartják ezt az árat, másrészt 

valós helyismeret nélkül nem akarunk messzebb nyújtózkodni a takarónál. 

Ugyanakkor látnunk kell: egy gyakorlatilag nem, vagy alig működő szervezeti 

egységét kell a Színháznak újjáépíteni.) 

 

9. tábla: Üzleti Terv összefoglaló tábla (Ld. Mellékletek) 

Az összes bevétel 14,46 %-át kitevő „TAO támogatás” a vállalkozások társasági 

adójából leírható adomány. Miután az erre az adományra való tartós kötelezett-

ségvállalást nem tartjuk stratégiailag helyes döntésnek, így az összeg felhaszná-

lását alapvetően olyan tárgyi eszközökre kívánjuk fordítani, amelyek hosszú tá-

von szolgálhatják a Színház alaptevékenységét, s melyeket részletesen felsorol-

tunk a Fejlesztések részben. Ezzel a fenntartással kell értelmezni az eszközbe-

szerzés alacsony tervszámát. 



65 

 

ÜZLETI TERV 2018 (Ld. Mellékletek) 

A fentiekben ismertetett sarokszámokkal és elvekkel, valamint a repertoáron 

maradó darabokkal kalkulálva. 

 

ÜZLETI TERV 2017-2021 

10. tábla: BEVÉTELEK (Ld. Mellékletek) 

1. és 8. sor: Nettó jegybevétel, nettó bérletbevétel 

A jegybevétel esetében 2018-tól minden évben a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban 

MNB) által 2017-re prognosztizált 2,6%-os fogyasztói árindex-szel kalkuláltunk. Ennél 

magasabb áremelést sem Marketing Stratégiánk, sem műsorpolitikánk nem enged érvé-

nyesíteni. Ugyanakkor a bérletbevételnél ennél magasabb, 5%-os növekedéssel számol-

tunk. Jelen számításaink szerint (biztos információval nem rendelkezünk erről a témáról) 

az Új Színháznak jelenleg 5 bérletsora van I.-II.-III. árkategóriával. Az átlagolt bérletár 

8950 Ft, melyből, ha az 5 sorozat teltházas is, maximum 2000 körüli bérletes következ-

tethető. Bízunk benne, hogy ennél a számnál mi gyorsított tempóban, jelentősen többet 

tudunk elérni. (gerillamarketing) 

2. sor: Költségvetési támogatás 

Mind az öt évben a 2016. évi tényleges költségvetési támogatással számoltunk, bízva ab-

ban, hogy a Fenntartó méltányolja azt az úttörő munkát, amit a magyar dráma népszerűsí-

tése érdekében teszünk, s elismeri, hogy a sok ősbemutató, a fiatal közönség megnyerése 

érdekében folytatott kísérletező jelleg egy bulvár jellegű színházénál nagyobb kockázati 

faktorral jár, így a támogatás összegét mindvégig a jelenlegi szinten tartja.  

3. sor: Pályázati pénz 

Minden évben 10%-kal szeretnénk növelni a pályázatokon elnyert pénzösszegeket. Úgy 

gondoljuk, hogy a pályázatban olvasható műsorpolitikánk elegendő indok arra, hogy a 

tervezett évi 10%-os növekedés megvalósuljon. 

4. sor: TAO támogatás 

A törvény által biztosított legmagasabb 80 százalékkal kalkuláltunk. Úgy véljük, a Szín-

ház műszaki-technikai helyzetének rendkívül alacsony színvonala szükségessé teszi, 

hogy kapcsolatainkkal és a fővárosi önkormányzat segítségével biztosítsuk a társasági 

adó Színházunknak történő adományozását.  

 

 



66 

5. sor: Egyéb nettó bevételek 

Minden évben az MNB által előrejelzett 2017-es inflációnál magasabb, 10%-os növeke-

dést terveztünk be, amelynek forrása – a pályázatban is olvasható – egyre bővülő keres-

kedelmi tevékenységeink (bérbeadás, értékesítés, rendezvényszervezés stb.) 

6-7. sor: Áfák 

A táblázat 1., 5., 8. sora alapján számított értékek. 

 

11. Tábla: KIADÁSOK 

1. sor: Vezetés kiadásai 

A költségvetési támogatás mellett az Üzleti terv egyetlen sora, amelyben nem kalkuláltunk 

növekedést. Úgy gondoljuk, csak akkor érvényesítünk bármiféle növekedést, ha a tulajdo-

nos önkormányzat ezt az ügyvezető igazgató alkalmazási feltételeiben megteszi. 

2. sor: Házfenntartás személyi kiadásai 

Az MNB által 2017-re prognosztizált 3,8%-os nemzetgazdasági bruttó átlagkereset-

változással kalkuláltunk minden évben.  

3. sor: Házfenntartás dologi nettó költségei 

A 2014. január 1-jén hatályba lépett haszonbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően 

a mindenkori nettó jegybevétel 1%-a +Áfa. (Mivel a nettó jegybevételt indexáltuk, így az 

ezen nyugvó haszonbérleti díj esetében is mindvégig az MNB által 2017-re prognosztizált 

2,6%-os inflációval kalkuláltunk.) 

5. sor: Állandó művészeti kiadások 

2018-tól minden évben a Magyar Nemzeti Bank által 2017-re prognosztizált 3,8%-os nem-

zetgazdasági bruttó átlagkereset-változással kalkuláltunk. 

6. és 7. sor: Új produkciók nettó kiadásai, felújító próbák 

2018-ban az első évben alacsonyan tartott alkotói díjakat 3,8%-kal megemeltük, míg a do-

logi költségeknél a 2,6%-os inflációval számoltunk. 2018-tól minden évben a Magyar 

Nemzeti Bank által 2017-re prognosztizált 2,6%-os fogyasztói árindexszel, a második év-

től belépő felújító próbák esetén szintén a 3,8%-kos emeléssel kalkuláltunk. 

8. sor: Marketing kiadások 

Bár szívünk szerint erre a területre többet áldoznánk, mert eredményes működésünk felté-

telét látjuk egy jól működő „gerillacsapatban” – a kezdeti időszakban bizonyosan nem tu-

dunk rá többet költeni, mint az infláció mértéke. Idővel, talán már a ciklus második felé-

ben, elérhető lesz a produkcióra tervezett összes kiadás 10%-a. 
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9. sor: Nettó jogdíjak 

Korábbi évek tényadatai, az öt éves műsorterv, valamint saját tapasztalataink alapján a net-

tó jegy- és bérletbevétel 10%-át kalkuláltuk minden évre. (Vélhetően ez az összeg a való-

ságban kevesebb lesz, hiszen a bemutatók magyar, sok esetben élő szerzőkkel kötött szer-

ződéseken alapulnak majd, így kikerülhető lesz a külföldi ügynökségek magas jogdíja). 

10. sor: Esti nettó kiadások 

2018-tól minden évben a Magyar Nemzeti Bank által 2017-re prognosztizált 3,8%-os nem-

zetgazdasági bruttó átlagkereset-változással kalkuláltunk. 

12. sor: Kiadások áfája 

Számítás eredménye, amelynek során a 2017-es arányok alapján kalkuláltuk a várható kia-

dási áfát. 

13. sor: Épület felújítás, tárgyi eszköz beszerzés 

A Színház rendkívül leromlott műszaki-technikai helyzete, valamint a közönségforgalmi 

helyiségek alacsony kényelmi és esztétikai színvonala arra kényszerít bennünket, hogy a 

TAO támogatásból megmaradó összeget minden évben épületfelújításra és tárgyi eszközök 

beszerzésre fordítsuk. Ugyanakkor az első két üzleti évben növekedést nem számoltunk 

ezen a soron, csak 2019-től. 

 

Összefoglalva: 

Az első öt év mérlege pozitív, bár egyre csökkenő mértékben. A valóság és pontosság elve 

arra kényszerít bennünket, hogy ezt elismerjük. A kezdeti médiafelhajtás és az újdonság vará-

zsa alábbhagy – ezzel összefüggésben talán a forrásokért felelősek érdeklődése is. Stratégiai-

lag dönthettünk volna amellett, hogy mindig szigorúan csak az előírt indexálás mentén hala-

dunk (vagy pl. a tiszteletdíjak, díszlet- és jelmezköltségek esetén egyáltalán nem emelünk), s 

így magasabb eredményt produkálunk, gyakorlatilag az eredménytartalék számára – ezzel 

szemben több ponton ennél magasabb ráfordításokkal éltünk, hogy minél hamarabb létrejö-

hessen egy ütőképes társulat, kiépülhessen a bérletrendszer, markánsan megfogalmazódjon 

egy image-kommunikáció. Ebben a periódusban jön el a szívós munka ideje, amikor minőségi 

előadásokkal, a nemzetközi kapcsolatok bővülésével, reményeink szerint pozitív kritikai és 

kultúrpolitikai visszhanggal irányíthatjuk magunk felé a figyelmet, kialakítva egy exponenciá-

lisan bővülő piacot. 

Ha addig kitartunk – nyert ügyünk van. 

Azt követően a Színház már rendelkezni fog azokkal a képességekkel, jogokkal és eszközökkel, 

amelyekkel úgy tudja végrehajtani az Alapító Okiratban és a Fenntartói Megállapodás Módo-

sításában rögzített feladatokat, hogy a pályázatban megfogalmazott bemutató- és műsorterv 

nemcsak a nagyközönség örömére szolgál, de fenntartható egyensúlyt is teremt.  
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MELLÉKLETEK 

 

 Üzleti terv 2017 

 Üzleti terv 2018 

 Üzleti terv 2017-2021 

 Hargitai Iván önéletrajz 

 Hargitai Iván szakirányú felsőfokú végzettségek, nyelvvizsgák 

 Hargitai Iván szakmai gyakorlatot igazoló iratok 

 Hargitai Iván erkölcsi bizonyítvány 

 Hargitai Iván nyilatkozat PT 3:22 

 Hargitai Iván nyilatkozat Mt. 211 

 Hargitai Iván vagyonnyilatkozat 

 Hargitai Iván nyilatkozata arról,  hogy az elbírálásban részt vevők megismer-

hetik a pályázat teljes anyagát 

 Hargitai Iván nyilatkozata arról,  hogy az elbírálásban részt vevők megismer-

hetik az eljárással összefüggésben szükséges személyes adatait 

 Hargitai Iván nyilatkozata arról, hogy a benyújtott dokumentumok hitelesek 

 Hargitai Iván nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló Fővárosi Közgyűlés 

a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést 

tartson 

 Szándéknyilatkozat a Dramaturg Céh részéről  

 


