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■ Bevezető

Ebben a  pályázatban  nem kívánjuk  értékelni  vagy  minősíteni  egyik
korábbi korszakot sem. A feladatunk a fenntartó elvárásait és saját
esztétikai,  szervezési,  szakmai  elképzeléseinket  teljesíteni.  Mi  ezt
gyökeresen más módon szeretnénk véghez vinni, mint bármely előző
direkció. Erről az új Új Színházról szól ez a pályázat.

Egy megjegyzés

Gyakorló igazgatói pályázatoknál rendre tapasztalható, hogy a pályázó
az  elmúlt  öt  (tíz,  tizenöt  stb.)  év  tevékenysége  alapján,  arra  hi-
vatkozva, azt elemezve készíti el dolgozatát. Ez természetesen jogos
gyakorlat, hiszen a legjobb pályázat egy működő, prosperáló színház.
Egy új szemléletű direkció egy új színházat eredményezhet, s nem a
múltból  szeretnénk  élni  ennek  felépítése  során,  hanem  azokból  a
tervekből,  amelyeket  megfogalmaztunk  az  előzetes  tervezés  sza-
kaszában.  Ez  az  intézmény  nem  a  Szputnyik  Hajózási  Társaság
újrafogalmazása,  hanem annak eredményeivel,  tapasztalataival  szá-
moló és azt felhasználó kőszínház alapjait kívánja letenni, amiben a
legjobb, hogy a függetlenekhez képest beláthatatlanul hosszú távra, öt
évre előre lehet számolni.

■ Személyes motiváció – Bodó Viktor

38  éves  vagyok.  Általános  iskolában  kezdtem  a  színházcsinálást
gyerekszínészként,  majd  amatőr  társulatot  (AD  HOC  Csoport)  ala-
pítottam és vezettem négy évig, azután jelentkeztem a Színház- és
Filmművészeti  Egyetemre,  ahova fel  is  vettek  színész  szakra,  majd
rendező  szakra  –  ez  alatt  a  Krétakör  Színház  tagja  voltam,  a
diplomaszerzés után a Katona József Színház tagja lettem, ahol három
évig  „tanultam  tovább”  a  szakmát.  2008-ban  megalapítottam  a
Szputnyik Hajózási Társaságot, amely hét évig működött, és egy éve
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kellett  befejeznünk  tevékenységünket,  mert  nem  láttuk  fenntart-
hatónak független színházként a további működést.

Részt vettem Zsámbéki Gábor mellett két színész osztály felvételizte-
tésében, és alkalmanként figyelhettem, tanulhattam a színészképzés
lépcsőit, majd Székely Gáborral színházrendező osztályt vezettem öt
éven keresztül.

Rendezek itthon és külföldön, főleg német nyelvterületen.

Pillanatnyilag a Szputnyik színházi neveléssel foglalkozó Mentőcsónak
Egységének művészeti vezetője vagyok.

Ha  pusztán  a  tényeket  nézzük,  minden  megszerezhető  szakmai
tapasztalattal  rendelkezem  ahhoz,  hogy  pályázhassak  egy  városi
avagy egy struktúrán belül működő kőszínház vezetésére. Ez utóbbi
mondat nem szerénytelennek akar hangzani,  inkább az elhatározást
jelzi.

Talán  már  hamarabb  is  lehetett  volna  próbálkozni,  de  a  színházi
pályázatok körüli állandó zűrzavar nem hozza meg az ember kedvét,
hogy belemenjen egy olyan játszmába, ami előre lejátszott forgató-
könyv mellé keres vesztes statisztákat.

A szakmai szabadság, a mobilitás voltak a legfontosabb szempontjaim
eddig, illetve minden olyan helyzet, amelyből tanulni inspirálódni lehet,
s amely a megszerzett tudást tovább értékesítheti. Teljes meggyőző-
déssel  hiszek  a  színház  társadalmat  formaló  szellemi  erejében,  és
olyan színházat szeretnék csinálni,  amely nem küzd identitási  zava-
rokkal és önértékelési problémákkal.

A színház társadalmi felelőssége megérdemli, hogy komolyan vegyük.

Felelősségteljes,  kemény  munka  nem  csak  a  színház  vezetőjének,
vezetőinek, hanem minden társulati tagjának.

Egy ilyen speciális feladatokat ellátó közösség vezetése, működtetése
rendkívül  nehéz  és  ugyanannyira  izgalmas  feladat,  amelyre  a
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megfelelő körülmények – alkotói szabadság, stabil financiális háttér,
előre látható – a fenntartás mellett fejlesztésekre is elegendő – támo-
gatás biztosítása mellett most szívesen vállalkozom.

A  színház  lelke  a  társulat.  Egy  erős,  szorgalmas,  nyitott  és
kísérletező csapatot szeretnék felépíteni.

A  színház,  ha  érvényes  és  valóban  értékes  munkát  végez,  állandó
kereséssel és azzal a megingathatatlan szándékkal, hogy új és új im-
pulzusokat kapjon és adjon, akkor jó úton halad. 

Nem tudom a receptet a sikerre, de ha tudnám, sem kellene, mert bár
a sikertelen színház elsorvad, mégsem lehet motiváló ereje vagy célja
egy  színháznak  a  siker  hajhászása,  mert  akkor  tévútra  téved,  és
rutinszerű jól bevált fogásokat ismételget vacakságokat hoz létre. A
sikeresség már sok pályát züllesztett szét. 

A többszörösen és csapatban átgondolt, következetesen felépített, de
azért  az  adott  helyzetekhez  rugalmasan  alkalmazkodni  tudó  elkép-
zelések, tervek és a kemény kitartó munka, valamint a megfelelő al-
kotói állapot az, amely esélyt ad arra, hogy hosszú távon értékes kö-
zösségi munka folyhasson. 

Ha jó állapotban van egy társulat, megbecsüli és élvezi a munkáját, az
meghatározza az egész színház alaphangulatát és a munka minőségét
is. 

Ehhez világosan megfogalmazott és izgalmas, inspiráló feladatok mel-
lett állandó visszajelzések és újabb kihívások kellenek. 

Egy jó csapat tapasztalatom szerint a kudarcot is, sikert is őszintén, a
konzekvenciákat levonva dolgozza fel és folytatja a munkát. 

A színházcsinálásba – avagy a bátor kísérletező és állandóan új formai
megoldásokat kereső munkába – bele van kódolva a rizikó, a bukás
vagy kudarc lehetősége, de minden félresikerült munkán látszik, hogy
sok munka van-e benne vagy csupán blöff. A második eshetőséggel
nem kell számoljunk, az elsővel meg csak reményeim szerint ritkán. 
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Semmi  kétségem  nincs  azzal  kapcsolatban,  hogy  sikerül  lelkes,
szorgalmas,  tehetséges,  energiával  és  bizonyítási  vággyal,  avagy
komoly  szakmai  tapasztalattal  rendelkező  és  az  új  színházi
kezdeményezésekre, egy új és friss társulati munkára nyitott színész-
eket  Új  Színház-i  ügyünk  mellé  állítani,  és  meggyőződésem,  hogy
nagy szüksége van erre az egész magyar színházi életnek.

■ Szakmai motiváció

Pályázatunk benyújtásának elsődleges oka, hogy az általunk elképzelt
színházi  koncepció örömtelien összhangban van a Budapest Főváros
Önkormányzatának közgyűlése által kiírt pályázatban megfogalmazott
elvárásokkal. Budapest  Főváros  Önkormányzat  közgyűlése  kiírt
pályázatának  megfogalmazott  elvárásaival.  Elsődleges  célunk  a
klasszikus és kortárs magyar dráma bemutatása a legváltozatosabb
műfajokban és – mint az a koncepcióból kiolvasható lesz – ez erősen
összefügg a kísérletező jellegű előadások létrehozásával.

Olyan  műhelyt  szeretnénk  felépíteni  az  Új  Színház  intézményi
struktúráját  felhasználva,  amely  a  magyar  és  általános  kultúra
értékeit,  a  magyar  drámairodalom  alkotásait  a  mai  társadalmi
közegben  láttatja,  feldolgozza,  újraértelmezi.  Az  így  létrejövő  Új
Színház korszerű európai színházi intézménnyé válna, amit azonban
nem csupán a darabok címe és az előadások stiláris fogalmazásának
igényes sokszínűsége tart  egybe, hanem annak a ténye,  hogy köz-
szolgálati  feladatot  lát  el,  és  az  előadások,  valamint  kapcsolódó
programok  megvalósítása  során  elsősorban  a  fent  megfogalmazott
elvrendszert veszi figyelembe.

Az  Új  Színház  intézménye  innovatív  kultúraszemlélettel,  korszerű
esztétikai megoldásaival, kísérleteivel képes arra, hogy ne csupán elő-

● közszolgálat
● innováció
● projektszemlélet
● velünk élő értékek
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adásgyárként  üzemeljen,  hanem hosszú  távon  gondolkodó,  a  társ-
művészetekre,  illetve  a  közönségre  nyitott,  az  egyes  produkciókat
nem csupán bemutatandó előadásként, hanem sokoldalú projektként
értelmező alkotóműhely legyen. Minden terület  saját felelőst kap, az
egyes projektek készülésének folyamatát már a tervezés szakaszában
dokumentációs figyelemmel kísérjük. Úgy gondoljuk, a fenntartó által
megfogalmazott  célokhoz  korszerű  eszközöket  és  feladatokat  kell
rendelni,  úgy  gondoljuk,  rendkívül  színes  skálán  a  legkülönbözőbb
megközelítéseket kell megvalósítani a színház programjában.

Akkor  gondolkodunk  felelősséggel  a  magyar  klasszikus  és  kortárs
drámairodalomról, a mai magyar színházkultúráról, ha ezt az értéket
élő  közegben,  élő  organizmusként  kezeljük,  vagy  ha  már  csak  a
kollektív  emlékezetünk  részét  képezi,  megpróbáljuk  életre  kelteni
azt.  A  daraboknak  meg  kell  szólítaniuk  a  nézőt,  az  előadásoknak
kérdések feltételére kell sarkallniuk a közönséget a saját valóságára,
életére, cselekedeteire, tevékenységére vonatkoztatva.

Úgy gondoljuk, a közpénznek a köz javát, előrehaladtát, fejlődését kell
szolgálnia,  nem a bárhonnan megkapható tömegszórakoztatásét.  Ez
nem elvontságot vagy érthetetlenséget jelent, éppen ellenkezőleg: a
cél új rétegek bevonása a színházkultúrába, a kortárs kultúra tudatos
használatába. A színházi  modernség fogalma ugyanis  az elmúlt  év-
tizedben jelentős átalakuláson ment át: a 'modern', 'alternatív' jelzők
a korábbi  'formabontó', 'a kánonnal szembe forduló', 'kísérletező' je-
lentése  ma  csak  nyomokban  érhető  tetten. Fontos  figyelemmel
lennünk arra, hogy a használat képessége nem determinált – arra a
közönséget  meg  kell  tanítani. Színházi  nevelési  programokat
kínálunk  felnőtteknek  és  gyerekeknek  egyaránt,  kísérő  projekteket
tervezünk az  előadásokhoz,  nyitottá kívánjuk  tenni  az  intézményt.
Hiszünk abban, hogy a színház nem politikai ügy, hanem szakmai: egy
olyan  színházat  akarunk  létrehozni,  amely  organizmussá  válik,
amelyre számítani  és amelyhez kötődni lehet,  mert  olyan felmerülő
igényeket  oly  módon  elégít  ki,  ami  egyedivé  teszi  és  megbízható
minőséget  ad,  és  úgy  gondoljuk,  az  Új  Színházat,  illetve  Budapest
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Főváros mögötte álló támogatását lehet egy modern európai mintára
működő, a magyar kultúra értékeit kortárs, velünk élő értékként be-
mutató intézmény felépítésére használni.

■ Célok és feladatok

Bevezetés

A  pályázatban  meghatározott  célok  nem  külön-külön  jelentenek
számunkra feladatot, hanem – a lehetőségek szintjén – egyszerre.

Koncepciónk  legfontosabb  része,  hogy  nem  hiszünk  az  elkülönülő
műfajokban,  a  szerzői  és  populáris  alkotások  szükségszerű
különválasztásában.  Tapasztalatunk  szerint  működő  modellje  van  a
különböző  kulturális  közegben  működő  színházak  közötti
együttműködésben  létrehozott  közös  előadásnak,  a  független  és
kőszínházak közötti koprodukciónak is.

A klasszikus és a kortárs magyar drámairodalom 
bemutatása a műfaji sokszínűség jegyében

Szakítani szeretnénk azzal a hagyománnyal, hogy a magyar dráma-
irodalom klasszikusai historizáló, kvázi múzeumi darabként élnek az

● klasszikus magyar darabok bemutatása kortárs előadás 
formájában

● méltatlanul elfeledett klasszikusok felfedezése, műfaji 
sokszínűség

● rezidens dramaturgok foglalkoztatása
● a megszokottól eltérő próbaidőszak
● felolvasószínházi sorozat
● a magyar félmúlt feldolgozása
● mai magyar darabok bemutatása

„3  in  1”: nem  külön  klasszikus,  külön  kortárs  és  külön  kísérletező
produkciót kell feltétlenül létrehozni: ez a három kategória akár egyetlen
előadásban is megvalósulhat.
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emberek tudatában (ebben a közoktatás, a közművelődés és a színház
intézménye  egyaránt  felelős).  Ezek  a  színművek  olyan  helyzeteket
mutatnak be, amelyek ma is érvényes, releváns gondolatokat fogal-
maznak meg az életünkről, problémáinkról.

Egyrészt:  a  darabok  által  feldolgozott  konfliktusok  a  legtöbbször
időtállóak,  vagy  ha  specifikusak,  akkor  segíthetnek  feldolgozni  és
megérteni  a  magyar  történelem  különböző  időszakait,  megmutatni
jellegzetes,  idő-  és  tértipikus  képeket,  karaktereket,  mechaniz-
musokat.  Másrészt  a  valóban  gazdag  magyar  drámakincsből  a
megfelelő  darabok  gondos  kiválogatása  azért  is  fontos,  mert  csak
olyan műből készülhet előadás, amellyel érdemi közlési szándéka van
a produkciót létrehozó alkotóknak. Célunk mindezzel az is, hogy új –
eddig nem, vagy kevésbé ismert – klasszikusokat mutassunk be; hogy
a „klasszikus magyar drámairodalom” a színházban ki tudjon törni a
Csongor és Tünde – Az ember tragédiája – Bánk bán „triászból” (ame-
lyek  kétségtelenül  drámairodalmunk  legjelentősebb  alkotásai  közé
sorolhatók).  Hogy  ezek  a  darabok  a  mai  közegben  újra  képesek
legyenek érvényesen megszólalni,  művészi  beavatkozást igényelnek,
vagyis  a  feladat  végrehajtása  érdekében  fontos,  hogy  a  színház
folyamatos  megbízással  dramaturgokat,  írókat  foglalkoztasson,  akik
segítik e klasszikusok újrafelfedezésének lehetőségét.

Nyilvánvaló:  a  klasszikust  is  kortársként  szeretnénk  láttatni,  a
drámákat mai esztétikával, mai látásmóddal szeretnénk bemutatni –
ebben az értelemben nincs különbség klasszikus és kortárs között. A
klasszikus magyar drámák érvényes szemléletű színpadra vitele nagy
felelősséget és körültekintést igénylő feladat. Éppen ezért a szokottól
eltérő és hosszabb előkészítési fázis szükséges hozzá. Elképzelhetőnek
tartjuk,  hogy  egyszerre  ne  egy,  hanem több  darabbal  kezdjünk  el
foglalkozni, és a folyamat során döntsünk arról, hogy melyikből jöjjön
létre  előadás.  A  szövegkönyv  megalkotása  után  a  darabokat
felolvasószínházi  sorozat  keretében  közönség  elé  vinnénk,  ennek
tapasztalatai alapján pedig a színház vezetősége döntene arról, hogy
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mely  darabot  mutassuk  be,  vagy  melyikkel  dolgoznánk  még  a  to-
vábbiakban egy esetleges későbbi bemutatót előkészítve.

A próbafolyamat  időszaka ezen esetekben hosszabb,  nyolc-tíz  hetet
venne  igénybe.  Már  csak  azért  is,  mert  szakítanánk  azzal  a
gyakorlattal, hogy a főpróba másnapján tartjuk a bemutató előadást:
két  előbemutató  után  további  egy  hetet  még  dolgozna  a  stáb  az
előadáson, hogy legyen idő levonni és beépíteni a tapasztalatokat, a
reakciókat,  annak  érdekében,  hogy  a  premieren  már  teljes  értékű
előadást  láthasson  a  közönség.  A  próbafolyamat  során  a  színház
alkotóközössége  is  megtekintené  a  bemutató  előtt  a  készülő
produkciót, majd közösen megvitatná, elemezné a látottakat.

A  fentiekből  adódóan  terveink  szerint  havonta  egy  alkalommal
kerülne  sor  egy  klasszikus  magyar  dráma  felolvasószínházi
bemutatójára. Számos  régen  látott-hallott  szerző  és  szöveg  újra-
felfedezésére  is  alkalmat  adhat  ez  a  sorozat,  továbbá  gyakorlati
haszna  lehet  egyetemisták  és  középiskolások  számára  is,  hogy
megismerjenek olyan klasszikusokat, amelyek az utóbbi évtizedekben
csak könyvdrámaként kerültek a közönség elé – esetleg még úgy sem.
Ezek  az  alacsony  költségvetésű,  néhány  napos  próbával  készülő
előadások  hozzájárulnak  a  társulat  szellemi-szakmai  frissen
tartásához, és folyamatosan változó játéklehetőséget biztosít.

Bemutatható klasszikus magyar darabok 
1558–1989 – a teljesség igénye nélkül

Bornemissza Péter: Tragoedia magyar nyelven, 
az Sophocles Electrájából (1558)

Illei János: Tornyos Péter (1789)
Bessenyei György: Lais, vagy az erkölcsi 

makacs (1790 körül)
Katona József: Jeruzsálem pusztulása (1814)
Katona József: Bánk bán (1817)
Kisfaludy Károly: A pártütők (1819)
Kisfaludy Károly: Kérők (1819)
Fáy András: A régi pénzek avagy az erdélyiek 

Magyarországban (1824)
Kisfaludy Károly: A betegek (1826)

Kisfaludy Károly: Csalódások (1828)
Vörösmarty Mihály: Vérnász (1833)
Jakab István: Falusi lakodalom (1834)
Fáy András: A külföldiek (1837)
Gaál József: A király Ludason (1837)
Gaál József: A peleskei nótárius (1838)
Gaál József: Szerelem és champagne (1838)
Vörösmarty Mihály: Marót bán (1838)
Szigligeti Ede: Rózsa (1840)
Teleki László: A kegyenc (1841)
Eötvös József: Éljen az egyenlőség (1844)
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Szigligeti Ede: Két pisztoly (1844)
Czakó Zsigmond: Leona (1846)
Obernyik Károly: Nőtelen férj (1846)
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna (1846)
Obernyik Károly: Egy magyar kivándorlott a 

bécsi forradalomban (1849)
Szigligeti Ede: A cigány (1853)
Szigeti József: Vén bakancsos és fia a huszár 

(1855)
Dobsa Lajos: Egy nő, kinek elvei vannak (1856)
Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas 

(1857)
Szigligeti Ede: Mátyás király lesz (1858)
Kövér Lajos: Hódítás falun (1859)
Madách Imre: Civilizátor (1859)
Szigligeti Ede: A nőuralom (1862)
Kovács Pál: Nem szabad a királlyal tréfálni 

(1864)
Szász Károly: Herodes (1866)
Szigligeti Ede: A trónkereső (1867)
Toldy István: A jó hazafiak (1872)
Lukácsy Sándor: A vereshajú (1877)
Csiky Gergely: Proletárok (1880)
Csiky Gergely: A Stomfay család (1882)
Szigeti József: Rang és mód (1882)
Csató Pál: Megházasodtam! (1887)
Dobsa Lajos: Negyedik László (1891)
Herczeg Ferenc: A három testőr (1894)
Beöthy László–Rákosi Viktor: Aranylakodalom 

(1898)
Thury Zoltán: Katonák (1898)
Gárdonyi Géza: A bor (1901)
Bródy Sándor: Király idillek (1902)
Herczeg Ferenc: Kéz kezet mos (1903)
Herczeg Ferenc: Bizánc (1904)
Gárdony Géza: Zéta (1905)
Herczeg Ferenc: Déryné ifiasszony (1907)
Lengyel Menyhért: A nagy fejedelem (1907)
Balázs Béla: Doktor Szélpál Margit (1909)
Lengyel Menyhért: Tájfun (1909)
Molnár Ferenc: Liliom (1909)
Babits Mihály: A második ének (1911)
Bródy Sándor: A medikus (1911)

Nagy Endre: A zseni (1911)
Bíró Lajos: Sárga liliom (1913)
Pékár Gyula: A kölcsönkért kastély (1914)
Gábor Andor: Ciklámen (1915)
Gábor Andor: Palika (1915)
Bíró Lajos: Hotel Imperial (1916)
Gábor Andor: Dollárpapa (1917)
Herczeg Ferenc: Árva László király (1917)
Karinthy Frigyes: A bűvös szék (1918)
Szomory Dezső: II. József császár (1918)
Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága 

(1919)
Pékár Gyula: Danton (1920)
Herczeg Ferenc: A költő és a király (1921)
Füst Milán: Boldogtalanok (1923)
Molnár Ferenc: A vörös malom (1923)
Lengyel Menyhért: A waterloói csata (1924)
Herczeg Ferenc: A híd (1925)
Hunyadi Sándor: Három sárkány (1925)
Móricz Zsigmond: Úri muri (1928)
Lengyel Menyhért-Karinthy Frigyes: Földnélküly

János (1929)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (1929)
Németh László: Bodnárné (1931)
Bús-Fekete László: A méltóságos asszony 

trafikja (1932)
Zsolt Béla: Oktogon (1933)
László Miklós: A legboldogabb ember (1934)
Heltai Jenő: Jó üzlet (1935)
Móricz Zsigmond: Rokonok (1935)
Ábrahám Pál: 3:1 a szerelem javára (1936)
Gáspár Miklós (Gáspár Margit): Mindennek ára 

van (1936)
Heltai Jenő: A néma levente (1936)
Kós Károly: Budai Nagy Antal (1936)
Rejtő Jenő-Kulinyi Ernő: Úrilány szobát keres 

(1936)
Bródy Sándor: A tanítónő (1938)
Háy Gyula: Isten, császár, paraszt (1940)
Huszka Jenő: Gül baba (1941)
Lengyel Menyhért: Lenni vagy nem lenni (1942)
Tamási Áron: Csalóka szivárvány (1942)
Vaszary János: A pénz nem boldogít (1944)
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Háy Gyula: Tiszazug (1945)
Békeffi István-Polgár Tibor: A florentin kalap 

(1946)
Gáspár Margit: Új isten Thébában (1946)
Illyés Gyula: Lélekbúvár (1948)
Illés Endre: Hazugok (1949)
Kerekes János: Állami áruház (1951)
Eisemann Mihály: Bástyasétány (1958)
Gádor Béla: Lyuk az életrajzon (1958)
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (1961)
Németh László: Utazás (1962)
Fejes Endre: Rozsdatemető (1963)
Kertész Imre: Csacsifogat (1964)
Székely János: Caligula helytartója (1972)
Örkény István: A holtak hallgatása (1973)
Illyés Gyula: Dupla vagy semmi (1974)

Örkény István: Kulcskeresők (1975)
Sütő András: Csillag a máglyán (1975)
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja 

(1975)
Nádas Péter: Takarítás (1977)
Karinthy Ferenc: Házszentelő (1978)
Örkény István: Forgatókönyv (1979)
Örkény István: Pisti a vérzivatarban (1979)
Kornis Mihály: Halleluja (1980)
Schwajda György: Himnusz (1981)
Spiró György: Csirkefej (1985)
Görgey Gábor: Huzatos ház (1986)
Kornis Mihály: Kozma (1986)
Sütő András: Advent a Hargitán (1987)
Székely János: A mórok (1989)

A felsorolt darabok merítéséből észlelhető, hogy a legszélesebb műfaji
választékot szeretnénk kínálni,  hiszen ezeket a drámákat sem lehet
egyetlen  jelzővel  („klasszikus”)  ellátni.  Ezek  mind  tematikájukban,
mind  stiláris  értékükben,  mind  műfajukban,  mind  probléma-
felvetésükben  sokfajta  alkotások:  szomorújátéktól  a  népszínműig,
bohózattól a történelmi drámáig, liturgikus játéktól az abszurdig. Ezek-
ből szervesen különböző, de egészében véve széles skálájú, válto-
zatos műsor állítható össze.

A  középiskolákban  sokszor  a  mai  napig  a  II.  világháború  utáni
alkotókat tekintik kortársnak, sok helyütt Déry Tibor, Németh László,
Örkény István, Sütő András jelenti a jelen idejű szerzőt, pedig ők már
régen nincsenek közöttünk, haláluk óta is több generáció nőtt föl, és
az a kor, amelyben alkottak, ha időben nem is annyira, de társadalmi
berendezkedésben,  kommunikációban  és  technikában1 rendkívül
távolinak  mutatkozik.  Abban  az  értelemben  azonban,  hogy  a  II.
világháború utáni Magyarország történelme, társadalomképe, vagyis a
ma  történéseinek  közvetlen  előzményeinek  feldolgozása  leg-

1 Gondoljunk csak bele a nem túl távoli, mindössze harminc év messzi 1986-ba, amikor a
lakások nagy többségében még nem volt vezetékes telefon. Ma, 2016-ban a lakások nagy
többségében már nincs  vezetékes  telefon  –  a  mobilkommunikációs  technológia  és  az
internet  feleslegessé  tette  azt.  És  a  két  évszám  között  közel  sem  telt  el  még  egy
emberöltőnyi sem.
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finomabban  szólva  is  hiányos,  ők  valóban  kortárs  szerzők,  hiszen
ezeken a műveken keresztül  már csak azzal  is,  hogy mai  szemmel
próbáljuk  bennük  megkeresni  a  színházi  igazságot,  talán
megérthetővé és felfoghatóvá válik valami abból, hogyan alakult ki az
a világ, ami itt és most körbevesz bennünket. Úgy gondoljuk, hogy a
jövő  építéséhez  az  egyik  kulcs  a  múlt  megértése,  ezért  kiemelten
fontosnak tartjuk  a magyar félmúlt irodalmi-színházi értékeinek
felkutatását, feldolgozását.

Kortárs magyar drámák (1989–2015) – 
válogatás

Eörsi István: Az interjú (1989)
Kornis Mihály: Körmagyar (1989)
Eörsi István: Tragédia magyar nyelven 

Szophoklész Antigonéjából (1989)
Sziveri János: Pókok (1989)
Kornis Mihály: Büntetések (1990)
Németh Ákos: Vörös bál (1990)
Márton László: Carmen (1990)
Spiró György: Kőszegők (1990)
Kiss Ilona: Mihail Bulgakov sztálinádái (1990)
Garaczi László: Imoga (1990)
Kárpáti Péter: Az út végén a folyó (1990)
Simon Tamás: Don Juan (1990)
Forgách András: Vitellius (1991)
Békés Pál: A félőlény (1991)
Spiró György: Optimista komédia (1991)
Parti Nagy Lajos: Ibusár (1992)
Jeles András: A nap már lement (1992)
Eörsi István: Az áldozat (1992)
Márton László: A nagyratörő (1992)
Németh Ákos: Júlia és a hadnagy (1992)
Szilágyi Andor: Kézfogó (1992)
Békés Pál: A női partőrség szeme láttára (1992)
Darvasi László: Vizsgálat a rózsák ügyében 

(1993)
Márton László: A törött nádszál (1993)
Parti Nagy Lajos: Gézcsók (1994)
Tasnádi István: A hecc (1994)
Darvasi László: Szív Ernő estéje (1994)

Esterházy Péter: Búcsúszimfónia (1994)
Visky András: Vércseh (1995)
Pertics Róbert: O, Tannenbaum (1995)
Egressy Zoltán: Reviczky (1995)
Parti Nagy Lajos: Mauzóleum (1995)
Tasnádi István: Kokainfutár (1995)
Nagy András: Mi, hárman (1995)
Márton László: A kóstoló (1995)
Görgey Gábor: Örömállam (1995)
Garaczi László: Fesd feketére (1995)
Németh Ákos: Haszonvágy (1996)
Hamvai Kornél: Körvadászat (1996)
Spiró György: Kvartett (1997)
Eörsi István: Egy próbafolyamat stációi (1997)
Egressy Zoltán: A praeceptor (1998)
Egressy Zoltán: Portugál (1998)
Tasnádi István: Közellenség (1998)
Lőrinczy Attila: Balta a fejbe (1999)
Hamvai Kornél: Hóhérok hava (1999)
Filó Vera: Rob és Tot pont még nevet egyet 

(2000)
Halász Péter: „Egy őrült naplója” avagy az 

aknaszedő feljegyzései (2000)
Péterfy Gergely: A vadászgörény (2000)
Háy János: A Gézagyerek (2000)
Eörsi István: Stimming fogadójában (2000)
Filó Vera: Szobalánynak Londonban (2001)
Háy János: A Herner Ferike faterja (2001)
Varsa Mátyás: Tin és Puttó Li-potban (2001)
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Litvai Nelli: A lovaggá ütött vándor (2001)
Farkas Tibor: A levélbomba (2002)
Németh Ákos: Autótolvajok (2002)
Hamvai Kornél: Kitty Flynn (2002)
Kárpáti Péter: A negyedik kapu (2002)
Lőrinczy Attila: A csoda alkonya avagy 

Tündökletes Torzszülött kalandos élete 
(2002)

Illésházy András: Teddymacik (2002)
Forgách András: Vásott kölykök (2002)
Visky András: Júlia (2002)
Nagy András: Arad, éjjel (2002)
Spiró György: Koccanás (2003)
Háy János: A Senák (2003)
Mohácsi István–Mohácsi János: Csak egy szög 

(2003)
Egressy Zoltán: Baleset (2004)
Térey János: A Nibelung-lakópark (2004)
Papp András–Térey János: Kazamaták (2005)
Deres Péter: Fudzsijama (2005)
Mikó Csaba: A messiás (2005)
Tasnádi István: Finito (2006)
Lackfi János: És a busz megy (2006)
Gazdag Péter: Hacsakúgynem (2007)
Kiss Márton: Pilonon (2007)
Térey János: Asztalizene (2007)
Esterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi 

asszonyok (2007)
Spiró György: Árpád-ház (2007)
Varró Dániel–Szabó Borbála: Líra és Epika (2008)
Háy János: Völgyhíd (2009)
Almássy Bettina: Megfulladok! (2009)
Alice Müller: Elvira és Petúnia (2009)
Esterházy Péter: Én vagyok a Te (2009)
Maruszki Balázs: Végevégevégemindennek 

(2009)
Maros András: Gyanús mozgások (2009)
Vinnai András (alias Dr. Sivián Anna): 

Valaminek a második része - első rész - 
színházi ellehetetlenülés tetszőleges 
mennyiségű felvonásban (2009)

Garaczi László: Szépet fogtok álmodni (2009)
Térey János: Jeremiás avagy Isten hidege (2010)
Erdős Virág: Kalocsa (2010)
Maros András: Hulladék (2010)
Visky András: Megöltem az anyámat (2010)
Závada Pál: Janka estéi (2010)
Závada Pál: Magyar ünnep (2010)
Almássy Bettina: A felhők is a mennyország 

részei? (2010)
Szöllősi Mátyás: Lassan, visszatartva (2011)
Székely Csaba: Bányavirág (2011)
Vinnai András: Furnitur (2011)
Garaczi László: Ovibrader (2011)
Székely Csaba: Bányavakság (2012)
Kerékgyártó István: Puzzle (2013)
Sopotnik Zoltán: Saját perzsa (2013)
Kárpáti Péter: Ultonia (2013)
Lénárd Róbert: Skizopolisz (2013)
Csicskár Dávid: Kálmánember (2013)
Mo u Norbert-László: ş Az iduri szörny (2013)
Farkas Tiborc: Félbevágott önéletrajz (2013)
Keresztesi József: Holtszezon (2013)
Borbély Szilárd: Szól a kakas már (2013)
Lénárd Róbert: Tetkó (2014)
Boronkay Soma – Simányi Zsuzsa – Kelemen 

Kristóf: Norvég álom (2014)
Székely Csaba: Vitéz Mihály (2014)
Szálinger Balázs: A fiú (2014)
Mikó Csaba: Apátlanok (2014)
Potozky László: Sztrodzsegon (2014)
Jeles András: Árvák (2014)
Szalóczi Géza: Majakovszki (2014)
Gschwindt Balázs: Szinyor Béla (2015)
Magyar Elemér: Egy talicska pogácsa (2015)
Hujber Szabolcs: Most meglakol a halál (2015)
Kiss Judit Ágnes: Karantén (2015)
Falussy Lilla: Érzéki matematika (2015)
Tasnádi István: Szibériai csárdás (2015)
Kiss Judit Ágnes: Négyszög (2015)
Kucsov Borisz: A bánsági szamuráj (2015)
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Emellett  természetesen  nem  lehet  megfeledkezni  a  valódi  kortárs
szerzőkről, nem csak azokról, akik munkásságát viszonylag hosszabb
ideje övezi figyelem, hanem azokról a fiatal szerzőkről sem, akiknek
a színházi  kánonba való  beemelése  kiemelt  közszolgálati  feladat.  A
fiatal  nemzedék az előzőekben leírt  probléma feltárásában is  tudna
segíteni,  hiszen  a  20.  század  fontosabb  történelmi  és  társadalmi
eseményeinek feldolgozása (az I. világháborútól, a Tanácsköztársaság-
on, a Horthy-rendszeren, a II. világháborún, a szovjet megszálláson,
1956 eseményein, a kommunista diktatúra időszakain át a rendszer-
váltásig és annak következményeiig)  új,  célzatos  tematikájú művek
létrehozásával is elképzelhető. De még fontosabb az, hogy látják ők a
bennünket körülvevő közeget, milyen újabb és újabb formával, írás-
technikával,  műfajokkal  és  szövegtípusokkal  írják  le  azt,  hogyan
ábrázolható a világ.

Évadonként  legalább  egy  kortárs  magyar  drámát  szeretnénk
műsorra tűzni repertoárrendszerben, emellett ugyancsak havi
rendszerességgel szeretnénk bemutatni az utóbbi huszonöt év
drámatermésének  válogatását  a  már  korábban  ismertetett
felolvasószínházi formában. A felolvasószínházi bemutatók közül a
legjobban sikerültekből a későbbi évadokban teljes értékű, kidolgozott,
repertoárra vett előadás is születhet.

Lehetőség biztosítása kísérletező jellegű 
előadások számára

Bizonyos  értelemben  minden  egyes  létrejövő  előadás  kísérletezés
eredménye, ahogy a próba időszaka, még a legkiforrottabb koncepciók
esetében  is  többségében  kísérletezés.  Hiszen  akár  a  legbeváltabb

● évadonként legalább egy fiatal alkotók által készített előadás 
bemutatása

● gyakorlatorientált képzés
● fiatalok motiválása: gyakorlati lehetőség pályakezdők számára
● a magyar dráma és a magyar színjátszás innovatív központja
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megoldások  egymáshoz  illesztése  is  értelmezhető  kísérletként,
eredménye pedig szinte megjósolhatatlan. Jól tudjuk, a bombabiztos
receptek  ugyanúgy  vezethetnek  bukáshoz,  mint  az  innovatív  erővel
nem rendelkező  alternatív  próbálkozások.  És persze mindez arathat
óriási  sikert  is.  Az  általunk  elképzelt  színház  nem fél  a  kísérletező
kezdeményezésektől (sok esetben a klasszikust éppen a kísérletezés
teheti  valóban  élővé),  és  semmiképpen  sem  fél  az  új
megközelítésektől.  Annak érdekében,  hogy mindebből  jó  eredmény,
érdekes  előadás  szülessen,  támogató  hátteret  kíván  biztosítani
ezekhez a munkákhoz. Évadonként legalább egy olyan produkciót
tervezünk,  amelyet  pályakezdő,  fiatal  rendező  készít,  a  tár-
sulat,  valamint  pályakezdő,  fiatal  színészek  együttes  rész-
vételével,  akár  klasszikus,  akár  kortárs  magyar  darabból,  vagy
egyidejűleg létrejövő színpadi szövegből.

Együttműködést tervezünk a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel
és  a  Moholy-Nagy  Művészeti  Egyetemmel,  gyakorlati  lehetőséget
biztosítva az ott tanuló fiatalok számára, nem csak a színész, de a
rendező,  dramaturg,  díszlet-,  illetve  jelmeztervező,  valamint
rendezőasszisztens,  technikus  hallgatók  számára  is.  Olyan  képzési
modult  kívánunk  kialakítani,  amelyben  a  fiatalok  az  előadás  terve-
zésétől  a  létrehozási  munkálatokon  keresztül,  a  szervezésig,  pr-ig,
kommunikációig, a gyakorlati színházi munka minden rétegébe bele-
láthatnak, és abban különböző szinten részt vehetnek. Nagy probléma
a jelenlegi művészképzéssel, hogy hiányzik belőle a menedzseri szem-
lélet, és hiányzik egyfajta utánkövető rendszer is. A színházi szakma
gyakorlat-  és  problémaorientált,  primer  tapasztalat  szükséges  a
megtanulásához,  a  felsőoktatási  képzésből  kikerült  fiatalok  úgy
tanulhatják meg a legjobban, ha űzik azt.  Mégis: ritka, amikor egy
színház  felvállalja  egy  kezdő  rendező,  dramaturg  vagy  tervező
rendszeres, koncepciózus foglalkoztatását; még színészek esetében is
ritkán  látni,  hogy  egy  színháznak  releváns  elképzelése  lenne  arról,
hogy  milyen  szerepekkel  készíti  fel  további  szakmai  életére  a
gondozásába  fogadott  pályakezdőt.  Ebből  egyenesen  következik  a
motivációvesztés,  a  tehetség  megfakulása,  az  egyéni  látásmód  el-
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vesztése,  a  könnyebb  ellenállás  irányába  haladás,  és  legrosszabb
esetben  végül  a  kiégés.  Nem  véletlen,  hogy  a  művészi  szakmák
esetében nem ritka a pályaelhagyás jelensége, illetve a pálya szélére
szorulás.

Ezt  elkerülendő  csak  olyan  fiatal  alkotókat  szándékozunk  az
intézménybe hívni, akikben legalább középtávon tudunk gondolkodni,
és tudjuk, hogy a ciklusban milyen módon szeretnénk fenntartani  a
motivációjukat, továbbá képünk van arról, hogy hogyan képzeljük el a
szakmai fejlődésüket. A művészi innováció azonban nagy erővel főleg
ezekből az új, fiatal, motivált alkotókból jöhet, így az intézmény elemi
érdekének, sőt a kísérleti profil sikere tekintetében az egyetlen olyan
útnak  látjuk,  amin  keresztül  az  intézmény  be  tudja  teljesíteni  a
fenntartói  elvárásokat, és a magyar dráma és a magyar színjátszás
innovatív központjává tudja tenni az intézményt.

Közönségkapcsolati rendszer bővítése gyermek- 
és ifjúsági korosztályt megszólító előadásokkal, 
programokkal

Egy kortárs, élő színház működésének ma már elemi része kell, hogy
legyen a gyermekekkel és az ifjúsággal való koncepciózus foglalkozás,
így  egyértelmű,  hogy  a  fenntartói  elvárásokban  miért  szerepel
kiemelten  e  korosztályokat  megszólító  előadások  és  programok
létrehozása.  Szükségszerű  ez  a  törekvés,  mert  a  színházon
keresztül  megtanulhatnak  az  életükről  és  a  közről  önállóan
gondolkodni, elsajátítva azt a demokratikus alapvetést, hogy a kettő

● drámapedagógus (színházi nevelési szakember) foglalkoztatása
● színházon belül gyermek- és ifjúsági társulat létrehozása
● többszintű nevelési program kidolgozása
● minden előadáshoz feldolgozó foglalkozás
● fiatalok számára releváns színházi nyelv
● oktatási segédanyagok kidolgozása
● pedagógusokkal való együttműködés
● a Mentőcsónak Egység beemelése



Pályázat az Új Színház Nonprofit Kft. vezetői munkakörének betöltésére – Bodó Viktor 2016 18

között  nem  feszül  ellentét.  Magyarán  akkor  gondolkodunk
felelősségteljesen  a  színházról,  akkor  üzemeltetünk  valóban
közszolgálati színházat, ha a fiatalokkal való foglalkozást a működés
elemi részének tekintjük. A színház minden esetben eszköz, amely egy
téma  alaposabb  körüljárására  ad  alkalmat,  azonban  ahhoz,  hogy
ezeket  korosztályspecifikusan  érthetően  lehessen  artikulálni,  olyan
szakemberek bevonására  van  szükség,  akik  évek  (évtizedek)  óta
foglalkoznak  a  színház  és  nevelés  viszonyával.  Ezért  tartjuk
szükségesnek  az  intézményen  belül  külön  részlegként  kezelni  a
színház gyermek- és ifjúsági programját.

A  drámapedagógiával  nem  foglalkozó  magyarországi  középiskolák
zömében  a  színházi  nevelés  a  klasszikus  színházlátogatásban  ölt
testet,  ami  sokszor  egyfajta  kényszerként  jelenik  meg  a  diákok
életében, így nem csoda, ha nehezen alakul ki az a szemlélet bennük,
hogy a művészeti tevékenység produktív folyamat, morális és mentális
tartalommal  bíró,  önreflexióra  használható  hétköznapi  használati
eszköz. Programunkkal az a célunk, hogy minél több budapesti fiatal
ezt a pozitív képet tudja magával vinni az Új Színházból, ehhez pedig
rengeteg módszer és szaktudás áll rendelkezésre.

A színház- és drámapedagógia, a DIE2 és TIE3 első hírnökei után, a
mainstreamben  nagyjából  a  2000-es  évek  közepén  jelentek  meg  a
különböző  drámapedagógiai  és  színházi  nevelési  módszerek.  Azóta
több  fővárosi  színházban  is  elindultak  színházi  nevelési  projektek,
drámapedagógiai foglalkozások. A komolyabb törekvések eredményei
pontosan mutatják,  hogy a  színházi  nevelésnek  igenis  helye van  a
magyarországi  színházi  palettán.  Németországban  ma  már  szinte
minden  színháznak  van  külön  ifjúsági  tagozata,  saját  elő-
adásokkal, illetve a színház előadásaihoz kapcsolódó kiegészítő
rendezvényekkel,  feldolgozó  foglalkozásokkal, mi  egy  ehhez
hasonló úton szeretnénk fejleszteni az Új Színház gyermek- és ifjúsági
programját.

2 DIE = drama in education
3 TIE = theater in education
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Ennek  két  szintje  van:  az  előadások  szintje  (az  „ifjúsági  társulat”
működése  célzottan  a  10–24  éves  korosztály  számára  létrehozott
előadásokkal),  illetve  a  színház  lehetőség  szerint  valamennyi
produkciójához  (tehát  a  „felnőtt”  projektjeihez  is)  kapcsolódó  ki-
egészítő, feldolgozást segítő programok.

Az előadások szintjén:

● célzottan  a  10–16  éves korosztályú
közönségnek elsősorban magyar klasszikusokat
szeretnénk  kínálni  élő,  korszerű,  releváns
formában  és  stílusban,  széles  műfajválasz-
tékban;

● célzottan  a  14–19  éves,  középiskolás
közönség  számára  a  magyar  drámairodalom
klasszikusait  élővé  tevő  korszerű,  új  dráma-
adaptációkat szeretnénk bemutatni;

● továbbá célzottan a 16–24 éves korosztálynak
fiatal,  pályakezdő  magyar  drámaírók  műveit
kínáljuk,  amelyek  az  „itt  és  most”  értel-
mezésében,  a  korosztály  speciális  élet-
helyzetének és kérdéseinek, nemzedéki problé-
máinak feldolgozásában segíthetnek.

Fontos feladat megtalálni azt a  nyelvet és eszköztárat, amellyel –
Strauss és Howe rendszere4 alapján – az Y („millenial” – 1982 és 2004
között születettek) és a Z („homeland” – 2004 után, már a digitális
kommunikációs  korszakban  születettek)  generáció  gyermekei  saját
korosztályos,  közösségi  élményévé  és  terévé  válhat  a  színház,  és
amellyel megtaníthatók ők is a színház használatára. Ebben a korban
közeli  alkotók  működése  ugyanolyan  kulcsot  jelenthet  a  feladat
megoldásához,  mint  a korosztállyal  való nevelési  és kommunikációs
tapasztalat. 

4 Howe–Strauss: Generations:  The  History  of  America's  Future,  1584 to  2069.  William
Morrow & Company, New York, USA, 1991
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Az ifjúsági és a „felnőtt”  előadások között  semmiképpen nem lehet
esztétikai szakadék, világosnak kell lennie, hogy ezek egyetlen műhely
egymás között kapoccsal bíró alkotásai. A felnőtt előadások annyiban
különböznek az „ifjúsági” előadásoktól, hogy nem veszik figyelembe a
fiatalok  tematikáit,  nem  speciálisan  az  ő  világukról,  kérdéseikről
szólnak,  nem  az  ő  tapasztalati,  viszony-  és  tudásszintjükkel
számolnak,  ám dráma-  és  színházpedagógiai  támogatással  ezek  az
előadások  is  „lefordíthatóak”,  értelmezhetőek  és  befogadhatóak  kell
legyenek  az  ő  számukra  is.  Vagyis:  a  fiatalosság  és  az  érettség
egyaránt kell, hogy jellemezze a színház repertoárját.

Sok pedagógusnak a színházi  nevelés új forma, átlép a megszokott
konvenciókon,  ezért  fontos,  hogy  intézményesített,  kőszínházi
kereteken  belül  biztosítsunk  lehetőséget  ennek  megismeréséhez.  A
pedagógusokkal  való  munkát  megkönnyítve  szeretnénk  oktatási
segédanyagokat kidolgozni  az  egyes  előadásokhoz,  személyes
kapcsolatot kialakítani velük, lehetőséget kínálni, hogy még bemutató
előtt  megtekinthessenek  próbákat  és  előadásokat,  beszéljenek  az
alkotókkal és a drámapedagógussal. Ehhez, és ahhoz is, hogy minden
előadáshoz  a  megfelelő  ifjúsági  programot  tudjuk  társítani,
elengedhetetlen,  hogy  annak  felelős  szakmai  vezetőjeként  dráma-
pedagógust  is  foglalkoztasson  a  színház.  Hiszen  csak  a  színház
tevékenységét  pontosan  ismerő  szakember  lehet  képes  kidolgozni
megfelelő minőségű és tartalmú nevelési programot. Annál is inkább,
mert a drámapedagógus a próbafolyamatnak is részévé kell váljon: így
pontosabb képet kap az adott produkcióról, nem egy kész termékhez
kell  hozzárendelnie  valamiféle  foglalkozást,  hanem  folyamatában,
szinte  előre  tervezve  alakíthatja  a  programot,  így  az  alkotókkal
közösen  dolgozhatja  ki  a  diákok  számára  leginkább  megfelelő
módszert.

Terveink szerint a társulat néhány színész tagja elsődlegesen a színház
ifjúsági  szekciójának  munkatársa  lesz.  Az  Új  Színház  fontos  bázisa
lehetne  a  Mentőcsónaknak,  így  a  teátrum  új  gyermek-  és  ifjúsági
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programja  gyorsan  lendületet  tudna  kapni,  a  bejáratott  kapcsolati
rendszerek és a kialakult szakmai módszerek biztosításával.

A Mentőcsónak Egység a Szputnyik Hajózási Társaság megszűnésével,
a Szputnyik értékátmentési  akciójaként keletkezett.  A Mentőcsónak a
színházi nevelési, drámapedagógiai, a közösségi színházi aktivitások és
a  társadalmilag  érzékeny  témák  felé  kapcsolódik,  hagyományos
műfajokkal (például osztályterem-színház) és sikeres formakísérletekkel
(például  színház  és  társasjáték  műfaji  ötvözete  a  Szociopoly
előadásban).  Művészeti  aktivitásait  legerősebben  a  választott  témák
határozzák meg. Olyan aktuális társadalmi kérdéseket vizsgálva, mint
az  előítéletesség,  a  magyarországi  mélyszegénység,  a  rasszizmus,  a
hajléktalanság,  a  menekültkérdés  és  a  kivándorlás,  az  alkohol-  és
drogfüggőség,  általánosságban  az  addikció  problematikája  és  a
demokrácia  alapvetései.  Kitűzött  cél,  hogy  a  programban  résztvevő
fiatalok felkutassák magukban értékeiket,  képességeiket,  és motiválni
lehessen  őket  már  megtalált  tehetségük  fejlesztésére.  Az  előadások
előkészületei során nagyon fontos szerepet kapnak az előtanulmányok,
a kutatómunka, a szociológusokkal  és  az egyes területek szakértőivel
folytatott  egyeztetések.  Ilyen  módon  számos  egyéb területen  működő
civil  szervezettel  –  társadalmilag  hátrányos  helyzetű  csoportok  kép-
viselőivel  –  alakítottak  ki  szoros  együttműködést.  Munkájuk szakmai
elismertségét  tükrözik  a  sorra  egymást  követő  fesztiválmeghívások
(dunaPart3, IETM, VIII. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle, DESZKA
Fesztivál, THEALTER Fesztivál), Szociopoly című produkciójuk pedig a
VIII. Kaposvári ASSITEJ Biennálén elnyerte a legjobb ifjúsági színházi
előadásnak járó Üveghegy-díjat.
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Fiatal drámaírók számára bemutatkozási 
lehetőség biztosítása – Dramoda

A  kortárs  magyar  művek  alkalom-  és  repertoárszerű  bemutatása
mellett alkalmaznánk azt a módszert is, amelynek során nem egy már
kész  dráma  alapján,  hanem  színházi  projektszerű rendszerben
jönne létre a produkció,  amelyben egy adott  témához,  történethez,
problémához  kapcsolódóan  színészek,  író,  rendező,  dramaturg,
koreográfus  és  zenész  együttesen  dolgozik.  Így  nem  szabályos
értelemben  vett  drámák,  hanem  a  próbák  során  eredeti  színpadi
szövegek  születnének,  elsődlegesen  az  előadáshoz  alkalmazkodva.
Célunk  minden  évadban  legalább  egy,  a  mi  fogalmazásmódunkban
organikus szerveződésként meghatározott produkció létrehozása.

További  lehetőség,  amikor  egy-egy  ismert  világirodalmi  klasszikus
dráma adja  a  készülő  előadás  alapját.  Ezzel  a  munkamódszerrel  –
felhasználva  a  közismert  darabok  figuráit,  viszonyrendszerét,
cselekményét  –  részben  új,  magyar  darabok  jönnének  létre;  ez  a
metodika nem ismeretlen sem a magyar színházi hagyományban, sem
a világ drámairodalmában.

Mindkét módszer magját az Új Színház mellett létrejövő „drámaiskola
műhely” – a  Dramoda  – jelenti. Gyakorló írók, szerkesztők, drama-
turgok  bevonásával,  a  legfiatalabb  írónemzedék  közreműködésével
létrehoznánk  egy  olyan  alkotóközösséget,  amelynek  tagjai  képesek
együtt dolgozni a színházi alkotókkal, és tudnak új drámai műveket
létrehozni.  Ebben  a  műhelyben  kreatív  és  alkalmazott  írói
gyakorlatokkal,  sokoldalú műfajismerettel,  a színházi munka-
folyamatok  beható  ismeretével  rendelkező  szerzőket  képez-
nénk,  ezzel  biztosítva a kortárs magyar darabok utánpótlását is.  A

● saját fejlesztésű előadások létrehozása, bemutatása
● Dramoda – színházi szerzőképzés létrehozása
● színházi sorozat
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közösség  tagjait  kisebb  gyakorlati  munkák  (az  ifjúsági  társulat
produkciói, a színházi nevelési előadások szituációs gyakorlatai) során
ismertetnénk  meg  a  színházi  elvárásokkal,  részt  vennének  a
felolvasószínházi produkciók előkészítésében, továbbá ők lennének a
havi sorozat projekt munkatársai is.

Sorozat a színházban

Terveink szerint – Halász Péter munkáihoz, a Hírlapszínházhoz vagy a
Katona sikeres  A Gondnokság sorozatához hasonlóan – kétheti rend-
szerességgel  jelentkezne  egy  olyan  fikciós  sorozat  a  társulat
színészeinek előadásában, amely élénken reagál a napi aktualitásokra
is,  miközben  –  a  televíziós  sorozatokhoz  hasonlóan  –  elmesél  egy
viszonylag  lineáris  történetet.  Egy-egy  epizód  (az  előkészítést  nem
tekintve)  mindössze  egy-két  nap  alatt  valósulna  meg  és  egyetlen
térben játszódna.

Célunk  a  közönség  szembesítése  az  őket  folyamatosan,  sokszor
egymásnak  gyökeresen  ellentmondó,  tényként  beállított  hírekkel.  A
hírszerkesztés, a „sztori” kiadásának, fogalmazásmódjának miértjeibe
betekintő  színházi  sorozatunkkal  egy  elképzelt,  partizán  hírportál
kalandjaiba,  működésébe  engedünk  betekintést.  Az  internetelérés
terjedésének  és  a  televíziós  csatornák  dömpingjének  köszönhetően
befogadhatatlan  mennyiségű  információ  közül  az  egyén  csak  saját,
sokszor  örökölt  meggyőződése  alapján  választ  relatív  igazságot,
„megbízható hírforrást” magának.

A színházi sorozatunk a magyarországi és világszintű napi aktualitá-
sokat fel (nem) dolgozó, partizán hírportál szerkesztőségének kaland-
jait (helyszíni tudósítások, oknyomozás), morális dilemmáit, és a stáb
tagjainak személyes, vagy éppen pángalaktikus konfliktusait meséli el.

A  költséghatékonyság  jegyében  szerkesztőségünk  a  valós  híreket
kénytelen  újraforgatni  stúdiókörülmények  között,  egymás  között
kiosztva a valós hírek szereplőinek megformálását,  a színpad terén,
mely  a  szerkesztőség  bázisa,  egyben  az  újraforgatandó,  fény-
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képezendő  aktualitások  színtereként  szolgáló  stúdió.  Így  a  színpadi
történés egyszerre mutatja fel az egyszerű eszközökkel újrateremtett
események  performatív  érdekességeit,  a  szegényszínházhoz  (illetve
nullköltségvetésű forgatáshoz) szükséges, élő alkotófolyamat humorát,
nehézségeit, miközben a valós hírek feldolgozásában a dramatizálás,
sűrítés, és a sokszor kénytelen átértelmezés hátulütőire, miértjeire is
fényt derít.

A projekt eredménye az Új Színházban megvalósuló előadás-sorozaton
túl egy valós internet-site, a kitalált szerkesztőségünk valóban feltölti
a híreket, saját fénykép- hang- és videóanyagokkal, így a világhálón a
valós  történésekről  szóló,  a  színházi  performansz  keretein  belül
készülő, újraforgatott  pszeudo-tudósítások elérhetőek, megoszthatók
közösségi  oldalakon,  mint  bármely  hírportál  esetében,  ezzel  a  világ
történéseinek megosztása a színházi  sorozatra,  az Új  Színházra,  és
nem utolsósorban a mindennapjainkat befolyásoló hírekre, és az azok
befogadásához kellő gyanakvó attitűd elsajátításának szükségességére
hívják fel a figyelmet.

A Dramoda résztvevőit,  ha ezekben a gyakorlati  feladatokban ered-
ményesen  dolgoznak,  felkérjük  arra,  hogy működjenek  közre saját
fejlesztésű  előadásaink  létrehozásában,  így  alkotótársainkká
válhatnak.

Színházhoz kötődést erősítő programok 
szervezése

A mi színházunkban az állampolgárok arra kapnak késztetést,
hogy  újabb  és  újabb szempontok  figyelembe vételével  meg-
erősíthessék,  vagy újraalkothassák világlátásukat. Ebben nem
csupán  a  műsorpolitikával  kell,  hogy  segítsük  őket,  hanem  olyan

● a demokratikus társadalmi rend fejlesztése
● előadásokhoz csatolt, felnőtteknek szóló kiegészítő programok
● a színházban folyó munka és a benne dolgozó alkotók 

bemutatása
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kapcsolódási  pontok  létrehozásával  is,  amelyeken  álláspontjaikat
ütköztethetik,  a  különböző  vélemények  elmondhatók  és  meg-
hallgathatók.

Éppen  ezért  tervezünk  a  gyermek-  és  ifjúsági  színházi  nevelési
alkalmakon  túl  felnőtteknek  szóló  kiegészítő  programokat
(például:  egy-egy  előadás  fókuszához  kapcsolódó  fórumszínházi
alkalom, esetenként 30-40 fő részére, hétvégén, előadás után), hogy
a színház fejleszthesse  a demokratikus társadalmi rendhez kap-
csolódó  elégséges  és  szükséges  vitateret. A  színház  nem arra
való, hogy megmondja, hogyan kell élni és mit kell gondolni, hanem
arra, hogy új és új gondolatok megszületésére ösztönözze közönségét,
és bízzon abban, hogy a nézők egymásnak feszített gondolatai által
javulhat, fejlődhet és új megoldásokat kaphat a társadalom.

A színházban folyó munkáról folyamatosan hírt adunk a közösségi és
online  szolgáltatókon  keresztül,  az  egyedi  vizuális  megjelenés  igé-
nyével  folyamatosan  beszámolunk  a  színházban  folyó  munkáról.
Gondoskodunk  alkotóink  bemutatásáról, különös  tekintettel  az
intézményben bemutatkozó fiatal színházművészekre, ebben a mun-
kában számítunk  a  Színház-  és  Filmművészeti  Egyetem filmes  tan-
szakának  hallgatóira  is  (werk-  és  bemutatkozó  kisfilmek,  trailerek,
szpotok, portrék).

Mindezek  mellett  természetesen  megtartanánk  a  „hagyományos”
közönségkapcsolati  formákat  is,  a  Színházak  éjszakáján  való
részvételtől  az  előadásokhoz  kapcsolódó  alkotó–kritikus–közönség
diskurzusig.

Színház–rádió–színház

A színház technikai infrastruktúrájának, a professzionális hangrögzítő-
stúdió  speciális  lehetőségeinek,  a  társulati  működés  kreatív
energiáinak  és  az  alternatív  közönségkapcsolat  kiteljesítésének  a
számára kínál  közös  működési  formát  a  hangjáték műfaja.  Önálló
interpretációra szánt, de a közönség érdeklődésére feltétlenül számot
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tartó,  és  a  hangjáték-zsáner  jellegének  megfelelő,  a  hangjáték-
készítésben  otthonosan  mozgó  alkotók  számára  inspiratív  darabok,
prózai, vagy lírai művek felolvasószínpadi előadása lényegesen kisebb
költséggel,  és  rövidebb  próbafolyamattal  megvalósítható,  mint  a
színházi produkciók színpadra állítása.

A  felolvasószínház  nemcsak  a  klasszikus  és  a  legfrissebb  irodalmi
művek, markáns egyéni olvasatok bemutatásának kitüntetett kísérleti
és  népszerűsítő  terepe,  hanem  a  későbbiekben  rögzítendő
hangjátékok  próbafolyamatának  és  előkészítésének  munkafázisa,
egyfajta  beavató  műhelygyakorlata  is.  A  hangmunkákban  korábban
nemzetközi  gyakorlatot  szerzett  szerzőink,  sound  designereink  és
dramaturgjaink  (például  Keresztes  Gábor,  Turai  Tamás  vagy  Vajdai
Vilmos) közreműködésével és szellemi irányításával a felolvasószínpadi
bemutatók tapasztalatait felhasználva olyan hangjátékok születhetnek,
amelyek nemcsak a Magyar Média Mecenatúra Program keretében kiírt
pályázatokon,  vagy  a  magyar  közmédia  felületein  szerepelhetnek
sikeresen,  hanem  az  európai,  főleg  német  nyelvterületen  szerzett
szakmai  rálátásunkat  és  művészeti  kapcsolatrendszerünket
kamatoztatva külföldi pályázatok és rádiók számára is versenyképes
kínálatként jeleníthetők meg.

A színház és a hangjátékműfaj kölcsönösen megtermékenyítő hatására
számos korábbi példa kínálkozik, elég Parti Nagy Lajos, Garaczi László
vagy Esterházy Péter  műveire gondolni,  ezeknek az előzményeknek
lehet  hasonlóan innovatív  folytatása Péterfy  Gergely,  Mohácsi  János
vagy  Háy  János,  vagy  korábbi  korok  szerzői  egyes  műveinek
adaptációja.  Az  így  elkészülő  hangjátékok  nemcsak  fajlagosan
alacsony  költséghányaddal  kivitelezhetők,  hanem  változatos
médiafelületeken és hordozókon is (cd, hangoskönyv, podcast, hagyo-
mányos rádiócsatornák, online rádiók, letölthető internetes tartalmak
különböző felületei, tartalommegosztó oldalak) közzétehetők.
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Társadalmi felelősségvállalás

Minden állampolgárt, bármilyen körülménytől függetlenül, ugyanolyan
jogok  illetnek  meg.  Az  Új  Színház  nagyszínpada  mozgásukban
korlátozottak számára akadálymentesített, meg kell vizsgálni annak
a  lehetőségét,  hogy  stúdiószínpad  is  mindenki  számára  könnyen
megközelíthetővé váljék. 

Audionarrációval  és  jeltolmácsolással ellátott  előadásokat
rendszeresen  szeretnénk  meghirdetni,  hogy  mind  a  vakok  és
gyengénlátók,  mind  a  siketek  és  nagyothallók  egyaránt  részesei
lehessenek  a  színházi  élménynek.  Hogy  megkönnyítsük  az
együttműködést,  az  audionarrátorokkal  és  a  jeltolmácsokkal  már  a
főpróbahéten megkezdjük  a közös munkát,  hogy elég  idő jusson a
megfelelő  szakmai  felkészülésre.  Ez  különösen  a  jelelés  esetében
fontos,  hiszen  a  tolmácsok  jól  látható  helyen  kell  legyenek  –
ellentétben a színfalak mögött zajló audionarrációs munkával  –, így
annak érdekében, hogy ez ne legyen színpadilag zavaró, az előadás
szerves részévé kell válnia a jelelésnek. Az audionarrációs előadások
kivitelezésében  az  AKKU  Akadálymentes  Kultúráért  Egyesület,  a
jelnyelvi  tolmácsolásban  a  Korner  Jelnyelvi  Tolmács-  és  Oktatási
Központ értékes szakmai segítségére számítunk.

Hogy  ennek  a  szolgáltatásnak  a  lehetősége  minél  több  arra
rászorulóhoz eljusson, fontos együttműködést kialakítani a területhez
tartozó  iskolákkal,  egyesületekkel  és  különféle  szervezetekkel,  hogy

● előadások hozzáférhetővé tétele a hátrányos helyzetűek és a 
fogyatékkal élők számára

● együttműködés audionarrátorokkal és jeltolmácsokkal
● előadások hozzáférhetővé tétele a hazánkban életvitelszerűen élő 

külföldiek és a kisebbségi kultúrához tartozók számára
● ifjúsági előadások mobilitása
● szociális ügyek támogatása
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hosszútávon  akár  különböző,  specifikus  programokkal közelebb
tudjuk  hozni  a  hátrányos  helyzetűeket  és  a  fogyatékkal  élőket  a
színházhoz (például jeltolmácsolással kísért fórumszínházi vitaest vagy
közönségtalálkozó).

Ugyancsak  a  társadalmi  felelősségvállalás  jegyében  és  a  magyar
kultúra  terjesztése  érdekében  programszerűen  biztosítanánk
hozzáférést  előadásainkhoz  a  hazánkban  életvitelszerűen  élő
külföldieknek  és  a  kisebbségi  kultúrához  tartozóknak. Ennek
keretében  egyes  előadásainkhoz  angol,  török  és  kínai  nyelvű
feliratozást/szinkrontolmácsolást  tervezünk  kínálni.  Ezzel  szeretnénk
hozzájárulni a kultúrák egymás mellett éléséhez.

Fontosnak tartjuk a mobilitás elősegítését, így ifjúsági előadásainkat
szeretnénk  hátrányos  helyzetű  diákok  számára  is  eljuttatni;  ezen
produkciók egy részét könnyen utaztathatóan tervezzük előállítani, így
– amennyiben  ezek  forrása  pályázat  útján  vagy más módon bizto-
sítható – eljuttathatóak lesznek olyan közegekbe is (akár Budapesten,
akár  vidéken),  amelyek  számára  a  budapesti  színházlátogatás
anyagilag vagy logisztikailag megengedhetetlen luxust jelent.

A főváros kulturális intézményeként ugyancsak részt kívánunk vállalni
a  szociálisan  hátrányos  helyzetűek  támogatásából.  Ennek
részleteit  a  területen  jártas  alapítványok  és  segélyszervezetek
bevonásával fogjuk kidolgozni.
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Hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása

Hazai  kapcsolatokkal,  tervezett  együttműködésekkel  a  pályázat
számos  fejezetében,  az  adott  tematikához  szervezve  (például:
Színházhoz  kötődést  erősítő  programok  szervezése;  Társadalmi
felelősségvállalás; Transzparens színház) foglalkozunk.

A  külföldi  kapcsolatok  tekintetében  kiemelten  fontos  feladat  a
határon  túli  magyar  társulatokkal  való  folyamatos  és  élő
együttműködés fenntartása.  A  korábbi  évek  aktív  pályázati
programjainak  és  a  pályázaton  kívüli  együttműködéseknek
köszönhetően  rendszeresen,  ám  alkalomszerűen  határon  túli
társulatokat  is  láthat  a  budapesti  közönség.  Az  ellenkező  irányú
mobilitás  is  évről  évre  erősödik:  a  kolozsvári  INTERFERENCES
Fesztiválra vagy a temesvári TESZT Fesztiválra már törzsvendégként,
egyre  nagyobb  számban  látogatnak  magyar  színházi  csapatok,
kritikusok és színházművészeti területen tanuló magyar egyetemisták.
A  határon  túli  színházak  bemutatóinak  listáját  végignézve  az  is
szembeötlő,  hogy  elsősorban  romániai  és  vajdasági  magyar  nyelvű
színházak  egyre  gyakrabban  hívnak  Magyarországról  vendég-

● együttműködés határon túli magyar társulatokkal
● előadáscsere: külföldön létrejött magyar szerzőjű előadások 

bemutatása az Új Színházban, saját előadások határon túli 
megjelenítése

● közös produkció létrehozása külföldi társulatokkal
● ösztöndíjprogram mintájára „alkotócsere” külföldi 

partnerszínházakkal
● drámaügynökség: kortárs magyar darabok megismertetése külföldi 

partnerszínházakkal
● csatlakozás az Európai Kulturális Fővárosok programhoz
● fiatal magyar alkotók nemzetközi mobilitása: csatlakozás a Mitos21 

európai színházi networkhöz 
● „New Masters” nemzetközi színházi fesztivál létrehozása, a fiatal, 

legújabb európai színházi generáció bemutatása, 
együttműködésben nemzetközi fesztiválokkal
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rendezőket  repertoár-darabjaik  elkészítésére.  A  kijelentés  tehát,
miszerint  a  határon  túli  színházakkal  való  kooperáció  működik,
helytálló.  A  kérdés  csak  az,  lehetséges-e  ezt  az  együttműködést
tovább fejleszteni  annak érdekében,  hogy még strukturáltabb,  még
tartalmasabb  közös  szakmai  élményt  nyújtson.  Válaszunk  egyértel-
műen az, hogy igen.

Koncepciónk  fontos  pillére  a  kőszínházak  működésére  jellemző
előadáscsere  nem  csak  határon  túli  színházak,  hanem  európai
országok  viszonylatában  is:  mint  a  magyar  dráma  színháza,
fontosnak  tartjuk,  hogy  egyes,  a  külhonban  létrehozott,
magyar szerző darabja alapján készült  előadások,  ha másutt
nem, itt, az Új Színházban, legalább egy alkalommal láthatóak
legyenek –  és  kapcsolatainkat  kamatoztatva  saját  előadásaink
legalább egyszeri megjelentetését is célul tűzzük ki a fontos határon
túli színházi műhelyek színpadain.

Ez  a  fajta  együttműködés  elsősorban  szervezési,  logisztikai  és
egyeztetési  nehézségekkel  jár,  éppen  ezért  kevésbé  népszerű  –
tapasztalataink szerint azonban ezek az akadályokat legyőzhetőek oly
módon, hogy a próbafolyamat jelentős részét a nyári szünet időszakára
szervezzük, az előadás pedig az évadban tömbösített blokkokban kerül
műsorra. A másik megoldásunk erre a klasszikus ösztöndíjprogramok
modelljéből  inspirálódva  egy  néhány  hónapos  szakmai  “tapasz-
talatszerzésre” épít. Az Európai Unión belüli munka- és adótörvények
lehetőséget biztosítanak arra, hogy munkatársaink ún.  kiküldetésben
– tehát  az  anyaszínházukhoz  tartozó  munkáltatottként  vagy  meg-
bízottként,  fizetésüket  és  honoráriumukat  munkáltatójuk/megbízójuk
által  biztosítva  dolgozzanak  az  EU-térségében.  Ez  nagy  mértékben
megnyitja  az  utakat  a  partnerszínházak  között,  hiszen  átjárást,
mobilitást biztosít anélkül, hogy a fogadó fél számára bármiféle anyagi
terhet jelentene. Elképzelésünk szerint egy-egy előadás erejéig akár 3-
4  hónapra  színészt  vagy  technikai  munkatársat  „cserélünk”
partnereinkkel: az adott előadás létrehozása és játszása idejére az Új
Színház  társulatából  megegyezés  szerinti  számban  például
látványtervezőt,  dramaturgot,  fénytervezőt,  színpadmestert,  díszítőt,
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egy vagy több színészt küldünk egy határon túli színházba, mi magunk
pedig az onnan érkező művészeti és műszaki munkatársakat vonjuk be
egy produkció elkészítésébe. A modell legnagyobb hozadéka, hogy az
állandó társulati tagok szakmai munkát végezhetnek a társulaton kívül
anélkül, hogy szabadúszóvá kellene válniuk. Meggyőződésünk, hogy az
erre fogékony művészeti vagy színpadi munkatársak számára értékes
szakmai  tapasztalatokat,  kapcsolatokat,  inspirációt  fog  jelenteni  a
megszokott munkakörnyezettől való rövid elszakadás. Az így létrehozott
előadások jellegükből fakadóan nem repertoár-előadások lesznek, ha-
nem kizárólag fix előadásszámban,  en suite rendszerben, 2-3 hónapig
szerepelnek műsoron – ám ez az európai – elsősorban profitorientált –
színházi gyakorlattól nem idegen, példaként a londoni West End saját
gyártású előadásainak műsorstruktúráját említjük.

Nagy kihívás – és a ciklus során az egyik kiemelt cél – az intézményt a
nemzetközi  színházi  élet  vérkeringésébe  bevezetni.  Az  Új  Színház
tekintetében ez kiemelten fontos feladat, hiszen az előadások külföldi
sikerei  nem  csak  a  színház  reputációját  növelik,  hanem  a  kortárs
magyar szerzők és alkotók népszerűsítését és eladhatóságát is
segítik.  Terveink  szerint  a  kortárs  drámákból  szervezett  felolvasó-
színházi  események  szervezése  és  az  azokból  készített  hangos-
könyvek/hangjátékok  gyártása  mellett  az  Új  Színház  dramaturgjai
egyfajta  drámaügynöki  tevékenységet  is  végeznek  majd:  a  kortárs
drámákból minőségi fordításokat készítünk, amelyeket európai partner-
színházaink  dramaturgjai  és  intendánsai  számára  célzottan  meg-
küldünk, növelve az esélyét egy későbbi külföldi színpadra jutásnak. A
fordítások elkészítéséhez mozgósítani szeretnénk a Balassi Intézet és a
külföldi  magyar  külképviseletek  támogatását,  valamint  programunkat
integrálni szeretnénk az Európai Kulturális Fővárosok programjába
is, ezek: 2017 – Aarhaus (D), Pafos (CY), 2018 – Leeuwarden (NL), La
Valletta (MT), 2019 – Matera (IT), Plovdiv (BG), 2020 – Rijeka (CR),
Galway (IE).

A  színház  nemzetközi  volumenű  projekjeinek  kidolgozásához  állandó
partnerekre,  hosszú  távon  megbízható  nemzetközi  hátországra  van
szükség,  ezért  szándékunk  csatlakozni  a Mitos21 európai  színházi
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networkhöz. A tagságtól elsősorban a társulat fiatal színészeinek és
alkotóinak  nemzetközi  mobilitását várjuk:  workshopokban  való
részvételt,  nemzetközi  hospitánsi  együttműködések  kidolgozását,  és
tematikus,  koncepciónkat  érintő  középhosszú-távú  együttműködési
projektekben való részvételt.

A  Mitos21  apropóján,  ám  nem  ahhoz  kötve  az  Új  Színház  is
kezdeményező  pozíciót  kíván  felvenni  nemzetközi  területen,  és
Magyarországon hiánypótló esemény szervezését vállalja fel. Az elmúlt
években Budapest – elsősorban a Budapesti Őszi Fesztivál, a Budapesti
Tavaszi  Fesztivál  és  a  Nemzeti  Színház  által  szervezett  Madách
Nemzetközi Színházi Találkozó révén – felrajzolta magát a legnagyobb
európai alkotók és színházak turnétérképére, így a világviszonylatban
ismert, tanult és tanított alkotók munkái láthatóvá váltak magyarországi
színpadokon.

Szándékunk az, hogy ezen a megkezdett úton lépdeljünk tovább, ám
koncepciónknak megfelelően máshová helyezzük a fókuszt, és ezzel egy
újabb  szakmai  „fehér  foltot”  szüntessünk  meg:  azokat  a  rendezőket
szeretnénk bemutatni, akik már bizonyítottak, akik a világhír kapuján
kopogtatnak, akik eddigi eredményeik és színházi gondolkodásmódjuk
alapján  akár  Peter  Brook-i  vagy  Robert  Wilson-i  hatást  tehetnek   a
színházi  világra  –  ám  életkoruk  miatt  egyelőre  kevésbé  ismertek
világszerte.  A  „New  Masters”  elnevezésű  nemzetközi  színházi
fesztivál  célkitűzése,  hogy  az  Új  Színház  színpadán  jövőbeli  nagy
mesterek mutatkozzanak be.

Ez  a  feladat  természetesen  nagy  vállalás,  ám  korlátainkkal  és
lehetőségeinkkel  tisztában  vagyunk.  Hallgatunk  a  nálunknál
tapasztaltabb, sokat látott és professzionális programválogatói csapatok
és  emberek  véleményére.  Koncepciónk  szerint  együttműködést
alakítunk  ki  a  berlini  Schaubühne  FIND  fesztiváljának  csapatával,  a
Festival  d’Avignon  új  színházi  műfajokat  bemutató  „Avignon  OFF”
szekciójával, és a kapcsolatrendszerünkre támaszkodva néhány rangos
nemzetközi fesztivállal világszerte, például az új irányzatokra fogékony
litván  SIRENOS  Fesztivállal,  a  kanadai  Festival  de  théâtre  des
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Amériques vagy a dél-koreai Seoul Performing Arts Festival művészeti
vezetésével. Az ő javaslataik alapján, az ő programjukra támaszkodva,
velük  együttműködésben  szeretnénk  egy  Magyarországon  unikális
színházi eseményt hagyománnyá tenni. 

Lokális tartalmak

Fontos  lenne  a  tágabb  értelemben  vett  Pest  és  Budapest  kortárs
problémáit,  vitára,  átgondolásra  érdemes  kérdéseit  is  színházi  esz-
közökkel  feldolgozni  az  éjszakai  élettől  a  bérházakig,  a  tömeg-
közlekedéstől  és  a  közegészségügytől  a  korrupció  jelenségén  át  a
városfejlesztésig, a hajléktalankérdéstől és a szociális problémáktól a
városrész-rehabilitációs programokig.

Amennyiben  a  tulajdonosok  lehetőséget  adnak  rá,  szeretnénk
megjelenni a közeli, népes köztereken (Andrássy út, nagykörút, Király
utca) üresen álló portálokban, kirakatokban, üres üzlethelyiségekben
statikus  vagy  mozgó  installációkkal,  kreatív  anyagokkal,  ezek
létrehozásába bevonnánk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diákjait
is.

Tervezünk  a  színház  és  a  társművészetek  eszközeit  felhasználó
performanszokat  a  színházhoz  közeli  köztereken  és  kevésbé
ismert  épületekben, szeretnénk  megtalálni  nem belakott  tereket,
szeretnénk  megmutatni  a  színház  körzetében  olyan  helyeket,
embereket, lehetőségeket, amelyeket érdemes lenne felfedezni, netán
új  fénytörésben,  más  látószögben  megmutatni,  mint  a
mindennapokban,  hogy  ne  csupán  elmenjünk  ezek  mellett,  hanem
láthatóvá  váljék  a  mögötte  lévő  értékes  tartalom.  Térspecifikus,
interaktív  produkciók  jöhetnének  létre,  amelyek  fókuszában  a
szociális  érzékenység  és  a  közösségfejlesztés áll.  Ebben

● a város aktuális problémáinak bemutatása
● megjelenés külső helyszíneken
● performanszok létrehozása
● együttműködés a Stereo Akt társulattal
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partnerként számítunk a műfajban jelentős tapasztalattal bíró, Boross
Martin vezette Stereo Akt társulat munkájára.

Csapat

A  cél  olyan  műhely  létrehozása,  amiben  tagként  vesznek  részt  (a
színészeken, rendezőkön és dramaturgokon kívül) zenészek, táncosok,
képző-  és  designművészek,  intermédia-szakemberek,  de  a  tárak
munkatársai  is.  A feladatunk olyan társulat és apparátus felépítése,
amely  könnyen  és  kreatívan  tud  a  különböző  darabok  különböző
igényeinek kielégítésére vonatkozóan javaslatokkal és megoldásokkal
előállni.

A  színház  társulatát  alapjaiban  újjá  szeretnénk  szervezni, a
pályázatban  megfogalmazott  esztétikai-művészi  koncepció
kivitelezésére  alkalmas  művészeket  kívánunk  foglalkoztatni,  a
társulathoz  tervezők,  rendezők  és  dramaturgok  is  alkalmazottként
csatlakoznának. A műszaki-technikai személyzet jelentős részét meg
kívánjuk  tartani,  amennyiben  szakmai  munkájukkal  képesek
hatékonyan szolgálni a pályázatban megfogalmazott törekvéseket.

A színház vezetésében – a Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  által
meghatározott vezetői körön kívül – a legfontosabb szerep az újonnan
létrehozott  Művészeti  Tanács munkájára hárul.  Ez a testület,  amely
heti  két alkalommal tekintené át a feladatokat és célokat, lenne az
intézmény  munkájának  irányítója  és  koordinátora,  a  feladatok
végrehajtásában  pedig  az  intézmény  különböző  szintű  vezetőinek
nagyfokú önállóságára és problémamegoldó készségére számítunk. A
színház munkatársaiként, egyúttal a projektek (ifjúsági program, saját
fejlesztésű  darabok,  felolvasószínház,  hangjátékok,  hangoskönyvek,
külső  és  belső  kapcsolatok  szervezése)  irányítóiként  ebben  a

● újjászervezés a pályázat koncepciója mentén
● a színház vezetősége – Művészeti Tanács létrehozása
● alkotók, akikkel el tudjuk képzelni a közös munkát
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csapatban  résztvevőként  számítunk  Veress  Annára,  Turai  Tamásra,
Róbert  Júliára,  Kovács  D.  Dánielre,  Fehér  Balázs  Benőre,  a  Mentő-
csónak  részéről  Fábián  Gáborra  és  Pass  Andreára,  a  Kultúrbrigád
csapatából Nyulassy Attilára, Ugrai Istvánra és Zsedényi Balázsra – ez
a  társaság  lenne  a  színház  stratégiai  irányítója,  az  ő  döntéseik,  a
színház munkájáról,  irányáról kialakított véleményük határozná meg
az intézmény következő öt évét.

A  Művészeti  Tanács  csakis  szoros  együttműködésben  létezhet  a
színház középvezetőivel: a művészeti titkárság, a műszak, a tárak, a
szervezés,  a  közönség-  és  sajtókapcsolat  irányítóival,  valamint  az
intézmény  gazdasági  vezetésével.  Ennek  a  társaságnak  sokrétű,
összetett  tapasztalata  van (kőszínházi,  független  és  magánszínházi,
külföldi gyakorlat, amely számos alternatív megoldást hozhat), és ga-
ranciát jelent arra, egyrészt, hogy friss, fiatalos, korszerű szemlélettel
tekint a felmerülő kérdésekre és problémákra, másrészt, hogy a mű-
vészi koncepciót érvényesen tölthető meg tartalommal.  A nemzetközi
kapcsolatok  koordinálására  a  területen  jelentős  tapasztalattal  bíró
Ságodi Ildikót kívánjuk felkérni.

A  világosan  megfogalmazott  program  végrehajtásához  keresünk
alkotókat, és nem az alkotókra szabjuk a színházat. Íme azon színházi
szakemberek névsora, akiknek a pályázat írása során jeleztük, hogy
szívesen dolgoznánk velük, és ők is el tudják képzelni a velünk való
közös munkát:

Alföldi Róbert rendező
Balázs Juli díszlet- és jelmeztervező
Bányai Tamás világítástervező
Boross Martin rendező (Stereo Akt)
Császi Ádám rendező
Dékány Barnabás rendező
Fábián Gábor színész (Mentőcsónak)
Fehér Balázs Benő rendező
Fekete Ádám dramaturg
Gergye Krisztián koreográfus-rendező
Gigor Attila rendező

Gothár Péter rendező
Hegymegi Máté koreográfus-rendező
Klaus von Heydenaber zeneszerző
Hoffer Károly bábtervező-rendező
Juhász András médiadesigner
Kelemen Kristóf dramaturg, rendező
Keresztes Gábor sound designer
Koltai M. Gábor rendező
Kovács D. Dániel rendező
Lakatos Péter médiadesigner
Mundruczó Kornél rendező
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Nagy Fruzsina jelmeztervező
Nagy Gergő grafikus
Nyulassy Attila kulturális menedzser
Pass Andrea dramaturg, rendező 

(Mentőcsónak)
Róbert Júlia dramaturg
Rusznyák Gábor rendező
Ságodi Ildikó nemzetközi kapcsolatok
Szikszai Rémusz rendező
Tapasztó Ernő rendező

(Aradi Kamaraszínház)

Tihanyi Ildi díszlet- és jelmeztervező
Turai Tamás dramaturg
Ugrai István kulturális menedzser
Vajdai Vilmos rendező
Veress Anna dramaturg
Vidovszky György rendező
Widder Kristóf koreográfus-rendező
Znamenák István rendező
Zsedényi Balázs kulturális menedzser
Zsótér Sándor rendező

Minőségi munkavégzés

A minőségi munkavégzéshez elengedhetetlen a motivált, megfelelő
szellemi és fizikai állapotban lévő munkaerő. A motiváció meg-
teremtése elsősorban nem anyagi  kérdés,  hanem annak a kérdése,
hogy a munkavállaló értelmes és hasznos munkát végez-e, és látja-e a
helyét,  munkája  fontosságát  az  intézményen  belül.  Az  ügy,  amely
színházi  szemléletünk  szerint  az  alkotófolyamat  alapegysége,  nem
csak az alkotók számára, hanem mindenkinek átélhetővé kell váljon a
portástól a szervezőig. Ezen körülmény megteremtése kiemelten fon-
tos, hiszen az intézményt a benne dolgozó emberek munkája tölti meg
tartalommal.

A  színészekre,  előadóművészekre  vonatkoztatva  a  motivációjuk
megtartásának  érdekében fontos  elkerülni  azt  az ördögi  körforgást,
amelyre minden művész hajlamos, de legtöbbször mégis a kényszer
és  nem feltétlenül  az akarat  szüli,  miszerint  az életszínvonal  növe-
lése/megtartása/csökkenésének,  illetve  a  létbizonytalanságnak  az
elkerülése  érdekében  a  lehető  legtöbb  munkát  vállalja  be.  Ennek

● a közös ügy átélhetővé tétele – motivált közösség 
● túlfoglalkoztatottság/túlterheltség elkerülése
● tervezhetőség, korrekt belső kommunikáció
● lelki–testi egészség biztosítása
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egyenes  következménye a folyamatos  túlhajszoltság,  a  kiégés  és  a
munkavégzés minőségének romlása. Éppen ezért a  társulati forma
megtartása fontos alappillére a színház működésének. Hasonló a hely-
zet a műszaki dolgozókkal, akik leterheltsége a színházi munkavégzés
hektikusságából adódóan időben aránytalan és rendszertelen, mégis
fontos, hogy mindig kellően kipihent, munkaképes kolléga végezze a
színház  kiszolgálását.  Mindebből  adódóan  fontosnak  tartjuk  a
tervezhetőséget (évadterv és szereposztás/beosztás megfelelő időben,
legkésőbb február végéig való kitűzése), a pontos fizetésütemezést, a
munkaidő-beosztás  arányosságát,  a  túlterheltség  elkerülését  (a
pihenőidők tiszteletben tartása), a minőségi munkavégzés ismérveinek
pontos  kommunikációját,  a  munkavállalókkal  történő  korrekt  pár-
beszédet (a szerződtetési tárgyalások során a következő évad felada-
tainak ismertetése). 

A társulat és az intézmény dolgozói számára folyamatosan, az egész
évad során segítséget kívánunk adni fizikai és szellemi kondíciójuk
megőrzéséhez és fejlesztéséhez.  Gerinctorna,  jóga,  hangképzési
és zenei kurzusok által szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a  mun-
kájára valóban koncentrálni tudó, fitt,  egészséges, jó hangu-
latú, egymásra figyelő, valódi közösség alkotására képes csa-
pat dolgozhasson a színházban.

Évadterv

A  nagyszínpadon  a  nyolc-tíz  hetes  próbaidőszakokkal  számolva
legfeljebb  négy  bemutatót  tudunk  tartani.  Terveink  szerint  egy
klasszikus és egy kortárs dráma kerülne színre, valamint egy gyerek-
és/vagy egy ifjúsági előadás, továbbá egy saját fejlesztésű produkció,

● négy nagyszínpadi bemutató
● négy stúdiószínpadi bemutató
● havi két felolvasószínházi bemutató
● havi két sorozatepizód
● előadásokhoz kapcsolódó nevelési foglalkozások
● évente kétszer helyszínspecifikus produkciók létrehozása
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amely nem színdarabból, hanem kollektív alkotómunkából jön létre. A
stúdiószínpadon az egyes előadásokhoz készített gyerek-, ifjúsági és
felnőtt nevelési alkalmaknak tervezünk helyet biztosítani, valamint a
Színház- és Filmművészeti  Egyetem hallgatói által  készített két elő-
adásnak, havi két alkalommal a színházi sorozatnak, és havi egy-egy
alkalommal a klasszikus, illetve kortárs felolvasószínházi előadásnak.
Itt tartanánk műsoron az ifjúsági társulat létrejövő produkcióit is.

Ez egy évben legfeljebb négy nagyszínpadi bemutatót jelent, amely
előadások  repertoárrendszerben  kerülnek  a  színház  műsorára.
Továbbá  legfeljebb  négy  bemutatóra  kerül  sor  a  stúdióban  (a
kísérletező jellegű vizsgaelőadások és az ifjúsági társulat előadásai), a
felolvasószínházak, a sorozat és a színházi nevelési alkalmak további
havi 6 egyedi produkciót jelentenek. Ezen felül tervezzük külső térben
a Stereo Akttal közös helyszínspecifikus produkciók megvalósítását.

Az évadterv konkrét darabokkal való feltöltése a társulat tagjai és a
felkért rendezők ismeretében képzelhető el felelősséggel.
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■ Gazdasági ügyek

Fenntartói elvárások a mutatószámokkal 
kapcsolatban5

A színház:

• évente legalább 230 előadást tart;

• saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre;

• a megtartott előadások legalább 75%-a színház saját előadása;

• valamennyi  játszóhelyét  figyelembe  véve  átlagosan  legalább
75%-os kihasználtsággal, látogatottsággal működik.

Ezek az elvárások számunkra teljesíthetőek.

Bevezetés – A kulturális és kreatív ipar

A látszattal ellentétben a kultúra nettó bevételt  hoz a közösségnek:
makrogazdasági  tapasztalatok szerint  a kultúrába invesztált  köz- és
magánpénz  egyaránt  többszörösen  térül  meg.6 A  megtérülés  a
kreatív  iparon  keresztül  realizálódik,  ez  a  fejlett  világ  egyik  húzó
iparága,  s  ennek  része  az  előadó-művészet  is,  a  színház  pedig  a
kreatív ipart működtető társadalmi osztály egyik fő találkozási pontja,
és annak gondozásának, katalizálásának egyik alapvető fóruma.

Érdemes szem előtt tartani, hogy minden, az állam (minisztérium vagy
önkormányzat) által fenntartott kulturális intézmény, így az Új Színház
is  szerves  része  ennek  az  iparágnak,  és  ezek  valós  gazdasági

5 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének pályázati felhívása az Új Színház 
Nonprofit Kft. vezetői munkakörének betöltésére; ikt. sz.: FPH016 /640 - 6 /2016
6 2006-07-ben Nagy-Britanniában a kulturális magánbefektetések értéke 599 millió font, az 
állami költése 1,6 milliárd font volt. Az összesen 2,2 milliárd font összegű ráfordítás 
eredményként 7,7 milliárd fontos bruttó hozzáadott értéket eredményezett. Forrás: Arts & 
Business Northern Ireland 2012 – http://www.artsandbusinessni.org.uk/documents/2012-
05-16-14-04-07-70-09Jul_REI_PICS0708_Chap3.pdf
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teljesítménye jóval túlmutat a cég éves mérlegén. Bár kitűzött célunk,
hogy a „forprofit” – estéről estére nettó bevételt termelő – előadások
számát  mindinkább  növeljük,  fontos  látni,  hogy  a  deklaráltan  „for
quality” –  tehát  elsősorban  társadalmi/művészeti  szempontból
profitábilis – előadások is hozhatnak hasznot gazdasági értelemben.

Stratégia

A színház mindig is  kockázatos  iparág volt.  Gazdasági  szempontból
még nyugaton is csak tíz produkcióból kettő lesz sikeres, kettő éppen
hogy visszahozza a befektetést, hat pedig gazdaságilag sikertelennek
mondható. Ez iparági sajátosság, hiszen még a legjobb szándékok és
legprofesszionálisabb  kivitelezés  esetében  sem  garantálható  auto-
matikusan  a  siker.  A  társadalmi  közeg  gyorsan  változik  a  nézői
igényekkel együtt, sikerek és kudarcok pedig szükségszerűen lesznek
– különösen rizikós helyzetben van ebből  a  szempontból  egy olyan
intézmény, amelynek profiljában a kísérletezés fontos szerepet tölt be
–, a cél mégis az, hogy a sikerek volumene nominálisan ellensúlyozzák
a kudarcok volumenét, sőt, jelentősen meghaladják azokat.

Gazdasági stratégiánk fő célja, hogy az intézmény az egy estére eső
futó  költségeit  a  jegybevételből  és  az  azután  igénybe  vehető  tao-
támogatásból mindinkább fedezni tudja. Ez nem könnyű feladat, de öt
éves távlatban, jó műsorpolitikával és szigorú gazdasági felügyelettel
megvalósítható lehet.

A  hatékony  gazdasági  működésnek  három pillérét  látjuk: költség-
racionálizálás,  nézőszámnövelés,  az  átlagos  jegyár  növeke-
dése.

● a sikerre nincs recept
● cél: az előadás esténkénti költségeinek kitermelése a 

jegybevételből és a taóból
● a hatékonyság meghatározói: költség / nézőszám / jegyár
● transzparens gazdálkodás
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Gazdasági  alapvetésnek  tartjuk,  hogy  csak  olyan  kötelezettségeket
vállaljon a színház, amelyre meglévő fedezete van, különös tekintettel
a  személyi  jellegű kiadásokra.  A magas  színvonalú  művészi  munka
csak az intézmény  kikezdhetetlen fizetési  moráljának tartásával
várható el. Ez olyan alapvetés, amelynek következetes alkalmazása az
évek folyamán többszörösen megtérül.  A beszállítók,  alkalmazottak,
munkavállalók  pénzügyi  biztonságának  garantálása  a  művészetben
luxus,  ám megbízóként  vagy munkaadóként  ez  a  luxus  az,  amit  a
legkönnyebben és legolcsóbban lehet biztosítani.

A  színház  gazdasági  vezetésének  folyamatosan  együtt  kell  élnie  a
színház aktuális helyzetével, hiszen a bemutatók sikerei vagy kudarcai
a  gazdasági  tervezés  folyamatos  felülvizsgálatát  igénylik,  ez  pedig
csak  átlátható  gazdálkodással kivitelezhető.  Fontos  feladat  a
menedzsment számára a gazdasági kontroll és a művészi szempontok
kompromisszumos, egymásra odafigyelő folyamatos egyeztetése.

Költségek

Bár  minden  gazdasági  tevékenységet  végző  vállalat  vezetőjének  –
még  ha  nonprofit  cégről  is  van  szó  –  azért  kell  dolgoznia,  hogy
vállalata  minél  inkább  önfenntartó  legyen,  ez  egy  színház
üzemeltetésénél  több  sajátos  akadályba  is  ütközik.  Még  ha  az
előadások – mint a cég tevékenysége – költségeit egészében fedezné
is a jegyárbevétel és a tao-támogatás, a színházépület karbantartási,
rezsi-  és  egyéb  technikai  költségei  nem építhetőek  be  a  jegyárba,
mert megfizethetetlenné tennék a jegyeket a nagyközönség számára a
jelenlegi bérszínvonal mellett, másrészt olyan iparágról van szó, amely
rendkívül  nagy élő munkaerő bevonásával tud csak dolgozni, ennek
költségei  pedig  magasak.  Előbbire  kevés  érdemi  ráhatása  van  az

● alaptevékenység: színházi előadások készítése
● épület
● rezsi
● technika
● foglalkoztatás



Pályázat az Új Színház Nonprofit Kft. vezetői munkakörének betöltésére – Bodó Viktor 2016 42

intézményvezetőnek,  utóbbiban  azonban  egészen  biztos,  hogy
szervezeti  átalakításokkal,  költséghatékony  foglalkoztatási
módok széleskörűbb használatával és létszám-optimalizációval
segíteni lehet.

A  színház,  mint  intézmény  hagyományosan  nem  kerüli  a
túlfoglalkoztatást.  Az,  hogy  az  Új  Színház  jelenlegi  foglalkoztatás-
struktúrájában lehetnek forrástartalékok, jól jelzi, hogy Budapesten
találni  olyan,  hasonló  befogadóképességgel  működő  színházakat,
amelyek  gazdasági  és  személyzetgazdálkodási  értelemben
hatékonyabban  tudják  kiszolgálni  a  művészeti  munkát.  Vezetésünk
alatt  feltett  szándékunk,  hogy  hatékony,  a  kornak  megfelelő
intézményi  struktúrát  állítsunk  fel,  amely  a  lehetőségekhez  képest
minél inkább fenntartható, és amely anyagi forrásaiból minél többet az
alaptevékenységének produktív végzésére tud fordítani.

Az új vezetés első önálló költségvetése a 2018-as költségvetési évben
lesz, addig a munka előkészítése és nem végrehajtása a cél. A hosszú
távú,  jogszerűen  és  a  színház  érdekeinek  megfelelően  megkötött
szerződéseket  a  messzemenőkig  tiszteletben  tartjuk,  azok
felülvizsgálatára  csak  alapos  indokkal  kerülhet  sor.  Fontos  a
kontinuitás,  máshogy  nem  lehet  a  gazdasági  stabilitást  sem
fenntartani.

Szükségessé válhat egy új próbaterem bérlése is, hogy a szállítások,
építések  és  bontások  költségét  csökkenthessük.  Az  ebből  adódó
logisztikai egyszerűsítés és költségcsökkenés fedezetet nyújthat az új
teremre. Egyszerű megoldás lenne, ha a díszletraktár és a próbaterem
egy  épületben  lenne,  ez  akár  egy  közelebbi  üres  önkormányzati
tulajdonú helyiség bérlésével is megvalósítható lenne. Ezen a helyen
sor  kerülhet  egy  díszlet-újrahasznosító  és  átalakító  műhely  létre-
hozására is, amely fokozza a színház munkaszervezési hatékonyságát.



Pályázat az Új Színház Nonprofit Kft. vezetői munkakörének betöltésére – Bodó Viktor 2016 43

Bevétel

A  bevételek  tekintetében  az  Új  Színház  jelentős  kiaknázatlan
lehetőségekkel  bír.  A  „versenytársakat”  figyelembe  véve,  úgy  a
nézőszámokat mint az átlagjegyárakat illetően, van tér a fejlődésre.

A  jelenleg  saját  erőből  150 millió  forint  éves  bevételt  produkáló
intézmény  potenciáljában  a  240 milliós  összbevétel  reálisan  benne
van. Ehhez öt év alatt nem csak a fizető nézők számában kell a 80 000
főt elérni, de a nettó átlagjegyárat is 2 200 forint körüli értékre kell
emelni. Nehéz, de reális célkitűzések, amelyek teljesíthetőek lehetnek,
hiszen a fenntartó nem szükségszerűen és kizárólagosan rétegszínház
üzemeltetését várja el. Bár a gyerekelőadások átlagjegyára magától
értetődően negatívan hat az összképre, sem a „magyar dráma”, sem a
„kísérletezés” nem jelenti azt, hogy automatikusan kizárt populáris (itt
értsd: népszerű, keresett) színházi terméket létre hozni. A jól sikerült
kísérletek népszerűvé válhatnak, az újonnan felfedezett, a mai korra
revelatív módon reflektáló magyar klasszikus és kortárs darabok pedig
ugyancsak olyan kuriozitások lehetnek a budapesti színházi kínálatban,
amely joggal tarthatnak számot jelentős közönségigényre. Ugyancsak
számot tarthat a nézők figyelmére, sőt új közönséget hozhat be egy
újonnan  szerveződő,  friss,  innovatív  szemléletű  budapesti  színházi
társulat munkája.

A tervezett  nézőszámnövelés  és bevételnövekedés nem érhető  el  a
jegyértékesítési  csatornák  bővítése  és  a  meglévő  csatornák
hatékonyságának  növelése nélkül.  Az  Új  Színház  évtizedes
szervezői  tapasztalattal,  kiépült  szervezői  csapattal  bír,  ennek
fejlesztését  elsősorban  fiatal  szervezők  bevonásával,  havonta  2-3

● jegystratégia
● bérletek a gyermek- és ifjúsági előadásokhoz
● felnőtteknek: szabadbérlet
● a saját erő növelése
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alkalmanként külső helyszínre való kitelepülésekkel képzeljük el. Ezzel
együtt  alapvető  célunk,  hogy  a  jegyvásárlásokat  mindinkább  az
online  felületekre tereljük,  ahol  még  szerény  kedvezmény
felkínálása mellett  is  költséghatékonyabban folyik  a  jegyértékesítés,
mint a hagyományos csatornákon.

Az intézmény jelenleg saját erőből az összkiadások hozzávetőleg 26%-
át tudja fedezni. Ha öt év munkával ezt a számot a jelenlegi átlagos
támogatást  alapul  véve  negyven  százalék  körüli  értékre  fel  tudjuk
tornászni,  akkor  gazdaságilag  egész  biztosan  kiemelkedően  sikeres
ciklust tudhatunk majd magunk mögött. Ez az elkövetkező öt évnek a
kiemelt gazdasági feladata.

Szervezés, jegy, bérlet

A nézőterek jegytérképének újragondolása az egyik első elvégzendő
feladat. Ezt nem csak praktikus szempontok vezérelhetik, hanem olyan
gazdasági  lehetőségek  rejlenek  pusztán  ennek  kreatív
újragondolásában,  amely  már  rövid  távon  pozitívan  hathat  a  jegy-
bevételek  alakulására.  Célunk,  hogy  a  helyek  minősége  és  az  ár-
kategóriák között szignifikáns összefüggés legyen tapasztalható.

A  jegyértékesítéshez  szorosan  hozzátartozik  a  bérletrendszer  is.  A
jegyárak  egy prózai  színházban szűk sáv  között  mozoghatnak  még
Budapesten  is,  a  bérlet  pedig  azt  jelenti,  hogy  a  biztos  bevétel
érdekében  lemondunk  az  eszmei  bevétel  egy  részéről.  Tehát  a
színház gazdasági teljesítményének növelésében elsősorban a
rendes jegyeladás, nem pedig a bérletezésen keresztüli értékesítés
kell,  hogy  a  főszerepet  játssza,  legalábbis  a  felnőtteknek  szóló
előadások  esetében,  hiszen  ebben  a  rétegben  a  piacról  szeretnénk
nézőket szerezni. Ugyanakkor egy egyszerű, könnyen kezelhető, tehát
a lehető legkevésbé behatárolt  szabadbérlet  lehetőségét mégiscsak
érdemes lehet meghagyni azoknak, akik előre szeretnék megtervezni
a kultúrahasználati lehetőségeiket.
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Ezzel  ellentétben  a  gyermek-  és  ifjúsági  program  keretén  belül  a
bérletezés  kiemelten  fontos  pontja  az  értékesítésnek,  ez  ugyanis
nagyban tudja támogatni a gazdasági és művészi tervezést. Ha egy
osztályt vagy diákcsoportot elég évente egyszer meggyőzni arról, hogy
vegyen részt  az  Új  Színház  színházi  nevelési  programjában,  és  ezt
diákbérleten keresztül tudjuk érvényesíteni is, akkor a gyermek- és
ifjúsági  előadások  közönségigénye  kiszámíthatóvá  válik,
valamint  szakmai  szempontból  is  ideálisabb egy diákcsoporttal  nem
alkalomszerűen találkozni, hanem több előadáson keresztül együtt
dolgozni.

Szponzoráció

Az  utóbbi  időben  beadott  és  nyilvánosságra  hozott  színházvezetői
pályázatokban  általában kiemelt  helyet  foglal  el  a  szponzoráció,  az
ezzel kapcsolatos sokszor igen nagyravágyó tervek, holott a realitás
az,  hogy  egyetlen  olyan  színházat  sem  lehet  felmutatni  ma
Magyarországon, amelynek működésében a klasszikus szponzoráció –
cég vagy magánszemély önzetlenül pénzt ad közhasznú tevékenység
végzésére – figyelemre méltó arányt érne el.  Nem gondoljuk, hogy
ebben  a  tekintetben  sok  mozgástere  lenne  egy  színháznak.
Ugyanakkor  azon  cégek  felkutatása,  amelyek  potenciált  látnak  a
társadalmi célú szponzorációban, folyamatos feladat, még ha nem
is trend ilyen kampányok szervezése ma Magyarországon.

Barter  jellegű  „szponzorációs”  kapcsolatok  kialakításának  sokkal
inkább  kedvez  a  közeg.  Ha  sikerül  megfelelően  vonzó  brandet
kialakítani az intézmény köré, amely vonzóvá teheti a színházon kívüli
piaci  szereplőknek  is,  hogy  nevük  összekapcsolódjon  produkciókkal
vagy  magával  az  intézménnyel  (kulturális  imázsfejlesztés),  akkor
költségoldalon  jelentős  megtakarítások  érhetők  el  ilyen  együtt-

● imázsfejlesztés – brand
● barterezés
● médiaszponzoráció
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működésekkel, amelyre a magánszínházi szektorban jelenleg is több
példát lehet találni. Szeretnénk felhasználni és érvényesíteni a sikeres
magánszínházi  előadások  producereként  működő  Kultúrbrigád  ez
irányú  tapasztalatait  és  innovatív  üzleti  technológiáját  ezen  a
területen.

Ugyancsak szükséges, hogy a szponzoráción belül találjon a színház
olyan médiaszereplőket,  amelyek kellő  hatékonysággal  tudnak részt
venni a színház kommunikációjában. Mivel a színház soha nem lesz
olyan anyagi helyzetben,  hogy komoly szereplője legyen a hirdetési
piacnak,  a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  csak  részszponzorációs
struktúrán  keresztül  juthat  nagyobb  médiamegjelenéshez.  Ilyen
partnerek  felkutatása  és  megtartása  alapvető  érdeke  az
intézménynek,  hiszen  ez  szorosan  összefügg  a  nézőszám-
növekedéssel kapcsolatos tervekkel.

Egyéb bevételek

A  cég  legértékesebb  vagyona  maga  az  intézmény.  Ha  az  egyéb
bevételekről beszélünk, akkor a legnagyobb növekedési lehetőség az
intézmény színházi és nem színházi célú bérbeadása lehet. Mindkettő
szempontjából  nagy  előny,  hogy  az  intézmény  a  belvárosban
helyezkedik  el,  a  Andrássy  út  fémjelezte  luxus-  és  a  Király  utca
fémjelezte szórakoztató negyed között.

A nem színházi célú bérbeadás szempontjából  rendezvények vagy
konferenciák lebonyolítására is tökéletesen alkalmas lehet a színház,
amennyiben az a szakmai működést nem hátráltatja. Ugyanez igaz a
színházi  célú  bérbeadásra,  amely  olyan  esetben  merülhet  fel,  ha
például évadon kívüli (nyári) bemutatóra vagy esetleges koprodukcióra
kerül  sor  (nem  feledve  azt  a  fenntartói  előírást,  hogy  a  színház
legalább 75%-ban saját produkciókat kell, hogy játsszon). Az évadon
belüli  szabad  napok,  vagy  a  karbantartási  munkálatokat  nem
hátráltató nyári időszak lehetőséget ad arra, hogy magát az ingatlant
is hatékonyan lehessen kiadásra ajánlani.
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Továbbá a technikai eszközök felmérése után esély nyílhat arra, hogy
a  nem,  vagy  ritkán  használt  eszközöket  más  intézmény  számára
hosszú távú vagy alkalmi bérleti konstrukcióban értékesítsük. A
kisebb – független – színházak,  társulatok,  illetve magánszínházak,
esetleg  kisebb  dotációval  rendelkező  kőszínházak,  de  még
rendezvényszervező cégek figyelmét is felkeltheti egy ilyen lehetőség.

A mérleg fő számai – tervezet

A  fentiek  alapján  a  színház  2017-2022  közötti  gazdasági  terve  az
alábbiak szerint alakulna, a mérleg fő számaira lebontva.

Pályázatok – belföld

Az  utóbbi  két  évtizedben  a  színházak  gazdasági  tevékenységébe
szervesen  beépült  a  pályázatokon  való  részvétel.  Színháztematikus
pályázatokat  a  Nemzeti  Kulturális  Alap,  az  Emberi  Erőforrások
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Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia – és az Európai Unió – is
kiír, az ezen kiírásokon való részvétel fontos, hiszen mind a gyermek-
és ifjúsági témában, mind a határon túli kapcsolatok ápolásában,
mind  az  európai  színházi vérkeringésbe  való  bekerülésben  nagy
segítséget nyújthatnak. A felolvasószínházi projekt nyomán létrejövő
hangoskönyvek  és  hangjátékok gyártására  a  Magyar  Média
Mecenatúra Program tud segítséget nyújtani.

Ezek  volumenével  nehéz  előre  számolni,  hiszen  a  pályázható
keretösszegek évről évre változnak, de bízunk benne, hogy legalább
azt  a  szintet  sikerül  tartani,  amivel  a  színház  az  elmúlt  öt  évben
átlagosan  számolni  tudott.  Erre  annál  is  inkább számítunk,  mert  a
fenntartói elvárásoknak megfelelően az intézménynek nagy hangsúlyt
kell fektetnie a gyermek- és ifjúsági előadások fejlesztésére, a korábbi
évek tapasztalata  pedig  azt  mutatja,  hogy ez  a  terület  a  pályázati
kiírásokban is kiemelt helyet foglal el, gyakran összhangban azzal a
szakmai igénnyel, amelyet mi is alapvetően fontosnak tartunk: hogy
ne  csak  maga  az  előadás  létrehozása,  hanem  a  kapcsolódó
drámapedagógiai  foglalkozások  és  segédanyagok  készítése  is
fedezetet nyerjen.

Ugyancsak  számítunk  a  fogyatékkal  élők  színházlátogatásának
támogatására  kiírt  pályázatokon  való  sikeres  részvételre,  amivel  a
siket  és  nagyothallók,  illetve  látásukban  korlátozott  emberek
színházba való eljutását lehet megkönnyíteni.

Pályázatok: Európai Unió

Az  intézmény  nemzetközi  színtéren  való  megjelenésének
elősegítéséhez is szükséges bevonni pályázati forrásokat, ez azonban
annyira függ a színházban kibontakozó művészi munka minőségétől,
az európai kulturális élet aktuális helyzetétől és a nemzetközi trendek

● Kreatív Európa
● Környezet és Energia Operatív Program – ha nem önállóan, akkor 

együttműködésben
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változásától, hogy felelősen nem lehet a gazdasági tervbe beépíteni,
még ha prioritásként is fogalmazza meg ez a pályázat a nemzetközi
kapcsolatok  ápolását.  A  jelenleg  is  futó  Kreatív  Európa  pályázati
program  azonban  egész  pontosan  azokat  a  célokat  támogatja,
amellyel mi is szeretnénk élni,  mint a „nemzetközi  szintű működési
képesség  támogatása”,   „művek  és  szakemberek  mobilitásának
ösztönzése,  új  közönség elé  juttatása”,  „nemzetközi  együttműködés
előmozdítása  az  eljárásmódok  kialakításában,  az  innováció,  a
közönségfejlesztés és az új kereskedelmi modellek létrehozásában”.

A  pályázatunkban  felmerülő  alternatívenergia-használatra  vonatkozó
tervek  megvalósításában is  számíthatunk  arra,  hogy  pályázati  úton
támogatáshoz  juthat  az  intézmény,  hiszen  a  2015-ös  Környezet  és
Energia Operatív Program is tartalmazott olyan pályázati kiírást, amely
például  napkollektorok  telepítését  támogatta  önkormányzati
fenntartású  intézményeknek,  igaz,  a  kiírások  gyakran  kizárják  a
pályázati  helyek megvalósítása közül Budapestet és Pest megyét (a
Közép-magyarországi  régiót).  Ezzel  együtt  bízunk benne,  hogy lesz
olyan  tematikájú  intézményfejlesztő  pályázati  kiírás  (vagy  együtt
tudunk működni olyan pályázattal), amiben sikeresen tud indulni az Új
Színház is.

Marketing és pr

A budapesti színházi kínálat Európa más világvárosaihoz viszonyítva is
gazdag,  egy  zsúfoltabb  este  akár  50-80  színházi  produkció  is
versenyez  a  nézőkért,  amely  a  város  nagyságához  képest
hatalmas kínálatot jelent.  Ilyen erős  versenyben kulcsfontosságú,
hogy az intézmény milyen hatékonysággal tudja eljuttatni üzeneteit a
potenciális  nézőkhöz.  Ma  már  nincs  olyan  színház,  amely

● gazdag színházi kínálat – versenyhelyzet
● műsorkínálat
● nézői visszacsatolás közvetetten és közvetlenül
● arculat
● online közösségi felület – követhetőség
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megspórolhatná azt, hogy jelentős erőforrásokat csoportosítson ezekre
a területekre, és ez alól az Új Színház sem lehet kivétel, ha sikeresen
akar működni.

A közönségkapcsolati munka fontos része a vonzó műsorkínálat, tehát
a  színház  stratégiai  vezetéséből  nem hagyható  ki  a  terület  felelős
vezetője, hiszen elsősorban a sajtókapcsolati munkatársak, a pr-hoz
szorosan  hozzátartozó  szervezés  és  pénztár,  illetve  a
marketingszakemberek tudnak a közönséggel kapcsolatot tartani,  és
hozzájuk  is  érkezik  be  a  legtöbb  közvetlen  személyes  vissza-
csatolás a  nézőktől,  amiről  a  színház  vezetésének  folyamatosan
értesülnie kell.

Sikeres  marketingstratégia  csak  egységes,  határozott,  konzekvens,
önálló  és  korszerű  arculattal képzelhető  el.  Ez  adja  az  értelmét
minden  elköltött  forintnak,  amely  csak  ezen  keresztül  lehet
hosszútávon eredményes, hiszen a médiazajból volumennel nem tud
kitűnni a színház, azonban folyamatos, karakteres jelenléttel van esély
a kiemelkedésre.

A sikeres marketingstratégia és kommunikáció elengedhetetlen része,
hogy egy  jól  átlátható,  könnyen kezelhető,  informatív,  okostelefon-
kompatibilis  weboldal  álljon  a  színház  rendelkezésére,  ez  az  online
jegyértékesítés  szempontjából  is  elengedhetetlen.  Letisztult,  folya-
matosan frissített, a közösségi hálóval – ekképp a közönség közvetlen
elérésével  is  –  összekapcsolt  weblapot  szeretnénk  a  színházhoz
rendelni,  hogy könnyen követhetővé váljon a színház tevékenysége.
Az előadások kommunikációjában fontos szerepet szánunk a társulat
tagjai kreativitásának, kezdeményezéseinek.

Szeretnénk, ha a szokásos tartalmakon kívül komplett archívumot (a
színház korábbi tevékenységének bemutatásával) is tartalmazna az új
oldal, és azt is hogy ezen keresztül folyamatosan dokumentálva legyen
a színházban zajló munka, és visszamenőleg is megtalálhatóak legye-
nek rajta az alkalomszerű rendezvények anyagai.
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Transzparens színház

Az Új Színházat átlátható és elérhető, vagyis  nyitott intézménnyé
szeretnénk  tenni.  Szeretnénk  azt  kommunikálni  a  nézők  és  a
potenciális  nézők  felé:  nem  csupán  előadások  alkalmával,  hanem
máskor  is  érdemes  és  be  is  lehet  menni  az  Új  Színházba.  Az  esti
előadásokon  túl  egyéb  programokat  és  eseményeket  is  kínálnánk.
Ebben  fontos  szerepet  szánunk  az  előtérnek,  aminek  méreteiből
adódóan  ugyan  a  lehetőségei  korlátozottak,  ám  mégis  határozott
szándékunk  hozzáférhetővé  tenni  a  közönség  számára.  Az  elő-
csarnokot napközben is szeretnénk nyitva tartani, és szeretnénk, hogy
ha  valaki  betér  jegyet  vásárolni,  akkor  legyen  lehetősége  leülni,
megpihenni.  De  ezen  felül  is  találhatunk  olyan  kulturális  vállal-
kozásokat, amelyeknek szüksége lehet közönségkapcsolati pontokra; a
lényeg, hogy egy kellemes hangulatú, a visszatérő nézők által jól is-
mert hely, köszönhetően annak, hogy a belvárosban szinte mindenhez
közel van, és akár találkozási pontként is funkcionálhat. 

Fontos,  hogy  fokozzuk  a  hely  ismertségét,  amivel  azt  szeretnénk
elérni,  hogy élettel  töltődjön meg az épület:  olyasmi legyen, ahová
bármikor be lehet térni hasznosan eltölteni az időt. Hogy mindez meg-
valósulhasson, a Paulay Ede utca 33. szám alatti külön helyiségből az
előcsarnokba  kívánjuk  telepíteni  a  színház  szervezését,  és  a
szervezési osztály feladatává szeretnénk tenni, hogy nappal ők
adják a színház arcát.

A  nézőforgalmi  terekben,  például  az  emeleten,  időszaki
kiállításoknak tervezünk  helyet  biztosítani  –  akár  az  aktuális
bemutató  kapcsán,  akár  egy  kortárs  fotó-  vagy  festőművész
munkásságát reprezentálva (együttműködve a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemmel).  Időközönként,  akár  valamilyen  aktuális  eseményre,
témára reflektálva, vagy csak happening jelleggel  performanszokat
tervezünk a  színházat  körülvevő  terekben  –  a  szomszédos

● mában élő hely és műhely
● elérhetőség és találkozási pont
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parkolóházban vagy az udvaron vagy az Andrássy úton a Balettintézet
előtt,  de  ez  bármilyen  környező,  talált  térben  megvalósítható.
Elképzelhető az is, hogy egy környező kávézóval, szórakozóhellyel –
például a színház mellett üzemelő ANKERT-tel – közös eseményeket
szervezünk, például az előadások stílusa, forma- vagy hangzásvilága,
tematikája mentén összekötve egy előadást és egy aznapi koncertet.
Elképzelhetőnek  tartunk  hasonló,  a  kiállításon  túlmutató  együtt-
működést a környező galériákkal – tegyük fel, hogy egy közeli kiállító-
teremben a 20. század eleji Budapestről tekinthető meg egy kiállítás,
az Új Színház pedig hasonló témában egy performanszot szervez az
Andrássy úton –, de az is lehet, hogy az Írók Boltja egy könyvbemu-
tatója kapcsán felolvasást tartunk a színházban (utána például közön-
ségtalálkozó, beszélgetés a szerzővel),  vagy éppen a társulat tagjai
települnek  ki  egy-egy  közeli  helyre,  közreműködőként  egy  ilyen
rendezvényen.

Ennek a nyitott intézménynek a fő szervezőereje az  elérhetőség és
az elevenség, hogy a közönség egy, a mában élő műhellyel és hellyel
találkozzon, ami lélegzik, aminek minden porcikája azt kommunikálja
magáról,  hogy köze  van  az  őt  körülölelő  városhoz  és  a  benne  élő
emberekhez.

A  transzparencia a  létrejövő  intézmény  számára  minden  szinten
alapvető  igazodási  pont.  Ezt  kell  követnie  kommunikációjában,  a
közönséghez való viszonyában, de gazdálkodásában is, intézményként
és  kultúraközvetítőként,  alkotóműhelyként  és  találkozási  pontként
egyaránt.  Átlátható,  értelmes  tevékenységformákra  van  szükség,
annak világos megfogalmazására, hogy mire lehet való ez az intéz-
mény:  nyílt  kommunikációra,  olyan  pontokra,  amihez  megbízható
módon viszonyulni lehet.
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Kommunikációs stratégia

Az  intézménynek  széleskörű  médiapartneri  rendszert kell
fenntartania, évados vagy akár évadokon átívelő együttműködésekkel,
hiszen  a  marketingstratégia  hosszútávon  tervezhető,  keretmegálla-
podásokkal  pedig  kedvezőbb  feltételek  érhetők  el,  mint  alkalmi
együttműködésekkel.  A  stratégia  tagolt  megjelenésre épül,  az
online, print és on-air felületek kombinációjával lehet csak hatékony
módon felvenni  a versenyt  a nézőkért,  ahol  gyakran jóval  nagyobb
intézményekkel kell  versenyezni,  mint az Új Színház. De a volumen
hiánya pótolható kreativitással, pontos célzással és jól megfogalmazott
egyenes üzenetekkel.

Marketingstratégiánk  alapját  az  adja,  hogy  a  színházba  járó
magközönséghez  folyamatosan  el  tudjuk  juttatni  az  üzeneteinket,
hiszen az emberek még mindig alapvetően személyes ajánlások útján
választanak  előadást.  Ehhez  elsősorban  a  közösségi  médiát  és  az
online  felületeket  kell  használni,  az  intézmény  méretéhez  és
lehetőségeihez  képest  ezek  jelentik  a  legköltséghatékonyabb
megoldást a nézők eléréséhez.

Ugyanakkor  nem hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  a  színházba  járó
közönség egy része klasszikus médiafogyasztó: újságot olvas, szeret
programmagazinokat lapozni, és sokszor a tévé előtt tölti az estéjét.
Őket  is  el  kell  érni,  és  bár  az  ezen  felületeken  való  megjelenés
hagyományosan  jóval  költségesebb,  mint  az  online  jelenlét,  a
marketingstratégia  médiamixéből  mégiscsak  kihagyhatatlanok,  és
esetleges  szponzorációs  együttműködésekkel  még  talán  intenzívebb
kampányok megtervezésére is nyílhat lehetőség.

● tagolt médiamegjelenés, különböző felületeken
● egyértelmű üzenetek, pontos célzás
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■ A színház műszaki és technikai fejlesztése7

Nem csak művészileg, de megjelenésében és műszaki állapotában is
minőségi,  európai  színházat  szeretnénk  működtetni,  aminek
elengedhetetlen része, hogy jó karban legyen maga a színházépület is.
Egy  folyamatosan  javított,  fejlesztett  épület  hosszú  távon  kisebb
összegeket  emészt  fel,  mint  egy elhanyagolt,  a  megfelelő  technikai
újítások gazdaságosabbá tehetik az üzemeltetését és el lehet kerülni a
nagy költségű, hosszú időt felölelő generál-felújításokat.

Az  Új  Színház  épületére  vonatkozó  technikai  leírásból  világosan
kiolvasható – amennyiben a felmérések pontosak –, hogy rövid- és
hosszútávon  milyen  felújítási  és  fejlesztési  beruházásokat kell
véghez vinni. A munkálatok pontos megtervezése és időbeni elvégzése
azért  fontos,  hogy  lehetőleg  ne  érjék  sem az  üzemeltetőt,  sem  a
fenntartót  váratlan  vis  major  helyzetek,  ne  keletkezzenek  váratlan
kiadások, és ezek miatt ne akadozhasson a művészeti munka.

Infrastruktúra-fejlesztés

Első lépcső – rezsicsökkentés hosszú távon

Első lépésként az épület hőszigetelésén kell javítani: előzetes felmérés
alapján vagy megfelelő szigeteléssel kell ellátni a jelenlegi fa és fém
nyílászárókat, vagy le kell cserélni azokat, valamint meg kell oldani az
oromfalak  hőszigetelését  is,  hogy  a  fűtési  időszakban  csökkenteni
lehessen az üzemeltetési költségeket. Mindezt már az első nyári leállás
során érdemes lenne kivitelezni, amire a 2017-es év első felében fel
lehet készülni. Nagy költségről van szó, aminek anyagi fedezete nem
biztos, hogy kigazdálkodható, de célszerű hosszú távú beruházásként

7 A tervek az Új Színház honlapján hozzáférhető „Létesítmény technikai és műszaki adatai” 
című leírásban található információk alapján készültek –  
http://ujszinhaz.hu/kozerdeku_adatok/technikai_adatok.pdf

● tervezés: a szükséges felújítások pontos előkészítése
● megelőzés: folyamatos karbantartás
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tekinteni  rá,  hiszen  idővel  a  kisebb  fűtési  számla  visszahozza  a
befektetett összeget.

A  lyukas,  ideiglenesen  javított  vízvezetékcső-rendszer  esetleg
csőtöréshez, így a színház leállásához is vezethet, ezért lehetőséget
kell  biztosítani  a  vízvezeték-rendszer  részleges  javítására  vagy
cseréjére  –  ideiglenes  megoldások  nélkül  –  minél  hamarabb.  A
javítással  párhuzamosan  fontos  felmérni,  hogy  mit  jelent,  hogy  a
társasházi  pincék  felől  nem megoldott  a  vízszigetelés.  Amennyiben
beázhat az épület – egy esetlegesen a szomszédban történő csőtörés
során –, akkor fontos erre is mihamarabb megoldást találni. 

Fontos felmérni a nyár alkalmával a hűtőrendszer állapotát is, hogy ha
arra közönségigény mutatkozik, akkor a jövőben nyáron is lehessen
előadásokat  tartani,  amihez  természetesen  megfelelően  klimatizált
nézőtérre  van  szükség.  Amennyiben  a  hűtőrendszer  nem  működik
kielégítően,  fontos  átgondolni  a  minél  hamarabbi  felújítását,  ez
ugyanis feltétele a nyári üzemszerű működésnek.

Ha mindezt sikerült  véghez vinni  – ideális esetben a 2017-es nyári
leállás  során  –,  akkor  biztonságosabban  és  takarékosabban  tud
üzemelni a színház.

Második lépcső – Ideális állapotok 
teremtése

Fel  kell  mérni  a  fűtési  rendszer  felújításának  lehetőségeit  (ez  a
nyílászárók szigetelése előtt fölösleges, hiszen hiába a fejlett kazán,
ha az utcát fűti az épület). A fejlesztés kivitelezésére a 2018-as nyári
leállás  során kerülhetne  sor:  a  gázkazánok  fejlettebbre  cserélése  –
esetleg  kevesebb,  nagyobb  teljesítményűvel  való  kiváltása  –,
korszerűbb  radiátorok  beépítése  és  a  fűtőcsövek  cseréje.  Ennek
következményeként  az  elavult  hűtő-fűtő  rendszer  szabályozója  is
megújulna. A korszerű rendszerek nem csak környezetkímélőbbek, de
gazdaságosabban fenntarthatóak és üzemeltethetőek.
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2019-ben  válna  esedékessé  a  hűtő-  és  a  légkeringető  rendszer
felújítása  is.  Mindezzel  párhuzamosan  pedig  fel  lehetne  újítani  az
üzemi  területeken  a  járólapokat  és  korszerűbb  burkolatra  kellene
cserélni az irodák elhasználódott linóleumát is.

Harmadik lépcső – Innováció

Miközben  nyugaton  egyre  több  színházat  és  mozit  szerelnek  fel
napelemekkel8, és 2016 májusában Németországban annyi megújuló
energiát termeltek, hogy az áram ára gyakorlatilag negatívba fordult,
addig hazánkban nagyon lassan terjed az alternatív energiaforrások
használata.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  az  Új  Színház  is  –
Magyarországon elsőként – áramszükségleteinek legalább egy részét
megújuló energiából fedezze. A tetőszerkezet hosszanti irányban nagy
területének  és  délnyugati  fekvésének  köszönhetően  folyamatosan
jelentős napos felület áll rendelkezésre, ami ideális lehet napelemek
beszerelésére. Persze mindez a színház energiafelhasználását nem lesz
képes  fedezni,  de  az  áramkiadások  csökkenésével  hosszútávon
megtérülő  befektetésről  van  szó.  Ez  természetesen  pályázati
támogatással  valósítható  csak  meg.  Így  létrejöhet  az  ország  első,
megújuló  energiát  használó  színháza,  ami  nemcsak,  hogy
gazdaságosabban működik, de környezettudatosabb és elősegítheti a
magyarországi megújuló energiafelhasználás fejlődését is. Mint olyan:
példamutató és úttörő.

8Példák  napelemmel  felszerelt  színházakra  az  alábbi  linkeken  érthetőek  el:

http://blueroom.org.au/coming-soon-solar-panels/
http://www.broadwayworld.com/off-off-broadway/article/Photo-Flash-La-MaMa-Gets-Solar-
Panel-for-Eco-Theater-Production-JUPITER-20160210
http://www.eastbaytimes.com/arts/ci_7836964/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Theatre,_San_Luis_Obispo
http://globalnews.ca/news/1722520/broadway-theatre-lighting-way-for-solar-power-in-
saskatchewan/
https://solarpowerrocks.com/solar-trends/solar-powered-movie-theatre/
http://www.cleanenergyresourceteams.org/community-projects/case-study/it-takes-
community-new-london-little-theater-solar-thermal-project 
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Szcenikai fejlesztések

Az épület felújítása mellett szükséges a szcenikai eszközök folyamatos
fejlesztése  és  karbantartása  is,  hogy  a  színház  megfelelő  műszaki
körülményeket tudjon biztosítani az előadások számára. A hivatkozott
technikai  információk  alapján  semmi  nincs  kiemelkedően  rossz
állapotban,  valószínűleg  csak  a  színházakban  megszokott
amortizációból adódó javításokat és fejlesztéseket kell elvégezni. 

Racionalizálni  kell  a  díszletraktározást  is.  Az  Új  Színház  jelenleg  a
XVII.  kerületben  bérel  külső  raktárat  a  különböző  előadások
díszleteinek tárolásához. Érdemes átgondolni, hogy hosszútávon nem
kifizetődőbb-e  egy,  az  intézményhez  közelebbi  raktárban  tárolni  az
elemeket – ezzel csökkentve a szállítás üzemanyagköltségét, valamint
a díszletek pakolásának, építésének és bontásának munkaóraigényét.
(A probléma komplex megoldására javaslat található a Költségek című
fejezetben.)

Első lépcső – Színpadkarbantartás

Fontos, hogy az épületkarbantartási munkálatok első lépcsője során, a
2017-es  nyári  leállás  alkalmával  vagy  az  egész,  de  legalábbis  az
előszínpad  és  a  főszínpad  burkolatának  cseréje  megtörténjen  –  a
későbbiek során a színpad többi részének cseréjéhez is szükségessé
válik.

Mivel  a  szünetmentes  vészvilágítási  rendszer  megfelelő  működése
elengedhetetlen  része  a  biztonságos  színházüzemeltetésnek,  ezért
remélhetőleg a leírás alapján cserére szoruló akkumulátor megújítása
már megtörtént, ha nem a következő évad során mindenképpen meg
kell, hogy történjen.

Második lépcső – Folyamatos technikai 
fejlesztések

Mivel a szcenikai fényvetők fejlesztésre szorulnak, a 2016/17-es évad
második fele során fel kell mérni a lámpapark műszaki állapotát, és
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meg kell tervezni annak folyamatos megújítását. Ha a felmérés során
nem  találni  kirívó  problémákat,  úgy  a  2017/18-as  évad  során
fokozatosan,  negyed-,  vagy  akár  féléves  ciklusokban  véghez  lehet
vinni a technikai park renoválását.

A  számba  vett  felújítások  jelentős  részét  mindenképpen  szükséges
véghez  vinni  annak  érdekében,  hogy  megfelelő  körülményeket
lehessen biztosítani a színház mindennapi működéséhez. Technikailag
és  műszakilag  is  fontos  racionalizálni  a  színház  állapotát,  hogy  az
energiákat  és  a figyelmet  ne a műszaki  problémamegoldás,  hanem
elsősorban a színházcsinálás köthesse le.

Helyrajzi előnyök és hátrányok

Előnyök

• a  belvárosban  van,  a  luxusnegyed  és  a  bulinegyed  között  >
alkalmas  találkozási  pontnak  napközben  is  >  szervezés
áthelyezése  az  előcsarnokba,  az  épület  egész  napos  nyitva
tartása

• két színpad és nézőtér

• a nagyszínpad hátsó része (143 nm) akár önálló játszóhelyként
is használható
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Hátrányok és megoldások

• a  színház  nincs  közvetlenül  „szem  előtt”,  a  Paulay  Ede  utca
átmenő  forgalma  minimális  (zsákutca)  >  jelen  kell  lenni  a
színház  környékén,  a  környező  utcákban  >  statikus  és  mobil
installációk, happeningek, performanszok | hirdetések

• nehéz  a  közeli  közterületi  parkolás  >  rendelkezésre  áll  a
parkolóház,  kedvezményes  parkolási  lehetőséggel  a  Székely
Mihály utcában 

• az Oktogontól,  illetve a Deák Ferenc térről  – mint közlekedési
csomópontoktól – viszonylag hosszú sétával (vagy a földalattira
való átszállással) érhető el > de rövid sétával elérhető az Opera
M földalatti-megálló és trolibusz-megállók

• a stúdiószínpad megközelítése problematikus > meg kell oldani a
stúdió belső megközelítését

• díszletraktár  hiánya  >  a  jelenlegi  külvárosi  raktár  helyett
közelebbi helyet kell találni

• a környéken sok színház van, sokkal inkább a köztudatban és a
nézők szeme előtt:  Centrál,  Radnóti,  Thália,  Operett,  Opera >
erősíteni  kell  a  színház  jelenlétét,  a  színház  karakterének
(magyar  drámák  kortárs  színháza  –  közösségi  játszó  tér)
definiálása, kommunikációja

• a Balettintézet  és a mellette álló felállványozott  egykori,  most
üres  bérház,  valamint  a  színházzal  szomszédos  lakóház
folyamatosan romló állapota nem teszi  vonzóvá a környéket a
közönség számára
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■ Zárszó

Összegezve  az  eddig  leírtakat,  pályázati  anyagunkból  jól
körvonalazódik, hogy olyan színházat akarunk csinálni, amely számos
közönségréteget szólít meg, és feladatának tartja alapfunkcióján kívül
számos  szakmai  kísérő  program  kitalálását  és  megszervezését,
amelyekkel  nyitottá,  dinamikussá,  a  társadalmi  felelősségvállalás
tekintetében erőteljessé teszi az Új Színház működését. 

Egy nem kommersz, de nem is sznob, mozgásban lévő, a fővároson
kívüli hátrányos helyzetű településeken és az iskolákban is jelenlévő
európai  népszínházat tervezünk  működtetni,  amely  legfőbb
hivatásának tűzi ki célul a magyar kulturális és színházi élet felrázását
és  megismertetését,  terjesztését  Európában  és  persze  az  egész
világon. 

Izgalmas és inspiráló feladat pályázatba foglalni a színházi működésről
szóló,  megvalósítható  elképzeléseinket,  és  bár  lehetséges,  hogy
tervezetünk talán túlságosan sokat akar magára vállalni, de jobbnak
tartottuk világossá tenni,  hogy milyen célokat és feladatokat látunk
magunk  előtt.  Egy  sikeres  elbírálás  esetén  természetesen  magától
értetődően folytatjuk a munkát. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy ismertethettük pályázati anyagunkat. 

Budapest, 2016. július 28.

Bodó Viktor
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■ Életrajz – Bodó Viktor

Születési hely, idő: Budapest, 1978. július 4.

Tanulmányok:
1997–2001: Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, színész szak
2000–2003: Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, színházi rendező szak

Színházi gyakorlat a szakirányú tanulmányok
előtt:
Harlekin Gyermekszínház, AD HOC Társulat

Társulatok:
1999–2002: Krétakör Színház
2002–2003: Magma Társulat
2003–2006: Katona József Színház
2008–2015: Szputnyik Hajózási Társaság 
(művészeti vezető)
2015– : Mentőcsónak Egység 
(művészeti vezető)

Szerepei színházban:

• Baal (Brecht: Baal, rendező: Schilling 
Árpád, Színház- és Filmművészeti Főiskola, 
1998)

• Octave (Shakespeare–Lőrinczy: 
Szerelem, vagy amit akartok, rendező: 
Schilling Árpád, Zsámbéki Színházi Bázis, 
1999)
• Rex Madison (Tasnádi: NEXXT, rendező: 
Schilling Árpád, Krétakör Színház, 2000)

• Linzmann / Hollunderné / Hollunder fiú / 
Berkovics / Öreg rendőr I. / II. detektív 
(Molnár: Liliom, rendező: Lukáts Andor, 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2001)
• Hang (felvételről) (Vinnai: Keresők, 
rendező: Vajdai Vilmos, TÁP Színház, 2007)

Filmszerepei:

• Max (Kalózok, rendező: Sas Tamás, AXIS 
PLUSZ/Magyar Televízió Művelődési 
Főszerkesztőség, 1999)

• Ondris (Jadviga párnája, rendező: Deák 
Krisztina, MAFILM/Új Dialóg Stúdió 2000)

• Kecső (Rosszfiúk, rendező: Sas Tamás, 
Magic Média, 2001)

• Rex Madison (Nexxt, rendező: Schilling 
Árpád, Nextreme Film, 2002)
• Vas Péter (Overnight, rendező: Török 
Ferenc, Katapult Film/Filmpartners/Schmidtz
Katze Filmkollektiv, 2007)

Színházi rendezései:

• Bodó: Attack (Magma Társulat / Katona 
József Színház, Budapest, 2002)
• Ellenáramlatok (Cross-currents) 
(Magma Társulat/Trafó, 2002)
Waughin–Sarvindan–Votbo–Bodó–Vinnai: 
Motel (Katona József Színház, Budapest, 
2003)
• Bodó: Metro (Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, 2004)

• M vagy mégsem (Móricz Zsigmond 
Színház, Nyíregyháza, 2004)
• Füst: Boldogtalanok (Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat, 
Románia, 2004)
• Kafka–Vinnai–Bodó: 
Ledarálnakeltűntem (A per miatt) (Katona
József Színház, Budapest, 2005)
• Kroetz: Kunczné, kívánsághangverseny
(Katona József Színház, Budapest, 2005)

• a Presznyakov testvérek nyomán: A 
Mongúzok támadása (Színház- és 
Filmművészeti Egyetem, 2005)

• Buño [Bodó]: Esztrád sokk (Móricz 
Zsigmond Színház, Nyíregyháza, 2006)
• Clübb bizárr örfeüm (TÁP Színház / Süss
Fel Nap, 2006)

• Molière: A Nagy Sganarelle és tsa. 
(Katona József Színház, Budapest, 2006)
• Tarantino nyomán: Tomik (Színházbarátok
Egyesülete, Szombathely, 2006)

• Vinnai-Bodó: Pizzicato (Deutsches 
Theater, Berlin, Németország, 2006)
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• Kafka: Das Schloss (Schauspielhaus 
Graz, Ausztria, 2006)

• Erlebnis Ministerium (Hebbel-am-Ufer 
Theater, Berlin, Németország, 2007)
• Vinnai–Bodó: Fotel (Móricz Zsigmond 
Színház, Nyíregyháza, 2007)

• Schimmelpfennig: Alice (Schauspielhaus 
Graz, Ausztria, 2007)
• Bodó–Vinnai–Tasnádi: Bérháztörténetek 
0.1 (Szputnyik Hajózási Társaság, 2008)

• Csehov nyomán: Sputnic Disco (Színház-
és Filmművészeti Egyetem, 2008)
• Shakespeare: Szentivánéji álom 
(Zsámbéki Színházi Bázis, 2008)

• Gogol–Bodó: Holt lelkek – Tokhal 
vonóval (Szputnyik Hajózási Társaság/MU 
Színház, 2008)

• Handke: Die Stunde da wir nichts 
voneinander wußten (Szputnyik Hajózási 
Társaság/Schauspielhaus Graz, Ausztria, 
2009)
• Juhász: ReHab (Szputnyik Hajózási 
Társaság/AKKU, 2009)

• Tasnádi: Tranzit (Szputnyik Hajózási 
Társaság/Schauspiel Köln, Halle Kalk, 
Németország, 2009)

• Molnár: Liliom (Schauspielhaus Graz, 
Ausztria, 2010)
• Rhinehart: Kockavető (Szputnyik 
Hajózási Társaság, 2010)

• Törmelékek (Szputnyik Hajózási 
Társaság, 2010)
• Bulgakov: Der Meister und Margarita 
(Szputnyik Hajózási 
Társaság/Schauspielhaus Graz, Ausztria, 
2010)

• Csehov: Cseresznyéskert I. (Szputnyik 
Hajózási Társaság, 2011)
• Bodó: Tot im Orient-Express (Szputnyik 
Hajózási Társaság/Theater 
Winterthur/Staatstheater Mainz, 
Németország, 2011)

• Vinnai: Der Mann an Tisch 2 (Szputnyik 
Hajózási Társaság/Schauspiel Köln, Bühnen 
der Stadt Köln, Németország, 2011)

• Shakespeare: Ein Sommernachtstraum 
(Szputnyik Hajózási 

Társaság/Schauspielhaus Graz, Ausztria, 
2012)
• Bodó–Róbert: Anamnesis (Szputnyik 
Hajózási Társaság/Katona József Színház, 
Budapest, 2012)
• Kafka: Amerika (Szputnyik Hajózási 
Társaság/Schauspielhaus Graz, Ausztria, 
2012)
• Bodó–Róbert: Social error 
(Schauspielhaus Graz, 
Ausztria/Staatstheater Mainz, 
Németország/Schauspiel Leipzig, 
Németország/Kolozsvári Állami Magyar 
Színház, Románia/Fondazione Teatro Due 
Parma, Olaszország/Nemzeti Színház, 
Budapest/Szputnyik Hajózási Társaság, 
2013)
• Csehov: Die Möwe (Theater Basel, Svájc, 
2014)
• Gogol: A revizor (Vígszínház, 2014)

• a Théâtre du Campagnol ötletéből Róbert–
Bodó: Das Ballhaus (Le bal) (Szputnyik 
Hajózási Társaság/Schauspielhaus Graz, 
Ausztria, 2014)

• Alfred Jarry: König Ubu (Szputnyik 
Hajózási Társaság/Theater und Orchester 
Heidelberg, Németország, 2014)

• Waughin–Sarvindan–Votbo–Bodó–Vinnai: 
Motel (Szputnyik Hajózási 
Társaság/Schauspielhaus Graz, Ausztria, 
2014)
• Brecht–Weill: Koldusopera (Vígszínház, 
2015)

• Bradbury: Fahrenheit 451 (Theater und 
Orchester Heidelberg, Németország, 2015)
• Kafka nyomán Kárpáti: Ich, das 
Ungeziefer (Deutsches Schauspielhaus, 
Hamburg, Németország, 2015)
• Csehov: Ivanov (Volkstheater, Bécs, 
Ausztria, 2016)

• Gogol: Egy őrült naplója (Orlai 
Produkciós Iroda/Katona József Színház, 
Budapest/MASZK Egyesület, Szeged, 2016)

Filmjei:
• Citromfej (rendező, író, 2001)

• Jött egy busz – szkeccsfilm (rendező, 
2003)
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Díjai, elismerései:
• Magyar Filmszemle Diákzsűri, 2001 – a 
legeredetibb forgatókönyv: Citromfej

• Stúdiószínházi Műhelyek Találkozója, 2002 
– a legjobb előadás: Attack
• Magyar Filmszemle, 2003 – kollektív 
alkotói díj: Jött egy busz

• Kisvárdai Fesztivál, 2003 – Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye díja: 
Boldogtalanok
Stúdiószínházi Műhelyek Találkozója, 2003 – 
a legjobb előadás: Boldogtalanok

• POSZT szakmai zsűri, 2005 – a legjobb 
rendezés: Ledarálnakeltűntem
• POSZT szakmai zsűri, 2005 – a legjobb 
előadás: Ledarálnakeltűntem

• Vastaps-díj, 2005 – a legjobb rendezés: 
Ledarálnakeltűntem
• Szarajevo MESS International Theatre 
Festival, 2005 – a legjobb rendezés: 
Ledaralnakeltűntem
• Ljubljana EX PONTO Festival, 2005 – az 
év legjobb előadása: Ledarálnakeltűntem

• International Small Scenes Theatre 
Festival, Rijeka, 2005 – a legjobb előadás:
Ledarálnakeltűntem

• KONTAKT International Theatre Festival, 
Torun, 2006 – a legjobb rendezés és a 
Fesztivál második díja: 
Ledarálnakeltűntem

• Kortárs Drámafesztivál, 2009 – a külföldi 
kritikusok díja: Bérháztörténetek 0.1

• Nestroy-díj, Ausztria, 2009 – az Alice 
című előadás díszletéért és látványáért
• POSZT, 2009 – díj a legígéretesebb 
színházi törekvésért: Bérháztörténetek 
0.1
• POSZT, 2010 – a nemzetközi zsűri díja: 
Kockavető

• Alternatív Színházi Szemle, 2010 – fődíj: 
Kockavető
• Színházi Kritikusok Díja, 2010 – a legjobb
független színházi előadás: Kockavető

• Ex Ponto Fesztivál, 2010 – közönségdíj a 
fesztivál legjobb előadásának: Kockavető
• Arany Maszk-díj, Moszkva, 2010:  Die 
Stunde da wir nichts voneinander wußten

• Jászai Mari-díj, 2011

• Small Scenes Theatre Festival, Rijeka, 
2011 – a legjobb rendezés: Kockavető
• Hevesi Sándor-díj, 2012

• XIII Europe Prize Theatrical Realities, 
2016

Jelenlegi tevékenység:
• Mentőcsónak Egység – 
művészeti vezető/rendező

• Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
Színházművészeti Intézet – oktató
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#1 melléklet – Nyilatkozat

Alulírott Bodó Viktor az Új Színház Nonprofit Kft. vezetői munkakörére
vonatkozó  pályázatom kapcsán,  büntetőjogi  felelősségem tudatában
az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1.  A  2013.  évi  V.  törvény  (Polgári  Törvénykönyv)  3:22  §-ában
meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn.
2. Az ügyvezető igazgatói munkakör elnyerése esetén a 2012. évi I.
törvény  (Munka  Törvénykönyve)  211.  §  (1)–(2)  bekezdésben
meghatározott  összeférhetetlenséget  a  munkaviszony  kezdetéig
megszüntetem.
3.  Vállalom,  hogy  a  jogszabály  által  előírt  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségemet teljesítem.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban
résztvevők megismerhessék.
5.  Hozzájárulok  a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adataim  a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
6.  A  pályázatomhoz  csatolmányként  benyújtott  dokumentumok
mindegyike hiteles.
7.  A  pályázatot  elbíráló  Fővárosi  Közgyűlés  a  személyemet  érintő
napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tarthat.

Budapesten, 2016. július 27-én

Bodó Viktor
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#2 melléklet: Szakirányú végzettséget igazoló okirat (1)
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#3 melléklet: Szakirányú végzettséget igazoló okirat (2)
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#4 melléklet Munkáltatói igazolás
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#5 melléklet – XIII Europe Prize Theatrical Realities
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#6 melléklet – A pályázó erkölcsi bizonyítványa
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