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BEVEZETÉS 

Mostanában sokszor és sokan felvetették nekem azt a problémát, hogy az a generáció, 

akihez én is tartozom nem gondolkozik színházvezetési lehetőségekben. Valóban, ez a jelenség 

tényleg tetten érhető, de mégsem teljesen úgy, ahogy azt elsőnek gondolnánk. A „nagy” 

színházi pályázatokon igencsak ritkán tűnik fel olyan a 30-as, 40-es éveiben járó színházi 

szakember, aki megmerné tenni ezt a korántsem könnyű lépést. Viszont a független szférában, 

a magánszínházi közegben azt hiszem ez a generáció adja a vezetők többségét. Tehát mégsem 

tűnt el, vagy nem vesz részt színházvezetésben, hanem csak egészen más helyeken és 

formákban alkot ez a korosztály. Azért teszi mindezt, mert szabadan, elvárások nélkül 

kísérletezhet, ahol nem befolyásolják a különböző nézetek és vélemények, nem függ senkitől, 

legfőképpen nem anyagi szinten, persze az okokat hosszan sorolhatnám még. Szeretek ehhez a 

generációhoz tartozni, és én is inkább a függetlenek közül érkezőnek vallom magam, habár 

megjártam sok kőszínházat eddigi pályám során. Ez a korosztály most kezd szerintem megérni 

arra a feladatra amire én is vállalkozom, és biztos vagyok benne, hogy egyre többen éreznek 

magukban ambíciót, hogy előbb-utóbb kőszínházi igazgatói pályázatokban merjék 

megmérettetni magukat. Én most töltöm be a 40. életévemet, már eddig is rengeteget 

tapasztaltam és tanultam mint színész, mint rendező, mint társulatvezető. Bennem is csak 

nemrég kezdett kikristályosodni az, hogy mennyire szükség van a szakmai tudásunkra és 

elhivatottságunkra, a független szférán kívül is. Ezért is tartom fontosnak benyújtani ezt a 

pályázatot, ezzel bíztatva a generációm alkotó művészeit, hogy kezdjük kamatoztatni 

ismereteinket, hiszen mi is részei vagyunk ennek a „mi szakmánknak”.  

Az elmúlt rövid időszakban miért is tagadnám ez nem az egyetlen pályázat, amit 

megírtam és benyújtottam. Sokszor és sok helyen mondtam el, hogy mit is gondolok a 

színházról, vezetésről, vagy csak úgy erről a hivatásról. Ennek következményeként ebben a 

pályázatban bizonyos elemek lehetnek ismerősek, vagy akár ugyanolyanok is annak, aki már 

találkozott ezekkel a tézisekkel, de nem gondolom, hogy csak ezért át kellene fogalmaznom, 

ha egyszer, én ezt vallom, és ebben hiszek.  

Számomra nem az a cél, hogy egy igazgatói széket kapjak, hanem hogy a saját 

határaimat feszegessem és bővítsem tudásomat, hogy a már megszerzett ismereteimet és 

képességeimet kamatoztassam, és leginkább az, hogy az itt leírtakat a reális lehetőségek 

szerint megvalósíthassam a Pinceszínház további működésében.  
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SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ 

Mit jelent számomra a színház 

 

1. Egy kulturálisan megkerülhetetlen intézményt, ahol mindig változatos és izgalmas a 

kínálat és mindenki megtalálja azt, ami igazán érdekli. 

2. Egy olyan színteret, ahol Néző és Színész, konkrétan és szellemi értelemben is 

találkozik, ahol a sztereotípiák leomlanak és egy valódi közösség teremtődik. 

3. Egy biztos helyet, ahol az alkotók szakmailag az egyre erősödést veszik irányuknak és 

folyamatosan fejlődni akarnak. 

4. Egy szellemi műhelyt, ahol szabadon lehet kísérletezni és alkotni, ahol nem az egyén 

akarata a meghatározó, hanem egy teljes alkotóközegé, amit jó feltárni, megmutatni 

még akkor is ha törékeny. 

5. Egy nyitott közösségi teret, ahová jó bemenni akárcsak, hogy megigyunk egy csésze 

kávét. 

6. Egy valódi Otthont, amire nem csak a benne dolgozók, hanem az egész város büszke 

lehet. 

 

1.  A korosztályok sokszínűsége teszi izgalmassá egy teátrum nézőközönségét. 

Persze minden korosztály mást és mást keres, valaki tudja mit akar és van, akinek meg kell 

mutatni mi fogja foglalkoztatni igazán. Ehhez persze kellő nyitottság kell. A kikapcsolódás 

ettől válik „bekapcsolódássá” is. A különböző korosztályokat más és más módon érdemes 

megszólítani. Ki-ki találja meg azt, ami tényleg neki szól, hiszen általában mást nézne meg egy 

kisgyerek vagy egy nagymama. A fiatalok a következő generációi annak a színháznak, amit ma 

építünk, őket meg kell nyerni. Az idősek meg azok, akiket sok újszerű esetleg provokatív 

előadással könnyel el lehet veszíteni, őket meg kell tartani. És vannak azok, akiket az új és 

érdekes, számukra izgalmas produkciókkal kell megszólítani, őket be kell hívni a színházba. 

Ez egy fontos egyensúly, ami mellett kell a műsorpolitikát kitalálni a Pinceszínház életében is. 

2.  A néző legtöbb esetben a nézőtéren ülve, a színész pedig a színpadon állva 

találkozhat egymással. Talán a városban sétálva egy boltba betérve ismerik fel legközelebb a 
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művészt, és esetleg rá is köszön az, majd viszont köszön emez. Aztán mindenki megy a dolgára 

mintha mi sem történt volna. Pedig nem is tudja az a néző, hogy mennyire fontos a visszajelzés 

a színész számára. Hogy megszólítsák és beszéljenek arról, amit épp tegnap látott a színpadon. 

Hiszen közönség nélkül mit sem ér az egész. Eszmét lehet cserélni nem csak a jó dolgokról, 

hanem a rosszakról is, hiszen a nézőre hatott az élmény és ez a lényeg, ennek hangot lehet adni. 

De talán mégsem a boltban, vagy séta közben történhet meg ez igazán. Hanem ott, ahol mindez 

az élmény nyomot hagyott benne, bent a színházban. Az épületen belül, melyben biztonságban 

lehet feltenni azokat a kérdéseket és lehet megfogalmazni véleményeket, amik foglalkoztatják 

őket. Ezért kívánatos, hogy közönségtalálkozók legyenek, hiszen teremteni kell helyet és időt 

ezekre az eszmecserékre, mert csak így lehet igazi közösségi hely a színház. 

3.  A biztos hely nem csak művészi szempontból fontos, hanem a kiszámíthatóság 

szempontjából is. Hiszen ösztönözni jól honorált háttérrel érdemes. Ahol a munka nem csak 

feláldozással jár, hanem örömmel is. Ilyen környezetben könnyebb szakmailag erősödni és 

alkotni. Ez az erősödés mindenre és mindenkire kihat, jobb olyan helyre nap mint nap bejárni, 

ahol a munka értéket teremt. Innen könnyű fejlődni és célokat kitűzni. Itthoni és nemzetközi 

téren is érdemes ezeket a célokat meghatározni (pl. fesztiválokon való részvételek) és a lehető 

legjobb tudás szerint elérni azokat. Ezeket a célokat megugrani csak együtt lehet nem csak a 

„művészek” feladata, hanem az egész színházé. 

4.  Az alkotó közeg kialakítása művészeti értékek szempontjából elengedhetetlen. 

Olyan hely, ahol igazi műhelymunka folyik és amiben van lehetőség rengeteg utat feltárni és 

felfedezni. Akkor van erre mód, ha a különböző produkciók alkotóinak lehetősége nyílik a 

fejlődésre, egyenként és közösségként is. Amikor a test a szellem és a lélek is folyamatos 

kihívások elé állítódik. Ha a rendezők nem csak egy előadás létrehozásában vesznek részt a 

színház életében, hanem workshopokat, kurzusokat tartanak. Melyeknek nem a produktum a 

célja, hanem inkább a szakmai kihívások, a saját határok tágításának keresése az új 

irányvonalak kutatása. Ezt megmutatni a közönségnek bátorság kell hozzá és egyben 

felszabadító érzést eredményez. Legyünk bátrak. 

5.  A színház nem lehet csak az alkotóké, a dolgozóké, nem erre a feladatra hivatott 

alapvetően. Annak a helynek kell lennie, ahol olyan hatás ér bennünket, ami csak itt élhető át. 

És most nem kifejezetten az előadások felemelő hatására gondolok. Az épületnek is azt kell 

sugározni, hogy ide érdemes betérni. Egészen más hangulat olyan falak között elfogyasztani 

akár egy kávét, ahonnan kiszűrődik a termekből a próba hangja. Olyan ez, mint belesni egy 
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pillanatra a bűvész köpenye mögé. Nem tudjuk pontosan mi zajlik, de kíváncsian várjuk, hogy 

mi lesz a végeredmény. Nem mellesleg ezeken az új tereken, kihozva a megszokott színházi 

körülmények közül a dolgot, érdekes és izgalmas produkciókat lehet létrehozni szélesítve a 

programsorozatot, a kínálatot (felolvasószínház, rádiójáték, közönségtalálkozó stb.). 

6.  Az otthon megteremtését elsősorban a család predesztinálja. Ahhoz tehát, hogy 

otthonról beszéljünk szükség van egy családra. Ezt elsősorban a munkavégzés hangulata adja, 

ahol a légkör a feszültségek helyett a megoldások irányába orientálódik. Megfelelő 

munkatársakkal, megfelelő kommunikációval, eredményes feladatvégzés várható el. Ezután 

következik a közös ügy, amikor mindenki azért tesz, hogy a végeredmény a körülményektől 

függetlenül is a legjobb legyen. Mindenki adni akar valamit, ami rá is jó hatással van. A néző 

ezt megérzi, az energiák, amik felé áramlanak feltöltik és hatására személyes lesz az, amit 

átél. Itt biztonságban van, bátran reagálhat, és reagál is, hiszen viszonozni akarja azt, amit épp 

kap. Így működik egy család, biztonságot és bátorítást ad és kap mindenki benne.  

 

A jó színházi előadás talán legfőbb varázsa, az egyszeri és megismételhetetlen 

szertartásszerűség, ami egyszerre történik a játszókkal és a nézőkkel, ami azon túl, hogy az 

előadás témája, formája, története mivel foglalkozik, megismételhetetlen élményt ad estéről 

estére. Ennek a megismételhetetlenségnek az újraélését hívjuk a színház teremtő csodájának. 

Nincs két tökéletesen egyforma előadás, ahogy két tökéletesen egyforma pillanat sincs. Ez a 

szertartásszerűség teszi a színházi élményt húsbavágóan személyessé. Ez tud bennünk 

világokat megmozgatni. 

 

Alapvetően kétféle színházi hatás létezik. Az egyik amikor az előadás témája, formája, 

története, nyelvisége, rendezői és látványvilága az értelmünkre hat. Amikor a tudatunkkal és a 

szellemünkkel esztétikusnak érzékeljük az előadást. Elménk megpezsdül, megértjük a közölni 

akart gondolatok és formák összességét, és ez intellektuális élményt ad nekünk. 

 

A másik színházi hatás, ezt kiegészítve nem az értelmünkre, hanem az érzelmeinkre hat. 

A zsigereinkben érezzük, szíven üt minket, hetekig, hónapokig néha évekig is visszük 

magunkkal azt a megismételhetetlen élményt, amelyről úgy érezzük, hogy csak nekünk szólt. 
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A jó színház mindkét hatás mechanizmusát bátran használja. Egyszerre hat a szívünkre, 

és a szellemünkre. Személyes, mégis értelmi és érzelmi élményt nyújt, magunkra ismerünk 

benne, gondolkodásra serkent bennünket, bearanyozza a napunkat, felejthetetlen élményt ad, 

akár évekkel később is beszélünk róla. 

  

Magamról 

1981-ben születtem Miskolcon. Gyerekkorom nagy részét szüleimmel és testvéremmel 

töltöttem Sajószögeden. Ez egy amolyan igazi borsodi kis falu. Az emberek közvetlenek, 

mindenki ismer mindenkit és ha bajod van tudod kihez érdemes fordulni. Talán épp emiatt 

vonzott már kisgyerekként is a színház, a művészetek világa. Ezt a fajta nyitottságot kerestem 

és keresem a mai napig. Zenei általánosba jártam, ahol alkalmam volt megtanulni hangszeren 

játszani. Trombitán kezdtem aztán később harsonán folytattam, mellette az iskola énekkarában 

is felléptem, amelyben mondanom se kell én voltam az egyetlen fiú. Már akkor is szerettem az 

ilyen kihívásokat. Középiskolai tanulmányaimat Tiszaújvárosban az Eötvös József Gimnázium 

és Szakközépiskolában folytattam. A középiskola jobban vonzott, mint a gimnázium, szakmát 

akartam tanulni. Azt persze nem tudtam mit. Gépésznek vettek fel, amiről fogalmam se volt 

igazán mit is takar, de hamar beletanultam, bár gyorsan kiderült nem az én világom. El is 

kezdtem megint a színpad felé keresni a lehetőségeket. Ekkor találkoztam Olasz Gyulával és 

az ő hihetetlen színházcsinálási „mániájával”. Rögtön megragadott a légkör és úgy éreztem ez 

a nekem való kihívás. Ismét én voltam az egyetlen, aki a gépészek közül ilyesmivel foglakozik.  

Ekkor döntöttem el meg kell próbálnom a suli után felvételizni Budapestre. Tudtam, 

hogy ezt akarom csinálni, csak azt nem tudtam hogyan. Színész akartam lenni mindenáron. A 

Színművészeti nem sikerült, de rögtön felvettek a Gór Nagy Mária Színitanodába. 

Belekerültem a mély vízbe, a Fiatalok Színházában azonnal egy próbafolyamat közepén 

találtam magam. Még azt se tudtam merre van a szállás, merre az iskola, merre a színház. 

Hatalmas ugrás volt ez nekem, a borsodi falusi vagy kisvárosi léptékhez képest. Tanoda után 

21 évesen szerződést kaptam Székesfehérvárra a Vörösmarty Színházba. Itt aztán 6 évadot 

töltöttem. „Ifjú titánként” (Vidor fesztivál legjobb pályakezdő színész díj) robbantam be az 

akkori városi kulturális életbe. Számítottak rám, és én is jól éreztem magam ebben a közegben. 
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Rengeteg barátot, ismerőst, kollégát gyűjtöttem be és a mai napig ezek az emberek sokszor 

meghatározzák az életem különböző szegmenseit. Egy igazi kölyök voltam, aki épp csak kijött 

az iskolapadból, és a szerencsének köszönhetően olyan embereket figyelhettem meg próba 

közben, mint Kozák András, Kállai Ilona, Szabó Gyula, Drahota Andrea, Zsurzs Kati stb. Azt 

mondják, hogy ezt a szakmát nem lehet tanulni, csak ellesni. Figyeltem a játékukat a takarásból 

és bent a színpadon, szivacsként szívtam magamba az ott látott élményeket. Tanulságos időszak 

volt számomra. Ez alatt a 6 évad alatt nem csak Székesfehérváron dolgozhattam, hiszen a 

határon túl is, Komáromban a Jókai Színházban részt vehettem a Vértestvérek című 

produkcióban. Ott egy teljesen új közegbe csöppentem, a játszó színészek közül nem ismertem 

senkit. Persze ők sem ismertek engem. Ekkor tanultam meg azt, hogy bármennyit is tölt az 

ember el ebben a szakmában, bármikor kerülhet olyan helyzetbe, amikor szinte mindent elölről 

kell kezdeni. Ez alatt a fehérvári időszak alatt kezdtem egy olyan, - számomra akkor még 

ismertlen - színházi dolgot, ami a mai napig meghatározza pályafutásomat. 

 Létrehoztunk egy új, fiatalokból álló színházi csapatot a Merlin Színházban, a Spidron 

Műhelyt (Tompa Ádám, Jászberényi Gábor, Sipos Vera, Réthelyi András, Horváth András, 

Horváth Kristóf stb). Ez egy kifejezetten kísérletező társulat volt, melynek nem a gazdasági, 

hanem a művészeti irányelvek voltak a legfőbb szempontjai. A néző és a színész között 

lebontottuk azokat a sztereotípiákat, amik sokszor tévesen kerültek be a köztudatba. A színész 

is csak egy ember, hiszen neki is szabad hibázni, tévedni, ő is esendő és nem egy gép, ami 

gombnyomásra működik és mindig ugyanúgy, ugyanazt a minőséget hozza. Szabadabban 

mertünk alkotni és gondolkodni, szélesebb lett az eszköztárunk, bátrabban vállaltuk fel 

sikereinket és hibáinkat is. Ebben a termékeny időszakban próbáltam ki magam először 

rendezőként. Előbb a Spidron Műhelyben, aztán egy felkérésnek eleget téve a táncszínház 

műfajában is. Akkor ez egy teljesen idegen terep volt akkor számomra. Tapasztalat nélkül 

ugrottam fejest a dologba, mégis hamar sikert könyvelhettem el. Prágában a Festival Nové 

Evropy (Cena Jarmily Jerábkové) Instant című táncszínházi előadásunk a nemzetközi 

versenyben a 2. helyet hozta el.   

Székesfehérváron közben igazgatóváltás következményében az addig jól működő 

színházi légkör számomra teljesen megváltozott. Ez volt az a pillanat, amikor, bár előtte sose 

gondoltam volna, éreztem, hogy változásra lesz szükségem. Így kerültem át a tatabányai Jászai 

Mari Színházhoz. Szintén egy új közeg, új emberek, új munkatársak, új kollégák. Közben a 

Spidron Műhely áldásos időszaka is véget ért, a kis társulatunk felbomlott, és mindenki új 
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utakat keresett a független szférában. A Jászais időszak sem tartott tovább csak másfél évig. 

Ekkor lettem először szabadúszó. Később Zalaegerszegre, majd onnan Dunaújvárosba 

szerződtem át.  

A Bartók Kamaraszínház lett az anyaszínházam. Itt aztán évközben fontos előadásokat 

hoztunk létre és izgalmas műhelymunkákban vettem részt. Aztán jött egy felkérés az egri 

Pinceszínháztól, hogy a Tanulmány a nőkről című előadásban kell eljátszanom egy főszerepet. 

Éreztem, hogy ez egy nekem való újabb feladat. Az egri próbafolyamat alatt rögtön éreztem a 

kollégák, a munkatársak és a közönség befogadását. Kevés színésznek adatik meg, hogy a nyári 

időszakban egy stabil, kiszámítható, évről évre visszatérő színházi helyzet alakuljon ki számára. 

Azzal, hogy az egri Pinceszínház minden évben a mai napig gondol rám, egy biztos nyári 

stabilitást értem el. Mondhatni szerencsés vagyok. A következő lépcsőfok pályafutásom során 

a saját társulatom létrehozása volt.  

2015-ben Jászberényi Gábor barátommal és kollégámmal, akivel már a Spidron 

Műhelyben is rengeteget dolgoztunk együtt, merült fel annak az igénye, hogy egy saját 

társulatot szeretnénk létre hozni. Illetve akkor még nem is ennek az igénye, hanem csak annak, 

hogy dolgozzunk közösen egy új produkción, Mary Jones: Kövek a zsebben című darabon, csak 

mi ketten. Mi végezzünk el minden munkát, mi akartunk lenni a dramaturg, díszlet és 

jelmeztervező, az asszisztencia, a kellékes, a súgó, a háttérben dolgozó díszletező 

munkatársaktól egészen a rendezőig. Ez egy óriási vállalás volt, amely akár kudarccal is 

végződhetett volna. A Bartók Kamaraszínház akkori művészeti vezetőjének, Dobák Líviának, 

megmutattuk a példányt és zöld utat kaptunk. Innen már nem volt visszaút, létre kellet hozni az 

előadást. Nem mondom azt, hogy minden a leggördülékenyebben ment, hiszen ennyi feladatot 

ellátni nem volt könnyű. De végül felnőttünk a feladathoz és ezzel együtt megszületett 2017-

ben a Másik Produkció nevű független társulatunk, amely számtalan lehetőséget nyit a mai 

napig előttünk. A Kövek sikerén felbuzdulva létrehozhattuk következő bemutatónkat az egri 

Pinceszínház segítségével, a Stílusgyakorlatokat. Aztán a Bartók Kamaraszínház életében is 

nagy változások történtek, hiszen új vezetés került a teátrum élére.  

Újabb időszak következett melyben megint a szabadúszást helyeztem kilátásba magam 

elé. Kaptam újabb felkéréseket Tatabányáról, folytattuk a Másik Produkció társulatépítését és 

elkezdtem a Színművészeti Egyetem drámainstruktor színjátékos szakirányán is tanulni 

Csizmadia Tibor osztályában. A következő évadok ezen tengelyek mentén alakultak. Majd 

újabb kihívással találtam szemben magam, mikor Szurdi Miklós kérésére osztályt indíthattam 
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a Gór Nagy Mária Színitanodában. Persze nem volt teljesen idegen számomra ez a közeg, 

hiszen évekkel ezelőtt már alkalmam nyílt tanítani a Karaván Művészeti Egyesületnél, igaz 

csak egy rövid időszakra. Ott olyan hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatásában vehettem 

részt, akiknek a szinte egyedüli esélyt a nehéz helyzetükből való kilábalásra a művészet 

jelentette. Ezeket a tapasztalatokat kellett újra felelevenítenem és nagy lelkesedéssel vetettem 

bele magam újra a tanításba.   

Aztán ahogy az lenni szokott egyik dolog hozza a másikat és így újabb feladat elé állított 

az élet. Szurdi Miklós ugyanis ismét felkért, most a saját, újonnan alapított színházának 

(Muharay Színház) színészi, rendezői és művészeti feladatköreinek ellátására. Úgy éreztem, 

hogy ez egy remek lehetőség, hogy a Másik Produkcióban szerzett színház vezetési 

tapasztalataimat felhasználhassam, és ki is bővíttethessem azokat. A saját társulatunkban a 

legelején a pénzügyi dolgoktól a legapróbb szervezési dolgokig mindent általában mi 

végeztünk el. Később csatlakoztak hozzánk olyan munkatársak, akik bizonyos területeken 

például művészeti titkár vagy asszisztencia és egyéb technikai feladatköröket vettek át tőlünk. 

A Muharay Színházban erre alapvetően már megvoltak a munkatársak. Ezen kívül egy egész 

társulat is csatlakozott ehhez a színházhoz. Így nem csak a háttérben dolgozó embereket kellett 

irányítani, hanem a társulat színészeit is kötelességem volt motiválni. Olyan fiatalokról 

beszélünk, akik most jöttek ki az iskolából, ezért nem rendelkeztek tapasztalattal, hogyan is 

működik egy társulat. Olyanokkal, mint pl.: hogy az egyén felelőssége kihathat a közösség 

fejlődésére és ezt a döntéseink során is figyelembe kell venni. Mint rendező, szintén érdekes 

tapasztalatokat szereztem ez idő alatt. Egy fiatal színészt sok minden motiválhat, de szerintem 

a legjobban az, hogy látja ahogy az idősebb, tapasztaltabb kollégái például, hogy vesznek részt 

egy próbafolyamatban. Hogyan építik fel milliméterről milliméterre a karaktereiket és hogyan 

csiszolják előadásról előadásra ezeket a szerepeket. Ezt már tapasztalatból tudom, hogy csak 

ellesni lehet. És egy ilyen helyzetben azt kell többek között biztosítani, hogy jó helyről, igazi 

színészektől tudják mindezt a szakmaitudást elsajátítani.  

A pandémiás időszak sajnos ennek a törékeny színházi közegnek is a végét hozta. Így a 

Muharay Színház egyik napról a másikra megszűnt. A Gór Nagy Mária Színitanoda is jelenleg 

úgy tűnik, hogy befejezte több mint 35 év után a tanítást. De ezekre az élethelyzetekre nem 

kudarcként gondolok, hanem inkább újabb ismeretlen lehetőségekre. Sokszor mondják, hogy 

ha egy kapu becsukódik kinyílik helyette egy másik. Talán ezeknek a körülményeknek 
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köszönhetően kerültem a Ferencvárosi Pinceszínházba is, ahol megrendezhettem az azóta is, 

igaz csak virtuálisan látható előadást, a Mégegyszer veled ugyanitt-et.   

 

Egy hosszú út közepén tartok most, egy folyamatban, ahol volt sok fontos állomás 

az életemben. Tanultam, éreztem és tapasztaltam, folyton változtattam az alkotó közeget, 

így szélesítettem a határaimat, lediplomáztam, tanítottam, rendeztem, társulatot 

alapítottam és irányítottam. Izgalommal várom a következő kihívásokat, amelyekben 

tovább fejlődhetek és végre én is visszaadhatok valamit. 

 

A Pinceszínházról  

A következő pár sorban Molnár Gál Péter színikritikus szavait szeretném felidézni.  

 

„Az ember holtig tanul 

Keleti István Pinceszínháza laboratóriuma volt a szabadságnak  

 

A láthatatlan magyar színháztörténet érdemdús része a Pinceszínház. Kívül szerveződött a 

hivatásos színház érdeklődési falain. Kívül az egykori kecskeméti városkapun, a máig helyén 

álló Két Oroszlán vendégfogadó háta mögött, a Török Pál utcában kitakarítottak egy 

szolgálaton kívüli szenespincét, falait kifestették, színpadot emeltek terébe, a nézőknek 

székeket kerítettek. A művelődési házban föld alatti színház kezdett működni. Bende Miklós 

színházi rendező alapította...Végül átvette a tengő-lengő intézményt a Népművelési Intézet két 

előadója: a színházi életből kiszorult Keleti István és a színházi életből kiszökött Mezei Éva. 

Keleti rendező szeretett volna lenni. Volt hozzá tehetsége. Nem lehetett: a színházi élet 

légmentesen zárt, Keleti néző lett, nem csináló... A Pinceszínház laboratóriuma volt a 

szabadságnak. Amikor az Egyetemi Színpad már fölkeltette a cenzúra figyelmét, 

visszavonultak a szenespincébe kikísérletezni: érzékenyek-e még a fiatalok a gondolatokra, 

vagy csak a megcsócsált jelmondatokat ültethetőek a fejekbe. Ha névsorolvasást tartanánk: 

kik és hányan bújtak elő a mai színházi életből a Keleti lelkesítette pincéből, betelne ez az 

újságlap. Lukáts Andor fűtőként kezdte színészi pályáját a Török Pál utcában. Itt játszotta 
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Klüteimnesztrát gimnazista lányként Hernádi Judit, Hamletet Szakácsi Sándor, Laertest Sörös 

Sándor. Búvárolták a világirodalmat. Hozzátanultak a játékhoz. Beletanultak annak 

komolyságába. És demokráciát tanultak Keletitől, akinek igen nagy képessége volt erre a 

nehéz magatartásformára. Gondjuk nemcsak a múlt színházára fordult. Eörsi Istvánnak a 

cenzúra elkobozta egy kötetét a benne kinyomtatott Huligán Antigone miatt. A 

pinceszínháziak nem kérdezték: szabad-e, tilos-e? Bemutatták. Kiskorúak társadalmában 

felnőtti életre nevelődtek a Pinceszínházban. A föld alatt. Keleti István Nagy pedagógusként 

játszva nevelt. Tanításai egy ironikus mosoly, egy legyintés, egy gúnyos aforizma tömör és 

célbavezető szűkszavúságában kimerültek. Tankönyv nem maradt utána. Hű tanítványai nem 

jegyezték föl aranymondásait vagy próbafolyamatát... Két évvel halála után kamaszkori 

barátja - bizonyos Popper Péter - kiadta, Pándi András gondozásában. Az ember holtig tanul 

a kicsiny kötet címe. Keleti István holta után is tanít.  

M. G. P” 

 

Keleti István hagyatéka óriási, követni őt megtisztelő és egyben félelmetes. Ha 

sikerülne ezt az eszmét és ezt a szabadon alkotást visszahozni a Pinceszínház életébe, 

olyan hagyományt folytathatnánk, amelyre joggal lehetne büszke mindenki, aki alkotni 

szeretne ebben a mi „szenespincénkben”.  
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PÁLYÁZAT LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSEI A 2021-2026-OS IDŐSZAKRA 

A pályázati kiírásnak megfelelően, igényes művészeti koncepció kialakításával szeretném 

a következőket érvényesíteni: 

 

- Az intézmény helyzetelemzésre épülő, a Ferencvárosi Pinceszínház szervezeti, vezetési, 

fejlesztési struktúrájára vonatkozó részletes vezetői elképzelések bemutatása. 

 

- A színház adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét 

elképzelések, a megvalósítani kívánt hosszabb távú szakmai-, művészeti koncepciók, 

mely magába foglalja a színház eddigi működésének, szakmai munkájának, művészi 

teljesítményének elemzését és átgondolását (beleértve a Pinceszínház jelenlegi 

repertoárjának áttekintését, és az arra vonatkozó jövőbeni terveket) legalább a 

következő két évadra produkciós elképzelések ismertetése. 

 

- Színházi nevelési- beavató előadások, évadról-évadra szakemberekkel pontosan 

felépített kifejezetten az ifjúság művészi érzékenyítésére irányuló program beindítása. 

Új nézőközönség kinevelése. 

 

- A helyi kulturális és közművelődési intézményekkel való kapcsolatépítési elképzelések, 

a város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek 

rendezvényeinek megvalósításában. 

 

- Több játszóhely kialakítása, ezáltal a nézők nagyobb bevonása, a repertoár mellett 

helyet kapó művészeti irányzatok nagyobb hangsúlyozása. (felolvasószínház, 

rádiójáték, interaktív játék, közönségtalálkozó stb.) 

 

- Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, partnerek prezentálása. 

 

- Környezettudatosabb felhasználás a munkavégzés legapróbb területein is. Ezáltal egy 

előremutató, gazdaságos, pazarlásmentes légkör létrehozása. 
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- A Pinceszínház akadálymentesítése, minden nézőnek egyenlő feltételek biztosítása egy 

kellemes kikapcsolódás megteremtéséhez. 

 

- Marketing, pr, kommunikációs stratégiai elképzelések, a közönségkapcsolatok 

fejlesztésére irányuló koncepciók. 

 

- Források növelését szolgáló gazdasági stratégia, a hazai és nemzetközi pályázatok, 

támogatók bevonására vonatkozó, ill. a különféle együttműködésekben rejlő 

lehetőségek bemutatása. 

 

- Vendégjátékok lehetőségeinek nagyobb kiaknázása, több koprodukciós partner 

keresése és a velük való szorosabb együttműködés kiépítése. 

 

 

Reményeim szerint ezáltal egy olyan magas színvonalú művészeti igényességet 

képviselő színház jönne létre, ami akár követendő példát mutathat a hasonló kvalitású 

intézményeknek, mind gazdasági, mind művészeti szempontból. 
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INTÉZMÉNY VEZETÉSE, MŰKÖDÉSI STRUKTÚRA 

Vezetői státuszok tekintetében nem tervezek változást. Tehát az intézmény a további 

időszakban is egyszemélyes igazgatói vezetéssel működne, viszont két új pozíció kerülne be a 

működési struktúrába. Egy Nemzetközi színházi kapcsolattartó és egy Freeszfe Oktatási 

kapcsolattartó. Velük közösen, szoros egyeztetések és ötletelések által formálódna a 

Ferencvárosi Pinceszínház jövőbeni működése. Így létrejönne egy csapatmunka, ami a 

gördülékenyebb, könnyebb átláthatóság és a professzionálisabb művészeti munkavégzés 

szempontjából mindenképpen fontos tényező.  

Nemzetközi színházi kapcsolattartó 

A mostani helyzet eléggé felforgatta nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi színteret is 

pl. fesztiválok alakulnak át, vagy szűnnek meg teljesen egyik napról a másikra. Ez a folyamat 

még nem ért véget, és a közeljövőben rengeteg változás fog végbemenni amely új távlatokat 

nyithat a Pinceszínház életében. Ezeket az opciókat egyelőre még nem láthatjuk teljesen, de 

már ebben az időszakban is készen kell állni a ránk váró lehetőségek befogadására és 

„megugrására”. Ennek érdekében szükséges, hogy legyen a Pinceszínház életében egy olyan 

kapcsolattartó, aki jártas a mostani folyton változó kulturális életben.  

Feladata többek között:  

• A nemzetközi színtéren elhelyezni a színházat.  

• Kapcsolatot tartani a már kialakult színházi társulatokkal, fesztiválokkal, 

szakemberekkel.  

• Az új nemzetközi lehetőségek folyamatos szondázása a felelhető szakmai 

pályázatok figyelése, a rajtuk való részvételek realizálása, felvetése, 

kidolgozása.  

• A Pinceszínház nemzetközi színtérre való beintegrálása akár fellépő, akár 

befogadó szerepkörben.  

• Elismert vendégrendezők felkutatása és ösztönzése koprodukciók, workshopok 

létrehozására. A velük közösen kitalált előadásötletek felvázolása és 

előterjesztése, majd a megvalósítások kidolgozása... 
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Erre a korántsem könnyű feladatra az Aradi Kamaraszínház vezetőjét Tapasztó Ernő-t 

kértem fel. Személyében egy olyan nemzetközi színtéren mozgó és dolgozó szakembert 

ismertem meg akinek felkészültsége, színházi gyakorlata, terhelhetősége, kreativitása, több 

nyelven való kommunikálási készsége, tapasztalata a legjobb biztosíték számomra. 

Tapasztó Ernő bemutatása 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

 

2007- Az Aradi Kamaraszínház alapítója és művészeti igazgatója 

2004-2007 Az Undergorund Nemzetközi Színházi Fesztivál válogatója 

2010 Az V. Interetnikai Színházi Fesztivál fesztiváligazgatója 

2007- 2009 Személyes tanácsadó – Szállításügyi Minisztérium, Tánczos Barna 

államtitkár kabinetje 

2005–2007 Szerkesztő – Új magyar szó országos magyar napilap 

Színházi kritikus az Erdélyi Riport regionális magyar hetilapnál 

2004-2005 Művelődésszervező az Aradi Városi Kultúrháznál 

2002 – 2004 Az Aradi Magyar Színház alapítója, rendezője 

1998-1999 Színész a budapesti Orkesztika Színháznál 

1995-1996 Magyar nyelvű ifjúsági műsor szerkesztője az Aradi Intersat Televíziónál 

Riporter az aradi Nyugati Jelen napilapnál 

1994-1995 Színész a Temesvári Állami Magyar Színháznál 

 

TANULMÁNYOK 

 

2017 - Mesteri képzés – menedzsment és emberi erőforrás - Vasile Goldis Nyugati 

Egyetem, Arad 

2004-2008 Kommunikáció szak – Vasile Goldis Nyugati Egyetem, Arad 

1996-2001 Fiatal Színházművészetért Alapítvány, Békéscsaba, Magyarország - 

színész szak 
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TANFOLYAMOK/KÉPZÉSEK 

 

Cambridge FCE tanfolyam  

Európai uniós integráció témájú nemzetközi szeminárium Krakkóban, Lengyelország 

„Crossing the Bridge” Nemzetközi Szeminárium Ankara, Törökország 

Elie Malka, az Európai Színházak Szövetsége elnökének workshopja 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 

2005  „De-a lungul frontierei – Határ mentén” 

  Román-magyar kétnyelvű monográfia fordítása 

2004  „Népszokások és hagyományok. Határon átívelő kulturális 

interferenciák” 

  Román-magyar kétnyelvű monográfia fordítása 

2004     „Ponton” román-magyar kétnyelvű kötet fordítása és szerkesztése 

2002 – jelen Színdarabok fordítása magyar nyelvről románra, illetve román nyelvről 

magyarra 

 

JELENTŐSEBB FESZTIVÁLSZEREPLÉSEK 

 

SHAKESPEARE FESZTIVÁL, Gdansk –Lengyelország 

DESIRE STATION INTERNATIONAL FESTIVAL, Szabadka 

SHAKESPEARE FESZTIVÁL, Bitola, Észak Macedónia 

FESTIN IN, Nottra Színház, Bukarest 

FÜGGETELEN SZÍNHÁZAK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA, Bukarest 

POSZT, Országos Színházi Találkozó, Pécs  

MAGYAR SZÍNHÁZAK XXIX. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA, Kisvárda 

23. ATELIER NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL, Nagybánya 

NEMZETKÖZI MONODRÁMA FESZTIVÁL, Bákó 

STÚDIÓSZÍNHÁZI FESZTIVÁL ÉS A IV. BALKÁNI SZÍNHÁZAK 

FESZTIVÁLJA, Pitesti 

MOST - MONODRÁMA ÉS STÚDIÓSZÍNHÁZI FESZTIVÁL, Tatabánya 
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NEMZETKÖZI „DAVILA-INTERFEST” STÚDIÓSZÍNHÁZI FESZTIVÁL, Pitesti 

dráMA KORTÁRS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ, Székelyudvarhely 

NEMZETISÉGI SZÍNHÁZI KOLLOKVIUM, Gyergyószentmiklós 

 

DÍJAK 

 

2017 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának díja: „A zsűri különdíja” - (Theo 

Herghelegiu: Tündéri) 

MAGYAR SZÍNHÁZAK XXIX. KISVÁRDAI FESZTIVÁLJA, Kisvárda – rendező 

2016 

Legjobb Színpadi Zene Díja - Éder Enikő és Borsos Pál - (Theo Herghelegiu: Tündéri) 

23. ATELIER Nemzetközi Színházi Fesztivál, Nagybánya, Románia - rendező 

Legjobb Férfi Alakítás Díja - Lung László Zsolt - Gyerekességek (r.: Tapasztó Ernő) 

Valentin Silvestru Nemzetközi Monodráma Fesztivál, Bákó, Románia - rendező 

 

2015 

Az év 40 legfontosabb előadásainak egyike (7óra7.hu) – 13 - rendező 

 

Jelölés - Legjobb rendezés - (Sex, drugs, gods & rock 'n' roll) 

22. Nemzetközi ATELIER Színházi Fesztivál, Sepsiszentgyörgy - rendező 

 

Legjobb monodráma előadás – (Sex, drugs, gods & rock 'n' roll) 

MOST - Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál, Tatabánya - rendező 

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) különdíja a legjobbnak ítélt produkcióért 

(Sex, drugs, gods & rock 'n' roll) 

MOST - Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál, Tatabánya - rendező 

2014 

Legjobb monodráma 2014-ben (toptipp.hu) – Sex, drugs, gods & rock 'n' roll - 

rendező 

Jelölés - Legjobb rendezés – (Sex, drugs, gods & rock 'n' roll) 
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Nemzetközi „Davila-Interfest” Stúdiószínházi Fesztivál, Pitesti - rendező 

 

2013 

Legjobb rendezés (Theo Herghelegiu: Tündéri) - XVII. Nemzetközi „Davila-Interfest” 

Stúdiószínházi Fesztivál és a IV. Balkáni Színházak Fesztiválja, Pitesti - rendező 

 

Legjobb előadás (a fesztivál nagydíja) - jelölés (Theo Herghelegiu: Tündéri) 

XVII. Nemzetközi „Davila-Interfest” Stúdiószínházi Fesztivál és a IV. Balkáni 

Színházak Fesztiválja, Pitesti - rendező 

 

Legjobb díszlet - jelölés (Theo Herghelegiu: Tündéri) 

XVII. Nemzetközi „Davila-Interfest” Stúdiószínházi Fesztivál és a IV. Balkáni 

Színházak Fesztiválja, Pitesti - rendező 

 

Népszerűségi díj - Zsíros Linda - jelölés (Theo Herghelegiu: Tündéri) 

XVII. Nemzetközi „Davila-Interfest” Stúdiószínházi Fesztivál és a IV. Balkáni 

Színházak Fesztiválja, Pitesti - rendező 

 

Zsíros Linda - a DráMaSzéPe - a székelyudvarhelyi dráMA kortárs színházi találkozó 

legszebb női szereplőjének - rendező 

 

Arad Város Kiválósági Díja 

 

Fesztivál nagydíj és trófea - Harsányi Attilának, a Rudolf Hess tízparancsolata című 

előadásban nyújtott alakításáért VIII. Gala Star Nemzetközi Monodráma Fesztivál, 

Bákó, Románia - rendező 

 

Színészek a színésznek - díj - Harsányi Attilának, a Rudolf Hess tízparancsolata című 

előadásban nyújtott alakításáért- a bákói Bacovia Színház társulatának díja a VIII. 

Gala Star Nemzetközi Monodráma Fesztivál keretében, Bákó, Románia - rendező 
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Ştefan Iordache-díj - Harsányi Attilának, a Rudolf Hess tízparancsolata című 

előadásban nyújtott alakításáért a bákói főgimnáziumok diákjainak díja a VIII. Gala 

Star Nemzetközi Monodráma Fesztivál keretében, Bákó, Románia - rendező 

 

2012 

 

Az év 40 legfontosabb előadásainak egyike (7óra7.hu) – Vodkapolka, avagy hogyan 

ettem kutyát – rendező 

 

Kamara-díj – a társulat szavazata alapján 

Legjobb női főszereplő- Éder Enikő Heiner Müller Kvartett című előadásában 

Merteuil szerepének megformálásáért (Aradi Kamaraszínház - MASZK Egyesület) 

XX. Nemzetközi ATELIER Színházi Fesztivál, Nagybánya - projektmenedzser 

 

Legjobb előadás (a fesztivál nagydíja): Heiner Müller: Kvartett – jelölés (Aradi 

Kamaraszínház-MASZK Egyesület) 

XX. Nemzetközi ATELIER Színházi Fesztivál, Nagybánya - projektmenedzser 

 

Legjobb férfi főszereplő: Harsányi Attila, Heiner Müller: Kvartett – jelölés (Aradi 

Kamaraszínház-MASZK Egyesület) 

XX. Nemzetközi ATELIER Színházi Fesztivál, Nagybánya - projektmenedzser 

 

 

2011 

A zsűri Interkulturális párbeszéd díja – Nemzetközi Davila Interfest Stúdiószínházi 

Fesztivál 2011 – Pitesti (Heiner Müller: Kvartett, rendező: Balog József) – 

projektmenedzser 

Legjobb színészi alakítás díja - Harsányi Attila 

Nemzetközi Davila Interfest Stúdiószínházi Fesztivál 2011 – Pitesti – (Alina Nelega: 

Rudolf Hess tízparancsolata) - rendező 
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A legjobb női alakítás díja - Éder Enikő (Merteuil szerepének megformálásáért Heiner 

Müller: Kvartett című előadásában, rendező: Balog József)  

IX. Nemzetiségi Színházi Kollokvium, Gyergyószentmiklós – projektmenedzser 

 

A zsűri különdíja - Heiner Müller: Kvartett című előadásának látványvilágáért és 

esszéisztikus stílusáért, IX. Nemzetiségi Színházi Kollokvium, Gyergyószentmiklós – 

projektmenedzser 

 

Legjobb színészi alakítás díja - Harsányi Attila, XVII. Rövid Dráma Hete Fesztivál, 

Nagyvárad (Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata) - rendező 

 

Legjobb színészi alakítás díja - Harsányi Attila, XIX. Nemzetközi ATELIER Színházi 

Fesztivál, Nagybánya (Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata) - rendező 

 

Legjobb férfi mellékszereplő díja – Lovas Zoltán, XIX. Nemzetközi ATELIER 

Színházi Fesztivál, Nagybánya (Jean Genet: Cselédek, rendező: Radu Dinulescu) – 

projektmenedzser, művészeti tanácsadó 

 

2010 

A „Liga pentru Teatru” Alapítvány különdíja – Harsányi Attila, XVIII. Nemzetközi 

ATELIER Színházi Fesztivál (Matei Vişniec: Lovak az ablakban, Jean Genet: 

Cselédek, rendező: Radu Dinulescu) – projektmenedzser, művészeti tanácsadó 

Legjobb női főszereplő – jelölés - Bacskó Tünde, XVIII. Nemzetközi ATELIER 

Színházi Fesztivál (Matei Vişniec: Lovak az ablakban, Jean Genet: Cselédek, rendező: 

Radu Dinulescu) – projektmenedzser, művészeti tanácsadó 

 

Legjobb férfi főszereplő – jelölés – Harsányi Attila, XVIII. Nemzetközi ATELIER 

Színházi Fesztivál (Matei Vişniec: Lovak az ablakban, Jean Genet: Cselédek, rendező: 

Radu Dinulescu) – projektmenedzser, művészeti tanácsadó 
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Legjobb rendezés - jelölés – Radu Dinulescu, XVIII. Nemzetközi ATELIER Színházi 

Fesztivál (Matei Vişniec: Lovak az ablakban, Jean Genet: Cselédek, rendező: Radu 

Dinulescu) – projektmenedzser, művészeti tanácsadó 

 

A Román Rádió különdíja az V. Interetnikai Színházi Fesztiválon, Arad, 2010 

(Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május) - rendező 

 

A Csillag Börtön fogvatartottjainak különdíja – THEALTER Nemzetközi Színházi 

Fesztivál, Szeged, Magyarország (R. Cousse: Gyerekességek) - rendező 

 

2009 

Az év legjobb monodrámája / toptipp.hu (Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata) 

- rendező 

 

2008 

Az év legjobb előadása /transindex.ro/ (Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata) – 

rendező 

 

Legjobb előadás – XVIII. THEALTER Nemzetközi Színházi Fesztivál, Szeged, 

Magyarország / (Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata) - rendező 

 

Az elmúlt három év legjobb tíz előadásának egyike /Z'ART.KOR/ (Alina Nelega: 

Rudolf Hess tízparancsolata) - rendező)  

 

2004 

Romániai Írószövetség díja, aradi fiók 

2001 

Az év hallgatója 
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A Freeszfe Egyesület beintegrálása a Pinceszínház működési struktúrájába 

Mint az ismeretes a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) autonómiájának 

csorbítása miatt, a kormány döntése alapján, miszerint a 155 éves egyetem alapítványként 

működik tovább a hallgatók és a tanárok tiltakozásuk eredményeképpen életre hívták a 

Freeszfe Egyesületet. „A Freeszfe Egyesület célja, egy olyan autonóm alkotóműhely 

létrehozása, amely méltó a Színház-és Filmművészeti Egyetem 155 éves hagyományaihoz. 

Ugyan Egyetemünket megfosztották az önrendelkezésétől, de mi nem adjuk fel, hogy 

megmutassuk: alkotni csak szabadon, politikai befolyástól mentesen érdemes.” 

 

Az Egyesület a mai napig nem talált állandó oktatási helyszínre. Ideiglenes 

próbatermekben és műtermekben folytatja a tanítást, felkészülést. Diákjaiknak nincs 

lehetőségük itthon érvényesíteni, befejezni egyetemi diplomájukat. Finoman szólva sincsenek 

jó helyzetben! Fontos lenne a működésük érdekében, hogy állandó partneri kapcsolatokkal 

folytathassák munkájukat. Ebbe szeretném - kapacitásainak figyelembevételével - bevonni a 

Ferencvárosi Pinceszínházat.  

A megvalósítása nem hétköznapi feladat. Hiszen a Freeszfe Egyesületnek szüksége 

van, oktatási-, próba-, alkotó-, és előadóteremre is többek között, mindezt 14 osztály számára. 

Jelen helyzetben a Pinceszínház részéröl felajánlható termek 1 próba- és 1 színházteremben 

merülnek ki. A Bakáts téri raktár mostani kialakítását tekintve nem alkalmas ilyen jellegű 

befogadásra (ennek megváltoztatása elengedhetetlen). Még ha a Pinceszínház jelenlegi 

formáját megszüntetné, akkor se tudná biztosítani a felmerülő igényeket teljes mértékben. De 

nem cél, hogy a Pinceszínház megszűnjön és oktatási helyszínné alakuljon át. A cél ennél 

izgalmasabb és sokkal jobban kiaknázhatóbb, mint azt elsőre gondolnánk.  

Mostani helyzetben nem tudhatjuk pontosan milyen kompromisszumokra lesz szükség 

egyik vagy a másik fél részéröl a közös együttműködés során. Ez egy folyton változó képlet 

lesz egészen addig, míg be nem áll egy állandó rendszer. Minél előbb ki fogjuk alakítani azt a 

struktúrát, ami mindenki igényeit figyelembe veszi és egy egymást támogató közösséget épít 

ki. Ennek a rendszernek adaptálása izgalmas feladatok elé állítja az intézményt. Mint azt 

említettem minden igényt nem tud kielégíteni a Pinceszínház, de már most lehet látni, hogy 

mik azok, amiket nagyvalószínűséggel biztosítani képes.  
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A színházi munkavégzés alapvetően jól behatárolható formában működik. A próbák 

általában reggel 10-kor kezdődnek és legkésőbb este 10-ig zajlanak. Az előadások 

leghamarabb délelőtt 11-kor kezdődnek (gyerekelőadás) és este legkésőbb (felnőtt előadás) 

11-kor érnek véget. Tehát ebből is látható, hogy a reggel a próbák kezdése előtti, illetve este 

az előadások utáni időpontokkal lehet tervezni a termek befoglalását, a próbák vagy a 

vizsgaelőadások bemutatását, játszását. Persze ez így elsőre furcsának tűnhet, hogy este 11 

után próba, előadás, estleg oktatás folyik az intézményben. A diákok és a tanárok részéről ez 

nem lesz egy újkeletű dolog, hiszen a Vas utcai épületben sem ment ez másképp, próbák 

folytak szinte egész nap. De rengeteg előadás is volt, amiket ilyen késői (akár 11 utáni) 

időpontban játszottak, mindez azért, hogy azok a színészek, akik aznap este máshol is 

felléptek részt tudjanak venni a vizsgadarabokban. Tehát őket nem fogja meglepetésként érni 

egy ilyen lehetőség. Sőt! A Pinceszínház dolgozói viszont nincsenek hozzászokva ahhoz, 

hogy „nonstop” működtessék az intézményt. Természetes, hogy kialakul bennük egyfajta 

aggodalom azzal kapcsolatban, hogy ezzel mennyire fog felborulni a mostani munkájuk. 

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy reményeim szerint semennyire! A munkavégzés 

időtartamára legalábbis nem lesz hatással. A színház dolgozóinak továbbra is elsődleges 

feladata a Pinceszínház saját előadásainak létrehozása, lebonyolítása és forgalmazása. 

Kompromisszumkészségre viszont mindenki részéről szükség lesz.  

A jogosan felmerülő kérdésekre, amik eljutottak hozzám, jó előre szeretnék 

válaszolni:  

• A színház részéről az oktatás vagy próbák miatt nem kell plusz ügyeltben lenni 

senkinek!  

• A műszaki munkatársaknak nem kell ki és bepakolni a próba, vagy 

színháztermeket a Freeszfe-s éjszakai próbák miatt!   

• A hangosító és világosító kollégáknak nem kell aggódniuk, hogy elvesznek a 

beállítások vagy a mentett előadások anyagai, hiszen csak szakemberek estleg 

olyan tanulók használhatják ezeket a drága berendezéseket, akik megfelelő 

tapasztalattal, szakképesítéssel rendelkeznek!  

• A különböző tárvezetőknek sem kell aggódni azon, hogy eltűnhet vagy 

megrongálódhat a Pinceszínház előadásaiban használt jelmezek, kellékek, 

vagy rekvizitumok! Ezekhez a tárakhoz csak engedéllyel rendelkező emberek 

kaphatnak hozzáférést! 
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• Ezen teendők és rendelkezések betartása és betartatása a Freeszfe Egyesület 

illetékeseinek és a Pinceszínház részéről az oktatási kapcsolattartó közös 

feladata lesz. 

Freeszfe Egyesület oktatási kapcsolattartó  

    A megvalósításhoz tehát elengedhetetlen egy olyan személy bevonása, aki mindkét fél 

érdekei mentén hangolja össze a közös munkát.  

Feladata többek között: 

• A heti munkarendi értekezleteken a pontos terembeosztást előterjeszteni, 

egyeztetni. 

Minden színház egyik legfontosabb egyeztetési fóruma a munkarendi értekezlet. Itt lehet 

összehangolni a különböző munkafolyamatokat a következő hétre lebontva. Fontos, hogy a 

színházban dolgozók tudják mikor mi zajlik az épület falain belül és kívül egyaránt. A 

Freeszfe Egyesület igényeit úgy lehet a legjobban kielégíteni, illetve a Pinceszínház működési 

rendjét összehangolni, ha jóval előtte tudjuk mire is van szükség mindkét fél számára a 

gördülékeny munkavégzéshez az adott héten. Ezért ezeken az értekezleteken tudni kell a 

pontos terembeosztásokat, elfoglaltságokat és időpontokat. A négy legfontosabb kérdés tehát 

a Mikor? Hol? Hányan? Kik? (a kérdések sorrendje változhat)  

• A Freeszfe igényeit felmérni, rangsorolni és a Pinceszínház működését 

figyelembevéve a lehető legoptimálisabban beintegrálni. 

Nem csak a színpadi próbáknak és a vizsgaelőadásoknak helyének biztosításában kellene 

tervezni az együttműködést, hanem egyéb más lehetőségekben is. Mint a tantermi óráknak, 

kurzusoknak, workshopoknak, forgatási helyszíneknek, vetítéseknek stb. Mind ezek mellett 

könnyen előfordulhat, hogy olyan igény is fölmerülhet, amire elsőre nem is gondolnánk (pl. 

vágószoba kialakítása a vizsgaidőszak alatt...). Ezen igények megvalósíthatóságainak 

felmérése elengedhetetlen. Amennyiben kivitelezhető és a munkarendi értekezleten a színház 

munkatársai is annak találják, akkor a lehető leggördülékenyebben be kell azt integrálni.   

• A közös együttműködési lehetőségek keresése és megvalósításainak 

koordinálása.  
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Ez az együttműködés nem csak a Pinceszínház számára lenne gyümölcsöző, hanem a kerület 

kulturális életének színesítése, meghatározó eseményeinek (nemzeti ünnepek, Bakáts Feszt, 

utcabálok, nyílt napok, kiállítások stb.) szempontjából is. Biztos vagyok benne, hogy az 

Freeszfe Egyesület diákjai szívesen vennének részt ilyen rendezvényeken, nem csak, mint 

fellépők, hanem mint kreatív munkatársak is.  

• A Freeszfe hallgatóinak bevonása a Ferencvárosi Pinceszínház 

működésébe. Ezzel nem csak a gyakorlati, hanem a jövőbeli közös 

munkavégzés lehetőségeinek is feltérképezése. 

Az ilyen közös munkában rengeteg előrelátható vagy akár még nem is felmérhető lehetőség 

rejlik.  

Nem csak: - új színészek, rendezők felfedezésére, 

- a következő generáció megismertetésére,  

- a háttérben dolgozó szakemberek bővítésére,  

- a diákok gyakorlati helyeinek biztosítására,  

- újabb szemléletek és munkavégzési lehetőségek felfedezésére,  

- hanem akár, a jelenlegi dolgozók feladatainak segítésére is esély nyílik ezálltal.  

 

Az oktatási kapcsolattartó összetett feladatkörére Csikász Ágnest kértem fel, aki 

tavaly a Színház és Filmművészeti Egyetemen drámainstruktorként végzett. Így sajnos 

személyesen élte meg a teljes átalakítást. Élharcosként vett részt az egyetem megmentésében 

és szolidarított azokkal, akik ma a Freeszfe Egyesület diákjai és tanárai. Kapcsolata velük 

számomra a legfontosabb, hiszen belülről ismeri azt, hogy milyen átalakuláson ment át az 

egész mozgalom és hol tart most. Az ő személye biztosíték számomra a két intézmény 

gördülékeny együttműködésére.     

 

A fent említett feladatokat összehangolva és betartva olyan két tagozatos 

intézmény jönne létre, amely egyedülálló lenne Budapesten. A már jól ismert, de új 

formákat kereső Pinceszínház és a Freeszfe Egyesület által működtetett közös 

alkotóműhely. 
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Csikász Ágnes bemutatása 

Szakmai tapasztalat (színész): 

 

2020: Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház: 

  Tizenkilenc (Kunfi Zsigmondné) rendező: Andrási Attila 

  Kié ez az ország? (Doina) rendező: Andrási Attila 

  Halottak napjától virágvasárnapig (Mária) rendező: Andrási Attila 

  A Vörös Pimpernel (Suzanne) rendező: Szabó Sipos Barnabás  

2019: Kerekasztal Színház: Loki (Freya, Huginn) Rendező: Tárnoki Márk 

2017: Orlai Produkciós Iroda: Családi játszmák (Emma) Rendező: Göttinger Pál 

2014: Proton Színház: Utolsó (Vízárus lány) Rendező: Rába Roland 

2014-2017: Pesti Magyar Színház:  

Holdvilág és utasa (Vannina) rendező: Harsányi Sulyom László 

A Pesti Magyar Színház 6 előadásában az Akadémián eltöltött évek 

alatt csoportos szereplőként vettem részt.   

2009-2017: Kontúr Fizikai Színház: rendező: Gyöngyösi Tamás 

Kamaszkorom legszebb nyara  

Az első bál  

Jazz Bolero  

Csodálatos Mandarin  

A Bál  

Rómeó és Júlia  

Jazz side story 

 

 

Szakmai tapasztalat (drámainstruktor): 

 

2020:  Budapest Musical Iskola (tanár, drámapedagógia) 

2020:  Magyar Nemzeti Galéria (Mini Textúra) 

2019:  Orlai Produkciós Iroda (ifjúsági és közösségi programok) 

2019:  Katona József Színház (Bánk bán, ráhangoló foglalkozás) 
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2019:  Színház- és Filmművészeti Egyetem (Félőlény, feldolgozó foglalkozás) 

2019:  Színház- és Filmművészeti Egyetem (Hős, ráhangoló foglalkozás)  

2019:  MÜPA (gyermekfoglalkozások) 

2018:   MASZK egyesület (tanár, drámapedagógia és színpadi mozgás) 

2018:  MUS-E Magyarország Egyesület (tanár, drámapedagógia) 

 

Táborok: Erzsébet tábor, Soltis Gyerekszínjátszó Tábor, MASZK napközis nyári tábor, 

Színáz- és Filmművészeti Egyetem napközis tábor, Összpróba tábor  

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztem 2020-ban. Mind az ottani közösség, 

mind az oktatók és maga az oktatás által olyan hátteret kaptam, ami lehetővé teszi, hogy a 

szakmámban az ott megkövetelt minőségben tudjak helyt állni. Ráadásul a drámainstruktor 

szak drámajátékos szakiránya egyedül az SZFE-n tanulható ma Magyarországon. Mivel alig 

egy éve végeztem, ezért naprakész vagyok az egyetem ügyeiben. Ismerem az oktatókat, a 

diákokat és azt a helyzetet, amiben ők most próbálnak helyet találni maguknak a világban, a 

szó szó szerinti értelmében is. Szívügyem, hogy segítsem őket ebben a nehéz helyzetben és 

ezzel az együttműködéssel olyan lehetőséghez jussanak, amire most a legnagyobb szükségük 

van. 

Az SZFE-n nem csak drámapedagógiát és színházi nevelést tanultam, hanem 

projektvezetést is. Egyetemi feladataink jelentős részében önállóan kellett különböző 

programokat egészen a megálmodás pillanatától a megvalósításig létrehozni. Továbbá 

egyesületem, a MASZK egyesület életében minden szervezési és lebonyolítási feladatot én 

látok el, mind a helyi művelődési ház, mind a rendezvények kapcsán. 
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HOSSZÚTÁVÚ MŰVÉSZETI TERV, KONCEPCIÓ 

A 2021/22-es évad 

A Ferencvárosi Pinceszínház – mint ahogy a pandémia alatt az összes kulturális 

intézmény - nem játszhatott nézők előtt. Az új bemutatókat csak „dobozba” lehetett elkészíteni. 

Szerencsésebb esetben online bemutatni. Reményeim szerint ez a rendkívül nehéz színházi 

időszak 2021 szeptemberére ténylegesen befejeződik, és nem ér el minket egy 4. hullám. Így 

várhatóan aztán ismét találkozhat néző és színész. Lehet együtt átélni mindazt, ami eddig 

kimaradt. Mert hát valljuk be üres nézőtér előtt játszani nem a leglélekemelőbb érzés. Mint, 

ahogy a nézőknek sem a legjobb otthon ülni és a képernyőt bámulva elmerülni egy-egy 

produkcióban. Ritkán hathat úgy ránk ilyen körülmények között az előadás – legyen az 

bármilyen jó -, mint bent a színházban a közös légtérben. A katarzisról már nem is beszélve. 

Sokszor hallottam ezt - és én magam is ezt vallom -, hogy a színész estéről estére akkor tud 

nagyot alkotni, ha ő maga is hazavisz valamit abból, ami a színpadon történik. Tehát nem csak 

a nézőre hat a darab vagy a szerep mondanivalója, hanem a benne alkotó művészekre is. Ha 

nincs visszajelzés, nem kap közvetlen reakciót, akkor reményvesztetté válik minden. Olyan ez 

mintha egy lyukas vödörbe hordana vizet a tenyerében alkalomról-alkalomra, de az sohasem 

telik meg teljesen. 

  Mivel az intézmény működése - a pályázati kiírás szerint - július 1. napjától kerül új 

irányítás alá, ezért célszerű a most következő nyári időszakan felkészíteni a Pinceszínházat az 

újranyitásra. Az a tapasztalatom, hogy a nézők már „ki vannak éhezve” arra, hogy élőben 

nézzenek végig egy színházi előadást. De biztosan nem lesz minden olyan, mint a pandémia 

előtti „gondtalan” időszakban volt. Ez a nyitás után valószínűleg a nézetségen is 

megmutatkozik majd. A Pinceszínháznak mindent meg kell tenni azért, hogy aki bejön az 

épületbe – színész, közreműködő, háttérben dolgozó munkatárs, néző stb. – biztonságban 

érezze magát. Tudatni kell velük, hogy az akkori hatályos jogszabályokat betartva működik az 

intézmény és hogy a legkisebb kockázattal dolgozik mindenki, vagy tartózkodik az épületben. 

Ez mára már az életünk része lett sajnos és ennek megfelelően kell intézkedni és felelősen 

dönteni.    
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A nyári időszakra visszatérve fontos felmérni a Pinceszínház működésének feltételeit, 

technikai és épületgépészeti felszereltségét. A háttérben dolgozó munkatársak igényeit és 

elképzeléseit és a könnyebb munkavégzés lehetőségeit is. Hiszen mindenki, aki a színházban 

megfordul és dolgozik, valamit hozzátesz a gördülékeny munka elvégzéséhez. Célom, hogy az 

adott problémákat észrevegyem, meghallgassam és a körülményeknek megfelelően 

változtassak rajta. Fontos a munkatársak biztonsága. Az anyagi juttatások 

kiszámíthatósága és a munkavégzés területi és információs összehangolása. 

 

Az újranyitás az egyik legizgalmasabb esemény lehet a Pinceszínház elmúlt 

időszakában. Fontossága és pozicionálása mindenképpen hangsúlyos dolog. Ennek érdekében 

valami különleges színházi élménnyel érdemes készülni. Terveim között szerepel egy 

Nyitógála létrehozása, amelyben rendhagyó módon léphetnének fel a Pinceszínház művészei 

ás alkotói (Krantén és én! címmel). Ezt a műsor egy egész napos rendezvénnyel kötném össze, 

amiben a kulisszajárástól a koncertekig sok minden megtalálható lenne. Formája és időpontja 

(aug. vége- szep. eleje) még kidolgozásra vár. 

 

 

A 2021/22-es új évad egyben a 2020/21-es évad kell, hogy legyen. Egyrészt a 

pandémiás helyzet miatt, amiről már említést tettem, másrészt az ésszerűség is ezt diktálja. 

Szomorú azt látni a honlapon bizonyos előadások mellett, hogy bemutatásra kész (Hugh Martin 

- Timothy Gray: VIDÁM KÍSÉRTET; Pál Mangor Kvammen - Torfinn Nag - Jon Arne Sægrov 

- Per Inge Torkelsen: MAGGI ÉS LILLEMOR). Olyan érzése támad az embernek mintha valami 

nagyon jó dolog egyszercsak félbeszakadt volna. Ideje, hogy a színészek, rendezők és alkotók 

a színház összes dolgozója, akik ezekben a nehéz időkben is létre tudták hozni az 

előadásokat megkapják azt az elismerést a nézőktől, amit megérdemelnek. Ezért a 20/21-

es évadban bármilyen formában bemutatott előadások ünneplésére egy Bemutatók Hete 

elnevezésű „dömpinggel” kezdenék.   

Az évad további részében ezek mellett az előadások mellett, természetesen helyet 

kapnak olyan produkciók is, amik már évek óta szerepelnek a repertoáron (Székely Csaba: 

BÁNYAVIRÁG; Háy János: A HERNER FERIKE FATERJA; Balázs Ágnes: 

MEGHALLGATÁS; Csukás István - Darvas Ferenc: ÁGACSKA; Gregg Opelka: C'EST LA 
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VIE; Donald Margulies: VACSORA NÉGYESBEN; Michael John LaChiusa: HELLO 

AGAIN). 

 

Darabválasztás  

 

Fontos, hogy az elkövetkező évadtervek kialakításában olyan darabokat érdemes 

szerepeltetni, amelyek tükrözik a Pinceszínház művészi igényességét, sokszínűséget és hogy a 

közönség minden korosztálya megtalálja benne a számára megfelelő és értékes előadásokat. 

Ezért létfontosságú megszólítani minden korosztályt, a régi nézőket megtartva és új nézőket 

toborozva. Az elkövetkezendő öt évadban lehetőség szerint szeretnék mindenféle műfajt 

felsorakoztatni. Klasszikus magyartól, a világirodalom remekművein át, a zenés műfajoktól, a 

gyerekelőadásokig, a vígjátékokon és a drámákon keresztül, egészen a kortárs szerzők 

darabjaikig. Ezáltal elég széles spektrumú évadtervek jönnének létre. Az évadterv elkészítése 

mellett az is fontos, hogy az egyéb művészeti igények is ki legyenek elégítve. Terveim között 

szerepel felolvasószínház, rádiójátékok, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, koncertek, 

beavatószínházi foglalkozások és egyéb színházi estek (pl.: sanzon est) szervezése. 

Természetesen a színház számára megnyert rendezők terveit, és elképzeléseit, 

darabválasztásait fontosnak tartom figyelembe venni. Hiszen ahol a rendezők csak jönnek- 

mennek, kapott szereposztásokkal, kapott címekkel dolgoznak, a sikeres munka esélye jóval 

alacsonyabb. Emiatt is tartom fontosnak, hogy olyan rendezőket „vonzzon” be a Pinceszínház 

akik már tudják milyen előadást szeretnének csinálni, akár azt is, hogy kivel, csak még azt nem, 

hogy hol.  

A Pinceszínház már most is sok szempontból - bizonyos értelemben - szerencsés 

helyzetben van. Nincs állandó társulata, rendezőgárdája, és alkotóstábja. Nem kell olyanokat 

figyelembe venni mint, a társukat fejlesztése, fiatalítása, játékkedvének fenntartása stb. Nem az 

határozza meg a bemutatóinak milyenségét, hogy ennek, vagy annak a színésznek ezt, vagy azt 

már el kellene játszania. Vagy ennek a rendezőnek ezt, vagy azt már meg kellene rendeznie. 

Mondhatni szabadon alkothat és tervezhet bármilyen előadást. Ezzel a „szabadsággal” érdemes 

kezdeni valamit. Ezért is tervezem azt, hogy nem csak a hazai színházi élet kiválóságai 

vonulnának fel az elkövetkező évadok során, hanem a nemzetközi kapcsolatok kiépítése révén 

(kamara Shakespeare fesztivál) olyan külföldi rendezők és akár színészek is, akik teljesen új 

elképzeléseket és irányelveket hoznának a mostani működésbe. Velük akár koprodukciók 
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megvalósításában is gondolkodom. Reményeim szerint évadonként egy-egy ilyen előadás 

mindenképpen örvendetes lenne. Továbbá ezekhez az elképzelésekhez jönnének még nem 

utolsó sorban, a Freeszfe Egyesület diákjainak vizsgaelőadásai évadról-évadra.  

A darabválasztások tehát a már említett sokszínű műfaji felsorolások mentén 

történne, amelyek a következő két évadra lebontva így testesülnek meg: 

ÉVADTERV 

 

2021/22 

 

TÖRÖK PÁL utcában - 6 BEMUTATÓ 

 

Kvammen - Nag - Sægrov - Torkelsen: MAGGI ÉS LILLEMOR  

Hugh Martin - Timothy Gray: VIDÁM KÍSÉRTET  

Tasnádi István: HÖLGYEK ÖRÖME 

Bernard Slade: MÉGEGYSZER, VELED, UGYANITT 

(ezek az előadások már bemutatóra készen állnak) 

 

Moritz Rinke: SZERELEM VAGY HALVÁNYLILA DUNSZT 

De La Patellière – Delaporte: HOGYAN NEVEZZELEK?  

 

FELÚJÍTÁSOK 

 

Székely Csaba: BÁNYAVIRÁG 

Balázs Ágnes: MEGHALLGATÁS 

Csukás István - Darvas Ferenc: ÁGACSKA 

Gregg Opelka: C'EST LA VIE 

Donald Margulies: VACSORA NÉGYESBEN 

Michael John LaChiusa: HELLO AGAIN 

Háy János: A HERNER FERIKE FATERJA ( + Tv játék) 
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2022/23 

 

 TÖRÖK PÁL utcában - 4 BEMUTATÓ 

 

Martin McDonagh: PISZKAVAS 

Kosztolányi Dezső: ÉDES ANNA 

Jules Verne – Pavel Kohout: 80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL 

Tobias Lindholm - Thomas Vinterberg: A VADÁSZAT 

 

 

BAKÁTS téren – 2 BEMUTATÓ 

 

Árni Ibsen: MENNYORSZÁG 

Haddon – Stephens: A KUTYA KÜLÖNÖS ESETE AZ ÉJSZAKÁBAN 

 

FELÚJÍTÁSOK 

Annak lehetőségeivel, hogy milyen forgalmazási, nézettségi igények alapján 

„működnek” a korábban bemutatott előadások. Illetve a vendégjátékok kritériumainak 

megfelelő produkciók felújítása.   

 

 

Természetesen a darabcímek mellett feltüntetett rendezők és szereplők nevei is 

nagyon fontosak egy színház életében. Az általam elképzelt alkotók között viszont vannak 

olyanok, akik most még nem rendelkeznek (a pandémiás helyzet miatt) pontos 

információkról a jövő évados feladataikról.  Ezért azt  a döntést hoztam, hogy nem kérek 

együttműködési nyilatkozatot ezen művészektől. Sikeres pályázat estén a leendő (és 

jelenlegi) alkotókkal és szereplőkkel a legrövidebb időn belül megkezdem a felkérések 

abszolválását, a további együttműködések egyeztetését.   
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A FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGE, 

ÖNÁLLÓ HANGJA 

A színháznak, mint kulturális intézménynek meg kell találni azt az önálló hangot, amin 

közölni szeretne a nézőbázisa felé. Először is a már kifejtett műsorpolitikán keresztül teheti 

meg ezt. De itt még nem állhatunk meg, fontos, hogy egyéb sokkal közvetlenebb módon is 

létrejöjjön ez a kommunikáció.  

Közönségtalálkozók 

Az előadások közvetlen visszajelzésének egyik legjobb módja, a közönségtalálkozók 

szervezése. Ezek az előadás utáni, általában irányított beszélgetések, nem csak arra 

használhatóak, hogy közvetlen visszajelzést kapjanak az alkotók, hanem fontos szempont az is, 

hogy állandó nézőbázis kialakításához segíti hozzá a Pinceszínházat. A nézők szempontjából 

ez egy érdekes és izgalmas találkozás az alkotókkal. Számukra fontos kérdésekre kaphatnak 

választ, akár kulisszatitkokkal kapcsolatban, akár az alkotói folyamat, akár a darab 

mondandójának különböző szegmenseire tekintve. De ez fordítva is igaz, hiszen az alkotók 

maguk is feltehetnek olyan kérdéseket, amelyekre fontos a darab vagy a színész alakításának 

szempontjából válaszokat kapni. Ezeket a véleményeket meghallgatnunk kötelességünk, 

hiszen az egyik legfontosabb, hogy olyan előadások szülessenek, amelyek a nézők 

értékrendjeinek és gondolatiságának befogadható. Ezzel, úgy vélem közvetlenebb 

kapcsolatot tud fenntartani a színház és az előadásokat látogató közönség. 

Közönségtalálkozók tematikus módon 

Ezek a közönségtalálkozók nem csak a fentebb említett szempontok miatt fontosak. Ha 

az előadás az egyén, vagy a társadalom szempontjából értékes kérdéseket feszeget, 

kötelességünk a segítségnyújtás lehetőségét megadni nézőinknek. Ha az adott színdarab, 

mondjuk a családon belüli erőszak témájával kapcsolatos, könnyen előfordulhat, hogy a nézők 

között ilyen szempontból érintett személyek is tartózkodhatnak. Egy mentálhigiénés 

szakember bevonásával, aki tematikus módon vezeti a közönségtalálkozót, talán 
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segíthetünk. Akár oly módon, hogy felhívjuk az egyén vagy a társadalom figyelmét arra, 

hasonló esetben mit tehetnek. Esetleg, ha ilyet látnak, mi a kötelességük, adott esetben 

hogyan kerülhetik el. Ha már egy nézőnek tudunk segíteni a feldolgozásban, vagy akinek 

az előadás után sikerül eljutnia egy ilyen szervezethez, akkor már megérte csinálni az 

egész közönségtalálkozót. 

Benkó Dixieland Band - Dixie Klub 

„A Dixie Klub Európa egyetlen több, mint 50 éve folyamatosan működő olyan 

jazzklubja, amelyben a programot azóta is ugyanaz az egy, a világ élvonalába tartozó zenekar 

szolgáltatja.” 

Benkó Sándor halála után nem szűnt meg a Benkó Dixieland Band, mint ahogy 

álltalában lenni szokott, hanem Nagy Iván köszönhetően a zenekar tovább folytatta azt az 

eredeti hangzást és arculatot, ami olyannyira jellemzi őket. Ilyen nagymúltú klubnak, amely 

szerda esténként egészen másfajta közönségez vonz a színház épületébe a „megszokotthoz” 

képest, mindenképpen teret kell biztosítani a Pinceszínház életében. Ez az együttműködés több 

szempontból gyümölcsöző lehet, mindkét fél számára. A zenekar a kiszámítható partnerségi 

kapcsolattal a megszokott állandóságot tudja megteremteni önmagának. A Pinceszínház 

pedig a kulturális sokszínűséget biztosítja nem csak nézői számára.  

Felolvasó estek 

Felolvasó esteket tartani több szempontból is kívánatos lehet. Ezeknek az esteknek 

az előre kitalált szövegei vagy szövegrészletei segíthetnek a következő évad - évadok 

darabválasztásaiban is. Könnyen lemérhető, hogy a nézőknek a felolvasott anyagok közül 

mik tetszettek a legjobban. Egy felolvasóestet ezért mindig érdemes közönség találkozóval 

összekötni. A nézők olyan élményt szerezhetnek ezzel, mintha egy hangoskönyv szereplői 

elevenednének meg. Lehetőséget nyújt továbbá a színészeknek kísérletezni, akár olyan 

szöveggel is, ami nem egy író vagy drámaszerző tollából fakad. Másrészt az alkotók is 

kísérletezhetnek (rendező, író, dramaturg), hiszen ők maguk is meghallgathatják, akár ugyanazt 

a szöveg részletet más – más színész tolmácsolásában, kilépve ezáltal a megszokott felolvasóest 
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formájából. Fontos, hogy ez a játékos összhang létrejöhessen, és hogy a Pinceszínházban 

megforduló rendezők betekintést engedjenek, akár beavató jelleggel is a szöveg és színész 

találkozásába. Gondolok itt nyilvános olvasópróbára, akár rendezői kommenttel, 

instrukciókkal, improvizációs lehetőségekkel. Az íróknak is lehetőség teremtődik arra, hogy 

meghallgassák milyen, amikor a karakter egyszercsak életre kell. Hogyan működik a története 

a szövegkörnyezetben, mennyire jön át a darab mondanivalója...  

 

Drámaírók, akik új színdarab megírására felkérhetők és a felolvasóesteken 

bemutahatók: 

Egressy Zoltán, Fekete Ádám. Forgách András, Garaczi László, Gimesi Dóra, Hamvai 

Kornél, Háy János, Kárpáti Péter, Nagy András, Németh Ákos, Pass Andrea, Szálinger Balázs, 

Tallér Edina, Tasnádi István, Vinnai András, Závada Péter stb. 

Interaktív játék 

Az interaktív játék egy újabb lehetőség arra, hogy a nézőinkkel jobb, közvetlenebb és 

izgalmasabb kapcsolatot ápolhassunk. Első évadban felmérném, hogy mekkora az ilyen típusú 

játékra az igény. Ennek megfelelően állítanánk össze a fordulók időpontjait. Terveim szerint, 

ha elég érdeklődés mutatkozik, minimum havi rendszerességgel lennének ezek a fordulók. A 

játék a következőképpen nézne ki: különböző csapatok (saját elnevezésű) jelentkezését 

várnánk, akik egymás ellen versengenének a fordulókban. Lennének ügyességi és műveltségi 

feladatok is. A műveltségi feladatok nem csak színház jellegű kérdésekből állnának, de sok 

esetben csak akkor tudná rá a választ a játékos, ha látta az évad során az adott produkciót. 

Minden fordulóból csak pár csapat jutna tovább (ez függ a jelentkezők számától). Az elődöntők 

után, a döntőben értékes színházi relikviákért, jegyekért és bérletekért folyna a harc, illetve 

szeretnénk felkeresni olyan kerületi vállalkozókat, mecénásokat, akik szívesen 

szponzorálnának minket, egyéb nyeremények odaítélésében is. Ezeket a fordulókat célszerű 

közvetíteni a Pinceszínház online platformjain, akár élőben is. A játékban a színházban fellépő 

művészek, mint kvízmesterek vennének részt. 
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IFJÚSÁGI PROGRAM 

Fontos küldetés az fiatalok bevonása a kerület kulturális életébe. A színház épülete 

egy olyan találkozási pont, ahová a diákok eljárhatnak az őket érintő témákról közösen 

gondolkodni, elmélyülni. Ők a jövő színházba járó nemzedéke, velük kell a kultúrát 

megismertetni és megszerettetni.  

A színházban már elindult egyfajta nevelési program a gyerek és ifjúsági műhely által, 

ami még több lehetőséget rejt magában. Olyan pl. előadásokra és azok témáira ráhangoló és 

feldolgozó foglalkozásokat, amelyben a diákok is megélhetik az alkotás örömét. 

Drámapedagógusok bevonásával könnyel létrehozható efféle komplex színházi beavató 

program, amely lehetőséget biztosít a gyerekeknek arra, hogy valódi éles helyzetekbe 

kerüljenek, és drámajátékos formákon keresztül tényleges alakítói és résztvevői legyenek egy 

a történet utáni feldolgozásban. Ehhez fontos a helyi oktatási intézményekkel a jó kapcsolat 

kiépítése. Segítségükre kell lenni abban, hogy a gyerekek eljussanak a színház épületébe és az 

előadások után részt tudjanak venni a programokban is.  

Gyerekelőadások 

Az egyik legfontosabb tényező a fiatalok számára, hogy szerethető színházat hozzunk 

nekik létre, melynek egyik sarokköve a műsorpolitika. Fontos, hogy olyan előadások 

szülessenek legalább évadonként egyszer, amik akár generációkon keresztül is meghatározzák 

a fiatalok színházba járási szokásait. Ennek érdekében olyan gyerekelőadásokkal érdemes 

bővíteni a kínálatot, ami a megszokott formák mellett, akár az interaktív irányba is „feszegeti” 

határait.  

Egyetemisták megszólítása 

Az egyetemista korosztály, mint nézőközönség jelenleg hiányzik a Pinceszínházba 

látogatók köréből. Fontos tehát, hogy valahogy megtaláljuk feléjük a közös „hangot”, és 

alternatívát nyújtsuk nekik a kikapcsolódásra. A Freeszfe Egyesület vizsgaelőadásai elsősorban 

őket csábítaná be az épület falain belülre (ezért is lényeges a két intézmény együttműködése).   
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BAKÁTS TÉR 1, MINT ÚJ JÁTSZÓHELY  

A Ferencvárosi Pinceszínház jelenlegi próba és játszóhely lehetőségei eléggé 

behatároltak. Sokféle kompromisszumot kell kötni az épületen belül dolgozó, próbáló és 

fellépő embereknek. A próbák a fenti Gershwin teremben és a lenti színházteremben 

lehetségesek. Ez ideális esetben akár elegendő is lehetne. Ha színház pl. reggel nem játszik, és 

ha az esti előadás beépítése sem akadályozza a próbák lefolytatását. Viszont esetlegesen több 

produkció együttes próbafolyamatait csak nehéz kompromisszumos megoldások mentén lehet 

összehangolni. A Freeszfe Egyesület beintegrálása ezen a korántsem egyszerű logisztikai 

hálózatba finoman szólva sem egyszerű. Tehát ennek megoldása égetően fontos és egy új 

próbahely kialakítása mindenképpen örvendetes.  

Személyes tapasztalatból tudom, hogy a most raktárként működő Bakáts téri helység 

vizesblokkjának állapota és az öltözők hiánya nem teszi lehetővé egy újabb próbahely 

létesítését. Ezt minél előbb orvosolni kell. A költségvetésben feltüntetett felújítási összegből 

fel kéne mérni mennyi és mire elegendő, de mindenképpen elsőkörben a fent említett 

vizesblokk és öltözők kialakítására kellene fordítani. Ennek megvalósítására minél előbb 

lehetőleg már a 2021 nyári időszakában sort kell keríteni, hogy a következő évad 

kezdetekor már egy új próbahelységgel rendelkezzen a színház. 

A terek kialakítása 

Maga a hely tökéletesen alkalmas arra, hogy megvalósuljanak benne azok a most még 

hiányzó terek, amik segítségével elérhetővé válnak hosszútávú elképzeléseink. A kisebb termek 

megfelelnek annak, hogy a különböző tárak raktározása a Török Pál utcai épületből 

kikerüljenek, így ott csak az aktuálisan játszott előadások kellékei, jelmezei, díszletelemei stb. 

kapnának helyet. Ezzel könnyebb és átláthatóbb kialakítás jöhetne létre (erre már most is van 

lehetőség). A már említett vizesblokk elkészítése után egy valódi próbahely kivitelezése szintén 

nagyobb mozgási alternatívákat teremtene a mostani lehetőségekhez képest. Ilyen módon 

könnyen elérhető, hogy a két épületben az oktatási (Freeszfe Egyesület) vagy a színház 

művészeti feladatai egy időben párhuzamosan legyen jelen, melynek előnyeit hosszan 

lehetne sorolni.  



Gulyás Hermann Sándor Ferencvárosi Pinceszínház pályázata – 2021. 

 

 

 

 

 

42 

Az új Játszóhely 

A hosszútávú tervek között szerepel az is, hogy egy új játszóhely jöjjön létre. Ennek 

megvalósításához komoly előkészületi munkálatok, felmérések kellenek. Pontosan tudni kell 

azt, milyen formában, hol, mekkora befogadókapacitással, gépparkkal, technikai feltételekkel 

érdemes és ésszerű a beruházást kivitelezni. Egy ilyen vállalkozás rengeteg lehetőséget rejt 

magában. Több előadást, nagyobb repertoárt lehet létrehozni, komolyabb 

együttműködéseket és a művészeti ágak jobb és hatékonyabb összefonódását kialakítani 

stb. Megvalósításához a pályázati lehetőségek és a mecenatúra felkutatása elengedhetetlen.  

A Kávézó 

Most, ha a Pinceszínház Török Pál utcai épületébe nem egy adott program miatt, 

hanem csak úgy betér az ember, egy zárt intézményt talál. A legjobb estben is napközben csak 

a jegypénztár van nyitva, ahol estleg informálódni, vagy jegyünket megváltani tudjuk. A 

nézőknek nincs lehetősége közvetlenül kapcsolódni a teátrumhoz és a benne dolgozókhoz. 

Pedig a közvetlenség, a kapcsolattartás a nézőkkel való kommunikáció az egyik legfontosabb. 

A Török Pál utcában a szűk terek és a maximális kihasználtság miatt nincs is lehetőség ennek 

megváltoztatására. Viszont a Bakáts téren már a kezdetekkor érdemes ezt a tényezőt is 

figyelembe venni. Sikeres pályázat esetén, felmérve az adott körülményeket, célom egy igazi 

művészkávézó kialakítása.  

Ez az kávézó egyik legfontosabb része lenne az épületnek, hiszen az utcáról betévedve 

ezzel találkozna először az, aki ide érkezik. Itt lenne a közösségi tér központja. A kapualjban 

és a nyári időszakban előtte lévő területen (terasz?) lehetne kialakítani. Székekkel és 

asztalokkal könnyen variálható teret érdemes létrehozni, ahol az élőzenének vagy 

kiállításoknak is lehet bármikor „helyet szorítani”. Ez több szempontból jól működő 

konstrukciónak tűnik. A nézők személyesen találkozhatnának kedvenc színészeikkel, vagy a 

háttérben dolgozókkal. Ezáltal jobb és közvetlenebb kapcsolatot építhet néző és színház. 

Gyorsabban és direktebb módon informálódhatnak a már repertoáron lévő előadásokról vagy 

az új bemutatókkal kapcsolatban. Nem titkolt cél, hogy az ide látogató emberek elsőkézből 

kapjanak tájékoztatást rólunk és előadásainkról, mindezt természetesen digitális formában. 

Olyan módon képzelem el, mint pl. ahogy a Nemzetitáncszínház kávézójában és aulájában 
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látható. Célszerű lenne, ha ez a kávézó helyet adna olyan egyéb programoknak, mint pl. 

felolvasóestek, rádiójátékok, gasztroszínház, író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók stb.  

Ezzel nézőszámot és nem utolsó sorban bevétel növekedést produkálhatna az intézmény. 

Persze egy ilyen kávézó nem csak a színház nézőközönsége előtt lenne nyitva. Olyan 

kialakítás lenne célszerű, ahol a vendégek függetlenül a színháztól is szívesen látogatnak 

vissza, beszélnek meg találkozókat, randevúkat, vagy csak egyszerűen jól érzik 

magukat...  
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RÁDAY UTCA, MINT OFF-BROADWAY 

A Nagymező utcai színházak összességét pesti Broadway-ként szokás emlegetni. Itt 

található többek között a Radnóti, a Thália, az Operett, Mozsár Műhely stb. Közelségük és 

kulturális értékeik miatt fontos szerepet töltenek be Terézváros egyik legimpozánsabb 

utcájában. Joggal lehetnek büszkék a kerület és Budapest lakói erre a változatos és izgalmakkal 

teli „művészeti olvasztótégelyre.”  

Ezen példából kiindulva, azt gondolom, hogy egy igazi Off-Broadway stílus életre 

hívása a Ráday utcában sokat változtatna a már most itt alkotó társulatok, színházak 

megítélésen, nemcsak a kerület, hanem a főváros részéről is. Itt összpontosulhatna egy olyan 

„alkotó műhely bázis”, ami egyedülálló lenne a mai hazai kulturális térképén. 

Mi is az az Off-Broadway: „New Yorkban az '50-es és '60-as években alakult 

"irodalmi", a Broadway és a Times Square részén kívül eső, 100 és 499 közötti férőhely 

kapacitású színházak gyűjtőneve az Off-Broadway. A megkülönböztetés a „hagyományos” 

Broadway-hez képest nem minőségi, hanem pusztán a teátrum befogadóképességen alapul.”  

Elsősorban az hozta életre ezeket a színházakat, hogy a Musicalek és zenés produkciók 

műfaja között másfajta előadások létrehozására is igény mutatkozott. Az Off jelző tehát nem 

azt jelenti, hogy rosszabb, hanem azt, hogy másfajta, a megszokottól eltérő. Amikor a POSZT 

alakult rögtön létrejött mellette a POSZT Off programsorozat is, ami olyan előadásokat, 

vizsgadarabokat hívott meg, akik az alapkritériumnak nem feletek meg (pl. nem köszínházi 

előadás). Tehát a részvételük indokolt volt Pécsen a szakmai szemlén, csak a szabályok miatt 

nem versenyezhettek.  

A Ráday utca, mint Off-Broadway elsősorban a kislétszámú befogadóképesség 

miatt adja magát. Másodsorban pedig a (pesti Broadway-től) nagy kőszínházaktól eltérő 

stílus, a szabadabb alkotási lehetőségek és a kísérletező kedv és igény miatt. Jelen 

pillanatban is olyan számban és olyan társulatok munkálkodnak ezen a környéken, hogy 

igazából már most így hívhatnánk ezt a területet. A Karaván Színház, a Stúdió K, a Púder 

Bárszínház, a Kettőspont Színház, és persze a Pinceszínház. Ha még a Bakáts téren található új 

játszóhely is kiépül a közeljövőben, akkor egy igazi kreatív energiákkal teli, izgalmas új 

kulturális terület jöhetne létre, vagyis a Ráday Off-Broadway. Akkora vonzerő lenne ez, hogy 

biztosra veszem hamarosan csatlakozni szeretnének olyan független alkotó műhelyek is, akik 

most állandó bázis nélkül ténykednek és építik közösségeiket. 
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HAZAI, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Ambícióim közé tartozik, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház bekapcsolódjon a 

nemzetközi színházi életbe. Ennek feltétele az együttműködések kialakítása és 

fenntartása, a fesztiválokon való megmutatkozás és a magas művészeti színvonal elérése.  

A kortárs magyar színház az utóbbi években elvesztette nemzetközi jelentőséget, kevés 

az olyan produkció, amely a határainkon túl is jelentőssé tud válni. A szakma gyakran 

megelégszik azzal, hogy saját közönsége igényeit kielégítse, valahogyan részt vegyen egy-két 

hazai fesztiválon, az igazi megmérettetés azonban hiányzik, nincs viszonyítási alap. A 

járványidőszakban elmaradó fesztiválok, találkozók a 2022/2023-as évadban újraindulnak, 

addig kell a Pinceszínháznak készen állnia mind befogadói, mind koprodukciós oldalon. 

Minden egyes nemzetközi fesztivál, minden egyes kapcsolat fontos, lényeges és 

hasznos, ha az adott színház, fesztivál minőségileg is megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi 

színházi fesztiválok száma igen magas, ezeket fel kell térképezni, olyan adatbázist kell 

létrehozni, amely bármikor hasznára válhat a színháznak. Mivel a kapcsolatépítés a nulláról 

indul, eleve meg kell határozni azokat a viszonyítási pontokat, amelyeket figyelembe kell 

vennünk, amikor létrehozunk egy-egy projektet. A nemzetközi piacra készülő „export” előadás 

létrehozása nagy körültekintést igényel: másfajta produkciót fognak az alkotók létrehozni pl. 

az avignoni színházi fesztiválra és mást egy Shakespeare fesztiválra. A magyar színészek 

általában (bár kerülnünk kell az általánosítást) jól képzettek, pontosak, szakmájukat kiválóan 

gyakorolják. A nemzetközi kapcsolatok viszont alapvetően változtatják meg a színházi 

emberek színházhoz való viszonyát: kilépnek a komfortzónából, kénytelenek leszenek 

nyelveket tanulni, egy ki nem kényszerített fejlődési folyamat indul be, magasabb szintre lép 

az alkotói munka. A viszonyítási alap megváltozik. A színész, rendező, vagy alkotó jól ismeri 

a magyar színházi szakma minden kis és nagy baját, a viszonyrendszereket, a helyet, ahová ő, 

mint egy puzzle-darabka beleillik. A nemzetközi színházi életben ellenben nem kell 

viszonyítási és viszonyulási alapokkal bajlódnia, számára mindegy, hogy az adott koprodukciós 

partnernek vagy fesztivált támogató országnak, régiónak, szervezetnek milyen a „felvevő 

képessége”: a szélsőségek kivételével bárki lehet partner. A nemzetközi színházi életben az 

alkotás kizárólag szakmai szempontú.  

Mivel kevés magyarországi színház vesz részt nemzetközi fesztiválokon és 

projekteben a Pinceszínház alkotói némi előnnyel indulnak, hiszen egy olyan területre 
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lépnek, amely kiaknázatlan ilyen szempontból. Szinte megmagyarázhatatlan tény: 

Magyarországon nagyon kevés a nemzetközi színházi fesztivál, lényegében hiánycikk a 

rendkívül színes magyar kulturális térképről. A kevés kivétel csak megerősít abban, hogy 

létrejöjjön egy jelentős nemzetközi színházi fesztivált. A leendő partnereinkkel egyeztetve 

körvonalazódott egy Nemzetközi Shakespeare Stúdiószínházi Fesztivál, amely a 

Shakespeare fesztiválok hálózatában is egyedülálló lenne. A projekt létrehozói jó partneri 

viszonyban vannak a gdanski (Lengyelország), a jereváni (Örményország) 

(szándéknyilatkozat mellékelve), a bitolai (Észak-Macedónia) (szándéknyilatkozat 

mellékelve), fesztiválokkal, igazgatókkal, szervezőkkel. Velük már fel is vettem a 

kapcsolatot, hogy egy budapesti Nemzetközi Shakespeare Stúdiószínházi Fesztivál 

létjogosultságáról beszéljünk. A fesztivál létrehozásával a Pinceszínház azonnal beléphetne a 

Shakespeare Fesztiválok hálózatába, amely jogosítaná a hálózatban részt vevő fesztiválokon 

való részvételre is. Fontos beemelni a projekt alapkoncepciójába az állandó mobilitást: mint, 

külföldi színházi emberek alkotnak Budapesten, magyar alkotók dolgoznak a 

partnerszínházakkal. Célom, hogy az igazgatói mandátum harmadik évére a Ferencvárosi 

Pinceszínház jelentős nemzetközi műhellyé váljon.  

A cél elérése érdekében monitorozni fogjuk (Tapasztó Ernővel) az EU-s projekteket, a 

színházi és összeművészeti fesztiválokat, a határon túli magyar színházi élet legjobb alkotóinak 

tevékenységét, partneri kapcsolatokra törekszünk az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 

színházakkal, a környező országok meghatározó művészeivel. A kulturális sokszínűség 

figyelembe vételével a minőséget tartom a legfontosabb fokmérőnek. A nemzetközi 

kapcsolatokat, az így létrejövő előadásokat, projekteket nem a kísérletezés, és legfőképpen nem 

szlogenek szintjén szabad kezelni, hanem a tényleges nézőszámban, fesztiválrészvételekben, 

esetleg díjakban kell mérhetővé tenni.  

Lényegi kérdés, a színházon belül a már bemutatott Nemzetközi kapcsolattartó felel az 

EU-s és nemzetközi projektek felkutatásáért, az EU-s projekteben való részvételért, nemzetközi 

fesztiválokon, műhelyeken, találkozókon való megjelenésekért, a koprodukciók gördülékeny 

megvalósításáért, a partnerkapcsolatok kialakításáért, a folyamatos nemzetközi 

kommunikációért, a színház főként angol nyelvű profiljának létrehozásáért, a Nemzetközi 

Shakespeare Stúdiószínházi Fesztivál megszervezéséért, és nem utolsó sorban figyelemmel 

kíséri a nemzetközi színházi élet lüktetését. (részletes leírás a Nemzetközi kapcsolattartó 

részben). 
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Koprodukciós lehetőségek 

Határon túli színházakkal, társulatokkal való együttműködések, nem csak a 

vendégjátékok lebonyolításának lehetőségei miatt fontosak. Koprodukciós előadások 

létrehozásában elengedhetetlen. Alapvető feladat, hogy ilyen partnerkapcsolatot is kialakítson 

a színház. Többek között a marosvásárhelyi Yoric Stúdióval, az Aradi Kamaraszínházzal, 

a Csíki Játékszínnel stb., és a New York-i 10 Thousand Steps Bookstore független 

színházzal (szándéknyilatkozat mellékelve). Velük olyan lehetőség nyílna meg a 

Pinceszínház életében, amely szakmai szempontból kiemelkedő lenne a hasonló kvalitású 

színházak sorából.  Folyamatosan törekedni kell az évadok során a hasonló kapcsolatok 

számának növelésére.  
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A PINCESZÍNHÁZ „TÁRSULATA” 

„Bár a Pinceszínháznak nincsen színésztársulata, a színházi hagyományoknak 

megfelelően az intézmény dolgozóinak közösségét társulatnak hívjuk.” (Pinceszínház 

Szervezeti Működési Szabályzata) 

 

A Pinceszínház mindenkori legnagyobb erejét a benne dolgozó személyek szakmai 

tudása és a professzionális közösségé kovácsolódása adja. Ehhez persze a „társulatnak” 

érdeklődő, nyitott, munkára éhes, egymásra és a világra kíváncsi emberekből kell állnia, akik 

megbíznak egymásban és a mindenkori fejlődést veszik „célba”. Motiválttá kell tenni őket. 

Szakmailag és gazdaságilag egyaránt. A munka során ki kell alakítani azt a közös nyelvet, 

amelyen mindannyian szívesen beszélnek. A különböző ágazatok munkáit segítve, külön-külön 

a maximális tudás birtokában, mégis egységként kell dolgozniuk. Ha egyetlen egy személy is 

kilóg ebből a sorból, az kihathat az egész színház működésére és megítélésére. Ők azok, akikkel 

napi szinten találkoznak az alkotó művészek, felkészültségük és tudásuk, feladatmegoldó 

készségük, hozzáállásuk tükrözi a Pinceszínház színvonalát is. Fontos tehát, hogy ezek a 

munkatársak, a „társulat” olyan személyekből tevődjön össze, akik a kijelölt színvonalon 

legyenek képesek teljesíteni. 

Személyes tapasztalatom alapján a jelenlegi dolgozók szakmai színvonala és 

tudása megfelel a fentebb leírtaknak és a további működést velük közösen képzelem el. 

 

Pinceszínház jelenlegi 2021. évi létszámkerete:  

                                          

Szakmai dolgozó:     8 fő 

Egyéb dolgozó:     2 fő 

Vezető (igazgató):     1 fő 

Összesen:       11 fő 
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Színészek, rendezők, alkotók 

A Ferencvárosi Pinceszínház „társulatán” túl, illetve a mellett a művészek, a fellépők 

és rendezők azok, akik meghatározzák a teátrum arculatát. Elfogultság nélkül kijelenthető, 

hogy minden tekintetben rendkívül erős szakmai színvonalon, nagy feladatok ellátására képes 

alkotók fordulnak, fordultak itt meg, olyan kimagasló tehetségű művészek, akiket a közönség 

méltán ünnepelhet. Habár nincs egy állandó „gárda” mégis sokukkal összeforrt mára az 

intézmény neve (Kaszás Gergő, Epres Attila, Vándor Éva, Juhász Réka, Szirtes Balázs 

stb.). A „futó” előadások tekintetében mindenképpen ezekkel az alkotókkal terveztem, 

az új bemutatók kapcsán pedig remélem, hogy ismét számíthatok együttműködésükre és 

állhatatos munkájukra.  
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ZÖLD SZÍNHÁZ 

Környezettudatosság 

A Ferencvárosi Pinceszínházban éves szinten rengeteg ember megfordul. Kezdve a bent 

dolgozó alkalmazottaktól egészen a nézők garmadáig. Ez a szám meghaladja a tízezer főt. Ezért 

a környezettudatosság olyan fontos tényező, amelyre nagy hangsúlyt érdemes fektetni. 

Az épületek működésének környezettudatossága 

Ennek felméréséhez szükség lenne egy energetikai vizsgálatra, amely rávilágítana 

azokra a pontokra, ahol a környezettudatosságot erősíteni kellene. Gondolunk itt a nyílászárók 

cseréjére, fűtésre, vízvezetékekre, a meleg vízellátásra, a villamoshálózatra stb. 

A napelemek hatékonysága köztudott, ha kiépítésére van mód, akkor ennek lehetőségét 

is mindenképp figyelembe kell venni. Célszerű lenne minél környezettudatosabbá tenni az 

épület gépészetét, ezzel csökkentve pl. a rezsi költségeket. Erről bővebben csak akkor lehet 

nyilatkozni, ha pontos ismereteink vannak az épület teljes gépészetéről. Beleértve a színpad 

gépparkját is. Ennek pénzügyi előteremtése elsősorban pályázati úton történne. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Külön kell választanunk a színház működéséhez szükséges dolgok szelektív gyűjtését 

és a nézőtér, büfé környékén használt termékek szelektív gyűjtését. A színház nézőforgalmi 

részén (aula, wc, büfé) szelektív hulladék tárolókat helyeznék el. A büfé üzemeltetőjével 

szeretnénk közös nevezőre jutni, hiszen az újrahasznosítás szempontjából nem mindegy, hogy 

pl. műanyag vagy üveg, esetleg fém palackból készült italt forgalmaz. A legjobb az lenne, ha 

a nézőkhöz és a színházi dolgozókhoz már semmilyen káros és újra fel nem használható 

anyagot tartalmazó termék nem juthatna el. Ennek kidolgozásában és kivitelezésében 

szoros együttműködésre lenne szükség. 
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Jegyvásárlás 

Szeretném a papír alapú jegyeket - amennyire mód, és lehetőség nyílik rá -, idővel 

kivezetni a forgalomból. A nézőinket arra buzdítanám, hogy ha lehetőségük van rá, ne papír 

alapon vegyék meg jegyeiket, hanem a színház applikációján keresztül (marketing résznél 

található Ferencváros KulturApp-ban részletezem) vagy egyéb online módon és ezeket a 

jegyeket megvásárlás után ne nyomtassák ki, hanem akár okostelefonon keresztül felmutatva 

érvényesítsék a digitális leolvasó készülékkel rendelkező munkatársainknál. A következő 

évadok során amennyiben bevezetésre kerül egy bérletrendszer, akkor ezen nézőink egy 

erre kijelölt kártyarendszerben kapnák meg a jegyeiket, melyeket nem kellene évről évre 

megújítani, hanem csak az aktuális évad új bérletes előadásai kerülnének feltöltésre. Ez 

mindenki számára egy gyorsabb és kedvezőbb megoldás lehetne, hiszen ezeket a feltöltéseket 

nem csak személyesen, hanem online módon is lehetne eszközölni.  

Irodai eszközök 

A home office bevezetése - amire az elmúlt időszakban a Pinceszínház is kényszerült -

, nem csak rossz érzéseket hagyott bennünk, hanem új lehetőségeket is nyitott előttünk. Az 

online kapcsolattartási alternatívák sokszínűségének köszönhetően egyre jobban és okosabb 

lehet a munkákat ki és megszervezni. Ezen új felületek megismertetése, bevezetése és 

elsajátítása jobb munkakapcsolatot eredményez. Célszerű tehát az álltaluk kínált lehetőségek 

kiaknázásával, minél előbb bevezetni ezeket az applikációkat, programokat, felületeket (Zoom, 

Google alkalmazások, Trello), hogy a rendezőasszisztensek és a művészeti titkár a színészek 

és a műszak felé való kommunikáció a későbbiekben digitális formában történhessen.  

A napi kommunikáció (próbatábla) (heti próbatábla) még mindig a megszokott 

papír alapon kinyomtatva történik. Ezt is szeretném a jövőben átgondolni és lehetőség 

szerint megszüntetni. Hiszen a sok kicsi sokra megy. Persze az irodai munkának vannak 

olyan szegmensei, amik nem engedik meg, hogy csak virtuális módokon kommunikáljanak a 

munkatársak. (szerződések, számlák, szövegkönyvek, egyéb dokumentációk stb.). De az 

igények felmérése és kiértékelése után érdemes átgondolni, hogy hol és hogyan érdemes 

digitális formában fenntartani a közös kapcsolatot.  
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Díszlet 

Sok esetben megfigyelhető, hogy az elmúlt évadok díszletei, miután az adott produkció 

„lejátszik” selejtezésre kerülnek és legtöbbször faanyagként, vagy hulladékként végzik. A 

Pinceszínháznak nincs arra kapacitása, hogy évekig tárolja ezeket a rekvizitumokat. Mégis 

érdemes arra ösztönözni a munkatársakat, hogy minden olyan díszletelem ami később 

akár évek múlva is felhasználható lesz egy másik produkciónál, azt minden esetben 

próbáljuk megőrizni és újrahasznosítani. Ennek eléréséhez szükség van a tárolási 

lehetőségek pontos felmérésére. A Pinceszínház belső díszlet és bútorraktára erre nem 

használható, a jelenlegi állapotában semmiképp. Csak a külső helyszíneken (Bakáts tér) 

megoldható ezeknek az elemeknek a tárolása. Mivel ezek a díszletelemek általában több milliós 

tételek, újrahasznosítva jelentős mennyiségű pénzt lehetne megtakarítani.  

Digitális adattár 

Az évek alatt használt kellékekkel, jelmezekkel általában ugyanaz történik, mint a 

díszletelemekkel, leginkább hulladékként végzik, elsősorban a tárolási problémák miatt. 

Javarészt egy idő után a különböző tárakban felhalmozott tárgyak és ruhák a lebelsőbb 

területekre szorulnak ki és a „feledés homályába” vesznek. Az is okozhatja ezt a jelenséget, 

hogy időről-időre a kellék és jelmeztárak vezetői cserélődnek, akár úgy is hogy értékes 

tudásukat nem adják tovább. Ezen leginkább egy alapos leltározás segíthet. És ha már 

leltározás, akkor mindenképpen olyan formában, hogy az összes ilyen jellegű tárgy és 

ruhadarab (mérete és tulajdonsága szerint osztályozva) digitálisan bekerül egy 

adattárba. Ezt az adattárat minden a Pinceszínházba érkező alkotó munkatárssal 

megoszthatjuk és így pontos képet kaphatnak arról mire van és mire nincs szükség a 

következő produkcióhoz. Ettől mindenki számára könnyebb és hatékonyabb 

munkavégzés várható.  
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Közösségi finanszírozás 

A közösségi finanszírozás az egyik legjobb újrahasznosítási módszer, amely egy új 

izgalmas módja a nézők bevonásának a színház alkotói folyamataiba. Ha egy új produkciót 

készít elő a színház általában rengeteg mindenre szükség van. Pl. egy kellékesnek legtöbbször 

sok munkába telik felkutatni azokat a tárgyakat, amit majd az előadás során felhasznál. Jó 

esetben mindezt a kelléktárból gyűjti össze. De ennek a raktárnak is végesek a kapacitásai. Amit 

nem tud beépíteni az előadásba (hibás, van csak nem jó a színe stb), vagy nincs olyan, azt 

kénytelen megvásárolni. Ezért, ha nem is minden esetben, de sokszor fordulhatnánk a 

nézőkhöz, akár vállalatokhoz is, hogy ajánlják fel számukra már felesleges tárgyi eszközeiket. 

Szerintem sokan élnének ezzel a lehetőséggel, és örömmel vennék, ha a padláson porosodó, 

nagymamától örökölt tárgyi emlékeik új felhasználási formában megjelennének egy színházi 

előadásban. A színház számára anyagilag biztosan megtérülő lenne az ilyen vállalkozás. 

Erre akár érdemes lenne felépíteni egy egész közösségi média kampányt, ami közvetlen és 

személyes kapcsolatot teremt a nézővel. 

Színház, mint misszió (esélyegyenlőség) 

Nagy szükség van arra, hogy a színház mindenki számára elérhető legyen. Ne csak a 

kerekesszékesek tudjanak bejutni a nézőtérre, hanem a siketek és nagyothallók, a vakok, és 

egyéb fogyatékkal élő embertársaink is. Kötelességünk számukra megfelelő és élvezhető 

módon átadni a színház élményét. Ennek érdekében felveszem a kapcsolatot a Sinosszal 

(Siketek és Nagyothallók Országos Szövetkezete) és Vörös Zsolttal, akivel személyes, jó 

kapcsolatot ápolok az ország egyik legjobb és legtöbbet foglalkoztatott színházi jeltolmácsa. 

Szerintem fontos, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, az előadásokat 

akadálymentesítve játsszuk. Többször megtapasztaltam, hogy ezen embertársaink milyen 

maradandó élményeket szereznek egy - egy ilyen este kapcsán.  

Továbbá felvenném a kapcsolatot a 90 decibel project-el, az ő segítségükkel tehetnénk 

akadálymentessé színházi előadásainkat a látássérült nézőink számára.  

Az audionarráció a következőképpen történik: egy mobil applikáció segítségével a 

narrációt végző kolléga hangja közvetlenül a mobilkészülékre továbbítódik. Ehhez nincs másra 

szükség, mint egy erős wi-fi hálózatra és így az audio tartalom a felhasználó okostelefonján az 
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alkalmazás segítségével mobil vevőegységgé alakul át. Előfordulhat, hogy nem minden 

látássérült néző rendelkezik ilyen okos telefonnal. Ebben az esetben a színház biztosítja a 

megfelelő mobileszközöket ezen látássérült embertársaink számára. Az előadások előtt 

színpadon úgynevezett bejárási lehetőséget biztosítanánk, ahol a látássérült nézők 

megismerkedhetnének a színpad felépítésével, díszletelemeivel, bútorzatával, kellék és 

jelmez használatával.  

 

A színház missziós feladatait nem csak az akadálymentesített előadások létrehozásával 

érdemes erősíteni. Olyan helyi és országos adomány gyűjtő akciókban is szükséges részt venni, 

amik mellett szívesen vállalnánk akár a lebonyolító szerepét is. Ilyen például az évek óta 

nagyon jól működő cipős doboz akció, melynek egyik állomása lehetne a Pinceszínház. 

Személy szerint fontosnak tartom felkarolni azokat a kezdeményezéseket, amelyek 

embertársainkat jobb egészségügyi, életmentő beavatkozásokat segít elő. 2015-ben ezért 

vállaltam el, hogy megrendezzek az akkori Bartók Kamaraszínház vezetésével Dunaújvárosban 

egy jótékonysági estet, melynek célja Pecsét István külföldi gyógyíttatásának finanszírozása 

volt. Rengeteg dunaújvárosi művész vett részt ezen az esten, (Quimby, Koszi Janka, Kelemen 

Angelika, Koós-Hutás Áron stb.) felajánlva fellépti díjukat, illetve az egész est bevételét. 

Hihetetlen jó érzés volt arra gondolni, hogy amit mi aznap este csinálunk, azzal egy emberéletet 

menthetünk meg, és öröm volt látni azt a rengeteg nézőt, akik azért jöttek, hogy támogassanak 

minket célunk elérésében. Véleményem szerint hasonló összefogással ugyanekkora célokat 

tudunk elérni a Pinceszínházban is. Célom felkarolni az ilyen kezdeményezéseket, és 

ezáltal növelni a társadalmi felelősségvállalást.  
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MARKETING 

Megújuló arculat 

Mint ahogy azt már fentebb is említettem, fontos az egységes arculat kialakítása. A 

plakátok színvilága, a logók, a betű típusa és karakterisztikája ugyanolyan kell, hogy legyen 

mindenütt. Olyan arculatot érdemes kialakítani, amit már messziről megismer a néző, mindezt 

új és izgalmas formába ágyazva. A Pinceszínház sok szempontból szerencsés helyzetben van. 

Az egyik ilyen, hogy szinte bárkit meghívhat a következő előadásba, mint közreműködő. Persze 

az anyagi és egyeztetési feltételeket szemelőt tartva. A nézők többsége arra kíváncsi elsősorban, 

hogy kik lépnek fel a következő új bemutatókban, hiszen velük találkoznak majd esténként a 

színházban, őket látják a színpadon, belőlük alakulnak ki kedvenceik. Az előadás közben 

hozzájuk társítják a figurákat, karaktereket, a megszemélyesített alakokat. Velük együtt sírnak 

vagy nevetnek, adott esetben őket „utálják” a nézőtérről. Ezért a közreműködők arcainak 

megjelenése és a velük való előadások hirdetése fontos tényező. Célszerű ezt kiaknázni, 

érdemes már jóelőre „belebegtetni”, hogy kik lesznek azok, akiket láthat a következő évadban 

a nagyérdemű. Nem beszélve a rendezőkről. Ezért fontos, hogy az új évadok bemutatóinak 

alkotógárdája már az előző évad vége felé fel legyenek kérve. És ha mindez a rendelkezésre áll 

egy összefogó kampányt kell beindítani. Sajtótájékoztatót kell tartani, cikkeket, riportokat 

felvenni, a különböző social media felületeken új az évaddal kapcsolatos tartalmak kell 

elhelyezni stb.  

A Kisképző bevonása a Pinceszínház új arculatának kialakításába szerintem elég 

ésszerű lenne. A két intézmény közelsége és a kreativitás jobb kiaknázásának lehetőségei is ezt 

predesztinálja. Fel kell mérni az együttműködés lehetőségeit, mind a tanárok, mind a diákok 

részéről. Eleinte kisebb munkákba érdemes bevonni őket, pl. a közönségfogadótér tervezése... 

Úgy vélem, ha gyümölcsöző lesz mindkét fél számára az együttműködés, érdemes 

a későbbiekben akár egy egész évad arculatát velük közösen kitalálni és megalkotni.   
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Plakátok, szórólapok 

A rendezőkkel és a grafikus munkatársakkal közösen egy egységes formavilágú, 

figyelemfelkeltő, informatív plakátot, vagy annak tervezetét kell kitalálni. Erre a reklámozás 

miatt óriási szükség van. Az új évadban készülő összes darabot célszerű együtt is hirdetni a 

benne szereplő alkotók központi formanyelvével. Ezeket a plakátokat a darabok 

mondanivalójával összhangban az adott karakterekkel közösen kell létrehozni.  

A repertoáron jelenleg fellehető plakátok, szórólapok nem képeznek egy igazi egységet. 

Ennek egyik oka az, hogy produkciónként más-más grafikus lett felkérve. Hogyan is 

várhatnánk el ennyi különböző ízlésű embertől közös formanyelvet. Célszerű tehát erre a 

feladatra egy embert alkalmazni. Amennyiben ez kivitelezhetetlen akkor a stílust a színháznak 

kell kitalálni és ahhoz ragaszkodni. Csak így biztosítható a már említett jól felismerhető 

letisztult arculat.    

A plakátok elhelyezése most nagyon szűk keresztmetszeten mozog. Személy szerint 

ritkán találkozom az utcán Pinceszínházas plakáttal. Ferencvárosban sétálva is csak néhol 

fedezem fel őket. Az is lehet, hogy én nem járok arra, ahol vannak. Mindenesetre a nagy 

hirdetőtáblákon, oszlopokon inkább más színházak hirdetéseit látom. Tudom, hogy az erre 

szánt anyagi keret nem engedi meg, hogy akár a Karinthy Színház szintjén legyenek kint a 

Pinceszínház plakátjai. Mégis azt gondolom vannak köztes megoldások. A rendelkezésre álló 

felületeket talán jobban ki kellene használni. A lehetőségek felmérése elengedhetetlen.   

Jegyiroda 

Az egyik legfontosabb helyszín a nézőkkel való közvetlen kapcsolattartásra a jegyiroda. 

Ezért ennek a helynek tükröznie kell a színház színvonalát és közérthető, értékes 

információkkal kell szolgálni a nézők felé. Olyannak kell lenni ahová, ha bárki betéved, jó 

hangulatban, jó környezetben, jó energiákkal találkozik. Egy ilyen helységnek nem csak az 

információáramlás az elsődleges feladata. A havi műsor, szórólapok, évados – produkciós 

plakátok megjelenése szempontjából a környezettudatosságot kell szem előtt tartani. Ezért, ha 

lehetőség nyílik rá, a jegyirodán belül mindezeket digitális módon érdemes tálalni.  

A jelenlegi jegyiroda a színház épületén belül működik, olyan formában, hogy 

egyszerre jegyiroda, jegypénztár, gazdasági irodarész és pénztár. Kapacitásának felső 
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határát már régen túllépte. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy hol lehet egy új 

jegyirodát kialakítani. Fel kell mérni a lehetőségeket és - akár az új helyen - a Bakáts 

téren való elhelyezést is latba venni.  

Honlap, közösségi média 

Szerintem - minden bántószándék nélkül - a Pinceszínház online platformjai jelenleg 

kissé elavultak és talán egy laikus is látja, hogy ráfér a „ráncfelvarrás”. A színháznak könnyen 

érthetően és egységesen érdemes kommunikálni a nézőivel. A különböző platformokon 

használt betűk, plakátok, szórólapok, formák, színek, feliratok stb. vagyis a megjelenési formák 

egységesítése elengedhetetlen, hogy ugyanazt a minőséget és arculatot közvetítse a színház. Így 

könnyen egy mindig megtalálható, felismerhető, letisztult arculattal találkozhat bárki, aki 

ezekre az oldalakra téved.  

A honlapot érdemes izgalmasabbá tenni. Változó képekkel, több információval, 

elérhető riportokkal, videókkal, nagyobb felbontással, bejelentkezésekkel... Mivel 

szerkesztettem már ilyen honlapot, tudom, hogy nem a pénzen, hanem a belefektetett energián 

múlik az, hogy milyen lesz a végeredmény.  

A közösségi médiák, mint facebook, instagram követőinek növelése elengedhetetlen. 

Nagyon sok néző a social media felületeken jut értékes információkhoz. Tehát a velük való 

kommunikáció és információ áramlás az egyik legfontosabb. A megjelenéseket napi szinten 

rendszeresíteni érdemes, a tartalmakat folyamatosan frissítve és minél érdekesebben kell 

tálalni.  

Egy saját youtube csatorna a mai világban izgalmas új utakat nyit a néző és a színház 

között. Jelenleg nincs ilyen csatornája a Pinceszínháznak (legalábbis én nem találtam). Ennek 

előnyeit és fontosságát részletezni a mostani online térbe áthelyezett színházi világban 

felesleges. A rendszeres megjelenés és tartalomgyártás ide is elengedhetetlen. Minden 

bemutatóval kapcsolatosan érdemes feltölteni riportokat, kulisszatitkokat... De kedvező lehet 

az is, ha a színházban megforduló művészek önálló ötletekkel, gondolatokkal, versekkel, 

monológokkal stb. jelentkeznek be online nézőinknek. Készülhetnének olyan kisfilmek, amik 

a háttérben dolgozó szakemberek megismerését is elősegítené. Ezáltal a nézők közvetlenebb 

kapcsolatot ápolhatnának a Pinceszínház munkatársaival és a visszajelzések is jobban és 
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pontosabban érkezhetnének el hozzánk. A készülő produkciókhoz kapcsolódó werkfilmek 

és a próbafolyamat különböző szakaszainak állomásait bemutató epizódok is 

színesíthetnék az online kínálatot.  

Applikáció  

Sok színház, pl. a székesfehérvári Vörösmarty vagy a Vígszínház is létrehozott saját 

applikációt. Ezen keresztül akár naprakész információkat tudnak megosztani nézőikkel, pl. egy 

betegség esetén elmaradt előadás pótlásáról, kulisszatitkokról, esetleg személyes 

eseményekről, mint születésnap, névnap, esküvő stb. Megnézhetik, hogy melyik előadás a 

legnépszerűbb, milyen előadásokra lehet jegyet váltani és csatlakozhatnak a hűségprogramhoz 

is. Igazából majdnem ugyanazt kapják, mint egy honlapon keresztül és mégsem, hiszen ezek 

sokkal kompaktabb és könnyen kezelhető alkalmazások. 

Egy ilyen applikáció létrehozása a Pinceszínház jövőbeni életében elengedhetetlen, 

hiszen érdemes figyelembe venni a jelenkor szokásait. Manapság szinte mindenki zsebében ott 

lapul az okostelefon, amin a legtöbb estben appokat használunk és nem külön-külön rákeresünk 

a böngészőn keresztül egy-egy eseményre, információra vagy oldalra. 

Egy olyan appot célszerű fejleszteni, ahol minden a színházzal kapcsolatos 

információ könnyen és értetően van tálalva, olyat, amin keresztül jobb, naprakészebb és 

izgalmasabb a kapcsolattartás alakul ki a felhasználók és a színház között. Ha ez 

megvalósul biztos vagyok benne, hogy nagyobb lenne a színház látogatottsága. Ezáltal 

könnyen növelni lehet a nézőszámot és így a jegybevételt is. 

„Ferencváros KulturApp” 

Természetesen létre lehet hozni a színháznak egy külön applikációt, de mennyivel 

életszerűbb nem csak a színházat beletenni, hanem pl. az FMK-t, a Dési-t, a MeGKöT-öt, illetve 

a kerület összes múzeumát, kiállítóhelyét és természetesen a kulturális eseményeit... Mindenről 

naprakész információval rendelkezhetne a felhasználó. Külön fül alatt szerepelhetne a színház, 

koncert, mozi, kiállítás, múzeum stb. (a forma és név kitalálandó). Ha az összes ilyen intézmény 

részt venne a fejlesztésben, anyagilag egy sokkal jobban fenntartható konstrukció jönne létre. 
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A különböző intézmények között a kommunikáció és az együttműködés is javulna. Nem 

beszélve a fejlesztőket sem külön-külön intézményenként kell ebben az esetben alkalmazni, 

fizetni. Egy központi rendszer lenne, amihez minden intézmény hozzáfér.  Így az aktuális, 

vagy bármely más változásokat pillanatok alatt közölni lehetne a felhasználókkal. Ezzel 

egyfajta különleges és izgalmas új kulturális élet jönne létre, amely gyorsan elérhetővé 

válna nem csak a kerületi lakosok számára.  

Gerilla marketing 

Egy előadás reklámozásához nem csak a jól megszokott és bevált formák 

alkalmazhatóak. Sokszor találkozunk olyan videókkal a közösségi médiában, ahol egy adott 

produkció részletei, rendhagyó módon kerültek bemutatásra. Mondjuk egy főtéren egyszer csak 

valaki elkezd táncolni egy koreográfiát, majd szépen lassan a bámészkodók közül többen 

becsatlakoznak és a végén már egy kisebb tömeg táncolja ugyan azt. Az ilyen megmozdulások 

mindig látványosak és figyelemfelkeltők. A Pinceszínház életében azonban ritkán fordul elő 

olyan előadás, ami ennyire látványos lehet. Talán nem is ez a legmegfelelőbb ilyen jellegű 

megmozdulás, hanem pl. olyan, mint amikor 2019. április 11.-én a költészet napján ezer diák 

énekelte az Örkényszínház művészeivel a József Attila Tiszta szívvel című versét. Azóta az 

erről készült videót több mint 7000 néző látta. Tehát úgy vélem, előre jól kitalált módon és 

formában mindenképpen érdemes ilyen „performansz” jellegű gerilla marketinggel is új 

nézőket toborozni a színház számára. 

Digitális megállítótáblák 

Hosszútávú tervemben szeretnék arra kísérletet tenni, hogy interaktív digitális 

felületeket hozzunk létre, amelyek izgalmasabb, új formában szólítják meg a nézőinket. Ezeket 

a megaállítótáblákat a Ráday utca különböző pontjain gondolnám elhelyezésre, mintegy 

összekötve a Török Pál utcai épületet és a Bakáts tér új játszóhelyét. Olyan felületek lennének 

ezek, mint amikkel naponta találkozunk a plázákban. Ha senki nem ér hozzájuk folyamatosan 

láthatóak a színház plakátjai, a produkciók ajánlói, játszási időpontok... Ha viszont valaki 

megérinti az adott felületet lehetősége van többet megtudni az előadásokról, a színház 
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épületéről, a kedvezményekről, hírekről vagy akár letölthet játékokat, interaktív sétákat, ahogy 

azt József Attila Emlékhelyen keresztül is megteheti az arra látogató. Olyanok lennének ezek a 

táblák, mint egy honlap felülete, csak sokkal direktebb módon kaphatnánk információkat.  

Természetesen ezt is létre lehet hozni csak a Pinceszínháznak, de itt is életszerűbb ha 

más alkotóműhely mint pl.: a Karaván, Stúdió K, Kettőspont stb. is megtalálható a felületen. 

Persze nem csak a színházakat, alkotóműhelyeket lehet beletenni, hanem a már fentebb említett 

intézményeket is, így anyagilag egy sokkal jobban fenntartható konstrukció jönne létre. Ezáltal 

szintén javulna a kommunikáció és az együttműködés a különböző intézmények között. A 

megállítótáblák kialakításához megkeresném a megfelelő szakembereket a szponzorációs 

partnereket és pályázati úton is lehetőségeket keresnék a beruházás finanszírozására. 

A jövő számtalan lehetőséget kínál az ilyen jellegű megállítótáblák szükségeségére. 

A kültéri hirdetőoszlopok, óriásplakátok előbb-utóbb ilyen táblákra lesznek lecserélve, 

egyrészt a környezetkímélés, másrészt a nagyobb információáramlás szempontjából. 

Persze nem lesz mindegyik interaktív. Ezzel a megoldással - kissé előre gondolkodva - a 

jövő nézőit szólítanám meg.    

Színház, mint új brend 

Egy új brend kialakítása egy hosszabb folyamat következményeként lehetséges. Ilyen 

színházi brendeket az elmúlt időszakokban a Katona József Színház, a Radnóti Színház vagy 

például a székesfehérvári Vörösmarty Színház is elkezdett. Egy ilyen forma kialakítása a 

Pinceszínház nézőinek is érdekes és kívánatos lehet. Többféle irányok léteznek, ezért nem is 

lehet kijelenteni, hogy mi az, ami biztosan elnyeri a közönség tetszését. De talán nem a 

klasszikus irányvonalat kell követni, ami a bögrék, pólók, tollak forgalmazásában „fullad ki”.  

Érdemes olyan utat keresni, ami az előadás központú brend felé mutat. A nézők szeretnek 

magukkal hazavinni emléket egy előadásról. De talán még jobban tetszeni fog ezen nézőknek, 

ha nem egy, az előadás címével ellátott bögrét, hanem az előadáshoz köthető tárgyakat 

vihetnének magukkal. Csehov: A szerelmes hal című darabjában Kiss Csaba rendezésében 

Györgyi Anna egy egész rétest készít előadás közben a színpadon. A darab végén aztán ezt a 

rétest szolgáljak fel a nézőknek, mint egyfajta útravaló. Ennél közvetlenebb ajándékot aligha 

vihet haza egy színházból a néző. Sajnos nem lehet minden előadáshoz rétest sütni, és ezeket a 
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réteseket nem is lehet értékesíteni, hiszen nem ezzel a céllal jöttek létre. De biztos vagyok 

benne, hogy van olyan az előadáshoz köthető tárgy, amit szívesen vinne haza, akár estéről estére 

is. Olyat is el tudok képzelni – hiszen már létezik – hogy a kijátszott előadás különböző kellékeit 

árverésre bocsájtja a színház. Sok néző örülne neki, ha egy olyan tárgyal gazdagodna az élettere 

ami egy számára fontos előadás részét képezte egykor. Ezeknek a tárgyaknak a legjobb 

formáit marketingesek bevonásával érdemes kialakítani. Ők kisebb kutatómunka 

eredményeképpen pontosabb képet tudnak festeni arról, mire lenne leginkább igény.  
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GAZDASÁGI STRATÉGIA 

Ferencvárosi Pinceszínház gazdasági stratégiája 2021-2026 közötti időszakra 

A Ferencvárosi Pinceszínháznak, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervnek két fő bevételi forrása van: Önkormányzati támogatás, saját bevétel 

(jegybevételek, saját előadások értékesítése). A Ferencvárosi Pinceszínház gazdasági, valamint 

a belsőellenőrzési feladatait az Államháztartási törvény és a hatályos szervezeti és működési 

szabályzat (SZMSZ) szerint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK) látja el. 

A Ferencvárosi Pinceszínház gazdálkodásának 2021. évre tervezett költségvetése 

Bevételek: 

- Önkormányzati támogatás:   114.828.000- Ft 

- Támogatás értékű működési bevétel: 

- Működési jegybevétel:   11.430.000- Ft 

- Összesen:     126.258.000- Ft 

Kiadások: 

- Személyi juttatások:   60.130.000- Ft 

-  Munkaadókat terhelő járulékok: 9.628.000- Ft 

-  Dologi kiadások:   55.000.000- Ft 

-  Beruházások:    1.500.000- Ft 

-  Összesen:    126.258.000.- Ft 

Létszámkeret: 

- Szakmai dolgozó:   8 fő 

-  Egyéb dolgozó:   2 fő 

- Vezető (igazgató):   1 fő 

- Összesen:    11 fő 
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Bevételek a 2018-2021 közötti időszakban  

Bevételi táblázat 

 

Bevételek 2018. 

 

2019. 

 

2020. 

 

2021. 

tervezett 

Önkormányzati 

támogatás 

 

91 624 

 

143 687 

 

 

94 757 

 

 

114 828 

  Eu. támogatás     

Pályázati 

támogatás 

 

18 811 

 

15 000 

 

57 800 

 

 

Egyéb 

bevételek 
208  9 479 

 

Működési 

bevételek 
 

 

16 332 

 

26 738 

 

5 704 

 

11 430 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bev. 
 7 953   

Összesen 126 975 193 378 167 740 126 258 

 

Bevételi diagramm 
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A fenti táblázati és diagrammi adatokból látható, hogy az elmúlt időszakban az 

önkormányzati támogatások között többtízmilliós különbségek voltak egyik évről a másikra. 

2018-as évben 91.624.000- Ft, 2019-ben már 143.687.000- Ft, ami 52.063.000- Ft-os 

(56,82%) emelkedést jelentett. A 2020-as évben az előzőhöz képest 94.757.000- Ft-ra ment 

vissza, ami 48.930.000- Ft-os (36,24%) csökkenést hozott. A mostani 2021-es támogatás 

összege 114.828.000- Ft, ami ismét 20.071.000- Ft-os (21,18%) emelkedést jelent. 

Az összes bevétel szempontjából már nem ennyire hullámzok az adatok. A 2018-as 

évhez képest 2019-ben 66.403.000- Ft-os (52,29%) összbevételi növekedés látható, 2020-ban 

pedig 25.638.000- Ft-os (13,25%) csökkenés vehető észre. Ehhez jön még hozzá egy szintén 

bizonytalan tényező, a pályázati támogatások mértéke. Ami 2020-ban volt a legmagasabb 

57.800.000- Ft, ami majdnem négyszerese az előző évben elnyert összeghez képest.  

Egy olyan színházban, mint a Pinceszínház, ahol átlagosan 5 M Ft-ból készül el egy új 

bemutató 66 M plusz vagy 25 M mínusz teljesen fel tudja borítani a „rendes” működést. 

Destabilizál és kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot eredményez, melynek 

következményei a későbbi évadokra is hatással lehetnek. A COVID helyzet is eléggé 

megtépázta a működési bevételeket, ami valószínűleg lassan fog visszaállni eredeti szintjére. 

Ez egy igen nehéz gazdasági helyzet!  

Fontos tehát, hogy ezeknek a változóknak kilengései minél kisebbek legyenek az 

elkövetkező időszakban. Ennek érdekében az önkormányzat stabil anyagi támogatásának 

kialakítása elengedhetetlen. Nem csak a jó partnerkapcsolati viszony vagy a művészeti munka 

magasszínvonalú igénye miatt lényegi kérdés ez, hanem azért is, hogy az önkormányzat 

igazán sajátjának érezze – a kerület lakosaival egyetemben - a Ferencvárosi Pinceszínházat. 

Hiszen, ki akar áldozni anyagilag egy olyan intézményre, ami csak a pénzt viszi és nem ad 

vissza semmit. A következő szegmens az intézmény gazdasági működésének stabilizálására a 

bevételek folyamatos növelése és a kiadások gondos tervezése, amikre szintén nagy hangsúlyt 

kell helyezni. Folyamatosan keresni kell a működési bevételek növekedési lehetőségeit, 

ugyanakkor a megtakarítási lehetőségeket is szem előtt kell tartani. E két feladat párhuzamos 

értékelése során kellett megtalálni azokat a kereteket, melyek biztosítják a minőségi szakmai 

munka elvégzését. 
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SAJÁT BEVÉTELEK NÖVELÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2021-2026 

Vendégjátékok 

A bevételek növelése több irányból történhet. Az egyik ilyen stratégiai lépés a 

vendégjátékok forgalmazásának jobb kiaknázása. Azért is tűnik ez ésszerű lépésnek, hiszen a 

színház által közölt adatokból kitűnik, hogy az elmúlt 3 évben csak 2019-ben volt összesen 3db 

ilyen jellegű előadása az intézménynek. Tehát időszerű ezen a „szokáson” változtatni. Ennek 

érdekében olyan rentábilis produkciókat kívánatos létrehozni, amelyeket könnyen és 

gazdaságosan lehet utaztatni és üzleti alapon minimum „önfenntartóak”. A már bemutatott 

előadások technikai feltérképezését, forgalmazásának körülményeit is meg kell vizsgálni. 

Amennyiben megfelelnek az előbb felsorólt kritériumoknak szintén érdemes utaztatni őket. 

Hiszen ezek az vendégjátékok növelik a Pinceszínház ismertségét és kulturális kapcsolatainak 

számát. Jövőbeli koprodukciós partnereket hoz, akikkel gazdaságilag kedvezőbb, szakmailag 

színvonalasabb előadásokat tud felmutatni az intézmény. Cél, hogy a Pinceszínház 

vendégjátékaival hazai és nemzetközi repertoárja folyamatosan bővüljön, referenciái 

pedig minél jobban erősödjenek. 

Nézőszám megőrzése és növelése 

Figyelembe véve a 2018-as és 2019-es évet (2020 a COVID miatt nem releváns érték) 

a kapott adatok alapján a következő értéket rajzolódnak ki. 2018-ban 129 db székhelyi 

előadásán 9444 néző fordult meg. 2019-ben 158 db székhelyi előadásán 9233 néző. Ha a két 

terem befogadóképességének átlagát (92 fő) vesszük, akkor 2018-ban 79,5 %, és 2019-ben is 

65,5%-os nézettségi adatokat kapunk. Ezek az adatok óvatos becslésekkel is biztosan növelhető 

lesz a következő 5 év során (ha nem jön egy 4.-ik hullám).  Nem csak a fentebb említett 

vendégjáték számainak emelésével, hanem a székhelyi előadások és programsorozatok 

változatos kínálatával is.  

Nézőszámot olyan módon is lehet növelni, ha a Pinceszínház különböző új 

alternatívákat kínál fel közöngének. Ilyen lehet pl. egy rendhagyó előadássorozat, 

felolvasószínház, rádiójátékok, sanzonestek, közönségtalálkozók, könnyűzenei fellépések, 
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interaktív játékok stb. Ezért ilyen jellegű kínálatot célszerű beilleszteni a színház jövöbeli 

működésébe. Biztos vagyok abban is, hogy a Freeszfe Egyesület vizsgaelőadásai is új nézőket 

fog „bevonzani”, olyanokat, akik eddig nem mutattak érdeklődést a Pinceszínház repertoárja 

iránt.  Természetesen a már meglévő nézőket nem szabad elveszíteni. Emiatt is fontos, hogy az 

immár szeptemberben 55. évadát kezdő Benkó Dixieland Band, a Dixie Klub továbbra is nagy 

szerepet töltsön be a színház életében. És fontosak persze azok a színdarabok is amiknek neve 

mára már szinte egybeforrt a Pinceszínházéval (mint pl. a 200. fellépésén túl lévő Bányavirág 

előadás). Cél, hogy választékosabb műsorkínálattal egyre többen látogassanak el a 

színházba, ahol mindenki találja meg azt, ami neki szól, ezzel növelve a nézőszámot és 

nem mellesleg a jegyárbevételt is. 

Jegybevétel növelése, bérletrendszer 

 

A lenti táblázat adataiból kirajzolódik a következő 5 év becsült jegybevételének 

egyenletesen emelkedő mértéke. Óvatos kalkuláció mellet a 2018-as nézetséghez képest 

majdnem 6%-os növekedésével számoltam, ami a mostani adatokhoz képest elég reálisnak 

tűnik. Az éves össz. előadásszámok emelkedését is úgy kalkuláltam, hogy szinte alig haladja 

meg 2019-es teljesített darabszámot (158 db). Mindezt úgy, hogy 2022-től egy új 

játszóhellyel is terveztem (Bakáts tér), de egyszerre nincs a két helyen előadás (pedig ennek 

nincs akadálya). És a vidéki vendégjátékok bevételeit sem vettem figyelembe. A jegyár 

kalkulációjában nettó 2000 Ft/néző vettem alapul, ami az előző évekhez képest szintén 

reálisnak mondható.  

Egy jól kitalált bérletrendszerrel biztosabb jegybevétel kalkulálható. Mindenki jobban 

jár, a néző többet kap a pénzéért, a színház stabilabb pénzügyi helyzetbe kerülhet. Ennek 

kidolgozása és előnyeinek feltérképezése a következő évadok jó működéséhez fontos tényező. 

Célom egy olyan jegybevétel rendszer növelő stratégia kidolgozása, ami 

gazdaságilag stabilabb helyzetbe hozza a Pinceszínház jelenlegi körülményeit. 
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Jegybevételi táblázat 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Új 

Bemutatók 

száma 

3 6 

 

2 6 6 6 6 7 7 

Pinceszínház 3 6 2 6 4 4 3 4 4 

Bakáts tér  

 

 

 

 

 

 

 

2 2 3 3 3 

Össz. 

Előadásszám 

(db) 

129 158 72 70 150 150 155 160 160 

Nézőszám 
(fő) 

9444 

 

9233 

 

3676  5716 

 

11316 11454 11907 12408 12541 

Nézetség 79,5% 65,5% Nem 

releváns 

80,6% 82% 83% 83,5% 84,3% 85,2% 

Nettó 

jegybevétel 

(E Ft) 

16.332 16.975 4.429 11.432 22.632 22.908 23.814 24.816 25.082 

 

Jegybevételi diagramm 
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Játszóhely számának növelése 

Egyelőre a Ferencvárosi Pinceszínház egy állandó játszóhellyel rendelkezik. Egy újabb 

játszóhellyel értelemszerűen nagyobb előadásszám és ezáltal nézőszám növekedés is várható. 

Ez mindenki számára gyümölcsöző perspektívákat vet fel. A Bakáts téren található most még 

raktározás céljára használt helyiségben számtalan kiaknázásra váró lehetőség rejlik. Lehet itt 

egy csendes kávézó, ahol a néző és művész közvetlenebb módon találkozhat. Lehet egy szebb 

jegypénztár, egy nagyobb próbahely, műhely és díszletraktár, egy új nézőtér és színpad stb. A 

kínálat, a nézőszám és a jegybevétel növelésének szempontjából is megfontolandó ilyen formán 

is a fejlődést célba venni. Célom tehát egy olyan új játszóhelyet létrehozni, ahol a nagyobb 

kihasználhatóságnak köszönhetően szélesebb spektrumú alternatívák jönnek létre. A 

nézőt a megszokotton kívül valami új és izgalmas impulzus éri. Ahol az előadások után 

egy andalító zene kíséretében jó meginni egy pohár bort és est végeztével becsatlakozni a 

Ráday utca folyton nyüzsgő életébe.  

Gyerekelőadások, színházi nevelési (feldolgozó) program 

A jövő nézőinek színházba „szoktatását” általában a gyerekelőadások hivatottak 

teljesíteni. Pinceszínház repertoárját nézve most ilyen jellegű előadás egyedül a Csukás István 

- Darvas Ferenc által írt Ágacska. Biztos vagyok benne, hogy erre nagyobb igény mutatkozna 

nem csak a gyerekek részéröl. Fontos tehát ennek a szép műfajnak „felébresztése” és ezzel is a 

nagyobb kínálat létrehozása. Akár koprodukció keretein belül is. Újra kilehetne építeni az 

egykor jól működő kapcsolatot a kerületen belül tevékenykedő Karaván Színházzal is.  

 A színházi nevelési program is elsősorban a következő generáció színházzal való 

kapcsolatteremtését segíti elő. Elsősorban nem azt gondolom, hogy kifejezetten ilyen jellegű 

előadásokat csináljunk (persze az évadok során mutatkozik rá igény, nagyon szívesen), hanem 

inkább a darabok feldolgozó programjait érdemes „életre hívni”. Célzottan az általános iskola 

felső tagozatos és a gimnáziumi évfolyamok számára. Szakemberek bevonásával az előadások 

után a fontos történéseket boncolgatva és feltárva, a diákokban felmerült kérdésekre pedig 

együtt keresve a választ. Cél lebontani azokat a sztereotípiákat, amik a színház és a fiatalok 

között állnak. Ennek áldásos következményei sokszor csak később érezhetőek és ezek a 

diákok nagy valószínűséggel a következő generációk nézőbázisai lesznek. 
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Szponzoráció keresése 

A TAO törvény megszűnése után a magyar színházi szakma finanszírozási lehetőségei 

eléggé megváltoztak. Az elmúlt időszakban a TAO kompenzáción kívül nem nagyon lehetett 

más bevételi támogatást eszközölni. Ezért elengedhetetlen a helyi szponzoráció felkutatása, 

bevonása és velük közös finanszírozási lehetőségek megtárgyalása. Célom megkeresni a 

kerület adta új szponzorációs lehetőségeket, a régi lemorzsolódott mecénásokkal pedig 

ismét kijelölni a közös utat, ezen kívül felkutatni esetleges támogatókat, nemcsak helyi 

jelleggel. Hiszen a Pinceszínház és Ferencváros gazdasági életének szereplői 

együttműködve - virágzó, városstratégiai szempontból kedvező lehetőségeket teremthet. 

Pályázatok felkutatása 

Pályázati szempontból is elég érdekesen alakult az elmúlt pár év a színház életében. 

2018-ban 18,8 M Ft, 2019-ben 15 M Ft, 2020-ban 57,8 M Ft volt. Mint ahogy arra már fentebb 

is kitértem (bevételek a 2018-2021 közötti időszakban fejezet), kevés az a keretösszeg ami 

rendelkezésre áll, hogy új bemutatót lehessen létrehozni évadonként. Egy pár milliós kilengés 

is teljesen felboríthatja a pénzügyi helyzetet (nem beszélve 42,8 M Ft-ról). Tehát ezeknek a 

pályázati forrásoknak az anyagi stabilizálása is létfontosságú. Ebből adódóan terveim között 

szerepel olyan pályázatok felkutatása, amelyek szorosan kapcsolódnak a Pinceszínház 

művészeti koncepcióihoz (koprodukciókat, nevelési programokat, vendégjátékokat elősegítő 

lehetőségek stb.). De nem csak hazai, hanem nemzetközi, EU-s viszonylatban is. Továbbá 

partnerkapcsolati rendszert szeretnénk kiépíteni (nemzetközi kapcsolatok) határon túli 

színházakkal (Arad, Marosvásárhely stb.). Persze a művészeti megvalósítások mellett a 

fejlesztésekre fordítható pályázatokon is el kell indulni (Bakáts tér), hiszen erre nem tud a 

jelenlegi költségvetésből áldozni a teátrum. Célom, hogy a nemzetközi kapcsolati tőke 

kiépítésével és a művészeti koncepció szorosabb figyelembevételével, a beruházások 

konkretizálásával és ütemezésésvel direktebb módon lehessen a pályázati lehetőségeket 

felkutatni és elnyerni.   
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Környezettudatosság 

Az egyik legfontosabb és megkerülhetetlen tényező napjainkban a környezettudatosság. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani pl. az energia hatékony eszközök beszerzésére, a 

környezettudatos szemlélet megismertetésére, népszerűsítésére. Célom minden az épületeken 

belül felhasznált újrahasznosítható „dolog” felkutatása, minél több munkaterület 

átvizsgálása a jobb kihasználtság és kevesebb selejt keletkezése végett. Ha csak ennyi 

figyelmet is képesek vagyunk erre az apróságoknak tűnő feladatra fordítani, biztos 

vagyok benne, hogy idővel jelentős mennyiségű kiadást tudna megspórolni a színház.  

Bérbeadás lehetőségei 

Ez a lehetőség egy érdekes távlatot nyithat a színház számára. Évad közben a teátrum 

kapacitásait figyelembe véve, kevés olyan lehetőség adódhat amikor egy bérlő esetleg kivenné 

az intézmény bármelyik termét. Egyrészt az időpontok foglaltsága, másrészt a termek méretei, 

harmadrészt a környéken található, jobb feltételekkel rendelkező épületek lehetőségei miatt. 

Ezért nem is év közben, hanem a nyári időszakban érdemes ilyen jellegű „bérlőket” keresni. A 

jobb kihasználtság és a bevételnövekedés mindenképpen ezt predesztinálná. Nem beszélve egy 

ilyen téren is kialakított jól működő akár állandó partneri kapcsolatokról. Célom a lehetséges 

bérlők felkutatása és a velük szoros kapcsolat kialakítása, ápolása. 
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KIADÁSOK KONTROLLÁLÁSA 

Kiadások a 2018-2021 közötti időszakban  

Kiadási táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadási diagramm 
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KIADÁSOK

Összesen Dologi Személyi Járulékok

Kiadások 2018. 

 

2019. 

 

2020. 

 

2021. 

tervezett 

Személyi 
juttatások 

45 160 48 288 53 395 60 130 

Járulékok 9 213 9 271 8 363 9 628 

Dologi kiadások 69 510 97 580 78 580 55 000 

Beruházások, 
felújítások 

   1 500 

Felhalmozási 
kiadások 

 16 842 27 402  

Egyéb 
kiadások 

3 092 21 397   

Összesen 126 975 193 378 167 740 126 258 
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Művészeti költségek pénzügyi kontrollálása 2021-2026 közötti időszakban 

A bekerülési költséget, a forgalmazási költséget és a meghívott előadásokra szánt 

költségeket mindenképpen kontrollálni kell. Ezáltal egy jól átlátható konstans és elég fékkel 

ellátott pénzügyi stabilitást tudunk kialakítani.  

Az úgynevezett bekerülési költséget úgy érdemes kontrollálni, hogy már az évad 

tervezés során minden produkcióhoz külön-külön kell számolni ilyen tételt. Fontos, hogy 

különböző szegmenseket figyelembe véve kalkulálódjon a pontos összeget. Az adott 

produkciók bekerülési költségeinek - a személyi költségek után maradó - dologi költségek 

összegért felelős személy mindig a darab rendezője. Ezen kereteken belül szabadon 

gazdálkodhat, de nem lépheti túl. (Pl.: eldöntheti mennyit szeretne fordítani a díszletre, jelmezre 

stb.) Természetesen a folyamatos konzultáció a felmerülő esteleges változások miatt is 

elengedhetetlen ilyen esetben. Így egy elég kontrollált, mégis szabad művészi térrel rendelkező 

költségvetési egyensúly jön létre. 

A forgalmazási költség kontrollálása: A Bekerülési költségen felül érdemes számolni 

egy úgynevezett forgalmazási költséggel is. Ezt is teljes évadra kell kalkulálni, produkciókra 

külön-külön lebontva. 

Ez a költségtétel több részből tevődik össze, úgymint: 

- Alap: ez minden produkció esetében a forgalmazás elengedhetetlen költségeit 

teszi ki. Pl.: plakát, szórólap, műsorfüzet, fotózás, social media stb. 

- Plusz: olyan esetben számolható költség, amikor egy adott produkciót nagyobb 

kampánnyal érdemes ellátni. 

Pl.: szeretnénk, ha több néző látná, szeretnénk más korosztályt is megszólítani, vagy 

országos szinten is forgalmaznánk az előadást stb. 

Ezt a költségtételt is folyamatos kontroll alatt kell tartani és ez sem haladhatja meg az 

előre meghatározott költségkeretet. 

A meghívott előadások költségeinek kontrollálása: A meghívott előadásokra is fenn kell 

tartani egy költségkeretet. Ennek kerete az egész évadra szánt művészeti költség már előbb 

felsorolt két tételének költséghányadai után fennmaradó összeg. Olyan előadások meghívását 

érdemes megcélozni, amik megkerülhetetlen művészi értéket képviselnek a szakmán belül 

és nem mellesleg különös figyelemmel lenni a nemzetközi kapcsolatépítés és 

fesztiváloztatás lehetőségeire is. Ha esetleg sikerül kedvezőbb feltételeket kitalálni az eredeti 
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tervezett összeghez képest (koprodukciók, barter stb), a fennmaradó összeg visszairányítható a 

bekerülési, vagy forgalmazási költségkeretbe. 

 

Végül, de nem utolsó sorban arra is kell figyelmet fordítani, hogy az éves 

beszámolókban felsorolt, irodatechnikai, állagmegóvási, színpadtechnikai és egyéb kiadások 

jelentősen megterhelik majd a költségvetést. 2021-ben az erre szánt keret 1,5 M Ft. Reményeim 

szerint ezeknek a tételeknek a javítására estleges beruházásokra (új játszóhely 

kialakítása) a következő ciklusban sikeres pályázatokkal és mecenatúrai segítséggel sor 

fog kerülni. 

 

Ez a gazdasági stratégia lehetővé teszi a nagyobb és szélesebb művészeti szabadságot. 

Ezt a szabadabb és nyitottabb színházi gondolkodást tűztem ki pályázatom fő céljának. Ezáltal 

egy magasabb színvonalú művészeti a Freeszfe Egyesülettel szorosan együttműködő 

alkotóműhellyel akár országos hírnevű produkciókat lehet létrehozni. A művészeket és a 

munkatársainkat jobban és kiszámíthatóbban tudjuk anyagilag finanszírozni és a pénzügyi 

erőforrások kisebb átcsoportosításával magasabb saját bevételt tudunk generálni.
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UTÓSZÓ 

Olyan színházban hiszek, ahol az alkotók, egy közösen gondolkodó csapat, készíti a 

műsorterveket. Ahol a közös munkára felkért munkatársak: rendezők, dramaturgok, tervezők 

stb. a színház sajátságait, földrajzi helyzetét, közönségének igényeit, a meghívott színészek 

kondícióját szem előtt tartva, az őket mélyen foglalkoztató személyes témákkal, darabokkal 

foglalkoznak. Ahol tudják, a nézőknek nem csak és kizárólag a kikapcsolódásra, hanem a 

bekapcsolódásra is lehetőséget kell nyújtani. Ahol tervező tervez, író ír, mindenki a saját 

szakmáját gyakorolja. Ahol tisztában vannak azzal, hogy egy színházban a személyesség a 

kulcsa mindennek. És a felelősség! Felelősség a darabbal, saját magunkkal, a kollégákkal, a 

közönséggel szemben. Műfajfüggetlenül. Elcsépelt általánosság, hogy minden műfajhoz 

ugyanazzal a lendülettel, komolysággal, felkészültséggel és jókedvvel kell közelíteni egy 

színházi alkotónak. 

A 21. század színházában hiszek, ahol elfér múlt és jelen, hazai és nemzetközi, lehet 

kísérletezni és hagyományokat őrizni egyszerre. Olyan színházban ahová tartozni öröm 

és büszkeség. Ha sikeres lesz a pályázatom mindent el fogok követni, hogy a Ferencvárosi 

Pinceszínház egy ilyen hely legyen. 

 

“Rendkívül nehéz időszak köszöntött az előadóművészetekre, rengeteg alkotó, technikus, 

színházi szakember küzd most egy olyan szakmában, amelyhez eleve hozzátartozik a bizonytalanság. 

Talán ez a mindig jelenlévő bizonytalanság még alkalmasabbá teszi őket arra, hogy bölcsességgel és 

bátorsággal vészeljék át a pandémiát. Képzelőerejük már a megváltozott körülmények közt is 

megmutatkozott, az internet segítségével újszerű, szórakoztató és megrendítő módokat találtak arra, 

hogy a közönséggel kapcsolatba lépjenek. Amióta létezünk ezen a bolygón, azóta mesélünk történeteket 

egymásnak. Gyönyörű színházi kultúránk is addig fog élni, amíg mi, emberek a Földön vagyunk. Az írók, 

tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők kreativitását nem lehet elfojtani – az 

nemsokára ismét ki fog bontakozni, friss energiákat megmozgatva és újraértelmezve a világot, amin 

valamennyien osztozunk. Már alig várom!” 

Helen Mirren  

 

A pályázat tartalmi része 74 oldal. Az itt leírtakat nyilvánossá teszem. 

Köszön mindenkinek, aki segített és részt vett benne.  

Budapest, 2021. június. 09. 
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