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BEVEZETŐ 

 

 
„Odakint, ott van a nagyvilág. Néha ennek a kis világnak idebent sikerül tükrözni azt a 

nagyot, hogy egy kicsit jobban megértsük, vagy pedig segítsünk azoknak, akik bejönnek 
hozzánk, hogy néhány pillanatra, pár másodpercre – és boldogok vagyunk, ha ez olykor 

sikerül - elfeledjék azt a nehéz világot odakint.” 

 

- részlet Ingmar Bergman Fanny és Alexander című filmjéből 

 

 

 

Ezekkel a szavakkal vall Bergman a színház szerepéről utolsó filmjében. Mondanivalója, 

úgy vélem, iránytűt ad a kezébe annak, aki színházcsinálásra adja a fejét. Így történt 

velem, akit Stockholmban, tizenöt évesen érintett meg először igazán a színház, az elsők 

között éppen egy utolsó Bergman rendezte előadáson.  

 

Svédországban születtem, harmincegy évvel ezelőtt. Szüleim magyarok, édesanyám a 

mai napig ott él, de gyakran hazalátogat. A magyar és a svéd nyelvet egyszerre tanultam, 

mindkettőt az anyanyelvemnek vallom. Mivel gyerekkoromban sokat utaztam a két ország 

között, sok időt töltöttem itt is, ott is, azt mondhatom, hogy mindkét ország kultúrája erősen 

hatott rám, mindkét hely az otthonom. A svéd gimnáziumi éveket követően Londonba 

költöztem, és rendezőszakra mentem, ami gyermekkori álmom volt. Az egyetemet 

követően mégis elvágyódtam onnan, azt éreztem, másfajta színház az, amit én szeretnék, 

másra vagyok kíváncsi. Budapesten rendeztem első előadásomat, az Éjszaka a nappal 

anyja című Lars Norén darabot. Ott és akkor éreztem meg, hogy nekem vissza kell térnem 

ide, hogy itt kell színházat csinálnom. Sokak számára meglepő volt ez a döntés – ma 

ellenkezőek a tendenciák –, de én a mai napig nem bántam meg egy percig sem. 

Elképesztő erő van a színházban és a művészetekben Magyarországon. Másképp fontos 

nekünk a színház, többet jelent, magasabb hőfokon ég. Számunkra is, akik ezzel 

foglalkozunk, és azok számára is, akik velünk együtt a nézőtéren élnek, estéről estére.  

 

Ebből adódóan komoly diskurzus, szakmai vita, sőt olykor heves indulatokkal fűtött 

párbeszéd övezi a mai magyar színház feladatának a kérdését. Szórakoztatni kell  

elsősorban vagy elgondolkodtatni? Reményt és hitet kell adni a kinti nehéz világban való 

létezéshez, esetleg megoldásokat kínálni; vagy a kemény valóságot kell olykor kíméletlen 

őszinteséggel a néző elé tárni, hogy szembesülve azzal, maga tudjon reflektálni és 
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válaszokat keresni a problémáira? Én azt mondom, milyen nagyszerű, hogy ilyen 

dolgokról is van parázs vita egy kis országban a XXI. század elején! Ugyanis ez a 

dolgunk. Vitatkozzunk! Hozzunk fel érveket és ellenérveket, győzzék meg egymást az 

alkotók és a nézők estéről estére, a jobbnál jobb előadásokkal. Az én színházam számára 

útmutatóak Bergman sorai: a jó színház nem válogat. Világosan tudja, mit miért csinál, 

milyen hatást akar elérni a nézőben, és azt a kreativitása összes eszközével, könyörtelen 

minőségi elvárással magával szemben véghez is viszi. Olykor kíméletlen őszinteséggel, 

olykor üdítő optimizmussal veti vizsgálat alá a minket körülvevő és a bennünk rejlő világot. 

 

A „minket körülvevő világnak” Budaörs is a része, és lelkesítő az a tény, hogy egy ekkora 

városban önálló színház működik. Ez már önmagában büszkeségre adhat okot. 

 

A Budaörsi Latinovits Színház – korábbi nevén Budaörsi Játékszín – 2013-ban markáns 

fordulatot vett a szemléletében és a művészeti koncepciójában, talán nem túlzás azt 

mondani, hogy sok tekintetben új színház jött létre a régi helyén. Frigyesi András igazgató 

megtisztelt azzal, hogy a kinevezését követően engem bízott meg a művészeti vezetői 

feladatok ellátásával, ami nekem mint fiatal rendezőnek komoly kihívást és egyben nagy 

lehetőséget jelentett. Az volt a közös célunk, hogy egy határozott művészeti arculattal bíró, 

magas színvonalon dolgozó színházi műhelyt hozzunk létre, olyat, ami nemcsak Budaörs 

számára válhat büszkeséggé, hanem az ország és a színházi szakma látóterébe is 

bekerül, és ott méltó helyet vív ki magának.  

 

Végignézve az elmúlt közel öt év munkáját, azt mondhatom, hogy a céljaink ugyan csak 

részben teljesültek, az eredményeinket mégsem lehet szó nélkül hagyni. A Budaörsi 

Latinovits Színház ma a magyar színházi köztudatban mint minőségi alkotóműhely 

szerepel, előadásaink sikerességét a közönség elismerése mellett fesztiválmeghívások és 

pozitív sajtóvisszhang igazolja, a színházi szakma pedig nemcsak elfogadja, hanem 

bíztatja is a megújult budaörsi színházat. A repertoár évről évre bővül, kizárólag magas 

irodalmi színvonalú darabokat mutattunk be, rendszeresen jelen vannak a magyar és 

világirodalmi klasszikusok, és értékes gyerekelőadások is születnek. Ennél is fontosabb 

eredmény az, hogy a színház életében először – bár hasonló törekvések korábban is 

voltak – állandó társulat alakult, olyan színészekből, akik ténylegesen a színház arcát és 

lelkét adják, és a jelenlétük megalapozza a műhelyszerű színházcsinálást. Ezekre az 

eredményekre büszkének kell lennünk, és hiszem, hogy ezeknek a célkitűzések a mentén 

kell a színháznak tovább építkeznie a következő korszakában. 

 

Mivel művészeti vezetőként komoly szerepem volt az elmúlt öt évben a színház 

alakításában, fontosnak érzem, hogy nemcsak az eredményekkel, hanem a 

hiányosságokkal is őszintén szembenézzek és számot adjak róluk. Sikerült valós 

értékekkel bíró, színházszerűen működő, markáns arculatú társulati színházat létrehozni 

színes kínálattal és magas művészi ambíciókkal. Ami viszont, lássuk be, eddig csak 

részben sikerült elérnünk (és ez nemcsak a következő igazgatói mandátumnak, hanem a 
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budaörsi teátrum életben maradásának a tétje), az az, hogy a színházat Budaörs 

integráns részévé és megkerülhetetlen kulturális tényezőjévé tegyük, vagyis olyan 

színházzá, amit a budaörsiek valóban a magukénak érezhetnek. Ez a következő öt év 

legnagyobb kihívása. Számos próbálkozás történik folyamatosan, de tudom, hogy a valódi 

sikerhez ezen a téren alapvető szemléletváltásra van szükség, újra kell definiálnunk a 

színház szerepét a város életében.  

 

Fontos, hogy tisztázzam az okát annak, hogy miért nyújtok be önálló pályázatot a színház 

vezetésére. Igazgatómmal, Frigyesi Andrással az elmúlt évek közös munkája sok 

tanulsággal járt számomra. A hosszú idő alatt azonban kiderült, hogy elképzeléseink az 

intézmény általam ideálisnak tartott működése szempontjából számos ponton 

különböznek.  

A napi munkamenetben a vezetés és a munkatársak között kialakult feszültségek, váratlan 

és néha improvizatív döntések sokszor hátráltatják a színházi munka biztonságos szakmai 

hátterét, az öt éve közösen elkezdett irány lendületes fejlődését. Be kellett látnom, hogy a 

köztünk lévő véleménykülönbségek, szakmai ellentétek — mind esztétikai és ízlésbeli, 

mind pedig szervezeti és gazdasági szempontból — nem segítenek ezeket a 

feszültségeket oldani, a színház munkatársait és arculatát nem tudom felelősséggel a 

lehető legjobb helyzetbe hozni. Együttműködésünk sok tekintetben kontraproduktívvá vált 

tehát. 

Ez a belátás, valamint az elmúlt öt évben kifejtett művészeti vezetői tevékenységem 

tapasztalatai, sikerei és tanulságai, nem utolsó sorban pedig a munkatársaim felől érzett 

bizalom vezettek oda, hogy úgy döntsek, önálló gondolatokat és koncepciót kívánok 

megfogalmazni a Budaörsi Latinovits Színház jövőképét illetően. Ezt az egyáltalán nem 

könnyű döntést azért tudtam meghozni, mert meggyőződésem, hogy az alább kifejtett 

elképzelések jelentik a valódi folytatását annak az útnak, amin a színház az elmúlt öt 

évben elindult.  

Frigyesi András befektetett munkáját és tapasztalatát továbbra is tisztelem, ezért ha 

megnyerném az igazgatói pályázatot, szívesen gondolnám vele együtt végig, hogy milyen 

formában és minőségben tudja elképzelni a további együttműködést. 

 

Igazgatói pályázatomnak az a célja, hogy a színház az elmúlt öt év munkáját 

lényegében megőrizve és azt építve továbblépjen. Felismerve a főváros közvetlen 

szomszédságában lévő nyitott és minden tekintetben a progresszióra törekvő kisváros 

sajátos helyzetét és nézőink sokféle igényét, célom a XXI. századi értelemben vett 

népszínházi gondolat tényleges megvalósítása. Művészi szempontból a város közönsége 

és a nagyközönség sokféle igényének megismerése és tiszteletben tartása mellett utat 

engednék a bátor kísérletezésnek és az új formák keresésének is. Gazdasági, szervezeti 

és fejlesztési téren pedig a színház működését konzervatív észszerűség, a saját határaink 

és lehetőségeink felismerése, valamint a hosszú távú gondolkodás jellemezné.  
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„IGAZI” SZÍNHÁZ 
 

 

MŰVÉSZETI CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

Misszió 
 

Budaörsön a színház 1997-ben alakult Dr. Éless Béla rendező, alapító igazgató 

kezdeményezésével. Az idén a huszonegyedik évét betöltő intézmény több különböző 

időszakon és jelentős változáson ment keresztül az évek során. A Budaörsi Játékszín 

kezdetben igen szerény körülmények között működött, de fennállása óta mindig 

határozottan törekedett arra, hogy minőségi professzionális színjátszást hozzon 

Budaörsre. Ennek a hagyománynak a szellemében kívánunk tovább építkezni a következő 

években. 

 

A 2013-ban bekövetkezett színházigazgató-váltás markáns fordulatot hozott a színház 

életében. Új nevet és új arculatot kapott a színház, és művészeti profilja is jelentős 

mértékben átalakult. A művészeti ambíciók kerültek az első helyre, az volt a célunk, hogy 

a színház felkerüljön az országos színházi térképre és valódi műhelyszerű alkotóhellyé 

váljon. Az is a szándékunk volt, hogy jelentős színházi alkotókat vonzzon a színház, így a 

kornak megfelelő, bátor és invenciózus előadások szülessenek, és nagyon sokszínű és 

folyamatosan megújuló repertoár jellemezze a színházat. A vendégművészek között több 

elismert, nagy múltú és tudású alkotó mellett rengeteg fiatal is meghívást kapott a 

színházba – színészek, rendezők, tervezők, zenészek és más alkotók is. Fontos az 

„alkotó” kifejezés, hiszen mindig igyekeztünk azzal az attitűddel közelíteni a meghívott 

művészek felé, hogy ne csak egy előadást jöjjenek készíteni, hanem a jelenlétükkel és 

munkájukkal a színház profilját alakítsák, tudásuk és tehetségük beépüljön a színház 

egészének a „kollektív tudásába”.  

 

Mély meggyőződésem, hogy ennek a részünkről tanúsított kíváncsiságnak köszönhető az, 

hogy mára egyre többen keresnek meg minket azzal, hogy szívesen dolgoznának a 

Latinovits Színházban, és a korábbi vendégeink szinte kivétel nélkül örömmel térnek 

vissza hozzánk. Ez alapvető, nemcsak az inspirált kreatív munka szempontjából, hanem a 

közösség építése miatt is, ami pedig legfontosabb krédónkká vált: Budaörsön valódi 

alkotói közösségben működjön a színház!  
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Műsorterv 

 

Mivel az elmúlt években művészeti vezetőként elsődleges feladatom volt a repertoár 

kialakítása, valamint a vendégrendezők és a színészek kiválasztása és felkérése, ezért az 

alábbi műsorterv kiindulópontjául az általunk már kialakított műsorpolitika szolgál. Markáns 

változtatások helyett az a célunk, hogy a már meglévő igen színes és változatos repertoárt 

továbbépítsük. Tapasztalataink ezen a téren pozitívak: kimondhatjuk, hogy egyre 

növekszik a színház népszerűsége, a művészi munka színvonalát pedig a szakma és a 

kritika egyaránt díjazza. 

 

A korábbi években összegyűjtött tapasztalatok azonban bizonyos megfontolásokra és 

egyes hangsúlyok áthelyezésére is ösztönöznek. A jövőben amellett, hogy továbbra is 

bátran és kompromisszumok nélkül tűzünk a műsorunkra magyar és külföldi 

klasszikusokat, a kortárs magyar drámairodalomnak is meg kell jelennie a repertoáron.   

 

Kitartunk amellett az elhatározásunk mellett is, hogy országosan is elismert 

gyerekszínházi műhellyé váljunk. A jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a 

középiskolás korosztály megszólítására, ügyelve arra, hogy a bemutatóink között évente 

legalább egy, de inkább kettő olyan legyen, amely tematikájában kimondottan ezt a 

korosztályt célozza meg, legyen szó akár nagyszínpadon játszott klasszikusokról vagy 

kortárs tantermi előadásokról. 

 

Jelenleg a hiányosságaink közé sorolom, hogy a zenés műfaj nem jelenik meg kellő 

arányban a repertoáron. Ennek természetesen praktikus és anyagi okai vannak. Azonban 

meggyőződésem, hogy átgondolt költségvetési tervezéssel (esetleg koprodukciók 

létrehozásával), valamint a megfelelő művek kiválasztásával (amelyek nem igényelnek 

nagy zenekart) több zenés produkció létrehozására is lehetőség nyílna. 

 

A következő bekezdésekben megjelölöm, hogy az egyes műfaji szegmensekben hogyan 

építkeztünk az eddigiekben és hogyan tervezünk tovább lépni. A tervezett bemutatók 

listája a fejezet végén megtalálható műfajonkénti bontásban. 

 

Méltán lehetünk arra büszkék, hogy az elmúlt öt évad mindegyikében szerepelt 

világirodalmi klasszikus dráma az új bemutatók között (Moliére: A képzelt beteg, 

Schiller: Ármány és szerelem, Beaumarchais: Figaro házassága, Strindberg: Julie 

kisasszony, Shakespeare: Rómeó és Júlia, Lermontov: Álarcosbál, Tolsztoj: A sötétség 

hatalma).  

 

Tágítva ezeknek a daraboknak a körét, a következő évadokban a görögöknek is meg kell 

jelenniük a repertoáron, elsőként Aiszkhülosz és Szophoklész műveivel. A XIX. század 
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realista drámairodalmának jelentős európai képviselői, Ibsen, Shaw, Gogol, Osztrovszkij 

és mindenekelőtt Csehov sem hiányozhat a következő évadok műsoráról.  

 

A XX. századi modern klasszikus szerzők műveivel is évről évre bővült a repertoár 

(Frisch: Játék az életrajzzal, Pinter: Hazatérés, Dürrenmatt: A nagy Romulus, Čapek: A 

fehér kór, Beckett: Godot-ra várva, Steinbeck: Egerek és emberek). Ennek szellemében a 

sort Brechttel, valamint a XX. századi amerikai drámairodalom jelentős képviselőivel 

szeretném folytatni (pl. Eugene O’Neill, Tenessee Williams, Arthur Miller és Sam 

Shepard). 

 

A modern klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatása az elmúlt években sikeres és 

kedvelt előadásokhoz vezetett (Szép Ernő: Fiú, leány, Hubay: Ők tudják, mi a szerelem, 

Örkény: Macskajáték, Görgey: Komámasszony, hol a stukker?), viszont ezen a téren 

jelentős mértékben kell fejlesztenünk a repertoárt. Komoly elmaradásunknak gondolom, 

hogy az elmúlt öt évben nem játszottunk Molnár Ferencet vagy Füst Milánt, de Szép Ernő 

és Örkény István művei is csak egy-egy bemutató erejéig kerültek műsorra.  

 

Magyar szerzők műveit mindenképpen folyamatosan játszanunk kell, nem csak azért, mert 

ez kötelességünk, hanem azért is, mert számos rejtett gyöngyszemre bukkanhatunk 

közöttük, akár a népszínművek között is. Természetesen – ahogy a világirodalmi 

klasszikusok esetében is – ezeket a műveket mindenképpen „le kell porolni” – és ezzel a 

feladattal érdemes lenne a kortárs irodalom szereplőit megbízni. 

 

Az elmúlt évek elmaradásaihoz sorolva meg kell említenünk, hogy kortárs magyar 

szerzők drámái alig kaptak helyet a repertoáron. Ezen a helyzeten is sürgősen változtatni 

kell, hiszen ahhoz, hogy valóban olyan színházi műhelyt hozzunk létre, amely aktívan 

reflektál a korunkra és a környezetünkre, a kortárs drámák a legkézenfekvőbbek. Emellett 

a társulat és a nézők részéről is érezhetően egyre nő az igény a kortárs magyar 

bemutatókra. Hogy néhány szerzőt említsünk, Kárpáti Péter, Hamvai Kornél, Tasnádi 

István, Háy János, Székely Csaba és Parti Nagy Lajos meg kell, hogy jelenjenek, a 

jövőben pedig a Katona József pályázat keretében új dráma ősbemutatóját is tervezzük. 

Felvenném a kapcsolatot Szabó T. Anna írónővel, hogy ismét jelenjenek meg a művei a 

repertoáron.  

Megbízatásom esetén a budaörsi Kerékgyártó Istvánnal új közös projektet 

kezdeményeznék a színházban. 

 

Az elmúlt években méltán érhette a színházat az a kritika, hogy a szórakoztató műfajok 

(bohózatok, komédiák és krimik) rendre háttérbe szorultak a repertoár tervezésénél. A 

néhány, többnyire sikeres próbálkozás (Barillet–Grédy: A kaktusz virága, Agatha Christie: 

Egérfogó, Alfonso Paso: Hazudj inkább, kedvesem!) nyomán azt gondolom, hogy ezeknek 

a műfajoknak nagyobb rendszerességgel kell megjelenniük. A nehézséget az okozza, 
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hogy ennél a műfajnál a legkényesebb kérdés a minőségi megvalósítás, a szórakoztató 

előadásoknak is a színház magas művészi színvonalú profiljához méltóan kell 

megvalósulniuk. Ennek a záloga többek közt a gondosan kiválasztott színpadi szöveg.  

 

Gyerekelőadások terén is folytatni kívánjuk azt a bevett gyakorlatot, hogy minden évadban 

legalább egy nagyszínpadi családi előadást bemutatunk (A korábbi években látható volt: 

R&L avagy a mágusok birodalma, Legyetek jók, ha tudtok!, Momo, János vitéz, Pinokkió, 

A két Lotti). A népszínházi törekvésnek ez elengedhetetlen része, emellett igen komoly 

nézői igény is mutatkozik ezekre az előadásokra. Így hát a jövőben is tervezzük ismert 

magyar és külföldi mese- és regényadaptációk, valamint családi musicalek bemutatását. 

 

A gyerekszínházi törekvéseinkben természetesen nem feledkezhetünk meg a 

legkisebbekről sem: a nagyszínpadot betöltő, „egész estés” – vagy inkább egész 

délutános - családi előadások mellett a 3–7 éves korosztály számára is mutatunk be 

előadásokat a Városi Ifjúsági Klub jóval kisebb színpadán. Ezek a korábbi években 

meseadaptációk voltak (Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza, Andersen: A kis hableány, 

Uli Brée: Barátom, Gombocska és a mágikus levelek birodalma, Mosonyi Aliz: Az öreg 

kisasszony autósmeséi, Kolozsi Angéla: Ebcsont és nyúlcipő), és a többségükben bábos 

technikával készültek. A 45-50 perc hosszúságú előadások elkészítésére fiatal rendezők 

kaptak lehetőségek. Ennek köszönhetően az elmúlt években jelentősen nőtt az óvodás 

bérleteseink száma, emellett az előadások szakmai érdeklődést (elismerő kritikákat és 

fesztiválmeghívásokat) is eredményeztek. A jövőben továbbra is évadonként 1-2 ilyen 

előadással bővítenénk a repertoárt. 

 

Egyik legnagyobb eredményünknek tartom a tizenéves közönség fokozódó jelenlétét a 

színházban. A fent említett repertoáralakításnak az az egyik fő eleme, hogy a fiatal 

közönséget képesek legyünk megszólítani és megtartani. Ennek a folyamatnak a 

következő lépéseként tantermi színházi produkciók létrehozását tervezzük. Az ilyen 

típusú produkciók sok színházban és társulatban évek óta a műsorrend részét képezik, 

ezekből a példákból inspirálódva a helyi igények figyelembevételével hoznánk létre saját 

produkcióinkat. 

 

 

Tervezett bemutatók 
 

Az alább felsoroltak igen széles merítést adnak a világ dráma- és prózairodalmából. A 

budaörsi színháznak évadonként 4-5 saját nagyszínpadi bemutatóra, 1-2 kicsik számára 

készülő stúdió-bemutatóra és 1-2 kísérletezőbb jellegű, kamaraszínházi vagy tantermi 

színházi bemutatóra van lehetősége, a jelenlegi anyagi keretek és a játszóhelybeli 

kapacitás ismeretében.  
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A teljesség igénye nélkül a következő színdarabok és irodalmi művek sorából tervezünk 

bemutatni előadásokat az elkövetkező öt évben. 

 

 

Világirodalmi klasszikus szerzők 

 Aiszkhülosz: Oreszteia 

 Szophoklész: Antigoné 

 Shakespeare: Sok hűhó semmiért, Ahogy tetszik, Macbeth 

 Molière: Don Juan, A fösvény, Az úrhatnám polgár  

 Büchner: Leonce és Léna 

 Puskin: Anyegin 

 Kleist: Heilbronni Katica 

 Ibsen: A vadkacsa, Hedda Gabler 

 Shaw: Fegyver és férfi 

 Schnitzler: Körtánc 

 Wedekind: A tavasz ébredése 

 Osztrovszkij: A vihar, Jövedelmező állás 

 Gogol: A revizor 

 Csehov: Sirály, Egyfelvonásos színművek 

 

Magyar klasszikus szerzők 

 Tóth Ede: A falu rossza 

 Heltai Jenő: A néma levente 

 Molnár Ferenc: Az üvegcipő, Színház trilógia (Ibolya, Marsall, Előjáték a Lear 
királyhoz), Játék a kastélyban  

 Füst Milán: Máli néni 

 Csiky Gergely: Buborékok 

 Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

 Szép Ernő: Patika, Kávécsarnok, Tűzoltó 

 Örkény István: Tóték 

 

Kortárs magyar drámák 

 Hamvai Kornél: Kitty Flinn, Hóhérok hava 

 Kárpáti Péter: Akárki 

 Székely Csaba: Homokszörny 

 Parti Nagy Lajos: Ibusár 

 

Külföldi modern klasszikusok 

 Martin McDonagh: A kripli 

 Shelagh Delaney: Egy csepp méz 

 Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör 

 Tenessee Williams: Az ifjúság édes madara 

 Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása 
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Zenés és szórakoztató előadások 

 Ivan Menchell–Parti Nagy Lajos: Sírpiknik 

 Aldo Nicolai: Hárman a padon 

 Barabás Pál: Egy szoknya, egy nadrág 

 Rejtő Jenő: Aki mer, az nyer 

 Eisemann–Baróti–Dalos: Bástya sétány 77. 

 Neil Simon: Legénylakás, Mezítláb a parkban 

 Ray Cooney: Páratlan páros 

 Brandon Thomas: Charlie nénje 

 

Nagyszínpadi adaptációra szánt gyerekdarabok, mesejátékok 

 J. M. Barrie: Pán Páter 

 Békés Pál: Doktor Minorka Vidor nagy napja 

 Lewis Carroll: Alice Csodaországban / Alice Tükörországban 

 Charles Dickens: Karácsonyi ének 

 Lois Lowry: Számláld meg a csillagokat 

 Louis Sachar: Bradley, az osztály réme 

 Mark Twain: Koldus és királyfi 

 Varró Dániel: Túl a Maszathegyen 

 

Stúdiószínpadi gyerekdarabok a legkisebb korosztálynak 

 Lázár Ervin: A négyszögletű kerekerdő 

 Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 

 Kolozsi Angéla: Bódog és Szomorilla 
 

Tantermi előadások 

 Tematikus előadások kortárs ifjúsági problematikák mentén 

 Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 

 

 

Társulat 
 

Kijelenthető, hogy az elmúlt közel öt év művészeti munkájának az a legnagyobb 

eredménye, hogy 2015 őszén, Budaörsön, a színházban állandó társulat alakult. Ez a 

társulat azóta gyarapodott, jelenleg nyolc színművész tekinti otthonának a teátrumot. A 

társulatépítés meggyőződésem szerint alapvetése egy színház művészeti 

munkájának; valós lelket és arcot ad a színháznak, és lehetővé teszi, hogy a színház 

közösségként tudjon dolgozni, produkcióról produkcióra építkezni és közösen szerzett 

tapasztalatokkal együtt fejlődni. 

 

A társulat megléte azonban sohasem jelenthet egyfajta megállapodást; a beállt, kőbe 

vésett szerep- és feladatkörök, az „előre leosztott lapok” halott színházat eredményeznek. 

A megbízható társulati munkának előfeltétele az, hogy a vezető – aki ebben az esetben a 
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színház vezetője is – komoly felelősséggel tekintsen a tagokra, és hosszú távon 

gondolkodjon bennük, nem kizárólag a színház műsorpolitikájának kontextusában, hanem 

szuverén művészként való fejlődésük érdekében. Ez a felelősségvállalás az alapvetése 

annak a szövetségnek, ami egy szerződő színész és egy színház között létrejön, és ami 

messze túlmutat a havi fizetés vagy a műsorrend-egyeztetési elsőbbség előnyein. 

A társulati tagság elsősorban bizalmi kérdés és mély művészi szövetség; cserébe a 

színész állandó jelenlétéért és folyamatos koncentrált munkájáért a színház biztonságos 

közeget teremt a művész számára és törődik a szakmai életével. Ez a törődés a 

gyakorlatban azt jelentheti, hogy a színész újból és újból inspiráló rendezőkkel és más 

alkotókkal dolgozhat együtt. Lehetőleg többféle feladatot és szerepet kap, hogy 

mindegyike ösztönözze őt valamilyen jellegű megújulásra, és évadonként kapjon legalább 

egy olyan feladatot, ami komoly kihívást jelenthet számára – a szerepnek a mérete vagy a 

színész szokásos szerepkörétől való lényeges eltérése miatt. 

 

A társulat tagjai: 

Bohoczki Sára, Böröndi Bence, Bregyán Péter, Chován Gábor, Ilyés Róbert, Páder Petra, 

Spolarics Andrea, Takács Katalin. 

 

A Budaörsi Latinovits Színház jelenlegi nyolcfős társulatának minden tagjára számítok a 

következő években, és a fentiek szellemében minden igyekezetemmel azon leszek, hogy 

megfelelő közeget biztosítsak számukra. Az viszont nyilvánvaló, hogy a nyolcfős társulat 

túl kicsinek bizonyul a színház repertoárjához, ezért az elkövetkező évadokban 12-13 

fősre bővíteném azt. A sokféle szerepkör betöltése indokolja ezt a bővítést, ez különösen 

a klasszikus színművek szereposztásánál válik egyértelművé. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói közül sokan voltak a színházunkban 

szakmai gyakorlaton. Ezt a módszert szeretném a jövőben is alkalmazni, egyrészt mert a 

kölcsönös praktikus érdekeken túl ez a legjobb lehetőség egy fiatal színészhallgató 

megismerésére, emellett könnyen kiderül, hogy mennyire illeszkedik a társulatba, 

mennyire tud az itt dolgozó színészekkel és rendezőkkel együttműködni. 

Jelenleg a naiva szerepköre teljesen betöltetlen, ez a leginkább sürgető feladat, hiszen a 

darabok nagy részében és a klasszikus drámákban szinte kivétel nélkül naivaszerű 

karakter az egyik főhős. Emellett szükség volna még legalább egy fiatal férfi hős típusra, 

valamint egy középkorú női és egy középkorú férfi karakterre is. 

 

Rendezők 
 

A színészek alkotta társulat mellett talán az ott dolgozó rendezők személye a legfontosabb 

a színház művészeti profiljának kialakításában. Az elmúlt években a színház 

műsorpolitikájának alakításakor kardinális kérdést jelentett a vendégrendezők 

kiválasztása. A rendező személye több szempontból kiemelt fontosságú. 

Alkotóművészként ő határozza meg alapvetően a készülő előadás esztétikáját és annak 

szakmai jellegét. Ezen túlmenően, az általa alkalmazott munkamódszer a társulat 
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munkájára erőteljes hatással van. A szakmai tudása és gyakorlata, a személyes víziója a 

színház alkotóműhelyének fejlődését is elősegíti, ez túlmutat egy-egy produkció 

sikerességén. 

 

Az általam nagyra tartott színházi műhelyek – Magyarországon és külföldön egyaránt – 

mind olyan vissza-visszatérő rendezőkkel dolgoznak, akik évadokon át sok közösen 

létrehozott produkció során képesek átadni a tudásukat, és a társulatot mélyen 

megismerve egyedi színházi formanyelvet és tartalmat tudnak közvetíteni. A rendezők 

emellett legtöbbször a saját alkotói stábjukkal – díszlet- és jelmeztervezőkkel, 

zeneszerzőkkel és más művészekkel – dolgoznak, így az ő kompetenciájuk és inspiráló 

erejük is el tud jutni a színházunkba. 

 

Azok mellett, akik már dolgoztak a budaörsi színházban, a jövőben új rendezők 

felkérésével bővíteném a listát. A következő évadokban az alábbi – visszatérő vagy 

Budaörsön új – vendégrendezők munkájára számítok: 

 Alföldi Róbert 

 Csizmadia Tibor  

 Forgács Péter 

 Halasi Dániel 

 ifj. Vidnyánszky Attila 

 Kuthy Ágnes 

 Pelsőczy Réka 

 Polgár Csaba 

 Székely Kriszta 

 Szász János 

 Znamenák István 
 

A vendégrendezők mellett – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a színház tagjait is 

szeretném rendezőként foglalkoztatni: Frigyesi Andrást és Kovács Kristófot. 

Természetesen én magam is szeretnék továbbra is rendezőként dolgozni a színházban. 

 

Együttműködés 
 

Az elmúlt években a színház számos más színházzal, társulattal és oktatási intézménnyel 

hozott létre közös produkciókat. Az együttműködések mindegyike igen gyümölcsözőnek 

bizonyult, egyrészt a praktikus megvalósítás könnyebbségének szempontjából, másrészt a 

társulatok alkotói között kialakult közös szellemi és alkotói munka miatt. 

 

A jövőben tovább bővítenénk az együttműködő partnerek körét, évadonként legalább egy 

koprodukcióban létrehozott előadással. Az így létrejövő produkciók aktív művészi 

dialógust alakíthatnak ki a színházak között, és elősegítik azt, hogy a színházaink 
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előadásai minél több településre eljussanak, és a véges székhelyi lehetőségekhez képest 

magasabb előadásszámot érjenek el. 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel az elmúlt években egyedinek mondható és 

szoros együttműködést sikerült megvalósítanunk. Ennek az együttműködésnek a 

keretében jöhetett létre a színházunk emblematikus előadása: a Liliomfi.  

Az öreg kisasszony autósmeséi című előadás Varsányi Péter bábrendező hallgató 

vizsgaelőadása volt, ezt szintén együttműködésben hoztunk létre. A jövőben szeretnénk 

ezt a kapcsolatot tovább kamatoztatni, közös produkciók és szakmai gyakorlatok 

rendszeresítésével. 

 

Gózon Gyula Kamaraszínház 

A színházzal az Egerek és emberek című közös produkciót hoztuk létre, 2018. januári 

bemutatóval. Az előadás mindkét színház repertoárján szerepel majd a 2018-as évben. A 

jövőben további közös produkciókat tervezünk. 

 

Kecskeméti Ciróka Bábszínház 

Az Ebcsont és nyúlcipő című közös bemutatónkat követően új közös produkciót tervezünk 

létrehozni a prominens bábszínházzal.   

 

Múzsák Társulat 

A budaörsi székhelyű társulattal az elmúlt években két közös zenés produkciót hoztunk 

létre gyermekek és családok számára (Legyetek jók, ha tudtok!, A két Lotti). Mindkét 

előadás nagy közönségsikert aratott Budaörsön, és rengeteg (összesen több mint 60) 

vidéki meghívást kapott. Az együttműködést folytatni szeretnénk.  

 

Egri Harlekin Bábszínház 

A dzsungel könyve című előadásuk nagy sikerrel szerepelt a budaörsi repertoáron, a 

jövőben további meghívások mellett közös produkciót hoznánk létre.  

 

A fentieken túl a következő színházakkal szeretnénk együttműködést létrehozni: 

 Szentendrei Teátrum 

 Váci Dunakanyar Színház 
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SZÍNHÁZI NEVELÉS 
 

 

A jövő nézői 
 

A Budaörsi Latinovits Színház elmúlt négy évada során folyamatosan fejlesztette az 

ifjúság különböző korosztályaival való kapcsolatát. Az óvodások és kisiskolások bérlettel 

egy-egy évadban három-négy, családokkal négy-öt előadást tekinthettek meg. A nagyobb 

iskolások, gimnazisták és egyetemisták pedig csoportosan és egyénileg is látogatják 

előadásainkat.  

Egyre több csoport vesz részt rendhagyó irodalomóra, közönségtalálkozó (előadás után 

beszélgetés a színészekkel és az alkotókkal), illetve kulisszajárás programjainkon is. 

Elérkezettnek látjuk az időt, hogy egy állandó színházi nevelési (azaz 

drámapedagógiai) szakember munkájára is építsen a színház. Ennek az a legfőbb oka, 

hogy a budaörsi és egyre többször a távolabbról is bejelentkező diákcsoportoknak az 

igénye és a Latinovits Színház alkotóinak szándéka találkozik azon a ponton, hogy 

drámafoglalkozások keretében is körüljárjuk a kérdést, hogy a művészet és ezen belül a 

színház hogyan reagál arra a korra, amiben élünk. Hogy mi a feladatunk, mik a 

lehetőségeink, és milyen útjai lehetnek a kortárs, értő színháznézőnek egy-egy előadás 

befogadása során. Hogy egy-egy színpadi szöveg és az abból létrehozott előadás 

befogadása hányféle úton indíthatja el a nézőt. 

Ennek a színházi nevelési munkatársnak a segítségével a klasszikus háromlépcsős 

(felkészítő foglalkozás, az előadás közös megtekintése és feldolgozó foglalkozás) 

formában is fogadhatnánk csoportokat, és az ő aktív közreműködésével utaztatható 

osztályterem-színházi produkciók létrehozását is tervezzük, ami szintén egy fontos 

formája a mai új színházi közegnek. 

 

Oktatási anyag 
 

A pedagógusok körében egyre népszerűbbek a tanári segédanyagaink, amelyek a 

honlapunkon, illetve a Magyartanárok Egyesületének felületein is elérhetőek. Ezeket 

szakképzett drámatanár készítette – aki a gyakorlatban is alkalmazza a gimnáziumi 

magyar- és drámaóráin az anyagot –, az előadások szövegkönyve, a rendezőkkel való 

konzultáció, a próbákon tapasztalt alkotói folyamat és az elkészült előadás alapján. Ezek 

az anyagok számtalan lehetőséget kínálnak a csoportokkal a színházba látogató 

pedagógusok számára a látottak előkészítésére, értő befogadására és feldolgozására. Az 

anyag megjelöli azt is, hogy milyen tantárgyak tanmenetébe illeszthetőek ezek az órák 

(irodalom, nyelvtan, erkölcstan, dráma, adott esetben nyelvek stb.). 
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Nyílt próba – nem csak fiataloknak 
 

A nyílt próba program újszerű, de a kortárs színházi világban bevett és népszerű válasz 

arra az igényre, hogy az érdeklődő nézők betekinthessenek a színházi 

munkafolyamatokba, hogy egy-egy előadás létrejöttének ne csak a végeredményét, 

hanem az alkotásnak már bizonyos stádiumait is szemlélhessék. 

Ez az igény egyfelől Budaörs lakosságától érkezik, akik jogosan és egyre kíváncsibban 

figyelik városuk színházát és az ott folyó munkát. Budaörs lakossága sokrétű, de közülük 

minden rétegéből és korosztályból érkeznek a színházba nyitott, kultúrára és művészetre 

éhes érdeklődők, ami azért is örömteli, mert az interakció, a párbeszéd a Latinovits 

Színház filozófiájának fontos eleme. Másfelől a színház, felkerülvén az ország színházi 

térképére, azoknak a színháznéző csoportoknak is a fókuszába került, akik a minőségi 

színház felé orientálódnak, független és kőszínházi társulatok munkáját egyaránt figyelve, 

elsősorban a fővárosban, de azon kívül is, Szombathelytől Miskolcon és Kecskeméten át – 

akár Budaörsig. 

Egy-egy nyílt próba konkrét lefolyása a darabtól és a rendezői habitustól erősen függ, de 

általában a próbaszakasz kétharmada környékén – sokszor valamely városi fesztivál 

programsorozatához csatlakozva – kerül rá sor. Az érdeklődők ellátogatnak a színházba, 

meghallgatják a rendező (esetenként a dramaturg, a díszlet- és jelmeztervező vagy a 

zeneszerző) rövid bevezetőjét, majd úgy ülhetnek a nézőtéren – amíg a színpadon a 

próba folyik –, mintha arra az időre ők is az előadás alkotóivá válnának. A végén 

kérdéseket tehetnek föl, beszélgethetnek a színészekkel, és be is léphetnek a játéktérbe, 

illetve a kulisszák mögé. 

A nyílt próbák során taglalt kérdések persze a színészek és a rendező számára is plusz 

visszacsatolást jelenthetnek a premier előtt, de elsősorban a mindenkori néző és a társulat 

között áhított párbeszédet segítik elő. A jövőben az – eddig évadonként két-három 

alkalommal meghirdetett – nyílt próbát minden bemutatónk előtt körülbelül két héttel meg 

kívánjuk tartani. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Kommunikációs stratégia 
 

 

A Budaörsi Latinovits Színház kommunikációjába az elmúlt években a korábbi budaörsi 

hagyományokhoz képest markáns új elemek épültek be. Ezek elsősorban a közösségi 

média által kínált felületek, valamint a közterületi plakátkampányok, illetve a helyi és 

környéki média felületeinek a bevonása.  

A jövőben ezeknek a továbbfejlesztése mellett (a korábban tárgyalt, az ifjúságot és az 

eleve érdeklődő nézőket célzó programokon kívül) két fontos és eddig nem eléggé 

kiaknázott területre szeretnénk koncentrálni: a városi kulturális összefogásra, valamint – 

ezzel összefüggésben – a személyes kapcsolatokra a színház és potenciális közönsége 

között. 

 

Markáns arculat 
 

A Budaörsi Latinovits Színház elmúlt öt évadának kezdeténél felrajzoltunk egy-egy 

markáns, letisztult, a leghaladóbb kortárs színházi megjelenések sorába beillő, de mégis 

egyéni arculatot. Ennek szellemében készültek a kreatív anyagaink, az előadások 

szórólapjai és plakátjai különböző méretekben (A3, A4, Citylight, óriásplakát, molinó stb.), 

az egyedi kreatív anyagok (ajándékkártyák, játékkártyák, egyszeri események 

szóróanyagai, egyedi plakátok stb.), a havi műsorunkat és tematikus műsorsorozatainkat 

ismertető leporellóink, valamint az évadunkat részletesen szemléltető évadkönyveink. 

Szintén ez a markáns arculat jelent meg a saját és igen népszerű online felületeinken 

(honlap, facebook, instagram stb.), és az általunk kiadott, megjelenésre szánt anyagokban 

is (fotók, grafikák, online és print hirdetések). 

Ugyanez a letisztult igényesség jellemző a sajtó számára készített és összeállított 

sajtóanyagainkra (történeti áttekintések, próbariportok, interjúk, fotósorozatok), amelyek 

háttérinformációként és megjelentethető médiatartalomként is használhatóak, valamint 

videó anyagainkra (teaserek, trailerek, werkek, riportok és interjúk). 

 

További kommunikációs innováció 
 

A megkezdett úton tervezem a kommunikáció továbbépítését, ragaszkodom az arculat 

jellegéhez, de további csatornákat is ki kívánok építeni. A közösségi média eddig 

kiaknázatlan felületein (pl. Twitter) is rendszeresen és a már használatos platformokkal 

összehangolva terjeszkednék tovább. 



Berzsenyi Bellaagh Ádám – Színház, amire büszkék lehetünk 19 
 
 
A helyi és országos médiumokban több saját készítésű médiatartalmat tervezek 

elhelyezni, és így egyrészt közvetlenebb módon és interaktívabban megszólítani 

potenciális közönségünket (a kedvelt kulisszajárások virtualizálása, élő közvetítések 

indítása stb.). 

Ebből is kiviláglik, hogy az egyik legfontosabb tervezett továbblépés a videóink műfaji 

változatosságának és interaktívabbá tételének a megjelenése, amelyeken keresztül 

társulatunk tagjai is rendszeresebben kapnának megjelenési lehetőséget. 

A Latinovits brand továbbépítéséhez elengedhetetlennek tartom a merchandising 

termékek bevezetését is, amelyet a színházban dolgozó művészek kreatív energiáinak 

aktív felhasználásával terveztetnék. 

 

A városban zajló kulturális események szorosabb összehangolása során lehetőségünk 

nyílna arra, hogy egyedi, helyi kulturális együttműködés keretében közös kampányokat 

szervezzünk, elsősorban a városi események promotálása mentén. Ennek a záloga a 

város és kulturális intézményei közötti közös kommunikációs stratégia kidolgozása lenne, 

amelynek részleteiről a következő fejezetben írok.  

A színészeknek a helyi kiemelt eseményeken való eddiginél hangsúlyosabb aktív 

részvétele szintén sarokköve lehet az új városi kulturális összefogásnak, de ugyanígy 

előre megtervezett rendszerben érdemes lenne városi szinten közös kulturális 

kiadványokat létrehozni, ezek célját, jellegét, készítését és terjesztését együtt 

meghatározni, bevonva a helyi elektronikus és nyomtatott sajtó munkatársait is. 

A mobilfelület optimalizálására a 2016/17-es évadban már sor került, de a jegyértékesítési 

stratégia számtalan további innovációs lehetőséget rejt még – külső helyszíneken való 

megjelenések, kitelepülések, a városi kulturális szolgáltatások összehangolt jegyárusítása, 

városi kultúrafogyasztást ösztönző akciók létrehozása stb. 
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BUDAÖRS SZÍNHÁZA 
 

 

A megkérdőjelezhetetlen eredmények ellenére még mindig vannak, akikben felmerül a 

kérdés, hogy valóban szüksége van-e Budaörsnek önálló színházra. Tény, hogy Budaörs 

a maga alig 30.000 fős lakosságával alighanem a legkisebb olyan település az országban, 

ami rendelkezik önálló, önkormányzati fenntartású produkciós színházzal. Szintén tény, 

hogy annak ellenére, hogy a színház közönsége évről évre gyarapszik, és ez több mint tíz 

éve tendencia, mégis a színház mintha nem szervült volna még kellő mértékben a 

városba, mintha újból és újból megfogalmazódna a kritika: a budaörsiek nem járnak eleget 

a színházba. Akkor pedig minek nekik színház? 

A következő fejezetben megpróbálom összefoglalni az ezzel kapcsolatos érzéseimet és 

tapasztalataimat, és egyfajta új szemléletet felvázolni, amely elősegítheti a jelenlegi 

helyzetből való továbblépést. 

 

A „budaörsi közönség” 
 

Budaörsi közönség, mint olyan, nincs. Lehet, hogy meglepőnek tűnik ez a kijelentés egy 

igazgatói pályázatban, de fontos tisztázni az eme szószerkezettel kapcsolatos 

téveszméket. Nagyon gyakran hallom, hogy a „budaörsieknek” kell, hogy szóljon az 

előadás, vagy a „budaörsiek” ezt vagy azt gondolják, „nem fog tetszeni a budaörsieknek”, 

vagy (a legrosszabb) „a budaörsiek ezt nem fogják érteni”. Az ilyen kijelentések sértően 

kirekesztőek, ráadásul semmi közük a valósághoz, csak félrevezetik az alkotót és a 

szervezőt egyaránt. Budaörsön – szerencsére, mint a világ összes többi településén – 

emberek élnek, akik egyediek és sokfélék – életkor, családi állapot, foglalkozás, 

társadalmi réteg, anyagi helyzet, és különösképpen ízlés és érdeklődés tekintetében. A 

budaörsiekről mint homogén nézői csoportról beszélni olyan, mint azt állítani, hogy a 

közgazdászok nem hallgatnak zenét, az orvosok nem írnak olvashatóan, a fiatalok mind 

lusták és az idősek pedig egytől egyig konzervatívak. Ennek megfelelően ahhoz, hogy a 

színház vagy bármilyen kulturális kezdeményezés meg tudja szólítani a „budaörsieket”, 

nem sztereotípiák ismételgetésére van szükség, hanem valóban sokféle, sokszínű és 

aktívan megújuló kínálatra. 

 

Budaörsi közönség tehát nincs, budaörsi közösség viszont nagyon is van, a színház és a 

többi kulturális intézmény egyik fő feladata pedig ezt a közösséget erősíteni és a javait 

szolgálni. Ahhoz, hogy ezt hatékonyabban tudjuk tenni, ahhoz fel kell ismernünk egyrészt 

a város speciális elhelyezkedéséből adódó előnyöket és kihívásokat, másrészt azt, hogy a 

nagyon sokféle korú, érdeklődésű és ebből fakadóan sokféle igényű budaörsi 

kultúrafogyasztók számára hogyan lehet széles kínálatot fenntartani.  
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KULTURÁLIS ÖSSZEFOGÁS 
 

 

Kohézió 
 

Budaörsön – a város méretéhez viszonyítva – bámulatosan sok kulturális kezdeményezés 

született az elmúlt években, amik kiegészítik a város fenntartásában működő intézmények 

kínálatát. Ötletben nincs hiány, láthatjuk, hogy rengeteg kreativitás és lelkesedés él 

azokban, akik évről évre ezeket a közösségeket építik. Mégis úgy látom, hogy egy 

alapvető szemléletbeli probléma akadályoz minket, kultúrával foglalkozókat abban, hogy 

igazán hatékonyak lehessünk. 

 

Azt gondolom, hogy sokakban van olyan tévhit, miszerint a többi intézmény vagy 

egyesület a programjaival „elorozza” a nézőket/látogatókat előle, és azért nem tud 

megfelelő számú érdeklődőt vonzani egy eseményre, mert a szomszédban működő másik 

szervezet programján ücsörögnek az ő nézői, és azért mennek oda, mert az a másik 

például „olcsóbban adja a jegyet”.  

 

Meggyőződésem, hogy – a piaci élettel szemben – a kulturális életben hagyományos 

értelemben vett „konkurencia” nem létezik. Kultúrát nem úgy „fogyasztunk”, hogy 

bemegyünk az egyik boltba, aztán a másikba, és ahol olcsóbb vagy jobb, ott vesszük meg. 

Minden pozitív kulturális élményünk többletigényt generál, ha láttunk egy jó előadást vagy 

hallottunk egy jó koncertet, rögtön elhatározzuk, hogy legközelebb is eljövünk, vagy 

legközelebb is megnézünk valami hasonlót. Ha a megfelelően színvonalas 

programlehetőségek folyamatosan megszólítják a közönséget, azzal megteremtik a 

„keresletet” is a kulturális programok iránt. Az emberek nagy többsége nem feltétlenül 

választja szét olyan élesen magában a színházi előadás/koncert/slam-

poetry/filmklub/könyvbemutató/stb. élményeit, hiszen ezek mind a magaskultúrát érintő 

programok, ahol ő mint néző elment egy helyre, ahol sok más emberrel együtt részesült 

egy élményben. Az egyik program segítheti, felkeltheti az érdeklődést a következő iránt.  

A kulturális intézményeknek és szervezeteknek emiatt sohasem a vetélytársat kell 

egymásban látniuk, hanem a partnert kell felfedezniük, akivel együttműködve 

kölcsönösen erősíthetik egymást és együttesen több látogatót szólíthatnak meg. 

 

Alapvető probléma, hogy a városban működő szervezetek egyáltalán nem, vagy csak 

nagyon kis mértékben hangolják össze a tevékenységüket, programjaik sokszor időben 

ütik egymást, kihasználtságuk a széttöredezettség miatt alacsony, vagy alacsonyabb, mint 

lehetne. Sokszor elmegyünk egymás mellett a törekvéseinkben, és a közös gondolkodás 

hiánya miatt duplán dolgozunk, sok lehetőséget pedig nem használunk ki. Marketing és 
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közönségszervezés szempontjából is felesleges költségeket tudnánk megtakarítani 

összehangoltabb stratégiával.  

 

Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy a szorosabb együttműködés árán bármelyik 

szervezetnek fel kellene adnia akár egy keveset is a saját identitásából és arculatából. 

Ellenkezőleg, meg vagyok győződve arról, hogy minél sokfélébbek és színesebbek, annál 

több lehetőséget jelentenek egymás és a város számára. Hiszen a legmélyén 

mindannyian ugyanazt akarjuk, hogy a budaörsiek a saját városukban találjanak elég 

színvonalas és értékes programot, ezzel építve a város közösségét. 

 

Igazgatói megválasztásom esetén szorgalmaznám egy olyan városi kulturális platform, 

egy olyan kerekasztal létrehozását, ahol minden kultúrával foglalkozó intézmény és 

szervezet helyet kapna, hogy közösen gondolkodhassunk stratégiáról, közösen 

tervezhessünk egymás szempontjait tiszteletben tartva és egymás törekvéseit erősítve. 

Ilyen együttműködés az intézmények és szervezetek vezetőinek félévre előre való 

stratégiai egyeztetését jelenthetné, valamint a konkrét programterv kialakításához 

kapcsolódó havi szintű egyeztetéseket. Amennyiben szükségét érezzük, a Fenntartó 

segítségével létre lehetne hozni egy kulturális koordinátori pozíciót, akinek a feladata a 

folyamatos kommunikáció és közös szervezés.  

A hatékonyabban összehangolt havi műsorokat közös fórumokon lehetne megjeleníteni, 

közös marketing stratégiával egybekötve. 

Távlatilag létre lehetne hozni közös budaörsi műsorújságot, például féléves gyakorisággal, 

amiben a különböző szereplők a számukra megfelelő módon hirdethetnék programjaikat, 

és egyéb tartalmakat (cikkeket, interjúkat, fotókat) is megjeleníthetnének. Ehhez 

kapcsolódva online felületet is ki lehetne alakítani, amin keresztül a közönség 

folyamatosan tud tájékozódni a város kulturális eseményeiről. 

A lakosság felé is pozitív üzenet lehetne, hogy a város kulturális szereplői szorosan 

összetartanak és együttműködnek annak ellenére, hogy a profiljuk és a tevékenységük 

igencsak változatos.  

 

Kultúrafogyasztási szokások 
 

Ahhoz, hogy valóban mély tudást szerezzünk a Budaörsön és környékén élők kulturális 

fogyasztói szokásairól, ahhoz empirikus bizonyítékra és konkrét adatokra lenne 

szükségünk. A színházban, a közönségünk igényeinek és szokásainak elemzésekor túl 

gyakran támaszkodunk szubjektív benyomásokra, megérzésekre és laikus találgatásokra 

(ez az előadás a fiatalabb/idősebb nézőknek szól, a környékbeliek vasárnap délelőtt 

szeretnek színházba menni, májusban kevés a néző stb.). Hasonlóak a tapasztalataim, 

amikor a városban dolgozó más kulturális szervezetek munkatársaival beszélgetek. Míg a 

helyismeret, a nézőkkel való személyes kontaktus és a megérzések elengedhetetlenül 

fontosak, azt gondolom, hogy önmagukban nem képesek teljes képet festeni egy városnyi 

közösségről. 
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Ezért szorgalmaznám városi szinten olyan átfogó és reprezentatív közvélemény-kutatás 

és elemzés elvégzését szakemberek bevonásával, aminek a témája „Budaörs város és 

környéke kultúrafogyasztási szokásai”. A kutatás kiterjedne a kulturális kínálat minden 

szegmensére, az intézményi és független szervezetek tevékenységére, rendszeres és 

alkalmi programokra egyaránt, ezek időszerűségére, az érdeklődés mértékére, a 

szervezési és közönségkapcsolati aspektusra. Azt gondolom, mindannyian sokat 

tanulhatnánk az eredményéből, és sok meglepetéssel is szolgálna számunkra. Egy ilyen 

háttéranyag minden intézmény számára megkönnyítheti a programjai tervezését és a 

műsorstruktúrájának a szisztematikus felülvizsgálatát. 

 

Partnerszervezetek 
 

A Budaörsi Latinovits Színház évi közel 15.000 látogatójával az egyik legnagyobb 

lélekszámot vonzó, ezért az egyik legnagyobb súllyal bíró kulturális szereplő a városban. 

Ennél a szerepénél fogva a város kiemelt anyagi támogatását élvezi, így jogosan 

elvárható vele szemben, hogy folyamatosan növelje a látogatottságát, és hogy valóban a 

környékbeliek színháza egyen. Ezért aktuális számára a többi kulturális szervezettel való 

fokozott együttműködés sürgetése, hiszen annak érdekében, hogy a látogatottságot a 

jelenlegi szinten túl markánsan növelni tudja és megtalálja az utat a jövő nézőihez, ahhoz 

elengedhetetlenül szüksége van partnerekre a városon belül.  

 

A színház méretéből, szervezeti felépítéséből, költségvetéséből és infrastruktúrájából 

adódóan számos területen más szervezetek tevékenységét is tudná segíteni. Az 

alábbiakban néhány ötletet, gondolatébresztőt szeretnék bemutatni a közös projektekhez, 

találkozási pontokhoz.  

 

Jókai Mór Művelődési Központ 

A JMMK egyrészt mint a város másik nagy kulturális intézménye, másrészt mint a színház 

„főbérlője” első számú és legnyilvánvalóbb együttműködő partnerünk. A két intézmény 

élete már a közös épület okán is rengeteg ponton összekapcsolódik, viszont jelenleg az 

ebből következő lehetőségeket minimálisan használjuk ki. 

A jelenlegi egymás mellett élés helyett a jövőben egymás programjaiban aktívabban 

közreműködnénk, szervezési vagy technikai jellegű segítséget nyújtva egymásnak, illetve 

közösen szervezett és egymásra épülő programokat tervezünk. 

Ilyen program lehetne például a színház valamely előadásához kapcsolódó tematikus 

beszélgetés, amit a JMMK szervez meg önálló programként, az előadás alkotóival.   

A jövőben aktívan keresnénk az két intézmény közötti kapcsolat lehetőségeit.  
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PostArt 

A Jókai mellett a színház másik igen komoly potenciális partnere az elmúlt években alakult 

és prosperáló PostArt művészeti alkotó- és szórakozóhely. A helyszín a kreativitást 

inspiráló közegével és az aktív városi szerepvállalásával rövid idő alatt valóságos 

kulturális központtá nőtte ki magát a város szívében. Hétről hétre igényes komoly- és 

könnyűzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások és kamara-előadások szerepelnek a 

kínálatában, a kávézó-bár környezete pedig tartalmas beszélgetésekre inspirál. Valós és 

eltagadhatatlan közösségteremtő erővel bír a helyszín. A jövőben a színház aktívabban 

bekapcsolódna a PostArt életébe, akár önálló kamara-előadások létrehozásával, a 

színészeink és az alkotóink saját ötleteinek kibontakoztatásával, amelyek a hely 

szelleméhez illeszkednek. Közösen lehetne rendezni beszélgetéseket és vitákat a színház 

művészeinek bevonásával, évszakonként pedig tematikus esteket és koncerteket. 

 

BABtér 

Az egyik legimpozánsabb kulturális fejlesztés a városban, a Budaörsi Animációs Bázis és 

Kreatív Tér 2016-ban nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt, és rögtön felkeltette az 

érdeklődésemet. A professzionális animációs stúdió- és oktató terek elegáns kinézetük 

mellett mágnesként vonzzák a kreatív fiatalokat, nemcsak a környékről, hanem a 

fővárosból is. Már egy ideje „flörtölünk” egymással és keressük annak a lehetőségét, hogy 

hogyan tudnánk szorosabb kapcsolatot teremteni a két intézmény között. Közös 

előadások, akár nemzetközi workshopok létrehozását tervezzük, körüljárva a „színház és 

az animáció” művészi nyelvének lehetséges kapcsolatát, a színház és a vizuális 

technológia találkozását. 

 

Zichy Major 

Rendkívül színvonalas kávézó és közösségi tér jött létre a Zichy Major területén. Minden 

ilyen kezdeményezés azt sugallja, hogy a város igenis innovációban és jó ízlésben 

egyaránt élen jár. A színház hasonlóképpen szeretne gondolni magára, egy „ligába” 

szeretne tartozni a kreatív és ambíciózus csapatokkal. 

 

TEEKE 

A jövőben a Tegyünk Együtt Egymásért Közhasznú Egyesület által szervezett Ki mit tud? 

programjában való részvállalás mellett szeretném keresni az egyesülettel való közös 

munkát más területeken is, hiszen a helyi tehetségeket, a civil kreatív energiát mozgósító 

és felmutató kezdeményezéseknek helyük kell, hogy legyen a város színházának 

vonzásterében. 

 

Budaörs Fesztivál 

A város egyik kulturális zászlóshajója az évenként májusban megrendezésre kerülő 

ötnapos fesztivál. A Budaörs Fesztivál évről évre fejlődik, országos szinten is jelentősnek 
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mondható minőségi könnyűzenei válogatása mellett kimondott erénye, hogy lehetőséget 

teremt feltörekvő zenekaroknak és előadóknak. Az elmúlt években a színház részvételét 

igyekeztünk növelni nyílt próbákkal, kulisszajárással, kitelepüléssel és a „színész 

minikoncerttel”. A jövőben tovább mélyíteném az együttműködést, a fentieket bővítve 

felolvasó-színházi programmal és a családok számára külön gyerekszínházi műsorral, 

„mesebolttal”, beavató foglalkozásokkal. Reményeim között szerepel, hogy a társulat 

színészeinek fellépése egyszer majd kicsit hosszabb terjedelmű, teljes értékű koncertté 

nőheti ki magát. 

 

IdeSüss – Budaörs Napja, Budaörsi Vigasságok 

A fesztiválhoz hasonlóan a két nyárvégi egynapos rendezvény is a város kulturális 

életének a központja. Ezeken a programokon a jövőben nagyobb igyekezettel és fokozódó 

lelkesedéssel veszünk majd részt, mert a szereplések vidám hangulata közepette nagyon 

fontos, hogy a nézők más kontextusban, „testközelből” is megismerhessék társulatunk 

tagjait. 

 

Hatalmas kulturális muníciót vélek felfedezni a városban, ami folyamatosan fejlődik, és 

teret követel magának. Azt gondolom, hogy a Budaörsi Latinovits Színháznak – a jövőben 

sokkal inkább, mint eddig – a budaörsi kulturális bázis részesének kell lennie. 

  

Akadálymentesítés 
 

Miközben a színház épülete, a termei és a mellékhelyiségei a mozgáskorlátozottak 

számára akadálymentesen megközelíthetőek, a városban és az országban erre 

szakosodott szervezetekkel együttműködve hallás- és látássérült nézőink részére is 

akadálymentes előadások létrehozását tervezzük, évente legalább egy-egy alkalommal. 

 

Oktatási intézmények 

 
Illyés Gyula Gimnázium 

Amikor 2016 telén azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy zsűritag legyek az Illyés Gyula 

gimnázium „Illyés-napok” rendezvénysorozatán, hatalmas élményben volt részem. 

Egyszerűen lenyűgöző a kreativitás, az elhivatottság és a szorgalom, amivel az iskola 

diákjai (és tanárai!) hónapokig készülnek a minden évben megrendezendő versenyre. 

Munkájuk színvonala olykor valóban professzionális művészekével ér fel. Nem túlzok, ha 

azt mondom: megrendítő élmény ezzel találkozni, és hatalmas felismerés számomra, hogy 

ilyen kreatív kapacitás van Budaörsön, nem messze a színháztól. Ilyen energiák hatása 

alá kerülve az ember szilárdan elhatározza, hogy ezeknek a fiataloknak akar előadásokat, 

programokat szervezni, adni akar nekik és hallani szeretné, hogy mit gondolnak a világról, 

be akarja vonni őket a színház életébe.  
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Az elkövetkező években az Illyés Gimnáziummal az eddigieknél jóval szorosabb 

kapcsolatot kell ápolni, stratégiai partnerként kell rá tekinteni. 

 

Általános iskolák és óvodák 

Bár a város összes általános iskolájából és óvodájából fogadtunk már csoportokat – a 

gyerekbérleteink vásárlóit is nagyrészt ők adják – mégis fontos célunk, hogy a jövőben 

tovább mélyítsük az együttműködést ezekkel az intézményekkel. Ifjúsági programunk 

továbbfejlesztése is elősegíti majd ezt, valamint az előadásokhoz kapcsolódó versenyek, 

pályázatok és játékok is egyre több pedagógus érdeklődését kelthetik fel. 

 

Társadalmi felelősségvállalás 
 

Kinevezésem esetén tudatosabban és rendszeresebben élek majd a művészeti intézmény 

példamutató és figyelemfelhívó erejével, és nem csak csatlakozom, hanem bátran 

kezdeményezek is olyan programokat, amelyek a társadalom perifériájára sodródott, 

beteg vagy segítségre szoruló emberek jobblétét, illetve a környezetünk megóvását 

szolgálják. Ez egyrészt saját lelkiismeretem szerint is kötelességem, másrészt a társulat 

és a színház munkatársaiban is rendre megmutatkozó igény. Ezért küldtünk már eddig is 

karácsonyi ajándékokat nevelőotthonban élő gyerekeknek (KicsiPakk-akció), ajánlottuk fel 

előadásunk bevételét Budaörsön élő színésznő gyógykezeléséhez, gyűjtöttünk a hospice-

háznak, és láttunk vendégül előadásainkon kedvezményesen olyan nézőket, akik maguk 

nem finanszírozhatták volna a jegyvásárlásukat. 
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VÁROSI IFJÚSÁGI KLUB 
 

 

A Városi Ifjúsági Klub az alapítása óta fontos központja Budaörs ifjúsági életének. A VIK 

feladata, hogy gyűjtőhelye legyen a minőségi programoknak a különböző fiatal 

korosztályok számára. Emellett az elmúlt időszakban a színház napi programjához is 

egyre szorosabbra fűződött a kapcsolata, elsősorban azért, mert a legkisebbeknek szóló 

előadások rendszeres helyszínévé vált. Az elkövetkezendő időszakban mindkét működési 

vonalat megerősítenénk és párhuzamosan, az eddigieknél intenzívebben és 

transzparensebben folytatnánk. 

 

 

A VIK önálló programjai 
 

A szakkörök, tanfolyamok, rendezvények, zenés délutánok és ismeretterjesztő estek 

továbbra is a klub egyik fő profilját kell, hogy képezzék. Ezek folyamatossága, színvonala 

és szakmai minősége a garancia arra, hogy a budaörsi és környékbeli gyerekek és fiatalok 

– rajtuk keresztül pedig a családok és az oktatási intézmények is – magukénak érezzék a 

házat. Fontosak az arra gondosan kiválasztott ingyenes alkalmak is, de mellettük a saját 

szervezésű programok jegybevétele, valamint a városi vagy civil szervezetek által itt 

rendezett egyszeri projektek és sorozatok terembérleti díja is fontos bevételi forrását 

képezik a költségvetésüknek. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és a ház ez évi munkaterve alapján nagyon fontosnak tartjuk 

megőrizni és bátrabb platformokra helyezni a kapcsolatot a város fiataljait megszólító civil 

és kulturális szervezeteivel, illetve innovatív cégeivel. Ezeknek az együttműködéseknek a 

keretében jönnek létre a kisebb koncertek, zenei és tudományos gyerekfoglalkozások, 

képzőművészeti műhelyek, mozgás és kézműves szakkörök, felvilágosító és 

ifjúságvédelmi napok stb.   

A jövőben kiemelt figyelmet kívánunk fordtani a hátrányos helyzetű fiatalokat célzó 

programokra. 

 

A VIK-ben folyó színházi programok 
 

A VIK nagytermében mutatjuk be a Budaörsi Latinovits Színház legtöbb óvodásoknak és 

kisiskolásoknak szóló előadását. Ezek a repertoárban hétköznapokon a csoportos 

bérletekkel érkezőket szolgálják ki, hétvégéken pedig a családokat. Azt tervezzük, hogy 

növeljük ezeknek a bemutatóknak és előadásoknak a számát, mert az igény, ami az 

oktatási intézményekből, illetve (elsősorban az őszi és téli időszakban) a családok részéről 

érkezik, nagyobb, mint amit jelen pillanatban az évi kettő vagy három bemutatóval és az 

évi két-három vendégelőadással ki tudunk szolgálni. 
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A jövőben két fontos új irány is részét képezhetné a VIK színházi programjának. Az egyik 

a színházi nevelési program, amely a felső tagozatos, középiskolás és egyetemista 

korosztálynak szól, és amely programsorozat foglalkozásainak ideális helyszíne lenne a 

VIK. A másik pedig a csecsemőszínház, a skandináv államokból induló, de mára már 

nemcsak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is létjogosultságot nyert új színházi 

műfaj. Az egy-három éves gyerekeknek és szüleiknek szóló, általában félórás, színházi 

szakemberek és erre kiképzett színészek által levezetett interaktív színházi előadások 

során a picik komplex, a színház ősi érzetét keltő élményben részesülnek. Ennek 

hagyományát is fontos lenne Budaörsön bevezetni, és általa olyan fiatal szülőket is a 

színház vonzáskörébe szólítani, akik eddig éppen kisbabájuk miatt nem tudtak erre időt 

szakítani. 

 

Összességében, a Városi Ifjúsági Klub jelenlegi programstruktúráját továbbfejlesztve az 

eddiginél koncepciózusabb, arculatát tekintve a színház egészével jobban harmonizáló, az 

európai színházi kultúrákban évtizedek óta a színházak mellett sikerrel működő Ifjúsági 

Klub létrehozása a célunk. 
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MŰKÖDŐ SZÍNHÁZ 
 

 

A SZÍNHÁZ ÉPÜLETE 

 

 

A Budaörsi Latinovits Színház sok szempontból rendkívüli, de legalábbis szokatlan 

körülmények között működik helyszín, technika és személyzet tekintetében is. Míg ezek a 

körülmények sokakat – köztük engem is – arra inspirálnak, hogy kreatív megoldásokon 

törjük a fejünket és izgalmas kihívásként tekintsünk a színházcsinálásra, a biztonságos és 

hatékony működés érdekében néhány jelentős és kevésbé jelentős strukturális 

átalakításra és fejlesztésre szükség lehet a következő években, ezekkel kapcsolatban 

világítanék meg néhány szempontot. 

 

 

„Színház-művház” vagy „Művház-színház” 
 

Amióta Budaörsön dolgozom, szinte kivétel nélkül mindenkitől azt hallom – és egykor én 

magam is ezt a véleményt képviseltem –, hogy milyen áldatlan állapot az, hogy a színház 

egy művelődési házzal kényszerül osztozkodni egy épületen. Hogy lehetetlen 

hosszútávon jól működő színházat csinálni ilyen körülmények között. A tapasztalat viszont 

rácáfolt erre. Öt év alatt bebizonyosodott: igen, lehet magas művészi színvonalon dolgozni 

egy közös épületben, és rangos művészek is képesek a helyzetet megfelelő alázattal és 

megértéssel kezelni. Az állapot tehát nem tarthatatlan.  

 

Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy amikor két eltérő profilú és feladatú intézmény 

osztozik egy épületen, az időnként nehéz szituációkat szül. Ugyanakkor érdemes 

észrevenni a közös épületből származó előnyöket, érdemes új szemlélettel közelíteni a 

problémához és erényt kovácsolni a nehéznek tűnő helyzetből.  

 

Belátható, hogy egy Budaörs méretű városban két teljesen különálló és külön épületben 

működő intézmény a jelenlegi helyzetben nem realitás. Ezt sem az aktuális látogatószám, 

sem a város lélekszáma nem indokolja, és épület-fenntartási oldalról is többletköltséget 

jelentene. Meglátásom szerint az észszerű rövid és középtávú megoldás a két intézmény 

működésének a hatékonyabb összehangolásában, a közös tervezésben rejlik. A műszaki 

és épületüzemeltetési munka tekintetében a feladatmegosztás és egymás kölcsönös 

segítése, kiszolgálása a cél. 
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Ez a pályázat ezért a közös épületben való működést veszi alapvetésül. Természetesen, 

amennyiben a jövőben lehetőség nyílna önálló színházépület létrehozására, az új 

kondícióknak megfelelően kell a jelenleg kifejtett művészeti koncepciót továbbfejleszteni – 

erre minden körülmények között nyitottak vagyunk. 

 

Közös épületfenntartás és azon túl 
 

Korábban írtam a két intézmény szervezési és műsorpolitikai együttműködési 

lehetőségeiről, most a szervezeti és infrastrukturális összehangolás kérdéseit vetném fel. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a közönség hatékonyabb megszólítása és kiszolgálása 

tekintetében kettőn áll a vásár, részben a színház által nyújtott művészi színvonalon, de 

majdnem hasonló mértékben a színház-művház épületének küllemén, hangulatán és 

funkcionalitásán is, hiszen ezek nagy mértékben növelik a nézői komfortérzetet, 

„színházszerűbbé” teszik a látogatást.  

Az alábbiakban néhány olyan tervet és ötletet vázolunk fel, melyeket egy ötéves ciklus 

alatt megvalósíthatónak találunk. Ezeket az ötleteket a JMMK vezetésével és a 

fenntartóval közös egyeztetésekre bocsátjuk. 

 

Előtér  

Az épület előtere és mellékhelyiségei a közelmúltban történt átalakítás során korszerű 

külsőt nyertek, funkcionalitás tekintetében azonban a fogadótér nem elég praktikus. 

Jelenleg a problémát elsősorban a hely szűkössége és célszerűtlen formája okozza, 

előadások és rendezvények során nagyon zsúfolttá válik a tér.  

Ha olyan valós közösségi teret tudnánk kialakítani, ami kellemesebb környezetet biztosít a 

látogatók számára, el lehetne érni, hogy az előadásokat követően is sokan ott akarjanak 

maradni. Nagy szerepet játszhat a nemrég igen tetszetősen átalakított kert, ami tavaszi és 

őszi estéken remek helyszín a kikapcsolódásra, ezt is aktívabban ki lehetne használni.  

A JMMK vezetésével közösen szeretnénk távlatilag gondolkodni az előtér átalakításán. A 

város adottságait és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve mindenképpen 

költséghatékony megoldásra kell törekedni, ezért a „step-by-step” megközelítés lehet a 

legcélszerűbb. A tervezési munkába külsős, ötletben és kreativitásban gazdag helyi 

tervezőket vonhatnánk be. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon egy komfortos és 

csalogató előtéri környezet – jól működő és rugalmasabb nyitvatartású büfével – nagyban 

javítaná a két intézmény látogatói megítélését.  

 

Jegypénztár 

A jelenlegi gyakorlatot – miszerint a színház előadásaira és a művelődési ház 

programjaira az épületen belül két külön helyszínen folyik a jegyértékesítés – 

haladéktalanul fel kell számolni és mindkét intézmény jegyeit a jegypénztárban kell 
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árusítani. Az ehhez szükséges adminisztratív és technikai feltételek könnyen 

megteremthetőek. 

 

Nézőtér 

Mind a JMMK, mind a színház programjaiban szeretjük kihasználni a nézőtér mobilitását, 

hogy az eredetileg nem színházi térnek tervezett terem érdekesebb és különlegesebben 

használható legyen. Ebből adódóan a nézőtéri emelvények elhasználódtak, a javításuk 

részben nem kifizetődő, részben nem lehetséges. Szükségesnek tartanám egy új nézőtéri 

emelvényrendszer beszerzését, ami könnyen építhető, mozgatható, rögzíthető és kellő 

stabilitást nyújt. A jelenlegi emelvények használható részét a továbbiakban 

kitelepüléseknél és színházi díszleteknél tudnánk hasznosítani, de nagy tömeg 

leültetésére már nem alkalmasak. A jelenlegi nézőtéri székek is elhasználódtak, 

kényelmetlenek, nagyok és nehezek. Mozgatásuk és tárolásuk problémás. Érdemes lenne 

hasonló, a biztonsági követelményeknek megfelelő székeket beszerezni, de könnyű, 

kisebb és kényelmesebb kivitelben. Fontos a nézők komfortérzetének és tájékozódásának 

segítése érdekében a sorok és székek számozásának jelölési rendszerét is új formában, a 

mobilnézőtér lehetőségeihez igazodva kialakítani. 

 

Takarítás 

A tisztaság és a higiénia megteremtésének folyamatát is racionalizálni kell, érdemes 

közösen meghatározni és összevonni a két intézmény feladatait, majd egy kézben 

összpontosítani a teendőket. Ez anyagilag és ütemezés tekintetében is kedvezőbb 

eredménnyel járna. 

 

Parkoló 

A városvezetés tervei között szerepel az épület szomszédságában elterülő, jelenleg 

gondozatlan terület parkolóvá alakítása. Ez a színház szempontjából mindenképpen 

kívánatos, hiszen egy korszerű, burkolattal és közvilágítással ellátott parkoló nemcsak a 

városképet javítja, de a látogatók komfortérzetét is növeli, és attraktívabbá teszi a színház 

környezetét. 

 

 

Próbaterem 
 

Egy egész évben működő repertoárszínházban folyamatosan legalább egy új, készülő 

produkciónak a próbafolyamata zajlik. Jelenleg, a JMMK-val közös épületben, a színház 

csak bizonyos napokon tudja használni a színpadot próbák céljából, viszont a színházi 

munkafolyamat nem engedi meg, hogy produkciók napokig ne próbáljanak. Az esténként 

játszó előadások díszletének építése és bontása tovább korlátozza a színpadi próbák 

lehetőségét. Áthidaló megoldást az elmúlt években a VIK nagytermének használata 

jelentett. Míg ez a lehetőség nagy segítséget nyújtott, hosszú távon nem kínál megoldást. 
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A VIK önálló profillal rendelkező intézmény, saját programokkal és kiállításokkal: ezek nem 

összeegyeztethetőek egy színházi próbaterem funkcióival, ráadásul a terem mérete és 

kialakítása sem ideális. 

Közép- és hosszú távú megoldást állandó próbaterem jelenthet, a színház épületétől (a 

díszletszállítás szempontjából is) elérhető közelségben. Egy, a színpaddal azonos 

alapterületű és belmagasságú tér volna ideális, ami télen fűthető. Mivel kizárólag színházi 

próbák céljára használnák, könnyűszerkezetes épület is megfelelő lehet. Egy ilyen 

próbaterem lehetővé tenné, hogy a nagyszínpadi produkciók egészen a bemutatót 

megelőző hétig egy helyen, felépített díszletjelzéssel próbálhassanak, és ezáltal 

jelentősen tehermentesítené a JMMK-val közösen használt színpadot és a kis létszámú 

műszaki személyzetet. 

 

Tárolás 
 

Hasonlóképpen komoly kihívást jelent a produkciók díszleteinek és jelmezeinek a tárolása. 

Jelenleg a színház környezetében nincs megfelelő tárolási kapacitás a repertoáron lévő 

10-12 előadás megfelelő, biztonságos raktározásához. A díszletelemeket sokszor – a 

helyhiányból adódóan – a szabad ég alatt kényszerülünk tárolni, ami a téli időszakban 

gyors állapotromláshoz vezet, így egyrészt a megvásárolt tárgyi eszköz sérül, másrészt 

egy idő után kifejezetten veszélyessé válhat a színpadi használata. A tárolási kapacitás 

növelése ezért akut feladat, és mindenképpen valamilyen megoldást kell találni rá a 

közeljövőben.  

 

Hátsó udvar 

A színházi irodák (konténerváros) mögötti területben sokkal több a lehetőség, mint 

amennyit jelenleg kihasználunk. Évek óta ideiglenes „építmények” szolgáltatnak 

raktározási lehetőséget mind a színháznak, mind a JMMK-nak. Ezek évről évre egyre 

rosszabb állapotba kerülnek (beáznak, dohosak), mindig csak a hirtelen felmerülő és 

gyors beavatkozást kívánó problémák megoldására van pénz és kapacitás. A hosszú távú 

megoldást talán az jelentené, ha nem költenénk tovább a jelenlegi épületekre, hanem 

elbontanánk azokat és egy nagyméretű, de több kisebb-nagyobb helyiségből álló 

raktárépület építenénk a hátsó területen. Mivel a konténerek mögötti udvar részt sem a 

színház, sem a JMMK nem használja ki, ezért lehetőségünk lenne sokkal nagyobb 

alapterületű, nagy belmagasságú épület kialakítására, amin meg tudnánk osztozni a 

művelődési házzal. 

 

Oldalsó udvar 

Az épület és az új nyugdíjasház fala közötti útvonal egy olyan terület, amit jelen 

pillanatban szabad ég alatti díszlettárolóként is használunk. A díszletelemek ezen az 

útvonalon jutnak be a színpadra, mivel itt található az egyetlen megfelelő méretű ajtónyílás 

az épületen. Ez a tárolás nem biztonságos, különösen kedvezőtlen időjárás esetén. A két 
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épület között a nyugdíjasház építésével egybekötve a betonozás megtörtént, de 

szükséges lenne egy tetőt is kialakítani, hogy a csapadéktól védeni tudjuk a fellépésre 

várakozó díszletelemeket. 

 

 

Technikai fejlesztések 
 

Hatalmas kihívás a színházi hang-, fény- és színpadtechnika fejlődésével tartani a lépést, 

de évek óta törekszünk arra, hogy mindig egy kicsit előre lépjünk. A régebbi, számunkra 

már nem megfelelő eszközöket pedig fel lehetne ajánlani kisebb, kevésbé speciális 

technikai igényű helyekre (iskolák, óvodák stb.). Így a jövőben nem csak a színház 

eszközparkja fejlődne, de a város tulajdonát képző régebbi, de használható eszközök új 

helyre kerülve használatban tudnának maradni és nem kellene komolyabb anyagi 

ráfordításokkal beszerezni azokat. 

 

 

Zöld színház 
 

2009-ben volt szerencsém rendezni egy előadást az Arcola Theatre-ben, Észak-London 

vezető off-westend színházában. A színház akkor, markáns művészeti profilja mellett úgy 

hirdette magát mint ami Nagy-Britannia első, környezeti szempontokat figyelembevevő ún. 

carbon-neutrális színháza kíván lenni. Minimális szintre csökkentették a nem megújuló 

forrásból származó energiafelhasználásukat, az újrahasznosítás és a környezettudatosság 

pedig a színház működésének minden szintjét áthatotta. 

Míg sokak számára utópisztikusan hangozhat, hogy Magyarországon ehhez hasonló 

színház jöjjön létre, azt gondolom, hogy a szemléletet mindenképpen érdemes elsajátítani. 

A színházi működés a sok öröm mellett, amit okoz, hatalmas energiafelhasználással jár. A 

színpadi munka, a díszletek folyamatos bontása és újraépítése rengeteg hulladékot 

termel, aminek az újrahasznosítására kevesen törekszenek. A színház hátterében működő 

irodai és színpadot kiszolgáló egységek hasonlóképpen. 

A szemléletváltás nyilván hosszabb folyamat. Kezdésképpen a színpadon folyó építési 

munkát kell megfelelő módon átgondolni, lehetővé tenni a keletkező hulladékok 

(elsősorban a fa- és fémhulladék) szelektálását oly módon, hogy az ne bonyolítsa és 

lassítsa a munkafolyamatokat. A szelektív hulladékgyűjtést ezzel egy időben a hátsó 

irodai, öltöző- és közösségi terekben is egyszerűen elérhetővé kell tenni. Harmadik 

lépcsőként – a JMMK vezetésével együttműködésben – a közönségforgalmi terekben is 

szelektív hulladékgyűjtőket kívánunk elhelyezni, és azok használatára ösztönözni.  

Távolabbi, de nem túl távlati lépésként a JMMK és a város vezetésével közösen kellene 

gondolkodnunk napelemek elhelyezésén az épület tetején. Ehhez jelen pillanatban igen 

széleskörű pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amiket ki tudunk használni. 
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Ezek a törekvések amellett, hogy erős környezetkímélő hatásuk van, az épületet látogató 

közönség számára is fontos üzenetet hordoznak: a két kulturális intézmény a lélek 

ápolása mellett felelősen kíván gondolkodni a környezetünkről és a jövőnkről. Egy 

innovatív város életében, azt gondolom, ez megkerülhetetlen szempont kell, hogy 

legyen.   
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS  
 

 

Az intézménynek jelenleg 17 közalkalmazotti státuszban lévő munkavállalója van, valamint 

a munkaszerződéssel foglalkoztatott Intézményvezetővel. A Városi Ifjúsági Klub 5 

közalkalmazottat, a színház 11 közalkalmazottat foglalkoztat. 

Az intézmény jelenlegi státuszai: 

 

Budaörsi Latinovits Színház 

 Dramaturg    (1 fő, 8 órás) 

 Gazdasági ügyintéző  (1 fő, 8 órás) 

 Irodavezető    (1 fő, 8 órás) 

 Jegypénztáros   (1 fő, 8 órás) 

 Kulturális menedzser  (1 fő, 8 órás) 

 Munkaügyi ügyintéző  (1 fő, 8 órás) 

 Művészeti titkár   (1 fő, 8 órás) 

 Rendezőasszisztens  (1 fő, 8 órás) 

 Színpadmester/szcenikus  (1 fő, 8 órás) 

 Ügyelő/Műszaki ügyintéző  (1 fő, 8 órás) 

 Üzemeltetési munkatárs  (1 fő, 8 órás) 

 

Városi Ifjúsági Klub 

 Gazdasági ügyintéző  (1 fő, 8 órás) 

 Közművelődés szervező  (1 fő, 8 órás) 

 Közművelődési szakember (1 fő, 8 órás) 

 Média szerkesztő   (1 fő, 4 órás) 

 Műszaki gondnok   (1 fő, 8 órás) 

 Portás     (1 fő, 4 órás) 

  

A jövőben az intézményre jutó közalkalmazotti státuszok számának növekedésére nem 

számítok, ezért a jelenlegi rendszerben gondolom folytatni mind a foglalkoztatást, mind 

pedig a külsős vállalkozások felhasználását. 
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Főmunkatársak 

A Budaörsi Latinovits Színházban az elmúlt években létrejött alkotói, vezetői és 

adminisztrációs csapat munkája meghatározó volt abban, hogy a színház jelentős 

eredményeket tudjon elérni. Minden sikeres szervezet alapja a szorosan 

együttműködő csapat, ezért pályázatom kedvező elbírálása esetén a következő 

munkatársakkal szeretném vezetni a színházat: 

 Bachraty Gábor műszaki vezető 

 Bognár Éva kommunikációs és sajtóreferens  

 Kovács Kristóf dramaturg 

 Zsuppán Barbara pénzügyi munkatárs 

 

Az elmúlt évek működési tapasztalataiból okulva a jelenleg általam betöltött „kulturális 

menedzser” státusz feladatkörét a jövőben produkciós vezetői, valamint 

közönségkapcsolati vezetői feladatokkal bővíteném. 
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GAZDASÁGI TERV 
 

 

A Budaörsi Latinovits Színház jelenlegi gazdálkodása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása szerint 2015. áprilisától 

annak az addig önálló költségvetési szervezetnek, amely nem éri el a 100 fős éves 

foglalkoztatási statisztikai létszámot, a törvénykezés önkormányzati hivatal vagy más 

költségvetési szerv hatáskörébe rendeli gazdasági feladatainak az ellátását. 

A törvénymódosítás a színházban két státusz elvonását eredményezte, a gazdasági 

igazgatóét és a könyvelőét. A könyvelés és a gazdálkodás felügyelete így közvetlenül a 

Fenntartóhoz került. 

A változás engem arra ösztönzött, hogy fokozott gondossággal hangoljam össze a 

produkciók tervezését és a műsorrend kialakítását a költségvetés rovataiban szereplő 

számokkal. Ez a munka nagyon sokat segített abban, hogy átlássam a színház 

gazdálkodásának egészét és évről-évre aktív részese legyek a színházi költségvetés 

tervezésének. 

Alapvetően azt gondolom, hogy bár az új gazdálkodási rend a kezdetekben komoly 

kihívások elé állította a színház vezetését, végeredményben pozitív hatással bír az 

intézmény működése szempontjából. 

Ez a rendszer elsősorban pontosabb és előrelátóbb tervezésre ösztönöz, másrészt 

megfelelő „fékeket és ellensúlyokat” biztosít. Az intézmény gazdálkodása így transzparens 

a Fenntartó számára is, hiszen minden kötelezettségvállalást a Fenntartó pénzügyi irodája 

ellenjegyez. Ugyanakkor fontos felismerni, hogy a színházi működés lényegesen eltér más 

költségvetési intézmények működésétől, leginkább a hónapról hónapra nagyságrendben 

és jellegben lényegesen eltérő kiadások miatt.  

Az eredményes gazdálkodáshoz – meglátásom szerint – a kulcs abban van, hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt a pontos költségvetési tervezés és a színház napi életéhez 

elengedhetetlen rugalmasság között. Ennek egyik alapja a pontos, a korábbi évek 

tapasztalataira épülő és azokat részletesen felülvizsgáló költségvetési tervezés, a másik 

pedig a rendszeres egyeztetés és a hatékony kommunikáció az önkormányzat 

intézménygazdálkodási osztálya és a színház között. 

Az elmúlt években többször felvetődött az intézmény nonprofit Kft-vá való átalakítása. 

Ennek a pályázatnak nem témája a két működési forma előnyeinek és hátrányainak az 

elemzése. A mostani működési formát megfelelőnek találjuk, természetesen, amennyiben 

a Fenntartó a jövőben az átalakítás mellett döntene, készek vagyunk ennek az 

előkészítésére és kivitelezésére. 
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Az intézmény gazdálkodása az elkövetkező években 

Bevételi oldalon az állami-önkormányzati támogatást jelentő, évente mintegy 234 M Ft 

összegű finanszírozási bevételek szinten tartásával számolunk, abban az esetben is, ha a 

jelenlegi alacsony szintű infláció a cikluson belül növekedne. 

Az évente mintegy 67 M Ft működési költségvetés tekintetében évenkénti 0,5–1 M Ft 

növekedést kívánunk elérni. 

A saját bevételünket részben a székhelyen megtermelt jegyárbevétel emelésével, részben 

a székhelyen kívül értékesített előadásokból származó bevétel fokozásával, valamint a 

produkciós és a mobilitást segítő pályázati források hatékonyabb bevonásával tudnánk 

gyarapítani. 

Az előadások létrehozásnál könnyen utaztatható díszletek alkalmazása és ezáltal a 

„tájoltathatóság” fontos szempont kell, hogy legyen. Már az elmúlt években is fokozott 

jelentősége volt a bevételek szempontjából a székhelyen kívüli előadásokból származó 

bevételnek. Ez azért fontos, mert a székhely adottságai csak korlátozott számú előadást 

tesznek lehetővé egy létrehozott bemutatóból, viszont a tájelőadások lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy ezek további bevételt termeljenek. 

 

Kiadási oldalon az évente mintegy 301 M Ft-ot kitevő összkiadások 2017. évi belső 

megoszlása döntő mértékben változatlanul tartható. A legnagyobb hányadot a dologi 

kiadásokat és a személyi juttatásokat magukba foglaló művészeti jellegű kiadások jelentik. 

 

A művészeti munkával közvetlenül összefüggő kiadások javarészt az intézmény 

költségvetésén belül a Dologi kiadások (kb. 187 M Ft) fejezetben megjelenő „szakmai 

tevékenységet segítő szolgáltatások” (kb. 70 M Ft), valamint a „tárgyi eszközök” (kb. 10 M 

Ft) és a „szakmai anyagok” (kb. 4 M Ft) költségvetési rovatokban jelentkeznek. Kisebb 

hányadot képviselnek és csak egy részükben kapcsolódnak közvetlenül a művészeti 

munkához a személyi kiadások (kb. 86 M Ft), valamint a különböző járulékok (kb. 19 M 

Ft). 

A mintegy 9 M Ft értékű beruházások nem közvetlenül a művészeti munkához 

kapcsolódnak. 

 

A művészeti koncepciót – a repertoár nagyságrendjének és a társulati műhelymunka 

mikéntjének kialakítását – a színház pénzügyi mutatóinak a figyelembevételével és a 

költségmegtakarítási célkitűzések központba állításával tervezem, anélkül, hogy az a 

minőség rovására menne. 

Az adott produkciók költségvetésének kalkulálásánál a rendelkezésre álló keretösszeget 

előre meghatározzuk, az éves költségvetés vonatkozó sorainak az ismeretében. Ezt a 

keretösszeget a produkció tervezési fázisában az alkotókkal is ismertetjük, ami lehetővé 

teszi a pontos, kereteket betartó tervezést mind a tárgyi eszközök (díszlet, jelmez, kellék, 

smink/fodrászat), mind pedig a vendégművészek/alkotók tekintetében. 
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Az új produkciók tárgyi eszközeinek beszerzésénél az újrahasznosítás jelentős szerepet 

kell, hogy játsszon. Bizonyos, már meglévő díszletelemek átalakításával, jelmezek újbóli 

felhasználásával és átszabásával jelentős költségmegtakarítás érhető el. E tekintetben 

különösen nagy jelentősége van a díszletelemek tárolásához szükséges kapacitásnak. E 

kapacitás minőségi javításával és bővítésével érhető el a tárgyi eszközök állagának 

hosszú távú biztonságos megőrzése is. 

 

További költségmegtakarítást eredményeznek a koprodukcióban létrehozott előadások, 

mivel a kiadások két partner között oszlanak meg. Ezért évente legalább egy-egy, közös 

produkcióban létrehozott nagyszínpadi és stúdióbemutatót tervezünk. 

 

 

A Városi Ifjúsági Klub gazdálkodása 
 

Tekintettel arra, hogy a Városi Ifjúsági Klubot költségvetés tekintetében külön kezeljük, 

célszerűnek tartom ebben a pályázatban is önálló egységként megjeleníteni. A VIK az 

intézményen belül önállóan készít éves költségvetési tervet. 

A VIK költségvetése mintegy 38 M Ft összeget képez az intézmény teljes költségvetésén 

belül és ez az arány változatlanul tartható. 
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ZÁRSZÓ 
 
 
 
A Budaörsi Latinovits Színház az elmúlt közel öt évben elköteleződött a magas színvonalú 

színházi alkotói munka mellett. Az itt kialakult közösség, kiegészülve a meghívott 

vendégművészek hosszú sorával, valóságos színházi bázist teremtett, kulturális egységet, 

amiben hihetünk, és amit tovább akarunk építeni, közösen. 

 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a közösséget művészeti vezetőként alakíthattam és 

elősegíthettem az építkezését. Hálás vagyok a rengeteg találkozásért, amik emberként és 

művészként is hozzájárultak fejlődésemhez. 

 

Az itt végzett munka rendkívül nagy hatással volt a pályámra és a szakmai fejlődésemre, 

az elmúlt öt évben itt vált belőlem színházi vezető. Emiatt mindig színházi „alma 

materemként” fogok tekinteni erre a színházra. Most elérkezettnek látom az időt, hogy 

továbblépjek és még nagyobb felelősséget vállaljak a színház életéért igazgatóként. 

 

Pályázatom eredményes elbírálása esetén minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a 

Budaörsön kialakult alkotói közösséget tovább erősítsem, biztonságos és kreatív 

környezetet biztosítva a színház minden dolgozója és meghívott művésze számára. 

 

A budaörsi színház léte és fejlődése sokak számára fontos üggyé válhatott az elmúlt 

években. Olyan üggyé, amiben hinni lehet és amiért érdemes küzdeni, aminek a 

fennmaradását lehet és kell is akarni. A megfelelő úton továbbhaladva a következő 

években elérhetjük, hogy ez az ügy még sokkal több ember számára fontos legyen. 

 

Hogy fenntartsa és fokozza a szakmai érdeklődést. Hogy büszke lehessen rá az a 

közösség, ami az otthonának tekinti, és napról napra építi és alakítja. Hogy a város lakói, 

akikért elsősorban dolgozunk, tényleg a magukénak érezzék.  

 

Hogy olyan színház válhasson belőle, amire mindannyian büszkék lehetünk.  

 

 

 

          

         Berzsenyi Bellaagh Ádám 
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MELLÉKLETEK 
 

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 

Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata és 

hiteles fordítása 

 

Szakmai önéletrajz 

 

Nyilatkozatok a pályázat kezelésével kapcsolatban 

 

Munkáltatói igazolás a Budaörsi Latinovits Színházzal való jogviszony fennállásáról  

 

Névviselési nyilatkozat 

 

A pályázatban említett szakmai partnerek együttműködési szándéknyilatkozatai 

 

A Budaörsi Latinovits Színház bemutatói 2013 őszétől 
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A PÁLYÁZATBAN EMLÍTETT SZAKMAI PARTNEREK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZATA 

 

Bachraty Gábor 

Kovács Kristóf  
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Zsuppán Barbara 

 

BABtér  

Budaörs Fesztivál 

Jókai Mór Művelődési Központ 
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Gózon Gyula Kamaraszínház 

Ciróka Bábszínház, Kecskemét 

Szentendrei Teátrum 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Váci Dunakanyar Színház 

 

Alföldi Róbert 

Forgács Péter 

Halasi Dániel 

Kerékgyártó István 

Kuthy Ágnes 

Pelsőczy Réka 

Polgár Csaba 

Szász János 

Székely Kriszta 

ifj. Vidnyánszky Attila 

Znamenák István 


