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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012-RŐL 

 
 

Közhasznú egyesületként működő színházunk Budapest egyik legnagyobb kerületének, a 
XVI. kerületnek egyik legjelentősebb kulturális bázisa volt 2012 július 31-éig. A környék 
egyetlen, társulattal működő színháza volt, mely az elmúlt 17 év során komoly repertoárt 
alakított ki. Ugyanakkor népszerűvé vált, s nemcsak a környéken, hanem főváros -, hanem 
országszerte. Sokan kirándulásuk egyik állomásaként a Holdvilág Kamaraszínházat jelölték 
meg, de bérleteseink is voltak különböző vidéki iskolákból!  
 
A KRITÉRIUMOK TELJESÜLÉSÉT MÉG “ÁLLANDÓ JÁTSZÓHELLYEL 
RENDELKEZŐ TÁRSULAT”-KÉNT TELJESÍTETTÜK. 
 
A SZERZŐDÉSÜNK LEJÁRTÁVAL BESOROLÁSUNK ÉV KÖZBEN 
MEGVÁLTOZOTT.  
2012. JÚLIUS 31-IG,- AMÍG ÁLLANDÓ JÁTSZÓHELLYEL 
RENDELKEZTÜNK - , A 3.1 BESOROLÁS VOLT JELLEMZŐ RÁNK. 
2012. AUGUSZTUS 1-TŐL PRODUKCIÓS SZÍNHÁZ LETTÜNK, 2.1 
BESOROLÁSSAL. (Ezért 2 táblát töltöttem ki az önbesorolás alapján, feltüntetve 
a változás idejét.)  
A 18. évadunkat az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban kezdtük, ahol 
irodát, raktárakat, s természetesen próbatarmet és színpadot bérlünk, s ahol 
mindezért átalányt fizetünk. 
 
Igyekeztünk gyorsan alkalmazkodni a változáshoz. Meg kellett szinte pillanatok alatt 
szoknunk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nemcsak mi döntünk programjainkról, hogy 
nincs azonnal próbaterem, ha valamit gyakorolni szeretnénk, s hogy minden sokkal 
nagyobb, sokkal korszerűbb, mint megszoktuk… Az épület, a színpad, a nézőtér… 
Hirtelen egy, gépezet tagjává váltunk, annak minden előnyével és hátrányával együtt.  
Ugyanakkor nagyon boldogok voltunk, hogy folytathatjuk a munkát! Féltettük 
eddigi eredményeinket, ezért vágtunk bele a költözésbe. Ha nem találunk befogadó 
helyet, a Holdvilág Kamaraszínház eltűnik a palettáról. Halottunk már ilyesmiről 
mostanság… A József Attila Művelődési Központ munkatársai örömmel fogadtak 
bennünket, szeretik, hogy bővítjük a kínálatot, hogy előadásainknak köszönhetően nő a 
látogatottság más programon is! Nyilván ennek is köszönhető, hogy az itt eltöltött rövid 
idő ellenére értékelik ténykedésünket és nagyon sok segítséget kapunk 
koncepciónk kiteljesedéséhez. (Későbbiekben lesz mód kitérni rá.) 
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 Úgy gondoltuk, hogy “első körben” a már eddig is sikerrel játszott előadásainkat mutatjuk 
be – részben –  új közönségünknek, úgyhogy mesejátékainkkal “indítottunk”. S hogy 
mennyire jól döntöttünk, annak ékes bizonyítéka a növekvő érdeklődés, a sok visszatérő 
néző! Nem csoda hát, hogy egyre jobb a visszhangja előadásainknak, egyre nagyobb az 
érdeklődés irántuk. 
És hogy ennek mi lehet az oka? Talán az, hogy  évek óta egy kidolgozott program, egy 
komoly stratégia alapján összhangot tudunk teremteni az alapító okiratban 
lefektetett cél, s a felmerült igények között. És ez nincs másként az új helyszínen 
sem. 
Az egyesület megalakulásakor színvonalas gyermekdarabok színpadra állítását 
tűztük ki célul, többek között… Hisszük és tudjuk, a korszerű színház nemcsak a 
felnőtt korosztály privilégiuma! A gyermekeknek játszó színházak közül mi azok közé 
szerettünk volna tartozni, akik megújítják a színpadi formanyelvet, korszerű, friss 
látásmóddal gazdagítják a “palettát”. S a gyermekekben remek partnerekre találtunk 
ebben! Ugyanakkor fontosnak gondoltuk a klasszikus meséket megismertetni  
“újszerű köntösben” azzal a korosztállyal, akiknek már ritkábban  mesélnek a szülei… Ki 
tudja!? Talán a mesejáték egyszer majd visszavezeti őket az eredeti, a leírt 
meséhez…  
2012-ben sem csak nézőként látogattak hozzánk a gyerekek. A Morzsa Színpadon a 4 és 
8 év közöttiek fejlesztő pedagógus segítségével ismerkednek játékosan a színpadi nyelvvel, 
a 9 – 16 éves korosztály pedig a Pogácsa az Arénában Színkör beszéd, ének, mozgás, 
színészmesterség szaktárgyakat tanulják, és persze általuk “némi” önismeretet, s 
kommunikációt. Rendszeresen részt veszünk a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozón, ahonnan legutóbb Arany Minősítéssel tértünk haza Janikovszky Éva: 
KIRE ÜTÖTT EZ A GYEREK? című művének adaptációjával. 
 Míg a XVI. kerületben jászottunk,  óvodák, iskolák családok rendszeres látogatói voltak a 
80 %-ban gyermekeknek játszó színházunknak. Nagy örömümkre sokan vannak 
közülük, akik követnek minket új helyszínünkre, s a XIII. kerületből is egyre többen 
kíváncsiak ránk.  Ez fontos visszajelzés tevékenységünkről. Hogy mégis érdemes!. 
.. 
Mert bizony  - mindezek ellenére -  a 2012-ben sokszor eszünkbe jutott, hogy túl sok a 
nehézség, túl sok az akadály, hogy van-e értelme a küzdelemnek!?… Nincs mit szépíteni. 
Ez az év színházunk mélyrepülése volt. És nemcsak a költözködés miatt… Erősen 
hatottak ránk azok a negatív folyamatok, melyek a kulturális területet, s azon belül 
is a független színházakat érintették.  
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Míg 2011-ben csak a támogatások több, mint 13,5 millió Ft-ot tettek ki, addig 1, azaz 
egy évvel később ez az összeg  - a TAO-támogatással együtt ! -  már alig volt több, 
mint 4,5 millió Ft. Elvesztettük a támogatások majd ¾-ét! 
A teljes bevételünk pár éve még 23 millió Ft körül mozgott, 2011-ben lecsökkent 17 
millióra, s 2012-ben alig volt több, mint 10 millió Ft… 
A támogatások drasztikus csökkenése az előadások csökkenéséhez is vezetett, 
jóllehet még mindig sokkal több előadást játszottunk a 2012-ben hivatalosan kötelezővé 
tett 60-nál. De míg 2011-ben 131 előadásunk volt a vendégelőadásokkal együtt, addig ez a 
szám 2012-re 103-ra esett vissza. (Számítottunk visszaesésre, de nem ekkorára. 
Tervünkben még 115 előadás szerepel…) 
 
Úgy tudtuk “lebonyolítani” az elmúlt évet, hogy tagi kölcsönt vettünk fel a színház 
működtetéséhez, melyet egyenlőre a mai napig nem sikerült visszafizetni. A színészek 
pedig magán-kölcsönökből élnek, mert a színház még mindig tartozik tavalyi 
gázsikkal… 
Nehezítette a helyzetünket az a bevezetőben jelzett körülmény, hogy 2012. július 31-ig 
volt szerződésünk a XVI. kerületi Önkormányzattal, s nem sikerült megtudnunk, 
hogy mit terveznek velünk. 
Ugyanakkor beszédesebb volt minden szándéknyilatkozatnál, hogy 0 Ft-ot kaptunk 
támogatásként, tehát még hozzájárulást sem ítéltek meg a saját, általuk 2009-ben 
megvásárolt épület fenntartásához. (2011-ben csak az épületre fordított költségünk több, 
mint 4 millió Ft-ra rúgott…) 
A  lejárt szerződés és a bizonytalan helyzet együtt indokolta a költözést, hiszen nem 
szerettük volna, ha 17 év munkája kárba vész. 
Nagyban zajlott az előző évad “másik fele” tavasszal, de mi már lázas keresésbe kezdtünk.  
Ugyanakkor már készülnünk kellett az új évadra is. 
Így még előző helyünkön sikerült bemutatnunk az ÓZ! VARÁZSLÓ! című  zenés 
mesejátékot,  mellyel  2012. március 20-án találkozhatott a közönség először . Egyébként 
ebben az évben is március 20-án, a Gyermek – és Ifjúsági Színházi Világnapon vette 
kezdetét “mini-fesztiválunk”, a Holdvilág Napok eseménysorozata, mely az “igazi” 
Színházi Világnapon, március 27-én este az ERŐLTETETT MENET… című felnőtt 
előadással zárult. Visszatérve az ÓZ!-ra.  Érdekessége – többek között – az is volt, hogy a 
XVI. kerületben működő GrafiRka Stúdió növendékei  - általános iskolás gyerekek -, 
tervezték  a jelmezt, a hátteret. “Színes vidám gyermekrajzok… megteremtik a 
jelenetek varázslatos hangulatát.” _ Írta V. Kulcsár Ildikó a Nők Lapjában.  
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A Magyar Narancsban pedig ez olvasható: “ Dorka születésnapja a keret, ez adja az 
apropót a társadalmi szatírához, amelyben felvonulnak a 30-as évekbeli, isten hátamögötti 
kansasi farm lakói, akik azonban kis magyar valóságunkból is ugyancsak ismerősek…” (Az 
újságíró 4 csillaggal “honorálta” az előadást.) 
Koncepciónk lényege részben művészi, részben gazdasági indíttatású. 
Művészi szempontból fontos az ügy, a  mondanivaló, s annak színvonalas tolmácsolása. 
Ugyanakkor nem mindegy az sem, hogyan nyúlunk egy-egy témához, hogyan használjuk a 
színpadi kifejezőeszközöket, mennyire tudjuk megújítani a színpadi nyelvet, s ez milyen 
hatással van közönségünkre. Ld. Magyar Narancs-kritika az ÓZ! VARÁZSLÓ!-ról.) 
Ami pedig a gazdaságosságot illeti, az különösen fontossá vált 2012-ben, pont az említett 
nehezedő viszonyok miatt. 
Az elmúlt években tapasztalhattuk, - s ez 2012-ben sem volt másképp, - hogy céljaink 
találkoztak a társadalmi igényekkel,  elvárásokkal. Komolyan gondoljuk, hogy az 
oktatás és művészet kézen fogva jár, legalábbis kézen fogva kellene járnia… 
Repertoárunkat is ennek figyelembevételével alakítjuk… Ennek is köszönhető, hogy 
műsoron tartunk sikeres előadásokat, melyeket ugyan régebben mutattunk be, de még 
mindig töretlen az érdeklődés irántuk.  

 

 
TÉLAPÓ GYERE MÁR! címmel tartottuk az évad egyetlen, a 2012-es év 2. saját 
bemutatóját. Olyan “ Télapós mesejétékkal” találkoztak a gyerekek, amelyekben nemcsak 
ajándékcsomagokat kaptak a Télapótól, de  - kikerülve minden didaktikus szájbarágást -  
érdekes képet kaphattak az összetartozás, a barátság fontosságáról.  
2012–ben műsoron tartott előadások: ADY-IDÁK; ARCHIVATAL, ÁGACSKA; 
ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI;  AZ ÖRDÖGKIRÁLY KÚTJA; ERŐLTETETT MENET…, 
FEKETE RÚZS ÉS…; HOLLE ANYÓ; HAMUPIPŐKE, HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT 
TÖRPE;  J.ARS POETICA; KARÁCSONY GYERTYÁCSKÁI; KÉPZELT BETEG, 
AVAGY A HIPOCHONDER; MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A CINKOTAI KÁNTOR;  
SEGÍTSÉG, EMBER!; SIRÁLY;  
Célközönségünk igen heterogén hiszen több műfajban, s különböző korosztálynak 
játszunk. 
Gazdagítandó a repertoárt saját előadásainkon kívül rendszeresen animácációs, 
bábos, interaktív előadásokat hívtunk meg a “kicsik”, s a kortárs tánc egy-egy 
kiemelkedő csoportját a “nagyok” kedvéért. Ugyanakkor örömmel fogadtuk a 
Londonban működő  Angol – Magyar Operatársulatot, akik nálunk adták elő Britten: 
A CSAVAR FORDUL EGYET című operáját, melynek jegybevételből a Együtt a 
Daganatos Gyermekekért Alapítványt támogatták. 
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Visszatérve 2012. előadásaihoz. Azon kívül, hogy a repertoáron lévő előadásokat 
játszottuk, az év másik felében csak minimális ráfordítással készült, a színháznak az 
előadók által “felkínált” művek bemutatására futotta. Igaz, ezek között rögtön  
fesztiváldíjas előadásokkal találkozhattunk, igazolva azt a tényt, hogy a pénz még nem 
minden… 
Az ősszel megrendezett nyíregyházi KELEIDOSZKÓP  VersFesztiválon a HOLD-KÓR 
HOLDKOR című vers-színházi performance a Vizualitás Különdíját, a KÉPZELNI 
LEHET…2.0  zenés “majdnem-önálló est” pedig KALEIDOSZKÓP Díjat, a fesztivál 
Fődíját érdemelte ki. 
 
Ami a tervezéshez képest megvalósult várt eredményt illeti, nem sikerült mindent 
megvalósítanunk, ahogy terveztünk. S ezt nemcsak az anyagi nehézségek, hanem a 
megváltozott körülmények (az előző élet “felszámolása”, költözés) is okozói voltak. 
A tervezett LÚDAS MATYI-t, ÉDES ANNÁ-t nem tudtuk színpadra vinni. A fent 
említett előadások léptek helyükbe. 
Viszont maradéktalanul sikerült műsoron tartan a közönség által is favorizát 
előadásokat, sikerült életben tartanunk a bérletrendszert, sőt sikerült új közönségréteget is 
meghódítani. Nagy bánatunk, s nemcsak a miénk, hogy  az óvodás-korosztályt nem tudtuk 
“elhozni” a XVI. kerületből. Az óvónénik – bár nagyon sajnálták, hogy eljöttünk – 
pénzhiányra hivatkoznak… 
 
Legnagyobb sikerként az könyvelhető el, hogy talpon maradtunk - minden 
nehézség ellenére - sőt szakmai sikert tudtunk kovácsolni hátrányunkból. 
Hiszen  a művészek által felajánlott előadások hozták el színházunk számára a díjakat! 
 
Rátérnék az Önök által átutalt támogatásra. A 952 350 Ft-ot részben a számlákra 
teljesített vállalkozói díjakra fordítottuk, melynek összeg 293 500 Ft-ot tett ki, míg a 
fennmaradó 658 850 Ft pár hónap közüzemi díját fedezte.  
Bemutatóról, új darab létrehozásáról ebből az összegből nem is álmodhattunk. 
Ezért – ahogy fentebb említettem – nagy örömmel fogadtuk el művésztársaink 
felajánlását, hiszen ezek az előadások nem terhelték színházunk költségvetését, 
ugyanakkor gazdagították a repertoárt. 
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