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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2014. MÁRCIUS 1. ÉS A 2015. FEBRUÁR 

28. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL 
 
 

A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület 20. évadját kezdte meg 2014. 
szeptemberében,  így  az elmúlt időszak  egy kicsit a visszatekintés, az összegzés 
jegyében telt, miközben már készültünk az évfordulóra. 
 
Az év kezdete is mozgalmas volt számunkra, hiszen “zajlott az évad” a szokott rendben. 
Az iskolákkal és az óvodákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően több 
előadásunkon vettek részt a kerületi gyerekek, mint az elmúlt évben, ugyanakkor a 
vidékről érkező csoportjaink idén is megvették bérleteiket, s rendre érkeznek 
csoportok más kerületekből, városokból. 
Az egyesület  1995-ös megalakulásakor színvonalas gyermekdarabok színpadra 
állítását tűzte 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 az évek során a gyermekekben remek 
partnerekre találtunk! Fontosnak gondoltuk a klasszikus meséket is megismertetni  
“újszerű köntösben” azzal a korosztállyal, akiknek már ritkábban, vagy egyáltalán nem  
mesélnek a szülei…  
 
Kidolgozott koncepció mentén dolgozunk, melynek lényege részben művészi, 
részben gazdasági indíttatású, ugyanakkor figyelembe vesszük a társadalmi 
elvárásokat is. 
Komolyan gondoljuk, hogy az oktatás és művészet kézen fogva jár, legalábbis kézen 
fogva kellene járnia…Így gondolhatják azok a pedagógusok is, akik rendszeresen hozzák 
színházba tanítványaikat.  Repertoárunkkal igyekszünk segíteni nekik.  Műsoron 
tartjuk és “gondozzuk” azokat a sikeres előadásokat, melyeket ugyan régebben 
mutattunk be, de még mindig töretlen az érdeklődés irántuk. (Ld. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS 
A CINKOTAI KÁNTOR, ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI stb..) Ez érvényes kisebbeknek 
szóló mesejátékokra is.(HAMUPIPŐKE, HOLLE ANYÓ, SEGÍTSÉG, EMBER! stb.) 
Művészi szempontból számunkra fontos az Ügy, a Mondanivaló színvonalas 
tolmácsolása, és feltétlen elkerülendőnek tartjuk a didaktikus magyarázgatást. 
Ugyanakkor az sem mindegy, hogyan nyúlunk egy-egy témához, hogyan használjuk a 
színpadi kifejezőeszközöket, mennyire tudjuk megújítani a színpadi nyelvet, s ez 
milyen hatással van közönségünkre. Igen, minden esetben a “hogyan”-on a hangsúly. 
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“Gyerekeknek pont úgy, csak jobban.” – hallottam egy szakembertől. 
S hogy miért a sok visszatérő néző? Az talán annak köszönhető, hogy próbálunk 
megfelelni ennek az elvárásnak. Az ÓZ! VARÁZSLÓ! című zenés mesejátékot például a 
Magyar Narancs kritikusa 4 csillaggal “honorálta”, többek közt azért, mert szerinte a 
figurákon keresztül ráismerhetünk magunkra, szomszédainkra, de élethelyzeteinkre is. 
(Az előadást 2 éve jelölték a Kritikusok Díjáért folyó versengésben, a Legjobb 
Előadás Díjáért.) 
Az elmúlt évadban – tágítandó a  műfaji kereteket – izgalmas kísérlet volt a 
VARÁZSFUVOLA színrevitele gyerekeknek. Bebizonyosodott, hogy nem kell félni a 
“komoly” műfajtól, csak meg kell találni a módját, hogy hogyan közvetítsük a 
fiatalabb korosztály felé…  
Miközben játszottuk repertoáron lévő előadásainkat, több meghívásnak is eleget 
tettünk. 
2014 nyarán például nagy sikerrel játszottuk a SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY című 
mesejátékunkat a zalaegerszegi ZA-KO Fesztiválon, ahol független színházak 
előadásait láthatta a “nagyérdemű”. A J.Ars Poetica versszínházi előadás középiskolásokat 
avatott be József Attila költészetébe. Dunakeszin az idősebb korosztály nosztalgiázhatott 
a HOLDVILÁGOS ÉJSZAKÁN… című retró-estünkön. Ez utóbbi előadás több 
szabadtéri rendezvényen, s a Rátkai Klubban is “előfordult”. Év végén pedig 
Vásárosnaménybe és Debrecenbe utaztunk, ahol az ITT VAN ITT A TÉLAPÓ! című 
verses – zenés előadást láthatták az ottani apróságok. 2015-ben pedig a Gózon Gyula 
Kamaraszínháznak bővítjük a repertoárját mesejátékainkkal. 
 
2014-ben sem csak nézőként látogattak hozzánk a gyerekek, s képzésük idén is 
folytatódik.  A 7 – 17 éves korosztály a Pogácsa az Arénában Színkörben beszéd, 
ének, mozgás, színészmesterség szaktárgyakat tanulják, és persze általuk “némi” 
önismeretet, s kommunikációt. Rendszeresen részt veszünk a Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Találkozón, ahol 2014-ben a “TÚL A MASZAT HEGYEN…  
Varró Dani Műve nyomán… NYOMOKBAN “ című és alcímű zenés játékkal 
képviseltettük a Holdvilág Kamaraszínházat.  Az előadással eljutott a Csapat az Országos 
Fesztiválra is, Szegedre, ahonnan Diplomával tértünk haza. Idén Presser – D. 
Sztevanovity PADLÁS című darabjából kiindulva született meg A MI PADLÁSUNK – 
2015, melyben minden gyerek egy elhagyott tárgyként létezett a padláson, s mutatta meg 
mozgásban, dalban, monológban, hogy ki is ő valójában. Az idei Találkozón Ezüst 
Minősítést érdemelt ki a gyereksereg, s az előadás meghívást kapott Regionális 
Találkozóra. 
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Decemberben mutattuk be Feydeau bohózatát, A HÜLYÉJÉ-t 14 éven felüli nézőink – 
utóbb kiderült – nagy örömére. Terveink között ugyan Jevgenyij Svarc SÁRKÁNY című 
műve szerepelt, de technikai  és anyagi problémák miatt le kellett mondanunk erről a 
tervről. A bohózat viszont várakozáson felül sikerült. Izgalmas, pergő előadás kerekedett 
belőle, s bár havonta csak 1-szer tudjuk játszani, beigazolódott itt is, hogy a korszerű, 
izgalmas előadás nem műfajfüggő! Ismét bebizonyosodott, s  bemutatónk remek példa is 
rá, hogy a hagyományos műfajtól nem idegenek a korszerű színpadi eszközök, legyenek 
azok művésziek vagy technikaiak. A téma persze nagyon hálás, hiszen bohózat.  Férfi és 
nő örök küzdelme a másikért… Vagy a harmadikért, negyedikért… Hát persze, hogy 
mindig a másik a hibás! Jól ki lehet kacagni, ki lehet gúnyolni…valaki mást… Lehet, hogy 
már nem is könnyed vígjátékot lát a néző!? 
 
 
Fontos részt vállaltunk, s vállalunk jelenleg is a XIII. kerület kulturális életében, 
így minden jelentős eseményen jelen vagyunk. A 2014-es március 15-ei kerületi 
ünnepségen a SZÁZ ALAKBA… című Vers-Galéria sorozatunkból láthattak a nézők egy 
részletet, majd ennek alapján kért fel bennünket az Önkormányzat az idei, 2015-ös 
központi ünnepségre, ahol az  erre az alkalomra bemutatott 1848, TE CSILLAG! című 
zenés versszínházi performance-ünket adtuk elő. Nemcsak a hivatalos ünnepségek, hanem 
minden szabadtéri rendezvény rendszeres vendégei vagyunk. A Játéktér és a Lakótelepi 
Napok eseménysorozatokon, a Szent Mihály Napi Búcsún és a Pozsonyi Pikniken is részt 
veszünk minden évben, jelmezes felvonulásokkal, mesékkel, zenés esjeinkkel, vagy 
gyermekszínjátszóink előadásaival.   
Ugyanakkor az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban működő A13 Színház 
műsorához is többször kaptunk felkérést. Ilyen volt a KÉPZELNI LEHET… 2.0 önálló 
est, vagy az ERŐLTETETT MENET… versszínházi performance meghívása a 
Holokauszt-évforduló kapcsán. Ez utóbbi eseményhez kapcsolódott a RAM-ban 
RADNÓTI – EMLÉKEZET című összeállítás. Idei felkérésünk – szintén az A13 Színház 
meghívására – a Költészet Napja előestéjére szólt, melyen a JARS POETICA című 
előadásunkat láthatták a nézők. 
 
Ahogy a bevezetőben már szó volt róla, 20 évesek lettünk, s ebből az alkalomból sok 
érdekes eseménnyel bővült a “paletta”. 
Vendégzenekarok fogadták el a meghívásunkat az évforduló kapcsán.  Gyerekeknek a 
Kispárna Mesezenekar, felnőtteknek a Budapest Bár Klezmer koncertje indította el a 
jubileumi évadot. 2015 februárjában itt járt a Gerendás Családi Zenekar,  márciusban a 
Romengo Együttes. 
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 Megnyithattuk a 20 éves a Holdvilág Kamaraszínház! című kiállításunkat az 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Mácsai István Galériájában, ahol 
ízelítőt kaphattak a látogatók színházunk elmúlt 2 évtizedéből, fotók, videók, plakátok, 
régi díszletek, s kellékek segítségével. 
 

 

Szintén a programsorozat részeként kezdtük 2015 januárjában vetíteni régebbi sikeres 
előadásainkat a Holdvilág Napok program keretében, mert szerettük volna felmutatni 
milyen gazdag repertoár áll mögöttünk, már ami a művészi tevékenységünket illeti…  
Eddig az alábbi előadásokat láthatták felnőtt nézők: Kao Hszing Csien 
BUSZMEGÁLLÓ, Egon Wolff: PAPÍRVIRÁGOK, Cervantes-Marques-Wilde-Gyurkó: 
DON QUIJOTE-VARIÁCIÓK, Petőfi: A HELYSÉG KALAPÁCSA, Rozewitz: A HŐS 
(a Kartoték című műve alapján), s még május végéig Csokonai KARNYÓNÉ-ja, Genet 
CSELÉDEK-je, s Szép Ernő MÁJUS-a lesz műsoron. 
A gyerekeknek pedig   - közkívánatra  - levetítettük Sepulveda: A SIRÁLYFIÓKA 
ESETE A MACSKÁVAL, AKI MEGTANÍTOTTA REPÜLNI című zenés színpadi 
adaptációját.  
Ez az előadás részben a környezetvédelem fontosságára, részben a “másmilyen lény” 
elfogadására, tiszteletére tanít szeretettel, a didaktikusság leghalványabb jele nélkül. 
 
Mit tudtunk megvalósítani terveinkből, s mi az, ami csak álom maradt? 
Mint produkciós színház, 30 előadást kell teljesítenünk évente, mi ezt a számot 
megdupláztuk, sőt vendégeink előadásaival, s  koncertjeikkel 80 feletti előadásszámot 
realizáltunk. A számok azt mutatják, hogy  2014. március 1. és 2015. február 28. között  
nemcsak több előadásunk volt az elvártnál, de többen is látogattak meg bennünket. 
Valamivel több pénzből gazdálkodhattunk, mint az elmúlt évben, annak ellenére, hogy 4. 
éve változatlan jegy- és bérletárral dolgozunk, s hogy változatlanul kedvezményt 
biztosítunk a nagycsaládosoknak. 
Sikerült műsoron tartani a közönség által is favorizált előadásokat, sikerült életben 
tartanunk a bérletrendszert, sőt  - a kezdeti nehézségek ellenére - sikerült új 
közönségréteget is meghódítani. Az előadások nézőszámát szeretnénk növelni jobb 
szervezési stratégiával, bár az elmúlt évhez képest fajlagosan ez is növekedett. 
Ugyanakkor ha az előadások mellett figyelembe  vesszük a további szakmai 
programokon való részvételt is, megállapíthatjuk, hogy több, mint 14 ezren voltak 
kíváncsiak ránk, s ez jóval több, mint amire számítani lehetett.  
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Legnagyobb sikerként az könyvelhető el, hogy talpon maradtunk, hogy növekszik 
a nézőszám, hogy a szakmai sikerek sem maradtak el az elmúlt időszakban. 
 
Változatlanul hisszük, s tanulságul mindenképpen levonható, hogy a minőség nincs 
egyenes arányban az anyagi ráfordítással, s hogy a kreativitás segítségével 
leküzdhetőek az akadályok. 
Az is igaz viszont, hogy csak kreativitásból nem lehet lebonyolítani egy színházi 
évadot. 
 
Budapest, 2015. április 14. 

                                                                                             Koltai Judit  
                                                                                          művészeti vezető, 
                                                                                         az egyesület elnöke 


