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2020. március 11-én a kormány elrendelte többek között a színházak bezárását is. Ez, illetve a 
később bekövetkezett események, alapvetően befolyásolták, meghatározták a 2020. évi 
működésünket. Így a beszámoló kizárólag most azoknak a tevékenységeknek az 
összefoglalására szorítkozik, amelyek ebben a rendkívüli helyzetben megtörténtek.  

Feleslegesnek érezzük leírni azokat a terveket, projekteket, előadásokat, amelyek végül nem 
kerültek megvalósításra. Jól összefoglalja talán a helyzetet, ha az alábbi számokat közöljük: 

- 2020-ban hagyományos térben, fizető nézőknek 80, nem fizető nézőknek 12 előadás 
tudott megvalósulni összesen 3622 fő számára. Mivel az őszi időszakban már erősen 
korlátozott nézőtérrel működtünk, ez a szám érthető. A nézettségünk 79,4% volt. 

- 2020-ban online térben még 23 előadás került bemutatásra 1405 fő számára. 

- 2020-ban ezen kívül még 461 egyéb program valósult meg (foglalkozások, drámaórák, 
egyéb rendezvények), 4082 fő számára. 

Vagyis minden nehézség ellenére 2020-ban, ahogy a végleges számok is mutatják, nagy 
aktivitás jellemezte működésünket. Ez az aktivitás egyrészt a közönségünk felé történő 
kulturális szolgáltatásunkat jelenti, másrészt pedig azokat a strukturális, működésbeli 
változtatásokat foglalja magába, amelyeket meg kellett hoznunk a világjárvány miatt. 
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PANDÉMIA 
 
A pandémia miatt folyamatos áttervezésekkel zajlott az év. Négy szakaszra bontható ez az 
időszak a működésünkben. 

1. szakasz: 2020. március-május: a teljes karantén ideje.  
2. szakasz: 2020. június-augusztus: nyitási előkészítések, új stratégia tervezése. 
3. szakasz: 2020. szeptember-november: évadkezdés. 
4. szakasz: 2020. november-2020. december: újabb bezárás, az online működésre való 

áttérés kezdete. 
 
  
Az első szakaszban a bezárás okozta sokk után az alábbi gyors intézkedések meghozatalára 
volt szükség:  

- a karanténszabályok meghozatala, bevezetése a színházban működő szervezetekkel 
együtt, 

- kommunikáció a közönségünkkel, az elmaradt előadások pótlásának, illetve a 
megváltott jegyek visszafizetési folyamatának megtervezése, 

- gyors kárfelmérés: az adott helyzetben minden szakmai fórumon jelezni a 
veszélyeket, a tervezett két-három hónapos leállás gazdasági következményeinek 
feltérképezése, 

- home office kialakítása, új kommunikációs online platformok használatának 
bevezetése, 

- új pályázatok benyújtása, összesen 8 darab, 
- a futó pályázatok sorsának rendezése, halasztási kérelmek benyújtása, 
- kommunikáció az alkotókkal az elmaradt előadások sorsáról, 
- kommunikáció a közönséggel az elmaradt előadásokról, 
- egyeztetés a bérlőkkel a bérleti díjakkal kapcsolatban, 
- folyamatos egyeztetés az Önkormányzattal az esetleges segítség reményében, 
- a szeptemberi-decemberi időszak újratervezése, tíz bemutató halasztása erre az 

időszakra, 
- online projektek kitalálása: kapcsolattartás a nézőkkel. Saját, új facebook csoport 

létrehozása, amelyen napi rendszerességgel tartalom közlése több, mint egy hónapon 
keresztül 1405 tagnak!, 

- kétnapos online konferencia lebonyolítása, 
- kampányok elindítása: Ne váltsd vissza (kb. 450.000 Ft támogatás), 1%, Újrakezdés 

kampány (támogassa 50%-ban a MU, 50%-ban a MU-ban fellépő alkotót 
adományával), 

- eközben infrastrukturális karbantartás, technikai fejlesztés (nyertes pályázat révén 
technikai eszközök megvásárlása. Már ekkor egy későbbi streamelés, online működés 
előkészítéséhez megfelelő kamera vásárlása!) 

- elszámolások beadása (kb. 700 oldal!!!), projektek sikeres lezárása (színházi nevelés, 
táncelőadások forgalmazása), 

- új működési struktúra kialakítása, figyelembe véve a pandémiás helyzetet. 
Folyamatos egyeztetés befogadó színházakkal, szakmai együttműködések 
(újra)kialakítása. 

 
A második szakaszban az alábbi intézkedések, tevékenységek zajlottak: 
 

- a kárfelmérés pontosítása, 
- a költségvetés újratervezése már a pályázati eredmények ismeretében, 
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- a várható biztonsági intézkedések meghozatala, ehhez eszközök beszerzése 
(légtisztító, kézfertőtlenítő berendezések, maszkok, nagy kapacitású 
ózongenerátorok, fertőtlenítő szerek)  

- új működési szabályok kialakítása (pl. ügyeleti rend, napi munkavégzés, önkéntesség, 
ültetési rend, új színházlátogatói szokások bevezetése a közönség számára), 

- felkészülés  a további korlátozásokra 
 
A harmadik szakasz: 

- nyitás, új működési rutin bevezetése, 
- 21 fős önkéntes  stáb működtetése, 
- 48  fizetős előadás, számos ingyenes TIE előadás és egyéb közösségi programok 

lebonyolítása (részletezve a művészeti szempontok alatt) 
 
A negyedik szakaszban a legfőbb kérdés az lett, mit és hogyan tudunk szolgáltatni a 
nézőinknek: 

- a streamelés feltételeinek megteremtése technikailag, 
- stream partneri szolgáltató felkutatása anyagi lehetőségeinkhez mérten, 
- önálló stream felület, rendszer kialakítása saját jegyvásárlási rendszerrel, 
- az online szolgáltatás tartalmának megtervezése, 
- újratervezés,  decemberi, januári, februári program megtervezése (végül elmaradtak), 
- a MUline elindításának kezdete, 
- infrastruktúrális karbantartási munkálatok, felújítás, 
- honlapfejlesztés, új honlap tervezésének elkezdése. 

 
 
Talán e sokrétű tevékenységek felsorolása is pontosítja a képet, megmutatja  a helyzetet, 
amibe a MU Színház, többi sorstársaihoz hasonlóan,  a pandémia miatt került. A folyamatosan 
változó körülmények miatt csakis rövidtávú tervezésben tudtunk működni és sajnos az újabb 
és újabb váratlan események miatt gyakran ezt is átdolgozni kényszerültünk.  
De ebben az időszakban is elsőrendű szempont volt a működésünkben, hogy közönségünket 
kiszolgáljuk, hogy közönségünknek a lehető legbiztonságosabb keretek között tudjunk 
szolgáltatást biztosítani. Eközben pedig a stáb megtartása volt a cél , illetve azokat az 
épületkörüli teendőket is elvégeztük saját kezűleg, amiket egy sűrű, normál működésű 
időszakban nem tudtunk megcsinálni. Figyeltünk arra, hogy a hozzánk kötődő alkotókkal is 
folytassuk az együttműködésünket, amiben a szolidaritás és egymás támogatása került 
előtérbe.  
 
Próbáltunk közösségként működni egy olyan szinte háborús helyzetben, ahol éppen a 
közösségben való létezés került veszélybe. 
 
Ugyanakkor a veszélyhelyzet nemcsak megmutatta, hanem kiemelte: ahhoz, hogy hosszabb 
periódusban képes legyen a színház működni, a pandémia okozta károkból felépülni, csak az 
anyagi források, leginkább a humán erőforrás bővülésével, valamint a működési körülmények 
javulásával képzelhető el.   
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MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
Befogadott előadások 
 
A MU befogadó színházi működését alapvetően négy pillérre építette. 

1. Komplexitás 

2. Tehetségkutatás 

3. Mobilitás 

4. Innováció 

1. A MU befogadói tevékenységében a komplexitást helyezte előtérbe. Ez azt jelenti, hogy 
színházi, színházi nevelési és táncos előadás is szerepelt repertoárjában. Tudatosan kerestük 
azokat a témákat, melyekkel megszólíthatjuk a közönségünket. 
 
2. A MU a befogadó- és közösségi színházi funkciójával a tehetséggondozást is előtérbe 
kívánta helyezni működésében. Célunk az volt, hogy minél több tehetséges fiatal kapjon 
megmutatkozási lehetőséget nálunk, legyen akár színházi, akár táncos alkotó vagy 
alkotóközösség.  
 
3. A vidéken létrejövő izgalmas színházi eseményeknek, az ott működő társulatok színvonalas 
előadásainak is igyekeztünk helyet biztosítani. A szakmai mobilitás aktivizálása 
elengedhetetlen és szükséges a hazai, kortárs színházi életben. Ezért igyekeztünk vidéki 
társulatokat, alkotókat, előadásokat is megmutatni a budapesti közönségnek.  
 
4. Külön figyelmet fordítottunk az innovatív kezdeményezések bemutatására is. Fontos 
számunkra a kockázatvállalás, nagy szakmai feladatnak, kihívásnak gondoljuk e 
kezdeményezések - legyen akár színházi, akár táncos - felvállalását. 
 
Az évben e mission statement alapján válogattuk be az előadásokat, projekteket 
repertoárunkba, amelyben természetesen leginkább magyar kortárs előadások szerepeltek 
(Budapestről és vidékről egyaránt), de figyelmet fordítottunk klasszikus-, gyermek- és ifjúsági-, 
vagy lehetőségeinkhez mérten külföldi- és határon túli előadások befogadására is.   
 
Mivel a befogadás mellett a közösségteremtés is a színház vállalt feladata, nem a klasszikus 
befogadói stratégia alapján dolgozunk, amely a szakmailag elismert, minőségi produkciók és a 
közönség érdeklődését hamar kiváltó előadások repertoárszerű befogadására helyezi a 
hangsúlyt. A MU vállalt és fontos szakmai feladatai nem ennek a befogadói gesztusnak 
kedveznek. Színházunk szakmai terepe a kockázatvállaló, még nem ismert, alulról szerveződő 
projektek előtérbe kerülése, a sokfajta formában kommunikáló, sokszínű repertoár 
létrehozása, és a nemcsak előadásban gondolkodó művészeti projektek befogadása. Ennek 
része saját színházi tevékenysége is, amely a MU közösségi feladatvállalását erősíti. Az 
edukáció, a tehetségkutatás is fontos eleme a működésünknek, mely a MU-ban rengeteg idő- 
és energia befektetéssel jár. Azonban, mivel ezek a közhasznú tevékenységek a nézők 
számára ingyenesek, ez a típusú aktivitás a fizető nézőszámban nem mutatkozik meg. 
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Befogadott előadások offline térben 
 
A MU 2020-ban 80 előadást fogadott be fizetőnézők számára. Emellett 12, ingyenes TIE 
előadás is lezajlott. Az alacsony szám oka, hogy a 12 hónapból végül 4,5 hónapot tudott nyitva 
tartani a színház, és ezen időszak alatt is a távolságtartási szabályok betartása miatt a 
befogadható nézők 1/3- át tudtuk csak beengedni a nézőtérre. (A nyári szünetben a MU 
adottságai miatt nem tud nyitva lenni, az elavult épületben nincs lehetőség légkondicionáló 
beszerelésére) 
 
Befogadott előadások online térben 
 
Online térben 23 előadás került bemutatásra, alapvetően korábbi előadások szerepeltek a 
repertoáron.  
 
Befogadott események 
 
2020 januárjában a Szólóduó Fesztivál még megvalósításra került, de a későbbeikben sajnos 
tervezett események a pandémia miatt nagyrészt nem tudtak megvalósulni. 
Az OPEN Közösségi- és Részvételi Színház novemberben elmaradt, online pótlására, az 
előadások, programok interaktív, közösségi jellege miatt nem volt lehetőség.  
A FESZT-FEST is a karanténidőszakban lett betervezve, illetve az Ismeretlen Kutatása sem 
valósult meg offline térben. 
Egyedül az Add bele magad! programsorozat részeként tudtunk kétnapos online konferenciát 
szervezni táncos alkotók számára. Illetve a nyári nyitvatartásunk több művészeti tábor 
befogadására, lebonyolítására adott lehetőséget.  
 
 
Saját színházi tevékenységek offline térben 
 
Ahogy a beszámolóból olvasható, a MU profiljába nemcsak a befogadás tartozik, hanem saját 
előadások, programok szervezése, lebonyolítása is.  
 
A karamazov című előadás már kilencedik éve műsoron van, kiemelkedő szakmai és nézői 
érdeklődést váltott ki, az egyik legnépszerűbb előadásunk. A repertoárban folyamatosan 
játsszuk, viszont 2020-ban mindössze két alkalommal tudtuk műsorra tűzni. Sajnos anyagi 
korlátok miatt az előadás online felvételét nem tudtuk kivitelezni.  
 
A MU Színház a kortárs táncszínházi előadások egyik legfontosabb befogadóhelye, de a 
befogadás mellett, főleg koprodukcióban, együttműködéseket generálva saját előadásokat is 
létrehoz. Cserepes Gyula koreográfus munkái már évek óta a MU repertoárjának részét 
képezik. Művészi útkeresése, mely a tánc hagyományából építkezve új táncnyelv 
megfogalmazására törekszik, fontos eleme szakmai programunknak. Együttműködésünk 
eredményeként ebben az évben egy újabb koprodukciós előadást hoztunk létre, amelyet 
2020 októberében be is mutattunk Fragile címmel. 

Cserepes Gyula figyelme a 2000-es évek végén szlovén rendezőkkel dolgozva (Bojan 
Jablanovec, Tomislav Janežič, Sebastijan Horvat) fordult az olyan módszerek irányába, 
amelyek célja a hihető, őszinte jelenlét elérése. Ekkor találkozott az ún. Method Actinggal, 
amit az Egyesült Államok ismert és elismert színi műhelyében, az Actors Studio-ban is 
alkalmaznak. Egy másik módszer, amellyel volt szerencséje megismerkedni, a szintén amerikai 
Eric Morris nevéhez fűződik, aki a No Acting Please (Csak semmi színjáték – ford. a szerző) 
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című könyvében foglalja össze az általa BEING-nek (létezés) nevezett hiteles színpadi jelenlét 
elérését célzó elmélet és gyakorlat lépéseit. 
 
Az előadás alkotási folyamatának fókuszában az autentikusság kérdése állt. Cserepes a 
szólóelőadásban önmagát olyan helyzetbe hozta, hogy jelen időben reflektáljon saját 
érzéseire, érzeteire, ezáltal egyre inkább megszabadulva attól, hogy megjátssza magát. Ennek 
eléréséhez egy olyan színpadi előadói minőséget kívánt fejleszteni magában, ami: 

- a néző szemszögéből nézve hihető/hiteles, 

- a mesterkéltséggel szemben egy őszinte, önazonos színpadi jelenlétet 
eredményez, 

- a megjelenő érzékenység révén a néző lényére, létezésére is hat. 
Egy különleges, egyedi, mélységesen őszinte és bátor előadás született Gyula életének 
szakaszaiból. Reflexív önvallomás a kiszolgáltatottságról, félelemről, bátorságról, 
abszurditásról: az életről. 

A Boszorkányüldözés a Káva Kulturális Műhellyel készített komplex színházi nevelési 
előadásunk óvodásoknak. A pandémia miatt itt sem sikerült a tervezett előadásszámot 
megvalósítani, végül mindössze 3 előadás tudott külső helyszínen (óvodákban) megvalósulni.   

A színházi játékban doktor néni érkezik az oviba, hogy megvizsgálja a gyerekeket. Sanyi 
bácsinak – ő a doktor néni sofőrje – azonban rettenetes gyanúja támad: talán a doktornő 
valójában boszorkány. Úgy alakul a helyzet, hogy közösen mesélnek az ovisoknak a rózsát 
nevető, gyöngyöt síró királylány kalandjairól, s közben az is kiderül, ki a boszorkány, s hogy 
lehet őt legyőzni. Az előadás több ponton lehetőséget ad arra, hogy a nézők résztvevőkké 
váljanak, s végül meg is rajzolják a legizgalmasabb pillanatokat. 
 

Előadások online térben.  

Hogy mennyire értelmezhető egy színházi előadás online térben történt sugárzása 
színháznak, nem ennek a beszámolójának a témája. Röviden mégis el kell mondani itt is a 
véleményünket: számunkra az online színház egy dokumentáció, néha tévéjáték, amely már 
távol áll egy színházi előadás jellemzőitől. A színház itt és most és nem ott és akkor történik. 
Egy monitoron keresztül lehet élmény adni az embereknek, de az nem színházi lesz, és 
legfőképpen nem közösségi esemény. A MU Színház igazából az őszi időszakra nem is 
előadások sugárzását tervezte, de sajnos a kényszer, a többi színház elmozdulása ebbe az 
irányba, valamint a pályázat kiírójának igénye, amely pontosan meg is fogalmazódott az idei 
kiírásban a következő időszakra vonatkozóan, belekényszerített, belekényszerít minket 
előadások online térben történő sugárzására. Káros és veszélyes folyamatnak gondoljuk ezt, 
amely alapvetően elbizonytalanítja szakmánk jövőjét, a következő évad eredményességét.  
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

2014-től a MU Színház profilját a befogadás mellett, közösségi színházi működéssel 
egészítette ki. Ezzel célunk a társadalmi és szakmai felelősségvállalás erősítése, azon belül is a 
közösségteremtés, közösségfejlesztés, a kreativitás fejlesztése, a szakmai képzés, kutatás 
kiszélesítése, az interdiszciplinaritás támogatása, civil párbeszédek kezdeményezése, a 
tehetségkutatás, az innováció, a kísérletezés előmozdítása.  

Milyen programokkal igyekezett ezt a MU elérni 2020-ban?  

Színházi nevelési program 
 
Felnőtté válás 
A MU Színház saját színházpedagógiai programja  
 
A MU Színház negyedik alkalommal valósította meg színházpedagógiai foglalkozás-sorozatát 
középiskolás diákoknak.  
 
A program kettős célt szolgált. Egyrészt a diákoknak lehetőségük nyílt független színházi 
előadásokkal találkozni, vagyis megismerhettek kísérletező műhelyeket és újító színházi 
formákat is. Másrészt a foglalkozások során közösen gondolkozhattak a felkínált történetekről 
és a középpontba helyezett témáról.  
 
A színházi nevelési programsorozat a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium 11. 
osztályával valósult meg (az osztályba csak fiúk járnak).  
A téma ebben az évben a felnőtté válás volt, a MU Színház repertoárján található független 
színházi előadások és a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó foglalkozások, (amelyek az 
előadásokat követő napokban az iskolában valósultak meg) azokat kérdéseket járták körbe, 
hogy „mit jelent felnőttnek lenni?”  
A foglalkozásokat Gyombolai Gábor színész-drámatanár, a Káva Kulturális Műhely munkatársa 
tervezte és vezette.  
A foglalkozások során a fiatalok többféle színházpedagógiai és drámapedagógiai 
munkaformával is találkozhattak, illetve minden alkalommal bekapcsolódott a munkába az 
előadás egyik főszerepét játszó színész is.  
 
Az első foglalkozás során a diákok általánosságban – mintegy ráhangolódásképpen – 
foglalkoztak a felnőttség fogalmával. Asszociációs játékokat játszottak a szó kapcsán, 
összegyűjtötték, hogy szerintük mik a felnőttség kritériumai, állóképet készítettek egy olyan, 
általuk kitalált eseményről, ahol valaki felnőtté válik, majd saját élményként olyan filmekről, 
regényekről számoltak be ajánló formájában, amelyek szerintük a felnőtté válás kérdését 
dolgozzák fel.  
 
A második foglalkozás a K2 Színház Antigoné című előadását dolgozta fel Viktor Balázs színész 
közreműködésével. A történet kapcsán szó esett Antigoné felnőttségéről (önálló döntéseiről, 
lázadásáról) és arról, hogy vajon Kreón mennyire tekinti őt felnőttnek, partnernek? Az előadás 
kapcsán pedig a diákok reflektálhattak arra a formára, hogy az előadás őket is bevonta a 
történetbe kvázi szereppel, mint az osztály tagjai.  
  
A harmadik foglalkozás a FAQ Színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
koprodukciójában született A per című előadást dolgozta fel, a vendég ez alkalommal Boros 
Ádám színész volt. A diákok arról gondolkozhattak, hogy a felnőttség hol és hogyan jelenik 
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meg a történetben és K életében, továbbá az előadás stílusában és formanyelvét használva 
kellett az osztálynak promotálnia az előadást saját kortársaik számára.  
 
A negyedik foglalkozás során a Covid-19 járvány okozta iskolabezárások miatt a fiatalok online 
találkozhattak a foglalkozásvezetővel és kérdőív formájában gondolkozhattak olyan 
kérdéseken, hogy köteles-e egy szülő / felnőtt feláldozni magát a gyermekeiért / a másikért a 
FAQ Színház Alkésztisz előadása kapcsán.  
 
Összességében elmondható, hogy a programsorozat jól sikerült és hiánypótló jelleggel bírt, 
hiszen az alapvetően reál érdeklődésű diákok minden hónapban találkozhattak egy-egy újító 
formanyelvű és fiatalos frissességű színházi előadással, amelyet aztán változatos módokon 
dolgozhattak fel. Ezek a közös gondolkozások és játékok pedig felnőtté válásukat segítették, 
hiszen a foglalkozásvezető és a vendégként meghívott színészek partnerként kezelték őket, 
valóban kíváncsiak voltak rájuk és a véleményükre egy-egy kérdés kapcsán.  
 

Közösségi színházi fesztivál 

Közösségi színházi működésünk szerves része évek óta az OPEN Közösségi és Részvételi 
Színházi Fesztivál megszervezése. Éppen november közepén szerettük volna lebonyolítani, 
mindent sikerült időben megszervezni, megtervezni, elindult  a kommunikáció is, de a 
november 11-i bezárás sajnos ezt a programot is meghiúsította. Pótlása, a programok jellege 
miatt, elképzelhetetlen online térben.  
 
 
60+ közösségi program 
 
Táncórák idősebbeknek 
- átmozgató óra és szabad tánc 60 percben -  

 
A MU Színházban 2012 óta, heti rendszerességgel kerül sor egy célzottan hatvanéves kor 
feletti emberek számára kialakított táncóra-sorozatra. Az átmozgató foglalkozásokat Garai 
Júlia táncművész, táncpedagógus vezeti. A foglalkozás első fele átmozgató tornából, 
tréningből, a második fele mozgásra, táncra építő improvizációs játékból áll. A program 
lehetőségének megteremtése azért fontos számunkra, immár kilencedik éve, mert a XI. 
kerület (látszólag) kevésbé aktív tagjainak is rendszeres elfoglaltságot kívánunk nyújtani, 
ezáltal bevonzva színházunkba a nyugdíjas korosztály képviselőit is. Célunk, hogy az idős kor 
ne passzívan, hanem élményekkel és új impulzusokkal, azaz aktivitással teljen. 
Emellett egy nagyon aktív, termékeny, kreatív, alkotóközösség jött létre a szépkorúakból. 
Számos előadást hoztak már létre a MU-ban, egy erős közösség formálódott. Büszkén 
mondhatjuk a 60+-os projektünk hatása jól látható, mérhető: sikerült a nyugdíjasok 
életminőségét javítani, idős kori éveiket termékennyé tenni. Egy nagyon innovatív,  társadalmi 
szinten is hasznos és előremutató projektként tekintünk a szépkorúakkal való közös munkára.  
 
A járvány leginkább éppen az ő korosztályukat veszélyezteti. Ezért természetesen a 
táncórákat a tervezett mennyiségben a pandémia alatt nem tudtuk lebonyolítani. Viszont a 
közösség elképesztő történeték egyik legszebb eredménye, hogy saját előadásukat hibrid 
formában, online és offline térben is létrehozták 2020 végére! 

TIE előadások 

Színházunkban működik az ország egyik legjelentősebb színházi nevelési műhelye, a Káva 
Kulturális Műhely. A Káva hazai és nemzetközi programokat lebonyolító színházi- és 
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drámapedagógiai műhely, mely 1994-ben kezdte munkáját és 1997 őszétől vált teljesen 
önállóvá. Fő tevékenysége színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) előadások készítése 
és rendszeres megvalósítása általános- és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor 
elkötelezettek drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is. Az 
ország különböző pontjain főként 7-18 éves, sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek és 
fiatalok csoportjaival dolgoznak, de kísérleti előadásokat felnőttek számára is létrehoznak. 
Programjaik során magas esztétikai minőségre és a tanulási formák komplex alkalmazására 
törekednek. Az általuk alkalmazott módszeregyüttes A Résztvevő Színháza (ARS) kifejezéssel 
írható le. Munkájukra társadalmi beavatkozások sorozataként tekintenek. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a hazai és a nemzetközi szakmai együttműködésekre és a 
disszeminációra: könyveket és filmeket adnak ki a munkájukról, workshopokat, képzéseket, 
konferenciákat szerveznek a tevékenységüket érintő témákban. 
A MU Színház és a Káva Kulturális Műhely kapcsolata több egyszerű befogadásnál, szoros 
szakmai együttműködés zajlik a két szervezet között. 
 

Drámaórák 

A Káva Kulturális Műhely az előadások mellett drámaórák keretében is tartott foglalkozásokat 
a diákoknak: az órák alapjai megegyeznek az ARS előadások elvi alapjaival és az alkalmazott 
módszerekben is nagyon sok a hasonlóság. Ezek a játékok rendszerint két színész-drámatanár 
segítségével akár az iskolai térben is megvalósulhatnak, technikai igényeik rendszerint nagyon 
alacsonyak. Természetesen itt is történetekkel, helyzetekkel és színházi eszköztárral 
dolgoznak az alkotók. Az előre elkészített színházi jeleneteket / jelenetsorokat újra és újra 
megszakítja egy-egy interaktív játék, melynek célja, hogy a nézők-résztvevők érzelmeiken 
keresztül közösen gondolkodjanak és cselekedjenek, fórumot teremtve arra, hogy egy-egy 
fontos emberi problémát megvizsgáljanak, és alkotó módon kifejezzék a felvetett 
problémához való viszonyukat. 

Konvertáló, közösségi projektek, közösségi színházi előadások 

Jelenkorunk ’20 /közösségi színházi előadás/ 
 
A színházban működő 60+, vagy már inkább 70+ csoport legújabb előadásának próbáit, 
foglalkozásait még a 2019/2020-as évad elején kezdtük el.  
A korábban bemutatott Gyerekkorunk ’56 és Felnőttkorunk ’89 közösségi színházi előadás 
után, a trilógia harmadik része a korosztály jelenével foglalkozott 
Végül a pandémia miatt csak 2020 végén került sor a bemutatóra online formában, ezért is 

változtattuk meg a címet  Jelenkorunk ’20-ra.   

Míg az első két előadás a múltfeldolgozást helyezte középpontba, az utolsó rész a jelenre 

fókuszált, önreflexív vallomás lett a megöregedésről, családról, generációs különbségekről, a 

nyugdíjasok mindennapjairól, az idős kor fizikai és mentális korlátairól, a halálról. Tabutémák, 

amelyek minden embert érintenek, s amelyek a közösségi színház segítségével az alkotók és a 

nézők számára is könnyebben feldolgozhatóvá váltak  

Az előadás eredetileg a fórum színház műfajának technikáit alkalmazta volna (a közönség 

nézőből cselekvő résztvevővé válik), mely lehetőséget teremt arra, hogy a néző az időskorúak 

helyébe képzelje magát, átélve ezzel a korosztály nehézségeit, amitől empatikusabban 

viszonyulhat hatvanéves kor feletti embertársaihoz. Mivel a járványhelyzet következtében 

nem tudtuk bemutatni az előadást színházi térben, az online formátum miatt eltekintettünk a 

fórumszínházi formától. Ugyanakkor megmaradt az a cél, hogy az alkotókkal azonos 
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generációhoz tartozó nézőre is nagy hatással legyen az előadás, aki így megtapasztalhatja, 

hogy az őt érintő problémákkal nincs egyedül.  

A premierre a MU Színház Youtube csatornáján került sor, időzített premier időpontban 2020. 
december 12-én 19:00-kor. 
 
 

Diákszínjátszó csoport működtetése 

Közösségfejlesztés céljából a MU Színházban működő és a színházzal szorosan együttműködő 
Káva Kulturális Műhely diákszínjátszó csoportot foglalkoztatott a kerületben lakó gyerekek 
számára. A terv olyan közösség kialakítása volt, mely a színjátszást nem célként, hanem 
alapvetően eszközként használja a kreativitás, a gondolkodás és a véleményformálás 
fejlesztése, bátorítása érdekében. A munka során így a tehetségkutatás és fejlesztés került 
előtérbe. Vagyis a színházat ebben a programban komplex pedagógiai eszköznek és az 
önkifejezés lehetőségének tekintettük.  

A vírushelyzet ezeket az alkalmakat is minimalizálta.  

TerMini 
 
A MU Terminál Kortárs Táncműhely 2005 óta működik a MU Színházban. A MU Terminál 
szakmai képzést nyújt fiatal táncművészek számára, amelynek keretén belül három 
alkalommal fellépési lehetőséget is biztosít számukra a színházban. E fő tevékenység mellett 
pár éve elindította utánpótlásképző programját is, 2014-től pedig TerMini címmel már 2,5 
éves kortól 18 éves korig biztosít tánctanulási lehetőséget a kerületi gyerekeknek. Az órák 
keretén belül korosztálytól függően megismerkedhetnek a zenés-mesés gimnasztika, a kortárs 
modern tánc, a drámapedagógia és a balett technikáival. Céljuk, hogy mindenki számára 
befogadhatóvá tegyék a kortárs tánc műfaját. A MU Színház lehetőséget biztosít a gyerekek 
által létrehozott táncelőadások bemutatására is. A Terminállal való együttműködés jól 
kiegészíti és szélesíti a MU Színház minden korosztályt befogadó közösségi színházi funkcióját. 
 
A vírushelyzet ezeket a foglalkozásokat is minimalizálta.  

E programokon kívül az alábbi projekteket kellett 2021-re halasztani a pandémia miatt: 

- Három nővér c. előadás vendégjátéka 

- színházi előadások forgalmazása 

- Magyar Underground c. kiadvány létrehozása 

- Baby Blues című konvertáló program létrehozása 

- Volume 1.3 című duplaest-sorozat létrehozása 

- Reneszánsz 2.0 című színházi nevelési program létrehozása 
 
Egyéb kulturális, közhasznú tevékenységek 
 
2020-ban is kiadtuk a Trafó Kortárs Művészetek Házával közösen alapított, a legkiemelkedőbb 
koreográfusok elismerésére szolgáló Lábán Rudolf-díjat. 
 
Elmaradtak a szokásos közszolgáltatási rendezvényeink, az Újbuda Jazz Fesztivál és a kerület 
általános- és középiskolás korosztályának meghirdetett vers- és prózamondó verseny.  
 
A MU Színház kávézójában létrehozott közösségi könyvtár célja, hogy kommunikációs 
csatornát nyisson a színházba látogató emberek között. A könyvtár számára felajánlott 
könyveket katalógusban rögzítjük, sorszámmal és a közösségi könyvtár pecsétjével látjuk el, 
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Facebook posztokat készítünk a könyvtár és az irodalom népszerűsítése érdekében. A 
könyvtár könyveit mindenki szabadon kölcsönözheti, saját lelkiismerete ösztönzi arra, hogy 
visszahozza a kiolvasott példányt, és esetleg új könyvvel gazdagítsa a könyvtárat. A könyvtár 
kínálata folyamatosan bővül, jelenleg körülbelül 300 könyvből áll. A gyűjtemény részét 
képezik ifjúsági könyvek, amelyek a MU Terminál Kortárs Táncműhely növendékeinek kínálnak 
kulturális élményeket, emellett művészet-elméleti könyvek, a világirodalom és a magyar 
irodalom klasszikusai is megtalálhatóak benne. A könyvtárhoz időszakonként változó 
interaktív játékok is kapcsolódnak, amelyeken keresztül olvasmányokat ajánlhatnak 
egymásnak a kultúrakedvelők. 
 
A Káva Kulturális műhely révén workshopok és nyári táborok is szerveződtek a színházban. 
 
Csatlakoztunk  a Jövő Nézőiért - Zöld Színház Projekt elnevezésű programhoz. Már évek óta 
zöld színházként is működünk, szeretnénk a csatlakozással még erősebbé tenni 
kezdeményezésünket. Nemcsak a szelektív hulladékgyűjtés, a közösségi kert, az 
újrahasznosítható anyagok használata, hanem tematikus akciók és programok is részei 
lesznek a működésünknek.  
 
Közhasznúságunk transzparens, éves beszámolóink elérhetőek a honlapunkon. Az új civil 
törvény alapján pedig a MU Színház Egyesület 2015-ben megkapta a közhasznúságba 
vételéről szóló végzést is a Fővárosi Bíróságtól.  
 
 
GAZDASÁGI ADATOK 
 
Bevétel: 63.801.000 Ft. 
Tényleges kiadások: 71.604.000 Ft. 
 
Mivel már évek óta a kiadásaink kb. 45-55%-t jelenti csak a működési támogatás összege, 
saját bevételekre és egyéb pályázatokra van szükség a fennmaradáshoz. A pandémiával 
viszont saját bevételeink (jegybevétel, bérleti díj, vállalkozói bevétel) jelentősen csökkentek, 
így mivel elbocsátások nem történtek, egyértelmű a negatív eredmény oka. 
 
Saját bevételein közül a jegybevétel 85%-kal, a bérleti díj 44%-kal, a vendéglátóegység 
bevétele 64%-kal csökkent.  
  
Költségvetésünk alapja természetesen az infrastrukturális vagy működési költségek, vagyis a 
bérek és járulékok, rezsiköltségek, alapvető marketing kiadások, az épület fenntartásához 
szükséges költségek, valamint a szervezet működéséhez kapcsolható egyéb kiadások. Ezen 
felül szükséges előteremteni a működésünk szerves részét jelentő szakmai programunk 
költségeit is (meghívások, befogadás, egyéb művészeti projektek).   
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kiadások kb. 80%-át képezik a működési költségek, és a 
kiadások 20%-át tudjuk előadó-művészeti tevékenységre, forgalmazásra fordítani. A színház 
működési kiadásai átlagban évi nettó 60.000.000 forintot jelentenek. Ehhez képest három éve 
folyamatosan 35 millió forintot kapott a működési pályázaton a színház, vagyis még majdnem 
ugyanennyit kellett kigazdálkodnunk csak az infrastrukturális költségekre. Ezen felül sikerült 
még átlagban további 20.000.000 forintot előteremteni művészeti és egyéb projektekre is.  
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Ez a konstrukciót a vírushelyzet alapvetően átírta. Saját bevételre az elmúlt évben 
minimálisan volt lehetőség, így ahhoz, hogy ne kelljen embereket elküldeni a pandémia alatt a 
színháznak, a korábbi években felhalmozott tartalékhoz kellett nyúlni 
 
Évente átlagban 18-20 pályázaton indulunk el (hazai és külföldi alapokhoz egyaránt 
pályázunk), 1%-os felajánlásokat is kapunk évek óta. Tavaly egy EU-s pályázat (Cultural Urban 
Platform)szakmai partnereként többek között tetőrekonstrukcióra nyertünk támogatást, így 
legalább az infrastrukturális fejlesztés elindulhat. Tervezzük egy vállalati támogatási rendszer 
kiépítését, bár ez a munka létfontosságú, de hosszú folyamat lesz, így eredménye még 2021-
ben nem várható. 
  
A számokból is kiolvasható a kár mértéke és jelenlegi helyzetünk: a saját bevételeink 72%-kal 
csökkentek. Ez egy drámai adat, nem beszélve arról, hogy a 2019-es szint elérése még évekig 
tartó folyamat lesz, ha újra kinyithatunk. Ezért most a racionalizálás és egyben a működési 
alapok rendbetétele, helyrehozása a cél. E drámai helyzetben pedig keressük egyéb források  
(vállalati, önkormányzati, EU-s támogatás) kiaknázását, de erre ebben a helyzetben, egy 
pandémia közepén kevés esély van. Azaz MOST nagy a baj…  
 
HATÉKONYSÁG 
  
Már a korábbi számokból is kiolvasható volt, hogy a pandémia alatt is hatékony volt a 
működésünk. Sikerült a közönség megszólítása (új facebook csoport létrehozása), a 
kampányok révén érezhető volt egy erős szolidaritás a színház irányába, illetve az online 
átállás is sikeres volt, amelyben szeretnénk tovább fejlődni, még szélesebb közönségréteg 
bevonásával a következő hónapokban. 
Ehhez új kommunikációs formákat keresünk, kezdünk el alkalmazni. Első lépésként megújul 
honlapunk, saját közösségi csatornáinkon, saját tartalommal igyekszünk majd a 
közönségünket tájékoztatni. Ez is a pandémia okozta változás egyik szelete, de fontos látni, 
hogy adaptálódni kell az új helyzethez. A régi világ eltűnőben, egy organikus, a világ 
változásaira érzékeny szervezet esetén, mint egy színház, ez együtt jár a változással, a korábbi 
működés átalakításával.  
 
A MU Színház stábja 12 főből állt (12 főből 2 fő a MU kávézó vendéglátásáért felelős). Ez egy 
évi közel 250 előadást befogadó, a színházban vagy külső helyszínen számos egyéb programot 
lebonyolító, érdekképviseleti, közszolgáltatási funkciót is ellátó, szerteágazó színházi és 
kulturális tevékenységet folytató szervezetnél rendkívül alacsony szám. Figyelembe véve, 
hogy mekkora teher és igény hárul a MU Színházra, ez így erőn felüli teljesítményt követel a 
szervezettől. A feladatok végrehajtásához átfogó szervezésre, a munkakörök kiszélesítésére, 
átstrukturálására, a stábtagok részéről többletfeladatok vállalására van szükség.   
A tevékenységek az alábbi feladatkörökre összpontosulnak: 

- Az intézmény irányítása, művészeti, gazdasági vezetése, ügyvezetői teendők ellátása, 
a szervezeti tevékenységhez kapcsolódó ügyek koordinálása: művészeti vezető-
igazgató, gazdasági vezető, összesen 2 fő. 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása, 
kapcsolattartás, közönségszervezés, marketing-PR feladatok leszervezése, ellátása: 
sajtós-PR, közönségszervező-marketinges, összesen 3 fő (2 fő gyakornok). 

- Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása, titkári 
feladatok elvégzése, iroda vezetése, a kiegészítő tevékenységek ellátáshoz szükséges 
emberek (ruhatár, pénztár, ügyelet) munkájának megszervezése: titkár, összesen 1 
fő. 

 



Az intézmény t evékenységéhez kapcsolódó programok leszervezése, lebonyolítása: 
programszervező, összesen 1 fő. 
Az intézmény tevékenységéhez kapcso lódó programok műszaki igénye inek ellá tása, 
az épület műszaki vezetése, műszaki feladatok leszervezése, koordinálása, 
együttműködés az alkotókka l, gondnoki feladatok ellátása: műsza ki vezető, összesen 
2 fő 
Az intézmény arculatához, kommunikációjához tartozó vizuá lis elemek megtervezése, 
kital álása, PR-megjelenések, saját ki adványok grafikai munká inak elvégzése : grafiku s, 
osszesen 1 fő. 

Emellett az épület t isztántartására taka rítót, valam int műsorok lebonyolításá hoz 
fo lyamatosan 10-15 főbő l álló önkéntes stábot is fogla lkoztatu nk. Az önké ntesek segítenek a 
ki egészítö munkák elvégzésében (ruhatár, ügyelet, jegyszedés), valamint részt vesznek a MU 
s?akmai mun kájában is {irodai munkák, PR-kommunikáció}. 

A pandémia be lső működésünket is teljesen megváltoztatta. Mu nkaköröket ke llett átalakítan i, 
illetve az online működés mi?tt új feladatok elsajátítására is szükség volt. Ez elő revetíti azt, 
hogy a stáb bővítés re szorul, új pozíciók és munkakörök betölt ésére lesz szükség a bérezés i 
körülmények javítása mellett. 

Összességében elmondható, hogy a MU Színház egy nagyon mozgalmas, intenzív és szakmai 
szempontból is figyelemreméltó éven van túl a vírushe lyzettől függetlenül. A beszámolóból is 
látható, hogy a színház tevékenysége, a kicsi stáb ellenére is sokrétQ, innovatív és nyitott 
maradt. 
Viszont ez már az utolsó erő- és pénzügyi tartalékok felélését jelentette. Minden dramatikus 
elemet nélkülözve tényként kezelhető : a színház kifogyott tarta lékjaiból. Mivel intézményi 
szinten semmilyen támogatást, segélyt nem ka p, kapott a színház, szükségünk lesz a pályázati 
források emelkedésére, hogy eddigi módon folytassu k mőködésünket. 

Minden egyéb esetben változásokra lesz szükség. 

Eró Ba ldZS 
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