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2014. évi stratégiai és művészeti célkitűzések megvalósulása

Az Örkény István Színház önmagát prózai drámaszínháznak definiálja.
Ennek szellemében darabválasztásaink ebben az évben is a klasszikus és a kortárs, a
nemzetközi és a magyar drámairodalom jeles műveit célozták meg, figyelemmel arra, hogy
melyek közülük azok, amelyek kapcsolatot mutatnak jelen élményeinkkel, a kortárs
valósággal, és így mai életünk kérdéseit teszik a nézőink számára megragadhatóvá.

BEMUTATÓK
HAMLET, DÁN HERCEG
William Shakespeare
Rendezte: Bagossy László
Bemutató: 2014. március 21.
Ha a leghíresebb drámát előveszik, mindig megjelenik a kivételesnek járó extra kíváncsiság,
az ünnepinek járó kiemelt figyelem, és tudható, hogy az előadásról mindenkinek véleménye
lesz. Holott ez is csak egy színdarab, amire jó tiszta szemmel ránézni, mintha most látnánk
először. Bagossy ezt a műveletet végezte el, és olyan előadást rendezett, amelynek minden
gesztusa a jelenben és az adott társulatban fogant, hiszen a Hamlet műsorra tűzésének
feltétele – sőt, legtöbbször oka –, hogy a társulatban jól kiosztható legyen, és ez nem csak a
címszereplőre vonatkozik. Polgár Csaba fontos, nagy formátumú alakítást nyújt; várható,
hogy a mai fiatal színháznézők rá fognak majd úgy emlékezni, ahogy az én generációm és az
idősebbek a korábbiakra, az előadás pedig – az én megítélésem szerint – valami olyat tesz
átélhetővé, mint amit a Globe Színházban érezhettek az első nézők. Nem évszázadok
különböző értelmezéseinek súlya alatt nyögő előadás ez, hanem a darab eredeti rétegeit
hozza felszínre: az ösztönök mélyvilágát a humor különböző változataival egységben, a

létezés barbár abszurditását a gondolkodás törékenységével. Az előadás tere, a tribün, a
lelátó, a stadion egyszerre archaikus és jelenkori, és az ott szinte folyamatosan jelen lévő
tömeg nemcsak átélhetővé teszi, hanem végletessé fokozza Hamlet egyedüllétét; még sose
láttam színpadon olyan magányos embert, mint Polgár Csabát, hallgatva az ordító tömegben.
A darab számtalan szálából az előadás az egyén és a közösség ellentétét emeli ki leginkább,
de a tétek mindenhol Shakespeare-iek: az egzisztencia alapkérdései. Az előadás működésünk
egyik fontos állomása, és nem mellesleg 2014-ben a legjobb rendezésért járó Színikritikusdíjat nyertük el vele.
ANYÁM TYÚKJA (1.)
Összeállította: Váradi Szabolcs
Rendezte: Mácsai Pál
Bemutató: 2014. április 11.
Amikor 2008-ban bemutattuk a Nyugat 2008-1908 című előadásunkat, sejtettük, hogy nem
ez lesz az egyetlen, tartósan repertoárra kerülő verses összeállításunk. A társulatban több
olyan művész van, aki szeret és tud is verset mondani, és azokat, akik ódzkodnak ettől, az
elmúlt 13 év alatt – hol kedvesen, hol konokul – sikerült meggyőznöm arról, hogy van
keresnivalójuk a műfajban.
Világos, hogy érdemes azt a versantológiát – amely mindannyiunk fejében él, ami megszabja
viszonyunkat nyelvünkhöz és irodalmunkhoz, így gondolkodásunkhoz és, ne kerteljünk,
magyarságunkhoz – újra és újra elővenni: vajon mi jut róla eszünkbe. Váradi Szabolcs
vállalkozott az anyag összeállítására, amely természetesen majd’ tízszer annyi lett, mint
amennyi az előadásba befért, ezért innen én válogattam tovább. Az előadást sokat
próbáltuk, összességében többet, mint egy színdarabot szoktunk, és fogadtatása minket is
meglepett. Jelenleg az Anyám tyúkja jegyei fogynak el leghamarabb a pénztárban, és
előfordult, hogy a közönség állva tapsolt nekünk. Biztos, hogy számos hatás működik itt
össze – a déjà vu, a megszokottól eltérő versértelmezések –, de azt hiszem, másról is szó van.
Egy világnézetileg kettéhasadt országban van valami, amiben egyet lehet érteni. Nem
hiszem, hogy van olyan fideszes vagy szocialista, kereszténydemokrata vagy liberális, aki ne
értene egyet abban, hogy ezek a versek remekművek, és abban, hogy jó azok közé tartozni,
akik értik őket, mert beszélik a nyelvet. De ha nem arról van szó, hogy a „napi kocsma” fölött

mégiscsak van bennünk valami közös, hanem csak arról, hogy jó lenne, ha lenne, már az is
színházi gesztus, és az is valami.
STUART MÁRIA
Friedrich Schiller
Rendezte: Gáspár Ildikó
Bemutató: 2014. május 17.
Noha nem először rendezett, Gáspár Ildikó Stuart-rendezése mégis bemutatkozásnak
tekinthető; korábbi munkái az irodalmi anyag súlyát tekintve szinte csak etűdök a német
klasszikuséhoz képest. Talán elég lenne annyit írni az előadásról, hogy ritkaság, ha egy
nagyszínpadon debütáló rendező munkája máris több kritikusdíjat nyer el – a közönség
érdeklődésével együtt –, de szeretném ezt bővebben kifejteni. Az előadás támasztéka
először is a schillerihez hűséges, mégis új szöveg tisztasága és érthetősége, aztán az
egyszerűségében is sokat tudó, érett vizualitású díszlet, amely térhasználati és optikai
játékaival képes a mi kis színpadunkon is váratlan látványokat létrehozni, és alkalmas arra,
hogy a nem láthatót, a két főszereplő gondolatait, a másik királynővel való folyamatos belső
harcát láthatóvá tegye, vagyis hogy Stuart Mária szinte folyamatosan jelen legyen Erzsébet
terében, akkor is, amikor valójában távol vannak egymástól. Meghatározó a szereposztás
merészsége, nem csak azért, mert alkalmanként férfiszerepet is nők játszanak, nem is csak
azért, mert az előadás egy néma, álomszerű alak jelenlétével teátralizál pszichológiai
tartalmakat, hanem azért is, mert a két főszereplő azonos életkorú, rangú, szexusú, esélyű –
és így a dráma kimenete, krimiszerű harca nyitottabb, a nézői szimpátia belső mozgása
bonyolultabb, mint az megszokott. Az előadásban tisztán megjelenik a groteszk, ez a
romantikában csak rejtetten, mai optikával felfedezhető elem. A 2014/2015-ös évadtól
Erzsébet szerepét Szandtner Anna gyermekvállalása miatt Sárosdi Lilla játssza. Az előadás
átgondoltsága, minősége (és sikere) miatt Gáspár Ildikót új rendezésre kértem fel a
következő évadban.
E FÖLD BEFOGAD AVAGY SZÁMODRA HELY
Kovács Márton – Mohácsi testvérek
Rendezte: Mohácsi János
Bemutató: 2014. október 3.

Mohácsi harmadik rendezése eredeti mű, vagyis nem átirat vagy repríz. Ez az én kérésem
volt; a témát a Mohácsi-fivérek vetették fel, és azonnal, örömmel mondtam igent. Nem
pusztán azért, mert a vészkorszak 70. évfordulója van, vagy mert a múltfeldolgozás
folyamatában a színháznak kiemelt szerepe, komolyan vehető feladata lehet, hanem azért is,
mert ami Kamenyec-Podolszkijban történt, az lappangó, a közös emlékezetből hiányzó, de
lényegi és nagyon tanulságos fejezete annak a folyamatnak, ami a holokauszthoz vezet majd,
de jóval korábban kezdődik, és egyes elemeiben máig tart. Az előadás a Mohácsi-fivérek XX.
századi történelmünkhöz, közös dolgainkhoz hozzászóló munkáinak sorát folytatja;
minőségében méltó a Csak egy szög és az Egyszer élünk című korábbi darabjaikhoz. A
kritikák – egy kivétellel – megértik az alkotók felelősségérzetét, és kiemelik az előadás
kivételes minőségét. A darab lényegében rekviem, de nem pusztán az eltűntekért, hanem a
tiszta, őszinte gondolkodásért, a konzekvens, egyenes magatartásért; egy olyan világért, ahol
a gondolkodás és a cselekvés nem torzul, ahol senkinek nem kell félnie, és amely világot
rövid szakaszokon kívül annyira nélkülözünk az elmúlt 100 esztendőben. Sötét témája és
fájdalmas szókimondása ellenére az előadás siker, nemcsak a kritika, hanem nézőink
körében is, és abban bízhatunk, hogy sokáig műsoron marad.
ÜBÜ KIRÁLY, VAGY A LENGYELEK
Alfred Jarry
Rendezte: Mácsai Pál
Bemutató: 2014. október 16.
A Szentendrei Teátrummal együttműködésben létrejött előadás kiválasztásakor sok
mindenre kellett tekintettel lennem; arra, hogy a darab úgy töltse be a nyáresti
kívánalmakat, hogy az ne jelentsen műfaji vagy esztétikai kompromisszumot, valamint hogy
saját műsorunkba is illeszkedjen. Az Übü király jó választásnak bizonyult, azért is, mert idén
lehetett szakmai gyakorlatra elhívni a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves
osztályát, és miután a diákszínházi ihletettségű darab rengeteg szereplőt vonultat fel (köztük
a teljes orosz és lengyel hadsereget), jelenlétük nélkülözhetetlen volt. Legalább ilyen fontos,
hogy évek óta vártam az ideális helyzetet ahhoz, hogy Kerekes Éva és Csuja Imre Übü mamát
és Übü papát eljátszhassa. Most úgy tűnik, az előadás hosszan műsoron marad; nemcsak
kritikái lelkesek, de teltházzal is megy.

Repertoárunk korábbi darabjai közül műsoron volt 2014-ben:
Alfred Jarry: Übü király, vagy a lengyelek
Anton Pavlovics Csehov: Meggyeskert
Anyám tyúkja
Arthur Miller: Pillantás a hídról
Azt meséld el, Pista!
Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
Friedrich Dürrenmatt: János király
Friedrich Schiller: Stuart Mária
Georges Feydeau: A hülyéje
Heinrich Mann: A Kék Angyal
Henrik Ibsen: Peer Gynt
Julian Crouch - Phelim McDermott - The Tiger Lillies: Jógyerekek képeskönyve
Kovács Márton - Mohácsi testvérek: E föld befogad, avagy SZÁMODRA HELY
Mohácsi testvérek: A képzelt beteg
Moliere (Parti Nagy Lajos szabad fordításában): Tartuffe
Örkény István: Macskajáték
Örkény István: Tóték
Parti Nagy Lajos: Ibusár
Pierre Notte: Két néni, ha megindul
Shakespeare: A vihar
Shakespeare: Hamlet
Sławomir Mrożek: Tangó
Széljegyzet
Szigligeti Ede: Liliomfi
2014-ben év közben levettük repertoárunkról:
Anton Pavlovics Csehov: Meggyeskert
Heinrich Mann: A Kék Angyal
Julian Crouch - Phelim McDermott - The Tiger Lillies: Jógyerekek képeskönyve
Sławomir Mrożek: Tangó

EGYÉB SZAKMAI PROGRAMOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, VENDÉGJÁTÉKOK, ESEMÉNYEK
IRAM (Ifjúsági Részleg és Alkotó Műhely)
Az IRAM az Örkény Színház utóbbi két évadának legfontosabb új vállalkozása. Színházpedagógiai programunk elsődleges célja a színház, mint társadalmi és művészeti jelenség
mélyebb megismertetése, a színházi élmény befogadásának tanítása, a „nézni tudás”
színházi értelmű fejlesztése. A programok tartalmilag kapcsolódnak előadásainkhoz, de nem
azokat magyarázzák, vagy történetüket mesélik, hanem személyes kapcsolódási pontokat
kínálnak és kontextust teremtenek. Színházi játékokkal, a résztvevők saját személyes
kreativitására építve nyújtanak mással nem helyettesíthető élményt. A tartalmi munkával
párhuzamosan az előadások által használt színházi nyelvre, színházi eszközökre
érzékenyítünk: a színházat, mint kommunikációt vizsgáljuk.
Az Örkény Színház műsorpolitikája és repertoárja kifejezetten alkalmas arra, hogy színházpedagógiai programmal kiegészülve olyan élményt nyújtson a középiskolás korosztálynak,
amely

fogékonysága

kiépülésének

fontos

lépése

lehet,

és

intenzitásával

olyan

gondolkodásbeli fordulatot idézzen elő a résztvevőkben, amelynek hatására nagyobb eséllyel
válnak nyitott, kíváncsi felnőtté, s általában a kultúra fogyasztóivá.
A programban feladatunknak tartjuk azt is, hogy az arra legfogékonyabbakat egyenesen
alkotásra is ösztönözzünk. Nem valamiféle színészkedéshez teremtünk keretet, nem önjelölt
művészeket képzünk vagy bátorítunk, hanem – velük együtt játszva, kísérletezve – olyan
helyzetet teremtünk, amely számukra otthonos, belakható. Az így létrejött előadás tehát
nem elsősorban „színház” – bár természetesen annak eszközeit is használja –, hanem a
diákcsoportnak az előadó-művészet területén tett közös felfedezőútja, élményeik színszerű
megmutatása, benyomásaik, bővülő életismeretük dramatikus feldolgozása. Egy ilyen alkotó
jellegű munkafolyamat élményalapú tapasztalatot ad arra, hogy a színház a társadalomban
kommunikációs forma, a megismerés, a gondolkodás terepe, cselekvési lehetőség.
Az IRAM, ez a komplex színház-pedagógiai program a színház működésének szerves
részeként valósul meg. A programok tervezésében az ifjúsági program munkatársai mellett a
színház művészeti vezetése is részt vesz. A rendezők, dramaturgok és színészek révén a
próbafolyamatok tapasztalatai is beépülnek a foglalkozásokba.
Színházunk adottságaiból és gondolkodásából következik, hogy az előadások mellett a
pedagógiai programok is nagy hangsúlyt fektetnek a nézők képzelete és fantáziája színházi
hatásmechanizmusban betöltött szerepének tudatosítására.

Az IRAM program az egész évadban fut. Alapvetően két foglalkozástípust különböztethetünk
meg: ezek a FLESS és a KAPTÁR. Az előbbi egyszeri, az utóbbi rendszeres foglalkozás.
Mindkettő alkalmanként kb. háromórás, a FLESS-hez tartozó utólagos programok kb.
egyórásak. Foglalkozásaink ingyenesek, a színházlátogatáshoz a kísérő pedagógusnak
vendégjegyet (50%), a csoportnak diákkedvezményt biztosítunk. A foglalkozások általában a
színház próbatermében vagy előterében zajlanak, csak kivételes esetekben tartjuk őket az
iskolákban, mert az élményhez hozzá tartozik a kimozdulás, és maga a színházi miliő.
Az elmúlt évad fontos célkitűzése volt, hogy akadálymentesíteni kezdjük az IRAM-ot látás- és
hallássérült fiatalok és felnőttek számára. A civil kezdeményezésű 90 decibel Project
közreműködésével narrált és jelnyelven tolmácsolt előadásokat, beszélgetéseket és
foglalkozásokat szervezünk. 2014. március 5-én a Tóték című előadásunkat játszottuk
látássérült
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narrátor
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előtt
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színpadbejárással és bevezető beszélgetéssel.
2013/2014-es évadban az egyes foglalkozástípusok alkalmainak száma:
FLESS előkészítő foglalkozás: 60 alkalom
FLESS utólagos beszélgetés: 11 alkalom
KAPTÁR foglalkozások: 107 alkalom
2014/2015-es évadban az egyes foglalkozástípusok alkalmainak száma 2015. január 1-ig:
FLESS előkészítő foglalkozás: 25 alkalom
FLESS utólagos beszélgetés: 1 alkalom
KAPTÁR foglalkozások: 8 alkalom
Az IRAM jelen formájában ezzel elérte kapacitásának határát. Kívánatos bővülése, szakmai
fejlődése csak egy új, a színházpedagógiai munkára optimalizált helyszínen lehetséges.
ÖRKÉNY KERT
2014-ben a negyedik Örkény kertet rendeztük meg, a már újjáépített Madách téren.
A programokra délelőtt 11 és este 10 óra között került sor. Az összeállításnál most is
alapvető szempont volt, hogy minden korosztály igényeit figyelembe vegyük, valamint az,
hogy jelezzük, a nagyobb szabadtéri rendezvényeken is helye és közönsége van a „magas”
művészetnek. A korábbi évek tapasztalatai és a nézői visszajelzések alapján igyekeztünk
megtartani a legnépszerűbb programokat, de törekedtünk újdonságok bevonására is. Jóleső
visszajelzés volt, hogy az előző év művészei közül, örömmel fogadta el újra a meghívásunkat
Anemona zenekar és Canarro-duó, valamint Salamon Bea és a Méta zenekar.

A Kaláka együttes "Kányádi 85." koncertet adott, előadtuk Csoda és Kósza előadásunkat, a
Holokauszt-emlékév alkalmából pedig a Budapest Klezmer Band koncertezett. A gyerekek
kézműves-foglalkozásokat és ügyességi játékokat játszhattak a Piros Kakaó játszóházában.
Az előző évek nagy sikerére való tekintettel az Örkény kert látogatói ismét meghallgathatták
a Jónás könyve című Babits költeményt Csuja Imre előadásában, és szintén a pozitív
visszajelzések alapján egy alkalmi „esztrád” műsorral zártuk az estét, melyet az Örkény
Színház színészei állítottak össze és adtak elő Kákonyi Árpád zenei vezető segítségével.
A kertbe a nap folyamán becsléseink szerint mintegy 5-6000 néző látogatott el. A legtöbb
résztvevő az esti koncerten volt, de már a reggeli programokat is több százan látogattak
meg.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZENTENDREI TEÁTRUMMAL
A Szentendrei Teátrummal együttműködésben létrejött Übü király, vagy a lengyelek című
előadásunkról a bemutatóink között már ejtettem szót.
AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ ÍRÓMŰHELYE
2014. januárban az Örkény Színházban Gáspár Ildikó vezetésével írói műhely jött létre,
melynek célja, hogy fiatal szerzőket színházi szövegek alkotására ösztönözzön. A műhely
tagjaival szabadon választott témákat dolgozunk fel, és két-három hetes időközökkel tartott
találkozóink során az elkészült szövegeket közösen megvitatjuk.
A műhely elsődleges célja az, hogy az írók megismerjék, megértsék, hogy mitől válhat egy
szöveg színházi szöveggé, valamint hogy nem konvencionális dramaturgiai formák
megismerése, sőt megteremtése révén személyes módon tudjanak a színház nyelvén (is)
megszólalni. A továbbiakban szeretnénk – a műhelymunkába a társulata tagjait is bevonva –
a létrejött fragmentumokat, jeleneteket gyakorlatban is kipróbálni, majd a tapasztalatok
alapján az írásokat továbbfejleszteni. Tervünk, hogy az így létrejött szövegekből
felolvasószínház, majd előadás szülessen.
Az íróműhely tagjai: Ari-Nagy Barbara, Bartók Imre, Gáspár Ildikó, Mikó Csaba, Nemes Z.
Márió, Neudold Júlia, Závada Péter.
SZÉLJEGYZET
2012-ben azért hívtuk életre a beszélgetés-sorozatot, mert nézőink jelezték, hogy az egyes
előadásainkban felvetett kérdéseket az előadásokon túli szempontokból körüljárhatónak
éreznek.

Ezt pozitív visszajelzésnek értékelem, jó, ha a színpad kérdéseket generál.

Természetesnek éreztük tehát, hogy maga a színház nyújtson helyet ezek megbeszélésére, az
adott kérdéskör szakértőinek részvételével. Az előcsarnok ezek helyszíne, és az Örkény ezzel
a sorozattal jelzi, hogy nyitott a közösségi hellyé válásra – amennyire épülete és
apparátusának nagysága engedi.
A sorozat előadásai voltak 2014-ben:
2014. január 25. Milyen ruha a kultúra? Beszélgetés a Magyar Kultúra Napja kapcsán
2014. március 29. Nyelvi esetek Beszélgetés Hamlet című előadásunk kapcsán
2014. október 25. Tolnay Klári 100 Emlékezés Tolnay Klárira
KÖR
Fontos kezdeményezésünk a Katona József Színházzal és Radnóti Miklós Színházzal közösen
létrehozott országos vetélkedősorozat, a „KÖR”, amelyet 2014-ben is megrendeztünk. A
vetélkedőn ismét örömtelien sok, mintegy 46 budapesti, vidéki és határon túli középiskolás
csapat indult. A döntőt az Örkény Színházban rendeztük meg.
SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
Az Örkény István Színház 2014-ban is nagy sikerrel vett részt a Főváros „Színházak éjszakája”
elnevezésű programjában.
POSZT
A képzelt beteg c. előadásunkat beválogatták a 2014. évi POSZT versenyprogramjába, ahol a
legjobb dramaturg díját nyerte el Mohácsi István és Mohácsi János előadásának dramaturgiai
munkájáért. A legjobb díszlet díját Fodor Viola, a legjobb színházi zene díját pedig Kovács
Márton kapta.
DÍJAK
Legjobb díszlet: Fodor Viola
A képzelt beteg
POSZT 2014
Legjobb dramaturg: Mohácsi István és Mohácsi János
A képzelt beteg
POSZT 2014.

Legjobb színházi zene: Kovács Márton
A képzelt beteg
POSZT 2014.
Legjobb gyerekelőadás: Csoda és Kósza
VII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén az Oktatásfejlesztő és Kutató
Intézet Köznevelési Díja, 2014.
Legjobb rendezés: Bagossy László
Hamlet
Színikritikusok-díja 2014.
Legjobb női főszereplő: Szandtner Anna
Stuart Mária
Színikritikusok-díja 2014.
Legjobb jelmez: Izsák Lili, Kálmán Eszter
Stuart Mária
Színikritikusok-díja 2014.
Legjobb színházi zene: Kovács Márton
A képzelt beteg
Színikritikusok-díja 2014.
2.

A fenntartói megállapodásban rögzített feladatok és szakmai mutatók teljesítése

2014. évünk mennyiségi és minőségi mutatóit tekintve szorosan kapcsolódott színházunk
alapító okiratában foglalt közhasznú kötelezettségeihez.

Öt bemutatót tartottunk:
William Shakespeare: Hamlet, dán herceg
Anyám tyúkja (1.) – a magyar irodalom kötelező versei
Friedrich Schiller: Stuart Mária
Kovács Márton – Mohácsi testvérek: e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY
Alfred Jarry: Übü király, vagy a lengyelek

Előadásszámunk: 255
Nézőszámok:
fizető néző:

85.833

összes néző: 88.078
Nézettség:
Átlagos nézettségünk 2014-ben fizetőnéző alapján: 99,84%, összes néző alapján: 96,97%.

3.

A fenntartói megállapodás 7.1 pontjában rögzített pénzügyi mutatók bemutatása
Pénzügyi egyensúlyi fenntartása
a. pont
Nettó forgótőke állományának növelése
Forgó eszközök (eFt)
- Rövid lejáratú kötelezettségek össz. (eFt)
Kölönbség (eFt)

2013-as
2014-es
év
év
339 428
306 064
34 785
34 345
304 643 >
271 719

b. pont
Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása
Adózás előtti eredmény
/ Értékesítés nettó árbevétele

2013-as
2014-es
év
év
5 961
2 423
193 435
195 317
0,0308 >
0,0124

c. pont
Tőkearányos jövedelmezőség javítása
Adózás előtti eredmény
/ Saját tőke

2013-as
2014-es
év
év
5 961
2 423
17 676
20 081
0,3372 >
0,1207

d. pont
Hosszú távú pénzügyi biztonság
Sajáttőke
+ Hosszú lejáratú kötelezettségek
+ Hátrasorolt kötelezettségek
/ Befektetett eszközök

2013-as
2014-es
év
év
17 676
20 081
0
0
0
0
161 278
210 479
0,1096 >
0,0954

