
A kul tu rá lis köz pon tok hely ze te ma Bu da pes ten 
 

 K ul tu rá lis köz pon tot ma Bu da pes ten (akár szín -
há zi, akár más kul tu rá lis cél lal jött lét re) mû -
köd tet ni nem könnyû feladat. Az er re vál lal -

ko zók nak több prob lé má val is szem be kell néz -
niük. Bi zony ta lan a fi nan szí ro zá si rend szer, és nincs 
olyan kul tu rá lis ví zió, amely be a ma gán be ru há zá -
so kat beil leszt het nénk. A szek tor sze rep lôi sze rint 
a re for mok el ke rül he tet le nek. 

A je len le gi hely zet az, hogy a sok mi nisz té riumi 
fenn tar tá sú „ma mut-in téz mény” (Mil le ná ris, Mû -
vé sze tek Pa lo tá ja, Nem ze ti Szín ház) le kö ti a fi nan -
ci á lis le he tô sé gek nagy ré szét, ne héz hely zet be hoz -
va ez zel a kö ze pes és kis in téz mé nye ket. Ez a hely -
zet ko ránt sem kielé gí tô. Egész sé ges kul tu rá lis kör -
nye zet ben az in téz mé nyek pi ra mis-szer ke zet ben 
épül nek egy más ra. Jó eset ben alul sok ki sebb hely 
so ra ko zik, míg föl jebb csak pár na gyin téz mény áll.1 
A je len ál la pot az zal a ve széllyel fe nye get, hogy a 
kis  mé re tû, he lyi kez de mé nye zé sek nem tud nak 
hosszú tá von fenn ma rad ni. Nap jaink ban a füg get -
len, kö ze pes köz pon tok igye kez nek biz to sí ta ni az 
ilyen al ko tó mû he lyek, tár su la tok, együt te sek be -
mu tat ko zá sát, fenn ma ra dá sát. Szín há zi vo na lon 
ilyen a Tra fó ban mû kö dô Mû hely Ala pít vány, a MU 
Szín ház, a ze nei szcé ná ban pe dig az A38 Ha jó. 

Va jon mi lyen sze re pe le het egy vá ros éle té ben e 
há rom kü lön bö zô fi nan szí ro zá sú és ar cu la tú kul -
tu rá lis in téz mény nek? Biz tos, hogy a „kö ze pes” he -
lyek nek kell el lát niuk a me cé ná si felada to kat? Ma, 
mint tud juk, Bu da pes ten a „ma mut-in téz mé nyek -
tôl” vár juk el a kul tú ra- di ver zi tás be mu ta tá sát, 
holott er re sok kal al kal ma sab bak a füg get len kez -
de mé nye zé sek, me lyek ké pe sek len né nek ki szol -

gál ni a kö zön ség ilyen jel le gû igé nyeit. Bár a függet -
le nek fo lya ma to san eb be az irány ba igye kez né nek, 
a felada tuk na gyon ne héz, hisz a kul túr po li ti ka még 
min dig az al ter na tív, meg tûrt ka te gó riá ba so rol ja 
ôket, ahe lyett, hogy ki hasz nál ná a ben nük rej lô le -
he tô sé ge ket, és tá mo gat ná mû kö dé sü ket. Ez alól 
nem ki vé tel az ôs ré gi Pe tôfi Csar nok, vagy az önkor -
mány za ti fenn tar tá sú Tra fó sem. 

Dol go za tom ban azt vizs gá lom, hogy a Bu da pes -
ten ma mû kö dô, füg get len prog ram struk tú rá val 
ren del ke zô in téz mé nyek ho gyan áll nak helyt a válto -
zó kör nye zet ben. Mi lyen stra té giát, kul tu rá lis kon -
cep ciót dol goz nak ki a túlélés re? Hogy lát ják a saját 
hely ze tü ket, jö vô jü ket a vá ros éle té ben? Milyen kü -
lönb sé ge ket rejt az ön kor mány za ti fenn tar tott ság, 
vagy a ma gán be ru há zá si jel leg? Ho gyan le het életre 
hív ni egy füg get len kez de mé nye zést? Mi lyen fi nan -
szí ro zá si le he tô sé gek, for rá sok ve he tôek igénybe? 

 
Kor társ kul tu rá lis te vé keny sé gek le het sé ges for mái 

 

 M a gyaror szá gon a kul tu rá lis te vé keny ség nek 
két faj ta for mai meg je le né se van. Egyes 
csopor tok szo ro san köt he tôek egy adott 

hely szín hez, míg má sok ál lan dó ott hon nél kül kez -
dik meg te vé keny sé gü ket, bár ez gyak ran kény szer -
megol dás nak te kint he tô. A dol go zat ban tár gyalt 
cent rumok több sé ge el vá laszt ha tat lan a sa ját épü -
le tük tôl, de a Tûz rak tárt vizs gál va ez már egyál ta -
lán nem egyér tel mû, a Si rály nál pe dig a jö vô tel je -
sen bi zony talan. 

A kez de mé nye zôk nek az ide vo nat ko zó tör vé -
nyek nek meg fe le lôen több fé le le he tô sé ge adó dik 
a kul tu rá lis te vé keny ség foly ta tá sá hoz. Ezek kö zül 
a legegy sze rûbb az egye sü let ala pí tá sa. Az egye sület 

1 Nagy Ger gely, Köz pén zen fenn tar tott ver seny van, www.hvg.hu/kul tu ra/20070220_sza bo gyorgy_tra fo .aspx 
le tölt ve: 2007. feb ruár 21.
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egy ön kén te sen lét re ho zott jo gi sze mély, amely ön -
kor mány zat tal, nyil ván tar tott tag ság gal ren del kezik, 
és cél jai nak eléré sé re szer ve zi tag jai te vé keny sé gét. 
Az egye sü let a va gyo ná val ön ál lóan gaz dál ko dik. 
El sôd le ge sen gaz da sá gi te vé keny ség cél já ra nem 
ala pít ha tó. A ta gok sa ját va gyo nuk kal nem fe lel nek 
az egye sü le tért. Az egye sü let köny ve lé se, nyil vántar -
tás ba vé te le és ad mi niszt rá ció ja is a legegy sze rûbb. 

A kö vet ke zô le he tô ség az ala pít vá nyi for ma. Ezt 
köz ér de kû cél ra hoz hat ja lét re ma gán sze mély, jogi 
sze mély, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zô gaz da sá gi tár sa ság. El sôd le ge sen gaz da sá gi te vé -
keny ség cél jai ra ez sem hasz nál ha tó. Az ala pít vány -
hoz va gyont kell ren del ni, me lyet az ala pí tó nem 
von hat vissza. Gaz dál ko dá sá ra az egye sü let re vonat -
ko zó sza bá lyok ér vé nye sek. Az ala pít vány nak ren -
del kez nie kell egy, az ala pí tó tól füg get len ke ze lô 
szer ve zet tel (ku ra tó rium). 

A kul tu rá lis kez de mé nye zé sek kö zött leg gyak -
rab ban elô for du ló for ma a Kht. En nek a meg ha tá -
ro zá sa: köz hasz nú te vé keny sé get va gyon szer zé si 
cél nél kül vég zô jo gi sze mély. A Kht-re a gaz da sá -
gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör vé nyek ér vé nye sek, 
az zal a ki té tel lel, hogy va gyont nem hal moz hat fel. 
En nek ér de ké ben felügye lô bi zott ság és könyv vizs -
gá ló vá lasz tá sa kö te le zô. Ha a tár sa ság meg szû nik, 
va gyo nát köz hasz nú cé lok ra kell for dí ta ni. A Kht. 
mint jo gi for ma 2009 má so dik fe lé ben el fog tûnni, 
az ilyen szer ve ze tek nek non-p rofit gaz da sá gi tár -
sa sá gok ká kell ala kul niuk. 

Ezen kí vül le he tô ség van gaz da sá gi szer ve zet ala -
kí tá sá ra is, de mi vel a kul tu rá lis te vé keny ség ál ta -
lá ban el sôd le ge sen nem profitszer zô jel le gû, ez nem 
jel lem zô, vagy csak kiegé szí tés ként, a bá rok, ét ter -
mek stb. üze mel te té sé re al kal maz zák. 

Kul tu rá lis te vé keny sé get vég zô cso por tok gyakran 
ké rik a köz hasz nú nyil ván tar tás ba vé telt, le gyenek 
akár egye sü le tek, ala pít vá nyok, il let ve Kht-k. Ennek 
fel té te lei az ala pí tó okirat ban fel tün te tett köz hasznú 
te vé keny sé gek foly ta tá sa, hogy vál lal ko zói te vé keny -
sé get csak köz hasz nú cé lok ér de ké ben foly tat nak, 
il let ve, hogy köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem 
vé gez nek. A szer ve zet köz hasznú nyil ván tar tás ba 
vé te lé nek elô nye a tár sa sá gi adó men tes ség, a vál lal -
ko zá si te vé keny ség utá ni adó ked vez mé nyek, az ille -
ték- és vám ked vez mény, il let ve a tá mo ga tó ját il letô 
adó ked vez mény. Az ilyen szer ve zet nek nem le het 

köz tar to zá sa, gaz da sá gi te vé keny sé gét nem oszt hatja 
fel, ada tai nyil vá no sak, és éves be szá mo lá si kö te le -
zett sé ge is van. A dol go zat ban tár gyalt min den hely -
szín fenn tar tó ja köz hasz nú te vé keny sé ge ket (is) ellát. 

 
Hely szí nek be mu ta tá sa 

 
A38 Ha jó 

 

 Az A38 egy 1968-ban épült uk rán kô szál lí tó 
hajó volt. A név a ha jó ere de ti tí pu sá ra, az Ar -
te movsz kra utal, mely nek har minc nyol ca dik 

da rab ja volt a szó ban for gó jár mû. A kul tu rá lis köz -
pont öt le te Bog nár At ti lá tól, az egyik tu laj do nos tól 
szár ma zik, aki 2000 vé gén Pá rizs ban járt a Ba to far 
ne vû ál ló ha jón, ahol egy Bu da pes tet be mu ta tó ren -
dez vény so ro za ton vett részt. Az itt lá tott ese mények 
ad ták az ins pi rá ciót egy na gyobb ha jó épí té sé re a 
Du nán.2 Az A38 -at 2001-ben ta lál ták meg a Du na 
al só sza ka szán, és a ko má ro mi ha jó gyárban tel jesen 
átépí tet ték. A ha jó test be ak kor egye dül álló tech ni -
ká val épí tet tek akusz ti kai lag meg fe le lô kon cert ter -
met. Er re épült az ét te rem szint je, va la mint a te tôte -
 rasz, mindez pe dig a hát só ka pi tá nyi sza kasz ból ki -
ala kí tott iro dák kal és az el sô orr te rasszal egé szült ki. 

A tu laj do no sok el kép ze lé sei nek kö zép pont já -
ban egy dön té sei ben füg get len, meg ha tá ro zó kul -
tu rá lis köz pont lét re ho zá sa állt. „Az A38 cél ja, hogy 
mo dern, nem zet kö zi mû vé sze ti, kö zös sé gi, szó ra -
koz ta tó és ren dez vény köz pont tá vál jon azál tal, 
hogy ma gas szín vo na lat biz to sít a prog ram, a me -
nedzs ment, va la mint a kör nye zet te rén egy iz gal -
mas han gu la tú, pezs gô hely kiala kí tá sa ré vén. Teret 
és ta lál ko zá si le he tô sé get biz to sít kü lön bö zô fog -
lal ko zá sú cso por tok nak és kö zös sé gek nek, to vábbá 
elô se gí ti a pár be szé det és a krea tív együtt mû kö dést 
a kü lön bö zô szek to rok kö zött.”3 Ugyanak kor több -
ször igye kez nek ki hang sú lyoz ni, hogy „óriá si fél -
reér tés, hogy az A38 a szub kul tú ra szék he lye. Ki -
fe je zet ten visszauta sít juk a szub kul tu rá lis jel zôt, mi 
egy kul tu rá lis in téz mény va gyunk, több va gyunk, 
mint un der gro und vagy avant gárd, nem li mi tál juk 
ma gun kat, há la az ég nek az évek so rán olyan in -
téz ménnyé vál tunk, amely megáll ja nem zet kö zi 
szin ten is a he lyét”4 A Ha jó 2003 ta va szán hor gony -
zott le Bu da pes ten, a Pe tôfi-híd bu dai híd fô jé nél. 
A meg nyi tó kon cert re 2003. áp ri lis 30-án ke rült sor.

2 Já vorsz ky Bé la Szi lárd, A kul tur ha jós, Nép sza bad ság, 2008. szep tem ber 17. 24. 
3 A ha jó ról, www.a38. hu/?p=cikk&id=98 le tölt ve: 2008. má jus 10. 
4 Lu kács Zsu zsa, A38: több, mint szub kul tú ra, www.mn.mno. hu/por tal/586928 le tölt ve: 2008. szep tem ber 24.
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Szer ve ze ti felépí tés 
 

 AHa jó üze mel te tô je a Zász lós ha jó Kft., mely nek 
tu laj do ná ban van az A38 Kht., amely a kul tu -
rá lis és köz hasz nú felada to kat lát ja el. A két 

cég nek össze sen több mint száz al kal ma zott ja, illet -
ve al vál lal ko zó ja van, a szel le mi irá nyí tást kb. húsz 
fô vég zi.5 A kul tu rá lis prog ra mok szer ve zé se két-
há rom fô felada ta. A fluk tu á ció na gyon ala csony. 

A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat sze rint az 
A38 Kht. ala pí tó ja a Zász lós ha jó Kft., mely nek 
felada ta a fo lya ma tos mû kö dés biz to sí tá sa, a felügye -
lô bi zott ság és a könyv vizs gá ló, va la mint az ügy ve -
ze tô ki ne ve zé se. Ô a Kht. ve ze tô je, öt év re je lö lik ki, 
új ra vá laszt ha tóan. Ô gya ko rol ja a mun kál ta tói jogo -
kat, dol goz za ki a tár sa ság üz let po li ti ká ját, ké szí ti 
el az éves mér le get és a be szá mo ló kat, gon dos kodik 
az ala pí tó dön té sei nek vég re haj tá sá ról. Az SzMSz 
sze rint a Kht. öt na gyobb szer ve ze ti egy ség ben mû -
kö dik, ezek a prog ram szer ve zés, prog ram le bo nyolí -
tás, ad mi niszt rá ció, filmgyár tás és mar ke ting. A szer -
ve ze ti egy sé ge ket fe le lôs ve ze tôk irányít ják, akik 
mun ká ju kat az ügy ve ze tô felügye le te mel lett végzik. 

 
Mû kö dés 

 

 Az A38 Ha jó megépü lé sét a tu laj do no sok ál tal 
fel vett több mint öt száz mil lió fo rin tos bank -
köl csön tet te le he tô vé. Ezt az össze get vár ha -

tóan 2009–2010-ben fog ják tud ni tör lesz te ni. Ad -
dig a köl csön fo lya ma tos ter he ket ró a mû kö dés -
re, meg drá gít ja a min den na pi üze mel te tést. 

Az épü let re és a ki kö tés re is öt ven év re van enge -
dé lyük, így hosszú tá von gon dol kod nak. Mi vel a hajót 
tel je sen átépí tet ték, ezért az ál lag megóvás sal nin cse -
nek ko moly gond jaik. Ép pen ezért a meg lé vô te reket 
a le he tô sé gek hez mér ten fo lya ma to san fej lesz tik, bô -
ví tik. 2007-ben a te tô te rasz le fe dé sé re ke rült sor, 
2008-ban pe dig ki cse rél ték a kon cert te rem tel jes 
han go sí tá sát, ami vel az az egyik leg mo der neb bé vált 
az or szág ban. Ja nuár el sô két he tét min den év ben az 
ak tuá lis ja ví tá si mun kák el vég zé sé re hasz nál ják fel. 
Más kor er re nem adó dik le he tô ség, mi vel az ügy menet 
fo lya ma tos, vagyis az in téz mény egész év ben nyi tott. 

A kon cert te rem ál ló kö zön ség ese tén hét száz férô -
 he lyes, ül te tett be ren de zés nél há rom száz fô. Az étte -
rem be kb. száz–száz húsz em ber fér, a te tô te raszra 

kb. há rom száz, az orr te rasz ra, orr bár ba, mo tor bárba 
egy aránt kb. öt ven-öt ven fô. Tel jes ha jót érin tô ren -
dez vény ese tén a be fo ga dó ké pes ség össze sen kb. 
ezeröt száz fô. Ilyen lét szá mú ren dez vény re ugyan 
már volt pél da, de nem sze ren csés, a hely szín adott -
sá gai miatt. 

A ha jón ta lál ha tó el sô osz tá lyú ét te rem min dig 
is fur csa hely zet ben volt, il let ve van. Egy részt a szer -
ve zôk szán dé ka sze rint szer ve sen il lesz ked nie kel -
le ne az A38 profiljá ba, de bel sô kiala kí tá sa, ár kép -
zé se és ét lap ja is ma ga sabb ka te gó riá ba he lye zi, 
mint a ha jó töb bi te rét. Ugyanak kor ki vá ló hely -
szín szpon zo ri ta lál ko zók ra, saj tó tá jé koz ta tók ra és 
egyéb pri vát ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra. Ezt a 
né mi képp „tu dat ha sa dá sos” hely ze tet kü lön bö zô 
mó do kon igye kez nek megol da ni, pél dául a prog -
ra mok hoz szo ro san kap cso ló dó kiál lí tá sok és be -
szél ge té sek ren de zé sé vel, vagy (egé szen új kez de -
mé nye zés ként) a Ze né re éhe sen el ne ve zé sû kon cert 
és va cso ra prog ra mok kiala kí tá sá val. 

Az A38 el sô sor ban kul tu rá lis köz pont, ahol van 
ven dég lá tás is. Bog nár At ti la tu laj do nos sze rint ez 
kü lön böz te ti meg a gyor san vál to zó he lye ket a 
hosszabb éle tûek tôl. Ahol a kul tú ra szer ve zôk irá -
nyít ják az üze met, ott sta bi lab ban mû kö dik minden, 
mert a ven dég lá tós szem pont nem ural ko dik el.6 

Már 2004-ben ki de rült, hogy az A38 nyá ri mû -
köd te té se prob lé más, mi vel a ren ge teg in gye nes 
sza bad té ri szó ra ko zó hellyel ne he zen ve szi fel a ver -
senyt, a te tô te rasz nem ba rát sá gos, kö zön ség vonzó 
hely, ráadá sul na gyon ki van té ve az idô já rás válto -
zá sai nak. Megol dást éve kig hiá ba ke res tek a problé -
má ra, mi vel ez na gyobb be ru há zást igé nyelt. Er re 
vé gül 2007 má so dik fe lé ben adó dott le he tô ség. 
A te tô te raszt tel jes egé szé ben le fed ték egy épí té szeti -
leg a ha jó stí lu sá hoz il lesz ke dô pony va-rend szerrel, 
ame lyet át lát szó ol dal fa lak kal lát tak el. Ez zel meg -
ol dó dott az idô já rás gond ja. Ez zel egy idô ben sike -
rült egy olyan pro mó ciós-pén zü gyi rend szert beve -
zet ni, amellyel a ze nei prog ram is élet ké pes sé vált. 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 P rog ram já ban ha zai és nem zet kö zi elôadók fel -
lé pé sei egyaránt sze re pel nek, min den mû faj -
ból. A szer ve zôk igye kez nek min den stí lus ban 

a mi nô sé get nyúj tó mû vé sze ket meg ta lál ni. Ki vé -

5 Öt éves az A38 Ha jó, www.hun -in fo. hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&task=view&id=17666&Ite mid=35 
le tölt ve: 2008. má jus 11. 

6 Sis so, „Hi szek a KGST-ben” – Bog nár At ti la, az A38 ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. má jus 29. 30.
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telt ké pez a kom mersz mû faj, amit a Pe tôfi Csar -
nok hoz ha son lóan eluta sí ta nak. Cé lul tûz ték ki a 
kö zép-ke let-eu ró pai ré gió je len lé té nek erô sí té sét a 
ma gyar ze nei szín té ren. A kon cert ter met és egyéb 
te re ket a kez de tek tôl bér be is ad ják, mi nô sé gi kont -
roll mel lett. En nek ered mé nye kép pen a kül sô-belsô 
szer ve zé sû kul tu rá lis prog ra mok ará nya kb. fe le-
fe le.7 Át la go san he ti négy–hat ren dez vényt bo nyo -
lí ta nak le, éves szin ten ez több mint két száz kon -
cer tet és egyéb ese ményt je lent, kb. öt száz fel lé pô 
ze ne kar és ön ál ló elôadó rész vé te lé vel. 

Az A38 kez de tek tôl pon to san be ha tá rol ta cél -
kö zön sé gét, mely el sô sor ban a 25–35 éves, fiatal, 
fi ze tô ké pes ge ne rá ciót je len ti. En nél szé le sebb kör -
nek szer vez nek prog ra mo kat, de a fô cél cso port a 
fent meg je lölt. En nek meg fe le lôen ala kí tot ták ki 
pro mó ciós stra té giá ju kat. Az el múlt egy-két év ben 
a pro mó ció hang sú lyát egy re in kább az elekt ro ni -
kus mé diák ra he lyez ték át, ab ból kiin dul va, hogy 
a nyom ta tott fe lü le tek ha ma ro san tel je sen el vesztik 
a je len tô sé gü ket. Ez az el kép ze lés egyelô re se nem 
iga zol ha tó, se nem cá fol ha tó. A ha jó ar cu la ta 2004-
tôl egy sé ges, a tel jes ter ve zést egy grafi kus lát ja el. 

Az A38 kez de tek tôl tö rek szik a hosszabb tá vú, 
több kul tu rá lis sze rep lôt is be vo nó prog ram so ro -
za tok kiala kí tá sá ra. Ezek kö zül a leg fon to sabb talán 
a My Ci ty – Az én vá ro som el ne ve zé sû rend ha gyó 
fesz ti vál so ro zat. Fô cél ja, hogy Eu ró pa je lentôs vá -
ro sai nak kul tú rá ját mu tas sa be, sa já tos szem szög -
bôl. A ha jó az adott vá ro sok egy-egy je len tôs szemé -
lyi sé gét, köz is mert la kó ját ké ri fel, hogy se géd kezzen 
a prog ram összeál lí tá sá ban, és a vá ros kul tú rá jának, 
mû vé szei nek, jel leg ze tes hely szí nei nek be mu ta tá -
sá ban. El sô ként 2005-ben Prá ga mu tat ko zott be, 
Vác lav Há vel köz re mû kö dé sé vel, ezt kö vet te 2006-
ban Var só, majd 2007-ben Belg rád, Amsz ter dam 
és Moszk va.8 A fesz ti vá lok idô tar ta ma há rom nap -
tól egy hé tig ter jed. Ez alatt az idô alatt a részt vevô 
in téz mé nyek az adott vá ros le hetô leg szé le sebb kul -
tu rá lis pa let tá ját igye kez nek be mu tat ni. A fô szem -
pont, hogy ne annyi ra a „hi va ta los” kul tú ra, ha nem 
a fô sze rep lô vá ros élô, min den napi kul tu rá lis élete 
mu tat koz zon be, ahogy azt az emlí tett fô véd nök 
sze mé lye sen megéli. En nek meg fe le lôen a fesz tivál -

so ro zat el sô sor ban a ze nei ese mé nyek re kon cent -
rál, és kü lön hang súlyt fek tet a zenei ha tár te rü le -
tek fel fe de zé sé re. Emel lett nagy sze repet kap nak a 
kiál lí tá sok, kép zô mû vé szet, ins tal lá ciók, el sô sor -
ban vá ros ké pi je len tô sé gû al ko tá sok, va la mint az 
élô vá ro si prob lé mák ról szó ló be szél geté sek. A fesz -
ti vá lok az adott vá ro sok hi va ta los szer vei nek kö -
zös mun ká já val jön nek lét re. A Ha jó együtt mû kö -
dést ala kí tott ki Bu da pest Fô vá ros Ön kor mány za -
tá val, mely kü lön köz hasz nú sá gi szer zô dés ke re tei 
kö zött tá mo gat ja a so ro za tot és az azt kí sé rô kul -
tu rá lis cse re prog ra mot. „Az én vá ro som prog  rammal 
a vá ro sok köz ti kap cso la tot is szo ro sabb ra fû zi (az 
A38 Ha jó). Ez zel a vá ros dip lo má ciá nak ad jó lö -
kést. (…) Két vá ros na gyon ne hezen kom mu ni kál 
egy más sal, a leg jobb te rep er re a kul tú ra szint je.”9 

Szin tén je len tôs a Ka to na Jó zsef Szín ház zal 2006 
ta va szán in dult együtt mû kö dés. „A Ka to na Jó zsef 
Szín ház és az idén öt éves A38 Ha jó több év óta tartó 
ven dég já ték-so ro za ta azt pró bál ja bi zo nyí ta ni, hogy 
Bu da pest kul tu rá lis in téz mé nyei nem el szi ge telt 
vég vá rak, ha nem di na mi ku san együtt mû kö dô, egy -
más ra és a kö zön ség re fi gye lô hely szí nek.”10 A cse -
re prog ra mot már há rom szor va ló sí tot ták meg. 
A Ka to na Jó zsef Szín ház mind annyi szor egy hé tig 
ven dég sze re pelt a Top Dogs cí mû elôadá sá val az 
A38 Ha jón, nagy si ker rel. 2007 jú niu sá ban pe dig 
be mu tat ták a di rekt er re a hely szín re ké szült Mi ez 
a hang? – Dzsessz te tés cí mû elôadást, ami bôl az A38 
és a Ka to na Jó zsef Szín ház kiadá sá ban DVD is 
készült. A ha jó pár hu za mo san kon cer te ket szer vezett 
a szín ház épü le té be: el sô al ka lom mal a dzsesszé volt 
a fô sze rep, má sod szor ra nép sze rû rock ze neka rok 
lép tek fel, utol já ra pe dig a fel tö rek vô nem ze dék 
leg fon to sabb kép vi se lôi nek ad tak he lyet. Min den 
al ka lom mal kö zel tel tház volt mind a szín há zi elô -
adá so kon, mind a kon cer te ken. Bár a so ro zat mind -
két sze rep lô szá má ra rend kí vül fon tos, fo lya ma tos -
sá ga ko ránt sem biz to sí tott, mi vel az el sô két év ben 
a meg va ló su lást le he tô vé te vô szpon zor vissza lé -
pett, és a tá mo ga tás nél kül a ma gas költ sé ge ket ki -
zá ró lag a jegy be vé te lek bôl nem tud ják ki ter mel ni. 

Szin tén a ha jó cél ki tû zé sei kö zött volt a kez de -
tek tôl a kon cer tek do ku men tá lá sa. Er re a cél ra pro -

17 Öt év, szá mos kon cert – Az A38 mél tán lett nép sze rû szó ra ko zó hely, www.hi rext ra. hu/2008/05/10/az -a38-
 mel tan- lett- nep sze ru- szora ko zo hely le tölt ve: 2008. má jus 10. 

18 Le hor gony zott a Pe tôfi Híd nál az A38 Ha jó, www.ne thir lap. hu/cikk.php?cik kid=24156 le tölt ve: 2007. január 17. 
19 Pén zes Dá vid, Mil liók kal tá mo gat ja a fô vá ros az A38 Ha jót, www.gon do la. hu/cik kek/48809 le tölt ve: 2006. 

jú nius 14. 
10 Já vorsz ky Bé la Szi lárd, A38>Ka to na, Nép sza bad ság, 2008. má jus 22. 9.
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fesszio ná lis hang- és kép fel vé tel re al kal mas be ren -
de zé se ket sze rel tek fel és az évek so rán ta pasz talt 
stáb ala kult ki. Az el sô pró bál ko zá sok óta egy re 
gya ko rib bá vál nak a fel vé te lek, ame lye ket a ha jó 
sa ját költ sé gé re ké szít. Eze ket a ze ne ka rok kal kö -
tött megál la po dá sok nak meg fe le lôen ad ja át part -
ne rei nek, a Du na Te le ví zió nak és az MTV-nek, az 
elôál lí tás költ sé geit sem fe de zô össze gért. Cél ja az 
is mert és ke vés bé is mert elôadók be mu ta tá sa a szé -
le sebb nagy kö zön ség nek, hosszabb tá von pe dig egy 
sa ját te ma ti kus té vé csa tor na elin dí tá sa.11 

Az or szág ban egye dül ál ló mó don te rem tet ték 
meg a tech ni kai fel té te leit an nak, hogy a kon cer tek 
hang anya ga köz vet le nül a kon cert után sok szo rosít -
ha tó és fél órá val a vé ge után áru sít ha tó is le gyen, ezál -
 tal kiad tak több li mi tált pél dány szá mú kon cert CD-t. 
Már 2004-ben meg kezd ték a kon cert-DVD-k kiadá -
sát is, a sor ban az el sô az Eu rópa Kiadó DVD-je volt. 

2008-ban elô ször je lent ke zett sa ját szín pad dal 
az A38 a Szi get Fesz ti vá lon, mely nek fô prog ramja 
azo nos volt a ha jó egyik cél ki tû zé sé vel, vagyis a kö -
zép-ke let-eu ró pai ze nei vo nal erô sí té se. A szín pad 
az egyik leg lá to ga tot tabb volt a fesz ti vál ide je alatt. 

 
Év rôl-év re 

 

 2003  a nyi tás éve volt, amely re áp -
ri lis 30-án ke rült sor, Ma ceo 
Par ker kon cert jé vel. Eb ben 

az év ben még nem vol tak je len tô sebb ren dez vé -
nyek, so ro za tok. Cél ja az volt, hogy az A38 lát ha -
tó vá vál jon Bu da pest kul tu rá lis éle té ben. A ha jó 
meg kezd te a hosszú tá vú együtt mû kö dé sek kiala -
kí tá sát szpon zo rai val, va la mint a kü lön bö zô mi -
nisz té riu mok kal és ön kor mány za tok kal.12 

2004-ben si ke rült a ter ve zet nek meg fe le lôen 
sok ré tû prog ra mot út já ra in dí ta ni. Az A38 már eb -
ben az év ben meg ha tá ro zó sze rep lô jé vé vált Bu da -
pest kul tu rá lis éle té nek. El sô sor ban ze nei prog ram -
já ban nagy hang súlyt fek tet tek a nem zet kö zi elô -
adók fel lép te té sé re, a könnyû ze ne min den ágá ból. 
Emel lett iro dal mi prog ra mo kat, va la mint fiatal 
kortárs al ko tók mû vei bôl kiál lí tást is ren dez tek. Az 
Euró pai Unió hoz va ló csat la ko zást a ha jó há rom -

na pos ren dez vény so ro zat tal ün ne pel te. Kiemel ke -
dô volt az Eu ró pa Kiadó kon cert je, ame lyet a szer -
ve zôk egy sze ri vissza té rés nek szán tak, azon ban vé -
gül kö zel tíz szer is mé tel ték a nagy ér dek lô dés 
miatt.13 Je len tôs költ ség ve té si tá mo ga tá sok hoz ju -
tott eb ben az év ben a Ha jó, kü lön bö zô mi nisz tériu -
mi és ön kor mány za ti for rá sok ból. Ezen felül cégek 
tá mo ga tá sát is él vez ték. A ka pott össze ge ket elsô -
 sor ban prog ra mok meg va ló sí tá sá ra, ta nul mány -
írásra, kiad vány ké szí té sé re for dí tot ták.14 

2005-ben is foly ta tód tak az el sô sor ban könnyû -
ze nei ren dez vé nyek. Szám ta lan kon cert mel lett is -
mét lát ha tóak vol tak kép zô mû vé sze ti, iro dal mi és 
újí tás ként gaszt ro nó miai prog ra mok is. Ér de kes 
kez de mé nye zés volt az in gye nes ka ma ra ze nei kon -
cert so ro zat ren de zé se Ka jüt né ven, saj nos ala csony 
ér dek lô dés mel lett. Az év si ke res volt a pri vát 
szpon zo rok be vo ná sa szem pont já ból, és ha té -
konyan dol goz tak együtt a szer ve zôk a kü lön bö zô 
kül földi kul tu rá lis in té ze tek kel is, mint a Cseh, 
Oszt rák, Len gyel, Hol land, Fran cia In té ze tek, a 
British Council, a Fin na go ra, és a Goe the In té zet. 
A költ ség ve té si tá mo ga tás az elô zô évi hez ké pest 
va la me lyest csök kent, fel hasz ná lá sa ha son ló volt.15 

A kö vet ke zô év a Ha jó éle té ben nem volt könnyû, 
az ár vi zek éve volt. Már cius 31. és áp ri lis 5. kö zött 
olyan ma gas ra emel ke dett a Du na víz ál lá sa, hogy 
elön töt te az al só rak part érin tett sza ka szát is. Ezalatt 
az idô szak alatt az A38- ra le he tet len né vált a be -
jutás, a prog ra mok je len tôs ré szét a szer ve zôk kény -
te le nek vol tak le mon da ni, más ré szét a Ka to na József 
Szín ház, il let ve a Mil le ná ris vet te át. A kár tíz mil lió 
fo rint kö rü li volt.16 A sze zon ban ez zel együtt foly -
ta tó dott a sok szí nû prog ram, meg ren de zés re ke rül -
tek a ko ráb ban már be ve ze tett fesz ti vá lok, mint az 
Int ro Fesz ti vál és az Új bu da Jazz fesz ti vál. A szponzo -
rok és tá mo ga tók nagy já ból az elô zô évi vel azo nosak 
ma rad tak, to vább foly tat ták a kö zös mun kát a kül -
föl di kul tu rá lis in té ze tek kel is. A költ ség ve té si tá -
mo ga tás szin tén nagy já ból azo nos szin ten ma radt.17 

2007-ben in dí tot ták be ta lán leg na gyobb szabású 
prog ram so ro za tu kat, amely nem zet kö zi vi lág sztá -
ro kat mu ta tott be, ha tal mas si ker rel. Szín há zi kez -
de mé nye zés ként a ha jón mu tat ko zott be a Szív-Cir -

11 Sis so, „Hi szek a KGST-ben” – Bog nár At ti la, az A38 ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. má jus 29. 30. 
12 A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2003. 
13 Sis so „Hi szek a KGST-ben” – Bog nár At ti la, az A38 ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. má jus 29. 30. 
14 A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2004. 
15 A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2005. 
16 Egy csé sze ká vé, www.fn.hu/he ti lap/egy_cse sze_ka ve/20060411/bo gnar_at ti la le tölt ve: 2006. áp ri lis 13. 
17 A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2006.
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kusz Va rie té és a Pont Mû hely tár su la ta is. Me se hajó 
a Du nán né ven gye rek kon cer te ket ren dez tek a 
legfiata labb ko rosz tály nak. To vább foly ta tód tak az 
al kal mi kiál lí tá sok, iro dal mi és épí té szet tel kap cso -
la tos prog ra mok. A pri vát szpon zo rok ed di gre nagy -
já ból ál lan dó sul tak, a költ ség ve té si tá mo ga tás is az 
elô zô évek hez ha son ló szin ten moz gott.18 

 
Ter vek, kö vet kez te té sek 

 

 Az A38 Ha jó fennál lá sá nak öt éve alatt elér te el -
sôd le ges cél ki tû zé sét, vagyis si ke rült egy pezs -
gô, vál to za tos prog ra mo kat kí ná ló, füg get len 

kul tu rá lis hely színt lét re hoz nia, amely mos tan ra ki -
ke rül he tet len sze rep lô je a vá ros kul tu rá lis éle té nek. 
Pén zü gyi hely ze tét leg job ban a fel vett bank köl csön 
ne he zí ti, ame lyet azon ban elô re lát ha tóan a kö zel -
jö vô ben ki tud egyen lí te ni, ez zel vár ha tóan sok kal 
biz ton sá go sabb hely zet be fog ke rül ni. Bár je len leg 
a szpon zo ri je len lét nem túl erôs, de re mél he tô, 
hogy az ál ta lá nos gaz da sá gi hely zet ja vu lá sá val ez is 
ren de zôd ni fog. A Ha jó a kez de tek tôl több lá bon áll 
pén zü gyi szem pont ból, ke res ke del mi te vé keny sé -
get is foly tat, va la mint a ven dég lá tói rész leg is 
ugyanazok nak a tu laj do no sok nak a ke zé ben van. 
Ezért gaz da sá gi lag és mû vé sze ti kon cep ció já ban is 
füg get len, nem vár ha tó, hogy kül sô ha tás ra el le he -
tet le nül ne. A kö zel múlt ban meg je lent kon ku ren cia 
a könnyû ze nei kon cer tek szer ve zé se te rén bár ne -
héz hely zet be is hoz hat ja, de egyelô re ez nem fe -
nye get. A hi tel vissza fi ze té se után eu ró pai pá lyá za -
tok ra tá masz kod va sze ret nék fej lesz te ni és bô ví te -
ni az in téz ményt.19 Je len leg leg fon to sabb lé pés ként 
meg kezd ték a má so dik ha jó ter ve zé sét. A be ru há -
zást eu ró pai uniós pá lyá za tok ból kí ván ják fe dez ni. 

 
MU Szín ház20 

 

 AMU Szín ház egyi ke Bu da pest ke vés füg get -
len, be fo ga dó jel le gû szín há zai nak. Prog -
ram já ban el sô sor ban tánc szín há zi elôadá -

sok kap nak he lyet, de elô for dul nak pró zai szín há -
zi es tek, gye rek prog ra mok, kon cer tek, filmklu bok, 

kiál lí tá sok is. Emel lett részt vesz nek na gyobb, fô -
vá ro si-ke rü le ti fesz ti vá lok szer ve zé sé ben is, mint a 
Szó ló-Duó Tánc fesz ti vál, a Nagy Fül Fesz ti vál, az 
Új bu da Jazz Fesz ti vál, vagy a Hol land-Fla mand 
Kul tu rá lis Fesz ti vál. Szo ro san együtt mû köd nek más 
in téz mé nyek kel is, mint a Tra fó, az A38 Ha jó, vagy 
a Fo nó. A vá ros ban itt mu tat koz nak be a nem zet -
kö zi tánc élet kí sér le te zô al ko tói is. 

Lesz ták Ti bor, aki ak kor a Lágy má nyo si Kö zös -
sé gi Ház mun ka tár sa volt, a ki lenc ve nes évek elején 
lét re ho zott ál la mi-ön kor mány za ti pá lyá za ti rend -
szer le he tô sé geit ki hasz nál va kez dett be le egy az 
ad di giak tól el té rô mû sor szer kesz tés, il let ve az ezt 
ki szol gá ló alap ve tô szín ház tech ni kai hát tér kialakí -
tá sá ba. A kö vet ke zô négy év so rán a „MU Szín ház” 
jel igé jû prog ram meg va ló sí tá sá ra el nyert pá lyá za -
ti össze gek bôl a Lágy má nyo si Kö zös sé gi Ház üres 
nagy ter mé bôl egy emelt né zô tér rel ren del ke zô, 
han go sí tá si és vi lá gí tá si rend szer rel fel sze relt szín -
há zi te ret ala kí tot tak ki. Eb ben az idô ben a kor -
társ al ko tók, tár su la tok nagy ré sze a XI. ke rü let 
kul tu rá lis in téz mé nyei ben pró bált, ami azt su gall -
ta, hogy itt jöj jön lét re az ak ko ri ban még szo kat -
lan nak tû nô be fo ga dó szín ház mo dell je, amely a 
fen ti al kotói kör szá má ra be mu tat ko zá si le he tô sé -
get biz to sít és fo gad ja a mû faj iránt ér dek lô dô kö -
zön sé get. 

1999-ben a XI. ke rü let új ve ze té se úgy dön tött, 
hogy a volt Lágy má nyo si Kö zös sé gi Ház épü let -
együt te sét elad ja, ami ve szély be so dor ta a MU Szín -
ház lé tét, il let ve megelô le gez te az épü let kul tu rá lis 
funk ciói nak meg szû né sét. Ek kor a szín ház stáb ja 
vál lal ta, hogy bér be ve szi az épü le tet és a pia ci viszo -
nyok nak meg fe le lô mû kö dés be kezd. 

 
Szer ve ze ti felépí tés 

 

 Apá lyá za ti rend szer vál to zá sa, a szín ház ban te -
vé keny ke dô mû vé szek és együt te sek ön ál -
lósu lá si tö rek vé sei, va la mint egyéb ra cio ná -

lis meg fon to lá sok ered mé nye ként 1994-ben füg -
get len és non-p rofit jel leg gel megala kult a MU 
Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let. Ala pí tó tag jai a szín -

18 A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2007. 
19 Öt éves az A38 Ha jó, www.hun -in fo. hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&task=view&id=17666&Ite mid=35 

le tölt ve: 2008. má jus 11. 
20 A dol go zat megírá sa óta, 2009 szep tem be ré tôl a MU Szín há zat má sok ve ze tik. Az itt meg fo gal ma zott kultu -

rá lis kon cep ció il let ve a jö vô be li ter vek mó do sul tak. A szín ház pén zü gyi hely ze te is ja vult né mi képp, hiszen 
az ön kor mány zat nak (a ko ráb biak tól el té rôen) már csak jel ké pes össze get fi zet nek bér le ti díj ként. (szerk. 
meg jegy zé se)
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ház mun ka tár sai, il let ve a szín ház hoz kö ze li mû -
vé szek kö zül ke rül tek ki. A fenn tar tó a mai na pig 
ez az egye sület. Az ala pí tó okirat sze rin ti fô cél juk 
a mû vé sze ti és kul tu rá lis te vé keny ség, szín há zi 
elôadá sok, filmek, fesz ti vá lok, kon cer tek szer ve -
zé se. A tag ság egyé ni és tár sult szer ve ze tek bôl, ren -
des és tisz te let be li ta gok ból ál. Az egye sü let leg -
fôbb szer ve a köz gyû lés, ügy in té zô szer ve a ve ze -
tô ség, mely há rom tag ból áll. A ve ze tô ség és egy -
ben az egye sü let ve ze tô je az el nök, ô gya ko rol ja a 
mun kál ta tói jo go kat. To vábbi ve ze tô tiszt ség vi se -
lôk a kom mu ni ká ciós ve ze tô és az ügy ve ze tô tit -
kár. A sza bá lyos mû kö dést a felügye lô bi zott ság 
el lenôr zi.21 A ház tel jes szel lemi-tech ni kai mû köd -
te té sét, a prog ram terv kiala kí tá sát, le bo nyo lí tá sát 
és min den ide kap cso ló dó felada tot egy alig tíz fô -
bôl ál ló szak mai cso port vég zi. 

 
Mû kö dés 

 

 M û kö dé si for má ját néz ve a MU non-p rofit ala -
pon, egye sü le ti for má ban mû kö dô, pá lyá -
za ti pén zek bôl fenn tar tott be fo ga dó szín ház. 

A pá lyá za ti rend szer sa já tos sá gai miatt ne he zen ter -
vez nek hosszú táv ra, mi vel a tá mo ga tás mér té ke 
nem be jó sol ha tó a kö vet ke zô évek re. 

Sa já tos hely ze tet te remt, hogy a szín ház bár év -
rôl-év re si ker rel pá lyá zik az OKM- hez tá mo ga tá -
sért, en nek az összeg nek a je len tôs ré szét ki is fize -
ti az ön kor mány zat nak bér le ti díj cím szó val.22 
A mel lék let bôl jól lát ha tó, hogy a MU Szín ház nagy -
ság ren dek kel ki sebb költ ség ve tés sel mû kö dik, mint 
a ha son ló Tra fó, ugyanak kor a ne héz sé gek el le né -
re is fo lya ma to san fent tud ma rad ni. 

A szín ház az el múlt évek ben kö rül be lül azo nos, 
kis sé nö vek vô elôadás szám mal és né zô szám mal tud 
mû köd ni, si ke res nek mond ha tó (bô veb ben lásd: 
2. szá mú mel lék let). 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 AMU Szín ház ban be mu ta tott elôadá sok szá ma 
éva don ként meg ha lad ja a száz öt ve net. 
A prog ram het ven szá za lé kát a kor társ tánc, 

kb. húsz szá za lé kát a szín há zi, to váb bi tíz szá za lé -
kát a ze nei, kép zô mû vé sze ti és gyer mek prog ra mok 

te szik ki. A szín ház éva don ként öt–hat ma gyar tár -
su la tot fo gad a pró ba fo lya ma tok ide jé re és to váb -
bi tíz-tizen két tár su lat szín pa di kö rül mé nyek kö -
zött fe jez he ti be al ko tá sát. A be mu ta tók szá ma 
éven te átlag ti zen öt és ti zen nyolc kö zé esik. Az épü -
let szín ház tech ni kai fel sze relt sé ge el fo gad ha tó, fo -
lya ma to san fej lesz tik.23 

A szín ház tö rek szik nem zet kö zi kap cso la tai nak 
erô sí té sé re. Gyak ran dol goz nak együtt a ma gyaror -
szá gi kül föl di kul tu rá lis in té ze tek kel. Kü lö nö sen 
hosszú tá vú az együtt mû kö dés Hol lan diá val, kez -
de tei a 2000-ben meg ren de zett Cent ral Sta ti on: 
Dan ce cí mû pro jek tig nyúl nak vissza. A MU 2002 
óta tag ja az IETM- nek (In for mal Eu ro pe an The atre 
Me e ting), a kor társ tánc és szín ház te rü le tén mû -
kö dô in téz mé nyek és szak em be rek leg na gyobb 
euró pai há ló za tá nak. 

A MU fon tos te vé keny sé ge a szín ház hoz kap -
cso ló dó kép zé sek meg szer ve zé se. Ilyen a MU Ter -
mi nál – Al ter na tív Tánc- és Moz gás szín há zi Mû -
hely el ne ve zé sû prog ram, mely nek cél ja, hogy a 
tánc mû vé sze ti is ko lák ban fris sen vég zett nö ven dé -
kek szá má ra szín há zi kö rül mé nyek kö zött vég zett 
gya kor la ti to vább kép zést te gyen le he tô vé, kü lön -
bö zô ko reog rá fu sok irá nyí tá sá val, ez zel se gít ve tán -
cos kar rier jük elin dí tá sát. Szo ro san együtt mû köd -
nek a Kép zô mû vé sze ti Egye tem mel és van egy szín -
ház-tech ni ku si kép zé sük is. 

Be fo ga dó szín há zi funk ció ját in ku bá tor há zi 
funk ció val is kiegé szí ti, azaz tár su la tok nak és al -
ko tók nak nem csak be mu tat ko zá si le he tô sé get, 
ha nem pró ba ter met és idôt is biz to sí ta nak díj men -
te sen. 

 
Ter vek, kö vet kez te té sek 

 

 Akö zel jö vô nagy ter ve egy lé pés sel to vább men -
ni és a már sok or szág ban be vált „pro duk ciós 
ház” irá nyá ba moz dul ni. Cél juk, hogy ne csak 

passzív be fo ga dó ként sze re pel je nek, ha nem ké pe -
sek le gye nek kez de mé nye zôen is fel lép ni, és olyan 
elôadá so kat „in du kál ni”, ame lyek új esz té ti kai és 
for mai kér dé sek re pró bál nak meg vá la szol ni. Ter -
veik kö zött sze re pel egy pro duk ciós alap lét re ho -
zá sa, amely nek se gít sé gé vel új le he tô sé gek nyíl ná -
nak a mû vé szek szá má ra.

21 MU Szín ház Egye sü let Ala pí tó Okirat 
22 Bô veb ben lásd 1. szá mú mel lék let. 
23 MU Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let – pá lyá za ti anyag 2007.
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Pe tôfi Csar nok 
 

 APe tôfi Csar nok24 épü le te több mint száz éves 
múlt ra te kint vissza. 1885-ben, az Or szá gos 
Kiál lí tás al kal má ból nyi tott meg az Ipar csar -

nok, amely a mil len niu mi kiál lí tás rep re zen ta tív 
köz pont ja volt. Az épü le tet a má so dik vi lág há bo -
rú ban sú lyos ta lá lat ér te, kiégett, majd le bon tot ták. 
En nek he lyé re épült a Bu da pes ti Nem zet kö zi Vásár 
egyik pa vi lon ja, mely már a Pe Csa köz vet len elôd -
jé nek te kint he tô. Az épü le tet nem bon tot ták le, 
hosszú éve kig üre sen állt. 

Ami kor a le gen dás Bu dai If jú sá gi Park kor sze -
rût len né vált, a vá ros ve ze tés ben fel me rült az igény 
egy új, té len-nyá ron üze me lô if jú sá gi szó ra koz ta tó 
in téz mény felépí té sé re. Az épü le tet a Vá ros li get ben 
üre sen ál ló BNV pa vi lon ból ala kí tot ták ki a ter ve -
zôk. A Csar nok vé gül 1985 ta va szán nyílt meg, 
mint a fô vá ros egyet len if jú sá gi sza ba di dô köz -
pontja. Prog ram ja a kez de tek tôl na gyon vál to za -
tos, rock-, jazz és fok kon cer tek, gye rek prog ra mok, 
di vat be mu ta tók, vá sá rok, kiál lí tá sok, szín há zi 
elôadá sok szín te re. Meg nyi tá sa óta mintegy ti zen -
öt ezer ren dez vény volt itt, lá to ga tóik szá ma meg -
ha lad ta a tíz mil lió fôt.25 

 
Szer ve ze ti felépí tés 

 

 J e len leg a Pe tôfi Csar nok Kht-nak át la go san húsz 
al kal ma zott ja van, ide tar toz nak a szer ve zé sen, 
ad mi niszt rá ción, üze mel te té sen, mar ke ting te -

rü le ten, il let ve a gaz da sá gi rész le gen dol go zók. Min -
den más felada tot al vál lal ko zók kal ol da nak meg. 
A tel jes lét szám nem ál lan dó, de kb. hat van–nyolc -
van fô dol go zik fo lya ma to san. A kul tu rá lis prog ra -
mo kat öt–hat fô szer ve zi. A fluk tu á ció ala csony. 

A Csar nok fenn tar tó ja a kez de tek tôl a fô vá ros, 
ko ráb ban a Fô vá ro si Ta nács, majd az Ön kor mány -
zat. Az el sô évek ben ez a tel jes kö rû fenn tar tás ra 
vo nat ko zott, a Pe Csá tól sem mi lyen anya gi hoz zá -
já ru lást, be vé telt nem vár tak el. A fenn tar tó mel lett 
a má sik nagy tá mo ga tó a KISZ volt. A kez de tek után 
már el várt volt né mi be vé tel, el mond ha tó, hogy kb. 
ti zen öt éve a költ sé gek fe lét a ház nak kell ki ter mel -
nie. A Pe Csa 2002. jú lius 1-tôl köz hasz nú tár saság -
ként mû kö dik. A fô vá ro si tá mo ga tást te rü le ten ként 

el kü lö nít ve kap ják, vagyis kü lön költ ség ve té sük 
van a prog ra mok ra, mû kö dés re, fej lesz tés re stb. 

 
Mû kö dés 

 

 APe tôfi Csar nok leg na gyobb prob lé má ja a kez -
de tek tôl máig az épü let funk ció já nak hiá nyos -
sá gai ból adó dik. En nek az az oka, hogy a szol -

gál ta tó és egyéb te re ket jö vô be ni funk ció juk nak 
nem iga zán meg fe le lôen ala kí tot ták ki: az el sô évek -
ben a hely mé re té hez ké pest na gyon pi ci pénz tár -
ral, rosszul el he lye zett és ki csi in for má ciós rész leg -
gel, össze sen egy iro dá val in dul tak. Az épü let ben 
ren ge teg az aj tó és egyéb nyí lás zá ró, ami a fû tést 
szin te le he tet len né te szi, emel lett mégis sö tét ma -
rad, ko mor han gu la tot áraszt. Ez a jel leg ze tes ség 
már a ko ra be li saj tó nak is fel tûnt: „Csu pán egyet -
len do log za var. Min den fé le mû ve lô dé si és kul tu -
rá lis köz pont épü le te, be ren de zé se, bel sô épí té szeti 
megol dá sa ön ma gá ban is íz lés ne ve lô kell, hogy 
legyen. Nos, kár, hogy az aj tók ra és a tér el vá lasz tó 
ele mek re va la ki sár gá ra má zolt ron da né pi vi rág -
mo tí vu mo kat ál mo dott. Ez le het ugyan egy rossz 
álom, de a mel lék he lyi sé gek ne mek sze rin ti meg -
kü lön böz te té sé re szol gá ló ka kas, il let ve tyúk vi zuá -
lis je le már több mint íz lés te len ség.”26 

Szin tén prob lé ma, hogy az épü le tet ket tôs célra 
hasz nál ják, és míg az al só szin ten a Pe Csa, ad dig 
a fel sô szin ten a Köz le ke dé si Mú zeum re pü lés tör -
té ne ti tár la ta ka pott he lyet. Ez né mi leg tu dat ha sa -
dá sos ál la po tot idéz elô. Bár a Pe Csa üze mel te tôi 
a kez de ti évek ben több ször sze ret ték vol na át venni 
a fel sô szin tet is, és kiál lí tás, vagy kon cer tek céljaira 
hasz nál ni, ez mind a mai na pig nem va ló sult meg. 
Ma már va ló szí nû leg nem is tud nák üze mel tet ni az 
ezál tal két sze re sé re duz zadt köz pon tot. 

Az üze mel te tôk te hát csak nem hu szon öt éve 
küz de nek ezek kel a prob lé mák kal, amin ki sebb 
vál toz ta tá sok tól el te kint ve (má ra el tûnt min den 
né pi mo tí vu mos aj tó) nem si ke rült fe lülemel kedni. 
Megol dást a fenn tar tó tól vár ná nak, azon ban a fôvá -
ros ezalatt az idô alatt kép te len volt hosszú tá vú dön -
tést hoz ni az épü let sor sát il le tôen, és egy szer sem 
vál lal ko zott na gyobb felújí tá sok ra vagy átépí tés re. 

Mi vel a ház ál lan dó ál lag ja ví tás ra szo rul, va la -
mint a kul tu rá lis prog ra mok fe de zé sé re sem min -

24 A fe je zet ben tár gyalt in for má ciók je len tôs ré sze Ná dor Ka ta lin nal foly ta tott sa ját in ter júm anya gá ból származik. 
25 Ma gunk ról, www.pe csa. hu/in dex.php/ma gun krol le tölt ve: 2008. má jus 10. 
26 Nyu gi, nem húz nak csô be, If jú sá gi Ma ga zin, 1985/6. 31.
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dig elég az ön kor mány za ti tá mo ga tás, kü lön bö zô 
pro jek tek kel fo lya ma to san pá lyáz nak az NKA- hoz 
(Nem ze ti Kul tu rá lis Alap), az Ön kor mány zat hoz, 
az Eu ró pai Unió hoz.27 Eb bôl fe de zik esz köz park -
juk fej lesz té sét is. A kez de tek ben szin te sem mi lyen 
tech ni kai esz köz zel nem ren del kez tek, min den al -
ka lom ra kü lön kel lett bé rel niük. Mos tan ra ko moly 
vi lá gí tás tech ni kai be ren de zé seik van nak, azon ban 
a han go sí tás hoz szük sé ges esz kö zö ket egy füg getlen 
cég tôl bér lik, ezek fej lesz té sé be nem fek tet tek be. 

Egy sé ges mar ke ting kon cep ció ja so ha nem volt 
a csar nok nak, an nak el le né re, hogy gyak ran pró -
bál koz tak en nek kiala kí tá sá val. A prob lé ma gyö -
ke rét a na gyon sok ré tû prog ram ban lát ják, amely -
nek nincs egy egy sé ge sen meg ha tá roz ha tó cél kö -
zön sé ge. Vagyis a ház leg na gyobb erôs sé ge eb bôl 
a szem pont ból a leg na gyobb gyen ge sé ge is. 

A nagy te rem ka pa ci tá sa 2500 fô áll va, hét száz 
fô ül ve, míg a sza bad té ri szín pad hat ezer fô be foga -
dá sá ra al kal mas. Ren del kez nek még há rom klub -
te rem mel, me lyek egy be nyit va össze sen há rom száz 
fô be fo ga dá sá ra al kal ma sak. A ház ban össze sen kb. 
ki lenc ezer fôs ren dez vé nyek tart ha tóak. A kü lön -
bö zô hely szí ne ken gyak ran pár hu za mo san is foly -
nak prog ra mok. 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 APe Csa nép sze rû sé gét a kez de tek tôl na gyon 
nyi tott kul tu rá lis kon cep ció já nak kö szön he -
ti. Az el sô igaz ga tó, Le hel Lász ló, mun ka tár -

sai val egy ru gal mas, min den ki szá má ra hoz zá fér -
he tô, min den tár sa dal mi ré teg nek és ko rosz tály szá -
má ra nyi tott prog ra mo kat kí ná ló há zat ál mo dott 
meg. A kez de ti idôk ben szin te bár ki kap ha tott he -
lyet kü lön bö zô prog ram öt le tei nek meg va ló sí tá sá -
hoz. Ehhez a ház biz to sí tot ta a ter met és a tech ni -
kai be ren de zé se ket, el len szol gál ta tás ként a jegy be -
vé tel egy ré szét kér te. Ezek kö zül a klu bok kö zül 
né hány még ma is mû kö dik, ilyen pél dául a le gen -
dás sá vált De pe che Mo de klub. Egyet len meg kö tés -
ként a kom mersz mû faj kép vi se lôit nem en ged ték, 
és azóta sem en ge dik be a ház ba. 

A kez de ti évek ben a prog ra mok nagy ré sze még -
is a Pe Csa sa ját szer ve zé sé ben jött lét re. Nem fel -
tét le nül volt min den ren dez vény si ke res, de mi vel 
a saj tó kez de tek tôl ér dek lô dött min den iránt, ami 
itt tör tént és mi vel va ló ban na gyon szí nes volt 

a prog ram, a ház ha mar „fel pör gött”. Szer vez tek 
könnyû ze nei kon cer te ket, szín há zi és tánc elôadá -
so kat, kiál lí tá so kat és az ak ko ri ban szük sé ges nép -
mû ve lôi funk ció nak is meg fe lel ve kü lön bö zô be -
szél ge té se ket, is me ret ter jesz tô elôadá so kat és egyéb 
prog ra mo kat is. Szom ba ton ként ezek ben az évek -
ben ál ta lá ban két-há rom ezer né zô lá to gat ta a ren -
dez vé nye ket. 

A nyolc va nas évek ben in dí tot ták út já ra az azóta 
már kul ti kus sá vált so ro za tai kat, ame lyek egy-egy 
ko rosz tály szá má ra je len tet ték gya kor la ti lag az 
egyet len ál lan dó szó ra ko zá si le he tô sé get. Ilyen volt 
a Csil lag fény Disz kó, vagy az Old Bo ys. Eze ket a prog -
ra mo kat nem csak há zon be lül, ha nem vi dé ki, kül -
föl di hely szí ne ken is meg ren dez ték. 

Az el múlt évek ben a prog ram struk tú ra átalakult, 
és a sa ját szer ve zé sû prog ra mok ról a bé relt ren dez -
vé nyek fe lé te re lô dött a hang súly. Ezt a vál to zást 
nem elôz te meg tu da tos dön tés az üze mel te tôk ré -
szé rôl, csak a vál to zó pia ci el vá rá sok hoz iga zod tak. 
A kul tu rá lis szer ve zés te rü le tén szá mos mû sor iroda 
(el sô ként és so káig egyet len ként a Mul ti mé dia) és 
füg get len cso port ala kult, ame lyek ha mar erôs kül -
föl di kap cso la tok kal ren del ke zô cé gek ké ala kul tak. 
Ezek már szín vo na las prog ra mo kat hoz tak a Pe Csa 
éle té be. Egyik ér de kes ilyen ese mény volt, hogy az 
A38 Ha jó (mi vel felújí tá sa ké sett) el sô, be mu tat -
kozó kon cert jét a Csar nok ban tar tot ta. 

Az utób bi évek si ke res sa ját so ro za tai kö zött van 
pél dául a Ke le ti Tán cok Fesz ti vál ja, me lyet éven te 
ren dez nek meg, vál to zat lan ér dek lô dés mel lett. 
Szin tén fo lya ma tos si ker rel megy már há rom éve a 
kéz mû ves vá sár is. 

Gye re kek nek szó ló prog ra mo kat egy re ke ve seb -
bet tud nak ren dez ni, mi vel a ház te rei túl na gyok 
ah hoz ké pest, hogy az ilyen jel le gû ren dez vé nyekre 
mi lyen jegy ára kat le het megál la pí ta ni és en nek meg -
fe le lôen hány né zô vár ha tó el. Je len leg a Bon-Bon 
ma ti né az egyet len fo lya ma tos prog ram, ame lyet a 
nagy te rem ben kezd tek, de az ala cso nyabb lá to gatói 
lét szám miatt az egyik klub te rem be he lyez tek át. 

Legújabb és leg je len tô sebb (kül sô szer ve zôk ál -
tal ren de zett) fesz ti vál so ro za tuk a Man ga Fesz ti vál, 
ame lyet éven te két szer ren dez nek meg, hi he tet len 
si ker rel, al kal man ként kb. há rom ezer fôs lá to ga -
tott ság gal, elô vé tel ben eladott je gyek kel. Je len leg 
en nek a so ro zat nak van ak ko ra né zô kö zön sé ge, 
mint fény ko rá ban a De pe che Mo de klub nak volt.

27 A költ ség ve tés szám ada tait bô veb ben lásd 3. szá mú mel lék let.
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Év rôl-év re 
 

 Az elô zô évi hez ké pest 2005-ben több mint 
száz zal nôtt a ren dez vé nyek szá ma, éves szin -
ten elér te a hét száz al kal mat. Eb bôl négy száz 

kül sô szer ve zé sû, bé relt prog ram volt, há rom száz 
pe dig sa ját. A sa ját ren dez vé nyek kö zött olyan vá -
ro si-or szá gos szin ten is je len tôs al kal mak is ta lál -
ha tóak, ame lyek nem csak a Csar nok ban, ha nem 
a há zon kí vül is meg ren de zés re ke rül tek, mint pél -
dául a Vi dé ki Szín há zak Ta lál ko zó ja, vagy a Ze ne 
Ünne pe. Ez utób bi in gye nes kon cert jeit több mint 
het ven ezer né zô lát ta vá ros szer te. Szin tén kiemelt 
lá to ga tott sá gú ren dez vény volt a sza bad té ri szín pa -
don az Ome ga kon cert, me lyet a park ban ki ve tí tô -
kön tet tek lát ha tó vá, így mintegy har minc ezer nézô 
kí sér te fi gye lem mel. Mindezen ese mé nyek ha tá sára 
a lá to ga tott ság az elô zô évi hez ké pest negy ven ezer 
fô vel nôtt. A web lap lá to ga tott sá ga szin tén je len tô -
sen emel ke dett, míg 2004-ben 240 000, ad dig 
2005-ben 350 000 volt.28 

2006-ban a ren dez vé nyek szá ma az elô zô éve -
ké vel kö zel azo nos volt, a kül sôs-bel sôs ren de zé sû 
prog ra mok ará nya sem vál to zott. To vább ra is részt 
vet tek az elô zô évek ben in dult fô vá ro si-or szá gos 
ren dez vé nyek szer ve zé sé ben. Ezek egyik leg si ke -
re sebb je a Pe tôfi Csar nok Rock szín pad volt a Mû vé -
sze tek Völ gyé ben. Ér de mes még megem lí te ni a Buda -
pest-Ze ne vá ros so ro za tot, a Ze ne Ün ne pe kon cert -
jeit, a Szü ni dö dô prog ram so ro za tot és az 56.hu – 
Élet ér zés Kiál lí tás meg ren de zé sét, a fo lya ma tos rész -
vé telt a Vi dé ki Szín há zak Ta lál ko zó ján. A tá mo ga tá -
sok nak kö szön he tôen a fent em lí tett ren dez vé nyek 
kö zül sok volt az in gye nes, vagy a meg szo kott nál 
je len tô sen ala cso nyabb jegy ár ral meg ren de zett, 
mely tôl a lá to ga tó szám nö ve ke dé sét vár ták. En nek 
el le né re az elô zô évi hez ké pest visszaesett a kö zön -
ség lét szá ma. A web lap lá to ga tott sá ga kis mér ték -
ben nôtt, 380 000 volt. Újon nan be ve ze tett hír levél 
szol gál ta tá suk ra há rom ezer-két szá zan irat koz tak 
fel, a le mon dá sok szá ma elenyé szô volt.29 

2007-ben vál to zat la nul az elô zô évek kel meg -
egye zô szá mú ren dez vényt tar tot tak a ház ban, 
a má so dik fé lév ben nö vek vô sa ját ren dez vény -
szám mal. Eb ben az év ben is foly ta tód tak a há zon 
kí vü li si ke res nagy ren dez vé nyek, me lyek bôl a leg -
nép sze rûbb az ezút tal tíz na pig tar tó Pe tôfi Csar -

nok Rock szín pad volt a Mû vé sze tek Völ gyé ben. 
Egyéb nagy ren dez vé nyek vol tak a Szü ni dö dô, Nap -
fé nyes Fesz ti vál, Kéz mû ves Fesz ti vál. Új ese mény -
nek szá mí tott az Er zsé bet vá ro si Na pok so ro za ta, me -
lyet a VI I. kerü le ti Ön kor mány zat fel ké ré sé re ren -
dez tek meg. Mind ezek nek kö szön he tôen a lá to ga -
tó szám a két év vel ko ráb bi hoz ké pest is nôtt, elér te 
a 698 000 fôt. A web lap lá to ga tott sá ga 540 000-
re nôtt, a hír le ve let már össze sen öt ezer-négy száz 
cím re küld ték.30 

 
Ter vek, kö vet kez te té sek 

 

 APe tôfi Csar nok a ko ráb bi évek ben ak tí van vett 
részt na gyobb fô vá ro si és or szá gos ren dez vé -
nye ken is, mint pél dául a Ze ne Ün ne pe so rozat 

vagy a Mû vé sze tek Völ gye fesz ti vál. A jö vô ben sze -
ret nék rész vé te lü ket erô sí te ni az ilyen jel le gû so ro -
za tok ban, en nek ér de ké ben most kü lön bö zô ke rü -
le tek kel ve szik fel a kap cso la tot. A VI I. ke rü let ren -
dez vé nyeit már ko ráb ban is ôk hoz ták lét re, most 
más irány ba, pél dául Zug ló fe lé is nyit ni pró bál -
nak. Új cél kö zön sé get, a kö zép is ko lás ré te get igye -
kez nek be von ni prog ram jaik ba ezért egy re több 
nekik szó ló ren dez vényt szer vez nek, mint pél dául 
a sza lag ava tó tán cok fesz ti vál ját. 

A leg fon to sabb, el ke rül he tet len, feladat nak 
azon ban az épü let kor sze rû sí té sét lát ják. Je len le gi 
ál la po tá ban nem al kal mas ma ga sabb mi nô sé gû ren -
dez vé nyek be fo ga dá sá ra, tel jes átépí té sé re van szük -
ség. Az eh hez szük sé ges anya gi fel té te lek elô te rem -
té sét a fô vá ros tól vár ják. 

A Schif fer Já nos fô pol gár mes ter-he lyet tes ál tal 
2004-ben összeál lí tott kö zép tá vú fej lesz té si kon -
cep ció ban sze re pel a Pe tôfi Csar nok tel jes re konst -
ruk ció já nak ter ve. A kon cep ció ki tér ar ra, hogy az 
el múlt húsz év ben gyö ke re sen átala kul tak azok a 
kul tu rá lis szo ká sok, ame lyek a Pe Csát élet re hívták, 
ép pen ezért a felújí tás nak is kö vet nie kell a meg -
vál to zott igé nye ket. Egyik le he tô ség ként fel ve ti, 
hogy az épü le tet tel je sen a Köz le ke dé si Mú zeum 
ren del ke zé sé re bo csá ta nák és a Pe Csát egy újonnan 
felépí tett, kor sze rû köz pont ba köl töz tet nék. Má sik 
le he tô ség ként a tel jes épü let re konst ruk ció ja és mo -
der ni zá lá sa, a mú zeum ki köl töz te té se me rül fel. Eb -
ben az eset ben a kul tú ra mel lett na gyobb fi gyel met 
for dí ta ná nak az ere de ti sport- és sza ba di dôs funk -

28 Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2005. 
29 Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2006. 
30 Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007.
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ció ra. Ez zel a terv vel a ház ve ze té se is tel jes mér -
ték ben egyetér tett.31 

A fen ti el kép ze lé sek egyi ke sem va ló sult meg az 
el telt négy év ben, de konk rét ter ve zés je lei sem lát -
ha tóak. Így mind az épü let, mind a kul tu rá lis kon -
cep ció jö vô je tel je sen bi zony ta lan. En nek el le né re 
a fenn tar tók bi za ko dók, el kép ze lé sük sze rint va la -
mi lyen for má ban a jö vô ben is he lyük lesz Bu da -
pest kul tu rá lis éle té ben. 

 
Si rály 

 

 ASi rály jo gi hely ze te fennál lá sá nak két éve alatt 
a mai na pig sem tisz tá zó dott. A bi zony ta lan -
sá gok el le né re is is mert té tu dott vál ni kö szön -

he tôen a sem mi bôl lét re ho zott sok ré tû prog ram kí -
ná la tá nak, kö zös ség te rem tô ere jé nek. 

A kez de mé nye zés Sza la i- Sza bó Ist ván tól és a Vá -
ro si Szín ház Kht-tôl in dult. Sza la i- Sza bó egy ak kor 
már ki lenc éve üre sen ál ló épü let, a Ki rály ut ca 50. 
há rom szint jé be ál mo dott füg get len kul tu rá lis köz -
pon tot. Az épü let tu laj do no sa a Fô vá ro si Ön kor -
mány zat, azon ban jo gi hely ze te egy pe res ke dé si 
ügy bôl ki fo lyó lag nem volt, és nem is tisz tá zott 
azóta sem.32 A köz pont megál mo dói 2006 má jusá -
ban egy rész le te sen ki dol go zott ter ve zet tel áll tak az 
ön kor mány zat elé, amely ben ideig le nes hasz nosítás -
ra kér ték az épü le tet, át me ne ti jel leg gel, egy évadra. 

 
Szer ve ze ti felépí tés 

 

 ASi rály fenn tar tó ja a Vá ro si Szín ház Kht., ame -
lyet 2001-ben a jó zsef vá ro si Vá ro si Szín ház 
épü le té nek mû köd te té sé re ala pí tot tak. Ezt 

vette át a je len le gi tu laj do nos 2004-ben, ere de ti leg 
az zal a cél lal, hogy az épü le tet fog ja hasz nál ni egy 
szín há zi-kul tu rá lis-kö zös sé gi tér kiala kí tá sá ra. 
A Sirály megala pí tá sa kor pe dig át vet te en nek az 
üze mel te té sét. Dön té seit az ügy ve ze tô bôl, a ta nács -
adók ból, gaz da sá gi és mû sza ki mun ka tár sak ból ál -
ló fó rum ké szí ti elô. A mun kál ta tói jo go kat az ügy -

ve ze tô gya ko rol ja.33 A Si rály prog ram jai nak je len -
tôs ré szét a Ma rom Klub Egye sü let szer ve zi, mely 
a mai zsi dó kul tú ra be mu ta tá sá val fog lal ko zik. 
A tel jes in téz mény szer ve zôi és üze mel te tôi mun -
káit egy kb. tíz fôs szak mai stáb lát ja el, ezen felül 
van nak a ká vé zó al kal ma zot tai. 

 
Mû kö dés 

 

 ASi rály kö rü li megol dat lan hu za vo na a Fô vá -
rosi Ön kor mány zat és az üze mel te tôk kö zött 
rög tön a megala pí tás kor el kez dô dött. El sô lé -

pés ként a fô pol gár mes ter-he lyet tes a ko ráb bi üze -
mel te tôk kel kiala kult jog vi tá ra hi vat koz va eluta sí -
tot ta a hasz ná lat ba vé te li ké rel met, va la mint hi vat -
ko zott a pá lyáz ta tás szük sé ges sé gé re. Né hány ezt 
kö ve tô le vél után a fô pol gár mes ter-he lyet tes az 
ügyet a Tu laj do no si Bi zott ság jog kö ré re hi vat kozva 
uta sí tot ta el. Né hány hó nap pal ké sôbb, ok tó ber ben 
a pin ce rész jog ál lá sa meg vál to zott, ki ke rült az el -
hú zó dó per alól, a he lyi sé get az ön kor mány zat a Vá -
ros vé dô Egye sü let ré szé re „örök bér let ként” utalta 
ki. Tet te ezt an nak el le né re, hogy a pin ce áram ellátá -
sát a föld szint rôl le het csak biz to sí ta ni, a vi zesblokk 
vi szont a pin cé ben van, te hát a szin tek ön ál lóan 
egyál ta lán nem mû köd tet he tôk.34 Ed di gre azon ban 
a Si rály bir tok ba vet te az épü le tet, az ad dig pe nészes, 
gom bás, el ha gya tott he lyi sé ge ket hely reál lít tat ta, így 
az új bér lô nem köl töz he tett be le. A Si rályt azóta 
több ször ter vez ték be zár ni (az el sô al ka lom mal, 
2007 má ju sá ban, egy az na pi elôadás dísz le te hiú sí -
tot ta ezt meg, mi vel ôr zé sét a ha tó ság nem vál lal -
ta35), de ed dig fo lya ma tos fel hí vá sok kal és kö zös -
sé gi össze fo gás sal si ke rült ezt megaka dá lyoz ni.36 

A Si rály 2006. ok tó ber 5-én nyi tot ta meg kapuit, 
két „ûr ha jós” se gít sé gé vel, akik átad ták a ház kul -
csait.37 Vagyis a cso port tag jai le cse rél ték a zá ra -
kat, és bir tok ba vet ték a he lyi sé ge ket. Bár ez az el -
já rás na gyon em lé kez tet a Nyu gat- Eu ró pá ban már 
régóta ha gyo má nyos, ná lunk vi szont egyál ta lán 
nem létezô ház fog la ló ak ciók ra, a cso port tag jai, 

31 Ba logh Gyu la–Bó ta Gá bor–Ret kes At ti la, Bu da pes ti kul tu rá lis ví ziók, www.ma gyar hir lap. hu/Ar chi vum_ 
cikk.php?cikk=77432 le tölt ve: 2004. ja nuár 3. 

32 Som lyó di Nó ra, A Si rály sor sa: Zárt kö rû klub, Ma gyar Na rancs, 2007. már cius 29. 20. 
33 Vá ro si Szín ház kul tu rá lis tér – pá lyá za ti anyag 2005. 
34 Ve szély ben a Si rály, www.ju da pest .org/ve szely ben -a- si raly -a- kul tur-s qu at- koz pont le tölt ve: 2007. áp ri lis 10. 
35 Bor sos Ro land, Nem zár ták be reg gel a Si rályt, www.kul tu ra. hu/ma in.php?fol de rID=952&ar tic le 

ID=257749&ctag=ar tic le list&iid=1 le tölt ve: 2007. áp ri lis 12. 
36 Bár dos Deák Ági, A szó ban for gó vá ros, www.szin haz. hu/in dex.php?id=1697&cid=24403 le tölt ve: 2007. 

má jus 15. 
37 Sze me re Ka ta lin, Si rály az ûr bôl, Nép sza bad ság, 2007. áp ri lis 17. 9.
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csakúgy, mint a Tûz rak tér szer ve zôi, til ta koz nak az 
el ne ve zés ellen. Mint Sza la i- Sza bó mond ja, ez a 
hely zet egyál ta lán nem meg fe le lô szá muk ra, de miu -
tán az ön kor mány zat tal foly ta tott vi tá ban nem si ke -
rült ér dem ben elôre jut ni, ezért kény te le nek vol tak 
meg ten ni eze ket a lé pé se ket. A pin ce he lyi ség felújí -
tá sát sa ját erô bôl, meg le pô szá mú ön kén tes se gít sé -
gé vel vé gez ték el. „Fogal mam sem volt ró la, kik ezek 
az em be rek: meg áll tak a bi caj jal, be jöt tek és fes tet -
tek, mi köz ben feszült han gu lat volt a vá ros ban, és 
ok tó ber 23-án ár pád sá vos zász lók kal sé tál tak fel és 
alá az utcában.”38 

A ha vi be vé tel át la go san más fél mil lió Fo rint, 
ami nek egy har ma da a Kht. al kal ma zot tai nak fi ze -
té sét, egy har ma da a fenn tar tá si költ sé ge ket, a többi 
pe dig a prog ram költ sé ge ket fe de zi. Ezt pá lyá za ti 
pén zek kel egé szí tik ki.39 2007-ben át me ne ti leg 
egyál ta lán nem áru sít hat tak, a prob lé mát egy pultra 
ki tett be csü let kasszá val igye kez tek megol da ni ki -
csit fe le más mó don, mi vel a pult fö lött to vább ra is 
ott sze re pelt az ár lap. A mû kö dés fo lya ma tos, szinte 
min den es te tel tház van a ká vé zó ban és a prog ra -
mo kon egyaránt. A kül föl diek, tu ris ták is nagy 
szám ban lá to gat ják a he lyet. A kö zön ség a húsz és 
negy ven kö zöt ti fiatal ér tel mi sé gi ge ne rá ció tagjai -
ból ke rül ki.40 A kö zel múlt nagy port ke vert ese -
mé nye volt a Ge cy cí mû elôadás kö rül kiala kult bot -
rány és a mû vé sze ket ért eh hez kap cso ló dó tá ma -
dás a szél sô jobb ol dal ré szé rôl.41 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 Az elô ször beadott ter vek nek meg fe le lôen a há -
rom szin tet egy ben vet ték bir tok ba, az al só 
szint re elô adó ter met, az ut ca szint re ká vé zót, 

az eme let re pe dig egy be szél ge té sek re, gyû lé sek re, 
gya kor la ti lag bár mi lyen, kö tet len jel le gû ta lál kozóra 
al kal mas he lyi sé get szán tak. Funk ció já ra néz ve nem 
a ven dég lá tói, ha nem a kul tu rá lis-kö zös sé gi cél volt 
az el sôd le ges. A ter ve zet ben sze re pelt együtt mû kö -
dés a Be fo ga dó Szín há zak Tár su lá sá val, al ter na tív 

szín há zi tár su la tok elôadá sai nak, pró ba fo lya ma tai -
nak be fo ga dá sá val, va la mint szo ros kap cso lat a 
Frin ge Fesz ti vál lal, azo nos cél lal. Ugyanilyen fon -
tos nak tar tot ták azt is, hogy ta lál ko zó hellyé, kö zös -
sé gi hellyé vál ja nak. Együtt mû kö dést ter vez tek kü -
lön bö zô ki sebb ci vil szer ve ze tek kel is. Mindeh hez 
be nyúj tot ták az épü let rész le tes felújí tá si ter vét is, 
re fe ren ciák kal a mû köd te tô csa pat ta pasz ta la tai ról, 
szak mai hoz záér té sé rôl. A bead vány ezen felül tar -
tal maz ta az évad elô ze tes mû sor ter vét is. Hang sú -
lyoz ták, hogy olyan hely ze tet sze ret né nek te rem -
te ni, amely min den sze rep lô nek egyaránt meg -
felelô. „Nem a konflik tust ke res sük, ha nem az a cé -
lunk, hogy be bi zo nyít suk, le het nonp rofit ala pon 
kö zös sé gi kul tu rá lis he lyet mû köd tet ni”42 

Két hó nap pal a ter vek beadá sa után rész le tes 
költ ség ve té sü ket is meg küld ték, mely ben a felújí -
tás hoz és a bein dí tás hoz szük sé ges össze get nagy -
ság ren di leg het ven mil lió fo rint ban ha tá roz ták meg, 
en nek elô te rem té sé hez azon ban sem mi lyen tá mo -
ga tást nem kér tek az ön kor mány zat tól. A szük séges 
összeg bôl har minc mil lió val már ek kor ren del keztek 
a ko ráb ban el nyert pá lyá za tok ból, a töb bit pe dig 
ép pen beadott pá lyá za tok ból, szpon zo ri és egyéb 
be vé te lek bôl kí ván ták fe dez ni. Vagyis az épü let üze -
mel te té se az ön kor mány zat szá má ra sem mi lyen 
plusz költ ség gel nem járt. A cso port cél ja egy ön -
fenn tar tó, ön kén tes mun ká ból lét re ho zott kul tu rá -
lis hely szín volt. 

Az azóta el telt több mint két év ben szá mos szín -
há zi elôadást, be szél ge tést, filmve tí tést és egyéb kul -
tu rá lis ese ményt ren dez tek. Több ci vil szer ve zet is 
„be lak ta” a he lyet, mint a Zöld Fia ta lok, a Védegy -
let, vagy a Ma rom.43 A Ma rom a kez de tek tôl je len -
tôs sze re pet vál lal a prog ra mok szer ve zé sé ben is. 
Ez a zsi dó kul tu rá lis egye sü let nyi tott pár be szé det 
kez de mé nyez olyan kér dé sek ben, ame lyek rôl má -
sok nem be szél nek. Asz tal hoz ül te ti a kü lön bö zô 
zsi dó irány za to kat, be mu tat ja ün ne pei ket a nem 
zsi dók nak is, kon cer te ket, szín há zi elôadá so kat 
szer vez.44

38 Som lyó di Nó ra, A Si rály sor sa: Zárt kö rû klub, Ma gyar Na rancs, 2007. már cius 29. 20. 
39 Uo. 
40 Bo tor, Si rály – a kul tú ra poszt gra duá lis is ko lá ja, www.ant ro pos. hu/cikk.php?id=1892 le tölt ve: 2007. novem -

ber 5. 
41 MG, Szart és sa vat lo csol tak a zsi dó por nó ko mé dia kö zön sé gé re, www.in dex. hu/po li ti ka/bul var/si raj080929 

le tölt ve: 2008. szep tem ber 29. 
42 Bor sos Ro land, Nem zár ták be reg gel a Si rályt, www.kul tu ra. hu/ma in.php?fol de rID=952&ar tic le 

ID=257749&ctag=ar tic le list&iid=1 le tölt ve: 2007. áp ri lis 12. 
43 Som lyó di Nó ra, A Si rály sor sa: Zárt kö rû klub, Ma gyar Na rancs, 2007. már cius 29. 21. 
44 Sze me re Ka ta lin, i. m. 9.
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Ter vek, kö vet kez te té sek 
 

 M os tan ra fe le más hely zet ala kult ki. Bár az ön -
kor mány zat hi va ta lo san máig nem ad ta ki a 
mû kö dés hez szük sé ges en ge dé lye ket, je len -

lé tü ket mégis csak meg tû rik. A hu za vo na nagy já ból 
meg szûnt, ké nyes egyen súly ala kult ki a fe lek között. 
Mindez azért le het sé ges, mert a Si rály rö vid fenn -
ál lá sa alatt és a fo lya ma tos mû kö dés be li aka dá lyoz -
ta tás el le né re is ké pes volt Bu da pest kö zös ség ala kí -
tó kul tu rá lis te ré vé vál ni, meg ke rül he tet len szín te -
re lett a fiata lok kul tu rá lis és kö zös sé gi éle té nek. Bár 
jö vô je tel je sen bi zony ta lan, az üze mel te tôk ennek 
el le né re mer nek elô re néz ni. Hosszú tá von a Vá ro -
si Szín ház Kht. sze ret né meg vá sá rol ni a házban ta -
lál ha tó tíz ön kor mány za ti la kást és az egész épü le -
tet úgy ne ve zett kul túrp lá zá vá ala kí ta ná. Prog ram -
kí ná la tu kat a MU Szín ház hoz ha son lóan sze ret nék 
ki bô ví te ni, és a jö vô ben nem csak be fo ga dó szín -
ház ként, ha nem pro duk ciós ház ként is mû köd ni.45 

 
Tra fó – Kor társ Mû vé sze tek Há za 

 

 ATra fó épü le te az 1909-ben épült jel leg ze te sen 
sze cessziós, Li liom ut cai tra fó ház. A ki lenc -
ve nes évek ele jén egy fran cia anar chis ta mû -

vész cso port fe dez te fel az el ha gya tott he lyet, per -
forman szo kat, kon cer te ket, elôadá so kat ren dez tek 
itt egy nyá ron át. Ezután a Bu da pes ti Ön kor mány -
zat vá sá rol ta meg az épü le tet, az ere de ti ter vek sze -
rint a Fia tal Mû vé szek Klub ja utó da ként. 

Az új kul tu rá lis köz pont az épü let ere de ti funk -
ció já ra uta ló ne vét meg tar tot ta, ket tôs ér tel me miatt 
is. A há zat tra gi kus ál la pot ban vet ték át. A felújítást 
hol land kor mány za ti pénz bôl va ló sí tot ták meg, a 
tá mo ga tá si felaján lás le jár ta elôt ti utol só pil la nat -
ban.46 A Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Há za az 1998-as 
Bu da pes ti Ôszi Fesz ti vá lon nyi tot ta meg ka puit 
Bozsik Yvet te da rab já val.47 Más fél év kel lett hoz zá, 
hogy az új in téz mény „be rob ban jon”, és utá na többé 
nem volt kér dés, hogy szük ség van-e rá vagy sem.48 

Je len leg „a Tra fó in téz mény, épü let, tér, kö zeg, 
vib rá lás, in tel lek tuá lis ka land, koc ká zat, le he tô ség. 
Ház, amely a kor társ mû vé sze te ké. Hely, ahol tánc -
ról, szín ház ról, kép zô mû vé szet rôl, iro da lom ról, 
zené rôl szól az élet. Szín ház, amely nek nincs társu -
la ta, amely ben a né zô egyen ran gú az al ko tás sal – 
le he tô sé ge és egy ben kö te les sé ge is, hogy al ko tó 
mó don vi szo nyul jon hoz zá. Hely, ahol az emó ció 
az át la gos nál több te ret en ged ma ga mel lett az 
abszt rak ció nak.”49 Te vé keny sé gé nek fô cél ja a kor -
társ mû vé sze tek (el sô sor ban tánc, szín ház, ze ne, 
kép zô mû vé szet) be mu ta tá sa, az al ko tá sok mi nél 
szé le sebb ré te gek hez va ló el jut ta tá sa. Prog ram ja 
nem zet kö zi, egyaránt be mu tat ja a nem zet kö zi szín -
tér ne ves és fel tö rek vô al ko tóit, va la mint a ma gyar 
mû vé szek pro duk cióit. El sôd le ges profilja a kortárs 
tán cok be mu ta tá sa, de az el múlt tíz év alatt a hang -
súly vál to zá sai jól meg fi gyel he tô ek. 

Sza bó György, a ház igaz ga tó ja meg ha tá ro zó 
egyé ni ség, aki nek a kez de mé nye zé sé bôl ala kult az 
in téz mény an nak ide jén. Köz gaz da sá gi egye te met 
vég zett, out si der ként ke rült a szín há zi te rü let re.50 
Egye te mi fesz ti vá lok szer ve zé se után lett a Pe tôfi 
Csar nok mun ka tár sa, ak kor kezd te el meg hív ni 
a vi lág ve ze tô kor társ tánc szín há zait, mint pél dául 
a lon do ni DV8 Com panyt.51 Ek kor ala poz ta 
meg azt a nem zet kö zi kap cso lat rend szert, amely -
re ké sôbb a Tra fó prog ram jait tud ta épí te ni. Így 
ala kulha tott ki az a hely zet, hogy elô ször a Tra fó -
ban mu tat koz hat tak be a nem zet kö zi kor társ mû -
vé szek a ré gió ban. 1991-ben ala pí tot ta meg a Mû -
hely Ala pít ványt a ma gyar mû vé szek tá mo ga tá sá -
ra, ami ren ge teg prog ra mot fut ta tott már a ház 
meg nyi tá sa elôtt is. 

 
Szer ve ze ti felépí tés 

 

 ATra fó szer ve ze ti for má ja Kht., kiemel ten köz -
hasz nú fo ko za tú köz hasz nú tár sa ság. A Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (to váb biak ban: 

SzMSz) sze rin ti fô te vé keny sé ge az al ko tó- és elô -

45 Bo tor, Si rály – a kul tú ra poszt gra duá lis is ko lá ja, www.ant ro pos. hu/cikk.php?id=1892 le tölt ve: 2007. november 5. 
46 Ha lász Ta más, „Ez egy iga zi one- man- show volt” – Be szél ge tés Sza bó Györggyel, Be szé lô, 2003/1–2. 101. 
47 www.tra fo. hu/sta tics/tra fo_in fo le tölt ve: 2008. má jus 10. 
48 V. Nagy Vik tó ria, Lak musz lét – „A ma gya rok va la hogy min dig izo lál ják ma gu kat”, He ti vá lasz, 2008. szep -

tem ber 25. 52. 
49 www.tra fo. hu/sta tics/tra fo_in fo le tölt ve: 2008. má jus 10. 
50 Nagy Ger gely, Köz pén zen fenn tar tott ver seny van, www.hvg.hu/kul tu ra/20070220_sza bo gyorgy_tra fo .aspx 

le tölt ve: 2007. feb ruár 21. 
51 Sis so, El bo ká zott mil liók (A tánc mû vé sze ti szak kol lé gium dön té sei), Ma gyar Na rancs, 2005. jú nius 2. 43.
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a dó mû vé szet. Egyéb te vé keny sé gei töb bek kö zött 
a film- és vi deó-gyár tás, filmve tí tés, könyv- és hang -
fel vé tel kiadás, fel nôtt- és egyéb ok ta tás. 

Az SzMSz sze rint a tár sa sá got az ala pí tó tag, a 
Fô vá ro si Ön kor mány zat irá nyít ja. Ve ze té sét az 
ügy ve ze tô, il let ve a ve ze tô beosz tá sú mun ka vál la -
lók, vagyis az ál ta lá nos igaz ga tó he lyet tes, a gaz da -
sá gi igaz ga tó és a mû vé sze ti ve ze tô lát ják el. A tár -
sa ság ügy ve ze tô jét az ön kor mány zat köz gyû lé se 
ne ve zi ki, a ve ze tôk irá nyí tá sa az ô ha tás kö ré be 
tar to zik. Az ô felada ta a tár sa ság mû kö dé sé nek 
össze han golt irá nyí tá sa és el lenôr zé se, a tár sa ság 
ar cu la tá nak kiala kí tá sa és kül de té sé nek meg ha tá -
ro zá sa is. Köz vet len he lyet te se a gaz da sá gi igaz -
gató. A tár sa ság nak könyv vizs gá ló ja és felügye lô 
bi zott sá ga van. A mun kál ta tói jo go kat az ügy ve -
zetô gya ko rol ja. 

A szer ve zet szer ke ze té re néz ve alig struk tu rált, 
„la pos”. Mun ka cso por tok dol goz nak, me lyek ve -
ze tôi kez det ben in kább koor di ná tor sze re pet töl -
töt tek be, míg a dön té se ket Sza bó György egye -
dül hoz ta. Ké sôbb fo ko za to san ön ál ló ság ra tet tek 
szert és má ra sa ját dön té si jog kö rük van, füg get -
le nül mû köd nek. A Tra fó mun ka tár sai kö zött a 
fluk tu á ció min dig is ma gas volt. Az el sô na gyobb 
fel mon dá si hul lám 2004 el sô fe lé ben kö vet ke zett 
be, majd 2006-ban a kény szer vál lal ko zói stá tusz 
megszûntetése miatt, ami kor a szak mai mun ka -
tár sak hat van szá za lé ka tá vo zott, a drasz ti ku sabb 
fi ze té se me lés el le né re.52 Mindez az ügy ve ze tô sze -
rint ál dat lan ál la po tot ho zott lét re, amely ben egy 
szak mai po zí ciót be töl tô dol go zó egy év nél to -
vább szin te so sem ma rad, mi re be ta nul ja a mun -
kát, már el is megy. En nek oka a mos tan ra már 
to vább nem fo koz ha tó le ter helt ség és a mind -
emel lett ala csony fi ze té sek. Bár a mun ka tár sak 
ma ga san mo ti vál tak, egy bi zo nyos szin ten túl sen -
ki nem ter hel he tô. Ezek a mun ka kö rök ma gas 
kva lifi ká ci ót igé nyel nek, ál lan dó a szük ség a jó 
konflik tus ke ze lô kész ség re, a nyelv tu dás ra és 
a szak ma is me re té re. En nek tük ré ben Sza bó 
György sze rint ez az ál la pot ha ma ro san fenn tart -
ha tatlanná fog vál ni.

Mû kö dés 
 

 F i nan szí ro zott ság szem pont já ból az át tö rést 
a 2003-as év je len tet te, et tôl az év tôl kezd ve 
mû kö dik a Tra fó mint szín ház, amely egy 

eddig so ha nem lá tott pén zü gyi egyen súlyt te rem -
tett meg. Az éves költ ség ve tés az ad di gi 120 mil lió 
fo rint ról 247 mil lió fo rint ra emel ke dett. A zök ke -
nô men tes mû köd te tés re a mun ka tár sak sze rint 300 
mil lió ra len ne szük ség.53 2003 volt az el sô, és azóta 
is az egyet len olyan év, ami kor a köz hasz nú te vé -
keny ség bôl je len tôs po zi tív val zár tak.54 A jegy be -
vé tel elenyé szô ré szét te szi ki a be vé tel nek, a prog -
ra mok, a mû kö dés fi nan szí ro zá sát ön kor mány za ti 
és egyéb tá mo ga tá sok ból fe de zik. A mû kö dést bár 
ne héz sé gek kel, de min den év ben biz to sí ta ni tud -
ják az önkor mány zat tól ka pott ál lan dó tá mo ga tás -
ból. A Trafót ma is fenn tar tó Fô vá ro si Ön kor mány -
zat 230 mil lió fo rint tal já rul hoz zá az éven te 350 
mil lió fo rin tos költ ség ve tés sel mû kö dô in téz mény 
kiadá sai hoz.55 Fô vá ro si szin ten tá mo ga tás ban hátul -
 ról a har ma di kak a szín há zak kö zött, az egy né zô -
re ju tó költ ség elosz lás ban pe dig az el sô há rom kö -
zött van nak.56 A prog ra mok ra szük sé ges fe de ze tet 
egyéb tá mo ga tói for rá sok ból, el sô sor ban kül föl di 
kul tu rá lis in té ze tek kel (Bri tish Co un cil, Fran cia In -
té zet, Olasz In té zet, Goe the In té zet stb.), nagy kö -
vet sé gek kel (Hol land, Bel ga, Ka na dai, Svéd, Nor -
vég, Dán) va ló együtt mû kö dés bôl il let ve EU pá lyá -
za tok ból fe de zik. Ko moly prob lé mát je len tett, ami -
kor a So ros In té zet 2004-ben ki vo nult a ré gió ból, 
ez zel töb bek kö zött a Tra fót is meg foszt va egyik fô 
és ál lan dó tá mo ga tó já tól. Bár foly tat nak vál lal kozói 
te vé keny sé get is (ét te rem-bér be adás, ká vé zó-mû -
köd te tés), en nek be vé te le szin tén nem je len tôs. 

Pro mó ció ban kez det ben a saj tó meg je le né sek re 
és a pla ká to zás ra tá masz kod tak. Ahogy a saj tó ér -
dek lô dé se alább ha gyott, és a pla ká to zás le he tô sége 
meg le he tô sen vissza szo rult, kezd tek kiala kí ta ni egy 
egy sé ges ar cu la tot, amellyel nem egyes prog ram -
jai kat, ha nem az egész há zat rek lá moz zák, ez zel is 
cé loz va egy ál lan dó lá to ga tói ré teg kiala ku lá sát. 
Ugyanak kor be fo ga dó szín ház jel le gé bôl adó dóan 

52 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007. 
53 V. Nagy Vik tó ria, i. m. 52. 
54 Lásd: 4. szá mú mel lék let. 
55 Tar csai Lí via, Tíz éve fo lya ma to san újít a Tra fó, www.vi lag gaz da sag. hu/in dex.php?apps=cikk&cikk=238429 

le tölt ve: 2008. szep tem ber 5. 
56 Sis so, El bo ká zott mil liók (A tánc mû vé sze ti szak kol lé gium dön té sei), Ma gyar Na rancs, 2005. jú nius 2. 43.
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na gyon so kat kény te le nek pro mó ció ra köl te ni, nem 
úgy, mint a re per toár szín há zak, ame lyek már az 
is mert ar cok kal be tud ják von za ni kö zön sé gü ket. 
Költ ség ve té sük ne gye dét rek lá mo zás ra köl tik.57 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 Amû köd te tôk nek min dig is prob lé mát oko zott 
az épü let be fe je zet len sé ge. 1998-ban a há zat 
úgy ad ták át, hogy az elül sô rész nem épült 

fel. Ide ere de ti leg a Tra fó fô profiljá nak szánt stú -
diók és pró ba ter mek ke rül tek vol na, va la mint a 
köz le ke dô és kö zös sé gi te rek nagy ré sze, iro dák. 
Ez min dig is na gyon hiány zott/hiány zik. A kö zön -
ség sok szor igé nyel né a hasz nál ha tó kö zös sé gi tere -
ket, az al ko tók pe dig a stú dió kat. Mi vel az ere de ti 
cél az új ge ne rá ciók se gí té se, a mû hely mun kák le -
he tô vé té te le, a fiata lok út já ra in dí tá sa lett vol na, 
ezért fo lya ma to san har col nak a meg va ló sí tá sért, ed -
dig ke vés si ker rel. Mindössze az épít ke zés nek egy 
kis ré sze tör tént meg, 2003-ban a te tô tér be iro dák 
ke rül tek, ami bár megol dot ta az el vi sel he tet len zsú -
folt sá got, de 2004-ben a sze zon kel lôs kö ze pén 
olyan hely ze tet te rem tett, hogy a ta va szi esô zé sek 
alatt az épü let je len tôs ré szén nem volt te tô, emiatt 
a prog ra mo kat sem le he tett meg tar ta ni. 

A Tra fó prog ram struk tú rá já ban az évek so rán 
fo lya ma tos hang súly el to ló dás lát ha tó. A kez de tek -
ben a ma gyar elôadók, kez de mé nye zé sek be mu ta -
tá sa volt a fô cél juk, mint a Moz gó Ház vagy a Táp 
Szín ház elôadá sai. Mi kor ez a „ma gyar fel vi rág zás” 
ki csit alább ha gyott, fô hú zó ere jük a kül föl di elôadá -
sok be mu ta tá sa lett. En nek kö vet kez té ben a nem -
zet kö zi megíté lé sük évek óta na gyon po zi tív, a 
nem zet kö zi szak ma a ré gió meg ha tá ro zó szín he -
lyé nek tart ja a Tra fót. Na gyon fon tos nak tart ják a 
nem zet kö zi kap cso la tai kat, igye kez nek erô sí te ni az 
ex port-stra té giát. Fo lya ma to san ke ve rik a fiatal és 
a csú cson lé vô fel lé pô ket, kí vül ál lók emiatt is gyak -
ran tart ják bá tor nak prog ram struk tú rá ju kat. Vá -
lasz tá saik ban az el sôd le ges sze re pet a mi nô ség 
játssza, nem pe dig a kul tu rá lis ká non. Ri zi kót csak 

az éssze rû ség ha tá rain be lül tud nak/akar nak vál -
lal ni.58 Éven te 140–160 elôadást tar ta nak. 2003-
ban még nem a kor társ tánc szín há zak ra, ha nem a 
táncra he lyez ték a hang súlyt, ami az el múlt évek -
ben foko za to san el moz dult a szín ház, il let ve az új 
stí lu sok irá nyá ba. Az ér de kes pro duk ció kat fo lya -
ma to san ke re sik vi lág szer te. „Azt néz zük, hogy mi 
az, ami ér de kes, kü lö nös, fur csa, és mégis fo gyaszt -
ha tó a ma gyar kö zön ség szá má ra.”59 

Ha zai megíté lé sük ket tôs, mert az itt ho ni kö -
zön ség egy re ke vés bé ve vô a mos ta ni eu ró pai tren -
dek re. Míg Eu ró pá ban a nyolc va nas évek ben in -
dult kor társ kez de mé nye zé sek már meg szi lár dul -
tak és klasszi kus sá vál tak, és a je len le gi trend az új 
esz té ti kai for mák kal va ló kí sér le te zés fe lé for dul, 
ad dig az itt ho ni kö zön ség a könnyeb ben be fo gad -
ha tó al ko tá so kat pár tol ja. „A kul tú ra Ma gyaror szá -
gon sok kal tra di cio ná li sabb ma radt. En nek a le vét 
issza a Tra fó és egy cso mó ha son ló kez de ménye -
zés.”60 2006-ban meg pró bál ták kö vet ni a nem zet -
kö zi tren de ket, de a ma gyar kö zön ség er re egyál -
ta lán nem volt ve vô. Így ta lál niuk kel lett egy olyan 
utat, amely ben megôr zik ar cu la tu kat és szak mai 
szín  vo na lu kat, ugyanak kor a kö zön ség szá má ra is 
be fo gad ha tó prog ra mot kí nál nak. 2007-re nyil ván -
va ló vá vált, hogy új mû vé szek, mû fa jok beeme lése 
szük sé ges a kí ná lat ba. Ha tal mas és fo lya ma to san 
nö vek szik az ér dek lô dés, pél dául az új cir kusz, vagy 
a kép zô mû vé sze tek kel szo ro san együtt mû kö dô elô -
a dó mû vé sze ti irány za tok fe lé. A szó ra koz ta tás elô -
se gí té sé re erô sí te ni akar ják ze nei prog ram ju kat is. 
Kí sér le te ket tesz nek Bu da pest la kos sá gá nak szé les -
kö rû be vo ná sá ra kül sô prog ra mok meg ren de zé sé -
vel, me lyek kö zött sza bad té riek is van nak. Ez zel 
becs lé sük sze rint éven te to váb bi öt ezer em bert ér -
nek el.61 Mindezek re a tö rek vé sek re fo lya ma to san 
szük ség van, hi szen, egy ál ta luk ké szí tett ta nulmány 
sze rint, egy elôadás né zôi bôl át la go san négy bôl egy 
tér vissza a Tra fó ba. Épp ezért lép tek vissza a túl -
sá go san is bá tor mû sor terv tôl. 

A Tra fó fô lá to ga tói nak kö re a 25–35 éves kor -
osz tály ból ke rül ki. 2003-ban nyi tot tak elô ször 

57 Ba rá thy György, Köz ve tí tôk va gyunk – Be szél ge tés Sza bó Györggyel, Szín ház, 2003/11. 33. 
58 Tóth Ág nes Ve ro ni ka, A mi nô sé get néz zük, http://www.bal kon. hu/bal kon03_10/08mi no seg.html le tölt ve: 

2007. má jus 10. 
59 Me me, Tra fó, a Kor társ Mû vé sze tek Há za – kö ze lebb rôl (in ter jú), www.ant ro pos. hu/cikk.php?id=1826 le -

tölt ve: 2007. ok tó ber 13. 
60 Som lyó di Nó ra, „Mi ide gen kul tú ra va gyunk” – Sza bó György, a Tra fó ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. 

szep tem ber 4. 33. 
61 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007.
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a fiata labb kö zön ség ré te gek fe lé, ami kor beava tó 
elô adá so kat in dí tot tak gim na zis ták ré szé re, elô ször 
a Bo zsik Yvet te Tár su lat tal. Az in gye nes prog ram 
lé nye ge, hogy dél elôtt az al ko tók íze lí tôt ad nak az 
elôadá saik ból, majd dél után kö zön ség ta lál ko zó kere -
 tein be lül be szé lik ezt meg a kö zön ség gel. A vártnál 
jó val na gyobb ér dek lô dés övez te a prog ra mot, a sajtó 
is fog lal ko zott ve le. Ez zel si ke rült be von za niuk a kö -
 zép is ko lás ko rosz tályt is elôadá saik ra, hi szen töme -
 ge sen tér tek vissza a diá kok az es ti prog ra mok ra. 
Egé szen a mai na pig nagy si ker rel foly ta tó dik a soro -
zat. Cél ja, hogy ki ne vel jék a sa ját ér tô kö zön ség ré -
te gü ket is. Az ugyanek kor in dult szín há zi sza bad -
egye tem mel az egye te mis ta-fô is ko lás ré te get cé lozzák 
meg egy-egy in gye nes in terak tív elôadás ke re tén 
be lül, szin tén nagy si ker rel. Ter ve zik, hogy to váb -
bi prog ra mok kal von ják be a fiatal kö zön séget. 

 
Év rôl-év re 

 

 2003,  a Tra fó fennál lá sá nak ötö -
dik iéve összes sé gé ben sike -
res nek volt mond ha tó. Az 

év el sô ne gye de vá ra ko zá son felül si ke res volt, pe -
dig sok kí sér le ti elôadást tar tot tak, ilye nek vol tak 
pél dául a Bo zsik Yvet te Tár su lat elôadá sai, vagy a 
fran cia cir kusz egyik el sô meg je le né se. Áp ri lis ban 
hirte len nagy me leg kö szön tött be, ami így is ma -
radt egész nyá ron. Emiatt a kö zön ség je len tôs ré -
sze tá vo zott, sem mi lyen mód szer rel nem tud ták 
be von za ni ôket a me leg, lég kon di cio ná lás nél kü li 
épü letbe. Ez jó pél da ar ra, hogy egy kul tu rá lis köz -
pont nak olyan ese mé nyek re is fel kell tud nia ké -
szül ni, ame lyek tö ké le te sen kí vül es nek a ha tó kö -
rén. Sze ren csé re idô ben lép tek és a kö vet ke zô év -
ben besze rel ték a lég kon di cio ná lást. Az ôsz ne he -
zen in dult, en nek oka el sô sor ban az újon nan 
meg nyi tott hely szí nek ben ke re sen dô, mint az A38 
Ha jó, a Gö dör, a Kul tip lex, vagy a Nem ze ti Tánc -
szín ház. Ezek meg je le né sé vel a ma gyar szín té ren 
elô ször kí ná lati túl súly ala kult ki. En nek el le né re, 
vagy épp ezért, kö zön sé gük ok tó ber tôl vissza ta lált 
hoz zá juk, be vé tel csök ke nés nem volt lát ha tó.62 

2004 si ke res nek volt mond ha tó, az el sô fé lév -
ben nép sze rû, iz gal mas prog ra mo kat mu tat tak be. 
A ze nei kon cer tek eb ben az idô ben iga zi ínyenc fa -

lat nak szá mí tot tak, leg si ke re sebb ren dez vé nyük a 
Ma king New Wa ves Fesz ti vál volt, ame lyet elô ször 
eb ben az év ben ren dez tek meg. Drasz ti kus jegy ár -
eme lés re volt szük ség, ami a lá to ga tó szám mi ni má -
lis csök ke né sét okoz ta. A má so dik fé lév si ke re sen 
in dult az új stáb ta gok kal. A leg je len tô sebb nem -
zet kö zi ese mény az IETM kon fe ren cia meg ren de -
zé se volt, amely to vább erô sí tet te a Tra fó na gyon 
jó nem zet kö zi megíté lé sét és kül föl di fel lé pé si le -
he tô ség hez se gí tett egyes tár su la to kat.63 

2005 el sô fé lé vé nek szak mai szín vo na la hullám -
zó volt, ez ket tôs ar cu la tú prog ra mot ered mé nyezett. 
A ha zai al ko tók már nem vol tak iga zán pro duk tí -
vak, új ge ne rá ció meg je le né sét vár ták, egyelô re hiába. 
A kül föl di pro duk ciók a ma gya rok nál sok kal meg -
ha tá ro zób bak vol tak. A má so dik fé lév ben szü let -
tek ér de kes ma gyar elôadá sok, pél dául a Kréta kö ré, 
de a flamand so ro zat vagy a DV8 ven dég já té ka is 
erô sen meg ha tá ro zó volt. Ez volt a Tra fó tör té ne -
té nek legiz gal ma sabb ôsze, jegy be vé tel ben is jól lát -
ha tóan. A lá to ga tó szám is nö ve ke dett az elôzô évek -
hez ké pest. Az év leg je len tô sebb ze nei program ja 
a na gyon si ke res Ult ra hang Fesz ti vál volt, amely nek 
szer ve zô jé vel ki vé te le sen gör dü lé keny volt a kö zös 
mun ka és a fi nan szí ro zá sa is megol dott volt.64 

2006 a ko ráb biak hoz ké pest ne héz év volt. 
A ma gyar tár su la tok alul fi nan szí ro zott sá ga miatt a 
fel ho za tal gyen ge volt, emiatt a szer ve zôk fo lya ma -
to san a prog ram új ra struk tu rá lá sá ra kény sze rül tek. 
Emel lett a nem zet kö zi al ko tók sem hoz ták láz ba a 
kö zön sé get. Mindez ki tûnt a so ha nem lá tott né zô -
szám csök ke nés ben, négy ezer fô vel ke ve seb ben lá -
to gat ták a prog ra mo kat, mint az elô zô évek ben. 
Má jus ban a fel lép te tett vi lág sztá rok miatt ja vult a 
hely zet, majd a má so dik fé lév ben fo lya ma tos növe -
ke dés volt lát ha tó. Elô ször szer vez tek kül sô hely -
szí ne ken is prog ra mo kat (Thá lia Szín ház). Az ôszi 
fé lév ma ga sabb szín vo na la miatt a kö zön ség is vissza -
tért, de még így sem ér te el a lá to ga tói szám az elôzô 
évek át la gát. Nagy de fi cit tel zár ták az évet.65 

2007 volt lá to ga tott ság szem pont já ból az egyik 
leg rosszabb év. A gaz da sá gi re cesszió miatt a közön -
ség már ke vés bé költ kul tú rá ra, és ha igen, ak kor 
is in kább a könnyeb ben be fo gad ha tó szó ra koz ta -
tást vár ja el. A fi nan szí ro zá si struk tú ra vál to zá sai 
miatt az al ko tók kal is gond ban vol tak, fe szült ség -

62 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2003. 
63 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2004. 
64 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2005. 
65 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2006.
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for rást je len tett, hogy a mû vé szek ve lük pró bál ták 
kom pen zál ni a kiesô be vé te lü ket, amit ôk nem tud -
tak áll ni. Ezt te téz te még, hogy a rend sze re sen fel -
lé pô mû vé szek nek ir reá li san ala csony gá zsi kat 
kezd tek fi zet ni, ezért töb ben el hagy ták ôket és át -
men tek az új, tô ke erôs, el sô sor ban mi nisz té riu mi 
fenn tar tá sú in téz mé nyek hez. Ja nuár ban biz ta tóan 
kez dô dött az év, de feb ruár tól áp ri li sig a lá to ga tó -
szám messze el ma radt a vár tól, má jus ban vi szont 
szin te min den es te tel tház zal men tek. Ôsszel a hely -
zet so kat ja vult, csak no vem ber ben lát szott vissza -
esés, ami kor meg pró bál tak vissza tér ni a ke vés bé 
kö zön ség ba rát mû sor po li ti ká hoz. Eb ben az év ben 
is el sô sor ban a nem zet kö zi pro jek tek húz ták 
a Trafót, mint a Circ le Aro und, vagy a Temps d’Image. 
Fi nan szí ro zott sá guk hiá nyos sá gait több éves uniós 
pro jek tek kel igye kez tek ja ví ta ni.66 

 
Ter vek, kö vet kez te té sek 

 

 ATra fó, bár ál lan dó fenn ma ra dá si gon dok kal 
küzd, a fo lya ma tos ön kor mány za ti tá mo ga -
tás nak és jó pá lyá za ti stra té giá já nak kö szön -

hetôen minded dig fenn tu dott ma rad ni. Kér dés 
azon ban, hogy med dig lesz nek ké pe sek ha té ko -
nyan, szín vo na la san mû köd ni, a jö vô jük tel je sen 
bi zony ta lan. Vé le mé nyem sze rint nem sza bad el -
fe lej te ni, hogy ez az in téz mény minded dig megen -
ged het te ma gá nak azt a lu xust, hogy a jegy be vé tel -
lel nem, vagy csak na gyon kis mér ték ben szá mol. 
Ez nagy elôny. 

Prog ram struk tú rá ja ál tal olyan po zí ciót fog lal el 
a ma gyar kul tu rá lis élet ben, amely re nagy szük ség 
van, mû so rai elô re mu ta tóak, és ru gal ma san ké pe -
sek al kal maz kod ni a vál to zó kö zön ség igény hez, 
köz ben megôriz ve a ma gas szín vo na lat. Na gyon 
fon tos, hogy a nem zet kö zi megíté lé se szin te egye -
dül ál ló Ma gyaror szá gon. 

 
Tûz rak tár – Tûz rak tér 

 

 ATûz rak tér Bu da pest ta lán legiz gal ma sabb, leg -
több vi szon tag sá gon, hely szín vál tá son át ment 
kul tu rá lis kez de mé nye zé se. A köz pont elô -

ször Tûz rak tár né ven nyi tot ta meg ka puit 2005. jú -
nius 23-án a Tûz ol tó ut ca 54–56. szám alat ti tíz -

ezer négy zet mé te res gyár épü let te rü le tén.67 De a 
tör té net nem itt kez dô dik. 

Az ere de ti terv egy kö zös sé gi tér lét re ho zá sa volt 
a Köz rak tár épü let együt te sé ben. Az öt let gaz da az 
ak kor Bu da pes ten ta nu ló épí tész hall ga tó, Etien ne 
Sa min és az ô kez de mé nye zé sé re össze hí vott fiatal 
mû vé szek bôl ál ló cso port volt. Cél juk egy olyan 
füg get len kul tu rá lis tér megal ko tá sa volt, ame lyet 
a vá ros la kók va ló ban ma gu ké nak érez nek, a te rek, 
prog ra mok ala kí tá sá ban a lét re ho zók kal együtt te -
vé ke nyen részt vesz nek. Mindezt egy vál to za tos 
profi lú épü let együt tes kiala kí tá sá val kí ván ták meg -
va ló sí ta ni. A ter ve zés ben kü lön bö zô mû vé sze ti ágak 
és szak te rü le tek mintegy száz öt ven kép vi se lô je vett 
részt, mind annyian ön kén tes ala pon. „Olyan köz-
te ret akar tunk lét re hoz ni, ahol krea tív góc pon tok 
kiala ku lá sá val és egy más ra ha tá sá val új, más hol 
meg szü let ni nem tu dó ter vek, el kép ze lé sek va ló -
sul hat nak meg, ahol a vá ros la kó »hasz ná ló ból« al -
ko tó vá vál hat.”68 Bár a kez de mé nye zést az ön kor -
mány zat kez det ben tá mo gat ta, vé gül mégis eluta -
sí tot ta, az épü let baleset ve szé lyes sé gé re hi vat kozva. 

Az eluta sí tás után a cso port újabb épü let után 
né zett, így ta lál tak rá a Tûz ol tó ut cai, 12 000 négy -
zet mé te res, hasz ná la ton kí vü li gyár épü let re. Az 
épü let ma gán tu laj don ban volt, de a tu laj do nos tá -
mo gat ta a kez de mé nye zést az zal a ki té tel lel, hogy 
ven dég lá tó is le gyen a hely szí nen, ami né mi profitot 
ter mel szá má ra. A szer ve zôk nek az öt let el fo gad -
ha tó volt, re mél ték, hogy ôk is meg tud nak egyezni 
a maj da ni ven dég lá tó val, akit is me ret sé gi ala pon 
hív tak meg az épü let be. A ven dég lá tó a tu laj do nos -
sal és nem a szer ve zô cso port tal kö tött szer zô dést, 
ez vált a ké sôb bi gon dok gyö ke ré vé. Az épü let adó -
zá si okok ból bon tás ra ítélt ként volt be je gyez ve, ami 
ké sôbb az ön kor mány zat tal oko zott gon dot. A gyár -
épü let a va ló ság ban is meg le he tô sen rossz ál la pot -
ban volt, a ha tal mas te rü le ten nem volt sem mi lyen 
fû tés és szin te egyet len ép nyí lás zá ró sem. 

A nyi tás ra az ad dig ra nagy já ból tíz fôs re csök -
kent cso port ke mény fi zi kai mun ká val, tel je sen ön -
kén tes ala pon, sôt, ma gán pén zük be vo ná sá val ké -
szült. Ki sebb ma gán felaján lá sok tet ték egyál ta lán 
le he tô vé a nyi tást, mint vi lá gí tás tech ni kai esz közök 
felaján lá sa az egyik részt ve vô ré szé rôl, vagy a Trafó 
tech ni kai tá mo ga tá sa. A nyi tás 2005 nya rán a vá -

66 Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007. 
67 www.tuz rak ter. hu/mi.html le tölt ve: 2008. szep tem ber 5. 
68 Tûz rak tár, Tûz rak tér, a True Sto ry, www.tuz rak ter. hu/ar chi vum/true_sto ry_tuz rak ter. doc le tölt ve: 2009. 
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ra ko zá so kat messze fe lül mú lóan si ke rült, több mint 
ezer öt szá zan vol tak kí ván csiak a prog ra mok ra, az 
új hely re, amit kon cer tek kel, lég tor ná szok kal, ar -
tis ták kal nyi tot tak meg. 

 
Szer ve ze ti felépí tés 

 

 ATûz rak tér üze mel te tô je az Art Sec tor Ala pít -
vány, mely nek el nö ke a pro jekt me ne dzser, 
Bal la Zol tán. Az Ala pí tó Okirat sze rint az ala -

pít vány el sôd le ges cél ja a kép zô mû vé sze ti, ipar mû -
vé sze ti, ze nei, szín há zi, tánc- és filmok ta tás fej lesz -
té sé nek anya gi tá mo ga tá sa, el sô sor ban nem a mû -
vész kép zé sen, ha nem az ér tô és mû vé sze tet sze retô 
kö zön ség ki ne ve lé sén ke resz tül. Az ala pít vány nyi -
tott, tá mo ga tás be fi ze té sé vel bár ki csat la koz hat hoz -
zá. Ál ta lá nos ügy dön tô és ügy in té zô szer ve a négy -
ta gú ku ra tó rium, mely nek tag jai felada tai kat tár sa -
dal mi mun ká ban vég zik. Az ala pít vány el lenôr zô 
szer ve a felügye lô bi zott ság. Az üze mel te tés felada -
tait a hon lap ta nú sá ga sze rint je len leg egy ti zen há -
rom fôs szak mai cso port lát ja el. A pro jekt ere de ti 
kez de mé nye zôi kö zül csak az em lí tett pro jekt me -
ne dzser és a mû vé sze ti ve ze tô ma radt meg. 

„Sok költ sé get úgy tu dunk le fa rag ni, hogy töb -
ben tár sa dal mi mun ká ban se gí tik a mû kö dést. De 
olyan szer ve ze ti felépí té sen dol go zunk, ahol már 
szük ség lesz húsz-har minc al kal ma zot ti stá tusz ban 
lé vô em ber re, a ta ka rí tót és a gond no kot is be leértve. 
Úgy épül ne fel a rend szer, hogy az adott pro jek -
tek nek min dig len ne fe le lô se, aki egy al kal ma zott, 
te hát szá mon kér he tô, fe le lôs ség gel bír, és min dig 
len né nek meg hí vott em be rek az al ko tó ház tag jai 
kö zül, akik az adott té má ban jár ta sak, il let ve tár -
sa dal mi inf ra struk tú rá val ren del kez nek az adott té -
ma kör ben. Úgy mû köd nénk, akár egy cég, ami ben 
kü lön bö zô szek ciók lé tez nek, és ak ti vi zál ják ma -
gu kat, ami kor szük sé ges a kö zös ügyek ér de ké ben, 
mert olyan rend szer nek a ré szei, ami az övék is.”69 

 
Mû kö dés 

 

 Akez de ti eu fó ria után a szer ve zôk nek szem be 
kel lett néz niük az üze mel te tés ne héz sé gei vel. 
Bár az új hely na pon ta több száz lá to ga tót 

von zott, a szer ve zôk szá má ra ez még sem je len tett 

anya gi lag sem mit. Prog ram jaik ra be lé pôt nem szed -
tek a kö zön ség tôl, ezért a fel lé pô mû vé szek nek sem 
fi zet tek az el sô nyá ron. A ven dég lá tó fo lya ma to san 
meg   ta gad ta, hogy bár mi lyen mó don ré sze se dést 
ad jon a szer ve zôk nek, a szer zô dé sü ket új ra és újra 
vissza dob ta.70 Min den szin ten anya gi ne héz sé gekbe 
üt köz tek, és szá mol niuk kel lett az em be ri erô forrá -
sok ki me rü lé sé vel is, hi szen mind annyian ön kéntes -
ként vé gez ték a mun kát. A hely zet már né hány hét 
után kö zel tart ha tat lan ná vált, ek kor kezd tek el elô -
ször fog lal koz ni a zá rás gon do la tá val, de en nek elle -
né re vé gig vit ték a nya rat. A hely köz ben fo lyamatos 
si ker rel mû kö dött, a kul túr po li ti ka is fel fi gyelt rá. 

Ok tó ber kö ze pén elô ször a kocs ma, majd a kul -
tu rá lis köz pont is be zárt. Idô köz ben a pro jekt me -
ne dzser vi szo nya is meg rom lott a ven dég lá tó val, 
akit vé gül csak egy nagy biz ton ság tech ni kai cég se -
gít sé gé vel tu dott el tá vo lí ta ni. A szer ve zôk egy része, 
köz tük az öt let gaz da úgy érez te, hogy nem ér demes 
to vább foly tat ni a fennál ló le he tet len kö rül mé nyek 
kö zött, ezért ki szállt a cso port ból. Va la mi vel késôbb 
azon ban az em lí tett biz ton sá gi cég kép vi se lôi meg -
ke res ték a cso por tot, és a kö zös foly ta tást ja va sol -
ták az zal, hogy a kö vet ke zô év ben szer zô dé ses ala -
pon ha vi más fél mil lió fo rin tot fi zet nek a szer vezôk -
nek. Emiatt töb bek megold ha tó nak lát ták a to vábbi 
mû kö dést, ami bel sô el len té te ket szült a cso portból 
ki vál tak kal, ez ve ze tett a név meg vál toz ta tá sá hoz. 

2006. áp ri lis he te di kén meg nyílt a Tûz rak tér az 
ere de ti hely szí nen.71 A cso port ke ve sebb tag gal és 
csök ke nô lel ke se dés sel kez dett, de az új ven dég lá -
tó val va ló együtt mû kö dés jól in dult. Az újabb meg -
nyi tó is tö me ge ket von zott, bár a kö vet ke zô né hány 
hét re az ér dek lô dés meg csap pant, ami va ló szí nûleg 
az áp ri li si hi deg nek is kö szön he tô volt. Ugyanak -
kor a ven dég lá tás ko ránt sem volt olyan szak sze rû, 
mint az elô zô évek ben, ami újabb prob lé mák hoz 
ve ze tett. Sa ját prog ra mo kat is szer vez tek, és az 
egész rend szert úgy ala kí tot ták ki, ami se hogy sem 
il lett sem a hely ere de ti ar cu la tá hoz, sem a szer ve -
zôk el kép ze lé sei hez. A pro jekt tag jai a biz ton sá gi 
cég ôrei vel is össze tû zés be ke ve red tek, mert vélemé -
nyük sze rint azok nem a meg fe le lô mó don (il let ve 
túl sá go san szi go rúan, éj sza kai szó ra ko zó hely hez 
va lóan) lát ják el az ôr zést, gyak ran a ven dé ge ket, 
vagy a mû vé sze ket in zul tál va. Eze ket az üze mel te -

69 Pro vaz nik Ariel, Tûz rak tér most, www.prhe rald. hu/cikk2.php?idc=20090201-064031 le tölt ve: 2009. feb ruár 1. 
70 Tûz rak tár, Tûz rak tér, a True Sto ry, www.tuz rak ter. hu/ar chi vum/true_sto ry_tuz rak ter. doc le tölt ve: 2009. 
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té si prob lé má kat ezút tal sem si ke rült megol da ni. 
Kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy a ven dég lá tó meg ta -
gad ta az elô zô leg megál la pí tott ha vi összeg ki fi ze -
té sét, így a köz pont szer ve zôi is mét sú lyos anya gi 
gon dok kal ta lál ták szem be ma gu kat. „»A szer zô -
dé sün ket elôbb nem tar tot ták be, ké sôbb egy ol da -
lúan fel bon tot ták a kocs mát üze mel te tôk. Nem fi -
zet tek rend sze re sen, az tán egyál ta lán nem, és stílu -
sá ban sem il lett a hely hez a tár sa ság« – ma gya rázza 
a sza kí tás okát Bin ges Vik tó ria, a cso port saj tó sa.”72 
En nek el le né re a nyár vé géig is mét ki tar tot tak, meg -
tar tot ták min den prog ram ju kat. Az el len té tek alap -
ját a két fé le szem lé let össze kü lön bö zé se okoz ta. 
A kul tu rá lis köz pont megál mo dói nem kí ván ták a 
be vé te lek tôl füg gô, üz le ti ala pú vál lal ko zás sá tenni 
a he lyet, míg a ven dég lá tó nak egyér tel mûen ez volt 
a szán dé ka. A nyár vé gé re az ön kor mány zat tal is 
meg rom lott a vi szony, fel szó lí tot ták a szer ve zô ket, 
hogy mi vel az épü let bon tás ra ítélt, azon nal hagy -
ják el a te rü le tet, azon sem mi lyen te vé keny sé get ne 
foly tas sa nak a to váb biak ban. 

Ok tó ber ben a Tûz rak tér is mét be zárt. A mû ter -
me ket bér lôi rend szer ben sze ret ték vol na mû köd -
tet ni az ôszi-té li idô szak ban is, ami re je lent ke zôk 
is vol tak, de a tu laj do nos sal nem tud tak megegyez -
ni, mi vel ô az ál ta luk reá lis nak tar tott nál jó val ma -
ga sabb bér le ti dí jat ál la pí tott meg (1000 Ft/nm + 
re zsi). Mindezek mel lett to vább ra is igye kez tek 
meg ta lál ni a hosszú tá vú mû kö dés fel té te leit, a cél 
ér de ké ben épí tész cé gek kel, pá lyá zat írók kal, in gat -
lan hasz no sí tá si szak em be rek kel dol goz tak együtt. 
A tu laj do nos nak azon ban ed di gre más ter vei voltak. 
Bár szí ve sen mû kö dött vol na együtt a szer ve zôkkel 
még egy nyá ron át, ez szin tén nem jött lét re. A ko -
ráb bi ta pasz ta la tok ból ôk ugyanis azt a kö vet kez -
te tést von ták le, hogy egy ilyen hely csak ak kor mû -
köd tet he tô, ha a ven dég lá tás sal nem a tu laj do nos, 
ha nem a szer ve zôk köt nek szer zô dést. „»Egyik fél 
sem volt haj lan dó a komp ro misszum ra. A tûz rak -
te re sek ki zá ró la gos jo got for mál tak a kon cert szer -
ve zés re, a ven dég lá tó sok vi szont be vé telt sze ret tek 
vol na lát ni a prog ra mok ból« – ma gya ráz za Fo dor 
Ba lázs prog ram szer ve zô.”73 Eb be azon ban a tu laj -
do nos nem me he tett be le. Ezen a pon ton a szer ve -

zôk el ha tá roz ták, hogy új hely szín után néz nek. Le -
he tô leg ön kor mány za ti tu laj do nú he lyet ke res tek, 
ahol nem csak meg tûrt cso port ként te vé keny ked -
het nek, ha nem lét re hoz hat ják a megál mo dott kul -
tu rá lis köz pon tot. 

Ezt a he lyet 2008-ban a Te réz vá ros ban ta lál ták 
meg, a He ge dû ut ca 3. alat ti, 2001-ben be zárt 5300 
négy zet mé te res mû em lék is ko la épü let ben. Bár az 
épü le tet az ön kor mány zat ere de ti leg ér té ke sí te ni 
akar ta, de mi vel ez egyelô re nem járt si ker rel, bi -
zony ta lan idô re átad ta hasz ná lat ra a cso port nak.74 
So kat se gít mos ta ni hely ze tü kön, hogy az ön kor -
mány zat a bér le ti dí jat elen ged te, bár a re zsit ki kell 
fi zet ni ük. A hely színt most pá lyá za tok ból, 1% fel -
aján lá sok ból igye kez nek fenn tar ta ni, va la mint ke -
re sik a szpon zo rá ciós le he tô sé ge ket is. Al ko tó ház -
ként mû köd nek, mos tan ra szin te tel tház zal. Az al -
ko tók nem csak egy sze rûen be köl töz nek az épü let 
te rei be, de ak tí van részt vesz nek a ház tel jes kiala -
kí tá sá ban is. A ko ráb ban min dig gon dot oko zó ven -
dég lá tás prob lé má ját most egy sa ját cég ala pí tá sá -
val igye kez nek megol da ni.75 

 
Kul tu rá lis kon cep ció 

 

 „K ul tu rá lis gyü le ke zô hely va gyunk. Tér, ami 
össze köt, be fo gad és új gon do la tok ra, krea -
tív lét re ösz tö nöz. Aki nyi tot tan és kul tu -

rá lis tö rek vé sek kel tér be hoz zánk, az biz tos, hogy 
jó hely re, kö zös ség re ta lál el kép ze lé sei hez, aki mû -
al ko tást kí ván lát ni, az itt is le jár hat ja a lá bát, amíg 
min dent meg szem lél, és aki csak úgy hát ra dôl ne, 
azt vár ja egy ké nyel mes fo tel.”76 

A 2005. jú nius tól ok tó be rig tar tó idô szak ban 
több kiál lí tást ren dez tek 180 al ko tó rész vé te lé vel, 
64 szín há zi elôadás, 147 kon cert, 2 cir ku szi elô -
adás, 13 per for mansz, 5 iro dal mi est, 5 di vat be mu -
ta tó, va la mint rö vidfilm fesz ti vál, ro ma fesz ti vál, 
haj lék ta la nok kal fog lal ko zó filmklub és sok más 
va ló sult meg. Kü lön bö zô cso por tok mû ter me ket, 
tánc, ze ne ka ri és szín há zi pró ba ter me ket, iro dá kat, 
elôadá sok ra al kal mas te re ket ala kí tot tak ki. A ki -
fe je zet ten ide ké szült szín há zi elôadá sok kö zül ki -
emel ke dett a Mac beth a Tûz rak tár ban, amely a leg -

72 Bor sos Ro land, Csen des puccs a Tûz rak tér ben, www.kul tu ra. hu/ma in.php?fol de rID=881&ar tic leID=257518 
&ctag=ar tic le list&iid=1 le tölt ve: 2007. áp ri lis 5. 

73 Uo. 
74 dck, bu da pest – „Ho zott sza lon ná val egér ir tást vál lal Var sá nyi né”, Ma gyar Na rancs, 2008. au gusz tus 28. 38. 
75 Pro vaz nik Ariel, Tûz rak tér most, www.prhe rald. hu/cikk2.php?idc=20090201-064031 le tölt ve: 2009. február 1. 
76 www.tuz rak ter. hu/mi.html le tölt ve: 2008. szep tem ber 5.
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na gyobb épü let két fel sô eme le té re ké szült. Mindezt 
bár mi fé le anya gi hát tér nél kül.77 

2006-ban a ház Tûz rak tér né ven a mû kö dé si 
ne héz  sé gek el le né re tö ret len si ker rel mû kö dött, to -
vább ra is he lyet ad tak min den le he tô mû vé sze ti ág 
kép vi se lô jé nek, mû hely mun kák nak. Az év egyik 
legiz gal ma sabb pro jekt je a pin ce rend szer ben el he -
lye zett Sö tét kam ra cí mû ins tal lá ció volt. Pá lyá za ti 
pén zek re is si ke rült szert ten ni, ame lyet a kon cert -
te rem hang tech ni ká já nak el fo gad ha tó vá té te lé re, 
szín há zi esz kö zök be szer zé sé re for dí tot tak. Elindul -
tak a mun kák egy könyv tár lét re ho zá sá ra, a mû ter -
mek je len tôs ré sze mû kö dött. Te ma ti kus fesz ti válo -
kat, filmve tí té se ket, iro dal mi es te ket tar tot tak. 
A prog  ra mok je len tôs ré sze to vább ra is in gye nes 
volt.78 Ok tó ber ben a hely be zárt, de a szer ve zôk 
to vább mû köd tek, pá lyá za ti pén zek bôl te tô 
alá hoztak egy-egy fesz ti vált a Mer lin Szín ház ban 
és a Sirályban. 

2008-ra vég re új hely szín re ta lált a Tûz rak tér. Itt 
is megôriz ték ere de ti kul tu rá lis kon cep ció ju kat, 
vagyis to vább ra is egy össz mû vé sze ti köz pont létreho -
 zá sán dol goz nak, ezút tal is al kal maz kod va az épület 
jel le gé hez. Vál to zat la nul in gye nes pró ba ter met, mû -
 ter met biz to sí ta nak a mû vé szek nek, ugyan ak kor foly -
 tat ják a meg szo kott szí nes prog ra mok szer ve zé sét 
is. Je len leg te ma ti kus rend szer ben mû köd nek, hét -
fô tôl szer dáig szín há zi elôadá sok, iro dal mi es tek, nép -
 ze nei klu bok, ko moly ze nei es tek, filmklu bok várják 
a kö zön sé get, míg a hét vé ge a kon cer te ké. Elsôd -
 le ges cél juk az al ko tó ház ként va ló mû kö dés, számos 
szín há zi és tánc tár su lat nak, elôadó-mû vé sze ti cso -
port nak és kép zô mû vész nek biz to sí ta nak ál lan dó 
he lyet. Ak tí van vesz nek részt a ke rü let kul tu rá lis 
éle té ben is, pél dául a Te réz vá ro si na pok ke re té ben. 

 
Ter vek, kö vet kez te té sek 

 

 Ö ssze fog lal va el mond ha tó, hogy a Tûz rak tér 
cso port kez det tôl fog va szá mos ne héz ség gel 
né zett szem be, tör té ne tük má ra mégis siker -

nek te kint he tô. A tör té net ben jól lát ha tó, hogy a 
ma gyar rend szer saj ná la tos mó don ho gyan dob ja 
ki ma gá ból a nem be le il leszt he tô kez de mé nye zé -
se ket. En nek el le né re lét re hoz ha tó és mû köd tet he -
tô egy al ter na tív kul tu rá lis köz pont, de csak az al -
ko tók fel té tel nél kü li ön kén tes mun ká ja, gya ko ri 

ki fá ra dá sa, kiégé se árán. A jö vô je pe dig tel jes séggel 
bi zony ta lan, je len le gi mû kö dé sük azon mú lik, hogy 
az ön kor mány zat ál tal ren del ke zés re bo csá tott épü -
le tet med dig hasz nál hat ják. En nek el le né re hosszú -
táv ra ter vez nek, fo lya ma to san dol goz nak az épü let 
tel jes felújí tá sá nak megol dá sán. 

 
Össze fog la lás 

 

 D ol go za tom ban vá laszt ke res tem a be ve ze tô -
ben fel tett kér dé sek re. A vizs gált hat in téz mé -
nyen át be mu tat tam a kö vet ke zô ket: 

Mi lyen stra té giát, kul tu rá lis kon cep ciót dol goz -
nak ki a túlélés re? Ha tan hat fé lét: 

A38 Ha jó: Stra té giá ja, hogy prog ram jai ban nem -
zet kö zi és elô re mu ta tó le gyen. Mû so ra bár vál to -
za tos, mégis nagy részt a könnyû ze né re épít. Az is -
mert kül föl di és ma gyar elôadók sze re pel te té se mel -
lett fon tos szá má ra a fel tö rek vô ze ne ka rok tá mo -
ga tá sa. Kul tu rá lis jö vô jét a több lá bon ál lás ban lát ja. 

MU Szín ház: El sô sor ban be fo ga dó szín ház ként 
mû kö dik, ed dig fô képp tánc szín há zi jel leg gel, ám 
a kö zel múlt ban meg so ka sod tak a drá mai szín há zi 
elôadá sok. A szer ve zôk a hely kul tu rá lis jö vô jét az 
„in ku bá tor ház”-i funk ció ban lát ják. Cél juk a be -
fo ga dó szín há zi sá gon va ló túl lé pés, a sa ját pro duk -
ció kat in du ká ló szín ház kiala kí tá sa. 

Pe Csa: A Pe tôfi Csar nok kul tu rá lis kon cep ció ja 
a leg ne he zeb ben meg fog ha tó. Nem be ha tá rolt, jel -
sza vuk a sok szí nû ség, be fo gad nak szin te bár mit, 
ami nem tar to zik a kom mersz ka te gó riá ba. Ter veik 
sze rint az új kez de mé nye zé sek re is nyi tot tan, ebbe 
az irány ba kí ván nak to vább ha lad ni. 

Si rály: Kö zös sé gi kul tu rá lis tér ként funk cio nál. 
Fel lép het, kiál lít hat bár ki, aki nek más hol nincs 
helye. A ven dég nem csak részt ve het a prog ra mo -
kon, de a sa ját ké pé re ala kít hat ja azo kat. A cél adott, 
a szer ve zôk sze ret nék meg ven ni az egész la kó házat, 
és meg nyit ni Bu da pest el sô „kul túrp lá zá ját”. 

Tra fó: Be fo ga dó szín ház. A nem zet kö zi és a ma -
gyar tánc élet be mu ta tá sá ra tö rek szik. Kon cep ciójá -
ban az ide gen kul tú rák be mu ta tá sa már a kez detek -
tôl nagy súllyal esett a lat ba. Az utób bi évek ben 
a kö zön ség igé nyei hez al kal maz kod va prog ram já -
ban el moz dult a könnyeb ben be fo gad ha tó mû fajok, 
pél dául az új cir kusz fe lé. A jö vôt a pro duk ciós ház -
zá vá lás je len te né. 

77 Tûz rak tár, Tûz rak tér, a True Sto ry, www.tuz rak ter. hu/ar chi vum/true_sto ry_tuz rak ter. doc le tölt ve: 2009. 
feb ruár 2. 
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Tûz rak tér: Ma in kább al ko tó ház, mint pro duk -
ció kat be mu ta tó hely szín. Megál mo dói a kez de tek -
rôl fon tos nak tart ják a fiatal al ko tók be fo ga dá sát. 
A ren del ke zé sük re ál ló te rek kel tá mo gat ják a fiatal 
mû vé szek pá lya kez dé sét, le gyen az szín ház, ze ne, 
vagy kép zô mû vé szet. Ter mé sze te sen az eh hez kap -
cso ló dó nyi tott prog ra mok sem hiá nyoz nak. To -
váb bi cél juk, hogy az új épü let le he tô sé gei hez iga -
zod va foly tas sák a meg kez dett utat. 

Hogy lát ják a sa ját hely ze tü ket, jö vô jü ket a város 
éle té ben? Nyil ván va ló vá vált, hogy az A38 Ha jó ki -
vé te lé vel min den tár gyalt in téz mény sor sa tel je sen 
bi zony ta lan. Meg nyi tá suk óta küz de nek (el sô sor -
ban) fi nan ci á lis ne héz sé gek kel, ami a Si rály és a 
Tûz  rak tér ese té ben kiegé szül a fo lya ma tos ke rü leti 
el lenál lás sal is. Az ön kor mány za ti fenn tar tá sú in -
téz mé nyek nél bi zony ta lan, hogy a tu laj do nos med -
dig mû köd te ti az in téz ményt. A Pe CSa ese té ben pe -
dig az épü let sor sa vált bi zony ta lan ná. A MU Szín -
ház alap ve tô fenn ma ra dá sa nem kér dé ses, de év rôl 
év re na gyobb ki hí vást je lent a mû köd te tés hez szük -
sé ges összeg elô te rem té se. Ér de kes meg fi gyel ni, 
hogy az A38 Ha jó (a hat kö zül a legin kább profito -
rien tált in téz mény) az egyet len, amely hosszú tá vú 
stra té giá val ren del ke zik. Nem kap tam vá laszt ar ra, 
hogy a töb bi in téz mény miért nem pró bál na gyobb 
hang súlyt fek tet ni a pénz szer zô te vé keny ség re. 
Ugyan ak kor bár mennyi re bi zony ta lan a töb biek 
hely ze te, mind annyian ter vez nek. Ér de kes pél da 
er re a Tûz rak tér, amely nek stáb ja har ma dik ne ki -
fu tás ra is tö ret len len dü let tel épí ti-szé pí ti ott ho nát. 

Mi lyen kü lönb sé ge ket rejt az ön kor mány za ti 
fenn tar tott ság, vagy a ma gán be ru há zás-jel leg? Azt 
gon dol nánk, hogy az ön kor mány za ti lag fenn tar tott 
in téz mény nek könnyebb dol ga van a stra té giai ter -
ve zés nél, mert nem kell fo lya ma to san meg küz de -
nie a piac tör vé nyei vel, fi nan ci á lis hely ze te ál landó. 
A vizs gált he lyek sor sa azt mu tat ja, hogy ez csak rész -
ben igaz. Jó pél da er re a Tra fó, mely ál lan dó költ ség -
ve té si hiánnyal küzd, ám fennál lá sá nak tíz éve alatt 
fo lya ma to san megen ged he ti ma gá nak azt a lu xust, 
hogy a jegy be vé tel lel, mint be vé te li forrás sal egyál -
ta lán nem szá mol. Vagy a Pe tôfi Csar nok, amely 

ugyan gond nél kül mû kö dik, de kép te len megôriz -
ni az épü le te ál la gát. Ez zel szem ben a Sirály bár se 
en ge dé lye, se ál lan dó tá mo ga tott sá ga nincs, mégis 
mû kö dik, fon tos he lyet ví vott ki ma gá nak a vá ros 
kul tu rá lis éle té ben, és egyelô re nem ad ja fel a harcot. 

Ho gyan le het élet re hív ni egy füg get len kez de -
mé nye zést? Ke mény har cok árán. Nem elég a szár -
nya ló lel ke se dés és a jól át gon dolt mû vé szi kon -
cep ció, meg kell küz de ni ma gáért az épü le tért (Tûz -
rak tér), a mû kö dé si en ge dé lye kért (Si rály), vagy 
elô kell te rem te ni az új hely lét re ho zá sá hoz szük -
sé ges össze get (A38). Ezek után kez dôd het az ér -
de mi mun ka, ami ma ga után vonz za a már is mert 
ne héz sé ge ket. Ha meg néz zük, hogy az el múlt év -
ben hány új kul tu rá lis jel le gû in téz mény nyílt a vá -
ros ban (In stant, Dü rer Kert), fel té te lez he tô, hogy a 
feladat nem le he tet len. A si ker bôl kö vet kez tet ve 
igenis van igény az újabb füg get len hely szí nek re. 
Em lí tés re mél tó, hogy az új he lyek nagy hang súlyt 
fek tet nek a profitszer zô te vé keny sé gek re is, mint 
pél dául a ven dég lá tás. 

Mi lyen fi nan szí ro zá si le he tô sé gek, for rá sok ve -
he tôek igény be? Ki sebb-na gyobb el té ré sek kel jól 
lát ha tó, hogy szin te min den in téz mény ugyanazo -
kat a for rá so kat hasz nál ja. A be vé tel leg fon to sabb 
össze te vô je a kü lön bö zô pá lyá za to kon nyert tá mo -
ga tás, pél dául NKÖM/OKM, NKA, és az ön kor -
mány za ti kiírá sok. Az EU pá lyá za tok ad ta le he tô -
sé ge ket az in téz mé nyek mind a mai na pig nem iga -
zán hasz nál ják ki, bár a Tra fó már tíz éve be lé pett 
a nem zet kö zi po rond ra. A füg get len kez de mé nye -
zé sek ál ta lá ban szo ros kap cso la tot ápol nak a Buda -
pes ten mû kö dô kül föl di kul tu rá lis in téz mé nyekkel 
és a nagy kö vet sé gek kel (Bri tish Co un cil, Goe the 
In té zet). A pri vát szpon zo rok je len lé te elenyé szô, 
még az A38 Ha jó nál sem je len tôs be vé te li for rás. 

A be ve ze tô ben fel ve tett gon do lat nak meg fe le -
lôen ki de rült, hogy a tár gyalt kul tu rá lis in téz mé -
nyek hely ze te ma Bu da pes ten nem könnyû, de a 
ne héz sé gek el le né re is olyan kul tu rá lis ér té ke ket 
tud nak lét re hoz ni, ame lye ket a vá ros la kói a magu -
ké nak ér ze nek, és hasz nál ják, ki hasz nál ják eze ket 
az in téz mé nye ket.
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Mel lék le tek 
 
 

1. szá mú mel lék let: MU Szín ház – Költ ség ve tés 
                                                                                         2005                 2006                 2007 
Be vé te lek (ezer Ft) – Tá mo ga tá sok 
Köz pon ti költ ség ve tés (NKÖM/OKM)                                8 565              10 618                9 558 
XI. ker. Ön kor mány zat                                                    37 900              41 300              35 000 
Pá lyá za tok                                                                          1 100                1 291                1 775 
Köz hasz nú te vé keny ség be vé te le                                        6 220                6 913                6 044 
Egyéb                                                                                    298                   246                   284 
Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le                                       5 608                6 551                5 114 
Össze sen                                                                          59 619              66 919              57 775 
 
Kiadá sok (ezer Ft) 
Anyag jel le gû                                                                    45 470              47 089              39 858 
Sze mé lyi jel le gû                                                               10 503              11 769              14 654 
Ér ték csök ke nés                                                                     399                   355                   756 
Egyéb                                                                                    402                   937                       0 
Pén zü gyi mû ve le tek bôl adó dó                                                 30                     60                       9 
Össze sen                                                                          56 804              60 210              55 277 
 
Egyen leg (ezer Ft)                                                             2 815                6 709                2 498 
For rás: Köz hasz nú sá gi je len tés 2006–2007 

 
 

2. szá mú mel lék let: MU Szín ház – Az elôadá sok és lá to ga tott sá guk szá mok ban 
Év szám                                                                        Elôadás szám                              Össz né zô szám 
2002                                                                                   133                                        5 963 fô 
2003                                                                                   169                                        7 800 fô 
2004                                                                                   149                                        8 000 fô 
2005                                                                                   160                                        9 800 fô 
2006                                                                                   157                                      10 300 fô 
For rás: A MU Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let 

 
 

3. szá mú mel lék let: Pe tôfi Csar nok – Költ ség ve tés 
                                                                                         2005                 2006                 2007 
Összes be vé tel (ezer Ft)                                                  473 946            471 783            411 596 
Vál lal ko zá si te vé keny ség nye re sé ge (ezer Ft)                    10 582              34 261              25 412 
Köz hasz nú te vé keny ség vesz te sé ge (ezer Ft)                     18 550              36 136              21 489 
Sa ját tô ke (ezer Ft)                                                           17 049              15 173              18 761 
Mér leg sze rin ti ered mény (ezer Ft)                                     8 877               -1 875                3 588 
For rás: Köz hasz nú sá gi je len tés 2005–2007.
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4. szá mú mel lék let: Tra fó – Köz hasz nú te vé keny ség bôl adó dó be vé te lek és kiadá sok  
                                                           2003             2004             2005             2006             2007 
Tá mo ga tá sok (ezer Ft) 
Ön kor mány za ti tá mo ga tás                 267 344        247 205        350 240        248 984        232 916 
NKÖM/OKM                                            200          16 975            2 250                   –                   – 
NKA tá mo ga tás                                   11 175          18 967          22 700          44 365          24 686 
Mun ka ügyi Köz pont                                 329                   –                   –                   –                   – 
APEH 1%                                                     –               325                 50               282               334 
Egyéb pá lyá za ti tá mo ga tás                     5 873            4 796          20 559          14 815          42 737 
Egyéb tá mo ga tás                                    8 018            1 075                   –                   –                   – 
Össze sen                                           292 939        289 343        395 799        308 446        300 673 
 
Fel hasz ná lás (ezer Ft) 
Mû kö dés                                           133 999        139 731        151 294        139 491        137 991 
Prog ram 
– tánc-szín ház                                    77 804          52 746          87 613          85 529          98 705 
– ze ne                                                11 537          11 640          26 611          26 790          21 121 
– kép zô mû vé szet                                  7 126            6 478            9 432          29 129          10 788 
– egyéb                                               15 707          61 986        110 621            8 168          15 357 
– rek lám                                             17 082          16 762          10 228          19 339          16 711 
Össze sen                                           263 255        289 343        395 799        308 446        300 673 
 
Be vé te lek (ezer Ft) 
net tó jegy be vé tel                                 20 821          20 813          26 251          22 720          28 391 
egyéb be vé te lek                                   12 995            7 084            3 180          25 633            9 359 
ka mat                                                    5 019            7 938            6 658            4 537            5 822 
ár fo lyam nye re ség                                       77               165               559            1 993               278 
rend kí vü li be vé tel                                         –                   –               942            3 282            2 746 
tá mo ga tá sok                                      292 939        289 343        395 799        308 446        300 673 
Össze sen                                           331 851        325 343        433 389        366 611        347 269 
 
Költ sé gek (ezer Ft) 
sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek                  57 480          67 087          92 387          97 580        116 170 
anya gi jel le gû rá for dí tá sok                 193 090        210 120        282 813        265 641        237 523 
ér ték csök ke né si leírás                            1 303            4 402          10 710          12 793            7 771 
egyéb pén zü gyi rá for dí tás                         382          33 999          49 834            3 282            1 878 
rend kí vü li rá for dí tás                              9 600 
Össze sen                                           261 855        315 608        435 744        379 296        363 342 
 
Be vé tel – Kiadás (ezer Ft)                  69 996            9 735          –2 355        –12 685        –16 073 

For rás: Köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2003–2007
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5. szá mú mel lék let: Tra fó – Sta tisz ti kai ada tok 2007  
Prog ra mok (db) 

– Bel föl di elôadás                                                                                                                65, 
– Kül föl di elôadás                                                                                                               49, 
– Kiál lí tás                                                                                                                              7, 
– Kül sô hely szí nen és egyéb prog ra mok (pél dául beava tó)                                                  37, 

Össze sen (db)                                                                                                                         158, 
 
Né zô szám (fô)                                                                                                                     30 470, 

– Eb bôl fi ze tô (fô)                                                                                                        23 601, 
Egy fi ze tô né zô re ju tó ál la mi tá mo ga tás (Ft)                                                                         9 869, 
Egy lá to ga tó ra ju tó ál la mi tá mo ga tás (Ft)                                                                             7 644, 
Ki hasz nált sá gi mu ta tó (%)                                                                                                        72,2 
Tá mo ga tás ará nya az összes be vé tel hez ké pest (%)                                                                   66,23 
Tá mo ga tás ará nya a prog ra mok meg va ló sí tá sá ban (%)                                                              47,28 
For rás: Köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007

Felhasznált iro da lom 
 

1959. évi IV. tör vény a Pol gá ri Tör vény könyv rôl 
1989. évi II. tör vény az egye sü lé si jog ról 
1997. évi CLVI. Tör vény a köz hasz nú szer ve ze tek rôl 
A ha jó ról, a38. hu, www.a38. hu/?p=cikk&id=98 le tölt ve: 2008. má jus 10. 
A MU Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let – pá lyá za ti anyag 2007. 
A38 Kht. Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 
A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2003. 
A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2004. 
A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2005. 
A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2006. 
A38 Kht. köz hasz nú sá gi je len tés 2007. 
Ahogy be le jö vünk, egy re job bak le szünk – ná lunk járt az A38 prog ram szer ve zô je, ori go. hu, www.o rigo. hu/ven deg -

szo ba/pro gra ma jan lo/20080604-ben de- zsu zsa -az-5 -e ves -a38- ha jo-p ro gram szer ve zo je -a- ven deg szo ba ban.html 
le tölt ve: 2008. jú nius 4. 

Ba logh Gyu la–Bó ta Gá bor–Ret kes At ti la, Bu da pes ti kul tu rá lis ví ziók, ma gyar hir lap. hu, www.ma gyar hir lap. hu/Ar chi -
vum_cikk.php?cikk=77432 le tölt ve: 2004. ja nuár 3. 

Ba rá thy György, Köz ve tí tôk va gyunk – Be szél ge tés Sza bó Györggyel, Szín ház, 2003/11. 32–35. 
Bár dos Deák Ági, A szó ban for gó vá ros, szin haz. hu, www.szin haz. hu/in dex.php?id=1697&cid=24403 le tölt ve: 2007. 

má jus 15. 
Bor sos Ro land, Csen des puccs a Tûz rak tér ben, kul tu ra. hu, www.kul tu ra. hu/ma in.php?fol de rID=881&ar tic -

leID=257518&ctag=ar tic le list&iid=1 le tölt ve: 2007. áp ri lis 5. 
Bor sos Ro land, Nem zár ták be reg gel a Si rályt, kul tu ra. hu, www.kul tu ra. hu/ma in.php?fol de rID=952&ar tic -

leID=257749&ctag=ar tic le list&iid=1 le tölt ve: 2007. áp ri lis 12. 
Bo tor, Si rály – a kul tú ra poszt gra duá lis is ko lá ja, ant ro pos. hu, www.ant ro pos. hu/cikk.php?id=1892 le tölt ve: 2007. 

no vem ber 5. 
dck, bu da pest – „Ho zott sza lon ná val egér ir tást vál lal Var sá nyi né”, Ma gyar Na rancs, 2008. au gusz tus 28. 38. 
Egy csé sze ká vé, fn.hu, www.fn.hu/he ti lap/egy_cse sze_ka ve/20060411/bo gnar_at ti la le tölt ve: 2006. áp ri lis 13. 
Gil li an Gold, Eu ro pe an Re port for Ad mi nist ra ti ve Me e ting, Je ru zsá lem, 2007. ok tó ber 
Ha lász Ta más, „Ez egy iga zi one- man- show volt” – Be szél ge tés Sza bó Györggyel, Be szé lô 2003/1–2. 100–105. 
Já vorsz ky Bé la Szi lárd, A kul tur ha jós, Nép sza bad ság, 2008. szep tem ber 17. 24. 
Já vorsz ky Bé la Szi lárd, A38>Ka to na, Nép sza bad ság, 2008. má jus 22. 9. 
Le hor gony zott a Pe tôfi Híd nál az A38 Ha jó, ne thir lap. hu, www.ne thir lap. hu/cikk.php?cik kid=24156 le tölt ve: 2007. 

ja nuár 17. 
Lu kács Zsu zsa, A38: több, mint szub kul tú ra, mno. hu, www.mn.mno. hu/por tal/586928 le tölt ve: 2008. szep tem ber 24. 
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Ma gunk ról, www.pe csa. hu/in dex.php/ma gun krol le tölt ve: 2008. má jus 10. 
Me me, Tra fó, a Kor társ Mû vé sze tek Há za – kö ze lebb rôl (in ter jú), ant ro pos. hu, www.ant ro pos. hu/cikk.php?id=1826 

le tölt ve: 2007. ok tó ber 13. 
MG, Szart és sa vat lo csol tak a zsi dó por nó ko mé dia kö zön sé gé re, in dex. hu, www.in dex. hu/po li ti ka/ bulvar/si raj080929 

le tölt ve: 2008. szep tem ber 29. 
MU Szín ház – saj tó köz le mény 2008. 
MU Szín ház Egye sü let Ala pí tó Okirat 
MU Szín ház Egye sü let köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2006. 
MU Szín ház Egye sü let köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007. 
Nagy Ger gely, Köz pén zen fenn tar tott ver seny van, hvg.hu, www.hvg.hu/kul tu ra/20070220_sza bo gyorgy_tra fo .aspx 

le tölt ve: 2007. feb ruár 21. 
Nyu gi, nem húz nak csô be, If jú sá gi Ma ga zin, 1985/06. 30–31. 
Öt év, szá mos kon cert – Az A38 mél tán lett nép sze rû szó ra ko zó hely, hi rext ra. hu, www.hi rext ra. hu/2008/05/10/az -

a38- mel tan- lett- nep sze ru- szora ko zo hely le tölt ve: 2008. má jus 10. 
Öt éves az A38 Ha jó, hun -in fo. hu, www.hun -in fo. hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&task=view&id= 17666&Ite -

mid=35 le tölt ve: 2008. má jus 11. 
Pén zes Dá vid, Mil liók kal tá mo gat ja a fô vá ros az A38 Ha jót, gon do la. hu, www.gon do la. hu/cik kek/48809 le tölt ve: 

2006. jú nius 14. 
Pe tôfi Csar nok – sa ját in ter jú Ná do ri Ka ta lin prog ram fej lesz té si me ne dzser rel, 2008. 
Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2005. 
Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2006. 
Pe tôfi Csar nok köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007. 
Pro vaz nik Ariel, Tûz rak tér most, prhe rald. hu, www.prhe rald. hu/cikk2.php?idc=20090201-064031 le tölt ve: 2009. 

feb ruár 1. 
Si rály le ve le zé se a Fô vá ro si Ön kor mány zat tal 2006–2007. 
Sis so, „Hi szek a KGST-ben” – Bog nár At ti la, az A38 ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. má jus 29. 30–31. 
Sis so, El bo ká zott mil liók (A tánc mû vé sze ti szak kol lé gium dön té sei), Ma gyar Na rancs, 2005. jú nius 2. 42–43. 
Som lyó di Nó ra, „Mi ide gen kul tú ra va gyunk” – Sza bó György, a Tra fó ve ze tô je, Ma gyar Na rancs, 2008. szep tem ber 

4. 32–33. 
Som lyó di Nó ra, A Si rály sor sa: Zárt kö rû klub, Ma gyar Na rancs, 2007. már cius 29. 20–21. 
Sze me re Ka ta lin, Si rály az ûr bôl, Nép sza bad ság, 2007. áp ri lis 17. 9. 
Szép völ gyi Vi ki, Rom kocs ma – Tûz rak tér, est. hu, www.est. hu/cikk/41376/rom kocs ma_-_tuz rak ter le tölt ve: 2006. 

szep tem ber 19. 
Tar csai Lí via, A38 Ha jó: a sza bad ság nak ára is van, vi lág gaz da ság. hu, www.vi lag gaz da sag. hu/in dex. 

php?apps=cikk&cikk=219738&fr=spo jo le tölt ve: 2008. áp ri lis 25. 
Tar csai Lí via, Tíz éve fo lya ma to san újít a Tra fó, vi lág gaz da ság. hu, www.vi lag gaz da sag. hu/in dex. 

php?apps=cikk&cikk=238429 le tölt ve: 2008. szep tem ber 5. 
Ta ris ka And rea, A fô vá ros ban mû kö dô al ter na tív szín há zak kal ké szült fel mé rés elem zé se, 2008. feb ruár 17. ké zi rat 
Tóth Ág nes Ve ro ni ka, A mi nô sé get néz zük, bal kon. hu www.bal kon. hu/bal kon03_10/08mi no seg.html le tölt ve: 2007. 

má jus 10. 
Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2003. 
Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2004. 
Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2005. 
Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2006. 
Tra fó Kht. köz hasz nú sá gi be szá mo ló 2007. 
Tra fó Kht. Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 
Tûz rak tár, Tûz rak tér, a True Sto ry, tuz rak ter. hu, www.tuz rak ter. hu/ar chi vum/true_sto ry_tuz rak ter. doc le tölt ve: 

2009. feb ruár 2. 
Tûz rak tér (Art Sec tor Ala pít vány) Ala pí tó Okirat 
Ve szély ben a si rály, ju da pest .org, www.ju da pest .org/ve szely ben -a- si raly -a- kul tur-s qu at- koz pont le töltve: 2007. áp -

ri lis 10. 
V. Nagy Vik tó ria, Lak musz lét – „A ma gya rok va la hogy min dig izo lál ják ma gu kat”, He ti vá lasz, 2008. szep tem ber 25. 

52. 
Vá ro si Szín ház kul tu rá lis tér – pá lyá za ti anyag 2005. 
www.a38. hu 
www.mu. hu 
www.pe csa. hu 
www.si raly. co. hu 
www.tra fo. hu 
www.tuz rak ter. hu 
Ze ke Gyu la, Az egyik sze mem sír, a má si kat dör zsö löm, li te ra. hu, www.li te ra. hu/hi rek/az -e gyik- sze mem-sir -a- ma -

si kat-dor zso lom le tölt ve: 2007. má jus 18.
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