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DNS-Dumaszínház Kulturális Egyesület 
(továbbiakban Dumaszínház) 

Szakmai beszámoló 2018. 
 

1. MI a Dumaszínház? 
 
A Dumaszínház 2018-ban ünnepelte 15 éves fennállását, amely alatt végig azt a filozófiát követtük, 
hogy a rendelkezésre álló biztos és tervezhető forrásokból gazdálkodjunk, hitelt, külső forrást nem 
vettünk igénybe. A TAO támogatások lehetővé tették, hogy gazdálkodásunk kiegyenlített legyen, 
folyamatosan törekedtünk a tartalékképzésre, hogy az esetleges gazdasági szükséghelyzetekben 
likviditásunk megmaradjon, a szállítói követeléseket ki tudjuk egyenlíteni. A 2018-as jogszabályváltozás 
évad közepén ért bennünket is, és mivel mi a többi színházzal ellentétben 4-6 hónapra hirdetünk 
műsort, kötjük le a vidéki és saját színházunkon kívüli fővárosi helyszíneket, állapodunk meg a 
fellépőkkel, így rendkívül csekély mozgásterünk maradt a korrekcióra. Ennek ellenére végrehajtottunk 
minden olyan lépést, ami a színház fennmaradásához szükség volt, ám a teljes struktúraváltáshoz, az 
új működésre való átálláshoz számításaink szerint 2 évig külső forrásra lesz szükségünk tartalékainkon 
kívül. Ez pályázatunk beadásának gazdasági oka.  
 

Szakmai okként az alábbiakat jelöljük meg, amik álláspontunk szerint megfontolásra érdemesek: 

• A Dumaszínház egy új előadóművészeti műfaj vagy ha tetszik - alműfaj hazai meghonosítója, 
amely mára minden korábbi intézményt, amely a kabaré területén működött népszerűségben, 
látogatószámban és ismertségben is megelőzött. Több mint 326.000 nézőjével a hazai 
színházak között is előkelő helyet foglal el. 

• A tehetségkutatás és tehetséggondozás területén nemzetközi összehasonlításban is 
egyedülállóan működő szervezet, amely heti rendszerességgel szervez tehetségkutatókat, 
biztosít folyamatosan szakmai workshopokat és mindenre kiterjedő mentorrendszert. A 
műfajban aktív előadóművészek 90%-a a Dumaszínház tehetségkutatóinkon kezdte pályáját 
vagy megfordult azokon. 

• A kelet-közép-európai régióban fontos szerepet tölt be mint szakmai központ, a magyar 
humor nemzetközi kapcsolatait új szintre emelte, az elmúlt évtizedek bezárkózását, szakmai 
izolációját feloldotta, nemzetközi workshopok helyszíne, a régió stand-upjának fontos 
csomópontja, élő kapcsolatokat ápol több kontinens előadóművészeivel. 

• A klasszikus kabaré megújítására a független szcénával szövetkezve indított új 
kezdeményezést a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházzal közösen, olyan alkotókat 
bevonva a kabaréba, akik a színházi szakmában is elismertek, látásmódjukkal új színt hozva a 
hosszasan stagnáló és porosodó műfajba. 

• A határon túli alkotókat bevonva és a hazai humort eljuttatva a határon túli magyar nézőkhöz 
régi adósságot törlesztettünk, akárcsak azzal, hogy a humor pesti fókuszát kiterjesztettük 
vidékre, akár a fellépőket, akár az előadások helyszínét tekintve. 

• Helyi közösségeket teremtettünk, a hakni helyett állandó, rendszeres játszóhelyekkel, évről 
vére módszeresen építkezve, folyamatosan tartva a 20-30%-os növekedési arányt mind a 
nézőszámban, mind az árbevételben.  

• Ennek köszönhetően mára a műfaj képes egy nap akár 11.000 nézőt is vonzani a debreceni 
Főnix Csarnokban, ami egyedülálló. 

• Több mint száz vidéki helyszínünk kiszámítható és fontos bevételi forrás a helyi közművelődés 
számára, ami más rendezvények népszerűsítését is segíti. 

• Marketingben és értékesítésben élen jártunk az online rendszerek kialakításában és 
fejlesztésében számos közös Interticket projektünkből valamennyi előadóművészeti szervezet 
tudott profitálni. Online marketingünk a hazai online értékesítés számait tekintve is rendkívül 
hatékony, a Viber 2017 óta stratégiai partnerünk, elsőként indult el ügyfélszolgálati chatbot 
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szolgáltatásunk és felhő alapú telefonos ügyfélszolgálatunk. Elnyertük 2017-ben az Év honlapja 
elismerést. 

• Saját játszóhelyeket alakítottunk ki állami támogatás nélkül. A Corvin Dumaszínház és a 
Kompót Dumaklub nemzetközi standardek szerint is a világ élvonalába tartozik infrastruktúrája 
és kialakítása tekintetében, amire az itt fellépő külföldi fellépőktől rendkívül sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. 

• A fentieken kívül számos társművészettel működtünk együtt, elég, ha csak a bűvészetet 
(Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok és Badár Tamás is itt kezdte el műfajhatárokon átívelő 
kísérletezést), a fizikai színházat (Andrássy Máté és Újvári Milán Elhanyagolt férfiszépségek 
előadása) vagy a színész stand-upot megemlíteni. 

• 2018. decemberének végéig működött gyermekszínházi projektünk a TRIP hajón, amelynek 
célja az utánpótlás megteremtése volt, ám ezt a finanszírozás bizonytalanná válásával meg 
kellett szüntetnünk.  

• UniComedy sorozatunk célja olyan ingyenes egyetemi előadások szervezése volt, ahol új 
stand-upos tehetségeknek nyújtottunk lehetőséget az ország számos felsőoktatási 
intézményében, hogy bemutatkozhassanak. 

• Társadalmi szerepvállalásunk is jelentős volt, évek óta támogatjuk a Budapesti Eötvös József 
Gimnáziumot, a Démétér Alapítványt, és a konkrét támogatás mellett törekszünk céljaik 
folyamatos népszerűsítésére. 

 
Mivel korábban működési pályázatot a fenti okokból nem adtunk be, megpróbáljuk jelen oldalokon 
részletesebben is bemutatni a Dumaszínház történetét és működését. 

 
2. Hogyan működünk? 

 
A Dumaszínház 2003-ban a Godot Kávéházban kezdte tevékenységét, amelyről Molnár Gál Péter azt 
írta kritikájában: „kiszolgáltattottan áttetsző”1. Ezt követően a nézőszám folyamatos növekedésével 
egyre nagyobb játszóhelyeket keresett (Repeta Sarok, New Orleans Pub) majd végül 2012-ben Zoboki 
Gábor koncepciója alapján Csomay Zsófia és Lente András tervei szerint készült el a Corvin 
Dumaszínház2 (2012. április 1.), amely 250 férőhelyes, ezt követte a Kompót Dumaklub kialakítása 
ugyanabban az épülettömben, amely először 50 fős (2012 szeptember), majd a bővítést követően 80 
fős kamarahelyszín lett (2014 szeptember). Ezzel párhuzamosan zajlott a vidéki játszóhelyek 
kialakítása, amelyek először az előadást rendelték meg, majd a későbbiekben a rendszer hatékonyabbá 
és átláthatóbbá tétele érdekében a Dumaszínház átvette valamennyi vidéki és székhelytől eltérő 
budapesti helyszínen a jegyértékesítést, azokat saját online jegyrendszerébe szervezve, ezzel 
lehetőséget adva a hatékony online marketingre és a tervezhetőbb előértékesítésre.  A vidéki 
helyszínek esetében a szervezést egy győri vállalkozás a Dumaláda Kft. látja el alvállalkozóként, amely 
gondoskodik a helyszínek bérléséről és az előadások technikai lebonyolításáról. 
 
 

a. Repertoár 
 
A Dumaszínház repertoárja az alábbi alapelvek szerint épül fel: 
 

• önálló estek (egy előadó önálló produkciója, állandó szöveggel) 

• közös estek (két előadó tematikus előadása) 

• tematikus produkciók (adott témakört feldolgozó előadások)  

                                                      
1 http://nol.hu/kultura/20131221-kiszolgaltatottan_attetszo-1433967 
2 http://epiteszforum.hu/dumaszinhaz-a-corvin-setanyon1 
 

http://nol.hu/kultura/20131221-kiszolgaltatottan_attetszo-1433967
http://epiteszforum.hu/dumaszinhaz-a-corvin-setanyon1
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• stand-up estek (3-5 fellépő humorestje) 

• tehetségkutatók (open mic rendszerben, egy műsorvezető irányításával) 

• kabaré előadások (ezek a DEKK projekt részét képezik) 
 

b. A társulat és vendégművészeink 
 
A Dumaszínház társulatának 21 tagja van3, és további 21 vendég4 lép fel rendszeresen. A tagok közül 
nyolcan Karinthy-gyűrűs humoristák. A Társulat tagjai Aranyosi Péter, Badár Sándor, Beliczai Balázs, 
Bellus István, Benk Dénes, Csenki Attila, Dombóvári István, Felméri Péter, Hadházi László, Hajdú Balázs, 
Janklovics Péter, Kertész Richárd, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, Kovács András Péter, Litkai Gergely, 
Mogács Dániel, Ráskó Eszter, Szobácsi Gergő, a Szomszédnéni Produkciós Iroda, Szupkay Viktor, Tóth 
Edu. 
 
Vendégeink többek között Bödőcs Tibor, Fábry Sándor, Kormos Anett, Laár András, Puzsér Róbert és 
Winkler Róbert. 
  
A DEKK-projektben vendégművészként  vesz részt Sipos Vera, Stefanovics Angéla, Bánki Gergely, 
Keszég László, Mészáros Béla, Kocsis Gergely, Dankó István, Lengyel Tamás, Bata Éva, Jankovics Péter, 
Szabó Zoltán, Ficzere Béla és Vinnai András. 
 

c. Játszóhelyek 
 
A játszóhelyeinket a Facebook locations (helyi oldalak menüpont) funkciójával lehet megtalálni a 
színház Facebook oldalán.5 
Budapesten saját helyszíneink mellett rendszeresen játszunk az alábbi helyszíneken: 

• Thália Színház (Arizóna Stúdió) 

• Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház 

• Budapest Kongresszusi Központ 

• Erzsébetligeti Színház 

• Csili 

• MOM Kult 
 
Vidéki helyszíneink száma meghaladja a százat, valamennyi megyeszékhelyen és jelentősebb városban 
szervezünk előadásokat.6  
 

d. Műsortervezés 
Az évadtervezés a műsorstruktúra rendkívül összetett mivoltára tekintettel több fázisban zajlik 
(számos helyszín, előadó és előadás tervezése okán). Elsőként az új bemutatók meghatározása történik 
meg, majd ezek próba- és kommunikációs időszakán meghatározása, ezt követi a székhelyi előadások 
tervezése illetve a jóval előre lekötendő helyszínek tervezése, majd valamennyi további vidéki helyszín 
egyeztetése. Az előadások meghirdetése 3-4 hónappal előre történik, de vannak előadások, amik már 
az előadás időpontja előtt 6-8 hónappal elérhetővé válnak (pl. Dumafüred fesztivál jegyei vagy a 
szilveszteri előadások, nagyobb helyszínek). A más színházakban játszott előadások egyeztetése és 
meghirdetése a 2 hónapos színházi protokollt követi.  
 

                                                      
3 https://dumaszinhaz.hu/fellepok-tarsulat/ 
 
4 https://dumaszinhaz.hu/fellepok-vendegek 
5 https://www.facebook.com/pg/dumaszinhaz/locations/?ref=page_internal 
6 https://dumaszinhaz.hu/wp-content/uploads/2019/03/2018_DNS_eloadasok.pdf (Részletes helyszínre 
lebontott adatok ezen a linken érhetők el honlapunkon.) 

https://dumaszinhaz.hu/fellepok-tarsulat/
https://dumaszinhaz.hu/fellepok-vendegek
https://www.facebook.com/pg/dumaszinhaz/locations/?ref=page_internal
https://dumaszinhaz.hu/wp-content/uploads/2019/03/2018_DNS_eloadasok.pdf
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e. Műsorok írása, a próbák 

Az alkotói folyamat a stand-up előadások esetében eltérő a klasszikus színházi előadásoktól és 
egyénenként is különböző. Az előadásokat 3-5 hónapos írói folyamat előzi meg, amelyek közös 
konzultációkból, ötletelésekből, kisebb csoport előtti próbákból állnak, majd ezt követi 2-4 főpróba 
vagy tesztelőadás, ami alapján a bemutatóra az előadás elnyeri szinte végső formáját. Ezt követően 
is azonban az előadás a művészeti vezető és a közönség visszajelzései alapján folyamatosan 
változhat, bővül vagy esetenként a nem működőképes részek kiesésével rövidül. A szövegek szerzője 
az estek döntő többségében maga az előadó, ez adja az előadások személyes, hiteles hangvételét. 
 

f. Jegyértékesítés, törzsvásárlói rendszer és a honlap működése 
Jegyértékesítésünk 78%-a történik online, ami figyelembe véve a számos vidéki helyszínt rendkívül 
magas arány. Ennek köszönhető, hogy nézőink nagy része egyedileg azonosítható, jegybevételünk 
rendkívül transzparens, és a tavalyi év során módosított, GDPR-kompatibilis adatvédelmi 
szabályzatunknak7 köszönhetően a hirdetések optimalizálása területén is jól használható.  

Az oldalunkon az egész országra kiterjedő online törzsvásárlói rendszer működik.8 Bizományosi 
jegyeket csak a vidéki helyszíneken a helyi értékesítésben használunk, főként technikai okokból, ennek 
aránya kevesebb mint 13%. Ez valójában a helyi jegypénztári értékesítést reprezentálja vidéki 
helyszíneinken. 

Honlapunk technikai hátterét az Interticket biztosítja, az előadások adatait központilag töltjük 
fel, így maga a jegyértékesítő oldal (dumaszinhaz.jegy.hu), a színház saját oldala (dumaszinhaz.hu), a 
jegyértékesítő aggregátor oldal (jegy.hu) és a jegyirodák saját online oldalai is egy központi 
adatbázisból kapják az információt, továbbá egyes programoldalak is ehhez csatlakoznak közvetlenül 
(port.hu). Ennek köszönhetően a változó információk minden platformon rövid késleltetéssel 
megjelennek és az adatbázis frissítésére fordított idő is drasztikusan csökkent. Ezt a megoldást ismerte 
el a Magyar Marketing Szövetség 2017-ben az Év Honlapja díjjal. Ennek köszönhetően a 
Dumaszínháznál nem működik klasszikus szervezési osztály, a jegyek értékesítését marketing 
segítségével oldjuk meg. 
  

g. Marketing és PR 
A cég marketingje hatékonysági és környezettudatossági szempontokból szinte kizárólag online 
felületekre fókuszál. A fővárosban 2018-ban a Fidelio különszámaként jelent meg (évi 4 alkalommal) 
műsorfüzetünk és szórólapot nem használtunk, csak kivételes esetekben, vidéken és nyári szabadtéri 
fesztiválunk, a Dumafüred esetében még alkalmazzuk a plakátokat és az újsághirdetéseket illetve a 
rádiószpotokat, de ezek szerepe egyre csökken a marketingmixben a magas holtszórás miatt. 
 A közönséggel való erős kapcsolatot jól jelzi, hogy a Dumaszínház Facebook oldalának9 
276.000 kedvelője és 269.000 követője van, ami a hazai színházak között a legmagasabb, ez nem 
tartalmazza azonban az előadóművészek és a helyi oldalak kedvelőinek a számát, amivel összesen 
1.000.000 kedvelő körül jár a Dumaszínház. 
 Ezen kívül YouTube csatornánkon10 számos előadást és előadásrészletet tettünk elérhetővé, 
amelyek nézettsége egyes videóknál már szintén meghaladja az 1.000.000-t, a feliratkozók száma 
pedig a csatornán a 38.000 főt. 
 A Viberrel kötött együttműködési megállapodás keretében elsőként indítottunk Public 
Channelt, majd mi teszteltük az elsők között a Community (közösség) funkciót is (követők száma 
78.000), matricacsomagjaink a színházak között elsőként kerültek az online piactérre. Instagramon 

                                                      
7 https://dumaszinhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
8 https://dumaszinhaz.hu/torzsvasarloi-rendszer-szabalyzata/ 
9 https://www.facebook.com/dumaszinhaz/ 
10 https://www.youtube.com/user/dumafilmszinhaz 
 

https://dumaszinhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://dumaszinhaz.hu/torzsvasarloi-rendszer-szabalyzata/
https://www.facebook.com/dumaszinhaz/
https://www.youtube.com/user/dumafilmszinhaz
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11.400 követője van a Dumaszínháznak. Az összes fenti felületet organikusan és hirdetésekre is 
használjuk. 
 Hirdetési kampányokat futtatunk ezen kívül az AdWords rendszerében a Google-nak.  

A 2018-as évben elvégeztük az egyik legátfogóbb márka- és piackutatást kvantitatív és 
kvalitatív módszerek kombinációjával a TNS-Hoffmann piackutató cég bevonásával, amely kiterjedt a 
DEKK projektre, a Dumaszínházra, valamint egy külön kutatás keretében a stand-up európai helyzetére 
és piaci viszonyaira. 
 Fontos szerepet tölt be az ügyfélkezelésben a Talkabot cég által fejlesztett chatbotunk, amivel 
ügyfélszolgálati tevékenységünk nagy részét sikerült automatizálni a mesterséges intelligencia 
bevonásával. 
 A 2018-as évben jelentős változtatásokat hajtottunk végre a PR-ban is, amelynek a célja az 
olvasók közvetlen elérése volt, illetve olyan minőségi tartalmak létrehozása, amelyek 
kommunikációban organikusan is elérik nézőinket. Ezt három fős újságíró csapatunk végezte, 
amelynek létszáma 2019-re 2 főre csökkent. 
 A honlap látogatottsága 2018-ban 1,4 millió fő volt, akik 2,3 millió munkamenetet hajtottak 
végre, ez az előző évhez képest 26%-os növekedést jelentett. 2,93%-kal csökkent a visszafordulási 
arány, az oldalmegtekintések száma viszont 30%-kal nőtt. Az online bevételek ezalatt 34%-kal 
növekedtek, az általános kereskedelmi konverziós arány pedig elérte a 3%-ot, a kampányok 
hatékonysága 19%-kal növekedett. 
 Hirdetéseink filozófiája az élménymarketing, cserében marketing üzeneteink meghallgatásáért 
élményt kapnak felhasználóink, amit remekül igazolt vissza többek között karácsonyi jegyvásárlási 
akciónkról szóló videónk, amelynek csak Facebookon 2,8 millió nézője volt11, elhanyagolható hirdetési 
költséggel. 
 

h. Együttműködések 
 
A Dumaszínház hisz az együttműködésekben, mivel csak így tud eleget tenni a folyamatos megújulási 
nyomásnak. A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel és a Gólem Színház Nonprofit Kft.-vel 
évek óta működik együtt, ami a támogatási rendszer változásai és kiszámíthatatlansága ellenére is 
folyamatosan növekvő nézőszámot eredményezett az ezen kooperációk keretében bemutatott 
előadások esetében. Az előre tervezhető évadok főként annak voltak köszönhetők, hogy a korábban 
jelzett gazdálkodási filozófiának köszönhetően nem volt szükség az előadások cash-flow alapú 
ütemezésére, hanem optimális időpontban lehetett azokat bemutatni.  
 Remekül mutatja ezen együttműködések mélységét és hatékonyságát, hogy 2018 márciusa és 
december között 60 előadást játszottunk le ezen együttműködések keretében, amelyekre 6797 jegyet 
értékesítettünk.  
 Részt vettünk továbbá a Színházak éjszakája rendezvényén is. 
  

                                                      
11 https://www.facebook.com/dumaszinhaz/videos/1744762855558434/ 
 

https://www.facebook.com/dumaszinhaz/videos/1744762855558434/
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DEKK Színház - Füge Produkció: 40! avagy véges élet 
 

1111 1200 1111 8 
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1 
   

DEKK Színház - Füge Produkció: A csatorna 2018.11.05. 300 300 300 2 
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1 
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DEKK Színház - Füge Produkció: A férfiak szexuális világa 
 

1049 1050 1049 7 
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DEKK Színház - Füge Produkció: A politikusok lelki világa - 
Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek 
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DEKK Színház - Füge Produkció: A szerelem zsoldosai 
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DEKK Színház - Füge Produkció: Garázsbanda 
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DEKK Színház - Füge Produkció: Fear the Szaknévsor 
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DEKK Színház - Füge Produkció: Első kétszáz évem 2018.03.21. 370 407 370 6 
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DEKK Színház - Füge Produkció: És a függöny felhördül - 
Színészek vallanak... egymásról 
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DEKK Színház - Füge Produkció: Magyar nátha 2018.04.06. 736 750 736 5 
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DEKK Színház - Füge Produkció: Vojáger 2018.07.25. 442 450 442 3 
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Dekk Színház - Füge Produkció - Gólem Színház 
bemutatja: Kiválasztottak 

2018.09.30. 592 600 489 4 
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Dekk Színház - Gólem Színház bemutatja: Zs-kategória - 
önfeledt zsidózás revüvel 

 
863 1040 833 5 
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i. Tehetségkutatás, képzés, programok és pályázatok 
A Dumaszínház jelentős hangsúlyt fektet a tehetségkutatók szervezésére, 2018 márciusa és 
decembere között 10 tehetségkutató szervezett (Fiatal Félőrültek Fesztiválja címmel), amelyen száznál 
is többen mérették meg magukat. A tehetségkutatót 2004 óta rendezi meg rendszeresen a 
Dumaszínház, amely alatt több mint 3500 fellépő fordult meg ezeken. 
 
 A tehetségek részére a Dumaszínház az alábbi képzéseket és programokat biztosítja 
ingyenesen: 

• képzések, amelyek az írásra és az előadásra fókuszálnak (előadások és kiscsoportos, 3-4 fős 
workshopok keretében) 

• mentor rendszer (Litkai Gergely és Németh Balázs által működtetett program, amely az 
anyagok elkészülésében és utána az anyagok folyamatos visszanézésében is fejlesztésében 
nyilvánul meg, heti rendszerességgel) 

• Nemzetközi workshopokon való részvétel (lásd j. pont) 

• addiktológiai és pszichológiai, valamint egészségügyi program (szűrővizsgálat) - a hazai 
színházak között egyedülálló program, amely az előadóművészeti ágazatot kiemelten sújtó 
problémák kezelésével és megelőzésével, intézményszintű kockázatkezelésével foglalkozik 

• beszédtechnika és szükség esetén logopédia, kiscsoportos és egyéni foglalkozás keretében 
 
Ezen kívül az új, pályakezdő fellépők részére biztosítja számos vidéki helyszínre való eljutást valamint 
a fővárosi helyszíneken a fellépést, továbbá 2018-ban megszervezte az UniComedy sorozatot, 
amelyről korábban már szóltunk. A hazai gyakorlat nem követi a nemzetközi gyakorlatot, ahol ezen 
fellépésekért a humoristák nem kapnak ellenszolgáltatást, a Dumaszínház ezen estek esetében kivétel 
nélkül fellépti díjat fizet, mivel csak így biztosítható, hogy a viszonylag szűkös fellépői merítésből minél 
többen tudjanak előre lépni, megtartani motivációjukat és elkerülni azt, hogy pályaelhagyóvá váljanak. 
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j. Nemzetközi együttműködések 
A Dumaszínház régebb óta építi kapcsolatai a nemzetközi stand-up közösséggel, évekig a Dumaszínház 
adott helyet hazai és nemzetközi fellépők közreműködésével a British Councillal közös angol nyelvű 
stand-up comedy esteknek (2011-től Stand-up Express néven), amelyet a Comedy Central csatornával 
közös angol nyelvű, de közép-európai humoristákat bemutató műsor keretében rögzítettek is12. 2017-
ben indultak meg a nemzetközi workshopok, amelyek célja a nemzetközi tapasztalatok hazai 
hasznosítása volt, 2017-ben Dél-Afrikából Jason Goliath, a helyi stand-up szcéna egyik meghatározó 
alakja, az Egyesült Államokból pedig Matt Davies és Mick Betancourt érkeztek egy 3 napos workshopra, 
amelyről videofelvétel is készült a humoristáknak. A workshop tematikája, a történetmesélés, az 
improvizáció és a különböző színpadi attitűdök voltak. Színházunk egyébként már 2015-ben felkerült a 
The Guardian kulturális programokat felvonultató budapesti listájára.13 

2018-ban bővült a célközönség is, mivel a workshop egyrészt egy saját közép-európai 
humorgálával is bővült, amelynek anyagát egy masterclasson használták fel a fellépők, és a hazai 
humoristákon kívül lengyel, szerb, szlovén, bosnyák, horvát és montenegrói humoristák is részt vettek 
a workshopon. Célunk ennek a hagyománynak a továbbvitele 2019-ben is. A workshop külföldi előadói 
a brit Dave Thompson, John Gordillo és Geoff Whiting, valamint a szlovén Tin Vodopivec voltak. A 
workshop a persona (színpadi személyiség) kérdését járta körül, illetve foglalkozott a helyi promóciós 
lehetőségekkel, a nem-tipikus stand-up formátumokkal, az új trendekkel, valamint az angol nyelvű 
stand-uppal nem angol anyanyelvű előadók számára, illetve a poénok szerkezetével és típusaival. 

 
k. Technikai háttér 

A Dumaszínház technikailag megpróbál folyamatosan up-to date lenni minden területen. 
Telefonközpontunk felhőalapú, adatainkat egy szerverteremben tároljuk, IT biztonságunkat rendkívül 
fontosnak tartjuk, a GDPR előírásaival összhangban. Számlázásunk teljes mértékben online, az ezt 
alátámasztó szerződéseket a gyakori NAV-ellenőrzések miatt digitalizáltuk, így a hatóságokkal 
hatékonyan, gyorsan és teljes körűen együtt tudunk működni. Különösen büszkék vagyunk rá, hogy 
szervezetünk működése során jelentős adóhatósági megállapítás nem történt. Bírságot nem szabtak ki 
ránk, köztartozásunk nincsen.  

A székhelyi előadásokat automatikus kamerarendszer rögzíti, amelyen egy NAS-szerveren 
elérhetők fellépőinknek és a művészeti vezetőknek, így folyamatos a minőség kontrollja, valamint 
lehetséges az előadások visszanézése. Mindkét termünkben lehetséges a kivetítés, amelyet számos 
előadáson használunk is, a termek kialakításában építész végzettségű fellépő kollégáink (Kőhalmi 
Zoltán és Tóth Szabolcs) konzultáltak a tervezővel, így a fellépői igényeket is maximálisan ki tudtuk 
elégíteni. 

 
l. Munkavállalók és vállalkozók 

A Dumaszínház a napi működtetésben résztvevő munkatársait munkavállalóként alkalmazza, 
különösen ügyelve a munkaügyi szabályok betartására, a túlórák utáni pótlékok pontos megfizetésére. 
Az előadóművészek vállalkozóként kerülnek kapcsolatba a Dumaszínházzal vagy közvetlenül vagy az 
őket képviselő céggel kötött átfogó szerződés alapján. A munkaviszony esetükben a jelentős 
szezonalitás és speciális körülmények miatt nem kivitelezhető. 
 

m. Gazdálkodásunk 
A Dumaszínház gazdálkodásának fő jellemzője volt, hogy a stand-up projektek magasabb árrésű 
előadásai által megtermelt eredményt fordította színházi projektjére (DEKK-projekt), gyermekszínházi 
projektjére, valamint szakmai programjainak a megvalósítására, illetve a működési eredményből 

                                                      
12 https://port.hu/adatlap/film/tv/stand-up-express-stand-up-express/movie-157817 
13 https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/30/budapest-hungary-insiders-cultural-guide-hedonism-

ruins 
 

https://port.hu/adatlap/film/tv/stand-up-express-stand-up-express/movie-157817
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/30/budapest-hungary-insiders-cultural-guide-hedonism-ruins
https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/30/budapest-hungary-insiders-cultural-guide-hedonism-ruins
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képezett eredménytartalék fedezte a TAO folyósításának egyenlőtlen eloszlása miatt cash-flow 
gondokat. 
 A működés támogatására saját CRM és vállalatirányítási valamint tervezési rendszert 
használunk, a könyvelőprogram SQL szerveralapú, így minden dolgozó hozzá tud férni, akár 
adatrögzítés, akár adatlehívás céljából. Ennek megfelelően gazdasági információink naprakészek, amik 
a hektikus gazdasági környezetben is megbízható tervezést és előrejelzést tesznek lehetővé. 
 A 2018-as esztendőben bevételeink elérték (TAO-val együtt) az 1,46 milliárd forintot, ebből 
902 millió forint a jegyárbevétel, kiadásaink pedig 1,40 milliárdforintot tettek ki, így üzemi 
eredménnyel tudtuk zárni az előző évet, ami a 2019-es forráshiányos állapotban tartalékként szolgál. 
Gazdálkodásunk legnagyobb tétele az előadóművészek tiszteletdíja, amely a 2019-es váltásnál hagyott 
mozgásteret a megtakarításokra.  
  

3. Művészi hitvallásunk 
 

a. A Dumaszínház ars poeticája 
A Dumaszínház létrejötte óta elsődleges feladatának a stand-up comedy műfaj meghonosítását, 
valamint a kabaré műfaj megújítását tűzte ki célul. A műfaj sajátosságaiból adódóan számos fontos és 
aktuális kérdéssel foglalkozik, és juttatja el ezeket nézők százezreihez, akik sokszor más színházi 
produkcióval nem is kerülnek kapcsolatba.  A gyerekvállalás nehézségeitől és szépségeitől kezdve az 
oktatáson át egészen a matematikáig járják körbe azon témákat, amelyek a nézőket foglalkoztatják.  

Ahogy Sheila Lintott fogalmaz Miért (ne) filozofáljunk a stand-up comedyről14 című 
tanulmányában: „A stand-up comedy új kontextust kínál, amelyben a filozófus felfedezhet és 
újraértelmezhet tradicionális kérdéseket a művészetfilozófiában, és ha így tesz, ezzel mind a stand-up 
comedyre, mind a tradicionális kérdésekre új fényt vethet.”  

A Dumaszínháznak ez a célja magával a műfajjal kapcsolatban is: a kezdeti bizonytalan lépések után 
egy új, közvetlen színpadi műfaj létrehozása, amely súlyos témákat tud könnyedén kezelni; saját 
fontosságtudata és túlzott komolysága nélkül tud lényeges kérdéseket feltenni és a társadalmi vita 
színtereként szolgálni. A műfaj megismerése és megismertetése után következő feladatunk a műfaj 
kereteinek megtöltése tartalommal, a társadalmi felelősségvállalás és a műfaj kereteinek tágítása. 

Fontosnak tartjuk ezen kívül a kabaré műfaj hagyományainak megőrzését, ám nem spirituszba 
helyezett példányként, hanem élő, a mára reflektáló és a kortárs színház eszköztárával operáló 
formában. 

Az aktualitások feldolgozásánál törekszünk arra, hogy elfogulatlanul és naprakészen foglalkozzunk 
ezekkel a témákkal. 

Művész hitvallásunkon belül a DEKK projekt célja specifikusabb. 
 

b. A DEKK-projekt ars poeticája 
Az emberi faj arra hivatott, hogy remekül szórakozzon ezen a bolygón. Valljuk, hogy a társadalmi 
problémák terén a humor eszközeit felhasználva új, sohasem látott megoldások születhetnek. 
Leszögezzük továbbá, hogy képesek vagyunk megújítani a színházművészet legvitatottabb műfaját, 
amelyet régen kabaréműsornak hívtak, ma pedig szkeccselőadásnak nevezünk. Produkcióinknak hála 
a világ hamarosan sokkal viccesebb hely lesz, míg végül elérjük végső célunkat, amikor is az újszülöttek 
nem felsírnak majd, hanem felnevetnek.  
 

                                                      

14 https://digitalcommons.bucknell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=fac_books 

„Stand-up comedy offers a new context within which philosophers could explore and revisit some of the 
traditional issues in the philosophy of art, doing so may shed light on both the art of stand-up comedy and on 
the traditional issues themselves.”  

 

https://digitalcommons.bucknell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=fac_books
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A DEKK alkotóközössége a Dumaszínház és a Jurányi Közösségi Produkciós Inkubátorház 
együttműködésében hoz létre produkciókat, amelyek a modern prózai és zenés színház formanyelvét 
ötvözik a klasszikus kabaré műfajával. Kissé sarkítva úgy határozhatnánk meg magunkat, hogy 
színházat csinálunk, de az unalmas részek nélkül.  
 
Bár állandó társulattal nem rendelkezünk alkotóközösségünk mégis masszív bázissal bír. 
Munkamódszerünk nem húz éles határvonalat színészek és alkotók közé. Próbafolyamataink az adott 
előadás köré szerveződő csapat beszélgetéseivel, ötleteléssel kezdődnek. A bemutatni kívánt témákat 
pedig kutatásokkal, szakértők bevonásával dolgozzuk fel. Mivel elsődleges célunk a szórakoztatás, 
igyekszünk olyan területeket feltérképezni, amelyek a társadalom egészét érintő kérdéseket vetnek 
fel. Talán túlontúl komolynak tűnnek az előbbi mondatok, ha a kabaré műfajára gondolunk, de a humor 
önmagában is komoly műfaj. Arányérzék, ritmusérzék, kíméletlen önkritika és folyamatos megújulás 
szükségeltetik hozzá.  
 

4. A DEKK-projekt 
 

A DEKK keletkezése 2012-ig a Thália Színház hajdani Mikroszínpadán bemutatott A humor forrása 
darabig nyúlik vissza, amely épp az imént említett kényes egyensúlyokat kívánta górcső alá venni. A 
produkció két kabarészerző abszurd kalandjain keresztül kalauzolta el a nézőt a műfaj legmélyebb 
kérdéséig: Mi az, ami vicces, és mi az ami nem? És ami vicces, az miért vicces és ami nem az, az hogyan 
lehetne mégis az? Az előadásnak természetesen akadtak kritikusai és rajongói egyaránt, ahogyan 
minden produkciónak. Közösségünk művészei estéről-estére, bemutatóról-bemutatóra vonják le a 
tanulságot, hogy még jobb produkciókat hozhassanak létre, hiszen a humor ingoványos terület. A 
szakmai felkészültségen és a kemény munkán kívül mindig szükségeltetik hozzá egy szikra, amely 
kiemelheti a produkciót a szórakoztató termékek piacán.  
 
Ezen inspiráció és Kárpáti Péter dramaturg javaslata alapján (aki projektenkénti alkotóközösségek 
létrehozását javasolta, akik aztán darabokat hoznak létre íróként és előadóművészként) született első 
bemutatónk, A férfiak szexuális világa 2013-ban. A témafelvetés kényes mivolta miatt sikerre és 
bukásra egyaránt lehetett számítani. Ugyanakkor olyan területet sikerült megcélozni, amely 
mindenkinek felkeltette az érdeklődését. Az előadás már a századik jubileumához közelít. Jelenetekkel, 
élőzenés dalbetétekkel és versekkel mutatja meg a férfiagy működését, illetve annak alkalmankénti 
teljes leállását. A produkció számos fesztiválon megfordult, és amellett, hogy állandó teltházzal megy 
a Jurányi Házban, vidéken is népes rajongói bázisra tett szert.  
 
Az alábbiakban eddigi bemutatóinkról olvasható néhány mondat, amelyből kiderül, hogy 
alkotóközösségünk olyan társadalmi jelenségeket, feszültségeket és élethelyzeteket választ témául, 
amelyek a szórakoztatás mellett az emberi létezés kikerülhetetlen kérdéseire is válaszokat keresnek.  
 
40, avagy édes élet (2014) 
 Az abszurd jelenetekből álló összeállítás a negyedik x-hez közelítő ember groteszk félelmeit 
mutatja be. A darab azzal a kényes időszakkal foglalkozik, amikor a test és a szellem már kezd a 
kellemetlenségek elviselhetetlenül szórakoztató tárházává válni, és az ember előtt ajtót nyit a 
kapuzárási pánik.  
 
Kaputt (2015) 
 A szkeccselőadás a halál témáját járja körbe, és a humor eszközeivel próbálja meg kiemelni a 
tabutémák közül, hogy a mindennapi kultúra diskurzusának részévé tegye ezt az emberi elme számára 
szinte felfoghatatlannak látszó jelenséget.  
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A szerelem zsoldosai (2015) 
 A zenés kamaraelőadás a párkapcsolatok témáját vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy 
hogyan és miért jönnek létre és mennek tönkre a kapcsolatok férfiak és nők között. Hogy milyen kémiai 
elemek hatják át az első randevút, és hogy mi a titka a rövid házasságnak.  
 
Szóvirágok édes nyelvédesanyánk paradicsomi édenkertjéből (2015) 
 A klasszikus mesék sémája alapján írt színműben a magyar nyelv megmentése a cél. 
Bernadettnek, a magyar nyelv felkent őrének találnia kell egy emberpárt, akiket még nem fertőzött 
meg a nyelvi torzulások és a helytelenül használt ragok keserve.  
 
Elhanyagolt férfiszépségek (2015) 
 A rendhagyó mozgásszínházi előadás egy kifejezetten alacsony és egy még lefejezetten is 
magas férfi párharcát mutatja be a klasszikus némafilmek világát idézve. Az egyetlen előadásunk 
amelynek nem volt szövegkönyve.  
 
ZS-kategória – önfeledt zsidózás revüvel (2015) 

Gondolkozott-e már azon, hogy ha bármit, de bááármit megkérdezhetne a zsidóktól (vagy a 
zsidókról), akkor mi lenne az? A magyar közélet és az internet leggyakoribb kérdéseit vettük elő, és 
adtuk a legkóserebb kortárs magyar írók kezébe, hogy alkossanak nagyot. Miért szeretik a zsidók 
annyira a pénzt? Mikor akarják a zsidók átvenni a hatalmat a világ fölött? Hány millió zsidó él 
Magyarországon és mennyire veszélyesek az ország biztonságára? Az elkészült jelenetek, versek, dalok 
és táncok segítségével színházunk főzsidója, elnézést főrendezője és színészei adják meg a választ. 
Ne majrézzon, mi dafke brahizunk, nem lesz córesz és, ha mázlija van, együtt smúzolhat a haverokkal! 
(Gólem színházzal koprodukcióban) 
 
Belül semmi (2016) 
 Egy minden szempontból felfújható elemekből álló kabaréműsor, amely az ürességtől való 
félelem okozta hiányt hívatott feltölteni, betapasztani, ugyanakkor elmélyíteni.  
 
És a függöny felhördül (2016) 
 Az szkeccsekből és stand up-okból álló előadás a színészi életvitel küzdelmes bugyrait mutatja 
be, és elkalauzolja a nézőt a kulisszák mögé, ahol a színészek végre önmaguk lehetnek, és rengeteget 
pletykálhatnak egymásról.  
 
Fear the Szaknévsor (2016) 
 A produkció a hazai szolgáltatói szektor ügyes-bajos dolgait mutatja be rövid jelenetek 
formájában, miközben lerántja a leplet a duguláselhárítók, lakatosok, vezetőoktatók és babysitterek 
titkos mesterkedéseiről.  
 
Garázsbanda (2017) 
 A koncertszínház a rockzenészekről alkotott közhelyeket erősíti meg és hitelteleníti el, 
valamint megmutatja, hogy miért álmodoznak a kamaszok arról, hogy rocksztárok lesznek.  
 
Felolvasószínházi előadások (2017) 
 Termékeny írói műhelyünk a színházi produkciókon kívül is munkálkodik, amelynek 
eredményeképpen hagyományos felolvasóesteket tartottunk a következő témákban: a cinizmus egyre 
nagyobb térhódítása a világban; a tudomány és a science-fiction kapcsolata, valamint a szülő-gyerek 
viszony. Ezek az előtanulmányok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy visszajelzéseket kapjunk a 
munkánkról, és tesztelhessük írói műhelyünk fejlődését, jelenetírói technikáink hatásmechanizmusát. 
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Díjaink:  
 
2015.  40, avagy édes élet - Vidor Fesztivál (Legjobb kvartett) 
2016.  A szerelem zsoldosai - Vidor Fesztivál (Legjobb díszlet - Kálmán Eszter) 
 Elhanyagolt férfiszépségek - Vidor Fesztivál (Különdíj) 
2017.  Fear the Szaknévsor - Vidor Fesztivál (Legjobb kamaraszínpadi előadás) 
2018.  Garázsbanda - Vidor Fesztivál (Különdíj) 
 

5. A DEKK projekt 2018-ban 
 
2018-ban a DEKK pályázatot hirdetett színházi produkciók létrehozására15. Olyan pályaműveket 
vártunk, amelyek új megvilágításba helyezik a vígjáték műfaját. A három győztes pályamű végső 
formáját szakmai segítségünkkel, de teljes mértékben önállóan hozták létre a díjazottak.  
  
A csatorna című előadás egy televízió működésébe enged bepillantást, amelyen az ügyefogyott 
gyerekműsoroktól kezdve, az unalomig ismételt folytatásos teleregényeken keresztül a tényferdítő 
hírműsorokig szinte minden megtalálható. A színdarab görbe tükröt tart a mai magyar médiavilágnak.  
    
Játsszák: Kuna Károly, Egger Géza, Fekete Ádám, Göndör László, Hajmási Péter 
Írta és rendezte: Fekete Ádám és Laboda Kornél 
  
A Kiválasztottak című produkció egy társadalmi szatíra, amely azt a groteszk helyzetet veszi 
kiindulópontnak, hogy a zsidó népesség teljes egésze eltűnik a bolygóról egyik napról a másikra 
tisztázatlan űrt hagyva maga után az összeesküvés elméletek sűrű szövevényében.  
   
Írta: Kiss Judit Ágnes, Maros András, Nényei Pál, Szabó Borbála 
Játsszák: Egri Márta, Katona László, Nádasi Iván, Tasnádi Bence, Sipos Vera 
Rendezte: Borgula András 
 
Az Estihajnalka egy valószínűtlen család életét tárja a nézők elé, kiknek életét mélyen áthatja a 
klasszikus mitológia és furcsa párválasztási szokásaik egyre furább leszármazási láncolatokhoz 
vezetnek.  
 
Írta: Zsigó Anna, Kárpáti Pál 
Játsszák: Dióssi Gábor, Formán Bálint, Páder Petra, Rajner-Micsinyei Nóra, Szabó Zoltán 
Rendezte: Kárpáti Pál 
 
 
A 2018-as évadban további bemutatóink a következők voltak: 
 
Magyar Nátha 
 Történelmi science-fiction a magyar géneket fertőző vírusról, amelyet egy megkérdőjelezhető 
tudós sajátos módszerrel próbál megállítani, s miközben a túlélésért küzd, a néző végig izgulhatja a 
magyar történelem sorsfordítóan humoros eseményeit.  
 
Írták: Fehér Gáspár, Fehér Boldizsár, Litkai Gergely 
Díszlet, jelmez: Juristovszky Sosa 
Játssza és rendezte: Dankó István, Kocsis Gergely, Vinnai András 
 

                                                      
15 http://kultura.kreativeuropa.hu/content.php?hle_id=38635 
 

http://kultura.kreativeuropa.hu/content.php?hle_id=38635


 - 12 - 

A politikusok lelki világa 
 A szkeccselőadás a sokak által gyűlölt emberfaj, a politikus számára kíván légből épült 
mentsvárakat kreálni, miközben a világ leghiszékenyebb szavazóját is kérdőre vonja, hogy levonja a 
végső következtetést: a politika következetlen.  
 
Írták: Vinnai András, Litkai Gergely, Znajkay Zsófia 
Dramaturg: Enyedi Éva 
Látványtervező: Fekete Anna 
Játsszák: Hay Anna, Bánki Gergely, Egger Géza, Szabó Zoltán 
Rendező: Bánki Gergely 
 
Első kétszáz évem 
 Az életrajzi monodráma, Királyhegyi Pál azonos című írása alapján készült. A magyar 
kabarévilág jellegzetes figurájának kalandos életét mutatja be a szerzőre jellemző szélsőségesen 
optimista hangvételben.  
 
Írták: Királyhegyi Pál - Bánki Gergely - Szabó Zoltán 
Zeneszerző: Csizmás András 
Díszlet: Jankó Mátyás, Kovács Tamás 
Játssza: Szabó Zoltán 
Rendezte: Bánki Gergely 
 
Vojáger 
 A misztikus párkapcsolati dráma a budapesti kertvárosi életet mutatja be egy hétköznapi pár 
nem mindennapi kalandjain keresztül, miközben választ keres az örök kérdésre: Miért rettegünk 
mindig valamitől, ahelyett, hogy boldogan élnénk.  
 
Írta: Vinnai András 
Díszlet: Cziegler Balázs 
Jelmez: Sinkovics Judit 
Zeneszerző: Zságer-Varga Ákos 
Játsszák: Bánki Gergely, Keszég László, Nádasy Erika, Olasz Renátó, Stefanovics Angéla 
Rendező: Keszég László 
 
 

6. Stand-up és gyermekszínházi bemutatók 2018-ban 
 

Előadás címe Színházi bemutató 
időpontja 

Leírás 

Könnyűbulvár 2018. 01. 24. Palvin Barbi bikiniben mászta meg a Mount 
Everestet? Istenes Bence és Csobot Adél 
megosztva kapott fizikai Nobel-díjat? A 
bulvárvilág soha nem áll meg, és 
folyamatosan a legőrültebb sztorikat 
produkálja, amelyek mellett már mi sem 
mehetünk el szó nélkül. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy átfuttatjuk a könnyű- és 
nehézbulvár sztorijait a Dumaszínház 
rendszerén, és meglátjuk, mi jön ki belőle. 
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Ehhez össze is állt a bulvár Dream Team: a 
kétlábon járó celeblexikon Bellus István, a 
géppuskaszájú, mindent azonnal 
lecsapó  Dombóvári István, valamint az ifjú 
Musimbe Dávid Dennis aki jobban imádja a 
pletykákat, mint egy komplett nyugdíjas 
otthon.....Ezt a prominens trojkát pedig 
műsorvezetőként Lovász László fogja egybe, 
és próbálja meg esetenként féken tartani, 
mint ahogy sikerrel teszi ezt a Duma Aktuál 
szereplőivel  is. Szóval, aki szeretne képben 
lenni Berki Krisztián, Ördög Nóra vagy éppen 
a Hajdú-Sarka páros folyó ügyivel, annak 
mindenképpen érdemes lesz a 
KÖNNYŰBULVÁR előadásaira jegyet váltani. 
Utána pedig garantáljuk, hogy a hazai 
bulvárvilág felkészült és kikezdhetetlen 
tudású szakértőjeként fogja elhagyni a 
nézőteret. 

 

Szomszédnéni együtt és külön 2018. 01. 25. A Szomszédnéni Produkciós Iroda 
humoristái – Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs 
–, 15 éve osztoznak a babérokon, és ez az 
„Együtt és külön” munkacímű műsorukban 
sem lesz másképp. Lesz azonban egy 
csavar, két különálló produkció indul el, 
stand up keveredik mozgásszínházzal, 
hangjáték interaktív pillanatokkal – a 
végkifejlet pedig minden, csak nem 
kiszámítható. 
 Bálint Ferencet úgy ismerhettük meg, mint 
aki szervezett már medvelest, átérzi a 
hangvezérlésű telefonos szoftverek 
frusztráltságát, de nem mer kilépni az 
„Eddig nem szeretkeztem kecskével” 
Facebook-csoportból. Most egy merőben új 
oldaláról fog bemutatkozni a közönségnek, 
elmondja legféltettebb titkát: szeret 
félni.  Mások ezért megnéznek egy 
horrorfilmet, felülnek egy hullámvasútra, 
de Bálint Ferenc nem költ olyanra, ami 
ingyen is az övé lehet. Elég, ha arra gondol, 
hogy több millió baktérium tanyázik a 
testén, és még el sem hagyta a lakást. Vagy 
a tudat, hogy az is halálos lehet, ha túl 
kevés vizet iszik, és az is, ha túl 
sokat.  Továbbá az a felismerés sem segít, 
hogy a pokol a többi ember, és ebben 
Rihanna is benne van. Bálint Ferenc a 
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szorongásait viszi színpadra, nem remélve 
feloldozást. 
  
Tóth Szabolcs, a Szomszédnéni Produkciós 
Iroda másik fele, ezúttal a szöveget 
mozgásra és hangokra cseréli, és látszólag 
egy átlagember napját dolgozza fel a reggeli 
készülődéstől az utazáson, a munkahelyi 
problémákon át egészen az esti 
tevékenységekig, megszakítva különböző 
abszurd pillanatokkal, 
csavarokkal.  Indokoltan húsevő 
növényeket és elefántokat is megidéz a 
színpadon, úgy, hogy a műsorában 
mindennek pontos helye, ideje és ritmusa 
van. A humorista a közönségre is 
számít:  velük egy közös szimfonikus művet 
tervez összehozni, ezért arra kéri a nézőket, 
hogy a hangjukat mindenképp hozzák el az 
előadásra  – a hangszerek, vagy legalábbis 
azok dallama biztosítva lesz. Az est során 
egyszer csak egy csodálatos vetítővászon is 
legördül, de erről egyelőre csak ennyit.  

Szex-pénz-rock&roll 2018. 01. 27. Ki ne akart volna híres sztár lenni 
gyerekkorában? 10 évesen, az én kis 
lakótelepi szobám szőnyegpadlója, 
számtalanszor volt a Wembley stadion 
színpada, ahol Freddie Mercuryként 
feszítettem. A többség álmait viszont 
bedarálták a szürke hétköznapok malmai. 
Ez az est azokról szól, akiknek végül mégis 
összejött. Azokról, akik megvalósították 
álmaikat. De biztos olyan ez a világ 
amilyennek álmainkban láttuk? Tényleg 
csak szex, pénz és rock&roll?   

Mennyország Kft. 2018. 02. 10. Nem könnyű ám vidéken élni! No, meg 
meghalni se. Sőt mostanában már egyre 
nehezebb. A temetkezési vállalat is a csőd 
szélére jutott. Az új körzeti orvos olyan 
hatékonyan gyógyítja az embereket, hogy a 
temető már szinte haldoklik. Mihez kezd 
Ricsifiú a kocsma-templom-temető 
szentháromszögben? Hogyan mentsük meg 
a céget, ha senki se akar meghalni? Hogyan 
csináljunk reklámot a temetőnek?   
 
A legviccesebb történetek a Menyország 
Kft. tündökléséről és bukásáról. 
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Életed filmje 2018. 03. 23. Azt mondják, halálod pillanatában lepereg 
előtted életed filmje. Ha buddhista vagy, 
akkor valószínűleg a következő élet 
előzetese is. De ha hihetünk a 
szóbeszédnek, az utolsó pillanatban 
egyszer, utoljára – vagy talán először – 
egyben láthatod az egészet . És amit látsz, 
meg fog lepni: nem egy csavaros játékfilm, 
nem is felzaklató doku – csupán 
összedobált snittek zavaros egymásutánja 
egy bizarr történettel, aminek az eleje 
hiányzik, a befejezése pedig érthetetlen. 
Egy olyan film, ami gyártási terv, 
forgatókönyv és próba nélkül készült, 
amiben a szereplők esetlenül botladoznak 
és improvizálnak, aminek a főszerepére 
senki nem castingolt téged, ahol a rendező 
kiléte talány. Nem vígjáték, nem is tragédia 
– leginkább börleszk. 
Kovács András Péter estje erről a 
börleszkről szól, az egyes életszakaszok 
legnagyobb elhasalásairól, a Vihar a Biliben 
c. estből ismert vicces és elgondolkodtató 
stílusban, az est végére pedig kiderül: 
mindegy, melyikünk filmjét játssza a 
mozigépész, nincs új sztori – csetlés-
botlásaink  emberiek, mélyek és 
egyetemesek.  

Supra Hits Gyülekezete - A 
'90-es évek megkerülhetetlen 

2018. 04. 20. Janklovics Peti bejön, mesél, standuppol. A 
4. percben megemlíti, beleszövi a 
történetbe, mennyire imádta a Smooth 
Criminals-t Michael Jackson-tól, amire Edu 
hirtelen betoppan, felcsendül a dal, 
csontprofi, megkoreografált tánc, zene, 
fények. Főleg az impulzus, a hangulat, a 
mozdulatok a lényeg, de inkább az, hogy 
legyen poén, aztán Peti kimegy, Edu 
folytatja, a közönség pedig már sejti, hogy 
bármelyik pillanatban visszarobbanhat a 
színpadra Peti, vagy ismét Edu, legyen az 
Lambada klip elemzés, üvegezés, 
ruhatárlázadások, citromos Calippo, zselés 
haj, napszemüveg, derékra kötött kockás 
flaneling (nirvanás korszak), Hally-Gally, 
dodzsem, biciklisgatya (női), üvegezés a 67-
es úton alatt, New Kids on The Block 
rajongói klub a cseresznyefán, 
farmerdzseki, telefonon 
hárommásodpercezés, Hyper-Hyper, vagy 
például a profi lassúzók ismertetőjegye, 
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valamint az első suli disco-s csókok 
részletes elmesélése a nézők bevonásával, 
de nem úgy. 
Egy est, ahol aki nem tud brékelni, nem itt 
fog megtanulni, de kedvet sem fog nagyon 
kapni hozzá. 
Egy est, ahol a fiúk megtudhatják, mi jár a 
lányok fejében, a lányoknak pedig nem 
áruljuk el, mi az, amit megtudtunk. 
Egy est, ahol még a kétezres években 
világra jöttek is megbánják, hogy nem 
születtek korábban. 
 
Óh, azok a csodálatos tükörgömbös 
megaparty-k... óh azok a vad csápolások a 
tóparti stégen… óh azok a maratoni 
táncmulatságok egy darab magnó 
kazettából megoldva… Bár ezek a bulik 
általában 22:00-kor (inkább 21:55) sajnos 
már véget értek, a 90-es évek sosem 
fognak!!!  

"A SZEX a lelke mindennek?" 
2. 

2018. 04. 28. A szex mindenkit érdekel? 
Mitől vagyunk bénák az ágyban? 
Tudja milyen gyorsan stíröl végig egy nőt 
egy férfi? 
Egy átlag ember mennyit gondol a szexre? 
Szokott beszélni a szexről, vagy szokott szex 
közben beszélni? 
Sok embert érintenek az egyéjszakás 
kalandok? 
Szexuális tartalommal tényleg bármi 
eladható? 
Mi rossz és mi jó a pornóban? 
Miért káros a „Szürke 50 árnyalata” a nőkre 
nézve? 
Van segédeszköze? 
Milyen segédeszközt próbálna ki? 
Vajon a férfiak nagy része rájön, hogy 
normális, átlagos méretekkel rendelkezik, 
de attól még lehet, hogy béna az ágyban? 
Rengeteg kérdés merülhet fel a szexszel 
kapcsolatban. A két humorista öniróniával, 
őszintén és merészen beszél a szexről, 
gátlásokról gátlástalanul, átfogóan a 
legbensőségesebb öleléstől a pornóig. A 
felszabadító másfél óra után könnyebben 
elfogadjuk önmagunkat, másokat, de még a 
narancsbőrt is. 18 év felett kötelező, káros 
mellékhatása nincs.  
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Szingli'z Night 2018. 11. 11. Csajozás, pasizás, szinglilét. A Dumaszínház 
új műsorában szó lesz egy pár kapcsolatról, 
néhány párkapcsolatról, meg arról is, 
hogyan lehet elvergődni a kacsintástól a 
díványig. Érdemes-e ágyról- ágyra röpködni, 
szünet nélkül vadászni, tölteni, lőni, tüzelni.  

Megyünk a levesbe 2018. 11. 15. Hadházi egész estés szellemi mélyrepülése 
a bulvár hírek, a valóság és a virtuális lét 
ormai közt. 
Gyógyítható-e az információ-függőség? 
Hogyan szokjunk le az álhírekről? Kinek szól 
a rádió?  
Miért tagadjuk, miért nézzük, miért nem? 
Hogyan változik a nyelv? Mi az a vízkóla? 
Befér-e az elefánt a kocsimosóba? 
Kopasztják-e az articsókát? Hogyan kell 
kimosni egy cirkuszi sátrat? 

Na, mi van? - Laár András és 
Besenyő István közös estje 

2018. 10. 04. Na, mi van? 
Erre választ kapnak Önök!!! 
Besenyő T.A. István, azaz Besenyő Terep 
Auta István, valamint Kemenesfalvi Bácsi, a 
Költő, és a Jóságos Edebede Bácsi segít 
majd eligazodni Önöknek! 

Kis esti comedy 2018. 02. 24. A Showder klub felvételeket hosszas 
felkészülési időszak előzi meg. Az alkotói 
folyamat sok időt emészt fel. A humoristák 
mindent beleadva napokat, heteket, 
hónapokat töltenek egy-egy poén 
csiszolgatásával, hogy a televízióba már 
csak a legjobb viccek kerüljenek be. 
Mindenkinek meg van a maga írói 
technikája. Sokan boltba, postára, 
okmányirodába járnak. Kívülről úgy néz ki, 
mintha csak hétköznapi dolgaikat intéznék. 
Valójában azonban furcsaságokra, vicces 
párbeszédekre, konfrontációra vadásznak. 
Sokan hajnalig kocsmákban ülnek 
barátaikkal, hogy meghallgassák, hogy 
milyen problémák gyötrik az egyes 
demográfiai csoportokba tartozó 
egyedeket, és így inspirációt gyűjtsenek. 
Ennek érdekében még alkoholt is 
hajlandóak fogyasztani, hogy teljesen 
elvegyüljenek a társaságban. Van, aki akár 
10-12 órát is alszik egy nap, csak azért, 
hogy a tudatalattijának legmélyebb 
bugyraiba eljutva olyan történeteket hívjon 
elő, melyre éber állapotban nem lenne 
képes. A fellépők élete nem egyszerű. Ha 
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Önök is kíváncsiak az alkotói folyamatra, 
jöjjenek el az előadásra. De egyet kérünk. 
Legyenek csendben. Az előadás hatalmas 
koncentrációt igényel.   
 

Central European Stand-up 
Gala 

2018. 07. 03. Közép-Európa legjobb stand-uposai egy 
estére, angolul. 

Pinokkió 2018. 10. 13. Pinokkió kalandos csavargásáról és a 
szeretet erejéről szól a mindenki számára 
jól ismert történet klasszikus 
feldolgozásban.  

Keménykalap és krumpliorr 2018. 05. 05. "Itt van, megjött Bagaméri, aki a fagylaltját 
magaméri.'" 
És Vele együtt itt van a nyár, indulhat a 
vakáció! De mit tehetünk akkor, ha egy jó 
barátunk beteg és az egész nyári szünetet a 
szobájában kell töltenie? Hogyan vidítsuk 
fel s vonjuk be a játékba, hogy ne veszítsük 
el? Csináljunk neki egy cirkuszt!   

Csoda Óperencián 2018. 04. 02. NE HIGGY A SZEMEDNEK! Rolando a 
varázsló, Rolando a bűvész, Rolando a 
stand up-os és persze két elbűvölő lány 
(Csifó Dorina, Fábián Nikolett), akik mesés 
dallamok segítségével repítik el a nézőt a 
csodák birodalmába 

Szegény ember és a róka 2018. 03. 24. Magyar népmese feldolgozás. Interaktív 
játék bábokkal, népdalokkal, 
ritmushangszerekkel. Hogyan menekül meg 
a szegény ember a medve karmaiból, és 
végül, hogyan sikerül túljárnia a róka eszén. 
A gyerekek aktív részesei a mesének. 

Nyúlkaland 2018. 03. 31. Szívhez szóló mese a bocsánatkérésről , egy 
nyúlcsalád életén keresztül. Vajon a 
felnőtteknek mindíg igazuk van ? Vagy ők is 
tévedhetnek ? Kabalevszky lendületes 
zenéjével. 

Égjen napalm, Budapest! - 
Puzsér Róbert önálló 
előadása 

2019.01.21. 

Puzsér Róbert új önálló estje „Matiné” 
munkacím alatt készült. 
Puzsér szándéka az volt, hogy könnyed és 
bohókás humorral készít több generáció 
számára szórakoztató műsort, mely 
élményt jelent majd kisiskolások, fiatal 
felnőttek és szépkorú apácák számára 
egyaránt. Csakhogy a próbák alatt 
elszabadult valami sötét kegyetlenség. Ahol 
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a hangmérnök tegnap még Halász Judit 
dalait szólaltatta meg, most death metal 
dübörög. Ahol tegnap még Thomas, a 
gőzmozdony pöfékelt, most Pierre 
Woodman abuzál análisan bilincsbe vert 
szűzeket. Ahol tegnap még ByeAlex szavalt 
romantikus verset egy rozmaringból készült 
hintóról, amelyet tücskök húznak, ma 
ByeAlex beleit oroszlánok tépik és 
szaggatják. Ahol tegnap még a magyarok 
kedves és megértő lelki társa, egy ország 
Robikája beszélt, most egy Donald Trumpba 
oltott Tony Montana vesz elégtételt a 
Kárpát-medencében élők bűneiért. Eljött a 
magyar nyelvű humor végzetes órája: 
megérkezett az élőhalottak messiása és 
kezes jószága, a hétfejű, tízszarvú tengeri 
fenevad. Égjen napalm, Budapest! – 
szórakoztatás, kritika és kultúrsokk Puzsér 
Róbert előadásában. 
 

Emberfej, avagy a kicselezett 
mindennapok - Mogács 
Dániel önálló estje 

2019.01.25. 

Mindennapi harcaink és arcaink elemzése. 
Rengeteg humort rejt magában, ha tudjuk 
kívülről szemlélni bénázó, vakvágányon 
száguldozó lényünket. Mogács tipikus 
karaktereket, életszituációkat 
és felesleges gondolatainkat játssza el. Az 
emberek megpróbálják megúszni a 
mindennapok kihívásait. „Álarcban” járnak, 
burokba zárják magukat. Nem megélik, 
hanem megkerülik a pillanatot. A pörgés 
egyre gyorsabb és közben eltávolodunk 
mindentől, amiért érdemes élni... de nem 
kell félni. 
 

Hozzád képest (Edu 36) - Tóth 
Edu önálló estje, vendég: 
Bakó Bence 

2019.01.26. 

Hol tartok most, 36 évesen?  
Hol tartottam, amikor 27 voltam? 
Hol fogok tartani 43 esztendősen? 
Az érettségi találkozódon hamar kiderül, 
hogy albérletben vagy saját magad által 
vásárolt ingatlanban élsz-e, és hogy 
amennyiben az utóbbi, van-e rajta hitel, ha 
van, akkor még mennyi. Azt is hamar 
megtudjuk, kinek hány gyereke van, a 
szingli meg a háromnál több utóddal 
rendelkező egykori osztálytársainkon 
szörnyülködünk egy sort, majd következhet 
a licit arról, hogy kinek boldogtalanabb a 
házassága. (a huszadik érettségi 
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találkozómra párterapeutával és 
ingatlanbecsűssel fogok érkezni) 

Fekete-fehér, igen-nem - 
Badár Sándor és Musimbe 
Dávid Dennis közös estje 

2019.02.16. 

Vajon, hogy van az hogy Dennis az afrikai, 
mégis Sanyi beszéli jobban a szuahélit 
halandzsául? 
Reptéren külön-külön is gyanús külsejűek, 
de együtt még a Pilóta is azt mondaná: na 
ezekkel tutti fel nem szállok!!! 
Vajon Szentesen is tálaltak már fel afrikai 
harcsából halászlevet? 

Kampánypornó - Ceglédi 
Zoltán önálló estje 

2019.02.21. 

2019-ben is kampányról-kampányra izgatja 
magát az ország. Előbb az Európai 
Parlamentet, majd az önkormányzatokat 
termékenyítjük meg. Megint faltól-falig 
kitapétázzák a plakátokkal a köztereket, 
kampányfilmek, szórólapok, tüntetések és 
ellentüntetések jönnek – ki tudja ezt 
követni? 
Ceglédi Zoltán rendet vág a 
kampánykáoszban, felelőtlen pimaszsággal 
kicsúfolja a választási kampány szereplőit, 
jelszavait és kreatív eszközeit. Plakát nem 
marad szárazon! Ha utálja a lakossági 
fórumokat, ezt imádni fogja! Kíméletlen 
kampányanalízis másfél órában, fülledt 
NERotika és nagyon-nagyon szoros 
összefogás. Ki a hülye? Ki hazudik? Mitől 
lehetnek ezek a piros pöttyök? 
2019-ben minden párt csatasorba állítja az 
agytrösztjeit, megméri fókuszcsoporttal, 
kiadja a közvélemény-kutatóknak, hirdeti 
célzottan és szőnyegbombázással, bejön a 
tévén, a Facebookon, az ablakon – de egy 
maroknyi ellenálló a Dumaklubban ezeken 
az esteken azon fog munkálkodni, hogy az 
összes meztelen királyt és királynőt 
leleplezze.  
Ez lesz a KAMPÁNYPORNÓ. 

Megáldjam az autódat? - 
Winkler Róbert önálló estje 

2019.02.27. Azt hiszi, autókat és motorokat tesztelni 
valami mérhetetlenül idillikus dolog? Nem 
is tévedhetne nagyobbat. Lehet, hogy 
egzotikus helyszíneken vezethet érdekes 
autókat, de korán kell kelni, és egyébként 
is, ott a legszörnyűbb dolog, ami élő 
emberre manapság leselkedhet: az 
ötcsillagos szálloda. És akkor még nem 
beszéltünk a szakírót üldöző legkülönfélébb 
autós és motoros szubkultúrákról. Ismerje 
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meg Winkler Róbertet, az embert és 
családapát. Ha szeretne eggyel kevesebb 
foglalkozást irigyelni, itt a helye! 

 
 
 
 
 
 

7. Dumafüred – A Dumaszínház nyári fesztiválja 
 
A Dumafüred fesztivált, illetve elődfesztiválját a Dumavölgy-Humorvár rendezvénysorozatot 2018-ban 
11. alkalommal rendezte meg a Dumaszínház. Balatonfüreden 10 nap alatt 20 előadást tartottunk 
meg, amelynek 7647 fizető nézője volt. A fesztivál miatt számos nézőnk utazik a Balatonhoz, hogy 
nyaralását összekösse a fesztiválon való részvétellel, ami a helyi turizmus bevételeihez is hozzájárul. A 
fesztivál helyszíne a Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont, amely egy 800 fős szabadtéri 
színpaddal és egy színházi térré alakítható sportcsarnokkal is rendelkezik, így az előadások esőnap 
meghirdetése nélkül is megtarthatók. 
 
 
Budapest, 2019. március 18. 
 
 

Sáfár Zoltán László 
elnök 

DNS-Dumaszínház Kulturális Egyesület 


