
ogyan juttathatjuk el kulturális értéke-
inket azokhoz, akik anyagi, egészségi
okok vagy fizikai akadályoztatásuk mi-
att színházi elõadásokat nem tudnak

látogatni? Ez a kérdés indította el 2009 tavaszán a
világon elsõként – és jelenleg is mûködõ – inter-
netszínház-projektet a www.amagyarkulturanagy
kovete.com weboldalon. Célunk az volt, hogy a
magyar színházi produkciók internetes gyûjtemé-
nyének kialakításával, archiválásával és közreadá-
sával a magyar színházi kultúra értékeit széles
körben terjeszthessük.

Az internetes közvetítés minden érdekelt fél
igényeit képes kielégíteni. A nézõ olyan elõadáso-
kat ismerhet meg, amelyekhez másként nem férne
hozzá. Fizikai jelenlét nélkül megismerhet fõváro-
si és vidéki színházakat, határon túli mûhelyeket.
Össze tud hasonlítani elõadásokat, megismerheti
színészek és rendezõk munkáját. A nézõk közül
kiemelnénk a fogyatékkal élõk társadalmát – moz-
gássérültek, siketek –, akik számára a világháló
szinte az egyetlen megoldás a kulturális esély-
egyenlõség megvalósítására. E társadalom tagjai-
nak elérését a MEOSZ-szal kötött megállapodá-
sunk keretében ma is folyamatosan végezzük. A
színház számára a project bekapcsol egy új nézõi
réteget – olyan nézõket, akik más körülmények
között soha nem látogatnának el a színházba, de
rendszeres fogyasztói lehetnek az otthon hozzáfér-
hetõ digitális kultúrának. A közvetítéssel térben és
idõben is meghosszabbodik az adott produkció
„jelenléte” a kulturális értékek iránt érdeklõdõk
számára, ezzel nõ a produkciók bevételtermelõ 
képessége. A színházi alkotó mûvészek számára 2012/10
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egyedülálló lehetõséget nyújt arra, hogy a konkrét elõadásoktól térben és idõben el-
távolodva elõadásokat összehasonlíthassanak, színészi alakításokat értelmezzenek,
rendezõi koncepciókat elemezzenek, saját színházuk elõadásait a világ bármely 
táján szakmai tárgyalásokon, fesztiválokon személyre szólóan egyetlen gombnyo-
mással megmutathassanak. A kultúrpolitika és az azt támogatók számára a projekt
jelentõs presztízsnövelõ eszközzé válhat. Egy közös internetes mûsortár kialakítása
ma a színpadi kultúra nemzeti archívumának létrehozását jelenti. A projekt hozzá-
járul ahhoz, hogy a nemzeti kultúra egyes értékei megõrzõdjenek, hogy a színházi
produkciók – a határon túli mûhelyek bevonásával –össznemzeti szinten is megis-
merhetõvé váljanak. Hozzájárul ahhoz, hogy egy színházi produkció ne csak loká-
lis érték legyen, hanem – a nyelvi változatok segítségével – külföldön is megismer-
hetõ része legyen a magyarság közös kulturális kincsének.

A magyar színházi produkciók – akár többnyelvû feliratozással, nyelvi változa-
tok bemutatásával, jelelt elõadásokkal – igen erõs kulturális kisugárzást mutathatnak
a határon túli magyarság és a külföld (EU) felé.

A kultúrafogyasztás területén az alábbi, a színházi tartalomfejlesztést is érintõ
trendekre számíthatunk (12–36 hónap): a) az internetes adatbázisok és gyûjtemé-
nyek a tájékozódás elsõ számú forrásává lépnek elõ; b) az internet- használók igénye
a szöveges anyagok és zenék felõl egyre inkább a multimédiás, magas felbontású
anyagok felé tolódik el: olvasnivaló helyett a felhasználók néznivalót akarnak a há-
lózattól; a számítástechnikai eszközök relatív olcsóbbodásával (áruk az infláció elle-
nére nem emelkedik) a lakosság nagy százaléka korszerû gépekre tér át; c) növekszik
az internethasználat sávszélessége, megteremtve szolgáltatásunk egyre jobb minõsé-
gû fizikai alapját; d) szigorodik az illegális letöltések ellenõrzése, a szigor, a tájékoz-
tatás, a kínálatbõvülés, a hozzáférés egyszerûsítése és az árak csökkenése pedig
növeli a legális internetes médiafogyasztás arányát.

Következésképpen: a háló az elkövetkezendõ évek legfontosabb kulturális szol-
gáltató helyévé válik, ahol a közönség növekvõ mennyiségû és egyre jobb minõségû
multimédiás tartalom élményében részesülhet.

Hozzáférés az európai színházi kultúrához

Egy színházi program iránti érdeklõdés a valóságban sokkal nagyobb, mint
ahányan jegyet váltanak, és elmennek az elõadásra. Jó volna, ha létezne egy olyan
megoldás, amelyik a nézõ számára választási lehetõséget nyújt.  Megtekintheti az ál-
tala lokálisan elérhetõ elõadást élõben, színházi keretek között, vagy választhatja
azt, hogy megnézi saját vagy más ország színházainak mûsorait kényelmesen saját
otthonában, kisebb idõráfordítással, a közlekedési problémákat kikerülve, kisebb
anyagi áldozattal.

Az Európa Színház projekt az EU Kultúra programjával összhangban azt kívánja
elérni, hogy a kulturális értékek egyformán váljanak hozzáférhetõvé mindenki szá-
mára országhatárokon belül és országok között egyaránt. Váljon széles körben meg-
ismerhetõvé a helyi közösségek kulturális öröksége, s a fizikai hozzáférés nehézsége
ne akadályozhassa a kulturális értékek terjedését, megismerését.

Az Európa Színház projekt közvetlen célja, hogy a különbözõ országok színházi
produkcióinak internetes archívumának kialakításával és közreadásával elõsegítse a
„Színház határok nélkül” célkitûzés gyakorlati megvalósítását, a kultúra értékeinek
széles körû terjesztését, megismertetését.
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Kulturális esélyegyenlõség

A projekt közvetlen hatása, hogy jelentõs mértékben kiterjeszti a mozgásukban,
hallásukban korlátozott, az elõadásokra elmenni nem tudó emberek kulturális lehe-
tõségeit, csökkenti elszigeteltségüket. Az internetes színházi közvetítések olyanok-
hoz tudják eljuttatni a színház élményét, akik a) korlátozottságuk okán fizikailag
nem képesek eljutni az elõadások valós helyszínére, vagy nem vállalják a közleke-
déssel járó megpróbáltatásokat, b) sok esetben lakásukba „visszaszorulva” érzéke-
nyebbek, fogékonyabbak a tartalmas kulturális termékek iránt.

A rendszer középpontjában áll a www.eutheater.eu oldal, ami egy on-line kultu-
rális magazin. Ezen a többnyelvû oldalon az európai színházi, zenei élet híreit, ese-
ményeit találja meg a látogató. Rövid elõzetesekbõl (trailer)  tájékozódhat az õt ér-
deklõ programokról, amelyeket teljes egészében a saját országának oldalán (például
www.eutheare.eu/de/ : www.eutheater.eu/hu/) tekinthet meg. 

Az Eutheater Kulturális Franchise Rendszer az egyes európai országok
weboldalainak szerkesztésének, az adott országban mûködõ színházak elõadásainak
interneten történõ bemutatásának és e tevékenység reklámozásának a rendszere. 
A projektben szereplõ termék a színházi elõadás internetes közvetítése. A vásárló
szabadon választ az archívum anyagából, vagy reagál az aktuális promócióra. 

A látogató elõször az a www.eutheater.eu oldalra érkezik. Nézelõdés után kivá-
laszthatja a saját országát, esetünkben most Magyarországot. A menüben a Magyar
szóra kattintva jutunk ide. Az oldalon az elõadások menüpont alatt bármelyik kép-
re kattintva meg lehet nézni a kiválasztott elõadás ismertetését, illetve videó-elõze-
tesét. Az elõzetes oldalon a videó ablak alatt található a meg akarom nézni, jegyet 
veszek link, amelyre kattintva a fizetési oldalra jut a látogató. (A jegyvásárlás elõtt 
az oldalon regisztrálni kell, ez azért szükséges, mert fizetés után erre az itt megadott
e-mail-címre küldjük el a látogatónak a „digitális jegyét”) A Pay-Pal fizetési rendszer-
ben vagy saját Pay-Pal számláról vagy bankkártyával fizethet a látogató. (Ez választ-
ható, nem kötelezõ Pay-Pal számlával rendelkezni.) A kérdésekre válaszolva, az ada-
tokat megadva megtörténik a fizetés, amelynek ellenében a látogató egy e-mailban
megkapja „digitális jegyét”, és az ott leírtakat követve megnézheti a kifizetett elõ-
adás. Az elõadás megtekintésére, az egész családnak 2 nap áll rendelkezésére, ez idõ
alatt az elõadást tetszõleges számban nézhetik meg.

Letöltés nem engedélyezett

Az internetre kerülõ elõadások jogi kérdéseit a projekt három különbözõ szem-
pont szerint kezeli: a) az elõadás felvételének és hordozójának (DVD) joga, b) a szer-
zõi jog kérdése, c) elõadómûvészi jogok. Az elsõ kérdésben az elõadás felvételét ké-
szítõ jogát és magának a hordozónak a tulajdonjogát rendszerint a színházzal kell
tisztázni. A szerzõi megállapodásokhoz a színházak adnak részünkre adatokat,
amelynek alapján a szerzõi jogi megállapodást mi kötjük meg. Az új felvételeknél ja-
vasoljuk a szerzõ és színház közötti megállapodás megkötésekor az internetes fel-
használás jogait is rögzíteni. A harmadik kérdésben az adott ország jogi elõírásainak
figyelembevételével a színház (és/vagy mi) köti meg mûvészeivel a szerzõdést. (itt is
javasoljuk az új daraboknál az internetes felhasználás jogait rendezni)
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Internetszínház az iskolában

Ki ne látott volna gyereket kezében egy „kütyü”-vel, amint  nagy figyelemmel
nyomkodja és nézi a készüléket (telefon, MP3, tablet, stb.) – otthon, iskolában, szó-
rakozó helyen, az utcán. Az internet, mint pók a hálóját, átszõtte életünket, és infor-
mációszerzésünk elsõ számú eszköze lett.

Egy utóbbi felmérés a 10–20 év közötti gyerekek körében azt a szomorú ered-
ményt hozta, hogy ez a korosztály – talán a fentiek miatt is – nemigen jár színházba.
A színházak pedig szeretnék õket megnyerni, és egyre több olyan rendezvényt szer-
veznek, amivel konkrétan ezt a korosztályt célozzák, hiszen könnyen belátható,
hogy a „nézõ utánpótlás” léte forog veszélyben. Gyerekelõadások, kitelepülések 
iskolákba, iskolai színjátszó körök szervezése mind-mind abba az irányba mutat,
hogy a gyerekek járjanak újra színházba. Az intézményes akciók sora azonban azzal
a problémával küzd, hogy vagy a színházban kell adott idõben helyet teremteni a
gyerekeknek, vagy a gyerekek utazását kell megszervezni a színházba.

Pedig a gyerekek – mint láttuk – az interneten keresztül még az utcán is megszó-
líthatók.

Az Eutheater-rendszer internetszínháza ezeket a problémákat megoldja. A rend-
szer egy internetes oldalon – www.eutheater.eu/hu – magyar színházi elõadásokat
közvetít, és a technika természeténél fogva mind a tartalom, mind pedig az elõadá-
sok idõpontja és helye tetszõlegesen változtatható, kijelölhetõ.

Az úgynevezett „kötelezõ” irodalmi mûvek elolvasását ma is megkövetelik (vagy
nem?) az iskolákban, de egyre kevesebb gyerek olvas,  információ igényét inkább az
internetrõl szerzi be. A magyar színházak igyekeznek színpadra állítani irodalmunk
remekmûveit, persze teljességre nem tudnak törekedni. Ezeket az elõadásokat az
Eutheater internetszínháza bárhol a világban bármilyen idõben be tudja mutatni 
a gyerekeknek. Az elõadás az órai tananyaghoz illesztve megismerhetõ magyar nyel-
ven, míves elõadások megtekintése keretében, egyben a színház élményét is megis-
mertetve a gyerekekkel.

Tervezzük, hogy kiválasztott – ma még színpadi változatban nem létezõ- irodal-
mi mûveket színpadra állítva – akár csak olvasó színházi formában is – az
internetszínház repertoárjába felvegyünk. Az Eutheater-projekt együttmûködik 
a Színház és Filmmûvészeti Egyetemmel, amely együttmûködés keretében ilyen elõ-
adások létrehozhatóak és bemutathatóak lennének a gyerekek számára az interneten
az iskolában.

A nyelvmûvelés másik nagyon fontos eszköze lehet a már létezõ gyerekszínházi
elõadások bemutatása. A Kolibri gyerekszínház – és ezzel párhuzamosan az
internetszínház – tudományos megalapozottsággal építi fel a 0–3 évesektõl (!!!) 
a 7–10 éveseken  keresztül a 14–20 éves korosztályig a különbözõ elõadásokat,
amelynek köszönhetõen mindenki megtalálhatja az érdeklõdésének, életkori sajátos-
ságainak megfelelõ elõadást, különbözõ formákat (csecsemõ színháztól az osztályte-
rem-színházig), ráadásul a progresszív színházi nyelvre szoktatással párhuzamosan.

Az internetszínház elõadásai a világ bármely pontján megtekinthetõk – a legel-
dugottabb falutól a világvárosokig, alkalmazkodva a tanrendhez és akár az adott 
osztály órarendjéhez. Nem kell megszervezni a gyerekek utaztatását, a színházi
egyeztetéseket. A színház megy az osztályterembe. Hangsúlyozzuk, hogy az
internetszínház nem pótolja, és nem közvetíti az élõ színház teljes élményét, de 
a gondolatiságát és szerényebb vizuális élményt igen, és egyben felébresztheti 
a gyerekekben a vágyat oda jutni. Sajnos, a realitás azt mutatja, hogy a gyerekek 
töredékének van esélye eljutni élõ magyar színházba határainkon belül is, nem is be-
szélve a külföldön elõ magyarok lehetõségeirõl.26
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Végül a technikai megoldásról néhány szó. Az elõadás megtekintéséhez a látoga-
tónak (iskolának) regisztrálnia kell magát az oldalon. Ezután az oldalon meg tudja
vásárolni a kiválasztott elõadást, és e-mailban egy virtuális színházjegyet kap. Ez fel-
jogosítja õt, hogy a kiválasztott elõadást a saját számítógépén, tévékészülékén meg-
tekintse. A mi esetünkben ezek a lehetõségek kibõvülnek azzal, hogy a számítógép
mellé elhelyezett kivetítõvel egy az osztályteremben elhelyezett vásznon is nézhes-
sék a gyerekek az elõadásokat.

Nem nehéz elképzelni azt, hogy ez a lehetõség mit jelentene általában a magyar
irodalom és nyelv mûvelésében és különösen a hazájukon kívül, más országokban
élõ gyerekek számára az anyanyelv megtartása érdekében.
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