
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázat

a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft.

ügyvezető igazgatói munkakörére

 Kiss Csaba pályázata



Tartalomjegyzék:

Bevezető 2

Nemzeti Színház 6

A Miskolci Nemzeti 7

Az évad drámája 8

Az évad szerzője 10

Műsorterv 12

Nagyszínpad 12

Kamaraszínház 14

Játékszín és Csarnok 15

A társulat 17

A művészeti tanács 18

A dramaturgia szerepe 20

Az Operatagozat 22

A Miskolci Nemzeti Színház zenekara 30

A Tánctagozat 32

A színház és a fiatalok 35

A színház és a város 40

Az évad múzsái 42

Fesztiválok 44

Határtalan napok 44

A jövő színháza 46

   
   

   
  K

is
s 

C
sa

ba
 p

ál
yá

za
ta

2

2



Üzleti terv (nem publikus) 49

Marketing és kommunikáció (nem publikus) 54

A színház állandó rendezőinek bemutatása

Kiss Csaba 64

Keszég László 68

Béres Attila 73

Szabó Máté 78

Rusznyák Gábor 81

Szőcs Artur 86

Silló István, karmester 88

Mellékletek

Magyar klasszikusok alaprepertoárja 90

Száz magyar darab 94

Határon túli magyar színházak 98

Európai művészeti egyetemek 100

Előadóművészeti törvény – Nemzeti Színház minősítés 101

Személyes dokumentumok, nyilatkozatok (nem publikus) 102
   

   
   

  K
is

s 
C

sa
ba

 p
ál

yá
za

ta

3

3



1. Bevezető – személyes hangon

Színházi  pályámat  Miskolcon  kezdtem.  A  Színház  –  és  Filmművészeti 

Egyetem elvégzése utána első munkahelyem a Miskolci Nemzeti Színház volt – 

igazgatóhelyettesi  státuszban.  Az  átépítés  előtti  utolsó évad volt  ez,  a  „nagy 

évad”. Erős, kiegyensúlyozott társulat jött létre – újak és régiek, mint Szervét 

Tibor, Varjú Olga, Horváth Lajos Ottó és Margittai Ági, Szegedi Dezső, Máhr Ági, 

Csapó János és sokan mások. A társulat „fiatal” volt, tele ambícióval, bizonyítási 

vággyal.  Az  első  évadban  olyan  előadások  születtek,  mint  a  Stuart  Mária,  a 

Cyrano vagy az első miskolci balett-előadás, a Diótörő. A színházcsinálás izgalma 

mindenkit magával ragadott. De ugyanilyen meghatározó élmény volt számomra: 

a közönség szeretete. Sok helyen megfordultam azóta az országban Győrtől 

Debrecenig, de ilyen mély színházszeretetet, kíváncsiságot és ízlésbeli érettséget  

sehol nem tapasztaltam. 

A második személyes ok: a lehetőség. Miskolcnak – európai léptékkel 

mérve is  –  egyedülálló  színházi  infrastruktúrája  van.  Az  öt  helyszín  azonban 

elsősorban nem mennyiségi kihívás, hanem tartalmi, ugyanis az öt játszóhely az 

négy önálló  színház.  Négy  stílus,  játékmód,  arculat.  A  lehető  legszélesebb 

színházi spektrum egy épületegyüttesen belül: a mobil nézőterű Játékszíntől  a 

Csarnok  kísérletezésre  csábító  izgalmas  terén  át  a  Nagyszínház  klasszikus 

eleganciájáig, a Kamaraszínház laza közvetlenségéig. A mozgatható tetejű Nyári 

Színház pedig fesztiválok, nyári játékok ideális helyszíne. És a kiváló építészeti  

feltételekhez három önálló tagozat – színészek, zenészek, énekesek, táncosok. 

Hihetetlen adottság és kincs. Egy 21. század teátrumának A modern nemzeti 

színház elképzelésem szerint olyan művészeti intézmény, amely változatos és 

minőségi  előadásokat  hoz  létre  minden  műfajban,  minden  közönségréteg 

számára.  Ezáltal  tud  meghatározó  szerepet  játszani  a  város  szellemi  és 

társadalmi  életében.  Mindenkit  megszólít,  megérint.  Folyamatos  párbeszédet 

kezdeményez a nézőkkel, a társművészetek képviselőivel, a színházi szakmával, 

odafigyel  a  világra,  gondolkodik  és  gondolkodtat. Természetesen 

kikapcsolódási  lehetőséget  is  jelent,  de  ennek  színvonalát  is  professzionális 

igényesség és ízléses jellemzi. Amikor „szórakoztat”, akkor is minőséget nyújt; a 
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nézőt  partnernek  tekinti  és  nem  fogyasztónak.  A  Miskolci  Nemzeti  Színház 

játszóhelyei, tagozatai ideális feltételeket kínálnak a XXI. század nemzeti színház 

eszményének befogadására.

A harmadik személyes indok:  nagyon hiszek a színház és a fiatalok 

egymásra  találásában.  Tizenhét  éve  tanítok  jövendő  színészeket,  rendezőket, 

dramaturgokat,  érettségi  után  lévő  fiatalokat  a  Színház-  és  Filmművészeti 

Egyetemen.  A  Drámaírói  Kerekasztal  tagjaként  pedig  számtalan  iskolai 

beszélgetés, rendhagyó irodalomóra, előadás utáni találkozó résztvevője voltam. 

Mindig izgatott az a kíváncsiság, figyelem, amellyel a gimnazisták, a felnőttkor 

küszöbéhez érkező gyerekek az előttük járóktól próbálnak véleményt, útmutatást 

nyerni:  merre  halad  a  világ?  És  ahogy  nőnek  az  egyes  generációk  közötti 

szakadékok és válaszfalak, úgy erősödik a jelentősége annak a pár helynek, ahol 

komolyan  vagy  játék  mögé  bújva  az  alapfogalmakról  lehet  gondolatot, 

érzést,  tapasztalatot  cserélni.  A  férfiról  és  a  nőről,  a  halálról,  az  élet 

értelméről,  a  hazáról,  erkölcsről,  becsületről,  szerelemről,  a  szülőkről,  az 

emberek közötti viszonyokról. Ezen titkos párbeszéd egyik helyszíne a színház. 

Ilyenkor nem a Csongor és Tündéről, a kötelező olvasmányról van szó – hanem a 

kamaszkor végéről, a választás kényszeréről, a csalódásról, a csábításokról. A jó 

színház az életről szól – a művészet csak formája, nem célja a gondolatok és 

érzések megmutatásának. Az értelmes és érzelmes színházat szeretem. Hiszek a 

nevetésben  is,  a  vígjátékban,  a  jó  poénban,  de  nem  hiszek  az  olcsó 

szórakoztatás  szükségességében.  A  színpadi  bóvliban.  A  Miskolci  Nemzeti 

Színház  egy  város,  egy  régió  színháza,  nevében  és  eszmeiségében  kiemelt  

intézmény, amelynek műfaji sokszínűséget kell képviselnie és különböző ízlésű 

társadalmi  rétegeket  kiszolgálnia. A  könnyű  műfajban  is  minőséget  kell 

képviselnie. 

A negyedik  személyes  indok:  a  színház  kinyitása  új  közönségrétegek 

felé.  A fiatalokkal tervezett tartalmasabb kapcsolat már megelőlegezte ezt, de 

igazán  jelentőssé  a  nyári  időszakra  tervezett  színházi  fesztiválokon  válik.  A 

„Bartók+”  Miskolci  Nemzetközi  Operafesztivál  közkedveltsége,  országos  és 

nemzetközi  hírneve  késztetett  arra,  hogy  a  város  saját  közönségére  és  az 

idelátogató turistákra építve hasonlóan eredeti, jól körülhatárolható tematikájú 

színházi szemléket tervezzünk. A város anyagi helyzetét figyelembe véve jóval 

szerényebb  költségvetésű,  állami-  és  uniós  támogatásra  joggal  pályázó 
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fesztiválokra  gondoltunk,  amelyek  a  Határon  túli  magyar  színházak 

előadásaira,  illetve  az  európai  művészeti  egyetemek  vizsga-produkcióira 

épülnének.  A  pályázatban  részletesen  ismertetett  két  fesztivál  a  színház 

hagyományos nézői mellett új közönségrétegeket is megszólít, és a „Bartók+” 

-Miskolci  Nemzetközi  Operafesztivállal  együtt  sokszínű,  differenciált  kulturális 

kínálatot teremt. Ha a színház a maga eszközeivel hozzá tudna járulni ahhoz,  

hogy a város lakói büszkébbek legyenek városukra, az idelátogatók pedig egy  

tartalmas színházi élménnyel gazdagabban távozzanak, akkor a Miskolci Nemzeti 

nemcsak a régió kultúráját meghatározó szellemi centrumként, de a nyár egyik 

vonzó helyszíneként is szerephez jut.

Az ötödik személyes ok: a csapat.  Bár a pályázati  kiírásban az ügyvezető 

igazgató,  mint  egyszemélyű  felelős  vezető  jelenik  meg,  ahhoz,  hogy  egy 

színháznak saját,  eredeti  szellemisége legyen,  elengedhetetlen,  hogy  állandó 

alkotógárdája, egymás munkáját tisztelő és segítő művészi kara legyen. Jelen 

pályázat összeállításában ilyen csapat volt a segítségemre, az egyes fejezetek 

több ember együttgondolkodásának, több hónapos munkájának eredményei. Ez  

a közös munka a legfőbb biztosítéka annak, hogy ami a következő  oldalakon 

olvasható, az nem puszta álmodozás, szép szavak fűzére, hanem tizenkét alkotó 

ember művészi programja, hitvallása. A prózai színházi rész Szabó Máté, Béres 

Attila,  Keszég  László,  Rusznyák  Gábor  és Szőcs  Artúr  rendezők,  Rácz 

Attila  és Ari-Nagy  Barbara dramaturgok,  a  zenei  fejezet  Silló  István 

karmester  és  Kesselyák  Gergely,  a”Bartók+”  Miskolci  Nemzetközi 

Operafesztivál  művészeti  vezetője,  a  tánctagozat  programja  pedig  Kozma 

Attila, a Miskolci Nemzeti Színház koreográfusa együttműködésével születetett. 

A  gazdasági  és  marketing  fejezet  megírásában  Herczeg  Tamás kulturális 

menedzser szakmai útmutatását vettem igénybe.

Magam  és  kollégáim  nevében  remélem,  hogy  az  pályázatban  részletesen 

ismertetett  elképzeléseink,  terveink  a  Város  képviselőtestületénél  megértésre, 

támogatásra találnak, és a jövő évadtól a színpadon is valóra válthatjuk őket.

Kiss Csaba

Jászai Mari-díjas rendező, József Attila-díjas drámaíró
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2. Nemzeti Színház

A  fogalom  pontos  meghatározását  nehezíti,  hogy  a  reformkor  kulturális 

fellendülése  és  a  magyar  függetlenség  eszméje  által  életre  hívott  „nemzeti 

színház  -  gondolat”  a  21.  századra elvesztette  eredeti  jelentését,  hiszen 

minden  színház  „nemzeti”-nek  tekinthető,  ahol  magyar  nyelven  játszanak.  A 

definíció  érdekében  néha  megpróbálják  a  nemzeti  jelzőt  a  színjátszás 

minőségéhez,  a  „nemzet  első  színháza”  ranghoz  társítani,  de  ez  egy 

meglehetősen  bizonytalan,  szubjektív  kategória.  Időnként  felmerül  az  az 

elképzelés is, hogy a nemzeti jelleget a színház által játszott magyar darabok 

számával, vagy a klasszikus drámák fokozott jelenlétével lehet kiérdemelni. De 

valódi  szellemiséget  ez  a  megoldás  sem ad,  inkább megmerevíti,  leszűkíti  a 

színház mozgásterét. 

A  Magyarországon  működő  öt  „Nemzeti”  közül  jelenleg  egyedül  a 

budapesti próbálkozik e fogalom tartalmának megkeresésével. A többi színház 

esetében a nemzeti jelző pusztán az intézmény többtagozatos működését jelöli. 

Az  elmúlt  években  többször  felparázslott  a  vita  a  Nemzeti  Színház  egyes 

előadásainak szemléletmódjával, világnézetével kapcsolatban – ebben a vitában 

a „nemzeti színház” feladatát az egyik oldal a progresszióban, a modern európai 

színházi trendek meghonosításában, a másik pedig a klasszikus értékek, emberi 

ideálok felmutatásában, a hagyomány megőrzésében látja. A fiatalok bevonása 

mindkét fél számára központi kérdés – egyik a világ jelenlegi állapotával, globális 

kizökkentségével  szembesítené  a  jövő  felnőttjeit,  a  másik  pedig  egy  jobb, 

humánusabb társadalom felépítésére, reményére készítené fel őket. A le nem 

folytatott – és talán nem is lezárható – vitában mindkét fél a maga igazát látja 

megerősödni.

Pályázatunkban kísérletet teszünk egy más megközelítésű nemzeti színházi 

koncepció kidolgozására, amely a magyar színház értékeinek felmutatását tekinti 

egyik  fő  feladatának,  előadásaiban  pedig  a  progressziót  és  a  hagyományt 

egymást kiegészítő szellemi irányzatokként igyekszik kezelni.
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3. A Miskolci Nemzeti

Az észak-magyarországi régió kulturális központjának szerepét betöltő nagyváros 

Nemzeti Színházának két alapvető feladatnak kell megfelelnie. 

 Népszínház.  Műfaji  sokszínűségével,  változatos  műsorpolitikájával  a 

legszélesebb közönség számára kell kinyitnia és vonzóvá tenni a színházat, 

hiszen a többtagozatos vidéki színház egymagában próbálja megteremteni 

azt a kulturális kínálatot, amelyet a fővárosban tíz-tizenöt „szakosodott” 

teátrum (művész-színházak,  Operaház,  Táncszínház,  Operett,  alternatív 

műhelyek,  szórakoztató  és  bulvár-színházak,  gyerekszínház  stb.) 

együttesen nyújt. A Miskolci Nemzeti esetében ezt a feladatot jelentősen 

megkönnyíti  egyedülálló  infrastruktúrája,  öt  különböző  színpada.  E 

játszóhelyek  egyedi  arculatának,  jellegzetes  műsortervének,  stílusának 

megteremtése, saját közönségének megtalálása igen jó lehetőséget kínál 

többfajta  művészi  irány,  az  új  művészeti  trendek  és  a  hagyományos 

játékmód párhuzamos együttélésére. 

 A nemzeti jelleget a magyar drámairodalom értékeinek, klasszikus és 

kortárs  alkotásainak  méltó  bemutatásában,  új  szerzők  és  új  magyar 

darabok felkutatásában, színpadra segítésében látjuk. Ez az a terület, ahol 

a miskolci teátrum - mint Nemzeti Színház a legtartalmasabb módon 

megjelenhet fontos értékteremtő és -megőrző feladatot vállalva. Ez olyan 

egész  évadra  kiterjedő  művészi  törekvést  jelent,  amely  a  nemzeti 

drámairodalom értékeit eleven színházi  és közösségi élményként jeleníti 

meg. A magyar drámák bemutatóihoz kapcsolódó programok, találkozók 

és  más  kísérőrendezvények  során  a  nézők  mélyebben,  árnyaltabban 

megismerik a szerző  életét, más műveit, korának viszonyait, drámáinak 

hazai és külföldi előadásait, azok fogadtatását. 

E  két  alapvető  feladatot  felvállaló  repertoárnak  műfaji 

kiegyensúlyozottságot  kell  tükröznie,  hogy  ez  a  drámaközpontú  színház  a 

miskolci közönségre valóban kortárs művészetként hasson. Egyébként számomra 

a  kortárs  drámák  fontosságát  legjobban a  Miskolci  Nemzeti  Színház  1823-as 

nyitó évadának műsorterve szemlélteti:
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Kisfaludy Károly: Tatárok Magyarországon (kortárs magyar)

Augustino Moreto: Donna Diana (spanyol klasszikus dráma)

Katona József: Luca széke – karácsonyi játék (kortárs magyar)

Friedrich Schiller: Stuart Mária (német tragédia)

Goldschmidt – Schröder: Bohó Misi (kortárs német vígjáték)

Akkor  a  ma  már  klasszikusnak  számító  szerzők  épp  kortársak  voltak,  maga 

Schiller  is  csupán 18  évvel  a  színház  indulása  előtt  hunyt  el.  Ez  a  szellemi 

frissesség alapozta meg, hogy a színház az 1857-es újjáépítés után elnyerje a 

„Nemzeti”  címet  Ferenc  József  osztrák  császár  kegyelméből,  aki  a  levert 

forradalom után nyolc, a Kiegyezés előtt tíz évvel adott ilyen megtisztelő jogot 

egy kőszínháznak.

4. Az évad drámája

A  nemzeti  színházi  fogalom  értelmezését  jelen  pályázat  a  magyar 

drámához  való  újfajta  viszonyulásban  keresi.  E  megközelítés  lényege,  hogy 

nemzeti drámairodalmunkat olyan értéknek tekintjük, amelynek rendszeres és 

elmélyült  képviselete,  élő  élményanyagként  való  kezelése  a  színház  egyik 

központi  feladata.  Összeállítottunk  egy  száz  magyar  klasszikus  darabból  álló 

alaprepertoárt, amely  véleményünk  szerint  a  magyar  dráma  legjelesebb 

alkotásait, tartalmi, nyelvi és stiláris szempontból kiemelkedő műveit tartalmazza 

Bornemisza  Pétertől  Örkény  Istvánig.  (E  repertoárt  az  1.  és  2.  melléklet 

tartalmazza) 

Az egyes évadok műsortervének összeállításakor  a  színház rendezőiből, 

dramaturgjaiból álló művészeti tanács az alaprepertoár darabjai közül kiválasztja 

azt,  amelyet  a  színház  az  évad  során  kiemelt  eseményként  kezel.  Az  évad 

drámája megjelölés  nemcsak  a  szereposztás  igényességében,  a  látványvilág 

gazdagságában, a bemutató időzítésében jelenik meg, hanem azokban a kísérő-

rendezvényekben és  színházi  programokban,  amelyek egész évadon keresztül  

kísérik a darabot (pl. Csokonai-, Móricz- vagy Füst Milán-évad). Ezen programok 

célja,  hogy  „kortársunkká”  avassák  a  szerzőt,  a  kiválasztott  drámája  mellett 
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ráirányítsák a közönség figyelmét az adott életmű szunnyadó értékeire, elevenné 

és élményszerűvé tegyék a többi művével való találkozást is. Ennek érdekében a 

következő eseményeket, találkozókat tervezzük.

4.1. Színházi programok

 A társművészetekkel – költőkkel, zenészekkel, táncosokkal – együtt a mű 

egyes részleteinek újrafogalmazása, jellegzetes helyzeteinek, szerepeinek 

mai értelmezése. Sanzonverseny, játékos színészi rögtönzések, reflexiók.

 Beavató  színház  –  gimnazistáknak  szánt  program  az  alkotók 

közreműködésével,  amelyen  a  mű  keresztmetszetét,  főbb  konfliktusait 

bontjuk ki – kiemelve a dráma központi figuráit, jellegzetes stiláris jegyeit. 

 Iskolai színjátszók versenye az évad drámájának jeleneteiből. A próbákhoz 

a színház színészei, rendezői szakmai segítséget adnak – a legsikerültebb 

jeleneteket a „szerző születésnapján” a színházban mutatják be.

 Rendhagyó irodalomóra – a szerzőt és a drámát kiemelten kezelő különös 

irodalom  óra,  amelyre  az  előadás  alkotóit,  rendezőjét,  dramaturgját  is 

meghívják.  Ilyenkor a produkció színre állításának egyes fázisaiba is  be 

lehet tekinteni, a díszlet- és jelmeztervektől a műsorfüzetig.

4.2. Kiállítások, találkozók

 A szerző életművét, pályáját bemutató kiállítás a színház társalgójában. 

 A  dráma  korábbi  előadásait,  hazai  és  külföldi  színrevitelét  megjelenítő 

vetített tárlat a Színészmúzeumban.

 Közönségtalálkozó  az  előadás  alkotóival,  a  korábbi  magyarországi 

bemutatók főbb szereplőivel, rendezőjével.

4.3. Média-megjelenés 

 A  városi  rádióval,  tévével  közösen  olyan  rendszeres  heti  program 

kialakítása, amelyben a színház színészei az adott szerző életművéből pár 

perces  részletet  (verset,  jelenetet,  levelet  vagy  más  érdekes 

dokumentumot) felolvasnak. 
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 Az  évad  drámájához  kapcsolódó  közönségtalálkozók,  kiállítás-megnyitók 

szerkesztett változatának sugárzása

 A  szerző  születésnapja –  egész  napos  játékos  program,  többszöri 

bejelentkezés  az  adott  kor  stílusában  (közlekedési  hírek  Balassi-módra, 

időjárás-jelentés  Szép  Ernő-stílben,  Krúdy-főzőiskola,  gyerekdalok 

Weöressel stb.).  

Az  évad drámájának  bemutatóját  és  a  kísérő  rendezvényeket,  kiállításokat  a 

színház olyan  szerkesztett  DVD  formátumban  dokumentálja,  amely  az 

összegyűjtött anyagot iskolai tanmenetekhez kapcsolódva pedagógiai célokra is 

alkalmassá teszi. 

5. Az évad szerzője

Erőteljes,  élő  kortárs  drámairodalom  nélkül  a  színház  mindig  a 

reprodukció, az elődök gondolatain való rágódás színhelye. Jeles színi kultúrával 

rendelkező  országokban  (Anglia,  Németország,  Lengyelország,  Oroszország, 

Románia) a repertoár meghatározó része élő  szerző  műve. Amerikában ez az 

arány  a  80  százalékhoz  közelít.  A  rendszerváltás  után  a  mai  magyar  dráma 

jobbára kis terekbe, stúdiókba, pincékbe és más alternatív helyszínekre szorult 

vissza.  E  folyamat  fordulópontja  a  2004-ban  első  alkalommal  meghirdetett 

Katona  József  produkciós  pályázat  volt.  A  Drámaírói  Kerekasztal 

kezdeményezésére  született,  valamennyi  magyar  színház  által  támogatott  50 

millió  forintos  összdíjazású  pályázat  évi  20-22  kortárs  magyar  darab 

bemutatásához adott  1-3 millió  forintos  támogatást.  A  bemutatott  darabok a 

kortárs magyar drámák találkozóján, a debreceni DESZKA fesztiválon jelentek 

meg. A Katona József pályázat rendszeres meghirdetése és a szakmai fesztivál 

által keltett pozitív környezet következtében a kortárs magyar bemutatók száma 

rövid idő alatt megkétszereződött, új darabok születtek és a színházak szívesen 

mutatták be, akár nagyszínpadon is mai szerzők műveit. A körülbelül 60-80 fős 

aktív  magyar  drámaíró-társadalom  darabjai  jelenleg  a  színházi  repertoárok 

fontos  részét  alkotják,  nem  egy  közülük  bevétel  tekintetében  is  felveszi  a  

versenyt a klasszikusokkal vagy kortárs külföldi alkotásokkal. 
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A  Miskolci  Nemzeti  Színház  ezt  a  folyamatot  szeretné  a  maga  eszközeivel  

támogatni, olyan szakmai program meghirdetésével, amely a kortárs szerzőknek 

bemutatkozási  lehetőséget,  a  közönséggel  való  első  találkozás  élményét, 

tapasztalatait nyújtja, az alábbiak szerint:

 felolvasó-színházi  sorozat  új,  még  ismeretlen  drámákból  a  szerző 

részvételével

 kétévenként nyilvános, tematikus drámapályázat meghirdetése kortárs 

témákra. A díjazott művek felolvasó-színházi illetve színpadi bemutatása

 mai magyar drámák iskolai beavató színházi feldolgozása színészek és a 

szerző aktív közreműködésével

A  kortárs  magyar  drámaírók  személyes  megismerése,  műveik  gazdagabb 

befogadása érdekében az évad drámája programhoz hasonlóan meghirdetnénk 

az  évad szerzőjét  középpontba állító  esemény-sorozatot  is.  E programsorozat 

célja  egy  kortárs  magyar  szerző  és  a  miskolci  közönség  közötti  személyes 

kapcsolat kialakítása. A találkozók, felolvasások, beszélgetések, a helyi médiában 

való rendszeres jelenlét a szerző műveinek mélyebb megismerését, az alkotói 

folyamat egyes fázisaiba való betekintést kínálja. A diákság számára szervezett 

programokat  szándékaink  szerint  közvetlen  hangvétel,  játékos  elemek 

beiktatása,  színészek,  zenészek  részvétele  tenné  elevenné,  élményszerűvé  – 

ezáltal könnyebben lehet felébreszteni a fiatalság érdeklődését a kortárs magyar 

irodalom iránt.

 Az  évad  kortárs  szerzője  eseménysorozat  nyitánya  egy  kiválasztott 

darabjának olvasópróbája, felolvasása lenne a szerző meghívásával. 

 A darab bemutatója után  műhely-beszélgetés az alkotók és a közönség 

részvételével.

 A miskolci  nézőkkel  való  találkozókon a  szerző  személyes  élményein, 

életútján  túl  korábbi  műveiből,  készülő  darabjából,  egyéb  írásaiból, 

verseiből idézne a társulat színészeinek részvételével. 

 Rendhagyó irodalomóra - a szerző, mint élő tananyag. 

 Rendszeres jelenlét a helyi médiában - drámarészletek, versek, személyes 

történetek a szerző vagy a miskolci társulat színészeinek előadásában.
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Az évad szerzőjét a művészeti tanács a jelentősebb drámai életművel rendelkező 

középnemzedék képviselői közül választaná ki. Az első évadokban – a teljesség 

igénye nélkül – Garaczi László, Háy János, Tasnádi István, Kárpáti Péter, Egressy 

Zoltán, Forgách András, Németh Ákos, Hamvai Kornél, Thuróczy Katalin, Nagy 

András, Térey János, Vinnai András jöhet számításba. 

6. Műsorterv

A Miskolci Nemzeti Színház országos szinten egyedülálló épületegyüttese, 

az  öt  játszóhely  és  a  három  tagozat  segítségével  olyan  repertoárt  lehet 

kialakítani,  amelyben  minden  közönségréteg  megtalálja  az  ízlésének, 

műveltségének megfelelő  előadást a kísérleti  daraboktól  a táncjátékokon át  a 

nagyszínpadi  klasszikus  művekig,  a zenés vígjátékoktól  a musical  és operett-

előadásokon át az operairodalom számos remekművéig. 

E  sokszínűséget  akkor  lehet  a  legmarkánsabban  megjeleníteni,  ha  a  négy 

játszóhelynek jól körülhatárolható, egyedi stílusa, hangulata, szellemisége van. 

Jelen pályázatban megpróbáljuk a darabválasztás és a játékmód szempontjából 

különválasztani az egyes játszóhelyeket. 

6.1. Nagyszínpad

A színház meghatározó játszóhelye. 610 fős nézőtere, kétemeletes, klasszikus 

páholysoros  kialakítása  nagy  lélegzetű,  látványos  produkciók,  zenés  darabok 

bemutatására  predesztinálja.  Ugyanakkor  a  színházi  tér  intimitása,  a  kiváló 

akusztika lehetővé teszi árnyaltabb, lélektanilag összetett kamarajellegű darabok 

eljátszását is. 

A nagyszínpad bérletes műsorterve a kialakult szokásoknak megfelelően:

Tragédia - nagyformátumú klasszikus drámai mű: október eleje.

Musical – minden második évben operett – október vége

Opera – február eleje

Vígjáték – március közepe
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Ez a játékrend esetenként kiegészül a Nyári Színházban előbemutatott musical 

őszi,  október  közepi  premierjével.  Ebben  az esetben  az  operett  bemutatója 

november elejére, közepére kerül. 

Mivel  a  nagyszínpadi  repertoár  esetében  az  évek  során  kialakult 

hagyományról,  nézői  szokásról  van szó,  ezért  a  játékrenden nem szeretnénk 

változtatni,  csupán  a  darabválasztást,  az  évad  arculatát  próbáljuk 

karakteresebbé tenni. 

Az első  bemutató – nemzeti  színházi  programunknak megfelelően – az 

évad drámája, vagyis az alaprepertoárról választott klasszikus magyar darab. 

Olyan művek jöhetnek szóba, mint Herczeg Ferenc: Bizánc, Weöres Sándor: A 

kétfejű fenevad, Szomory Dezső: II. József császár, Móricz Zsigmond: Úri muri, 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.

Az operett  kiválasztásában két fő szempontunk van: a zenei igényesség 

mellett  olyan  darabokat  tűznénk  műsorra,  amelyek  problematikája,  színpadi 

nyelve  a  fiatalabb  korosztályok  számára  is  élvezhető,  befogadható.  Ezt  a 

szempontot a rendezésben is szeretnénk érvényre juttatni. Egy többtagozatos  

Nemzeti Színház operett repertoárjának kötelezően tartalmaznia kell a következő 

címeket: Kálmán Imre: Csárdáskirálynő,  Marica grófnő,  A montmartrei  ibolya. 

Lehár Ferenc: A mosoly országa, Cirkuszhercegnő, Cigányszerelem, Luxemburg 

grófja. Ábrahám Pál: Bál a Savoyban, Viktória. Offenbach: Párizsi élet, Orfeusz 

az alvilágban, Huszka Jenő: Gül Baba, Bob herceg, Lili bárónő, Mária főhadnagy, 

Szabadság szerelem.

A  musical kiválasztásakor a nagyszínpadi repertoár kiegyensúlyozásából 

indulunk ki. Azokban az évadokban, amikor a színház műsorán nem szerepel az 

operett, klasszikusabb, minden korosztály számára befogadható zenés darabokat 

(My  fair  lady  stb.)  tűzünk  műsorra.  Az  „operettes”  évadokban  pedig  a 

modernebb, a mai életérzéshez közelebb álló musicalek közül választunk (West 

Side Story, Hair, Ének az esőben, Kabaré, Chicago, Rudolf, Jekyll és Hyde, Padlás, 

Sweeney Todd, Abigél, Mozart, Marie Antoinette).

Az  opera bemutatót  a  színház zenei  vezetőjével,  Silló  Istvánnal  és  az 

Operafesztivál  művészeti  vezetőjével,  Kesselyák  Gergellyel  egyeztetve  a 
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Művészeti  Tanács  javaslatai  alapján  jelöljük  ki.  A  cél  egy  saját  operai 

alaprepertoár kiépítése és rendszeres felújítása. (ld. az Operatagozat fejezetnél)

Az  évad  végi  nagyszínpadi vígjáték vagy  bohózat  szintén  a  repertoár 

sokszínűségét, belső egyensúlyát erősíti. A kínálat a bravúros, franciás, ún. „jól-

megcsinált” bohózatoktól (Feydeau: Bolha a fülbe, Osztrigás Mici, Labiche: Az 

olasz szalmakalap stb.) a szelídebb hangfekvésű, költői darabokon át (Szép Ernő: 

Lila ákác, Heltai Jenő: Naftalin, Molnár Ferenc: Az üvegcipő) az olasz és francia 

komédiákig és klasszikus jellemvígjátékokig (Goldoni: Két úr szolgája, Moliére: A 

fösvény, Csokonai: Karnyóné) terjed. 

Ha  a  színház  költségvetése  és  társulatának  létszáma  lehetővé  teszi, 

szeretnénk a fenti műsortervet egy december eleji prózai előadással gazdagítani. 

Olyan  modern  színművekre,  az  emberi  viszonyokat  árnyaltan  ábrázoló 

nagyszínpadi  kamaradarabokra gondolunk,  mint  Miller:  Pillantás  a  hídról, 

Synge: A nyugati világ bajnoka, Cocteau: Rettenetes szülők, Shaw: Warrenné 

mestersége, Steinbeck: Egerek és emberek, Pirandello: IV. Henrik stb. 

6.2. Kamaraszínház

Míg a nagyszínpad repertoárja hagyományosabb ízlést,  teatralitást  képvisel,  a 

kamara világa könnyedebb, szabadabb. Az itt bemutatandó darabok közvetlenek, 

személyesek, problematikájuk sokkal közelebb áll a hétköznapokhoz. A 310 fős 

nézőtér  ugyanakkor  eléggé  nagy  ahhoz,  hogy  e  játszóhely  műsorterve  is 

szélesebb  közönség  érdeklődését  célozza  meg.  A  Kamaraszínházban  négy 

bemutatót tervezünk az alábbi játékrend szerint:

Gyerekdarab: 7-12 éves korosztálynak. Bemutató: szeptember vége 

Drámai mű:  modern klasszikus. Bemutató: december eleje

Komédia: kortárs bohózat, mai magyar vígjáték. Bemutató: január vége

Zenés vígjáték: modern szerző, kis zenekar. Bemutató: március közepe

A  Kamaraszínház  szándékaink  szerint  elsősorban  az  újkori  dráma,  a 

kortárs  magyar  és  nyugati  szerzők  játszóhelye  lenne.  Az  előadások 

látványvilágát,  hangulatát,  zenéjét  is  a  mai  környezet,  életérzés  ihletné.  A 
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nézőtér  otthonosságának  köszönhetően  ez  a  játszóhely  különösen  alkalmas 

érzékeny, árnyalt színészi alakításokra, bensőséges játékra. 

A Kamaraszínház műsorterve az alábbiakhoz hasonló darabokból állna: 

A gyerekeknek: Kästner: Emil és a detektívek, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 

Barrie: Pán Péter, Maeterlinck: Kék madár, Szabó Magda-Egressy Zoltán: Tündér 

Lala, Lindgren: Harisnyás Pippi, Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai, Bagossy László: 

A sötétben látó tündér

A drámai mű: Tennessee Williams: A vágy villamosa, Anouilh: Colombe, Ibsen: 

Rosmersholm, Csehov: Sirály, Ivanov, Három nővér, Örkény: Tóték, Albee: Nem 

félünk a farkastól, Füst Milán: Boldogtalanok

Vígjáték: Neil Simon: Mezítláb a parkban, Ray Cooney: Bigámia, Albee: Mindent 

a  kertbe,  Parti  Nagy  Lajos:  Mauzóleum,  Gábor  Andor:  Ciklámen,  Ayckbourn: 

Hálószoba-komédia,  Hrabal:  Szigorúan  ellenőrzött  vonatok,  Woody  Allen: 

Szerelem és halál

Zenés  játék:  Eisemann:  Fekete  Péter,  Egy  csók  és  más  semmi,  Fiatalság 

bolondság,  Menken-Ashman:  Rémségek  kicsiny  boltja,  Legrand:  Cherbourgi 

esernyők,  Fejes  Endre:  Jó  estét  nyár,  jó  estét  szerelem,  Duncan:  A  tavasz 

ébredése, Brecht: Koldusopera, Zerkovitz Béla: Árvácska, Doktor Úr

6.3. Csarnok és Játékszín

A  miskolci  színház  két  különleges  helyszíne,  amely  kísérletezésre,  új 

kifejezési  eszközök  kipróbálására,  színházi  műhelymunkára  alkalmasak.  A 

Csarnok izgalmas, tágas terében a mozgásra, táncra, nagyobb színpadi akciókra 

és látványra épülő kísérleti produkciók, a Játékszín intim „szobájában” pedig az 

emberi  viszonyok  természetes,  minden  teatralitást  levetkőző,  érzékeny 

ábrázolására van lehetőség. A Csarnok a dinamika és formák, a stúdió a színészi 

játék  terepe.  A  két  játszóhely  arculatának  karakteresebbé  tétele  érdekében 

érdemes  tematikus  jelleget  adni  az  egyes  évadoknak,  és  koncertekkel, 

vetítésekkel,  zenés  happeningekkel,  vendégül  látott  alternatív  előadásokkal 

fokozni vonzerejüket. 
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A Csarnokban az első  évadban két  bemutatót,  egy táncszínházi  és egy 

prózai  előadást  tervezünk.  Mindkét  produkció  számára előnyös lenne,  ha egy 

közös gondolat fogná össze őket, mintha egy táncszínházi és egy prózai variációt 

látnánk az adott témára. Ugyanezt a belső kapcsolatot keresnénk a Játékszín két 

saját bemutatója között is, amelyek közül az egyik mai magyar dráma lenne, a 

másik szintén kortárs európai vagy amerikai szerző műve. Különösen izgalmas 

lenne,  ha  a  két  darab  problematikája,  látásmódja  kiegészítené  egymást.  A 

Játékszín a helyszíne a felolvasó-színházi előadásoknak, közönségtalálkozóknak 

is.  Itt  elsősorban  kortárs  európai  és  magyar  szerzőket  mutatnánk  be,  mint 

Roland Schimmelpfennig, Marius von Mayenburg, Presznyakov-fivérek, Ljudmila 

Ulickaja, Sarah Kane, Martin Crimp; vagy Vinnai András, Garaczi László.

6.4. Az első évad tervezett repertoárja:

Nagyszínpad Kamaraszínház Csarnok Játékszín

Mi és Miskolc

első élményeink, 
milyennek látjuk a 

várost

Móricz Zsigmond

ÚRI MURI
az évad drámája

Kastner

Emil és a 
detektívek

Roland 
Schimmelfenning

Nő a múltból

Lerner–Loewe
My Fair Lady

Williams
A vágy villamosa

Csokonai
Dorottya 

A Tánctagozat 
előadása

Garaczi László 
Plazma

Az évad szerzője

Verdi
Nabucco

Woody Allen
Játszd újra, Sam!

Shakespeare: 
Hamlet

Oscar Wilde 
Bunbury
vígjáték

Eisemann-Szilágyi
Fekete Péter
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7. A társulat

A  Miskolci  Nemzeti  Színháznak  jelenleg  37  aktív  és  9  nyugdíjas  tagja  van 

(Utóbbiak közül  öten rendszeresen játszanak az előadásokban).  Az évi  10-12 

bemutatóhoz,  kb.  420  előadáshoz  ez  a  társulati  létszám  elengedhetetlen, 

bizonyos énekes és prózai szerepekre így is vendégeket kell hívni. 

A 2013 januárjától érvénybe lépő új előadó-művészeti törvény a „nemzeti 

színház”  státusz  megszerzését  bizonyos minőségi  és  mennyiségi  feltételekhez 

köti. A törvény meghatározza, hogy a társulat tagjainak 70 százaléka egyetemi 

diplomával rendelkező színész kell, hogy legyen. Ez az arány a jelenlegi miskolci 

társulatban nem éri  el  a  35 százalékot.  A törvény e rendelkezés hatálya alól  

felmenti  az  állami  kitüntetések  birtokosait  (Jászai-díj,  Érdemes-  és  Kiváló 

Művész, Kossuth-díj) és bizonyos türelmi időt ad azon társulatoknak, amelyek ezt 

a kritériumot a törvény hatályba lépésekor nem teljesítik. 

A nemzeti  színház státuszt kiérdemlő  színházakkal az állam  közszolgáltatási 

szerződést köt, amelyben magára vállalja a színház finanszírozásának jelentős 

részét,  cserébe  viszont  többlet-feladatok  teljesítésére  ösztönzi  a  színházakat, 

jelentősebb helyi, regionális és országos kulturális szerepre késztetve őket. Ez 

nagyobb  klasszikus  repertoárt,  több  opera-  és  táncbemutatót,  az  ifjúsági  és 

határon túli programokban való fokozottabb részvételt jelent (ld. 5. melléklet). 

A  „nemzeti  színházi”  kritérium  teljesítése  érdekében  a  2012-es  évet 

felkészülési  évnek  tekintem,  amelyben  a  színházat  és  a  társulatot 

előkészítenénk a megnövekedő feladatok ellátására. Ez nemcsak a művészi rész 

átalakítását, a társulat színészi összetételének javítását, a zenekar létszámának 

és  színvonalának  emelését  jelenti,  de  olyan  szellemi  műhely  létrehozását  a 

színház  művészi  irányításában,  amely  képes  valódi  tartalommal,  eredeti 

programokkal, saját szervezésű fesztiválokkal kitölteni a színházi évadot, vállalni 

az új kulturális szerepet. 
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8. A művészeti tanács

A magyarországi színházi gyakorlat kétféle vezetési módot ismer, az igazgató-

főrendező, mint egyszemélyi vezető által irányított teátrum, illetve a gazdasági 

vagy  kulturális  menedzser  típusú  ügyvezetőből  és  a  rendezői  képesítésű 

művészeti vezetőből  álló igazgatóság. A Miskolci Nemzeti Színház esetében  új 

vezetési  modellt javasolunk,  ami  a  színház  művészeti  programjáért  felelős 

alkotók  aktív  részvételére  épül.  Mivel  az  előadások  szellemiségét,  a  színház 

művészi arculatát, a közönséggel és a várossal kialakuló viszonyát alapvetően a 

rendezők  határozzák  meg,  egy  erős  állandó  rendezői  gárda  igazi  szellemi 

központtá avathatja a színházat. Az évados szerződéssel rendelkező rendezőkből 

és dramaturgokból álló  művészeti tanács a színház művészeti életét irányító 

döntés-előkészítő  és  végrehajtó  testület,  mely  összeállítja  a  következő  évad 

repertoárját,  szereposztásait,  dönt  az  egyes  produkciók  rendezőiről,  a 

meghívandó  vendégrendezők  és  más  művészeti  munkatársak  személyéről.  A 

tanács választja ki az alaprepertoáron szereplő klasszikus drámák közül az évad 

drámáját,  kijelöli  annak  rendezőjét,  szereposztását,  javaslatokkal,  ötletekkel 

segíti a kísérőrendezvények és egyéb programok összeállítását és részt vesz azok 

lebonyolításában. Szintén a tanács választja ki az évad szerzőjét, javaslatot tesz 

a  bemutatandó  darabra,  illetve  az  azt  kísérő  eseményekre,  találkozókra.  A 

művészeti tanács – a dramaturgok javaslatai alapján – összeállítja az iskoláknak 

ajánlott beavató színházi programot, dönt a rendhagyó irodalomórákon és egyéb 

színházzal kapcsolatos eseményeken való részvételről. 

A művészeti tanács tagjai nemcsak a színház szellemiségét meghatározó 

döntések  kidolgozásában  vesznek  részt,  hanem  az  előadások  rendezőiként, 

egymás  próbafolyamatát  figyelemmel  követve  konstruktív  észrevételeikkel, 

érzékeny  kritikájukkal  hozzájárulnak  a  bemutatás  előtt  álló  produkciók 

finomításához, jobbításához is.

A színház város felé való nyitásában igen jelentős szerepet szánunk a helyi 

médiával  folytatott  kreatív  viszonynak.  A  miskolci  sajtónak,  rádiónak,  helyi 

televíziónak értékes irodalmi,  zenei,  színházi  eseményeket  kínálunk heti  vagy 

bizonyos időszakokban napi rendszerességgel. Ezáltal a miskolci közönség jobban 

megismerkedik színészeinkkel, zenészeinkkel, a színház láthatatlan alkotóival. A 

művészeti tanács feladata, hogy a média számára az  évad drámája illetve az 
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évad  szerzője sorozat  kapcsán  programokat,  előadókat,  színházi  és  irodalmi 

akciókat ajánljon. 

Szintén a művészeti tanács tagjai alakítják ki a színház által tervezett két 

fesztivál  –  a  határon  túli  magyar  színházak  és  az  európai  színművészeti 

akadémiák  fesztiválja  –  arculatát,  szerkezetét,  válogatási  és  díjazási  rendjét, 

részt vesznek a fesztiválok műsorának összeállításában és lebonyolításában, a 

kísérő események, és műhelyprogramok létrehozásában. 

Az állandó rendezők produkciói által meghatározott műsorterv színesítése 

érdekében  egy-egy  kiemelt  prózai  bemutató  vagy  operaelőadás  rendezésére 

jeles hazai  és határon túli  vendégrendezőket kérnénk fel.  A Csarnok illetve a 

Játékszín szabadabb tere pedig kiváló lehetőséget nyújt a pályakezdő színészek 

és  rendezők  meghívására,  a  művészeti  egyetemek  (látványtervező-, 

koreográfus-  és  filmrendező-szakos)  végzős  hallgatóinak  megismerésére, 

bemutatására. A Kamaraszínházban – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel 

együttműködve  –  az  ének-tanszék  végzős  hallgatóinak  részvételével 

kamaraoperai  vizsgaelőadást  állítanánk  színre  a  színház  rendezőinek 

irányításával.  Ezen  egyetemi  kapcsolatokat  szintén  a  művészeti  tanács  tagjai 

készítik elő és bonyolítják le.

Az  állandó  rendezők  rendszeres,  kreatív  jelenléte  a  város  művészeti 

életében a legfőbb biztosítéka annak, hogy a színház társulatának tagjai valóban 

megismerjék azt a közönséget, akiknek estéről estére játszanak. Elképzelésünk 

szerint  a Miskolci  Nemzeti  Színháznak az első  évadban hat  állandó rendezője 

lenne: Kiss Csaba, Keszég László, Béres Attila, Szabó Máté, Rusznyák Gábor és 

Szőcs Artur. Önéletrajzuk és személyes vallomásuk a színházról a 20. fejezetben 

olvasható.
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9. A dramaturgia szerepe

A vezető nyugat-európai színházak, főleg az angol és a német nyelvterületen, 

kiemelt fontosságot tulajdonítanak a dramaturgia szerepének. Ezekben a gyakran 

nagy  múltú,  a  kortárs  dráma  és  színház  megújításában  szerepet  vállaló 

színházakban  a  dramaturgia  a  színház  művészeti  elképzeléseiben, 

műsorpolitikájában  irányadó  funkciót  lát  el.  Szándékomban  áll  olyan  erős, 

meghatározó  dramaturgiát  létrehozni  a  miskolci  színházban,  mely  a  nyugat-

európai hagyományokhoz közelít, és a színház arculatának kialakításában fontos 

szerepet játszik.

Egy jól  működő  dramaturgia megkönnyíti  mindenki  munkáját:  egy dramaturg 

hivatalból olvas, ideje nagy részét azzal tölti, hogy darabokat keres a rendezők 

számára,  akiknek munkásságát ismeri.  Nem mellékesen a társulat  igényeit  is 

figyelembe veszi.  Sokkal  könnyebb úgy repertoárt összeállítani,  ha a bőséges 

ajánlatból csak választani kell, és nem gyors megoldást keresni a rendezés vagy 

a vezetői teendők melletti töredék időben.

Terveim szerint a létrehozandó megerősített dramaturgia a színházban egyfajta 

szellemi központ lesz. Feladatai:

 javaslattétel a repertoár kialakítására darabok ajánlásával, évadtervezés 

 új magyar drámák felkutatása

 kortárs és fordításban itthon még nem létező klasszikus külföldi drámák 

felkutatása

 ez  utóbbiakból  szinopszis  írása/íratása  ismertetés  céljából,  esetleg 

nyersfordítás készítése, rendelése

 a műsorra kerülő új darabok esetében fordítás rendelése

 régebbi  magyar  fordítással  már  rendelkező  darabok  esetén  a  fordítás 

ellenőrzése,  a  szöveg  elavultságának  esetén  –  a  rendezővel  és  a 

vezetőséggel való egyeztetés után – új fordítás rendelése

 a színház nyomtatványaiban (hirdetések,  beharangozók stb.)  megjelenő 

szövegek ellenőrzése
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 az  éves  műsorfüzet  és  a  bemutatók  műsorfüzeteinek  megírása, 

szerkesztése

 a színház honlapján megjelenő szövegek ellenőrzése

 kapcsolattartás  kortárs  magyar  drámaírókkal,  tőlük  –  eseti  jelleggel  – 

darabok rendelése, bekérése

 kétévenként új magyar dráma írására szóló drámapályázat meghirdetése, 

szakmai felügyelete

 a készülő produkciókban való részvétel (a meghívott rendezők egyetértése 

esetén)

 a készülő produkciók véleményezése, értékelése

 javaslattétel vendégjátékok meghívására

 közönségtalálkozókon való részvétel

 nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása

 Tervek a kortárs magyar dráma népszerűsítésére

A dramaturgia  kiemelt feladatának tekintem a kortárs magyar drámairodalmat  

támogató  és  megismertető  programok  szervezését  és  koordinálását  is. 

Napjainkban több jelentős drámaíró-generáció is dolgozik, akiknek munkáit minél 

szélesebb közönség számára elérhetővé kell tenni. Egy nyitott, friss szemléletű 

színház  nem  zárkózhat  el  a  kortársaktól,  sőt,  minden  erejével  azt  kell 

elősegítenie, hogy minél több mai magyar darab szülessen. Egy olyan országban, 

ahol  megbecsülik  és  ösztönzik  a  szerzőt,  törvényszerűen  újabb  és  újabb 

tehetségek,  újabb  és  újabb  minőségi  művek  bukkannak  fel.  Ezért  fontosnak 

tartom,  hogy  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  lehetőleg  kétévente  saját  

drámapályázatot  hirdessen,  melynek  terméséből  válogatva  rendszeresen 

műsorra  tűz  egy-egy  darabot,  vagy  saját  kiadású  antológiában  megjelentet 

néhányat, felolvasó színházi keretek között ismerteti a közönséggel.

A drámapályázaton túl együttműködést tervezek a Drámaírói Kerekasztallal és a 

Dramaturgok  Céhével,  hogy  a  legújabb  magyar  termésből  válogatva  évente 

néhány  alkalommal  közönségtalálkozóval  egybekötött  felolvasó-színházat 

rendszeresítsünk Miskolcon, ahol a szerzők és elemzők jelenlétében a szövegek 

megbeszélésére  is  sor  kerül.  Ezek  az  események  kiegészülnének  olyan  

rendhagyó  összművészeti  estekkel,  amelyeken  a  különböző  műfajok  közötti 
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átjárás  jegyében  írók,  költők,  zenészek,  esztéták,  színészek,  DJ-k  és  VJ-k 

közreműködésével szöveg és zene, irodalom és színház szokatlan, formabontó 

kapcsolódásait mutatnánk be, egy-egy téma vagy jelentős szerző köré felépítve. 

10.  Az Operatagozat

10.1 Operalátogatási szokások, nemzetközi trendek

Az  operalátogató  közönség  szokásai  világszerte  meglehetősen  hasonlóak,  és 

merőben eltérnek a prózai színház közönségének szokásaitól. Az operatagozat 

működésének  újragondolásakor  mindenekelőtt  ezeket  a  különbségeket  kell 

tudatosítani.  Ezek  a  különbségek  magából  a  műfajból  adódnak.  Olvashatunk 

adatokat arról, hogy egyes országok prózai színházainak műsorán hány százalék 

az ősbemutatók aránya. Az opera műfajban gyakorlatilag világszerte (majdnem) 

nulla, ugyanis a ma játszott repertoár mintegy száz éve lezárult. (Éppen ezen 

szeretne változtatni a jövőben az operafesztivál.)

A tipikus operalátogató „slágercentrikus”, azaz kedvenc operáit szereti két-három 

évente újra megnézni, sőt nem kell különösebben elvakult operarajongónak lenni 

ahhoz sem, hogy szertartás-szerűen akár minden évben megnézze karácsony 

táján  a  Bohéméletet  és/vagy  A  varázsfuvolát  és/vagy  A  diótörőt,  húsvét 

környékén pedig a Parasztbecsületet. Teszi ezt akkor is, ha évek óta ugyanazt a 

rendezést láthatja. (A Magyar Állami Operaházban Nádasdy Kálmán Bohémélet-

rendezése  73  (!)  éve  fut,  elapadhatatlan  sikerrel.)  A  szereposztásban 

bekövetkező egyetlen jelentős változás is újra jegyvásárlásra ösztönözi tipikus 

operalátogatónkat.

Akkor mondhatjuk el tehát egy városról, hogy „igazi” operaélettel rendelkezik, ha 

a  repertoárjátszásnak  legalább  valami  nyoma  felfedezhető.  Előbb  hívom 

operaháznak  azt  a  színházat,  amelyik  bár  csak  évi  egy  bemutatót  tart,  de 

mellette 3-4 művet elővesz a 15 címből álló repertoárjából, mint azt, amelyik 2 

premiert tanul be évente. 

Persze,  mindez  hatalmas  szellemi  tartalékokat  feltételez  a  társulat  részéről, 

hiszen a fejekben ott kell lennie a repertoárnak, néhány próbával konyhakészre  

hozható  állapotban,  a  díszítőktől  a  súgókon  át  a  kotta  nélkül,  fejből  éneklő 
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kórusig.

10.2. A miskolci operaélet elmúlt másfél évtizedének áttekintése

Miskolc  mindig  is  szeretett  volna  operát.  Sok-sok  előzmény  után  az  „újkori” 

operajátszás 1994 óta folyamatos.  Hegyi  Árpád Jutocsa és Kesselyák Gergely 

1997-ben operatagozatot,  2001-ben pedig  Müller  Péter  Sziámival  kiegészülve 

Operafesztivált alapított. Az opera-produkciók bekerültek a színház valamennyi 

bérletsorozatába. Ez példa nélkül álló pozitívum, valóban egy egész város kezdte 

el  megszokni,  tanulni,  megszeretni  a  műfajt.  Kultúrmisszió,  hogy  ez  a 

hagyomány  ma  is  folytatódik.  Ez  Miskolc  egyetlen  előnye  más  operajátszó-

helyekkel szemben, melyet a lehetőségek végső határáig meg kell tartani. 

A  színház közönsége sokkal  gyorsabban,  és  mélyebben itatódott  át  az opera 

szeretetével, mint bárki gondolta volna. A Rigoletto és a Szerelmi bájital ifjúsági 

előadásai után a tetszésnyilvánítás éppen olyan volt, mint egy sikeres musical 

után, az első operafesztiválon pedig az összes előadáson túllépték a hivatalosan 

engedélyezett pótszék-számot. 

Elkezdődött az alaprepertoár fölépítése (Traviata, A varázsfuvola, Tosca, Bánk 

Bán,  Bohémélet,  Rigoletto,  Szerelmi  bájital…),  valamint  ezzel  párhuzamosan, 

fölmenő  rendszerben  az  ünnepekhez  kötődő  művek  bevezetése  az  állandó 

repertoárba.  Ugyanakkor  emelt  zenei  igényű  operettek  és  klasszikus  balettek 

egészítették ki a komolyzenei kínálatot. (A mosoly országa, A denevér, illetve:  

Coppélia, A bahcsiszeráji szökőkút, A diótörő).

Sajnos a Hegyi Árpád Jutocsa távozását követő átmeneti időszakban (igazgató: 

Kiss László, zeneigazgató: Nagy Viktor) a díszletek jó részét leselejtezték, ezzel 

lenullázva a félig már felépült alaprepertoárt.

A  most  leköszönő  színházvezetés  következetesen  folytatta  az  operairodalom 

alapműveinek bemutatását (Figaro házassága, Anyegin, Don Pasquale, A sevillai  

borbély,  Hoffmann  meséi,  Carmen,  Pillangókisasszony,  Cosi  fan  tutte,  

Parasztbecsület/Bajazzók)  Először a most futó szezonban került sor ismétlésre 

(Bohémélet).

Az  elmúlt  két  korszak  együttesen  bemutatta  a  mai  operairodalom 

törzsrepertoárjának tekintett műveket. Tulajdonképp a címlista majdnem teljes, 
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igazából csak a Don Giovanni és a nagy kórusoperák (Aida, Nabucco, Trubadur,  

Turandot,  Hunyadi  László)  hiányoznak és  esetleg  egy  „könnyebb”  Wagner, 

például: A bolygó hollandi. 

A repertoár tehát virtuálisan felépült, de folyamatos műsoron tartás hiányában 

nem működött valódi repertoárként.

Érzésem szerint a miskolci operaélet mostanra kicsit megtorpant, új lendületre 

vár. Nem azért torpant meg, mert valakik valamit rosszul csináltak volna, hanem 

mert  Miskolc  –  operai  értelemben  –  nagykorúvá  vált,  és  ezzel  magának  a 

miskolci operatagozatnak is lépést kell tartania. 

10.3.  A  miskolci  operatagozat  előtt  álló  utak.  Repertoár. 
Társulat.

- Lehetne folytatni a sort, „befejezni” az alaprepertoárt.

- Lehetne újra kezdeni elölről. (Traviata, Varázsfuvola stb.)

- Lehetne más, az eddigiekhez képest különleges műveket műsorra tűzni.

Önmagában egyik út  sem jelentene megoldást.  A  nagykorúbb operaközönség 

igényeire  a  választ  már  csak  egy  más  alapokon,  más  struktúrában  működő 

operatagozat adhatja meg. Ez a struktúra pedig a részleges repertoárjátszás.

Bemutatók kitűzésekor válogathatunk a még hiányzó címek közül is, de néha 

kerüljön most már egy-egy  „különlegesebb” cím, népszerű, de kicsit ritkábban 

játszott mű is a színház műsorára. (Otello, Álarcosbál, A végzet hatalma, Don 

Carlos,  Andrea  Chenier,  Giocconda,  Hamupipőke,  Rómeó  és  Júlia,  Faust,  

Lohengrin,  Tannhäuser,  Parsifal,  A  Walkűr,  A  léhaság  útja,  Candide,  Jenufa,  

Kisvárosi lady Macbeth stb…)

A premierek mellett  minden évadban 3-4 másik operát elő  kellene venni,  kis 

előadásszámban.  Ez  talán  ma  (túl)  optimista  jövőmodellnek  tűnik,  de  az 

operatagozat tartott már egyszer itt. A 2001/2002-es szezon operarepertoárja: 

Szerelmi bájital, Rigoletto, Bohémélet, Tosca, A diótörő.
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10.4. A bemutató

Az  évad  operabemutatója  legyen  olyan  előadás,  amely  minden  szempontból 

artikulálja  a  tagozat  ars poeticáját,  és  amellyel  a tagozat,  mint  értékteremtő 

operaműhely, művészi értelemben gazdagítja a világot. Ezt a produkciót játssza 

el  a  színház  nagy  szériában,  a  teljes  bérletrendszerben,  mint  eddig.  

Legérdekesebb volna a nagy kórusoperák műsorra tűzésével folytatni a címlistát. 

(Aida,  Nabucco,  A  trubadúr,  Turandot,  Hunyadi  László)  Ezek  a  darabok 

grandiózus, lenyűgöző hangzásvilágukkal újabb közönségrétegeket hódíthatnak 

meg, megadhatják a szükséges új lendületet. Bemutatásukhoz azonban alapvető 

problémákra kell megoldást találni. (Lásd később.)

10.5. Repertoár

A  repertoárjátszás  során  meg  kell  békélni  azzal,  hogy  nagyon  kis 

előadásszámban  is  kitűzünk  darabokat.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy-egy 

repertoárprodukcióból 3-6 előadást tartunk, de akár azt is, hogy a Bohéméletet 

minden évben eljátsszuk karácsonykor, de csak kétszer. 

Mindez  akkor  működik,  ha  legalább  részlegesen  szerződtetett  magánénekesi 

társulata (6-8 fő) van a színháznak, és nem (csak) előadásonként egyeztetett és 

megfizetett  vendégekkel  dolgozik.  A  társulat  kifejezést  rugalmasan  kell 

értelmezni.  Évadra,  legföljebb  2-3  évadra  szóló  szerződésekre  gondolok.  A 

társulat  álljon viszonylag fiatal  tehetségekből,  legyen természetes  cserélődés, 

frissülés, és azért maradjon hely vendégek számára is, hiszen ugyancsak a műfaj 

sajátossága,  hogy  a  közönség  rendszeresen  kíváncsi  vendégekre  is.  A  város 

operaéletének halála lehet, ami sajnos sok helyen előfordul, hogy 25-30 éven át 

minden szoprán szerepben ugyanazt az énekesnőt hallja a közönség.

A  darabválasztás  módszere  vegyes  lehet.  Egyrészt  lehet  választani  az 

ünnepkörökhöz  kötődő  művekből.  (Karácsony:  Bohémélet,  A  varázsfuvola,  A 

diótörő;  szilveszter:  Denevér;  húsvét:  Parasztbecsület/Bajazzók,  Tannhäuser,  

Parsifal;  évadkezdés/március 15.:  Bánk Bán, Hunyadi László) Az operalátogató 

szertartásos  szokásai  miatt  ezek  kiemelten  sikeres,  katartikus  pillanatai  egy 

város  operaéletének.  Másrészt  lehet  választani  szakmai  alapon,  az  évad 

bemutatóját  kiegészítő  művet.  Súlyos  zenedráma  mellé  vígoperát,  romantika 

mellé klasszikát, ritkaság mellé slágeroperát. 
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A  produkciók  származhatnak  a  színház  korábbi  repertoárjából,  de  megfelelő 

együttműködések keretében gyakorlatilag  ingyen,  cserekereskedelemmel  lehet 

szerezni  díszletet,  jelmezt,  rendezést  más  színházaktól,  az  operafesztivál 

partnereitől  akár  külföldről  is,  melyet  a  tagozat  saját  társulata  szolgálatban 

betanulhat,  és  két  színpadi  próbanappal  műsorára  vehet.  A  csarnok,  mint 

próbaszínpad, a Miskolci Nemzeti Színház épületének legnagyobb erénye.

10.6. Gyermek és ifjúsági előadások

Az  érdekesen  előadott  operaelőadásokra  a  12  év  fölötti  ifjúság  rendkívül 

fogékony.  Drámát  talán  még  szívesebben  néznek,  mint  vígjátékot.  Az  ő 

megnyerésükre  nem  kell  külön  kínálatot  meghirdetni,  hanem  a  bérletezett  

operaelőadásokat  kell  úgy  rendezni,  hogy  az  ő  fantáziájukat  is  megfogja. 

Érdemes  azonban  igénybe  venni  a  különböző  beavató  színházi  eszközöket. 

(Játékos,  vagy  fiatalos  műismertetés  az  előadások  előtt,  önálló 

„operabeszélgetések” az egyetemvárosban, vagy mondjuk egy pubban.)

A  12  évnél  fiatalabb  korosztály  számára  azonban  folyamatosan  külön 

zenésszínházi  kínálatot  kell  biztosítani,  az  utánpótlás  kinevelése  érdekében. 

(János vitéz,  Háry János,  Pomádékirály új  ruhája,  Péter  és a farkas,  A fából  

faragott királyfi stb.)

10.7. Különböző zenés műfajok 

Balett

A  „nemzeti  színház”  kategória-besorolás  kötelező  kritériuma  lesz  a  balett-

tagozat. Egyelőre sok ismeretlenes az egyenlet.  Mindenesetre az biztos, hogy 

legalább  két  évente  kellene  tartani  nagyzenekari  kísérettel  előadott 

balett/táncprodukció bemutatót. Abban az évben, amikor nincs ilyen bemutató, 

akkor pedig felújítani az előző évit, és mellé venni karácsonykor A diótörőt.

Nagyoperett

Az  operatagozat  művészi  érdeke,  hogy  a  színház  vezetését  ösztönözze  a 

szimfonikus nagyoperett és a vígopera határmezsgyéjén mozgó, igényes darabok 

bemutatására.  (Orfeusz  az alvilágban,  A gerolsteini  nagyhercegnő,  Boccaccio, 

stb.)
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Ezek  a  darabok  az  évad  bemutatói  között  operettként,  és  ne  opera  helyett  

jelenjenek  meg.  Repertoárban  egy-egy  ilyen  mű  előfordulhat  az  opera-

kontingensben is.

Barokk opera

A  barokk  stíluskorszak  előadói  gyakorlata  mára  rendkívüli  mértékben 

specializálódott.  Nemzetközi  színvonalú  megszólaltatása  alig  képzelhető  el 

zenész-specialisták,  és  speciális  hangszerek  (pl.  bélhúrral  felszerelt  vonósok) 

nélkül.  A  közönségigény sem túl  magas.  A  kamaraszínházban ennek ellenére 

elképzelhetőnek  tartom,  hogy  kuriózumként  mégis  kerüljön  színre  egyszer 

barokk opera is.

Kortárs opera

Az operafesztivál a jövőben a népszerű kortárs opera műfajának ösztönző, életre 

hívó műhelyévé kíván válni. Akkor látom biztosítottnak az operajátszás jövőjét, a 

néző-utánpótlást,  ha  az  egész  műfajt  újra  élővé  tesszük  ily  módon.  Hogy  a 

fesztivál munkája milyen gyorsan hatja majd át a mindennapok művészi életét – 

még kérdés. Ettől függően jó volna minél több XX. századi és kortárs darabot 

népszerűsíteni.

10.8 Az operatagozat továbbfejlődésének akadályai

Zenekari árok 

1997-ben Kesselyák Gergely zenei vezető indítványára fölmérték a zenekari árok 

bővítésének építészeti lehetőségeit. Akkor ez a kísérlet sikertelennek bizonyult. 

Mindenképpen próbálkozni kell újra. Az elmúlt 15 évben fejlődtek a technológiák, 

például 2-3 millió forintért gépészettel együtt 15 cm vastagságú színpadi forgót 

gyártanak, nem kell az egész alsószínpadot elfoglalni. Uniós pénzekből minden 

bizonnyal lehet erre kapni, ha létezik műszaki/építészeti megoldás. 

Jelenleg a zenekari  árok 49 m2. Ekkora helyre hivatalosan 33, más előírások 

szerint 29 zenészt szabad leültetni munkavégzés céljából. A gyakorlatban 45-50 

fő zenél operaelőadások alkalmából ebben az árokban. Puccini művei 70-75 fős 

zenekarra íródtak. (Wagner 90-120.) A nagyszínház méreteit  figyelembe véve 

Miskolcon  a  Puccini  repertoárhoz  elégséges  volna  60-61  fő.  A  hivatalos 

előírásokat figyelembe véve ehhez is minimum 104 m2-es árokra volna szükség, 
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mely több mint a duplája a mai méretnek.

A kompromisszumokat persze továbbra is meg lehet kötni, de akkor a feljebb 

vázolt  továbblépés elmarad.  Professzionális  operajátszás nem képzelhető  el  a 

zeneszerzők  által  megálmodott  hangzás  elérésére  alkalmas  zenekar  nélkül, 

hiszen ez a hangzás a hatásmechanizmusnak, a műfaj sikerének egyik fontos 

pillére.

(Éppen  ezért  az  operafesztivál  a  jövőben  a  nagyszínházban  csak 

kamaradarabokat,  gálákat  rendez,  mert  a  nemzetközi  színvonal  igényével 

összeegyeztethetetlen az árok jelenlegi mérete. A nagyzenekarral kísért operák a 

megfelelő méretű árokkal rendelkező nyári színházban kerülnek bemutatásra.)

Kórushiány

Az  operatagozat  15  éve  –  érthető  okokból  –  halogatja  a  nagy  kórusoperák 

műsorra  tűzését.  Ez  a  végtelenségig  nem  folytatható,  hiszen  éppen  az 

operairodalom legkedveltebb alkotásairól van szó, az operai nagykórus hangzás 

nem kihagyható tényező. Ugyanakkor a nem kifejezetten kórusoperaként számon 

tartott művek között is akadnak olyanok, melyek esetében a dús kórushangzás 

hiánya  jelentős,  a  továbblépés  jegyében  már  elkerülendő  kompromisszumot 

jelent. A múltban ilyenek voltak a Carmen, és a Parasztbecsület.

A színház kórusa rendben teszi a dolgát. A kórus kibővítése reménytelenül drága 

lenne.  Megoldást  inkább  az  jelentene,  hogyha  valamely  előadói  szervezettel 

sikerülne hosszú távú együttműködési  szerződést  kötni.  Kézenfekvő  először a 

Debreceni  Csokonai  Színház  kórusával  és/vagy  a  Kodály  kórussal  való 

együttműködés lehetőségét megvizsgálni. Ezek az együttesek néhány próbával, 

kisegítőként állhatnának be a produkciókba, melyekben rendezés szempontjából 

továbbra is az operatagozat saját kórusa vinné a fő szerepet.

10.9 Észak-magyar operatársulat

Miskolc és Debrecen együttműködését ki lehetne szélesíteni. Ez végső soron a 

két  fenntartó szándékán fog múlni.  A  színházak vezetése részéről  a  jelenlegi 

helyzetben hajlandóság, sőt elszántság mutatkozik.

Első lépésként célszerű volna a miskolci operatagozat első produkcióját – nagy 

kórusoperát – valamelyik debreceni kórus közreműködésével bemutatni.
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Az  együttműködés  hosszú  távon  eljuthat  egy  integrált  művészeti  vezetés 

koncepciója  alapján  megtervezett,  a  két  színház  által  közösen  működtetett 

bérletrendszerig,  vagy  akár  egy  közös  magánénekesi  gárdából  álló,  „Észak-

magyar operatársulatig”.

Az  egésznek  persze  akkor  van  értelme,  ha  ezzel  nem  a  magyarországi  

operajátszást szegényítjük, hanem Miskolc és Debrecen operaéletét gazdagítjuk, 

ha  mindkét  színház  eddigi  kapacitását  megtartva  a  produkciókat  kicseréli 

egymással, mintegy megduplázva saját kínálatát. 

Ennek a koncepciónak rengeteg nehézsége és buktatója van, viszont mindkét 

város olyan operaéletet biztosíthat polgárai számára, amilyet egyedül biztosan 

nem.

10.10 Az  operarendezés  útja  a  Miskolci  Nemzeti 
Színházban

Hiszek  abban,  hogy  egy  opera  lehet  egyszerre  népszerű  és  igényes.  Valami 

ilyesmit  vallok  az  operarendezéssel  kapcsolatban  is:  az  igényes  színházi 

gondolkodásból fakadó rendezés is lehet közérthető. Miskolcra fokozottan áll: a 

rendezésnek  egyszerre  kell  elég  érdekesnek  lennie  ahhoz,  hogy  a  prózai  

színházon nevelkedett bérlő is elfogadja, és eléggé közérthetőnek ahhoz, hogy 

aki először találkozik a művel, az is megértse. (Ne felejtsük el, hogy a műfaj 

esetében a szövegérthetőség mindig nehézkes, akár eredeti, akár anyanyelven 

játszunk.)

Recept  nem adható,  mégis  jó  alapelv:  a  rendezés  a  partitúrából  induljon  ki 

(melynek része a szöveg is) és ne a szövegkönyvből. 

Mióta van opera,  vitatéma, hogy milyen nyelven adjuk elő.  Szerintem erre a 

legjobb megoldást éppen Miskolc vezette be: a bemutató bérletezett évadában 

magyarul,  később  eredeti  nyelvre  áttanulva  tűzte  műsorára  az  operákat.  A 

repertoárdarabok esetében egyedileg mérlegelve kell döntést hozni.

10.11 Az operatagozat és az operafesztivál viszonya

A város zenei élete szempontjából optimális lenne, ha a színház, a szimfonikus 

zenekar  és  az  operafesztivál  hármas  egységet  alkotna,  melyben  az  egyes 
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szervezetek autonómiája pontosan körülhatárolt. Az alapítók az operafesztivált a 

színház  rendezvényének  álmodták  meg,  így  tudott  igazán  szakmai  alapokon, 

színházi fesztiválként működni. 

Az operafesztivál küldetése, hogy ünnepet hozzon a városba, az operatagozaté, 

hogy ünneppé tegye a hétköznapokat.

11. A Miskolci Nemzeti Színház zenekara 

A zenekar jelenleg 36,5 státusszal rendelkezik, és összesen 40 főt foglalkoztat. 

Ez  a  létszám,  a  jelenlegi  zenés  repertoárt  –  kisegítők  igénybevételével  – 

kiszolgálja. A következő évadra három nagy zenés bemutatót tervezünk. Ennek 

kiszolgálásához a 40 fő és a jelenlegi szolgálatszám kevés. Két lehetőség van: az 

egyik, hogy maradunk az eddigi rendszernél, és kisegítői rendszerrel pótoljuk a 

hiányzó zeneművészeket. Ez jelenleg – az országos átlagtól messze elmaradva – 

előadásonként 4000 Ft, próbánként 2000 Ft kiadást jelent. Ilyen alacsony díjazás 

mellett  nem  valószínű,  hogy  a  városi  szimfonikusok  tagjai  kisegítőként 

eljönnének a színházba dolgozni. A másik lehetőség: 8-10 új státusz megnyitása 

a zenekarnak, így kisegítők nélkül (kivéve az extrém eseteket, pl.: Bánk bán – 

viola d’amore szóló) le lehet bonyolítani az évadot. 

A jelenlegi színházi zenekar jó színvonalú, összeforrott, tapasztalt együttes. 

De nincs olyan zenekar, ami ne lehetne még jobb. Ezt következetes munkával,  

már  befutott,  elismert  karmesterek  és  tehetséges  fiatalok  meghívásával,  a 

színházban eddig is sokat dolgozó korrepetitorok és karmesterek megtartásával 

és megbecsülésével lehet elérni. 

Egy zenekar minőségét  rendszeres minőség-ellenőrzéssel  lehet  fenntartani. 

Minden muzsikus úgy ül le a hangszeréhez, hogy a lehető legjobbat produkálja, 

de mivel eltérő képességű emberek alkotnak egy zenekart, nagyon fontos, hogy 

a gyengébb képességűeket több munkára sarkalljuk, illetve a nagyon gyengéket 

a  zenekarból  eltávolítsuk.  Ez  tiszta,  átlátható  és  tárgyilagos  minőségszűrés 

eredménye kell,  hogy  legyen.  Az  ösztönzés  érdekében  minden  évben  el  kell  

különíteni a zenekar bérkontingensének egy bizonyos részét (8-10 %), és azt a 

muzsikusoknak prémium formájában kiosztani a próbajáték eredményei alapján.

   
   

   
  K

is
s 

C
sa

ba
 p

ál
yá

za
ta

31

31



11. 1 A próbajáték

Ezt minden évad végén, május hónapban tartanánk. A próbajáték nem kötelező. 

Aki  nem  vesz  részt,  nem  részesülhet  prémiumban.  A  próbajáték  színvonala 

alapján a jutalmazást differenciálni lehet. Aki két egymást követő  évben nem 

jelentkezik minőségi próbajátékra, annak a harmadik évben kötelező, de ebben 

az esetben már az állásáért játszik. A próbajáték minősítése három elemből áll. A 

színházban dirigáló karmesterek osztályzata évados teljesítmény után (20%), a 

zeneigazgató  osztályzata  szintén  évados  teljesítmény  alapján  (30%)  és  a 

próbajáték zsűrijének minősítése a próbajáték alapján (50%). Nagyon fontos, 

hogy  a  próbajáték  név  nélkül,  függöny  mögött,  a  színházban  dolgozó  

karmesterek  jelenléte  nélkül  –  beleértve  a  zeneigazgatót  is  –  zajlódik  le,  

országosan  elismert  szaktekintélyek  előtt.  Az  is  nagyon  fontos,  hogy  a 

próbajáték anyaga csakis annak az évadnak a műsorából jelölhető ki, amelynek 

végén a próbajáték van. Ez azért fontos, mert nem szólistát keresünk, aki bár 

remekül játszik egy Mozart versenyművet, de másodmagával egy esztampot nem 

tud  abszolválni.  Másrészt  egy  olyan  muzsikusnak,  aki  egész  életében 

csapatjátékos volt, nem könnyű egyedül kiállni és muzsikálni. A próbajáték célja, 

hogy napi karbantartásra ösztökélje a muzsikusokat, illetve, hogy a jól teljesítők 

anyagilag is jutalmazva legyenek. 

11.2 A zenekar önálló fellépései

Tervezem,  hogy  a  Csarnokban  –  hétvégi  családi  program  gyanánt  – 

koncertszerűen,  vagy  félig  szcenírozva,  magyarázó  szöveggel  és  játékkal  5-7 

előadásból álló Opera sorozatot indítok gyermekeknek. Ehhez a zenekar mellett 

egy  színészre,  4-5  énekesre  és  időnként  a  kórus  részvételére  számítok.  Az 

énekes szólistákat a budapesti, vagy a miskolci zenei egyetemről lehet hívni, ami 

mindenkinek  előnyös.  Az  énekesek  éles  helyzetben,  zenekari  kísérettel 

énekelhetnek, a színház számára pedig igen kedvezőek a honorárium-feltételek. 

Elengedhetetlen, hogy a Miskolci Nemzeti Színház rendelkezzen gálaműsorokkal. 

Két  gálaműsort  tervezek,  amelyek  évadonként  4-4  alkalommal  kerülnének 

színre.  Ezeket  részben,  vagy  egészben  el  lehet  vinni  a  környező  nagyobb 

településekre is. Az egyik egy opera-operett, a másik egy musical gála lenne.  

Mindkét  produkció  szcenírozott.  A  gálák  lehetőséget  kínálnak  arra  is,  hogy 
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különleges  alkalmakkor  országosan  ismert  sztárok  léphessenek  fel  a  Miskolci 

Nemzeti Színházban. 

12. A Tánctagozat

A  Miskolci  Nemzeti  Színház  Tánctagozata  önálló  tagozat,  mely  szoros 

kapcsolatban áll az intézmény többi tagozatával, részt vesz a prózai és zenés 

színházi  produkciókban,  együttműködik  az  Operafesztivállal,  ugyanakkor  saját 

táncszínházi előadásokat hoz létre. Rendkívül fontosnak tartom, hogy Miskolcon 

ez a művészeti ág ne csak tánckari szinten működjön, hanem valódi tagozatként 

pályakezdő  fiatal  táncosoknak  és  koreográfusoknak  is  önálló  kibontakozási 

lehetőségeket nyújtson. A miskolci tánctagozat működése magától értetődően a 

színház művészeti programjára épül, a színházi produkciókat kiegészíti. Emellett 

azonban  önálló  táncprodukciók  révén  a  miskolci  közönség  igényes  kulturális 

szórakoztatásának egyik formájává válhat. 

12.1 Az előzmények 

1992-től Majoros István táncbemutatói a klasszikus baletthagyományt  követték 

(A  diótörő,  Coppelia,  Bahcsiszeráji  szökőkút)  új,  izgalmas  dramaturgiai 

megközelítésben.  Az  első  táncbemutatók  nyomában  évadonként  két-három 

táncpremiert  készített  a  tagozat,  amelynek  2002  és  2007  között  készült 

legfontosabb előadásai: a Fekete zaj, Divertimento Mortale, Bolero, Bála Gála - 

Vasgyári  capriccio,  Negyed,  Faust-Prospero  és  a  Cipolla  voltak.  Ezekben  az 

években  Kozma  Attila  koreográfiáiban  némileg  meglepő,  inkább  prózai 

előadásokra jellemző módon a magyar társadalom problémáit fogalmazta meg, 

Krámer György viszont az idő problémájával való szembenézés variációit állította 

színpadra  koreográfiáiban. A  szakmai  fejlődéshez  korábban  hiányzó  központi 

támogatás  a  2008-2009-es  évadtól  áll  a  tagozat  rendelkezésére.  Innentől 

lényegében hivatalos keretek között olyan emblematikus előadások jöttek létre, 

mint az Exodus vagy a Yerma.
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12.2 Szakmai program

A következő években szeretnénk elérni, hogy a miskolci tánctagozat – megőrizve 

eddigi munkájának eredményeit – még sokrétűbb, változatosabb stílusú legyen.

Egyaránt szükség van a klasszikus és kortárs táncművészet különféle irányzatait 

megjelenítő  előadásokra,  amelyek  nemcsak  a  nézők  tánc-  és  mozgásszínházi 

érdeklődését elégítik ki, de ugyanakkor a tagozat szakmai színvonalát is emelik. 

E gondolat jegyében születhetnek olyan táncprodukciók, amelyek tematikusan az 

alaprepertoárhoz  kapcsolódnak.  Megvalósulhatna  egy,  Csokonai  Vitéz  Mihály 

Dorottya  című  vígeposzára épített táncjáték, vagy Babits Mihály  Jónás könyve 

című elbeszélő költeményén alapuló mozgásszínházi előadás. 

A  klasszikus  magyar  írókat,  költőket  színpadra  állító  táncelőadások  ötlete 

egyfajta  alapvetés,  de  a  miskolci  közönség  egyaránt  kedveli  a  kortárs  világi 

zenére  alkalmazott  táncdarabokat,  úgymint  a  klasszikus  zenére  koreografált 

előadásokat. E két szempontot alapul véve a Tánctagozat új bemutatóit az alábbi 

lehetőségek figyelembevételével jelölnénk meg: 

A  klasszikus  balettrepertoárból  választott  gyerekelőadások  mellett  (A  diótörő, 

Hamupipőke) a szólistatáncosok számának függvényében elképzelhető az „Anna 

Karenina” című balett színrevitele vagy Mozart  A varázsfuvola és Garcia Lorca 

Vérnász  című  műveinek  színpadra  állítása.  Megfelelő  apparátussal  izgalmas 

megközelítésű, látványos előadások születhetnek, amelyek új fényben mutatják 

meg ezeket a közismert remekműveket. 

Itt kell megemlíteni, hogy a tánctagozat produkciói a miskolci színházban évekig 

a  Csarnok  stúdió  jellegű  színpadára  voltak  tervezve.  Megfontolandó,  hogy  a 

következő  években  érdemes  lenne  a  tagozat  egyes  előadásait  a  nagyobb 

közönséget befogadó Kamaraszínpadra tervezni.

A  szamai  fejlődéshez,  a  tagozat  önálló  stílusának  kialakításához,  a  szakmai 

fejlődéshez  elengedhetetlen  a  táncosok  folyamatos  képzése,  többféle 

mozgásirányzat  megismerése,  elsajátítása.  Ennek  érdekében  a  kortárs 

táncművészet  jegyében  készülő  produkciókhoz  tapasztalt  koreográfusokat 

lehetne hívni, olyan művészeket, akik elismert és egyéni mozgásrendszer alapján 

dolgoznak.  Ilyen produkciók alkalmával  a darabok előkészítését  megelőzhetné 

egy szakmai workshop, amelyet a meghívott koreográfus vezet. Ezek a kortárs 
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projektek,  szerzői  előadások  különböző  művészeti  ágak  alkotóit  drámaírókat, 

képzőművészeket integráló produkciók lennének.

Kölcsönös  együttműködés  reményében  olyan  hazai  együtteseket  kell 

megkeresnünk,  mint  a  Nemzeti  Táncszínház,  szakmai  kapcsolatot  kell 

létesítenünk olyan műhelyekkel,  mint a Kolozsvári Magyar Opera tánctagozata, 

de ápolnunk kell a létező nemzetközi kapcsolatainkat is (Kassai Balett, Slavonic 

Dance Theater). Folyamatosan törekednünk kell arra, hogy a Miskolci Nemzeti 

Színház táncbemutatóival a nemzetközi táncélet részévé váljon. 

A  tánctagozat  lehetőségeinek  érdekében  fontosnak  tartom,  hogy  a 

táncprodukciók  létrejöttének  finanszírozási  alapjait  pályázati  lehetőségek 

révén  bővítsük.  Ehhez  szükség  van  -  a  színház  marketing  elképzeléseihez 

igazodva - a tagozat arculatának kialakítására, a színház honlapjához kapcsolódó 

saját  weboldal létrehozására,  amely  információkat  nyújthat  az  érdeklődők 

számára a tagozat művészeiről, terveiről, munkájáról. 

12.3 A tánctagozat és a város

A tagozat  szakmai  tevékenységéhez tartozik  a  környék  befogadószínházaiban 

való  megjelenés,  valamint  a  miskolci  Nemzeti  Színházban  mintegy  5  éve 

meghonosult 24 órás „Tánc Együtt” nyílt nap hagyományának a megőrzése. E 

küldetések  mellett  azonban más  meghatározó  szerepünk  is  van.  Miskolcon a 

Szemere  Bertalan  Gimnázium  és  Szakközépiskola a  színház  segítségével  a 

helyszínen  neveli  a  fiatal  magyar  táncos  utánpótlást.  A  két  intézmény  régi 

kapcsolatot  ápol,  a  színház  támogatja  az  iskola  munkáját,  felkarolja  a 

növendékeket  és  teret  ad  a  nekik,  hogy  a  szakmai  gyakorlatukat  hivatásos 

táncosok között, színházi közegben végezzék. Ezt az együttműködést szélesebb 

alapokra  helyezve  mindenképp  folytatni  kell. Saját  érdekünk  is,  hogy 

kapcsolatokat  létesítsünk  más  miskolci  iskolákkal,  hogy  megismertessük, 

megkedveltessük  a  táncművészetet  a  fiatalokkal.  A  műfaj  megismerése 

érdekében  tehát  nyitottabb  találkozási  formákat  is  ki  kell  találnunk,  hogy 

betekintést kínáljunk a tánc- és mozgásművészet világába. 

Ezeket az irányokat, a tagozat működését strukturális szempontból is érdemes a 

művészeti  tanács  tagjaival  újrafogalmazni,  hogy  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 
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tánctagozata nyitottságával és elkötelezettségével ne csak a térség, de az ország 

kiemelkedő, nemzetközi kapcsolatokat ápoló műhelye lehessen.

13. A színház és a fiatalok

13.1 Beavató színház - a színházi nevelés

A színház nem létezik párbeszéd nélkül. Ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy  

egy  átgondolt  színházi  nevelési  program  keretében  az  előadásainkon  túl  is 

megmutassuk  a  színházi  alkotás  hétköznapi  oldalát,  azokat  a 

munkafolyamatokat, amelyek a közönség soraiból nem feltétlenül láthatóak. 

Sokan kérdezhetnék, hogy miért is van szükség erre, hiszen vannak jó páran, 

akik  a  színházba  alapvetően  szórakozni  járnak.  Úgy  látom,  hogy  e  kérdés 

kapcsán  érdemes  sokszínű  kultúránk  jövője  szempontjából  nemcsak  a 

színházcsinálók,  de  a  színházba  járók  felelősségét  is  felvetnünk.  A  színház 

társadalomformáló ereje az antikvitástól  egészen napjainkig vitathatatlan.  Ám 

ezen  erő  természetének,  működésének  megértése  nemcsak  kevesek 

privilégiuma.  Sőt,  talán  nem is  e  tudás  avatja  a  színészt  szakmájának  igazi 

mesterévé, mint inkább a bátorsága, amivel felvállalja, hogy plasztikussá teszi 

számunkra mindazt, amit ebből a világból igazán nekünk kell megértenünk. Ezért 

évadonként  célul  kell  kitűznünk  egy-egy  fiataloknak  szóló  beavató  színházi 

esemény megvalósítását. De miről is van szó? Mit értünk ezalatt, hogy „beavató 

színház”? 

Számomra  ez  a  meghatározás  egy  nyitott  előadásformát  jelöl,  amelyben  a 

játszók a rendezővel közösen, két irányba haladva, egyfelől feltárják a drámai 

szöveg különböző  jelentésrétegeit  a  közönségnek,  és  ismertetik  az  adott  mű 

keletkezéstörténetét, másfelől a konkrét drámai helyzetek kapcsán felmutatják a 

színházi  alkotófolyamatok  alapvető  művészi  problémáit.  Vagyis  egy  olyan 

előadást hozunk létre, amely tágabb kontextusban értelmezve a nézők színházi 

látásmódjának nevelését tűzi ki céljául. A beavató színház egy olyan esemény 

kíván  lenni,  aminek  befogadói  tapasztalata  nemcsak  esztétikai,  hanem 

pedagógiai  természetű  is.  Nem pusztán  valami  információéhség  kielégítéséről 

van szó tehát – a „beavató színházban” a nézőnek feladata van.
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Évadonként tehát egy beavató színházi bemutatóra kerülne sor, egyenként tíz-tíz 

előadással  számolva  a  továbbjátszást.  Az  előadások  célközönségének  a 

fiatalokat,  az  egyetem hallgatói  mellett  elsősorban a  város  középiskoláinak a 

tanulóit  tekintjük.  Épp  ezért  a  megszokott  esti  kezdéstől  eltérően  ezek  a 

produkciók  akár  délelőtti  vagy  délutáni  programok  is  lehetnek,  és  jó  lenne 

kooperációs  lehetőség  gyanánt  az  iskolai  tantervekbe  is  beilleszteni  e 

bemutatókat, hogy a róluk való disputa adott esetben az iskolák falain belül is 

folytatódhasson. 

Az  első  két  évadban  –  az  évad  drámáját  és  az  évad  szerzőjét  népszerűsítő 

foglalkozások  mellett  –  beavató  színházi  előadásunk  anyagát  a  következő 

klasszikus  drámák  közül  választanánk:  Szophoklész:  Antigoné,  Shakespeare: 

Rómeó  és  Júlia,  Vörösmarty:  Csongor  és  Tünde,  Csehov:  Cseresznyéskert, 

Örkény: Tóték. E darabok kijelölésének egyedüli szempontja részemről az volt, 

hogy ezek a drámák az egyetemes és magyar drámairodalmi kánonnak jelentős 

mérföldköveivé  váltak.  E  művek  alapján  beavató  színházi  programjainkban 

többek között olyan problémákat vetnénk fel, mint színpadi mozgalmasság vagy 

képszerűség, drámai szituáció vagy tragikus monológ, de olyan összefüggéseket 

is  érintenénk,  mint  zenedramaturgia  vagy  fényváltás,  térkompozíció  vagy 

táncszerűség.

Úgy gondolom, hogy a színész számára szakmai értelemben létkérdés a beavató  

színház  alaptapasztalatának,  az  átjárhatóság  élményének  megélése, 

feldolgozása.  Célunk  tehát  olyan  színházi  esemény  létrehozása,  amiben  egy 

szerkezetileg lecsupaszított, egyfajta keresztmetszetként megjelenő, hiányosnak 

és  ugyanakkor  sebezhetőnek  tűnő  struktúra  válik  akár  a  közönség  aktív 

részvételével élő és komplett előadássá, amelyben a színész megújíthatja saját 

viszonyát munkájához, kollégáihoz és természetesen a közönséghez. És ami még 

ennél is fontosabb: ilyen módon nézőink maguknak érezve a miskolci színházat, 

egész  közel  kerülve  a  színművészet  élő  problémáihoz,  igazán  fogékonnyá 

válhatnak  mindarra,  amit  ez  a  csodálatos  művészet  évszázadok  óta  oly 

egyedülálló módon tud megmutatni nekünk.
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13.2 Meseszínház 

(Személyes indok) Két kislányom van, saját tapasztalatból tudom, hogy a 

mai  globalizált  világban,  ahol  a  televízióban  a  mesefilm-hősöknek  a 

McDonald’s teljesíti  a három kívánságát, milyen nehéz olyan programot 

találni-kitalálni, amely a hasznos időtöltést, nevelést szolgálja. Több, nem 

színházzal foglalkozó kortársam, akiknek az enyémmel egyidős gyerekei 

vannak, mondták nekem, kissé irigykedve: jó lehet a te gyerekeidnek, 

hiszen te a mesét nem csak felolvasod, hanem el is tudod nekik játszani, 

sőt, kicsit meg is rendezed. És valóban. Ebből  az ötletből  kiindulva azt 

tervezem,  hogy  a  Játékszínben  havi  2  alkalommal  „meseszínházat” 

tartunk az óvodásoknak. Ez az új programsorozat a legkisebbeket célozná 

meg. A bábszínházzal és a város óvodáival együttműködve, velük közösen 

kialakítva  a  koncepciót,  melynek  lényege  a  színház  megismerése,  a 

játékos  nevelés.  A  színészek,  beavató  színházi  jelleggel,  a  magyar 

népmese-irodalomból különböző történeteket játszanának el, olvasnának 

fel.  A  gyerekek  aktív  részeseivé  válhatnak  a  különböző  történeteknek, 

meséknek, együtt  énekelhetnek, játszhatnak a színészekkel.  Az óvodák 

számára  is  rendkívüli  lehetőségnek  tűnik  egy  olyan  modell-program 

kialakítása, melynek keretein belül egy hivatásos színház adhat terepet a 

különböző drámapedagógiai módszerek szervezett kipróbálására.

13.3 Előadások kisiskolásoknak

Az iskolásokat, túlterhelt napi tevékenységük mellett, nagyon nehéz a színházba 

vonzani. El kell érnünk, hogy iskolán kívüli tevékenységüknek megszokott része 

legyen  a  színház.  Ez  természetesen  műsorpolitikai  és  gazdasági  kérdés  is. 

Műsorpolitikai kérdés, hiszen a színháznak olyan darabokat kell műsorra tűznie, 

melyek  ezt  a  korosztályt  is  megcélozzák.  Kinevezésem  esetén  erre  különös 

hangsúlyt  szeretnék  fektetni,  olyan,  az  ifjúság  számára  fontos  történetek 

bemutatásával, mint A Pál utcai fiúk, Emil és a detektívek, Tom Sawyer kalandjai, 

A  Szépség  és  a  Szörnyeteg  stb.  Ma  a  könyv  elértéktelenedése  mellett  a 

számítógép  apoteózisát  éljük.  És  ez  hatványozottan  igaz  az  iskoláskorú 

gyermekekre. Azt a délutáni 3-4 órát, amit a gyermekek nagy része (tisztelet a  
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kivételnek) a számítógépes játékok világában „szereplőként” tölt, fel kell cserélni 

a  színházra.  Meg  kell  éreztetnünk  velük  a  színházi  varázslat  erejét,  mely 

hasonlóképpen szereplővé teszi  a  gyereket a történetben,  de nem a féktelen 

lövöldözés, hanem az értelmes nevelés szintjén. Az iskoláskorúak színházba való 

bevonása anyagi eredetű problémákba is ütközik. Hiszen a mai magas jegyárak 

egyes családok részére megfizethetetlenek.  Azt  gondolom, hogy a színháznak 

erre  áldoznia  kell,  és  az  önkormányzatnak  ezt  támogatnia  kell!  Gyermekeink 

értelmes  nevelése kötelesség.  Egy  olyan jegy  bevezetésével,  amely  kizárólag 

ennek a  korosztálynak szól  és  amely  megfizethető  a  legszegényebb családok 

számára is, ösztönözhetnénk a fiatalok gyakoribb színházlátogatásait.

13.4 Előadások gimnazistáknak

Ennek  a  korosztálynak  más  típusú és  témájú programokat  kell  szervezni.  Az 

utóbbi  években  kezdett  elterjedni  Magyarországon  is  az  ún.  osztályterem-

színház, amely olyan profi színházi alkotók által létrehozott előadásokat jelent, 

melyeket  nem a  színház  falai  között  játszanak,  hanem az  iskolában,  tanóra 

helyett vagy után. Az előadás az iskoláknak ingyenes, létrehozását a színház állja 

saját költségvetéséből illetve pályázati forrásokból. (A közelmúltban több ilyen, 

egyedi, de rendkívül sikeres kezdeményezés is volt főleg Budapesten: Schilling 

Árpád  háromszereplős  Hamlet-rendezése,  a  Scherer  Péter  által  előadott 

monodráma,  a  Klamm háborúja a  Kolibri  Színház produkciójában,  valamint  a 

KoMa  társulat  Plazma című  előadása.)  Ezek  mintájára  olyan  előadások 

létrehozását  tervezem,  melyek  osztályteremben  játszhatók,  célzottan  a 

gimnazista korosztálynak készülnek, és az ifjúság sajátos problémáit dolgozzák 

fel közvetlen formában. Ezen produkciók sajátja, hogy nem igényelnek díszlet- és  

jelmezköltséget,  és  nagyon  kis  ráfordítással  bármely  osztályteremben 

megvalósíthatóak. Ugyanakkor oly módon mozgatják meg a fiatalok fantáziáját, 

mint  kevés  hagyományos színházi  forma,  hiszen az  osztályteremben,  a  saját 

környezetükben  bontakozik  ki  a  történet,  melynek  közvetlenül  is  részeseivé, 

szereplőivé válnak. A diákoknak az alkotókkal folytatott beszélgetése az előadás 

végén a program ugyanolyan lényegi összetevője, mint maga a színházi rész. A 

kettő kiegészíti egymást, és együtt van felbecsülhetetlen hatásuk. A színház így 

nem csak a befogadás, hanem a megértés folyamatát is elősegíti, a vitaindítással  

párbeszédet  kezdeményez  a  diákokkal.  Az  a  tapasztalatom,  hogy  ez  a  fajta 

színházi  előadás  Magyarországon  még  nagyon  gyerekcipőben  jár.  De  eltökélt 
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vagyok abban, hogy Miskolcon, a Miskolci Nemzeti Színház művészeivel ezt az 

előadástípust meghonosítsuk. 

13.5 Családi színházi programok

Szándékomban  áll  a  családi  bérlet,  családi  jegy  bevezetése  a  Miskolci 

Nemzeti  Színházban.  Egy  olyan  új  bérletstruktúrára  gondolok,  melynek 

célközönsége  a  család,  egy  vagy  két  felnőtt  és  gyermekeik.  Ezen  bérlet 

keretében  a  színház  egyrészt  a  család  minden  tagja  számára  egyszerre 

megnézhető előadást kínál, mint például az Emil és a detektívek, a My Fair Lady, 

a  Nabucco,  a  Fekete  Péter,  az  Úri  muri stb.  Másrészt,  ugyanezen  program 

variációjaként,  a  felnőttek  például  a  délután  három  órára  tervezett  A  vágy 

villamosa előadást tekinthetik meg a Kamaraszínházban, ezalatt kisgyermekeik 

mesedélutánon  vesznek  részt  a  Játékszínben.  Természetesen  felmerül  a  két  

előadás  időtartamának  különbsége.  Erre  az  időintervallumra  a  Színház 

bébiszitterszolgáltatást, szakképzett felügyelőket biztosíthat, akik a mesedélután 

befejeztével szabad játékra invitálják a gyerekeket. Első hallásra ez talán különös 

ötlet,  de  az  európai  nagyvárosok  színházaiban  már  régóta  meghonosodott 

gyakorlat,  és  minimális  anyagi  ráfordítással  megvalósítható.  Sok  szülőnek 

ugyanis  nem  az  okoz  nehézséget,  hogy  elvigye  gyermekét  egy-egy 

gyerekelőadásra, hanem az, hogy ő maga szabadidőhöz jusson és megnézhessen 

egy  színházi  produkciót.  A  fenti  konstrukcióval  a  színház  ezeken  a  gyakori 

eseteken segíthet, támogatva a családok, sokgyerekesek nézői rétegét.

13.6 Az egyetemisták megszólítása

A  Miskolci  Nemzeti  Színház  műsorpolitikájának  és  marketingjének  talán 

legnagyobb hiányossága az volt az elmúlt időszakban, hogy a színház nem volt 

képes bevonzani az egyetemistákat. Ezért egy olyan programsorozat elindítását 

tervezem a Játékszínben, mely nem kizárólag egy színházi előadást helyez az 

egyetemisták figyelmének középpontjába, hanem egy előadás köré szerveződő 

egész  eseménysort.  Leglényegesebb  itt  is  a  darabválasztás,  hiszen  olyan,  a 

húszas  éveik  elején  járó  fiatalok  érzékenységét  megcélzó  szövegeket  kell  

keresnünk,  melyek  ennek  a  korosztálynak  a  problémáit  fogalmazzák  meg.  A 

kortárs  magyar  drámairodalom  és  a  nemzetközi,  főleg  német  kortárs 

drámairodalom számos ilyen tematikájú darabot ismer. A darabválasztáson túl 
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fontos, hogy a saját generációját ismerő alkotó hozza létre a mind formájában, 

mind tartalmában tudatosan e csoportot  célzó  előadásokat.  Ezért  hasznosnak 

tartanék  egy  jövőbeli  együttműködést  a  Színház-  és  Filmművészeti  Egyetem 

rendezőszakos hallgatóival. Az előadások mellé-köré az aktuális darab témáját 

továbbgondolva  és  kiegészítve  különböző  programok  szerveződhetnének: 

közönségtalálkozók,  beszélgetések  az  alkotókkal  vagy  a  szerzővel,  hasonló 

tematikájú filmek vetítése és megbeszélése, jelentős esztéták, filozófusok vagy 

színházelméleti szakemberek meghívása. Ezáltal fontos párbeszéd alakulhat ki az 

adott  témában,  mely  több  oldalról  is  megközelíti  az  előadásban  felvetett 

kérdéseket, és egy nyitott, friss szemléletű színház képét közvetíti a fiatal nézők 

felé. 

14. Színház és város 

A várossal való élő kapcsolat egyik alapfeltétele, hogy a színház és a társulat ne 

csupán  a  hagyományos  keretek  között  találkozzon  a  közönséggel,  hanem 

különleges alkalmakat is teremtsen az idő közös megélésére. Ehhez nyitásra van 

szükség a szó fizikai és szellemi értelmében is. A nyitás egyik módja, hogy a 

színház elhagyja az épületet,  és birtokba veszi  a város egy-egy pontját, ahol  

rendhagyó helyszínen, formabontó jelleggel happeningszerű egyedi programokat 

szervez. Másik módja, hogy olyan eseményeket fogad be vagy kezdeményez a  

saját területén, amelyek lazán kapcsolódnak a konkrét színházi munkához, de 

szorosan a kortárs magyar kulturális élethez.

 Egyik célunk iskolai színjátszó körökkel és az egyetemi, főiskolai színjátszással, 

való kapcsolat megteremtése, az érintett diákok, tanárok számára workshopok, 

előadások  utáni  beszélgetések  szervezése.  A  tánctagozatnál  már  említett 

Szemere  Bertalan  Gimnázium  mellett  szeretnénk  a  Zrínyi  Ilona  Gimnázium 

diákszínjátszóival  is  kapcsolatba  kerülni.  Ha  az  egyetemen  nincs  rendszeres, 

kialakult színjátszó élet, akkor szándékunkban áll egyfajta szakmai támaszként 

közreműködni  a  megteremtésében.  Pécsett,  Debrecenben  jól  működő, 

országosan  ismert  egyetemi  színpadok  vannak,  sok  színész  éppen  ezekből  a 

körökből került később a színházba, sőt van, aki ma már a helyi társulat vezető 

művésze.  Idővel  akár színvonalas  statisztériát,  lelkes  csoportos szereplőket is 

kitermelhet ez a kör (természetesen az elsősorban foglalkoztatott kórus mellett), 

akik között akadhat nagyobb tehetség is. De ha néhány fiatal csak egyszerűen 
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közelebb  kerül  a  színházhoz,  jobban megérti  a  működését  és  színházszerető 

emberré válik, már az is jelentős eredmény.

A színház a városban és környékén is jelen kíván lenni különböző programokkal, 

eseményekkel, melyek szokatlanságukkal újszerű befogadói attitűdöt kívánnak a 

nézőktől,  illetve  a  megváltozott  nézői  igényekhez  alkalmazkodnak  egy 

mozgékonyabb,  gyorsabb  reagálású,  a  fiatalokat  jobban  megcélzó  színházi 

formával. Ki kell mozdulni a színházépületből, mert a kultúrának mindent meg 

kell  tennie azért,  hogy új közönséget hódítson meg és neveljen ki  magának,  

hogy kiszabaduljon periférikus helyzetéből, és ehhez fel kell vennie a versenyt 

mindazzal, ami a figyelmet róla eltereli. Ez egyben alternatív reklámtevékenység 

is,  másrészt  minden  agressziótól  mentes  misszió,  de  elkerülhetetlen,  ha  a 

rendelkezésre álló lehetőségeken túl valódi hatást kívánunk elérni.

Néhány példa a színházon kívüli, happeningszerű vagy kísérleti programokra:

  „flash mobok” (különös – előre megszervezett – események a város 

különböző pontjain – váratlanul)

 interaktív, mozgó színházi akciók egy-egy Miskolchoz vagy környékéhez 

kapcsolódó mű  vagy szerző  személye kapcsán (például  József  Attila 

életének  arról  az  időszakáról,  amikor  az  Óda című  vers  született 

Lillafüreden,  1933-ban,  dokumentumok,  naplók,  versrészletek 

felhasználásával, kimozdulással a helyszínre).

 versfolyam (több  héten,  hónapon,  akár  egy  éven  keresztül  átívelő 

eseménysor, szorosan kötődve egy adott versciklushoz – például Szabó 

Lőrinc  Tücsökzenéjéhez  –,  amit  a  helyi  rádióban  napi  vagy  heti 

rendszerességgel olvasna fel a színház egy-egy művésze)

 színházi őrület, avagy a szabadság fantomja (egy napos-egy éjszakás 

program,  esetleg  a  kocsonyafesztivál  idején,  eszperantó 

részletek/előzetesek a színház programjából az Eszperantó forrásnál, 

két-három  szereplős  filmrészletek  újrajátszása  élőben  az  Aggteleki 

cseppkőbarlangban, Egyperces színház a város különböző pontjain)

 irodalmi  tájképek  a  Herman  Ottó-házban  –  vetítéssel  egybekötött 

verses  délelőtt  táncosokkal,  színészekkel,  délutáni  természetbúvár 

túrával a környéken
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 Szimfonikus  vers  a  Nagyszínpadon,  illetve  a  Miskolci  Művészetek 

házában, koncert, előadás és borkóstoló – egy adott korszak zenéjét és 

költészetét  egymás  mellett,  egymás  kiegészítéseképpen  bemutató 

esemény

 Villamos-színház  (esetleg  a  miskolci  „Zöld  nyíl  projekt”-tel 

együttműködésben; villamossal kapcsolatos sanzonok, kuplék, versek 

élőben a villamoson, az állomásokon, hosszabb lélegzetű  koncert  és 

műsor a remízben, interaktív mozgó színház a villamos útvonalán)

Mindezekben szoros együttműködésre számítunk a Miskolci Városi Televízióval és 

Rádióval.

15. Az évad múzsái

A közönség igényeinek kielégítése mellett, a színház művészeinek inspirálását is 

figyelembe véve terveim közt szerepel a színészek közreműködésével egy olyan 

zenés-irodalmi  sorozat  elindítása,  melynek  keretében  kortárs  költőket, 

prózaírókat  valamint  népzenészeket,  komolyzenészeket,  jazzmuzsikusokat, 

dalszerzőket  ismerhet  meg  a  miskolci  közönség.  Egy  olyan,  havi 

rendszerességgel  jelentkező  „élő  zenés-irodalmi  folyóirat”  ez,  amely 

rendhagyóságával olyan rétegeket is a színház körébe von, akik talán kevesebbet 

járnak színházi előadásokra. Azok számára pedig, akik eddig is hűséges látogatói 

voltak  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  előadásainak  egy  más  jellegű  tartalmas 

kikapcsolódást teremt meg.

Tervek: 

 Orbán János Dénes fiatal kolozsvári költő és egy általa erre az alkalomra 

választott  zenekar  közös  fellépése,  beszélgetés  a  határon  túli  magyar 

kortárs költészet helyzetéről és a hazai magyar költészet viszonyáról

 Závada Pál és a Fonó népi együttes estje – amelyben az író regényeiben 

szerepelő  különböző  népek  zenéiből  hangzanának  fel  népdalok,  a 

beszélgetést meg-megszakítva, méghozzá úgy, hogy maga a szerző  is 

énekel a Fonó által kísérve.
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 „Költők a  deszkán”  címmel  olyan fiatal  magyar drámaírók bemutatása 

egy  kerekasztal  beszélgetésen,  akik  amúgy  költők  és  közben 

drámaírással is foglalkoznak.

 Miskolci írók, költők bemutatása.

Egy másik vonulata az évad múzsái sorozatnak olyan nagyságokra emlékezne, 

akik nincsenek már közöttünk, de emellett a költészet, zene, tánc találkozásának 

még számos formája is megvalósulhat ebben a programcsoportban.

Ilyen lehetőségek például: 

 Cseh Tamás emlékest – Fiatal zenészek énekelik Cseh Tamás dalait, akár 

saját  átiratukban, valamint  felkérünk írókat,  költőket,  hogy ez alkalomra 

írjanak verset vagy rövid novellát Cseh Tamás egy-egy általuk kiválasztott 

dalából.

 Irodalmi táncház

 számos  olyan  népzenei  csapat  működik  országszerte,  amelyik  verset 

használ szövegként, ezeket a zenekarokat léptetnénk föl, úgy hogy ezúttal  

nem csak hallgatni lehet a zenét, hanem együtt táncolni is rá. Meghívottak: 

Sebő, Muzsikás, Vujicsics együttesek stb.

  „Indexre téve” – egy olyan időszakosan jelentkező sorozat, amely a múlt 

század  második  felének  totalitárius  korszakában  igen  erősen  működő 

cenzúrát  mutatná  be  és  annak  hatását  a  művészetekre  –  mindezt 

beszélgetés formájában, írókkal, költőkkel, zenészekkel, képzőművészekkel, 

akiket sújtott a cenzúra és a cenzorok világa.

  „Így írsz Te” címmel két, körülbelül egykorú költőt úgy mutatnánk be, hogy 

egymás modorában írnak verseket erre az alkalomra, majd egy beszélgetés 

keretében beszélnek a másik költészetéről.

 „Slam poetry” – egy új műfajnak ad teret, igényes, gondolatilag rétegzett 

irodalmi szövegek és rapperek találkozását teszi lehetővé, esetenként jazz 

vagy világzenei kísérettel. 
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Meggyőződéssel  valljuk,  hogy  a  kor  követelményeit  és  a  kulturális 

hagyományainkat is figyelembe véve olyan tartalmas programsorozatot tudunk 

létrehozni a színház falain belül, amely által újra nyitottá és érdeklődővé válhat a 

közönség az irodalom, a költészet és a zene iránt. Olyan programot, amely saját 

hagyományainkra és értékeinkre építve segít eligazodni a mai kusza és rohanó 

világban, és az előadásokat kiegészítve, elsősorban a diákok és az egyetemisták 

számára lehet fontos és értékhordozó. A fenti tervek megvalósítása kismértékű 

anyagi ráfordítást igényel, a programok haszna azonban felbecsülhetetlen, nem 

pénzben mérhető. 

16. Fesztiválok

Céljuk a város vonzerejének, kulturális és turisztikai hírnevének gyarapítása, a 

Miskolci Nemzeti Színház megnyitása új műfajok, más hazai és külföldi színházak 

felé,  új  miskolci  közönségrétegek  megnyerése.  A  színház  sokféle  lehetőséget 

kínáló játszóhelyeit kihasználva három egymásra épülő fesztiválból álló sorozatot 

szeretnénk elindítani. 

16.1 Bartók + - Operafesztivál 

Kesselyák  Gergely  művészeti  vezető  népopera  koncepciója  új  szellemiséget, 

irányváltást jelent az Operafesztivál életében. A Miskolci Bartók+ egy átmeneti 

évad  után  a  kortárs  opera  születésének,  ősbemutatásának  –  és  az  első 

közönséggel való találkozásának műhelye lesz. 

16.2 Határtalan  napok  –  a  külhoni  magyar  nyelvű 
színházak fesztiválja

A fesztivált a hasonló jellegű szemléktől az a fő törekvés különbözteti meg, hogy 

a  határon  túli  színházakat  a  hazai  kulturális  élet  valódi  szereplőivé  tegye. 

Jelenleg több mint 30 társulat, színházi csoport működik, dolgozik és hoz létre 

előadásokat a határokon túl. (a színházak listáját ld. a 3. mellékletben) Ez közel  

100  előadást  jelent  évente.  Természetesen  ezen  előadások  különböző 

műfajokban,  terekben  és  eltérő  ízlésvilágot,  szakmai  minőséget  képviselve 

jönnek létre. Fesztiválunk a „legjobbak” ünnepe, megmutatkozása lehetne, így a 
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válogatásnál elsődleges szempontunk a szakmai minőség, de a sokszínűséget, az 

ízlésbeli különbözőséget itt is szem előtt kell tartanunk. 

A meghívott  előadásokat  (10-15 előadás)  három szekcióban mutatnánk 

be: művész-színházi,  szórakoztató  jellegű  illetve a  fiatal  alkotók 

produkciói  szekciókban.  A  mennyiségi-,  a  „mindenki  jelenjen  meg”  elvvel 

szemben itt is a minőségre helyeződne a hangsúly.

A találkozó feladata a jól működő, rendszeres testvér-színházi kapcsolat 

kialakítása,  bátorítása.  Ennek érdekében a külhoni  színházak,  előadások iránt 

érdeklődő,  hazai  befogadó-színházakat,  művelődési  intézményeket  képviselő 

szakembereket  és  egyéb  fesztiválszervezőket  hívna  meg,  látna  vendégül  a 

fesztivál.. A „Határtalan napok” tehát úgy integrálna, hogy nem csupán fesztivál 

lenne,  hanem egyben „színházi  vásár”  (Börze) is.  Emellett  minden meghívott 

előadásnak, társulatnak lenne egy ún. vendéglátója (egy vállalkozás, kulturális 

intézmény  vagy  magánszemély),  ezen  titulus  pedig  azzal  a  feladattal  és 

felelőséggel  járna,  hogy  a  meghívott  társulatot  a  fesztivál  ideje  alatt 

megismertesse a várossal, annak polgáraival.

 A fesztivál  az  ún.  Vendégváros  programmal  indulna  (ez  egy  kétnapos 

nyitórendezvény,  amely  egy-egy  határon  túli  magyar  város  művészeti 

életének,  hagyományainak,  turisztikai  lehetőségeinek  és  jellegzetes 

termékeinek bemutatását jelentené). Így a fesztivál  részeként évről  évre 

lenne  egy  határon  túli  magyar  város  (régió),  amely  nemcsak  színházi 

előadásokkal, hanem teljes kulturális „életével” megjelenne, bemutatkozna. 

(Festők  kiállításokkal,  költők  felolvasásokkal,  kiadók,  nyomdák  a 

könyveikkel,  néptáncegyüttesek,  zenekarok  stb.)  Sikeres  pályázat  és  a 

megfelelő pénzügyi háttér megteremtése esetén az első évben ez a város 

Miskolc egyik testvérvárosa, a 2013-ban Európa kulturális fővárosaként is 

prosperáló Kassa lehetne. A Vendégváros meghívást a következő években 

pályázat  útján  lehetne  elnyerni  a  bemutatkozás  programjának  részletes 

ismertetésével.

 A  Szemle,  -  a  tulajdonképpeni  színházi  fesztivál  hét  napos  lenne.  A 

meghívott  előadások  három  szekcióban  zajlanak:  a  művész-színházi, 

szórakoztató jellegű és a „fiatal alkotók, kísérletek” szekciókban. A fesztivál 

alapelveit,  válogatási  és  díjazási  rendszerét,  a  kapcsolódó  színházi 
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kísérőprogramokat  a  határon  túli  színházak  képviselőivel  közösen 

dolgoznánk ki. 

 A Börze – a Határtalan napok egyben „színházi vásár” is, amelynek célja a 

jól működő, rendszeres testvér-színházi kapcsolat kialakítása, bátorítása, és 

külhoni magyar előadások menedzselése.

16.3.  A  jövő  színháza  -  M-EET  Miskolc,  a  művészeti 
egyetemek európai találkozója

Célja:  megszólítani  Miskolc  fiatalabb  korosztályait,  egyetemi  közönségét,  új 

szellemi  kalandokra  vágyó  értelmiségét,  gazdagítani  a  hazai  színházak  és 

művészeti műhelyek fiatal alkotóinak európai tapasztalatait, kapcsolatait. 

Miskolc  kulturális  életének  igazi  fénypontja  lehetne  a  Határtalan  fesztivál 

záróeseményeivel párhuzamosan induló „egyetemi fesztivál”, amelyen az európai 

akkreditált színművészeti akadémiák hallgatói mutatkoznának be. Ezáltal a város 

egy héten át az európai fiatal művészek találkozóhelye, fővárosa lenne. Színész-, 

és  rendezőhallgatók,  filmrendező-szakos  diákok,  díszlet-  és  jelmeztervező-

tanoncok ismerkednének egymással és magyar kollegáikkal Miskolcon. 

A fesztivál időtartama egy hét. A főprogramot a tematikusan kiválogatott 7 – 

10 egyetemi vizsgaelőadás jelenti, ehhez járulnának a többi művészeti szak 

kísérőprogramjai. A meghívható egyetemek névsorát a 4. melléklet tartalmazza. 

A  fesztivál  programjai  nem csupán  a  színház  falain  belül  valósulnának  meg, 

hanem elfoglalnák a város tereit, utcáit, az ipari területeket, a múzeumokat, az 

egyetemi város  közösségi  tereit,  a  diósgyőri  várat,  Miskolc  minden zegzugát. 

Koncert,  kiállítás,  film,  színház,  utcazene,  performance-ok  az  európai  fiatal 

művészhallgatók  előadásában  A  külföldi  egyetemek  rendszeres  jelenléte  a 

magyar  színművészeti  oktatás  számára  is  közvetlenül  hasznosítható 

tapasztalatot, kapcsolatokat jelentene.

A  beválogatott  vizsgaelőadások  évenként  egy-egy  téma  köré  szerveződnek. 

Például:  Csehov-szövegek  és  a  realista  színház  a  XXI.  század  színművészeti 

oktatásában. Vagy Shakespeare-vígjátékok, tündérek és átöltözések a modern 
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színház  nyelvén.  Vagy  a  mai  szociális  helyzetet  bemutató  kortárs  drámák 

szemléje –  a  munkanélküliség,  értékvesztés,  gyökértelenség tükrözése a  mai  

egyetemi előadásokban. A témák száma tetszés szerint bővíthető.

Programtervezet:

 a  színművészeti  egyetemek  vizsgaelőadásainak  bemutatása  (a 

Csarnokban, Kamaraszínházban, Játékszínben, illetve a Nagyszínpadon)

 zenés  színész  hallgatók  vizsgakoncertjei  egy  nagyszabású  gálaműsor 

keretében  a  Nagyszínpadon,  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  zenekarának 

közreműködésével

 a  díszlet  és  jelmeztervező  hallgatók  kiállításai  a  színházban,  a  város 

múzeumaiban, tereken, utcákon

 utcaszínház

 „Nyelv és eszköz. A színészmesterség tanításának útjai”. A színművészeti 

egyetemek tanárainak konferenciája.

 Helyes  út-e  a  „bolognai  rendszer”  a  művészeti  felsőoktatásban.  A 

művészeti egyetemek rektorainak vitanapja. Meghívott vendégek Réthelyi 

Miklós  NEFMI  miniszter,  Hoffmann  Rózsa  államtitkár,  Pokorni  Zoltán  a 

Fidesz  szakpolitikusa  –  illetve  a  művészeti  egyetemek  rektorai:  Batta 

András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc 

Kaposvári  Egyetem,  Dr.  habil,  DLA  Kőnig  Frigyes,  ,  a  Budapesti 

Képzőművészeti  Egyetem,  Prof.  Dr.  Patkó  Gyula,  a  miskolci  Egyetem 

rektora,  Ascher  Tamás  a  Budapesti  Színház  és  Filmművészeti  Egyetem 

rektora, Dr. Crisan Sorin a Marosvásárhelyi  Művészeti  Egyetem rektora, 

Szabó P. Csaba a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színházi főtanszakának 

vezetője

 A  színpadi  nyelv:  művészi  beszéd  és  beszédtechnika  mesterkurzus  a 

budapesti  Színház  és  Filmművészeti  Egyetem  beszéd  tanszakának 

tanárainak  vezetésével  a  határon  túli  magyar  színészhallgatók 

részvételével.
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 művészeti  műhelymunkák,  neves  magyar  tanárok  meghívásával.  Olyan 

tanárok meghívására gondolunk, mint: Ascher Tamás, Vidnyánszky Attila, 

Sáry László, Selmeczi György, Horváth Csaba, Bodó Viktor, Bagó Gizella. 

Vezetésükkel a meghívott külföldi színészhallgatók megismernék a magyar 

prózai és zenész színészmesterség oktatási rendszerét, technikáját. 

 művészeti műhelymunka a külföldi tanárok vezetésével, a magyarországi 

és határon túli magyar színművészeti egyetemek hallgatói számára.

 művészeti műhelymunka a budapesti Képzőművészeti Egyetem, valamint a 

Kaposvári Egyetem díszlet- és jelmeztervező tanárainak vezetésével.

 „A közös európai nyelv” egy előadás létrehozása a résztvevő diákokkal, 

Szőcs Artúr rendezésében

A  Miskolci  Nemzeti  Színháznak  az  European  Theater  Community  tagjaként 

lehetősége nyílhat  Európai  Uniós  források  felkutatására,  megpályázására.  Egy 

ilyen  fesztivál  megszervezése  és  lebonyolítása  természetesen  nehezen 

valósítható meg a színház anyagi forrásaira támaszkodva, de az Európai Unió 

pályázati kiírásai kiemelten kezelik a különböző tagországok felsőfokú oktatási 

intézményeinek  közös  munkáit,  tapasztalatcseréit.  További  pályázati 

lehetőségeket jelenthet az, hogy 2013-ban Kassa lesz Európa kulturális fővárosa. 

17. Üzleti terv (2012 – 2016)

(nem publikus)

18. Marketing és Kommunikáció

(nem publikus) 
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19. A színház állandó rendezőinek 
bemutatása

Kiss Csaba

Személyes:

Számomra  a  színház  az  emberben  való  gyönyörködés  helyszíne.  Az  ember 
szépségében  és  zavarosságában,  az  értelmében  és  a   gyávaságában,  a 
derűjében és a kegyetlenségében, a szerelmében és a félelmeiben. A férfiben és  
a nőben való gyönyörködés helyszíne, meg a gyerekben és az élettől távolodó 
öregségben.  A  színház  az  ember  lényege.  Az  a  hely,  ahol  az  élet  minden  
konfliktusa, zűrzavara, zátonya játékkal telítetten látható.  „S mily remekmű az 
ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok a tehetségei! Alakja, mozdulata 
mily kifejező és bámulatos!... És mégis, mi nekem ez a csipetnyi por? Én nem 
gyönyörködöm az emberben, nem…” - mondta Hamlet. 

(Én viszont igen – K.Cs.)

Szakmai önéletrajz:

Szül. l960. augusztus 31. Marosvásárhely, (Románia)

Tanulmányok

1975 - 79 Bolyai Farkas Gimnázium, Marosvásárhely

1979 – 84 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Elméleti fizika szak 

1988 - 92 Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest - Dramaturg szak

2006 – DLA, Színház és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola

Munkahelyek

1992 – 93    Miskolci Nemzeti Színház, igazgatóhelyettes

1994 – 98 Győri Nemzeti Színház, rendező – 

Győri Padlásszínház - művészeti vezető

1998 - Új Színház, Budapest – rendező

2000 – 01 Új Színház,  művészeti vezető
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2009 – 2010 Színművészeti Egyetem, Marosvásárhely, drámaírás

1993 - Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest, adjunktus, 
műelemzés, drámaírás

Főbb rendezések

1994 Shakespeare: Hamlet  - Győri Nemzeti Színház, Padlásszínház

1995 Beckett:  Godot-ra várva - u.o.

1996 Shakespeare: Macbeth

l996/97 Tennessee Williams: A vágy villamosa, Győri Nemzeti Színház

Erdman: Az öngyilkos, Színház- és Filmművészeti Főiskola, vizsga

Csehov-Kiss : De mi lett a nővel? - Győri Padlásszínház,

1997/98 Leszkov - Kiss: Kisvárosi Lady Macbeth - Katona József Színház, 
Kamra

Orosz nyelven: Csehov-Kiss: De mi lett a nővel? (Három előadás a 
Moszkvai Művész Színházban 1999. április 28 – 30)

1998/99 Cain – Kiss : A postás mindig kétszer csenget, Thália Színház 

Büchner: Woyzeck, Új Színház

Shakespeare: Othello, Új Színház

1999/00 Goldoni - Kiss: A szégyentelenek, (I rusteghi) Új Színház

2000/01 Jarry: Übü király, Új Színház

Szomory Dezső: Hermelin

2001/02 Csehov szerelmei

2002/03 Kiss Csaba: Hazatérés Dániába, Veszprémi Petőfi Színház, majd 
ugyanott TV-felvétel, társrendező

2003/04 Antonioni: A szakítás, Budapesti Kamaraszínház

Kiss Csaba: Esti próba (Zampano és Gelsomina) – Komédium – 
Győri Nemzeti Színház közös produkció

2004/05 Kiss Csaba: Hazatérés Dániába, Győri Nemzeti Színház

Tolsztoj - Kiss Csaba, Anna Karenina, Budapesti Kamaraszínház

2005/06 Kiss Csaba: TAHITI, Budapesti Kamaraszínház

2006/07 Kiss Csaba: Kun László, Csokonai Színház, Debrecen

Kiss Cs. : Veszedelmes viszonyok (Laclos nyomán) – Új Színház

2007/08 Csehov – Kiss Cs.  A szerelmes hal, Centrál Színház, Budapest
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Goldoni – Kiss Cs. – A legyező, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

2008/09 Csehov: Sirály, Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy

Ibsen: Solness építőmester, Radnóti Színház, Budapest

Kiss Csaba: Esti próba – Pinceszínház, Budapest

2009/10 Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk, Budapesti Kamaraszínház

Szigarjev: Guppi, Centrál Színház, Budapest

Drámák

Animus és Anima - (Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója nyomán), 

megjelent : Nyílt Fórum Füzetek, 1994 - SZÍNHÁZ melléklet, 1995

bemutató: Budapesti Kamaraszínház, 1997 - rendező : Tordy Géza

Csehov - Kiss : De mi lett a nővel? - megjelent : SZÍNHÁZ melléklet, 1998

bemutató: Győri Padlásszínház, 1997 - rendező: Kiss Csaba

Kisvárosi Lady Macbeth (Leszkov elbeszélése nyomán)

bemutató : Katona József Színház, Kamra - 1998  március 13.

Esti próba  megjelent: SZÍNHÁZ –melléklet, 1999. December

Hazatérés Dániába, SZÍNHÁZ – melléklet, 2003. március

A Dög, SZÍNHÁZ – melléklet, 2002. január

Világtalanok, SZÍNHÁZ – melléklet, 2004. január

Anna Karenina (Tolsztoj regénye alapján) – SZÍNHÁZ – melléklet, 2005. 

február

TAHITI, kézirat

Kun László (királydráma), SZÍNHÁZ melléklet, 2006. január

Veszedelmes viszonyok (Laclos nyomán), SZÍNHÁZ melléklet, 2007. július.

Kaméliás 38 (Dumas nyomán) Bemutató: Pesti Magyar Színház, 2010 nov. 27
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Kötet

VILÁGTALANOK, Öt dráma, Neoprológus, 2004.

Díjak

1998 SZÉP ERNŐ – DIJ 

2000 JÁSZAI MARI – díj

2010 JÓZSEF ATTILA - díj

1995 II. díj a HAMLET rendezésért, Országos Stúdiószínházi Fesztivál, 1995.

1996 LEGJOBB ELŐADÁS díja a MACBETH-nek, Országos Színházi Találkozó, 

Debrecen

1996  A Színikritikusok különdíja a Győri Padlásszínház 1995/96-os évadáért  

1997 A Gdanski SHAKESPEARE-FESZTIVÁL különdíja a MACBETH-nek

1998. Országos Színházi Találkozó, Veszprém – A Legjobb dramaturgiai munka 

CSEHOV – KISS : De mi lett a nővel? c. előadásnak – 

2009 Inamorato díj, VIDOR fesztivál, a legjobb színpadi adaptáció díja

Nyelvismeret

Francia, német, angol, román
   

   
   

  K
is

s 
C

sa
ba

 p
ál

yá
za

ta

53

53



Keszég László

Személyes vallomás:

Létezik az alkotó embereknek egy olyan csoportja, akiknek fontos a 

csapat.  Számukra  fontos  egy  csapat  tagjának  lenni.  Én  közéjük 

tartozom, ezért rendkívül izgalmasnak tartom a pályázatot és ezt a koncepciót, 

melyben  öröm  részt  venni.  Fontos  számomra  e  hat  rendező  sokfélesége, 

sokszínűsége.  Különböző  korú  és  ízlésű,  de  az  igényességhez  egyformán 

vonzódó, sőt ahhoz ragaszkodó egyének csoportja. A koncepció uralkodó elve is  

nagyon  tetsző  számomra:  a  hagyomány  és  a  modern  egyidejű  tisztelete  és 

művelése. Minden önmagát és a közönségét komolyan vevő intézmény, formáció 

egyidejűleg hagyományos és modern, mert a hagyományba beágyazódva tud a 

jövőbe tekinteni. És a jövőbe tekinteni rendkívül fontos azóta, hogy az ízlés és a  

pénz útja szétvált (azaz a magaskultúra fogyasztói nem csak a gazdagok), mert 

a  kultúrafogyasztó  igényli  a  sugalmazást,  a  számára  esetlegesen szimpatikus 

útmutatást  az  ízlés,  a  lét,  az  eszmélet  rejtelmeibe.  Egy  Nemzeti  Színház 

alkotócsapata, azaz társulata ezen az ösvényen kell, hogy haladjon. Az alkotói 

csapat  igényes  működését  a  holográfiához  (a  lézertechnika  egyik  csodája) 

hasonlítanám. A holográfia háromnál is több dimenziós, színes képábrázolásra 

képes, nem mozgókép, hanem egy virtuálisan háromdimenziós tárgy, amely ott  

is létezik, ahol nem látjuk, és ahhoz, hogy ott is lássuk, csak el kell mozdítanunk. 

Az alkotói csapat is hasonló módon fejti ki hatását, elmozdítja a benne résztvevő 

egyént  az  addigi  pozíciójából  és  láthatóvá  tesz  addig  láthatatlan  területeket, 

felületeket,  más  szóval  nyitásra  késztet,  szellemi  táplálékkal  lát  el  és  tudást 

sokasít.

Szakmai önéletrajz:

Szül.: 1970. 11. 26. Szabadka , Vajdaság, ex-YU

Tanulmányok:

1991-1995 – színész szak, Színház és Filmművészeti Egyetem Budapest

                             osztályvezető tanárok – Horvai István/Kapás Dezső

1994 – 1997 – színházrendező szak SZFE Budapest
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                             osztályvezető tanár – Babarczy László

2005–től  DLA képzés SZFE Budapest

Munkahelyek:

1989- AIOWA színházi csoport megalapítása

1997 - 2009 – a kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja   

                         rendező státuszban

1992– től a Pont Műhely színházi csoport tagja, 1996-tól művészeti  

                         vezetője, rendezője, színésze

2003-2007 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar színész szak (óraadó tanár)

2006-tól 2010-ig Színház-és Filmművészeti Egyetem Budapest, színész és 
színházrendező szak (óraadó tanár)

2009-től szabadúszó

Rendezések :

 Kaposvár :

 Shakespeare: Titus Andronicus

 Goldoni: Mirandolina 

 V. Jerofejev: Walpurgis éj

 Wedekind: Keith márki

 Gogol: Háztűznéző

 Szép Ernő: Vőlegény

 A.Ibsen: Mennyország (közös rendezés Réthly Attilával)

 Gombrowicz: Operett

 Kander-Ebb: Cabaret

 Kovacevic: Maratonfutók tiszteletkört futnak

 Drzic: Dundo Maroje 

 Tolsztoj: Sötétség hatalma

 Feydeau: Hülyéje

 Presser-Sztevanovity: Padlás
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 Örkény: Kulcskeresők

Leigh-Wasseman: La Mancha lovagja

Más szinházak (nem teljes lista): 

Bulgakov: A Mester és Margarita – Móricz Zsigmond Szinház Nyíregyháza

Anthony Shaffer: Mesterdetektív-Merlin Színház Budapest

Mozart: Varázsfuvola – Nemzeti Színház Pécs

Ödön von Horvath: Mesél a bécsi erdő – Nemzeti Színház Budapest

Shakespeare: A hárpia megzabolázása – Örkény Színház Budapest

Hamvas/Spiró: Szilveszter – Nemzeti Színház Budapest

Shakespeare: Lóvátett lovagok – Vígszínház Budapest

Spiró: Fogadó a nagy kátyúhoz – Bárka Színház Budapest

Osborne: Nézz vissza haraggal – Nemzeti Színház Pécs

Shakespeare: Vízkereszt, vagy bánom is én – Vörösmarty Színház 
Székesfehérvár

Brecht/Weill: Koldusopera – Gárdonyi Géza Színház Eger

Erdőss: Merénylet – Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza

Hugo: A királyasszony lovagja – Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest

Szakonyi Károly: Adáshiba- Móricz Zsigmond Szinház Nyíregyháza

Shaw: Pygmalion- Weöres Sándor Színház Szombathely

Garaczi László: Tizedik gén- KOMA Színház

Kander-Fosse-Ebb: Chicago- Weöres Sándos Színház Szombathely

Goldoni: A hazug- Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza

Határon túl, külföld (nem teljes lista):

Shakespeare: Szeget szeggel – Marosvásárhely Színművészeti Főiskola

Shakespeare: Szeget szeggel – Nemzeti szinház Maribor
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Ionescu: Kopasz énekesnő – Népszinház Szabadka

Belbel: Vér – Kosztolányi Szinház Szabad

Feydeau: Hülyéje – Nemzeti Szinház Rijeka

Whiting: Ördögök – Nemzeti Szinház Temesvár

 

Pont Műhely :

Galván (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Alíz (szerzői színház) – Egyetemi Színpad Budapest

Beckett/Pont Műhely: Lépéshiba – MU Színház Budapest

A hosszú nap (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Látnokok (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Hősök (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Biró László: Család – MU Színház Budapest

Biró László: Őszinte, de igaz – MU Színház Budapest

Biró László: Önkényeztetés – MU Színház Budapest

A látszat nem csal (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Kunyhó (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Szegedi Szabó Bél: Bill a mennybe megy - Városi Színház/Sirály Budapest 

Konyha (szerzői színház) – MU Színház Budapest

Domonkos Domi István: Yu-Hu-Rap - MU Színház Budapest

Szcenírozott koncertek, látványszínház, performance-ok:

Check Point Charlie 24 órás színház (Pont Műhely/MU Színház Budapest)

Nő kilencszer (New Orleans Jazz Club Budapest)

Freedom project (Pont Műhely/TRAFÓ Budapest)

Check Point Charlie II. (Pont Műhely/MU Színház Budapest) 

Skeg koncertszínház (Pont Műhely/MU Színház Budapest)

Riszájkling a Rapülők együttes visszatérő koncertje (Sportaréna Budapest)
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Zagar- Beats, Bytes and Mysteries(MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 
Budapest)

Tasnádi/Erdőss/Forgács/Darvasi - Magyar staféta(Litera/Trafó Színház Budapest)

Színházi szerepek (nem teljes lista) : 

Platonov (Csehov: Platonov, rendező – Rusznyák Gábor, Csiky Gergely Színház 
Kaposvár)

V.László/Hunyadi László (Vörösmarty/Spiró: Czillei és Hunyadiak, rendező – 
Babarczy László, Nemzeti Szinház Budapest)

Happy (Miller: Ügynök halála, rendező – Znamenák István, Csiky Gergely 
Szinház Kaposvár)

Jack Gable (Ken Ludwig: Káprázatos hölgyek, vagy amit akartok, rendező- 
Babarczy László, Csiky Gergely Színház Kaposvár)

Hippolytus (S.Kane: Phaedra szerelme, rendező- Zsótér Sándor, Pont Műhely/MU 
Színház Budapest)

Bohóc (Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, rendező Kelemen József, 
Csiky Gergely Színház Kaposvár)

Mitrics (Tolsztoj: Sötétség hatalma, rendező – Jay Scheib, Pont Műhely/Trafó 
Budapest)

Silver (K. Dick/Scheib: Untitled Mars, rendező – Jay Scheib, Pont 
Műhely/Performance Space 122 New York)

Nyelvismeret:

Angol, szerb, horvát
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Béres Attila

Személyes vallomás: 

… ellentétben a könyvekkel, a színháznak nincs egyetlen sajátossága. Mindig újra 

lehet  kezdeni.  Az életben ez mítosz;  mi  magunk 

sem térhetünk vissza semmihez. Az új hajtás nem 

fejlődik vissza, az órák soha nem járnak visszafele, 

soha  nincs  második  lehetőségünk.  A  színházban 

mindig tiszta lappal kezdhetünk. 

A „ha” a mindennapi életben fikció, a színházban a 

„ha” kísérlet. 

A mindennapi életben a „ha” kibúvó, a színházban a „ha” igazság. 

Mikor meggyőznek bennünket arról, hogy érdemes hinnünk ebben az 

igazságban, akkor a színház és az élet egy és oszthatatlan.

 Ez a végső cél. Kemény munkáról van szó. A játékhoz sok munka kell. De, 

amikor ez a munka a játék élményét adja, nem érezzük többé munkának. 

A színház - játék.

Szakmai önéletrajz:

Születési hely, idő: Marosvásárhely 1971. március. 3.

Tanulmányok

1989 érettségi  a  Marosvásárhelyi  Al.  Papiu  I.  matematika-fizika 
Líceumban.

1995 matematikusként  diplomáztam  a  Kolozsvári  Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen

1997 színművészként  diplomáztam  a  Marosvásárhelyi  Színművészeti 
Egyetemen, színész szakon

1997-1999 tanulmányok a bukaresti Színművészeti Egyetem esztétika karán.

2003. rendezőként  diplomáztam  a  Budapesti  Színház-és  Filmművészeti 
Egyetemen, Babarczy László osztályában

2008- a Marosvásárhelyi  Színművészeti  Egyetem doktori  iskolájának hallgatója 
vagyok.
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Szakmai tapasztalat

2007-től főrendező, Budapesti Operettszínház.

2004-2007 rendező, Pécsi Nemzeti Színház 

2002-2004 rendező, Egri Gárdonyi Géza Színház

1997-2001 színművész, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

1997-től színészmesterség  tanár  a  Marosvásárhelyi  Színművészeti 
Egyetemen.

Nyelvtudás

angol – felsőfok

román – felsőfok

Szerepek:

Rodolpho - Arthur Miller: Pillantás a hídról, rendező: Meczner János, Temesvári 
Állami Színház

Tatai  József  -  Szabó  Magda:  Fanny  hagyományai,  rendező:  Pinczés  István, 
Nagyváradi Állami Színház

Toffolo  -  Carlo  Goldoni:  Csetepaté  chioggiában,  rendező:  Novák  Eszter, 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Pjotr  Verhovenszkij  -  F.M.  Dosztojevszkij:  Ördögök,  rendező:  Kincses  Elemér, 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Uriel  Acosta  -  Karl  von Gutzkow: Uriel  Acosta,  rendező:  Balikó  Tamás,  Pécsi 
Nemzeti Színház

Rendezések:

Gárdonyi Géza Színház, Eger:

2002 – Dés László - Nemes István: Valahol Európában

2003 - W. Shakespeare: Ahogy tetszik

2003 - J. Stein – J. Bock – S. Harnick: Hegedűs a háztetőn

2004 - Alan Jay Lerner - Frederick Loewe: My Fair Lady

2004 - Szophoklesz: Oidipusz király
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Nemzeti Színház, Pécs

2002 - László Miklós: Illatszertár

2004 - Zerkovitz: A csókos asszony

2005 - Szép Ernő: Patika

2005 - Paul Portner: Hajmeresztő

2005 - Molnár Ferenc: Liliom

2006 - Edward Albee: Nem félünk a farkastól

2006 - F.M. Dosztojevszkij: Ördögök

2007 - Feydeau: A hülyéje

2008 - Brecht-Weill: Koldusopera

2009 - Lev Birinszkij: Bolondok tánca

2010 – Joshua Sobol-Jávori Ferenc: Gettó

Vörösmarty Színház, Székesfehérvár

2008 - Füst Milán: A lázadó

Katona József Színház, Kecskemét

2009 - Arthur Miller: Pillantás a hídról

2010 - Vajda Katalin: Anconai szerelmesek

2011 – Dosztojevszij: Karamazov testvérek

Vígszínház, Budapest

2002 - W. Shakespeare: Antonius és Cleopatra (társrendező)

2003 - I. L. Caragiale: A zűrzavaros éjszaka

Nemzeti Színház, Budapest

2003 - Szomory Dezső: Györgyike, drága gyermek

2008 - Hamvai- Rejtő- Darvas: Vesztegzár a Grand Hotelben

Weöres Sándor Színház, Szombathely

2004 - Hamvai Kornél: Szombathelyi pajzánságok (Savaria Történelmi Játékok)

2009 - Vajda Katalin: Anconai szerelmesek

2010 - Kander - Ebb – Masteroff: Kabaré 

2011 – Urs Widmer: Top dogs

Budapesti Operettszínház
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2005 - Huszka Jenő: Lili bárónő

2006 - Jávori Ferenc: Menyasszonytánc

2007 - Offenbach: Párizsi élet

2008 - Lehár Ferenc: A vígözvegy

2009 - Parti Nagy Lajos: Ibusár 

2010 – Lévay-Kunze: Rebecca

2010 – Brecht-Weill: Koldusopera

2011 – Lehár: Cigányszerelem

Szegedi Szabadteri Játékok

2009 - Lehár: Cigányszerelem

2011 – Dés László: Valahol Európában

Határon túli magyar színházak

2002 - I. L. Caragiale: A zűrzavaros éjszaka - Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

2003 - Sütő  András: Egy lócsiszár virágvasárnapja - Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház

2006  -  Marius  von  Mayenburg:  A  hideg  gyermek  -  Színművészeti  Egyetem, 
Marosvásárhely

2011 – László Miklós: Illatszertár – Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgy

2011 – Székely János: Caligula helytartója, Komáromi Jókai Színház

Külföldi színházak

2002 – Németh Ákos: Júlia és a hadnagya, Motovun, Horvátország

2004 - Csehov: Platonov - Színház és Filmművészeti Egyetem, Zágráb

2007 - Huszka: Lili bárónő - Zenés Komédia Színház, Szentpétervár

2008 - Lehár Ferenc: A vígözvegy – Bukaresti „Ion Dacian” Operettszínház

2009 - Lehár: Cigányszerelem – Theater Musicalnaja Komedia, Jekatyerinburg

2009 - Verdi: Rigoletto - San Francisco Lyric Opera.

2010 – Purcell: Dido és Aeneas – West Bay Opera, Palo Alto

2011  - Lévay Szilveszter: Rebecca - Bukaresti „Ion Dacian” Operettszínház

Díjak
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2003 Poszt különdíj (Dés: Valahol Európában)

2007 Golden  Sofit díj,  legjobb  előadás,  Huszka:  Lili  bárónő,  Szentpétervári 

Színházi Fesztivál

2007 Aranymaszk Fesztivál,  Moszkva -  Huszka:  Lili  bárónő,  nominalizálás 

legjobb  előadás,  legjobb  rendezés,  legjobb  női  főszereplő  díjára;  díj: 

Legjobb női főszereplő.

2009 Vámos László díj

2011 –  Legjobb rendezés díja, Lévay Szilveszter: Rebecca című előadásáért, 

Bukarest, “Gala Premiilor VIP”

2011 –  Legjobb előadás díja,  Lévay Szilveszter: Rebecca című  előadásáért, 

Bukarest, “Gala Premiilor VIP”
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Szabó Máté

Személyes vallomás:

Szeretem,  amikor  megegyezés  születik  a  darabról  és  a 

szereposztásról.  Szeretem, ha jó  a  szereposztás.  Szeretem, ha a 

tervezővel közös hullámhosszon vagyunk és a dramaturg bátorít, ha 

a  munkatársaim tanítanak,  ha  kialakul  egy  közös  rendszer.  Ez  a 

rendszer az olvasópróbán még talán titokban marad, aztán a próbák 

folyamán érteni kezdik és szép lassan magukénak érzik a színészek. 

Szeretem, ha a  színészek kíváncsiak,  kérdeznek és  nem rejtik  el 

aktuális  érzéseiket.  Nem  szeretem,  ha  elterelődik  a  figyelem. 

Szeretem, ha sejteni az út végét, de nem látni egészen el oda. Nem 

vagyok bánatos, ha a bizalom és őszinteség légkörében kell dolgozni 

nap, mint nap. Ettől nem szoktam elkeseredni. Attól sem, ha nincs pénz, de van 

kreativitás, és attól sem, ha valaki kiabál, vagy sír, de nem szeretem, ha valaki 

félrebeszél,  másokat  hibáztat,  rosszindulatú,  vagy  link.  Szeretem,  ha  a 

megbeszélés természetes ügy, amikor a műszaki dolgozók nem lincselni akarnak, 

hanem  problémát  megoldani,  amikor  mindenki  megadja  a  másiknak  azt  a 

tiszteletet, ami a darab létrehozásához elengedhetetlen, és a háttérben történő 

aknamunkákat  mindenki  szívből  megveti.  Szeretem,  amikor  valaki  egyetlen 

mondattal  képes  megnevettetni  egy  teljes  színházat  és  szeretem,  amikor  a 

közönség soraiban megadatik a lehetőség arra az élményre, amitől  én ezeket 

most ide leírom. Mert az egészet, a felsoroltakkal és fel nem soroltakkal együtt, 

ezért szeretem.  

Szakmai önéletrajz:

Született: Debrecen 1977, május 22.

Iskolák

Debreceni Ady Endre gimnázium, dráma tagozat, 1991-1995

Színház- és Filmművészeti főiskola, színész szak, 1995-1997

Debreceni Csokonai Színház, 1997-1999

Debreceni KLTE, filozófia szak, 1997-1998

Színház- és Filmművészeti Egyetem, színházrendező szak, zenés szakiránnyal 

1999-2004
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Rendezések

Színház- és Filmművészeti Egyetem alatt - 2000-2004

Sz.M.: Az „az itt a kérdés” az az, hogy jó, oké?, SZFE, 2000

Mozart: Don Giovanni keresztmetszet, SZFE, 2000

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő keresztmetszet, SZFE, 2001, Operett – 

Raktárszínház, 2002

Charlie Smalls –William F. Brown: The WIZ, SZFE,  2001 

Vidovszky László: Nárcisz és Echo, Millenáris rendezvénypark, 2001

A. P.  Csehov: Három nővér, III.felvonás, SZFE, 2002

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, Theater 695, Frankfurt, 2002

Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos Asszony, Miskolci Nemzeti Színház, 

2002

Szép Ernő: Lila ákác, Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem,  2003

Bornai - Rákos: Mumus, Egri Gárdonyi Géza Színház, 2003

Rosanna Clarteda: Albérleti Színjáték (Egy másik történet), Pécsi Nemzeti 

Színház, 2004

Egri Gárdonyi Géza Színház 2004-2005

Roland Schimmelpfennig: Az arab éjszaka, Marosvásárhelyi Tompa Miklós 

társulat, 2004

Rosanna Clarteda: Etherion, Egri Gárdonyi Géza Színház, 2004

Brian Friel: Pogányánc, Szolnok Szigligeti Színház, 2005

Ari-Nagy - Gyöngyössi - Szabó: Dezsavű, Egri Gárdonyi Géza Színház, Agria 

Nyári Játékok, 2005

Szolnoki Szigligeti Színház 2005-2007

Albee: Nem félünk a farkastól, Szolnoki Szigligeti Színház, 2006

Kander-Ebb: Chicago, Komáromi Jókai Színház, 2006

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek, Szolnoki Szigligeti Színház, 2006

Dés-Nemes-Koltai-Nógrádi: Sose halunk meg, Szolnoki Szigligeti Színház, 2006
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Dés-Nemes-Koltai-Nógrádi: Sose halunk meg, József Attila Színház, 2007

Szabadúszó 2007-

Rosanna Clarteda: Albérleti Színjáték/A HétVége, JESZ – Pécs,

Szkéné - Budapest, 2007

A. P. Csehov: Cseresznyéskert, Veszprémi Petőfi Sándor Színház, 2008

Marius von Mayenburg: A csúnya, Új Színház, 2008

Orwell-Hall-Peaslee: Állatfarm, Színház - és Filmművészeti Egyetem, 2008

Machiavelli-Háy: Mandragóra, Szegedi Nemzeti Színház, 2008

Dosztojevszkij – Hársing: Szonya (A Bűn és Bűnhődés alapján), Új Színház, 2008

Doug Wright: De Sade pennája, Bárka Színház, 2009

Offenbach: Kékszakáll, Debreceni Csokonai Színház, 2009

Molnár Ferenc: Egy, kettő, három; Ibolya, Pesti Színház, 2009

Heltai-Váradi-Darvas: Naftalin, Radnóti Színház 2010

Jon Fosse: Őszi álom, Bárka Színház, 2010

Erkel: Hunyadi László, Gyulai Várszínház, Debreceni Csokonai Színház 2010

Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő, Teatr Powszechny, Radom, 

Lengyelország 2010

Szabó Máté: Havanna, Manna Kht. és Nézőművészeti Kft. közös produkció, Thália 

Színház, Budapest 2011

Békeffi-Lajtai-Szabó: Régi Nyár, Kaposvári Csiky Gergely Színház 2011

Drámamelléklet

Rosanna Clarteda: Albérleti Színjáték, Színház, 38. évf. 4. sz. / 2005
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Rusznyák Gábor

Személyes vallomás: 

38  éves  vagyok.  2000-ben  végeztem  a  Színház-  és  Filmművészeti  egyetem 

rendezőszakán, Székely Gábor osztályában. Voltam a Vígszínház, a Kolozsvári 

Magyar Színház, és 9 évig a Kaposvári Csiky Gergely Színház rendezője, vezető 

rendezője.  Rendeztem  többek  között  a  Radnóti  Színházban,  Újvidéken, 

Marosvásárhelyen. Játszottam színpadon, írtam zenét, és színdarabot.

 Valamikor  színésznek  készültem,  kis  kitérőként  elvégeztem egy  tanítóképző 

főiskolát, majd elkezdett érdekelni a színház, mint egy komplexebb valami, s így 

színházrendező lettem. 

A kőszínházi struktúrában hiszek, hiszem hogy kell egy hely ahova kötődni lehet, 

ahol otthon érezhetem magam, emberileg és szakmailag egyaránt. S abban is 

hiszek,  hogy  egy  színháznak  elsősorban  a  saját  közegében kell  érvényesnek 

lennie. 

Kilenc évig kötődtem a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz. Ennek az időszaknak 

kétségtelenül legnagyobb hozadéka annak a színházi gondolkodásnak, s annak a  

fajta  színházcsinálásnak  a  megtapasztalása,  amely  a  világát  gazdagnak,  az 

embert  bonyolultnak  a  művészetet  pedig  e  gazdagság  és  bonyolultság 

közvetítőnek  tartja.  Számomra,  a  színház  a  művészi  gondolat  szabad 

kifejezésének terepe.

 Ugyanakkor a színház hierarchikus intézmény, ahol minden az előadásért van. 

Számomra egy színház akkor működik jól, ha a pincétől a padlásig, a portástól az 

igazgatóig mindenki számára evidencia, hogy ezen a helyen, minden és mindenki  

az előadásért van. Az összes emberi, (egzisztenciális stb.) ill. társadalmi érdek 

ennek a „produktumnak” rendelődik alá. 

Minden este felmegy a függöny s minden este „egyetlen esély” mert a néző, azt 

az előadást soha többet nem láthatja, megnézheti még egyszer meg százszor is,  

de az már  egy másik  előadás lesz.  Nem szabad elszalasztani  ezt  a bizonyos 

„egyetlen esélyt”
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A költői színházban hiszek, hiszem hogy a színpadi térben és időben mindennek 

jelentése  van,  akár  tudattalan  jelentése.  Minden  képkocka,  amit  a  néző 

érzékelhet, láthat egy-egy előadás alatt ezernyi és ezernyi információt hordoz, 

hordozhat. Emóciókat ébreszt és gondolat-sorozatokat indít el. A színház nekem 

elsősorban asszociáció. Persze történeteket mesélünk így úgy amúgy, de lényeg 

mégis csak az asszociáció. S az egész élmény összessége. a hangulat.

Ezeket, az általam vallott és fontosnak gondolt értékeket és gondolkodásmódot 

látom tükröződni ebben a pályázatban, ezért szívesen csatlakozom hozzá.

Szakmai önéletrajz:

Születési hely, idő: Karcag, 1973.03 17. 

Iskolák: 

1987 -1991 „Nicolae” Balcescu Román tanítási nyelvű Gimnázium - Gyula

1991 - 1994 Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskola – Általános tanítói szak

1995 - 2000 Színház- és Filmművészeti Egyetem – Színházrendező szak

Színházak: 

2000-2001 Vígszínház, Budapest - rendező

2001-2002 Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem – rendező-tanár

2002-2003 Kolozsvári Állami Magyar Színház - rendező

2003- 2009 Csiky Gergely Színház , Kaposvár - rendező, (2007 - 2009 vezető 

rendező)

2009 - szabadúszó

Egyéb:

2004 - Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar – egyetemi docens

2010 - Magyar Színházi Társaság – Színházrendezői tanács – elnökségi tag

Diplomák

Főiskolai diploma - általános iskolai tanító
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Egyetemi diploma - színházrendező

Nyelvismeret:

Román nyelv középfok („A”)

Rendezések: 

• Enda Walsh: Diszkó disznók, Vígszínház – Háziszínpad, 1999.

• Kárpáti Péter: Tótferi, Csokonai Színház Debrecen, 1999.

• Moliére: Képzelt beteg, Pesti Színház 2000.

• A. P. Csehov: Platonov, Csiky Gergely Színház, 2000.

• A. P. Csehov. „Előadás cím nélkül” Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem

• W. Shakespeare: Rómeo(k) és Júliá(k) Marosvásárhelyi Színművészeti 

Egyetem

• Biljana Srbljanovic: Családtörténetek – Belgrád, Csiky Gergely Színház, 

2002.

• Moliére. A hecc (Gömböc úr) Marosvásárhelyi Magyar Színház, 2002

• C. Goldoni: Komédiaszínház, Kolozsvári Magyar Színház, 2002

• David Mamet: „Sale” - Floridai öröklakás eladó, Soproni Petőfi Színház, 

2003.

• C. Goldoni: Nyaralás, Csiky Gergely Színház, 2003.

• „Bozgorok” Honvéd kamaraszínház, 2003.

• Janusz Glowacki: Negyedik nővér, Radnóti Miklós Színház, 2004.

• C. Goldoni: Karneválvégi éjszaka, Radnóti Miklós Színház 2005.

• W. Shakespeare: Julius Caesar, Csiky Gergely Színház 2005.

• Erich Kästner: Emil és a detektívek, Csiky Gergely Színház 2006.

• A. P. Csehov: Három nővér, Csiky Gergely Színház, 2006.
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• Szíkölök, Honvéd Kamaraszínház, 2006. 

• Richard Peasle-Peter Weiss: Marat, Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskola, 

2007 

• Móricz Zsigmond: Úri muri – 1896, Csiky Gergely Színház, 2007.

• F. Garcia Lorca: Vérnász, Honvéd Kamaraszínház-Szkéné, 2008.

• Molnár Ferenc: Liliom, Csiky Gergely Színház, 2009.

• W. Shakespeare: Vihar, Újvidéki Magyar Színház, 2009

• Sophokles - Jon Fosse: Oidipus király, Csiky Gergely Színház, 2009.

• Molnár Ferenc: Liliom, avagy a 1909/16423-as ügy, M-Stúdió – 

Sepsiszentgyörgy, 2010.

• W. Shakespeare: Szentivánéji álom, Katona József Színház – Kecskemét, 

2010.

• Vinnai András – Bodó Viktor: Motel , Kaposvári Egyetem, 2011.

• Thomas Middleton - William Rowley: Átváltozások, Katona József Színház – 

Kecskemét, 2011.

Színházi zenék: 

• „Kicsi” Rend.: Schilling Árpád, Merlin Színház

• Alulról az ibolyát! - Rend.. Schilling Árpád, Katona József Színház - Kamra 

• B. Brecht: Baal - Rend: Schilling Árpád, Katona József Színház – Kamra 

• A bolond Gimpel - Rend. Forgács Péter, SzFE

• „W” - Munkáscirkusz - Rend.: Schilling Árpád

• Vízkereszt, vagy amit... Rend.: Novák Eszter, Móricz Zsigmond Színház

Színészként:

• Toronykút (Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten c. drámája alapján)
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• B. Brecht: Baal – Johannes, Katona József Színház

• Kovács Márton – Mohácsi István – Mohácsi János: Csak egy szög - Doktor 

Mengele

Írások (színdarabok):

• Rovások1.  „Bozgorok” (Shakespeare: Ahogy tetszik című drámájának

felhasználásával)

• Rovások 2. „Szíkölök”

Díjak, elismerések: / prize

• Legjobb előadás díja (48th.Sterijino Pozorje Festival - Novi Sad) 

Családtörténetek –

Belgrád, 2003.

• Legjobb rendezés díja (48th.Sterijino Pozorje Festival - Novi Sad) 

Családtörténetek –

Belgrád, 2003.

• Legjobb rendezés díja (Szegedi Alternatív Színházi Szemle) – Bozgorok, 

2004.

• Legjobb Független Színházi Előadás díja (Színházi Kritikusok Céhe) – 

Bozgorok, 2004
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Szőcs Artur 

Szakmai önéletrajz:

Születtem 1980.-ban.

2005-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetemen diplomáztam színész szakon. 

Diploma után leszerződtem a Vígszínházba.

 Szerepeim:

- Négy lába van a lónak, mégis megbotlik (Glumov)

- Tévedések vígjátéka (Dr. Karmos)

- Stuart Mária (Francia követ)

- A kertész kutyája (Teodoro)

- Padlás (Rádiós)

- Lila akác (Majmóczy)

- Sok hűhó semmiért (Claudio)

- Lulu (Schwarz)

A Spinoza-házban játszott előadásoknak szerzője, rendezője voltam:

- Nőügyek ( Heltai versek)

- Legénytoll (kortárs magyar szerzők versei)

- De jaj!!!!  (cigány mesék zenével)

Film:

- Bereményi Géza: Régimódi történet
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- Török Ferenc: Overnight (http://www.overnight.hu)

- Martin Csaba: Brooklyn

2006. őszén újra a Színművészeti  Egyetem hallgatója lettem színház-rendező 

szakon.

Első bemutatkozásom 2008 őszén Pécsett A folyami ló, avagy Zytiron, a tengeri 

katona  című  5  részből  álló  posztreneszánsz  előadás,  melynek  Csicsika  című 

részét rendeztem. Ez egy háromnapos fesztivál volt a Reneszánsz év kapcsán, 

melynek  mind  művészi,  mind logisztikai  szervezését,  rendezését  vállaltam.  A 

Zsolnay  gyárban  frissen  indított  művészeti  telep  –  mely  a  2010-es  Európa 

kulturális fővárosa egyik meghatározó komplexuma – eddig legnagyobb szabású 

fesztiválja volt. Az előadást később a Zsámbéki Nyári Szombatok keretében is 

bemutattuk.

Rendeztem:

Az egyetemen  Moliere (Kényeskedők), Csehov (Ványa bácsi), Gárdonyi Géza A 

bor című darabjából  a „Rakott szesz” –t és az Ódry színpadon mutattuk be.

2009 szeptemberében    a Vígszínházban a Magyar Dal Napja (Bródy János, Dés 

László,  Geszti  Péter,  Másik  János,  Presszer  Gábor,  Zorán  és  a  Vígszínház 

művészeinek közreműködésével) és a Pesti Színházban a Magyar Dráma Napja 

rendezvényeket.

2009  novemberében  a  párizsi  Conservatoire  színészeinek  Brecht  Baal  című 

darabját.

2009.  decemberében  Marton  László  asszisztense  voltam  az  Operaház  és 

Vígszínház közös produkciójában készülő Varázsfuvola előadásban. 

2010 decemberében a Vígszínházban a Period…

2011 tavaszán Albert Camus Caligula, Pécsi Nemzeti Színház

Jelenleg a Pesti színházban Nina Raine Billy világa címü darabján dolgozom.
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Silló István, karmester

1968-ban született Budapesten. Már négy éves korában megmutatkozott zenei 

tehetsége.  Zeneiskolai  tanulmányai  után  1982-től  a  Budapesti  Bartók  Béla 

Zeneművészeti  Szakközépiskola,  majd  1986-tól  a  Liszt  Ferenc  Zeneművészeti 

Főiskola hallgatója. Olyan jeles mesterek irányították tanulmányait, mint Wagner 

Rita, Záborszky Kálmán, Igó Lenke, Ugrin Gábor, Lukács Ervin, Mihály András, 

Földes  Imre  és  Gál  Tamás.  Tanulmányai  alatt  1987-88-ban  korrepetitor  a 

Szakiskola  ének  tanszakán,  valamint  1988-1990-ig  a   Főiskola  klarinét 

tanszékén.

1986-1990 között a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának állandó kisegítője, 

ahol többek között együtt dolgozott Lamberto Gardellivel, Eric Ericcsonnal, Ligeti 

Andrással, Kobayashi Ken-Ichiroval.

 1990-töl  a  budapesti  József  Attila  Színház,  majd  1993-1996-ig  a  Budapesti 

Kamaraszínház zenei vezetője.

 Ezzel  párhuzamosan  1990-től  a  Színház  és  Filmművészeti  Egyetem óraadó, 

majd kinevezett tanára.
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 1996-tól 2008-ig a Budapesti Operettszínház karmestere. Ez idő alatt több mint 

ezer  este  dirigense,  és  számtalan  bemutató  zenei  vezetője.  Nevéhez  fűződik 

többek között Frank Wildhorn: Rudolf című musicaljének világbemutatója, Kocsák 

Tibor:  Abigél,  és  Jávori  Ferenc  "Fegya":  Menyasszonytánc  című  műveinek 

ősbemutatója  is,  mely  utóbbi  kapcsán  a  Kortárs  Magyar  Zene  magas  szintű 

megvalósításáért 2007-ben Artisjus-díjat kapott.

 Silló István több magyarországi zenekarral dolgozik együtt, többek között az MR 

Szimfonikusokkal, a Győri Filharmonikusokkal, a Pannon Filharmonikusokkal és a 

Szegedi Szimfonikusokkal.

 2005 óta visszatérő vendége a Szegedi Szabadtéri Játékoknak.

 Az  elmúlt  tíz  évben  mint  karmester  vendégszerepelt  Németországban, 

Hollandiában,  az  Egyesült  Államokban,  Olaszországban,  Japánban,  Kínában, 

Oroszországban,  Malaisiában,  Indonéziában,  Bruneiben,  Vietnámban  és 

Koreában.

 2009 szeptembere óta a Bukaresti "Ion Dacian" Nemzeti Operettszínház első 

vendégkarmestere.

 2010. január elsejétől az Óbudai Danubia Zenekar első karmestere.
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Mellékletek

1. melléklet

Magyar klasszikusok alaprepertoárja 

Jelen pályázat második fejezetében – A Miskolci Nemzeti – említettük, hogy 

művészeti  koncepciónkban különleges jelentőséget tulajdonítunk azoknak a 

magyar prózai  daraboknak – tragédiáknak, komédiáknak, színműveknek –, 

amelyeket a magyar színháztörténet már kanonizált, azaz amelyek esztétikai 

értelemben  klasszikussá  váltak.  Ugyancsak  fontosnak  tartjuk,  hogy  egy 

mindenkori  nemzeti  színháznak  olyan  műalkotásokat  is  képviselnie  kell, 

amelyek  bár  kevesebb  figyelmet  kaptak  az  évtizedek  során,  maradandó 

minőséget  képviselnek,  ezért  „újrafelfedezésük”,  reinkarnálásuk  nemcsak 

nemes  misszió,  hanem  szakmai  kötelesség  is.  Úgy  gondoljuk,  a  magyar 

dráma  értékei  kizárólag  az  élő  színház  által  teljesedhetnek  ki,  ezért 

számunkra  a  nemzeti  színházi  program tudatos  gyűjtő-  közvetítő  munkát 

jelenti. Így a nemzeti színházi státusz annak a felelősségét is vállalja, hogy 

a  fiatalabb  nemzedékek,  ha  úgy  tetszik:  az  utókor  számára  milyen 

műalkotások őrződnek meg. Tapasztalataink szerint a színházak sokszor túl 

könnyű  kézzel  nyúlnak  a  magyar  drámák  után;  alapos  áttekintés  és 

rendszerezés  helyett  inkább  a  bevált,  kitaposott  utakat  keresik.  Ennek  a 

jelenségnek több oka lehet; számos színház például – elsősorban az állandó 

időhiány,  a  feladatok  pontatlan  kiosztása,  illetve  a  színészegyeztetési 

nehézségek miatt – az utolsó pillanatra hagyja az évad-összeállítás munkáját; 

holott  egy kis odafigyeléssel,  gondosabb tervezéssel  ez a kapkodás, és az 

ebből  következő  felszínesség  megelőzhető  lenne.  Ebben  a  mellékletben  a 

pályázat összeállítása során szerzett alapos előkészítő munka tapasztalatait 

és eredményeit szeretnénk összefoglalni – olyan tematikus lista formájában, 

amely véleményünk szerint a magyar dráma legjelesebb alkotásait, tartalmi, 

nyelvi és stiláris szempontból kiemelkedő műveit tartalmazza. Természetesen 

a  kanonizálásból,  listakészítésből  kiiktathatatlanok  bizonyos  szubjektív 

elemek, mégis megkíséreltünk objektíven és kizárólag szakmai szempontok 

alapján  összeállítani  egy  olyan  lajstromot,  amely  a  már  megmérettetett, 
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minden vitán felül  álló,  illetve újrafelfedezésre váró magyar darabok sorát 

tartalmazza.  A  szakmai  pontosság  kedvéért  műfaji,  tematikus  csoportokra 

osztottuk ezt a figyelemre méltó magyar törzsanyagot.  

1. Történelmi és áltörténelmi darabok

A  magyar  drámairodalomnak  van  egy  olyan  megkérdőjelezhetetlenül 

világszínvonalú  történelmi  anyaga,  amelynek  darabjait  egy,  a  státusát 

komolyan  vevő  nemzeti  színháznak  játszania  kell.  A  történelmi  drámák 

csoportja a mi listánkban azokat a műveket tartalmazza, amelyek teljesen 

vagy részben valós történeti eseményekre épülnek – s itt nem csupán magyar 

történelmi  eseményekre  gondolunk.  Áltörténelmi  drámák alatt  pedig  olyan 

darabokat értünk, amelyek nem historikusan pontos eseményeken alapulnak, 

mégis  jelképességükkel,  gyakran parabolisztikus  természetükkel  mintegy  a 

történeti  hitelesség  hatását  képesek  kelteni.  Ha  úgy  tetszik:  historikus 

alapokon új  történetet  teremtenek.  Az  áltörténeti  drámák között  izgalmas 

alcsoportot képeznek azok a darabok, amelyek úgymond, „hozott anyagból” 

dolgoznak,  azaz  egy  nem  magyar  történelmi  esemény  vagy  legenda 

felidézésével  képesek  a  magyar  közönség  számára  is  aktuális  üzenetet 

közvetíteni. Ez utóbbi alcsoportban különösen sok határon túli magyar drámát 

fedezhetünk fel; elég csak Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja című 

történelmi parabolájára gondolnunk, amely bár Kleist német fejedelemségben 

játszódó Kolhaas Mihályának „nemzetközi vándortémáját” dolgozza fel, erdélyi 

bemutatása  idején  elementáris  hatású  volt  a  Ceausescu-rendszerre  tett 

utalásai, illetve a kisebbségi lét tragédiáinak megrázó ábrázolása miatt. De 

ide sorolható Székely János több darabja (pl. Caligula helytartója) és Illyés 

néhány jelképes áltörténelmi műve (pl. Kiegyezés) is. Mivel a meglehetősen 

képlékenyek  a  határok  a  történelmi-  és  áltörténelmi,  illetve 

parabolisztikus/jelképes-áltörténelmi  darabok  között,  ezért  listánkban  nem 

választottuk külön ezeket:    

Katona: Bánk bán, Madách: Az ember tragédiája, Petőfi: Tigris és hiéna, 

Szomory: II. József császár,  Márai Sándor: A kassai polgárok, Németh 

László:  Széchenyi,  VII.  Gergely,  Herczeg Ferenc: Bizánc; Árva László 

király,  Háy Gyula: Isten, császár, paraszt, Füst Milán: IV. Henrik király; 

Székely János: Vak Béla király, Caligula helytartója, Szabó Magda: Az a 
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szép fényes nap, Illyés Gyula: Fáklyaláng, Páskándi Géza: Vendégség, 

Hubay Miklós: Nero játszik, Sütő András: Csillag a máglyán

Speciális  alcsoport  lehet  a  mitikus  alaptörténetből  „új  mítoszt  teremtő” 

színdarabok csoportja

Vörösmarty:  Csongor  és  Tünde;  Bornemissza  Péter:  Magyar  Elektra, 

Devecseri Gábor: Odüsszeusz szerelmei  

A társadalmi tematikájú darabok közvetítése, illetve újrafelfedezése különösen 

fontos, mert véleményünk szerint ez az egyik legmostohábban kezelt műfaj (és 

téma)  a  mai  magyar  színházban.  A  társadalmi  alaptémán  belül  a  következő 

alcsoportokat határozzuk meg (a vonatkozó darabok felsorolásával):  

1. Társadalmi tematikájú darabok

  Egzisztenciális kamaradarabok 

Thury  Zoltán:  Katonák,  Füst  Milán:  Boldogtalanok;  Németh  László: 

Villámfénynél;  Gyurkó  László:  Szerelmem,  Elektra;  Sarkadi  Imre: 

Elveszett paradicsom 

 Polgári környezetben játszódó társadalmi drámák

Csíky Gergely: Buborékok, Bródy Sándor: A medikus, Szomory: Györgyike 

drága  gyermek;  Molnár:  A  testőr;  Szép:  Lila  ákác;  Lengyel  Menyhért: 

Tájfun; Krúdy Gyula: A vörös postakocsi; Herczeg Ferenc: Kék róka 

 Népi  környezetben  játszódó,  gyakran  lírai,  balladisztikus 

hangulatú darabok 

Szigligeti Ede: Liliomfi, Tóth Ede: A falu rossza, Gárdonyi Géza: A bor,  

Tamási Áron: Énekes madár; Tündöklő Jeromos; Nyírő József: Jézusfaragó 

ember; Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye; Szép Ernő: Patika

2. Vígjátékok 

 eredeti  vígjátékok  ( ide  soroljuk  a  jellegzetesen  magyar 

népszínműveket is)

Csokonai  Vitéz  Mihály:  Karnyóné;  Szigligeti:  Fenn  az  ernyő,  nincsen 

kas; Csiky Gergely: Buborékok; Kisfaludy Károly: A kérők; Heltai Jenő: 
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Tündérlaki lányok; Dóczy Lajos: A csók; Lengyel Menyhért: Falusi idill; 

Csathó Kálmán: Te csak pipálj, Ladányi; Nagy Ignác: Tisztújítás

 „jól-megcsinált” bravúrvígjátékok (gyakran franciás mintára)

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban; Gábor Andor: Ciklámen 

 a  jellegzetesen  magyar,  polgári  atmoszférájú,  illetve  a  „pesti 

humor” hatáselemeire épülő vígjátékok  

Molnár  Ferenc:  Harmónia;  Molnár:  A  testőr;  Barta  Lajos:  Szerelem; 

László Miklós: Illatszertár

 abszurd  és  groteszk  törekvések,  illetve  a  XX.  század  második 

felének magyar vígjátékai; tragikomédiái

Örkény: Tóték; Örkény: Kulcskeresők; Eörsi: Sírkő és kakaó; Görgey: 

Galopp a vérmezőn; Gyurkovics Tibor: Fekvőtámasz
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2. melléklet

Száz magyar dráma 

Az  összeállítás  során  a  jelentős  drámaírókat  több  fontosnak  érzett 

színdarabjukkal  reprezentáltuk,  ugyanakkor  némely  kevésbé  ismert  szerző 

beemelésével  a  magyar  dráma  műfaji  sokszínűségére  és  fejlődésének 

homályosabb pontjaira is igyekeztünk némi fényt vetni.

1. Bornemisza Péter: A magyar Elektra (1558)

2. Balassi Bálint: Szép magyar komédia (1588)

3. Bessenyei György: A filozófus (1777)

4. Illei János: Tornyos Péter (1789)

5. Csokonai Vitéz Mihály: Cultura (1799)

6. Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak 

(1799)

7. Kisfaludy Károly: A tatárok Magyarországban (1811)

8. Kisfaludy Károly: Csalódások (1828)

9. Kisfaludy Károly: Hármat egyszerre (1829)

10. Vörösmarty Mihály: Vérnász (1833)

11. Vörösmarty Mihály: A fátyol titkai (1834)

12. Gaál József: A peleskei nótárius (1838)

13. Eötvös József: Éljen az egyenlőség (1840)

14. Teleki László: Kegyenc (1841)

15. Nagy Ignác: Tisztújítás (1842)

16. Czakó Zsigmond: Leona (1846)

17. Szigligeti Ede: Csikós (1847)

18. Obernyik Károly: Egy magyar kivándorlott a bécsi forradalomban 

(1849)

19. Szigligeti Ede: Liliomfi (1849)

20. Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas (1858)

21. Madách Imre: Mózes (1861)

22. Rákosi Jenő: Aesopus (1866)
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23. Dóczi Lajos: Csók (1871)

24. Abonyi Lajos: A betyár kendője (1872)

25. Toldy István: A jó hazafiak (1872)

26. Tóth Ede: A falu rossza (1873)

27. Csiky Gergely: A proletárok (1880)

28. Szigeti József: Rang és mód (1882)

29. Jókai Mór: Az arany ember (1884)

30. Csiky Gergely: Buborékok (1884)

31. Csiky Gergely: A nagymama (1891)

32. Gárdonyi Géza: A bor (1901)

33. Herczeg Ferenc: Bizánc (1904)

34. Molnár Ferenc: Az ördög (1907)

35. Bródy Sándor: A tanítónő (1908)

36. Heltai Jenő: Naftalin (1908)

37. Balázs Béla: Doktor Szélpál Margit (1909)

38. Móricz Zsigmond: Sári bíró (1909)

39. Molnár Ferenc: Liliom (1909)

40. Molnár Ferenc: A testőr (1910)

41. Bíró Lajos: Sárga liliom (1910)

42. Babits Mihály: A második ének (1911)

43. Bródy Sándor: A medikus (1911)

44. Gábor Andor – Liptai Imre: A sarkantyú (1912)

45. Szomory Dezső: Györgyike, drága gyermek (1912)

46. Heltai Jenő: A Tündérlaki-lányok (1914)

47. Füst Milán: Boldogtalanok (1914)

48. Gábor Andor: Ciklámen (1915)

49. Szomory Dezső: Hermelin (1916)

50. Barta Lajos: Szerelem (1916)

51. Nádas Sándor: Kávéház (1916)

52. Szép Ernő: Szilágyi és Hajmási (1917)

53. Gábor Andor: Dollárpapa (1917)

54. Herczeg Ferenc: Kék róka (1917)

55. Szomory Dezső: II. József császár (1918)

56. Karinthy Frigyes: A bűvös szék (1918)

57. Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága (1919)

   
   

   
  K

is
s 

C
sa

ba
 p

ál
yá

za
ta

81

81



58. Szép Ernő: Patika (1920)

59. Heltai Jenő: A kis cukrászda (1922)

60. Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok (1922)

61. Hatvany Lili: Első szerelem (1922)

62. Szép Ernő: Vőlegény (1922)

63. Hevesi Sándor: 1514 (1923)

64. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (1926)

65. Schöpflin Aladár: A piros ruhás hölgy (1926)

66. Csathó Kálmán: Te csak pipálj, Ladányi! (1927)

67. Móricz Zsigmond: Úri muri (1927-28)

68. Hunyady Sándor: Júliusi éjszaka (1929)

69. Szép Ernő: Aranyóra (1931)

70. Németh László: Bodnárné (1931)

71. Hunyady Sándor: Bakaruhában (1931)

72. Háy Gyula: Isten, császár, paraszt (1932)

73. Móricz Zsigmond: Rokonok (1932?)

74. Tamási Áron: Énekes madár (1933)

75. Zsolt Béla: Oktogon (1933)

76. Kós Károly: Budai Nagy Antal (1936)

77. Heltai Jenő: A néma levente (1936)

78. Karácsony Benő: Rút kiskacsa (1937)

79. László Miklós: Illatszertár (1937)

80. Füst Milán: Máli néni (1938?)

81. Hunyady Sándor: Kártyázó asszonyok (1939)

82. Márai Sándor: A kassai polgárok (1942)

83. Illyés Gyula: Tűvé-tevők (1953)

84. Németh László: Galilei (1953)

85. Áprily Lajos: A bíboros (1957?)

86. Gádor Béla: Lyuk az életrajzon (1958)

87. Devecseri Gábor: Odüsszeusz szerelmei (1958/61)

88. Mészöly Dezső: Éva leánya (1958)

89. Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (1960)

90. Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (1961)

91. Karinthy Ferenc: Bösendorfer (1966)

92. Örkény István: Tóték (1967)
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93. Örkény István: Macskajáték (1969)

94. Örkény István: Pisti a vérzivatarban (1969/79)

95. Hubay Miklós: Tüzet viszek (1970)

96. Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (1972)

97. Örkény István: A holtak hallgatása (1973)

98. Sütő András: Csillag a máglyán (1975)

99. Szabó Magda: Az a szép, fényes nap (1976)

100. Schwajda György: Himnusz (1981)
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3. melléklet

Határon túli magyar színházak, játszóhelyek 

1. Aradi Kamaraszínház 

2. Csíkszereda – Csíki Játékszín, Csíkszereda Önkormányzati Színháza

3. Beregszász – Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház 

4. Gyergyószentmiklós – Figura Stúdió Színház

5. Kassa – Kassai Állami Színház 

6. Kézdivásárhely – Városi Színház

7. Kézdivásárhely – Vigadó Művelődési Ház

8. Kolozsvár – Állami Magyar Színház

9. Kolozsvár – Babes-Bolyai Tudományegyetem Színháztudomány és Televízió 

Kar, Színművészeti Szak

10.Kolozsvár – Balla & Vajna Projects

11.Kolozsvár – GroundFloor Group

12.Kolozsvár – Magyar Opera

13.Kolozsvár – Puck Bábszínház

14.Kolozsvár – Tranzit Ház

15.Kolozsvár – Váróterem Projekt

16.Komárom – Komáromi Jókai Színház 

17.Marosvásárhely – Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház

18.Marosvásárhely – Hahota Színtársulat

19.Marosvásárhely – Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat

20.Marosvásárhely – Színházművészeti Egyetem Stúdiója

21.Marosvásárhely – Yorick Stúdió

22.Nagyvárad – Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház

23.Nagyvárad – Oberon Csőszínház

24.Nagyvárad – Szigligeti Színház

25.Szabadka – Kosztolányi Dezső Színház 

26.Szabadka- Szabadkai Népszínház Magyar Társulata 

27.Sepsiszentgyörgy – Háromszék Táncegyüttes

28.Sepsiszentgyörgy – M Stúdió

29.Sepsiszentgyörgy – Osonó Színházműhely
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30.Sepsiszentgyörgy – Tamási Áron Színház

31.Sepsiszentgyörgy – Tamási Áron Színház Cimborák Bábtagozat

32.Szatmárnémeti – Északi Színház, Harag György Társulat

33.Székelyudvarhely – Tomcsa Sándor Színház

34.Székelyudvarhely – Udvarhely Táncműhely

35.Székelyudvarhely – Nézőpont Színház 

36.Temesvár – Csíky Gergely Színház

37.Újvidék – Újvidéki Színház 

38.Újvidéki Tanyaszínház 
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4. melléklet

Európai művészeti egyetemek

 Művészeti Egyetem, Marosvásárhely

 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 „Ion Luca Caragiale” Színház és Filmművészeti Egyetem, Bukarest 

 Miskolci Egyetem

 a kaposvári Főiskola

 Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

 Színművészeti Egyetem, Pozsony

 Színművészeti Egyetem, Újvidék

 Prague University, Acting and Film School

 University of Art-acting (VSMU-Bratislava)

 University of London

 Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien.

 University of Barcelona

 Université des Versailles Institut d'études culturelles

 University of Upsala

 University of Rotterdam

 The Gaiety school of acting in Dublin

 European Film Actor School, Zürich

 St-Petersburg State Theatre Arts Academy
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 Moscow State Theatre Arts Academy
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5. melléklet

2011. évi LXXXVI. Törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról…

„III. FEJEZET

AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA, MINŐSÍTÉSE, A 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2. Cím

Az előadó-művészeti szervezetek minősítése

11. § (1) A nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetet a miniszter - az 

érintett bizottság javaslata alapján, a NEÉT előzetes álláspontjának 

mérlegelésével - az általa kiadott rendeletben nemzeti előadó-művészeti 

szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősítheti.

(2) Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti 

szervezetnek minősíteni, amelynek

a) fenntartója a magyar állam vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási 

szerződése van a magyar állammal,

b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészei - ide nem 

értve a gyermek- és csoportos szereplőket - legalább 70%-a szakirányú felsőfokú 

végzettséggel vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (2) bekezdésében meghatározott 

elismeréssel rendelkezik,

c) vezetőjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelően bízták meg, és

d) a magyar előadó-művészeti életben betöltött szerepe, a művészeti 

tevékenysége a magyar nemzeti kulturális identitás és hagyományok őrzése, 

fejlesztése, a kulturális érték- és mintaközvetítés szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű.
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Személyes dokumentumok

Nyilatkozat

Alulirtott  Kiss  Csaba,  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft.  ügyvezetői 

igazgatói  munkakörére beadott  pályázatom kapcsán,  büntetőjogi  felelősségem 

tudatában az alábbi nyilatkozatokat teszem

1. Nem áll  fenn semmiféle jellegű  és formájú összeférhetetlenség a 

Munka Törvénykönyve 191. § (1)-(2) értelmében.

2. Vállalom,  hogy  a  jogszabály  által  előírt  vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségemet teljesítem,

3. Kijelentem,  hogy  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV. 

törvény 23. §-ában felsorolt  kizáró okok esetemben nem állnak 

fenn,

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban 

részt vevők megismerhessék. 

Kiss Csaba

2011. december 27.
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