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ÉRZELMES ELŐSZÓ 

 
 
Egy követ őrzök az íróasztalomon lassan egy évtizede. Egyszerű barnás-sárga kavics, amelyre 
valaki filctollal ennyit irt : „2005. okt. 21. Székesfehérvár„ 
 
A dátum életem sötét időszakára emlékeztet: ekkor feküdtem kómában, élet-halál közt 
lebegve a Szent László kórház intenziv osztályán kevés eséllyel, hogy túlélem a fertőző 
agyhártyagyulladást. A kavicsot hajdani osztálytársaim hozták el nekem, mikor felépültem. 
Arról a fehérvári térről származik, ahol a kavicson jelzett időponttól fogva márványtábla 
hirdeti emlékét annak a zseniális tanárnak, írónak és embernek, aki ifjúkorunk bálványa volt. 
Jávor Ottónak hivták. Mi csak úgy hivtuk : „A Jávor”. 
 
A világra nyíló eszmélésem, szellemi fejlődésem meghatározó mestere volt Ő. Az európai 
műveltség nagy klasszikusainak tiszteletére, a humánum és az emberi méltóság mindenek 
felett álló ethoszára tanított.  Most, amikor e pályázat kapcsán gondolataimat rendszerezem a 
színházról és a városról (amit még nem ismerek), gyakran téved tekintetem e kőre, és a Sors 
különös gesztusát vélem látni abban, ahogy ez a kő itt figyel engem évek óta . Mintha csak 
erre az alkalomra várt volna, hogy visszavezessen régi tanárom mondataihoz:  
 
„Áll a nevelő az össztűzben…keresi elvaduló világunkban a megőrzésre, továbbadásra 
érdemes értéket. És eszébe jutnak azok a tanárok, kollégák, akik makacsul mindig csak 
önmagukat adták, bármilyen szerepet osztottak is rájuk. Lassan elhalad mellettük az idő, az 
élet, de ők ott maradtak a katedrán, szinte már önmaguk karikatúrájaként kalucsniban, 
esernyővel, szemüvegesen, csíkos zakóban vagy pulóverben, farmerben, kék köpenyben, 
öregen vagy még fiatalon, ujjukat magasra tartva azt mondják, amit a bennünket körülfogó 
cinizmus áradatában szinte már röstellek leírni, és csak S-ai tanár úr esete bátorit rá, hogy 
mégis leírjam: szeretet. Meg: haza és emberiség. És lelkesülten vagy keserűen, hittel vagy 
kétkedve, de a megszokottól egészen eltérő hangon: Lesz még egyszer ünnep a világon.„ 
(Élet és Irodalom, l981. június 6.) 
 
Tanár Úr! Köszönöm. 
 

          (dr. Szikora János) 
 
 



	   3	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. RÉSZ 
 
 
 

MŰVÉSZETI PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   4	  

 A MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ ÁLTALÁNOS ELEMEI 
 
 
1. 
Fehérvár mindig szerette a szinházát. Ez világosan kiolvasható a történelmi 
visszaemlékezésekből, és ez tükröződik a régebbi évek statisztikáiban is. Ha azonban az 
elmúlt három év látogatottsági mutatóit vesszük szemügyre, azok látványos hanyatlásról 
tanuskodnak. Nem témája ennek a dolgozatnak, hogy az okokat kutassa és elemezze, azonban 
a leendő igazgató legfontosabb feladata, hogy ezt a folyamatot megállítsa és visszafordítsa. 
Enélkül minden szép elképzelés csak vágyálom marad. A feladat azért nehéz, mert nem a 
számokkal, hanem a közönséggel kell tenni valamit.  A közönség érdeklődése megcsappant a 
színház iránt, a feladat tehát : érdeklődést ébreszteni az emberekben. 
 
Hogyan? Mire figyelnek ma oda az emberek, akik belefásultak a hirdetésekbe és érzéketlenné 
váltak a sablonos marketing fogások iránt. Nem veszett azonban ki az ösztönös vonzódás a 
személyiség varázsa iránt. Az egyéniség az, ami még mindig képes lenyűgözni az embert. 
Mivel tudok érdekessé, vonzóvá tenni egy színdarabot?  Mivel tudom kíváncsivá tenni az 
embereket ? A „ hívó nevekkel“  . Ami behívja az embereket. Álljon itt egy felsorolás, hogy 
konkrétan mire gondolok. 

 
- Az ügynök halála – Gáspár Sándorral 
- A velencei kalmár  - Cserhalmi Györggyel 
- Az öreg hölgy látogatása – Udvaros Dorottyával 
- A kurázsi mama – Eszenyi Enikővel 
- Pygmalion – Hirtling Istvánnal 

 
Ez a névsor egyben jelzi azt a vezetői szándékot is, hogy a fehérvári társulat átalakítását 
milyen irányban szeretném elindítani: feltett szándékom, hogy a jelenlegi társulat művészi 
értékeire alapozva állandó társulati tagként vagy rendszeresen visszatérő vendégként az 
együttes nagy vezető színészegyéniségekkel gazdagodjon.  Számomra az ideális felállás a 
több generációs színház, ahol az apákat nem huszonévesek, és a tinédzsereket  nem borostás 
harmincasok játsszák, ahol a különböző életkorú színészek együttese valamiképpen az emberi  
élet természetes keresztmetszetét tükrözi vissza . Ezért szívesen venném jelenlétét : Almási 
Évának, Tordai Terinek, Tordy Gézának, Sinkó Lászlónak, Blaskó Péternek  és mellettük új, 
tehetséges pályakezdő  fiataloknak. 

 
2. 
Az emberek azért járnak színházba, mert szeretnék jól érezni magukat. Egy olyan világban, 
ahol az emberek többsége nem érzi igazán jól magát, egész üzletágak épülnek erre az 
egyszerű emberi igényre: jól akarom  érezni magamat. Mi más lendítette fel a wellness ipart 
mint a testi, lelki feltöltődés iránti vágy ? A színház vajon nem az egyik legősibb wellness ?  
Ezt tudták már az ősi görögök , akik a tragédiák közé szatírjátékokat csempésztek, és tudta 
Shakespeare is, akinek volt gondja rá, hogy drámái közben a nézők egy kicsit lazíthassanak: 
ha igazán meg akarta ríkatni őket, előbb megengedte nekik, hogy nevessenek. 
 
Fontos igazgatói feladatnak tartom, hogy az emberek jól érezzék magukat a színházban. 
Tiszteletben tartom az embernek a nevetéshez való jogát. Nevetni jó, nevettetni nehéz. Mégis, 
például a  két világháború közti nyomaszató években a magyar kabaré uralta a szinpadokat, 
népszerűsége mindent elsöpört.  A műsorpolitikában tehát hangsúlyozott szerepet szánok a 
vidámságnak. Nyitottá szeretném tenni a színházat a humor valamennyi igényes 
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megnyilvánulása előtt:  - kabaré és bohózat – zenés vígjáték és klasszikus komédia állandó 
fűszerei lennének minden évad műsortervének.  Szívesen adnék teret a humoristák 
rögtönzésre épülő egyszemélyes  új műfajának a „standup comedy”-nek.  „SZOMBAT-
KOMEDI”-nek hívnám, és különleges hétvégi, éjszakai szórakozásként kínálnám – speciális 
éttermi vendéglátással egybekötve. 

 
3. 
Felnőtt kamaszfiamhoz nem tudok szólni, mert elmélyülten nyomogatja mobiltelefonja 
billentyűit. Kiváncsian de egyre fogyó türelemmel várom, mikor óhajt halaszthatatlanul 
fontos  „facebook”-olása közben néhány megvető pillantásra méltatni. És szerintem ez nem  
csak az én egyéni élményem.  Mert létezik még a világban egy olyan nemzedék, akinek tagjai 
egykor szerettek könyvtárba járni, szabadidejükben könyveket olvastak vagy szenvedélyesen 
vitatkoztak róla. Hallom a hírekben, hogy Amerika néhány államában komolyan foglalkoznak 
azzal a gondolattal, hogy a gyerekeknek nem kell többé kézírást tanulni. Elegendő  lesz a 
gépírásra megtanítani őket. Hurrá! Milyen jó, hogy nem élek Amerikában.  Ránézek legkisebb 
fiam füzetére: olvashatatlan macskakaparás. Elborzadok : így ír az én fiam ?  Miért beszélek 
ezekről   egy   igazgatói pályázatban ?  Mert óriási lehetőséget és felelősséget látok a 
színházcsinálásban. Jávor tanár úrnál kívülről fújtuk : „ Én egész népemet fogom,  Nem 
középiskolás fokon, taní-tani .” Most már értem is, amit akkor csak magoltam.  Mi, a színház 
művelői, nem mondhatunk le arról  a morális parancsról, hogy az emberi szellem 
legnemesebb, legértékesebb műalkotásait közvetítsük az emberek  felé. Négy évadra szóló 
műsortervem  azt a fokozatosságot is tükrözi , ahogy óvatosan de  folyamatosan emelni  
szeretném a színház iránti szellemi igény szintjét. 
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SZAKMAI ROGRAM 
 
 
A PRÓZA ÉS A SZINHÁZ 
 
Bevezetőmben az általam legfontosabbnak tartott két tényezővel kezdtem: a nézőszám 
növelésével és a társulat átalakításával. A kettő között természetesen szoros összefüggés van.  
 
A pályázat kiírásának körülményei, a munkába lépés késői időpontja miatt az új vezetés az 
első évadot  NULLADIK évadnak tekinti. Ez szükségből erényt kovácsolva kedvező alkalom, 
hogy a jelenlegi társulat művészi erőit felmérve, alapvetően rájuk alapozva valósulhasson 
meg a társulat átalakítása. Elismeréssel kell szólnom Quintusz Konrád megbízott igazgató 
eddigi munkájáról, akinek erőfeszitése a műsorszerkezet átalakitásában és a nézőszám 
növelésében pozitív eredményeket mutat fel. Helyismeretére, művészi jelenlétére a 
továbbiakban is számitok, személyére nemcsak a társulat egyik meghatározó színészeként, 
hanem szellemi partnerként gondolok. 
 
A prózai előadások létrehozásában két rendezőt szeretnék állandó társulati tagként 
szerződtetni és az elkövetkezendő évadokban a repertoárt alapvetően az ő rendezéseikre 
alapozni. A két rendező:  

Bagó Bertalan és Hargitai Iván. 
 
Korosztályuk legtehetségesebb, legsokoldalúbb rendező egyéniségei, számos szakmai és 
közönségsikert aratott mű színpadra állitói. Személyükben szerencsésen ötvöződik a 
klasszikus irodalom iránti elkötelezettség és a korszerű színházi formanyelv. Különösen 
szerencsés, hogy egyik rendező sem ismeretlen a Vörösmarty Színház társulata előtt.  
Lelkiismeretes munkájukba vetett maximális bizalmam kinyilvánitása mellett szeretném 
jelezni, hogy az alant felsorolásra kerülő színdarabok válogatása javarészt az Ő rendezési 
elképzeléseiket testesíti meg. 
 

         
 
 
REGÉNYADAPTÁCIÓK SZÍNPADON 
 
Irodalomtörténeti közhely, hogy az epikai és lírai műnemekben világhatalom vagyunk.  Az 
pedig végképp igaz, hogy nagy epikusaink kerülték a színházat. Vagy, ha nem kerülték, ott 
nem hoztak létre revelatív munkákat. 
 
Feladatunk tehát, hogy műveiket mégis elérhetővé tegyük a színházlátogatók számára.  
Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy Molnár Ferenc, Herczeg Ferenc, Szép Ernő, Kosztolányi 
Dezső, Bródy Sándor, Heltai Jenő, Füst Milán színpadi művei mellett a Székesfehérvári 
Vörösmarty Színház közönsége Gárdonyi Gáza, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Hunyady 
Sándor, Bíró Lajos műveinek a korszellem elvárásait figyelembe vevő színpadi adaptációival 
is megismerkedjen, ezért egy középtávú dramatizáló program elindítását tervezi. polgári írók 
műveinek színpadi adaptációja tárgyában. 
 
Ez a kezdeményezésünk nem csupán egy színházi program, hanem egy középtávú irodalom-
és színháztudományi program is egyben, és mint ilyen fel kívánjuk venni a szakmai 



	   7	  

kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályával, 
hogy közösen hozzuk létre a magyar írók újkeletű drámatárát, mely későbbi könyv formátumú 
megjelenés alapjául is szolgálhat majd – szintén székesfehérvári kiindulóponttal. 
 

          
 
 
2013/2014 ÉVAD MODELLJE 
 
NAGYSZINPAD 

 
- Kacsóh Pongrác: János vitéz 
- Feydeau: Osztrigás Mici 
- Arthur Miller: Az ügynök halála 
- Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem 
- Móricz: Rokonok 
- Lajtai/Békeffi: Régi nyár 
- Mozart : A színházigazgató (egyfelvonásos vígopera) - kamaraopera 

 
PELIKÁN KAMARATEREM 
 

- A.A. Milne: Micimackó (gyerekelőadás) 
- Bulgakov: Puskin utolsó napjai 

 
STÚDIÓ 
 
- Tarkovszkij: Solaris, Sophokles-Hölderlin: Antigoné 
 
EGYÉB 
 

- Történelmi királydráma (a 2012/13-as drámapályázat díjnyertese) 
-  

 
Egy ilyen felsorolás természetesen nem tekinthető „nyomdakész”, kiplakátolható 
műsortervnek.    Jelzi azonban a szándék irányait. Helytállóbb az a felsorolás, amely műfaji 
bontásban mutatja be azokat a műveket, amelyeket szeretnénk bemutatni. A sorrend 
természetesen itt is változhat. 
 

- Operett: Mária főhadnagy, Cigánybáró, Bál a Savoyban, Csókos asszony 
- Musical, zenés szinmű: Nyomorultak, Sztárcsinálók, Bástyasétány’77, Chicago, 

Padlás 
- Gyerekelőadások: Óz a bagy varázsló, Négyszögletű kerek erdő, Momo, Félőlény, 

Pomádé király új ruhája, Vuk, Koldus és királyfi 
- Magyar dráma: Tersánszky: Kakuk Marci, Sütő András: Csillag a máglyán, Háy 

János: Isten, császár, paraszt, Szabó Magda: Az a szép fényes nap, Vörösmarty: 
Csongor és Tünde 

- Magyar adaptációk: Zilahy/Görgey: Halálos tavasz, Makk/Hunyady: Egy erkölcsös 
éjszaka, Cseres Tibor: Hideg napok, Mikszáth: Új Zrinyiász, Biró Lajos: Sárga liliom 

- Kortárs irodalom és adaptációk: Parti Nagy Lajos: Tartuffe, Háy János: A senák, 
Térey János: Protokol, Presznyakov: Hungaricum, Orwell: 1984,  
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- Klasszikusok: Shakespeare: A velencei kalmár, Téli rege, Hamlet, Goethe: Faust, 
Lorca: Vérnász, Ibsen: Fiatalok szövetsége, Anouilh: Beckett, avagy az Isten 
becsülete. 

 
 
A ZENE ÉS A SZÍNHÁZ 
 
A város nagymúltú zenekara és zene iránti rajongása nemcsak megőrzendő érték, hanem 
további fejlesztésekre, új együttműködési formákra is késztet. Mivel szinte egész eddigi 
pályámat végigkísérte a zenés szinház, ezen belül különösen az opera szeretete (főiskolai 
tanárom volt többek között a legendás Nádasdy Kálmán, Békés András az Operaház akkori 
főrendezője illetve Petrovics Emil, az Operaház későbbi főzeneigazgatója – akinek egyébként 
első operaházi rendezésemet is köszönhetem).  
 
Ezen alapok birtokában, és a helyi adottságok figyelembevételével lépéseket szeretnék tenni, 
hogy a Magyar Állami Operaházzal kooprodukcióban kamaraoperai előadásokat hozzunk 
létre. Elképzelésem szerint az Operaház biztosítaná a szólistákat, a jelmezeket és díszleteket 
(már meglévő raktárkészletből válogatva), Fehérvár pedig adná a zenekart, a karmestert, 
próbahelyet és az előadás lehetőségét. 
 
A főleg barokk zeneszerzőkre (Monteverdi, Haydn, Lully, Telemann, Vivaldi) koncentráló 
anyagból bőséges lehetőség nyílik válogatni. A sort Mozart: A színházigazgató című 
egyfelvonásos vígoperájával nyitnám, amelyben az énekesek parádés szólamai mellett a 
prózai betétekben fellépő színészek számára is kiváló komédiázás lehetősége adódik. (Ez az 
elképzelésem szerencsésen egybecseng a Magyar Állami Operaháznak a magyar zenekultúra 
fejlesztése érdekében vállalt stratégiai feladatával és a vidéki műhelyekkel való távlati 
együttműködési célkitűzéseivel. Ezt alátámasztandó, a dolgozathoz mellékelem Ókovács 
Szilveszter kormánybiztos e tárgyú szándéknyilatkozatát.) 
 
A kamaraopera megjelenése mellett különösen pártolom a nagy, klasszikus passiók 
szcenírozott formában való megjelenítését akár a színházban, akár templomi hangverseny 
formájában. Különösen szerencsés volna, ha ezeket az előadásokat az egyházi ünnepkörhöz 
kapcsolódva adhatnánk elő. 
 
 
A TÁNC ÉS A SZÍNHÁZ 
 
A színház meglévő táncegyüttesének kreativ részvételére a továbbiakban is számítok, tagjait 
a társulat szerves részének tekintem. Tágabb értelemben véve, a tánckultúra jelenléte igen 
hasznos, meggyőződésem szerint – különösen a fiatalok között – az ilyen produkciókra van 
igény. Pártolom az együttes önálló produkcióban való művészi megmérettetését is, továbbá 
szívesen adok helyt a kortárs táncművészet gazdag kinálatából válogatva izgalmas 
táncszínházi előadásoknak. 
 
Szeretném meghonosítani Fehérváron a klasszikus balett műfajának megjelenését, ezzel 
színesitve és gazdagitva a színház műsorkinálatát. Elképzelésem szintén együttműködésen 
alapul. Az Állami Balett Intézet végzős növendékei minden évben gyönyörű gálaműsort 
adnak az Operaház színpadán, ahol számot adnak tehetségükről és mindarról a tudásról, amit 
mestereiknek köszönhetően tanuló éveik alatt felhalmoztak. Egy díszelőadás és ennyi… Ezt a 
gyakorlatot változtatnám meg, lehetőséget adva, hogy a bemutató gálaműsor a fehérvári 
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színpad adottságait figyelembe véve tovább élhessen – Székesfehérváron. Klasszikus balett a  
fehérvári szinpadon. Azt képzelem, ez mindenkinek öröm: a nézőnek, a táncosnak, a 
mestereknek.  A fiatal tehetségek tánca üde tavaszi ajándék a közönségnek. 
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A KÖZÖSSÉG MŰVÉSZETE 
 
 
“A színház minden korban a közösséget, annak érzéseit, gondolatait, és szellemi(ségének) 
struktúráját tükrözte. Eszménye felfogható művészetként, ugyanakkor megközelíthető, mint 
társadalmi esemény is.” 
 
Nem választhatjuk tehát külön a színház társadalmi feladatát és művészeti törekvéseit. Miért 
lényeges ez? Mert a pályázati koncepció kialakítása során egyszerre kell figyelemmel lennünk 
a Színház Székesfehérvár közösségi életében betöltött szerepére, és alapvető szakmai 
szempontjaira. A színház a közösség művészete. 
 

           
 
 
E tágabb értelemben felfogott színház eszménye vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy 
színházvezetői munkámat megosszam két, hasonló módon gondolkodó, általam igen nagyra 
becsült színházi ember között. Ők:  

Csányi János és Dr. Matuz János 

Jelentős elméleti és gyakorlati színházi tapasztalat birtokosai, tudásunk eltérő jellege 
harmonikusan egészítik ki egymást, és saját vezetői elképzeléseimmel ötvözve együtt 
képzeljük a Vörösmarty Szímház tágabb dimenziókban mozgó stratégiai vezetését. Fontosnak 
tartom e helyen megjegyezni, hogy jelen dolgozatba mindkettőjük építő gondolatai és 
javaslatai beépültek. 
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ATLANTISZ -PROGRAM 
 
 
AZ ELSÜLLYEDT KOROSZTÁLY NYOMÁBAN 
 
Az Atlantisz-program ma a magyar színházakban elérhető legkomplexebb színházi-nevelési 
program, mely 6-18 éves kor között valamennyi érintett korcsoport számára nyújt korszerű 
programot.  A programnak Székesfehérvár esetében a következő problémákra kellene színházi 
szempontú megoldásokat találnia: 
 

- Hogyan valósuljon meg a fiatalok lokálpatrióta öntudatának ápolása/fejlesztése?  
- Hogyan ébreszthető fel a „koronázóvárosi öntudat” az Y-generáció képviselőiben? 
- Ezzel együtt hogyan valósítható meg a nagy történelmi múlt animálása, lélekkel való 

megtöltése és modernizált formában való közkinccsé tétele és kultúrafogyasztási 
szokásaikat tekintve alapvetően zárt rendszert alkotó, és a jelenbe vesző korcsoportok 
számára? 

- Hogyan érhető el, hogy a fiatalok számára a Vörösmarty Színház vonzó művelődési 
alternatíva legyen egy olyan korban, amikor alapvetően virtuális hálózatok alakítják a 
közöttük lévő kapcsolatrendszert, a tájékozódás szinte korlátlan (de manipulálható), a 
hozzáférés olcsó; ugyanakkor egyre látványosabb e generáció digitális magánya.  

 
A jövőben tehát olyan komplex, művészeti akcióprogramokra lesz szükség, amelyek 
segíthetnek abban, hogy egy adott közösség színháza megtartsa, kinevelje saját közönségét, és 
e programsorozatnak alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a szélesebb értelemben vett agóra, 
a közös dolgok intézésének fórumaiba e megtalált közönséget becsatlakoztassa. Ezt lesz 
hivatva elősegíteni a színház, valamint az oktatási és közművelődési intézmények új 
szövetsége. Ez magának az Atlantisz-programnak a valódi szellemi alapja. A magára hagyott 
közönség hamar „atlantiszizálódik”, könnyen elveszhet mindannyiunk számára. 
 
 
SZÍNHÁZ A FALAKON KÍVÜL 
 
A színház nem elégedhet meg azzal, hogy pusztán előadásokat hozzon létre. Számos olyan 
program beindítása áll módjában, amelyekkel közvetlen, direkt, élő, tehát színházszerű 
kapcsolatot hozhat létre leendő közönségével - a színház falain kívül. 

 
1. Rendhagyó irodalom óra 

 
A hetvenes-nyolcvanas évek egyik jelentős színházi missziója volt a színészek tevőleges 
részvétele az iskolai oktatási programban. Célközönségnek tekinthető az általános iskola 
6-14., valamint a középiskolák 15-18 év közötti korcsoportjai. 
 
A rendhagyó irodalom órák kétféle tematikával építhetőek fel. 

 
1. 
Kapcsolódhatnak a kerettanterv éppen tárgyalt epikai vagy lírai fejezeteihez: készülhet 
tematikus válogatás pl. Nyugatosok címmel, ahol a Adytól Szabó Lőrincig terjedően 
versekben mutatható be a magyar líra e párját ritkítóan gazdag korszaka. Olyan 
élményszerű irodalomórák is megvalósulhatnak, mint a Petőfi4U (Petőfi for you), 
melyben a nagy költőt mutatjuk be, de hányattatásai tükrében, vagyis, hogy mennyit 
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kell küzdenie egy tehetségnek is, mire révbe érhet. Ugyanilyen hasznos lehet az 
Elindul egy fiatal … című szerkesztett anyag, amely a Arany Toldijának 
„kalandfilmes” elbeszélése, mely során bemutatható az, hogyan érhetünk révbe, ha 
tiszta a szívünk, és erős a karunk. Mindezek a rendhagyó órák a színházi látásmóddal 
és a szubjektív tolmácsolással nyerik el mai példázatértéküket. Ugyanebbe a szellemi 
vonulatba tartoznak olyan programok, mint pl. a A királyok kora, ahonnan rég 
elfeledett alakok kelnek ki történelmünk panteonjából – és történeteik által lesznek az 
adott tematikus céközönség számára elevenek és maiak. 
 
2. 
Készülhet a kerettanterv részeként tárgyalandó drámai műnemhez tartozó darabokból 
rövid áttekintés - ez főleg az általános iskolák 8. osztályában javasolható. Ez a maga 
közvetlen színházszerűségével már átvezetést jelent a színház és közönsége 
közvetlenebb kapcsolatához. Ide sorolhatók az olyan alapfokú színházi nevelési 
célzattal készülő rendhagyó órák is, mint az Azt mondom, színház!, mely egy 
tematikus időutazás a színházművészet három évezredén át – egészen a mába.  
 
3. 
Speciális vállalásként - amennyiben erre színészi igény jelentkezik, teljes 
terjedelmében megszólaltathatóak a magyar verses epika gyöngyszemei is (pl: János 
vitéz, Toldi trilógia.) Ez esetben a teljes művek megszólaltatása kiváló lehetőséget 
nyújt a műről és annak élményszerű befogadásáról szóló tematikus beszélgetés.  

 
2. Rendhagyó művésztalálkozó 

 
A rendhagyó művésztalálkozó olyan szakirányú, rendszeres találkozás, melynek keretén 
belül az egyes szakiskolák növendékei találkozhatnak az egyes művészeti ágak kiváló 
képviselőivel: jelmeztervezők pl. ruhaipari szakközépiskolák tanulóival, faipari 
szakközépiskolák tanulói díszlettervezőkkel.  

 
Kiállítások 
 
Adott esetben - a rendhagyó művésztalálkozók kereteit túllépve - most már a város 
kulturális kínálatának bővítése érdekében - az egyes darabokhoz kapcsolódó alkotók 
munkáiból kiállítás is szervezhető, melynek helyszíne a témakörtől függően kicsiny 
kiállítótér, pl. iskolai aula vagy éppen Székesfehérvár valamelyik reprezentatív 
kiállítótere lehet. 
 
Workshop 
 
Míg a kiállítások és a szakiskolákhoz kötődő szakmai programok elsősorban a színház 
falai között időszakosan működő alkotók együttműködésével valósulhat meg, tehát 
olyan személyekkel, akik rövidebb időt töltenek az adott teátrumban, a workshop-
program a színház szakmai közönségbázis-teremtő törekvéseinek középtávú szakmai 
programja lehet. Az adott évadban nem egyenletesen leterhelt színészek, 
koreográfusok egy-két hónapos kurzusokat indíthatnak egy-egy tárgykörben, melyek 
helyszíne lehet a színház, de e programok természetes közege az iskola is lehet. 
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Külső előadások 
 
1. Gördülő színház 
 
A Vörösmarty Színház legnagyobb igényű komplex színházi vállalkozása – a 
színfalakon kívül. Célja, hogy elvigye az adott előadást Székesfehérvár, de még 
inkább annak vonzáskörzete, továbbá a megye távolabbi településeire. Olyan helyekre, 
ahonnan ritkábban érkeznek nézők az anyaszínházba, vagy azért, mert halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek járnak az adott települési iskolákba, vagy azért, mert a 
távolság miatt túl bonyolult a program megszervezése és lebonyolítása. Az Atlantisz-
programnak sokéves gyakorlati tapasztalata van ezen a téren: 2011-ben Jász-Nagykun-
Szolnok megyében egy iskolaév alatt a megye 20 iskolájában összesen 6000 gyermek 
nézte meg a Csodálatos Lolo, avagy a telefonfülke-blues című darabot, mely egy 
otthonról elszökő csellengő fiatal hányattatásáról, majd hazatalálásáról szólt.  
 
2. Tanterem-színház 
 
A tanterem-színház ma Európa-szerte egyre népszerűbb műfaj. Míg a gördülő színház 
mégiscsak nagyobb létszámú, nem ritkán több százas nézőszám előtt játszik, addig a 
tanterem-színház alapvetően kamaraműfaj: egyetlen osztály közössége számára nyújt 
színházi élményt. 

 
3. Színház a falakon belül 

  
Nyílt napok 
 
A színház elzárt, titkokkal teli világa mindig is vonzotta a közönséget. 
A nyílt napokon az érdeklődők nem csupán megnézhetik, hanem az egyes 
bemutatókhoz kapcsolódva tematikusan járhatják be a színház egészét.  
 
Külön fejezetet kíván a gyerekdarabokkal kapcsolatos nyílt napok. Ennek keretén 
belül – évi egyszeri alkalommal kerülhet megrendezésre A varázsló kertje című 
nagyszabású színházi játszóház, ahol a gyerekek a színház színészeivel – valamely 
kiírt pályázat eredményeként – egy valódi szerepjátékos játékot játszhatnak. 
 
Beavató színház 
 
A beavató színház évente egy, a középiskolai tananyagban szereplő darabot „tűz 
műsorára”. A színészek jobbára olvassák a dialógusokat, a darabhoz rendelt 
játékmester pedig időről-időre megállítja a folyamatot és a vállalkozó közönséggel-
hallgatósággal együtt közösen elemzi a darabbeli helyzeteket. A dolog előnye, hogy a 
játékban érdeklődő pedagógusok is részt vehetnek, ezáltal a program az ő gyakorlati 
munkájukhoz is segítséget nyújtva számukra az értő darabelemzés rögös talaján.  
 
Írói műhely 
 
Az írói műhely olyan, négy féléves, szabad beiskolázású képzési programot jelent, 
melynek keretén belül a felvételre került fiatalok (13-15 éves kor között) creative 
writing-technikák segítségével sajátítják el a dialógus-technika alapismereteit.  
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Korok hősei - drámatörténeti-show 
 
Az Atlantisz-program - és benne a beavató színház egy-két évados sikeres működése 
esetén felvethető egy nagyobb szabású, több színházi évadot átívelő drámatörténeti 
show  megvalósításának terve. A beavató színháztól abban különbözik, hogy itt 
egyfajta drámatörténeti tematikába rendezve, maga az európai - és talán nem is csak 
európai! - dráma történetét követheti figyelemmel az érdeklődő közönség - mondjuk 
az eleusziszi misztériumoktól egészen napjainkig.  
 
Atlantisz Színpad 
 
Az Atlantisz-program egyik legfontosabb művészeti célja, hogy a programba bevont 
korosztályok számára a korszellemnek megfelelő, a kor technikai vívmányainak 
lehetőségeit kiaknázni képes, innovatív, kísérletező szellemű előadások szülessenek.  
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek és fiatalok a színházi élményt a maga kortársi 
valóságában, mint róluk beszélő, értük létrejövő műalkotásként éljék meg, és ne 
csupán mint múzeumot, színes képeskönyvet, tehát a színházban ne a szabadidő 
intelligens eltöltésének helyszínét lássák. Fontos ezért, hogy évente egy alkalommal, 
elsősorban kisebb színpadokon ilyen szellemiségű előadások szülessenek. Olyan 
darabok születhetnek itt, mint a Mátrix, a Hamlet Újratöltve, A Kegyetlenség krónikái, 
A Világfa gyermekei, előadások, melyekben fontos szerepet kap a ritmus, a közös 
zenélés, vagy éppen a jazz. De a darabok felvállaltan lehetnek un. Zeitstück-ök is, 
alapjai lehetnek Székesfehérvár múltjából-jelenéből táplálkozó kortárs történetek. Hisz 
a színház, bár szakrális művészet, már kialakulása pillanatában nagyon is gyakorlatias 
célokat szolgált: konkrét közösséget teremtett.  

 
4. Nagy Városjáték 

 
Az Atlantisz-program csúcsát a Nagy Városjáték jelenti. Benne, illetve a köré szerveződő 
színházi-oktatási programokban teljesedik ki a színház falakon kívüli és belüli valamennyi 
pedagógiai és művészeti programja. 
 
Tulajdonképpen egy színházi előadás. Olyan színházi előadás, melyben a darab 
létrehozásától a kivitelezésen át egészen a színpadi megvalósulásig valamennyi 
munkafázisban  fiatalok - is - részt vesznek intézményes keretek között. Ezt azt jelenti, 
hogy a rendhagyó művésztalálkozók (2.2. pont) sikere következtében szakirányú 
középfokú intézmények tanulói koncepcionálhatják, de ki is vitelezhetik az adott  darab 
díszleteit ill. jelmezeit. A rendhagyó irodalom órák (2.1. pont), a nyílt napok (3.1. pont), a 
beavató színház (3.2. pont) valamint az írói műhely (3.3. pont) megteremtik a szükséges 
alapot ahhoz, hogy a bemutatásra szánt darab szövegkönyve létrejöhessen. A darabot tehát 
fiatalok írják, fiatalok tervezik, és a különböző workshopokon (2.4. pont) kiválasztásra 
kerülő fiatalok el is játsszák. Mi lehet ugyanis nagyszerűbb annál, mint egy olyan 
színdarab, amelyet fiatalok írnak, fiatalok terveznek és – részben – ők is játszanak el 
annak a célközönségnek, amelybe ők maguk is tartoznak. 
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SZÍNHÁZ ÉS FILM INTÉZET – EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
 
Egy regionális színházi bázis jövője szempontjából elsőrendű kérdés az utánpótlás 
megteremtése, az elhivatott és tehetséges fiatal művészek és szakemberek folyamatos 
nevelése. Ez az a szempont, amellyel a színház a szakmai felemelkedését hosszú távon 
biztosíthatja. 
 
Ehhez az egyik feltétel már adott. Székesfehérvárnak immár tradícióval rendelkező, 
országosan is rangos főiskolája van, melyben kezdetektől helyet kapott a művészeti nevelés. 
Javaslatunk szerint az új színházi program stratégiai elemeként létre kell hozni a Vörösmarty 
Színháznak a Színház és Film Intézettel történő stratégiai együttműködését. A javaslat 
összetett szakmai lehetőségei közül az alábbiakban csak néhány szempontot említenék. 

 
- A Kodolányi János Főiskola és a Színház és Film Intézet 2012 ősztől diplomát adó 

közös színházi és filmes szakképzések létrehozásáról állapodott meg. Ez a Vörösmarty 
Színházzal háromoldalú együttműködésként országos jelentőségű szakmai oktatási 
bázist teremthet. 

- A Színház és Film Intézet 2011 őszre 70 színházi, filmes és média szakma oktatását 
hirdette meg, programjaihoz több mint 30 jelentős szakmai közintézmény kapcsolódik 
(a Művészetek Palotájától a Madách Színházon át a Korda Filmstúdióig), tanárai 
között a színházi, film és média szakmák kiemelkedő mesterei tanítanak. 

- 2011 ősztől az Intézet Szikora János osztályvezetésével 4 éves Színész I. (színművész) 
mesterképzés indít, valamint újra meghirdette kortárs táncos képzését is. De a színházi 
szakmák sokasága, drámaírástól a világítástechnikáig szerepel a tanulható szakmák 
között. 

- A tanulók jelenléte a társulatban a fiatal tehetségek friss enegiájának és ambíciójának 
megjelenésével, ugyanakkor a színház költségvetésében a gyakorlatvégzések 
minimális költségével jár. A jelentős (10-15 fős) többletlétszám pedig a 
nagyprodukciók kiállításának társulaton belüli lehetőségét jelenti. 

 
A Színház és Film Intézetet 3 évvel ezelőtt Csányi János alapította. Az Intézet által létrehozott 
szakközöpiskola igazgatója dr. Matuz János. Az Intézet és a Kodolányi János Főiskola között 
várhatóan 2012. áprilisban jön létre a közös képzésekről szóló együttműködés. 
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SZÉKESFEHÉRVÁR – A KIRÁLYOK VÁROSA 
 
 
AZ ÖRÖKSÉG 
 
Székesfehérvár nemcsak őrzője hanem örököse is a legjelentősabb magyar történelmi 
emlékhelynek, a Szent István által alapított Nagyboldogasszony Bazilikának. „A magyar 
történelem – a Budai Vár kivételével  - egyetlen épületet sem ismer, mely eseményekben, 
jelentőségében a székesfehérvári bazilikához hasonlítható lenne. Öt évszázadon át – Szent 
István uralkodásától a török hódoltságig – a középkori magyar állam legjelentősebb helye 
volt. A magyar királyok zömét – Orseolo Pétertől I. Ferdinándig – e székesegyházban 
koronázták meg… és itt tartották a királyi esküvőket. Tizenöt királyunkat és családtagjait itt 
temették el… köztük Szent Istvánt, Róbert Károlyt, Nagy Lajost, Hunyadi Mátyást, II.Lajost és 
Szapolyai Jánost„ – írja róla a történész Hankó Ildikó.  
 
Különös, bár a magyar történelemben sajnos nem példátlan az a közöny és részvétlenség, 
hogy a fent emlitett királyok és családtagjaik  a milleneumi megemlékezést követően is csak 
arra voltak jók, hogy csontjaikat  „16 év után, immár végleg összekeverve és azonosithatatlan 
állapotban, csendben, a nyilvánosság kizárásával újra székesfehérvári betonsilóba helyezzék 
– végső pusztulásra itélve. Tíz évvel a ‘rendszerváltoztatás’ után – 2000-ben.„ E 
meghökkentő és valószínüleg sokak számára teljesen ismeretlen tény szülte a gondolatát 
ennek a több éven átivelő nagy projektnek. 
 
Fehérvár – A Királyok városa. Szeretnénk ezt a közismert jelmondatot új tartalommal 
megtölteni. Bizonyos értelemben elhunyt királyaink szellemi exhumálásáról és egy 
virtuális Pantheonba helyezéséről van szó.  A projekt három elemből tevődik össze. 
 

1. Magyar királydrámák – drámapályázat 
2. Nyári történelmi játékok 
3. „A királyok visszatérnek” – országos Tv-vetélkedő      

 
 
  
MAGYAR KIRÁLYDRÁMÁK - DRÁMAPÁLYÁZAT 
 
Nemzeti identitásunk – erősítésre szorul. Egyebek mellett ezt jelzi, hogy kevés a magyar 
királydráma. Jelentős íróink kevés figyelmet fordítottak a történelmi korok király-alakjaira. 
Gyakorló drámaköltőink pedig még ennél is kevesebbet. Nem tudni, miért. Talán 
visszariasztotta őket (bennünket) a téma múzeumi pora? Vagy nem vonzotta őket (bennünket) 
a témaként megjelenő árulás, téboly, kiszolgáltatottság, az agresszió száz és száz fálfaja, 
érdeketlen volna a vérpad vagy kínzókamrák világa, vagy a folyamatos harcokban el-ellopott 
magánélet rövid életű csendje, a mindent egy lapra feltevés nyeresége vagy éppen vesztesége?  
 
Nagy munka áll előttünk a színpadi irodalom tekintetében is: a korszerű szellemiségű, mához 
szóló, a kortársakat megérintő módon való „múltmesélés” formáinak kimunkálásának 
elősegítése.  
 
A múlt lezárult, de nem befejezett folyamat. A múltnak minden pillanatban máig ható üzenete 
van. A Vörösmarty Színháznak ezért kiemelt feladatai közé tartozik az, hogy a saját 
eszközeivel lépéseket tegyen e hiányosság orvoslására. Célunk, hogy a magyar írótársadalmat 
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megszólítva királydrámák megszületését segítsük elő egy évenként meghirdetésre kerülő 
drámaírói pályázat formájában, ahol a győztes pályadíja egy premier lesz a Székesfehérvári 
Vörösmarty Színház valamely játszóhelyén. Legyen Székesfehérvár az a hely, ahová 
királydráma-sorozat megszületése kapcsolható, és amely így, irodalmi formában is ápolja 
királyi örökségét. A színház és lokálpatrióta identitás erősítése így találkozhatnak a szent 
hagyományban, azaz a sacra tarditio-ban. 
 

           
 
 
NYÁRI TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK 
 
Minden nyáron „feltámasztunk” egy magyar királyt. Zenés, karnevál-szerű felvonulásban 
életre keltjük udvartartását, bemutatjuk korának, környezetének jellegzetes ruháit, tárgyait, 
megszólaltatjuk zenéjét, táncait, megkóstoljuk borát és ételeit, végül de nem utolsó sorban 
megjelenítjük életének izgalmasabb epizódjait. 
 
A történelmi játékokhoz időszaki kiállitások, a tárgyban szervezett ismeretterjesztő  előadások 
kapcsolódnának. Gondoljuk el: így minden évben „életre kelne” egy magyar király. Életre 
keltésében (ld. Debrecen vagy Szombathely példáját) megmozgatjuk az egész várost! A 
lakosok résztvevőivé vagy akár szereplőivé is válhatnak e különös, hagyományt teremtő 
játéknak. 
 

           
 
 
A KIRÁLYOK VISSZATÉRNEK – ORSZÁGOS TV-VETÉLKEDŐ 
 
A királyok visszatérnek egy többlépcsős, multimédiás oktatási-kulturális-művészeti 
vetélkedőfolyam, melynek Székesfehérvár adna otthont. Célunk, hogy mind Székesfehérvár 
város, mint a Vörösmarty Színház neve összeforrjon ezzel a programmal, mely országos 
kezdeményezés is egyben.  
 
A program címe szándékos – Talkien híres regényéből készült filmtrilógia harmadik, befejező 
részének címére utal: A király visszatér. Esetünkben királyaink térnek vissza, Árpád-háziak, 
Anjou-k, Luxemburgiak, Habsburgok és Hunyadiak, Jagellók és Szapolyaiak, Habsburg-
Lotharingiaiak… összesen 53 magyar király. Vannak közöttük nagy formátumúak, van 
vannak „epizodisták”. Reformerek és életművészek. Stratégák és békepártiak. De 
valamennyien a magyar nemzeti identitást hordozzák, mert ők az állam teste. Ha elfeledjük 
őket, múltunk egy darabját feledjük el. 
 
Ezért – megválasztása esetén – a Vörösmarty Színház új menedzsmentje egy országos, 
évenként megrendezésre kerülő vetélkedőt hív életre, melynek tartalma: magyar királyaink 
élete, cselekedetei. Terveink szerint azonban ez nem „csupán” történelmi vetélkedő volna: 
célunk, hogy a királyok emberközelbe kerüljenek, s velük megelevenedjen a kor, nemzeti 
történelmünk egy-egy képeslapja: történelem, politika, hadászat, kor és viselettörténet, 
irodalom és gasztronómia. Az esemény az elképzelésünk szerint a köztelevízó részvételével 
valósul meg. 
 



	   18	  

A királyok visszatérnek-programnak azonban lennie kell egy másik fontos elemének is: 
szeretnénk elérni, hogy országszerte, a jelenlegi államhatárokon túlnani, az egykori 
Magyarország területeit is bekapcsolva, hogy egyes közoktatási intézmények fogadjanak 
örökbe egy-egy magyar uralkodót, hagyományait ápolják, kutassák, és ezek a hagyományőrző 
csoportok időről-időre találkozzanak Székesfehérvárott, és ott hagyományőrző tevékenységük 
eredményeit a Vörösmarty Színház színpadán, Székesfehérvár közterein, kulturális 
intézményeiben bemutassák. 
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COMET NEMZETKÖZI PROGRAM 
 
 
COMET KONCEPCIÓ 
 
Az azonos térség elve 
 
A COMET a közép- és kelet-európai térség – hasonló társadalmi, politikai és gazdasági 
helyzetben lévő országainak – új színházi törekvéseit kívánja önálló szervezeti formában 
összekapcsolni. 
 
Közép- és Kelet-Európa népei ma sűrített időben élik át történelmi változásaikat. Ezáltal  
térségünkben esszenciájukban jelennek meg azok a problémák, amelyek ma az egész európai 
kultúrát, és benne a színház művészetét is meghatározzák. Mégis hiányzik a színházi terület 
összefogása, a tudatos útkeresés. 
 
A fal leomlása előtt az egykori szocialista országokban a társadalmi változás vágya a 
kultúrának kiemelt szerepet biztosított. A mögöttünk hagyott másfél évtizedben a dráma 
kilépett az utcákra, átszivárgott mindennapi életünkbe. A kultúra megszűnt a változások 
mozgató ereje lenni, elvesztette rendszerváltó, ’forradalmi’ szerepét, és átmenetileg háttérbe 
szorult. A térség országai nyugat felé fordultak. A korábbi politikai határokat a pénztelenség 
és az ebből is következő elszigeteltség váltotta fel. Egymás közötti kapcsolataink 
leértékelődtek, miközben sorsunk végképp összeért: ma talán többet tudunk egymásról, és 
jobban értjük egymást, mint valaha. 
 
A nyugat számára keletiek, a kelet számára nyugatiak vagyunk. Fel kell tennünk a kérdést, 
létezik-e közép-kelet európaiság, amely többségében kis- és közepes lélekszámú népeinket – a 
múlt hasonló történelmi tapasztalata, a közelmúlt együttes EU csatlakozása, és a jövő 
összefogási- és párhuzamos fejlődési esélyei révén – eleve összeköti. Tudatos összefogásra 
van szükségünk ahhoz, hogy kivételes kulturális adottságainkat és hagyományainkat 
megőrizzük, és ne sodorjon el minket a gazdaságilag fejlettebb nyugati régióhoz való 
csatlakozás. 
 
Közép-kelet Európa sokkhatás-szerű átalakulása – e drámai metamorfózisból eszmélve – a 
művészetek különleges aktivitását eredményezheti az előttünk álló évtizedekben. Ebben az 
időszakban térségünk lehet az európai kultúra megújulásának középpontja. Ezért, és ehhez 
kell szellemi és gyakorlati értelemben is közös feltételeket teremtenünk. 
 
 
A színházi konvenció megújítása 
 
Közép- és Kelet-Európában az elmúlt másfél évtizedben új törekvések, erőteljes tehetségek, új 
színházak születtek. Az egykori fal mögött új generáció jelent meg, a rendszerváltás felnőtt 
nemzedéke. Csakhogy e nemzedék számára általában hiányzik a cselekvési tér. Az apák 
korosztálya a térségben szinte mindenütt megőrizte vezető pozícióját, miközben a 
rendszerváltás vákuumot teremtett az élet minden területén. 
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Értékválság és formavesztés tapasztalható. Általános pénztelenség. A kommersz térnyerése. 
Még megvannak a régi struktúrák maradványai, miközben eláraszt az új lehetőségek káosza. 
Téthelyzetben naponta olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, melyek a társadalom 
mélyrétegeinek gyökeres átalakulására utalnak. 
 
Elkerülhetetlen, hogy a térség problémáit művészi módon megfogalmazó, új formákat kereső, 
erőteljes és progresszív színházak – a színházi konvenció megújítása érdekében – önálló 
szervezeti formában összekapcsolódjanak. Az átalakuló Európában tudatosan kell figyelmet 
teremtünk színházi kultúránk számára. Kapcsolatot keresünk múlt és jövő között, és 
szükségünk van egy közös, nyitott térre. Ez a COMET koncepciója. 
 
 
ÁLTALÁNOS PROGRAMTERV  
 
Programunkkal a minél gazdagabb és sokszínűbb együttműködés lehetőségeit kívánjuk 
megteremteni; ennek elemei a következők: 
 
KÖZÖS ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA, INFORMÁCIÓCSERE 
 

1. Egységes web-rendszer kialakítása. 
 
Két nyelven (angolul, valamint az adott nemzeti nyelven), az alábbi javasolt tagolási 
rendszerben: 

o A tagszínházakról részletes, folyamatosan aktualizált adatbázis (az adott 
színház hozzáférésével, és folyamatos frissítésével): 

o Az aktuális COMET események dokumentációja. Havi frissítésű; az adott 
eseményről az azt rendező ország ’teszi fel’ az anyagokat a honlapra. 

o Nyílt levelezési fórum. Mind a COMET-tagok egymás közötti, mind a 
közönséggel való kommunikáció közvetlen fóruma. 

o Mozgóképtár. A COMET tagszínházai által ajánlott, turnékra alkalmas 
előadások mozgóképes nyilvántartása. Min. negyed órás felvételek, melyeknek 
a tárolása CD, DVD hordozókon, illetve a közös web-rendszeren belül is 
elképzelhető. 

o Drámaszinopszisok egységes szerkezetben A tagszínházak országaiban 
bemutatott vagy megjelent drámák szinopszisainak rendszeres nyilvántartása, 
egységesített és könnyen kezelhető szempontrendszer szerint, országonkénti 
tagolásban. 

o Éves programnaptár a COMET teljes programjával. 
 

2. Nyomtatott kiadvány (könyv) megjelentetése. 
 
Utólagos, évente megjelenő, összefoglaló kiadvány. A kiadás helye a COMET 
központ telephelye. Nyelve az angol, a kiadó ország nemzeti nyelve, valamint a 
közreműködő színházakról szóló fejezetekben a partnerek nemzeti nyelve. Lehetséges 
tartalma: színházak anyagai, adatbázisok, a COMET hároméves munkájának 
összefoglalása, stb., a Web-rendszerrel megegyező tematikával. 

 
 



	   21	  

DRÁMAFORDÍTÁSOK LÉTREHOZÁSA 
  
A fordítások alapvetően a közös Web-rendszer drámaszinopszisok adatbázisára támaszkodva 
jönnek létre. Ez megvalósulhat egy-egy fordító számára ösztöndíj nyújtásával, amelynek 
végeredménye a meghívó színház számára lefordított dráma létrehozása. A fordításokkal 
kapcsolatosan felmerülhet egy-egy nagyobb konferencia megrendezésének igénye is, a 
legfontosabb kortárs drámaírók törekvéseinek és a színházak tapasztalatainak összegzésével. 
 
 
KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE 
 
Tudományos szintű felmérések, kutatások, elemzések, statisztikák a COMET-tagok 
országaiban, azonos témakörökben, tekintélyes szakértők bevonásával. A konferenciák 
anyaga a Web-rendszeren keresztül, valamint a helyben kiadott többnyelvű kiadványok 
segítségével jut el a szélesebb szakmai közönséghez. 
 
Néhány fontosabb lehetséges téma: 
 

- A színházművészet legfontosabb kortárs törekvései Közép-kelet Európa átalakuló 
társadalmaiban. 

- Társművészetek, és kapcsolódó szakágak egyidejű bemutatkozása (pl. tervezők, 
kritikusok, vagy a művészeti területek mellett kulturális menedzserek, 
közönségszervezők, technikusok stb.) tudományos konferenciája. 

- A modern dráma (avagy a színpadi szöveg) és a színházművészet viszonya a térség 
színházaiban. 

- Finanszírozás és gazdálkodás, a szervezeti struktúrák átalakulása, jogi és törvényi 
feltételek a rendszerváltozás óta eltelt másfél évtizedben. 

- A nézők színházba járási szokásainak, a közönség összetételének változása, a fiatalok 
színházi igényváltozása stb. Közép- és Kelet Európa országaiban. 

 
 
MUNKATÁRSAK ÉS ELŐADÁSOK CSERÉJE 
 

3. Vendégművészek foglalkoztatása. 
 

4. Ösztöndíjak az adott színházi munka tanulmányozására. 
 
A közös Web-rendszer adatbázisára is támaszkodva, mely nemcsak a művészeti 
munkatársak, hanem pl. szervezők, gazdasági vezetők stb. számára is fontos 
tanulmányutat jelenthet, melyet a Web-rendszeren angolul is közzétett tanulmány 
(beszámoló) zár le. Az utazás javaslatunk szerint max. 1 hetes időtartamban, 
csereprogramként valósulhat meg. 
 
5. Előadás-cserék a pályázati résztvevők között. 
 
A COMET program egyik alapvető feladata, hogy a pályázat lehetővé tegye az 
előadásoknak a pályázó színházak között, lehetőleg viszonossági elven történő 
bemutatását. 
 
6. Miniévadok, vendégévadok bemutatása 
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Mini-évadnak az adott pályázó színházban az éves repertoár válogatásának sűrített (kb. 3-
7 napban történő) bemutatását nevezzük. A mini-évadokra a COMET minden tagja 
résztvevőket (művészeti és egyéb munkatársak) delegál. Az esemény értelemszerűen 
összekapcsolódhat workshop-pal, konferenciával stb. 
Vendégévad az, amikor az egyik pályázó színház válogatott repertoárját (pl. 2-4 
előadásban), és teljes működési keresztmetszetét bemutatja egy másik pályázó színházban. 
Ez a szokásos – átmenő forgalmat lebonyolító – fesztivál-vendégszereplésekkel szemben 
a befogadó színház és annak közönsége számára teljesebb áttekintést, a vendégül látott 
színház törekvéseinek és eredményeinek mélyebb megismerését teszi lehetővé. 
 

 
KÖZÖS MUNKÁK LÉTREHOZÁSA 
 

1. Közös produkció létrehozása. 
 
Szakmai szempontból ez a program kivételesen izgalmas kihívást, az eltérő nyelvi- és 
színházi kultúrák közvetlen találkozási- és feldolgozási lehetőségét jelenti. Szervezési-
egyeztetési szempontból ugyanakkor talán ez a legnehezebb feladat, ezért egy-egy 
pályázati együttműködési ciklus végén, ill. alkalmanként javasoljuk megvalósítani. 
 
2. Workshop-ok, esetleg mesterkurzussal kiegészítve, színházi kutatás. 
 
Javaslatunk évente egy alkalommal, nyáron megrendezett találkozó létrehozása, több 
pályázó színház tagjainak részvételével. Célja elsősorban nem egy önálló, közönség 
számára bemutatott produkció létrehozása (bár természetesen ez is célkitűzés lehet), 
hanem a színházi műhelyek munkájának gyakorlati egyeztetése, a színházi munka 
kutatása, amelyen keresztül a pályázó színházak munkatársai közvetlenül is 
megismerhetik egymást. Amennyiben az egyik tagszínház bármely területen európai 
jelentőségű mesterrel dolgozik, érdemes a tervezett workshop programját mesterkurzussal 
kiegészíteni. 

 
 
COMET FESZTIVÁL 
  
Az együttműködés középtávú pályázati célja. A COMET alapkoncepciójához kapcsolódó 
szellemiséggel közép-európai nemzetközi színházi fesztivál (előadások és konferenciák, 
egyéb események) évente visszatérő megrendezése, az együttműködő tagok részvételével. 
Célja a résztvevő országok színházai adott évadban kiemelkedő produkcióinak meghívása, 
valamint az éves pályázati munka legfontosabb szakmai eredményeinek bemutatása. 
Törekvésünk, hogy a következő években a COMET Fesztivál – a bővülő együttműködési 
program keretei között – Közép-kelet Európa jelentős színházi fesztiváljává váljon. 
 
 
A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÍNHÁZI KONCEPCIÓJA 
 
A ‘Visegrádi Országok’ bővülő együttműködése ugyanazt az elvi és gyakorlati célt szolgálja 
politikai ill. gazdasági téren, amelyet a COMET a színházi és kulturális területen: a térség 
kivételes adottságait és erőforrásait koncentrálva tényezővé válni a közös Európában. 
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A ‘Visegrádi’ gondolatnak ugyanakkor jelenleg még nincs színházi koncepciója. Mivel a 
magyar részvétel a visegrádi országok kulturális alapjában rendre csekély mértékű, javasoljuk 
a Magyar Kormánynak, hogy a COMET teljes programját magyar javaslatként vigye be a 
visegrádi együttműködés kulturális keretébe, és a következő években a Magyarországon 
koncentráltan megjelenő nemzetközi szervezet támogatását a visegrádi együttműködés 
segítségével is támogassa, hogy Magyarország ezáltal is Közép- és Kelet-Európa színházi és 
kulturális központjává váljék. 
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II. RÉSZ 
 
 

GYAKORLATI FELADATOK 
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A PÁLYÁZATI IDŐ KÉRDÉSE – AZ ÁTMENETI NULLADIK 
ÉVAD 
 
Jelen pályázat rendkívüli helyzet következménye, kiírására a szokásos (decemberi) időszaktól 
eltérően márciusban került sor. A döntés várhatóan két hónapon belül születik meg, az új 
igazgató kinevezése 2012. augusztus 1-től szól. 
 
Vagyis, a döntés még a tavasz folyamán megszületik, az új vezetés augusztus 1-től hivatalba 
léphet, de a szeptemberi évadkezdéshez addigra már minden lényeges kérdés eldől. A 2012. 
évi költségvetés a korábbi programmal elfogadásra került. A társulat jövő évadra 
szerződtetése a Etv. szerint március 31-ig lezárul. Az évadtervet időben (legkésőbb tavasz 
végén/ nyár elején) meg kell hirdetni, a bérletezés elindul, a szakmai/művészeti munka 
lényeges elemei a jövő évadra eldőlnek. 
 
Hiába jelenik meg tehát a közönség és a város jogos várakozása a színház új programja iránt, 
a hivatalba lépő vezetésnek semmilyen lényeges eszköz nem lesz a kezében a cselekvéshez. 
Ez elkerülhetetlenül a megválasztott vezető(k) sikertelenségét vetíti előre. 
 
Ezért abban az esetben, ha a T. döntéshozók a munka elkezdéséhez bizalmat szavaznak 
számunkra, a döntést követően haladéktalanul egyezetést kezdeményezünk a város 
vezetésével az ÁTMENETI IDŐSZAK részletes áttekintésére. Az egyeztetés stratégiai 
kérdései: 
 

1. A szavazástól a kinevezés időpontjáig párhuzamos vezetői időszak létrehozása. 
2. Megfelelő felhatalmazással az új vezetés cselekvési feltételeinek ideiglenes biztosítása 
3. A korábbi vezetés pénzügyi kötelezettségvállalásainak a párhuzamos időszakra 

vonatkozó áttekintése és szabályozása. 
4. Az évadterv szakmai előkészítésének a szavazást követő haladéktalan átvétele. 
5. A szerződésállomány teljes körű áttekintése. 
6. 2012. augusztus 1-ig az átadás-átvétel maradéktalan lebonyolítása. 
7. 2012. december 31-ig bezárólag átmeneti (fél) évad kialakítása.  
8. A Vörösmarty Színház 2012. évi költségvetési előirányzatainak áttekintése, szükség 

esetén (a teljes költésgkereten belüli) módosítása. 
9. Az Vörösmarty Színház SZMSZ-ének szükség szerinti részleges módosítása. 
10. A bérletezés – lehetőség szerint – 2012. augusztus 1-től történő elindítása. 

 
Egy színház évad menet közben nem alkalmas – egyik napról a másikra történő – jelentős 
változtatások keresztülvitelére. Évad közben a szakmai munka biztosítása és minősége a 
legfontosabbak feladat. Mi a fenti kérdések gyors tisztázása esetén létrehozhatónak látunk egy 
olyan átmeneti időszakot, amelyben kivételesen a 2012. gazdasági év lezárásával, 2013. 
januártól történik meg a szakmai váltás.  
 
Amennyiben támogatást kapunk, és a fenti kérdésekben is sikerül gyorsított módon 
megállapodni, a színház e dolgozatban felvázolt új programjai 2013. január 1-től indulhatnak 
el. 
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A THÁLIA TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA 
 
 
 
Egy város színházi közönsége jellemzően koncentrikus körökben szerveződik. Ennek kulcsa a 
közönség legbelső köre, hiszen a színház leghatékonyabb eszköze a közvetlen 
információáramlás a helyi közösségekben, az emberek között. 
 
A legbelső kört, a színházhoz legközelebb eső, de nem a társulathoz tartozó polgári 
szerveződést tudatosan is létre lehet hozni. Szükség van ugyanis az összekötő kapocsra, egy 
önszerveződő csoportra, amely az általában zárt színházi társulatot és azt a közösséget, 
amelyben és amelyért dolgozik, összekapcsolja. Ez az a közösség, amely a leginkább 
beavatott, és általában a leginkább elkötelezett. Ez a társaság lehet a társadalmi események 
színházi szervezője, egyben a belső titkok tudója, az információk közvetítője. A cél minél 
tágabb körben ismertetni a színház programjait. Ebben az első lépés a színházpártoló 
társaság megalapítása. 
 
A Thália Társaság szervezésében létrejövő események pl.: 
 

- Rendszeres közönségtalálkozók zervezése az alkotókkal (minden bemutatóhoz 
kötődően, iskoláknak és csoportoknak külön). 

- Thália Bál rendezése (a Színház épületében), esetleg az Opera-bál mintájára, nézőtér 
lefedéssel (ha költségei nem jelentősek) 

- Speciális önálló bérlet indítása (egyfajta VIP bérlet, áremeléssel, melynek tulajdonosai 
az előadás után fogadáson találkoznak az alkotókkal). 

- Szent-Iván éji búcsú - június 24-én éjszaka, a társulat évadzárásának részeként (a 
nézőkből alakult ’társulat’ előadása). 

- Színházi mesterségek bemutatása (érdeklődők számára), nyílt napok a színházban (pl. 
a Színházi Világnapon), rendhagyó színházi órák a gimnáziumokban etc. 

 
 
 
SZAKMAI TÁMOGATÓK 
 
A maga területén hasonló módon alakítható ki a színházi szakma pártfogói köre is. Közismert, 
Székesfehérvárhoz kötődő művészek megnyerésével elkötelezett támogatókat kell 
bevonnunk, akiket beavathatunk az átalakítás komplex folyamatába, hogy adandó alkalommal 
a nyilvánosság előtt személyesen is képviseljék ügyünket. Érintetté és elkötelezetté kell tenni 
az embereket. Ahogy a jó előadásnak híre megy, úgy terjeszthető el egy jó ügy is. Ez az 
embertől emberig terjedő személyes párbeszéd lehet az alapja annak, ahogyan munkánk a 
szakma számára sikeresen közvetíthető. 
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SZÍNHÁZI MARKETING KÖZPONT LÉTREHOZÁSA 
 
A Vörösmarty Színház marketing feladatait 2013-tól a színház szervezeti rendszerén belül 
létrejövő Marketing Központ látja el. A Központ a színház társadalmi és szakmai 
tevékenységének, tervezett nagyprojektjeinek, valamint a bel- és külföldi szakmai 
együttműködéseknek valamennyi szervezési és médiafeladatát látja el. 
 
A Központ 3 egységből áll: 
 

1. A Központ értékesítési csoportja Székesfehérvár és vonzáskörzetében a 
közönségszervezést és jegyértékesítést végzi. 

2. A Központ médiacsoportja a média- és reklámmegjelenéseket, kiadója a színház saját 
lapjának kiadását szervezi. 

3. A Központ programkoordinációs és fesztiválszervező csoportja a színház és 
kapcsolódó programjai (vendégjátékok, kooprodukciók) összehangolását és 
egyeztetését, a bel- és külföldi turnészervezést, valamint a színház által rendezett 
fesztiválok teljes körű feladatait végzi.  

 
Összefoglalva: a Marketing Központ a székesfehérvári Vörösmarty Színház új művészeti és 
társadalmi koncepciójának külső programjait fogja össze. Létrehozásával esély kínálkozik a 
területen dolgozó kiemelkedő szakemberek megnyerésére is, ezáltal a régión belül létrejött 
művészeti és kulturális értékek széles közönséghez való eredményes eljutatására. 
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ÉRTÉKESÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
 
 
A kommunikációs lehetőségek közül e dolgozatban – idő hiányában, korábbi végiggondolás 
alapján – az ℮-kommunikációt szeretnénk kiemelni. 
 
 
E-KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A Vörösmarty Színház elektronikus kommunikációját megtervezni kihívást és lehetőséget 
jelent, mivel szem előtt kell tartani a feladatok összetettségét, a szakmai és közösségi 
fejlesztéseket, ezek előnyeit, illetve esetleges hátrányait is.  
 

Egyeztető web-rendszer létrehozása 
 

A művészegyeztető rendszer olyan számítógépes szoftver adatbázis, amely 
tartalmazza az összes próbát, előadást, utazáshoz szükséges időintervallumokat – 
használata jelentősen megkönnyítheti a színészek és más együttműködő által 
foglalkoztatott művészeti munkatársak egyeztetését, esetleg kiközvetítését. 
 
Belső kommunikációs eszközpark 
 
A színházon belül, a tagok közötti kommunikációt megkönnyítő és a költségeket 
jelentősen csökkentő eszközök telepítése: 

o Intranetes felületek kiépítése 
o Internetes telefonálás (Skype) 
o Online faliújság 
o Online „próbatábla” rendszer 

 
Külső kommunikáció 

  
Meg kell vizsgálni, milyen mértékű költségmegtakarítást jelenthet a VIP ALAPÚ 
TELEFONHÁLÓZAT használata. 

 
A színháznak építenie kell a kommunikáció aktuális megjelenési formáira, és a 
Facebook illetve egyéb közösségi oldalak, blogok, segítségével is információt 
eljuttatni a közönséghez. 

 
Szükség van ezen kívül egy HONLAP-CSOPORTRA: létre kell hozni egy önálló 
portált a Vörösmarty Színház számára, és egyet-egyet mindegyik tevezett nagyprojekt 
számára (illetve a meglévőket összehangolni). Alapvető igény, hogy az Internetes 
felületeket a munkatársak frissíteni, módosítani tudják. Szükségesnek látjuk ezen kívül 
egy a közönség számára NYITOTT FÓRUM létrehozását, és belső HÍRLEVÉL 
RENDSZER alkalmazását. 
 
Az online felületek elkészítése után MÉDIATÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSO-
KAT érdemes kötni a kulturális portálokkal, hogy a színház rendszeres eseményeinek 
hírei azonnal megjelenjenek az összes fontos magyar webfelületen. Megfontolandó a 
támogatók keresését, a reklámfelületek értékesítését is központosítani: jelentősen jobb 
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megjelenéseket lehet ajánlani a szponzorok számára, ha nem csak a színház, hanem a 
teljes programterv felületeit egy csomagban kínáljuk a támogatásért cserébe. 

 
           

SZÍNHÁZI INFRASTRUKTÚRA 
 
 
SZÍNHÁZI JÁTSZÓHELYEK 
 
A Vörösmarty Színház nemrégiben nagy költségvetéssel újjáépült főépülete – bár voltak hírek 
a rekonstrukció hiányos teljesítéséről – feltehetően mára megfelel egy korszerű, közepes 
színtársulatot és tagozatokat befogadó intézmény feltételrendszerének. 
 
A színház nagyszínpada (420 fő) és stúdiója (60 fő), valamint a Pelikán Kamaraszínház 
stúdiószínpada (100 fő) Székesfehérvár mintegy 100ezer, a munkahelyekre bejárókkal együtt 
talán 150ezer lelket számláló közösségének megfelelő léptékű nézőtereket kínál. 
 
Azonban a jelenlegi Nyári Színház sem nézőszámában, sem helyszínében nem alkalmas egy 
nagyobb léptékű, tömegeket vonzó nyári történelmi programsorozat kívánalmainak. Ezért a 
Nyári Színház és a tervezett fesztiválesemények számára a város reprezentatív történelmi 
központjában, nagyobb színpaddal és nézőtérrel rendelkező színházi helyszínt tervezünk 
kialakítani, melyhez kérjük a város támogatását és együttműködését. 
 
 
ÉTTEREM ÉS ORFEUM 
 
Ezen túl, információink szerint korábban felmerült egy színházi étterem létrehozásának 
gondolata, amely az esti-éjszakai időszakban, előadás után fogadhatja a közönséget. Ha ennek 
megvalósítását az Önkormányzat lehetővé teszi, javasoljuk, hogy az étterem Színházi 
Orfeumként, esetleg lépcsőzetes nézőtérrel és pódium-produkciókra alkalmas kisszínpaddal 
jöjjön létre. Így a vendéglátás bevételét a rendszeres művészeti estek belépőjegyei is 
kiegészíthetik, fellépési lehetőséget kínálva a színház társulati tagjainak és 
vendégművészeinek. 
 
 
SZÍNHÁZI ÜZLETEK 
 
A Vörösmarty Színház kiegészítő üzleti tevékenységként olyan kis üzletek létrehozását 
javasoljuk, amelyek közvetlenül a színház speciális szakmai munkájához kapcsolódnak és 
piacképesek. Ilyenek a színházi fodrászat, a szabóság (egyedi ruhakészítés) és a kellékgyártás, 
amelyek nyilvánvalóan külső kereskedelmi funkcióval is működtethetők. 
 
A bevételek a színház bevételeinek növeléséhez járulhatnak hozzá. Van azonban egy másik, 
nem kevésbé fontos célja a létrehozásuknak. A színházi szakmák művelői speciális, gyakran 
mesteri szintű szaktudással rendelkeznek. Amennyiben ezt vállalkozóként is a nagyközönség 
elé viszik, a laikusok számára betekintést engednek szakmai titkaikba, ezáltal kereskedésük 
erősítheti munkájuk és a színház tevékenysége iránt a város polgárainak megbecsülését. Ez a 
külön kontaktusteremtés pedig legalább annyira fontos, mint a színház számára keletkező 
többletbevételek. 
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KÖZPONTI MŰHELYHÁZ 
 
Székesfehérvár optimális logisztikai elhelyezkedése felveti önálló vállalkozásként egy 
komplex Központi Műhelyház létrehozását, amely belföldi partnerekkel – pl. budapesti 
színházakkal – közösen hozható létre, és belföldi ill. külföldi színházi szcenikai eszköz 
(díszlet, jelmez, kellék stb.) megrendeléseket is kiszolgálhat. Mivel a Magyarországon 
gyártott nemzetközi filmprodukciók a közép-európai térség egészéből felvevő piaccal 
rendelkeznek, egy önálló raktár és műhelyház létrehozása esetén a filmipar is a díszlet- és 
jelmezgyártás megrendelője lehet. 
 

          
 
 



	   31	  

 
SZERVEZETI STRUKTÚRA 
 
 
A KÖZÖSSÉGI ALKOTÁS FELTÉTELEI 
 
Az általunk tervezett színház (és együttműködési rendszer) szervezeti rendjét két alapvető elv 
határozza meg. Az egyik, hogy a színházi alkotás teljes egészében közösen tervezett és 
kivitelezett munkafolyamat, amely kollektív gondolkodást feltételez. Vagyis a színház 
számunkra a közösség művészete. 

 
Másrészt a színház, mint üzem, logikusan szervezett, áttekinthető, tradicionálisan hierarchikus 
struktúrában kell, hogy működjön, ahol az alkotó munkafolyamatok miatt a feladatok és 
felelősség szigorúan körülhatárolt, és az egyéni szándék az alkotó folyamatnak alávetett kell, 
hogy legyen. E kettős szempont folyamatos mérlegelése és egyensúlya teremtheti meg a 
színház hatékony és tehetséges működését, s jelentheti szervezeti struktúra elvi alapjait. 
 
A színház szervezeti rendje tehát hierarchikus felépítésű, egyedül a művészeti terület az, 
amelyben a szükséges – tehetség alapú – hierarchia sem jelent önagában eredményes 
működést. A művészeti munkában a közös gondolkodást, a közös ügy esélyét is meg kell 
teremteni. Meggyőződésünk, hogy jelentékeny társulati munka a legfontosabb törekvések 
alapvető megértése és egyeztetése nélkül nem lehetséges. Ehhez állandó belső fórumok 
működtetésére van szükség, mely a produkciókon túl is létrehozza a párbeszédet a társulat 
tagjai között. A belső szakmai műhelyek (pl. művészeti műhely stb.) elsősorban ezt a célt 
szolgálják. 
 
Ugyanakkor a színház egésze – ahogy benne a színtársulat is – alapvetően az előadások 
létrehozása köré szerveződik. Ez a középpontja, és egyben a célja is e szerteágazó munkának. 
 
Ezért, bár a Székesfehérvári Vörösmarty Színházi új koncepciója látszólag komplex 
rendszernek, színházi nagyvállalatnak tűnik, valójában önálló, független és felelős kis 
egységekből fog állni. A kollektív alkotás hatékonyságát, az egy célra szervezett színházi 
munkát csakis egy zárt, önmagáért és a tevékenységéért felelős, emberléptékű közösségben 
lehet eredményesen elképzelni. 
 
 
AZ ÁLLANDÓ TÁRSULAT 
 
Az állandó társulat működtetése a színházi munka hosszabb távon egyedül fejlődést jelentő 
lehetősége, és egyben a legfontosabb hagyománya is a mai magyar színjátszásnak. 
 
A színház nem modern szervezet. A társulat ősi létezési forma, önmagában is különleges érték 
a piacorientált, ipari modellek alapján szerveződő világban. A modern társadalom ezt a 
viszonyrendszert már alig ismeri. Leginkább valamiféle fennmaradt törzsközösségi létezéshez 
lehet hasonlítani, ahol a cél: a közösség (törzs) együttesen kifejtett hatása egy másik, külső, 
alkalmi közösségre, az adott este közönségére. A szerepeket (értsd: pozíciókat) meg kell 
szerezni, és saját jogon – az alkalmasság, a rátermettség és tehetség jogán – betölteni. 
 
A színházi társulatban csak a közösség által elfogadott hierarchia hiteles. A viszonyok a 
személyes kapcsolatokon keresztül működnek, gyakran a korai, kezdetlegesen szocializált 
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közösségekre jellemző nyílt ösztönök, fizikai és szellemi/lelki erőterek, érzelmi viszonylatok 
alakulása mentén. 
 
Ezért téves alapvetően mind a két elv, amely a színházi társulatot a demokratikus döntési 
mechanizmusok, illetve a modern kapitalista rendszer, a mai globális üzleti világ 
struktúráinak mesterséges és személytelen hierarchiája mentén akarja felépíteni. A színházi 
közösség zárt és szenvedélyes, fennmaradt törzsi egység. Éppen ez a nagyszerű benne. Ősi 
lenyomata a kollektív szándékra épülő kezdetleges emberi társadalmaknak. 
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LÉTSZÁM ÉS MUNKAKÖRÖK 
 
 
Hogy eldönthető legyen, mekkora optimális létszámmal működjön egy színház állandó 
társulata és munkatársi gárdája, a tulajdonjogi formát, a feladatvégzés kereteit, a szükséges 
szakmai teljesítményt és a gazdálkodási nagyságrendet egyaránt meg kell határozni. Azért 
ezeket az összefüggéseket vizsgáljuk, mert ezekből már a teljes működés részletesen 
modellezhető. 
 
A jogi formára – azaz, hogy intézményként avagy nonprofit társaságként üzemeljen-e a 
színház –, jelen dolgozatban (a teljes körű információk hiánya miatt) nem tudunk 
megalapozott javaslatot tenni. 
 
Elemezve a Vörösmarty Színház feledatvégzési kereteit, a jelenlegi létszámát és a 
hozzárendelt munkakörök kialakítását, valamint figyelembe véve terveinket, kisebb mértékű 
létszámváltozást (117 főről 122 főre) és egyes területeken a mukakörök átalakítását tartjuk 
szükségesnek. 
 
Egy állandó társulatú közepes színház közalkalmazotti (állandó) létszáma (térségünkben) 
nagyságrendben 110-130 fő. Ez megfelel a Vörösmarty Színház jelenlegi nagyságrendjének, 
melyet az alábbi területek erősítése érdekében 122 főben javaslunk meghatározni. 

 
1. A színtársulat jelenlegi létszáma (17 fő) mellett a nagyobb léptékű (pl. zenés) színpadi 

produkciók kiállításához nagyobb társulat szükséges. Ugyanez vonatkozik az 
előadásszám emelésére. A jelenlegi társulati létszám mellett nem lehet léptékében 
növelni az éves előadásszámot sem. Az állandó társulat létszámát tehát meg kell 
emelni (első lépésben 22 főre) annak érdekében, hogy nagyobb előadásszámban 
párhuzamosan játszó társulat jöjjön létre.  

2. Mivel jelenleg létszámában alultervezett és nem is elég hatékony a PR marketing 
terület, ezért szükségesnek látjuk az egység szervezeti megerősítését, létszámemelését 
és új koncepció szerinti feladatellátásának kialakítását. A módosítás célja egy 
léptékében más, nézőszámban és bevételben eredményesebb egység kialakítása. 
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SZAKMAI TELJESÍTMÉNY 
 
 
A Vörösmarty Színház 2011. évi beszámolójának adatai alapján az éves 214 előadás a 
lehetséges teljesítmény minimumát jelenti. (Egy gyors kalkuláció: 3 játszóhelyen /azaz a nyári 
színházzal nem számolva/, 6 napos hetekkel kalkulálva, napi legfeljebb egy-egy párhuzamos 
eláadást tartva és a főpróbaheteket levonva 400 előadás lenne a maximális teljesítmény. 
Ennek az előadásszámnak alig több mint a felét adja ma a színház, mivel ehhez a jelenleginél 
jóval nagyobb társulatra lenne szükség. Az  optimális törekvésünk a társulat 5 fős emelése 
mellett 250-300 előadás lehet.) 
 
A múlt évi 6 nagyszínpadi, 4 Pelikán-termi és 2 stúdióbemutató – átlagosan 6 hetes 
próbaidőszakokkal, és egy-egy párhuzamos próbafolyamattal számolva – ugyanakkor teljesen 
kitölti az évad munkaidő keretét. Ez a maximális próbaidő. Azaz: miközben a színház 
folyamatosan dolgozik, a jelenlegi társulati létszámmal csak a jelenlegi előadásszámot tudja 
produkálni. Ebből következik, hogy az előadásszám növeléséhez: 1./ nagyobb társulat, 2./ 
sikeres produkciók, és 3./ a sokkal eredményesebb közönségszervezés szükséges. Ez emelheti 
a jelenlegi alacsony (arányú) saját bevételeket is. 
 
Ugyanakkor a társulat közreműködése a városban létrejövő nagy számú kulturális 
eseményben azt mutatja, hogy a színház jelenleg maximálisan kihasználja az erre fordítható 
társulati erőforrásait. Mivel a város és színháza közötti kapcsolat fejlesztését tervezzük, a 
programokat látva a részvétel minőségi javítását kezdeményezzük. 
 
Célunk egy hatékonyan működő, kiemelkedő szakmai teljesítményt tartott támogatási szint 
mellett teljesítő, állandó társulatú és három ‘kistagozat’-tal dolgozó színház működtetése, 
amely fokozatosan emeli a jelenlegi 76 ezer fős össznézőszámát az igazgatói ciklusban 
100ezer főre, miközben kiemelkedő művészeti és közösségi értéket teremt. 
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SZÍNHÁZI BENCHMARKING-ELEMZÉS 
 
 
A fenti vázlatos teljesítménymutatókból is egyértelműen látszik, hogy haladéktalanul szükség 
van a Vörösmarty Színház átfogó Benchmarking (összehasonlító) elemzésére. Azaz, az új 
tervekkel belépő vezetésnek látnia kell, hogy az ország azonos nagyságú színházaihoz mérten 
a Vörösmarty Színházban az egyes fő teljesítménymutatók az elmúlt években hogyan 
alakultak. 
 
Vannak mérőszámok az épületek működtetési paramétereire, valamint a színház alapvető 
tevékenysége mennyiségi mérésére, ám a művészeti tevékenység minősége mérésének még 
nincsenek olyan mutatószámai, amelyek bírnák mind a színházi szakma, mind a színházakat 
fenntartó szervezetek bizalmát. Javaslatunk ezért a mennyiségi mérések eredményeinek a 
hasonló színházak adataival történő összehasonlítáását jelenti. 
 
A Benchmarking négy alapterülete közül jelen feladat esetében a verseny Benchmarking 
megvalósítására kerülhet sor, melynek keretében az alábbi összehasonlítások végezhetők el: 
 

1. az összehasonlítás módszerének meghatározása, majd az összehasonlításban részt vevő 
színházak kiválasztása, 

2. a színházi outputok (látogatószámok, előadásszámok) összehasonlítása és elemzése, 
3. bevételek (támogatások, jegybevételek) összehasonlítása és elemzése, 
4. kiadások (szakmai, dologi, összes) összehasonlítása és elemzése, 
5. az egy egységnyi outputra eső bevételek és kiadások összehasonlítása és elemzése, 
6. a színházak aggolmerációjában élőkre vetített férőhelyek és a feladatmutatók 

számának elemzése. 
 
(Az összehasonlításhoz szükséges információkat a 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet alapján 
előírt OSAP 1447/02. számú “Jelentés a színházak tevékenységéről” szolgáltathatja. A 
támogatások nagyságrendjét az érintett színházak gazdasági igazgatói bocsáthatjták 
rendelkezésre. Az elemzés elvégzésére a hasonló elemzéseket korábban már számos 
szervezetnek sikerrel végző dr. Venczel Sándort javasoljuk, aki jelenleg a Magyar 
Államkincstár költségvetési főfelügyelője.) 
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KÖLTSÉGVETÉS-ELEMZÉS (VÁZLAT) 
 
 
Döntő kérdés, hogy a tervezett művészeti és szakmai teljesítményt milyen támogatási 
nagyságrend mellett lehet létrehozni. (Rendkívüli dolognak tartjuk, hogy míg a magyarországi 
színházak egy része jelentős forráshiányal küzd, Székesfehérvár Önkormányzata és vezetői 
változatlan elkötelezettséggel támogatják legnagyobb kulturális intézményüket. 
Meggyőződésünk, hogy ehhez méltó kivételes célokat kell kitűznie a színház új vezetésnek is.) 
 
Mindenekelőtt döntő kérdés, hogyan lehet a következő években elérni, hogy a Vörösmarty 
Színház az Előadóművészeti törvény szerint a ‘Nemzeti előadóművészeti szervezet’ kiemelt 
kategóriájába kerüljön. Ez olyan stratégiai feladat, amely hosszútávon befolyásolhatja a 
színház mozgásterét, valamint a város vonatkozó kulturális fejlesztéseit. 
 
Tanulmányozva a Vörösmarty Színház 2011-es beszámolóját, részletes és megalapozott 
következtetések nem vonhatóak le a gazdálkodás mélyebb összefüggéseiről. Az 
alapszámokból azonban egyértelműen látszik, hogy a saját bevételek rendkívül alacsony 
szinten állnak (a 956.177ezer Ft összbevételhez mérten, 116.505ezer Ft, azaz mindössze 12%-
on). Ez feltehetően a(z egyik) legalacsonyabb színházi saját bevételi arány az országban 
(melyet a javasolt Benchmarking elkészítésével lehet megfelelően elemezni). 
 
Tehát amennyiben a ‘Nemzeti’ kategória két éven belül létrejöhet, a legfontosabb a saját 
bevételek – a jegybevételek, pályázati- és magán támogatások, egyéb saját bevételek – 
stratégiai megerősítése. Továbbá a 2011-es beszámoló szerint a Videoton Holding Zrt. Tao 
alapján biztosított 75.000ezer Ft támogatása mellett kezdeményezni kell – a kiemelt 
eseményekhez kapcsolt – helyi magántámogatás(ok) bevonását is. 
 
A színházi alaptevékenység bevételeit az előadásszám, a nézőtér mérete és kihasználtsága, 
valamint az árak határozzák meg. Így vizsgálni kell a jegy- és bérletárazás és az egyéb 
marketing jellegű bevételek (bérbeadás, reklámtevékenység stb.) árazását is. Továbbá a saját 
bevételekből szinte teljesen hiányzó bel- és külföldi turnébevételek, valamint az egyéb 
értékesítési bevételek (pl. a TVműsor gyártás) is ma kihasználatlan lehetőséget jelentenek.  
 
A bérlet- és jegybevételek esetén az alábbi eszközök segítségével a székesfehérvári közönség 
is visszaigazolhatja az ársáv fokozatos, több éven át tartó széthúzását: 

- Az alsó sáv változatlanul hagyása, kiemelt helyeken áremelés. 
- A ’drága’ műfajok (opera, operett) árainak emelése. 
- Új bérleti termékek bevezetése, pl. keresett napok fel-, a kevésbé keresettek leárazása. 
- Különleges helyzetek árhatása (szilveszter, bemutató, vendégjáték stb.) 
- Új marketing-kommunikációs stratégiával induló 2013-as év. 

 
Amennyiben a Vörösmarty Színház jelenlegi saját bevételeinek arányát javítani tudjuk, 
várhatóan (adatok híján itt nem maghatározható) tartalék keletkezik. Ez a többlet lehet a 
várossal közös új programok, fesztiválok, belföldi és nemzetközi szakmai együttműködések, a 
marketing és társulati létszám-emelések, valamint a kiemelt társulati szerződtetések fedezete.  
 
Azaz, azt javasoljuk az Önkrormányzat döntéshozóinak, hogy tegyék lehetővé a szakmai 
elemzéseken alapuló belső átszervezések elvégzését, hogy kigazdálkodhassuk az új 
programokat, a célul kitűzött művészeti és közösségi fejlesztéseket. 
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