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2. TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Címlap 

2. Tartalomjegyzék 

3. Előszó 

4. Az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, 

menedzselésére vonatkozó konkrét vezetői elképzelések 

5. Zárszó 

6. Szakmai életrajz 

7. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata 

8. Büntetlen előéletről szóló hatósági bizonyítvány (másolat) 

 

 

Mellékletek: 

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárulok a személyemet 

érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

- Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma a 

megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel 

is közölhető 

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy velem szemben a 2008. évi 

XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése szerinti 

összeférhetetlenség nem áll fenn 

- Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

- Büntetlen előéletről szóló hatósági bizonyítvány (eredeti) 
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3. ELŐSZÓ 

 

 Nem kétséges, hogy szakmai pályafutásom legmeghatározóbb mérföldköve a 

kecskeméti színház igazgatói pozíciója. 2008 augusztusában a Katona József Színház nem 

volt – az én értelmezésem szerint – fényes állapotban, sem szakmai, sem gazdálkodási, sem 

szervezeti szempontból. Két közvetlen munkatársammal – a gazdasági és a művészeti 

vezetővel – nekikezdtünk, hogy, úgymond, átrágjuk ezen a helyzeten magunkat, az általunk 

kigondolt fény felé. 

 

 Több ponton hajtottunk végre gyökeresnek is nevezhető változtatásokat: gazdasági, 

szervezeti, társulatépítési, előadás-gondozói, tervelkészítési, működési, jegyszervezési 

területen és a tárak kapcsán egyaránt. Sosem azonnali hatállyal, hanem lépésről lépésre. 

Éppen a szisztematikus tervezés és végrehajtás mutatta meg jól, kik lesznek azok, akik 

segítik, és kik, akik hátráltatják az elképzeléseinket.  

 

 A rendszer valódi kiépítése mellett meghatározó jelentőségű volt, hogy a színházi 

szakma hidegségét feloldjam. És mivel ez egy ítélkező pálya, nem is ment hamar. Két gyors 

nyilatkozatott tettem, mintegy a működésünk irányelveinek alaptételeként is: egyrészt, a jó 

színház könyvtár, mindenki megtalálja benne a neki tetsző előadást, amit levehet a „polcról”; 

másrészt, nincsen jobb-, vagy baloldali színház, csak jó színház van, vagy gyenge. Ezeknek a 

megvalósulásáról nem tisztem dönteni, de ma is érvényesnek tartom mindkét gondolatot. 

 

Az első évad átütőnek is nevezhető sikerét az Amadeus hozta meg, de ez akkor még 

csak egyfajta nyiladozás, enyhülés volt, semmiképpen sem felengedés, vagy a később 

megszülető elismerés. 

 

 A második évadban a Három nővér, majd a harmadik évben a Caligula helytartója 

nevezhető a közönség és a szakma egyöntetű megnyerésének; és majdhogynem azt 

mondhatom, írhatom, innentől minden könnyebben ment. 2012 nyarán, a negyedik évadunkat 

követően négy országos szakmai lapban, egymástól függetlenül nevezték meg a Kecskeméti 

Katona József Színházat a vidéki színházi élet zászlóshajójaként, szakmai értelemben.  
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 Közhelyesen hangzana „a nagy utat tettünk meg” szlogen. Mindenképpen örömteli 

volt, és ami még ennél is fontosabb: Kecskemét városában szabadon tudok dolgozni a 

munkatársaimmal, ami nagyon megkönnyíti a vezetési elképzeléseim megvalósítását.  

 

 Mi lehet a Kecskeméti Katona József Színház további útja?  

A legtermészetesebb és legfontosabb célom a kecskeméti közönség érdeklődésének 

megőrzése. Másrészt szeretném fenntartani a magam által szabott színvonalat, amit 

tartósan végrehajtani nem olyan könnyű, mint leírni! (Nagyon becsülöm ebből a 

szempontból elődeimet, például Babarczy Lászlót, aki a főiskolán tanárom volt - ő 

Kaposvárott több mint 20 évig tudta a szakmai színvonalat tartani; de említhetném Zsámbéki 

Gábort is, aki a budapesti Katona József Színházban tette ugyanezt, majdnem 30 évig!) 

Harmadrészt lényeges feladatnak tartanám, hogy a színház egyre több szakmai kihívásban 

vegyen részt, hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt.  

 

 A színház vezetésének újbóli megpályázása mögött ezek a célok húzódnak meg. 

Személyes motivációm mozgatórugója, hogy érzek magamban ambíciót, erőt és kitartást, 

lelkesedést a további évekre azért, hogy a Kecskeméti Katona József Színház egy még 

elismertebb és népszerűbb színházzá váljon! 

 

 Ennek részleteiről, elemeiről, előzetes elképzeléseiről olvashatnak alább. 
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4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE, GAZDASÁGOS ÉS HATÉKONY 

MŰKÖDTETÉSÉRE, MENEDZSELÉSÉRE VONATKOZÓ KONKRÉT 

VEZETŐI ELKÉPZELÉSEK 

 

4.1. Az előző ciklus beszámolója 

 

Mandátumom a Kecskeméti Katona József Színház igazgatói állására a 2008. 

augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig terjedő időszakra szólt. Beszámolóm 2008. augusztus 1-

től a jelenlegi pályázat beadásáig elemzi ennek a közel 5 évnek művészeti és gazdasági 

tevékenységét. 

Előző pályázatom egy részletét idézem: 

 

A színház érzelmeket és gondolatokat közvetít a közönségnek.  

A színház az emberformálás színtere.  

Csak kétféle színház van: jó és rossz.  

 

Az általam működtetni kívánt színház egy realista polgári színház. Azt is írhatnám, hogy 

népszínház. Ezenfelül, mint minden közpénzen fenntartott intézmény, bizonyos fokig, és 

bizonyos mértékig tradicionalista is, ami csak annyit jelent, hogy a múltból átörökölt 

értékeket nem engedheti veszendőbe menni. De nem válhat múzeummá, és nem sodródhat 

minden új divattal. Erejéhez mérten segítenie kell a kortárs magyar dráma fejlődését. Minden 

pillanatban meg kell tudnia újulni. Kísérleteznie kell, de csak azon mértékben, amennyi 

közönséget vonzani képes.  

 

Nem hiszek abban a színházban, amely az állami támogatást kihasználva, fütyül a 

közönségére. A foghíjas nézőtér, vagy azok az előadások, amelyekről a közönség szünetben 

elmegy nem csupán egy eltékozolt estét jelent, hanem a játszók szempontjából művészi 

depressziót, a foghíjas házak sorozata pedig, művészi hanyatlást okoznak, amelyet hiába 

takargat a színház mindenféle teltházas mutatókkal. Színházat sem közönség nélkül, sem 

közönség ellenére, hanem csakis a közönséggel együtt és vele, egyetértve lehet csinálni. 

Hiszen a színház törekvése mindig is az volt és az is maradt, hogy egyedi tükröt tartson 

minden néző és a társadalom elé, valamint, hogy darabjainak sokszínűségével magas 

színvonalon nemcsak szórakoztasson, hanem neveljen és oktasson is… 
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Az idézet minden szavával azonosulni tudok ma is, és ma is hasonlóan gondolom, 

természetesen kissé árnyaltabban. Hogy ez érthetőbb legyen, három fontos tartópillért 

emelnék ki az általam vezetett színház művészeti elképzelései közül: 

 

- a bemutatott színművek viszonya a működéshez 

- társulatépítés 

- a kiválasztott rendezők és a darab 

 

1., A bemutatott színművek viszonya a működéshez 

 

 Természetesen nagyon egyszerű elvek alapján is ki lehet tölteni egy színház 

repertoárját. „Egy zenés, egy klasszikus, egy kortárs, egy mai magyar” alapon, és ezen belül a 

„mit nem, vagy mit játszottunk régen” elvre építve. Ezeket az összetevőket lehet szakmai 

alapon is vegyíteni. Egyfelől a társulat összetételét, adottságait figyelembe véve, másrészt a 

művek tartósságát, esetleg újszerűségét vizsgálva.  

Megtartottam a Magyarországon „népszínházinak” nevezett repertoár jellemzőit, de majdnem 

minden évben megpróbáltam ettől egy kicsit eltérni.  

 

 A 2008/2009-es évad egyik újító bemutatója Portner: Hajmeresztő c. vígjátéka volt, 

mivel ez egy interaktív játék. Ennek az évadnak volt egy olyan bemutatója is, amely 

szerintem művészileg páratlan volt, a közönség mégsem erre számított, és rövid időn belül le 

is kellett venni műsorról. Ez az előadásunk: Barta Dóra – Osvaldo Golijov: Garcia Lorca háza 

volt. A kettő közül az előbbi hatalmas siker, az utóbbi szerény nézettséggel ment. Hiszen ez a 

csodálatos és egyben a legnehezebb része is a mi hivatásunknak, hogy nincsen recept. Mert ha 

volna, akkor a legjobb darabot, a legrátermettebb rendezővel és a legkitűnőbb színészekkel 

kellene bemutatni, és garantált a siker. Csakhogy ez közel sincs így. Egy receptem azonban 

volt, és ezt a magam „vegykonyháján” készítettem el. Tervem az volt, hogy művészileg 

magas színvonalú előadásokat hozzunk létre, de közben ne engedjük el a közönség kezét. 

 

  A 2009/2010-es évadban különleges előadás volt Csehov: Három nővér c. színdarabja 

Szász János rendezésében, illetve a Gogol. Utóirat című szövegkollázs, a klasszikus orosz 

szerző műveiből, egy kiváló ukrán rendező, Vlad Troickij vezérletével. Akkori programunk a 

nyitásról szólt: a közönséget és a szakmát egyaránt elkezdtük becsalogatni színházunkba.   
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 2010/2011-ben már a közönség és a szakma érdeklődésére egyaránt számot tartó 

különlegességeket tudtunk műsorra tűzni. Ilyen volt a Nyomorultak c. musical, európai szintű 

kivitelezésben, vagy a kortárs orosz írónő, Ljudmila Ulickaja: Az orosz lekvár c. színműve, 

amelyért színházunk a budapesti Thália Színházban tartott Vidéki Színházi Találkozón a 

legjobb rendezés díját kapta. A Ruszt József Stúdió Színházban pedig színre került Székely 

János: Caligula helytartója című műve, amely olyan egyöntetű szakmai sikert hozott, hogy 

Budapesten játszhattuk tovább, repertoárszerűen.  

 

 2011/12-ben szinte mindent elsöprő sikert aratott Katona József: Bánk bán című 

drámája, Szabó Borbála átiratában. Az előadást meghívták a Pécsi Országos Színházi 

Találkozóra, ahol Szabó Borbála díjat is kapott.  A Vidéki Színházak Találkozóján Csiky 

Gergely: A buborékok című vígjátéka, melyet a Mohácsi-testvérek átiratában láthattak 

nézőink, a legjobb előadás díját kapta. 2013. április 28-án pedig Agatha Christie: Az 

egérfogó c. krimijét a londoni West Enden fogja játszani színházunk, ahol magyar prózai 

társulat még sohasem lépett fel. A 7óra7.hu internetes színházi portál minden év végén 

közzéteszi az adott évben általa legfontosabbnak ítélt 40 előadást: ezen a listán 2011-ben 

a Bánk bánnal, 2012-ben pedig az Angliai Második Edward élete című produkciónkkal 

szerepeltünk.   

 

 Ezekből az objektíven is megmutatkozó sikerekből jól érzékelhető a működés 

elismertségének lépcsőzetessége. A 2011/12-es évad nevezhető a legsikerültebb évadnak a 

közönség és a szakma visszajelzése alapján egyaránt.  
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A Kecskeméti Katona József Színház bemutatói az elmúlt 5 évben: 

 

2008/2009 évad 

Visky András    Megöltem az anyámat  2008.09.21. 

Nyikolaj Vaszilievics Gogol  Az őrült naplója  2008.09.28. 

Jókai Mór      A komédiás had  2008.10.02. 

Paul Portner    Hajmeresztő   2008.10.17. 

Barta Dóra – Osvaldo Golijov Garcia Lorca háza  2008.10.31. 

Presser – Sztevanovity – Horváth  A Padlás   2008.11.08. 

J. Herman – M. Stewart  Hello, Dolly   2008.12.12. 

Molnár Ferenc   Játék a kastélyban  2008.12.31. 

Márai Sándor    Eszter hagyatéka  2009.01.24. 

Csukás István     Ágacska   2009.01.29. 

Forgách András   Holdvilág és utasa  2009.02.20. 

Forgách András   A kulcs   2009.03.06. 

Karinthy – Szakonyi Károly  Tanár úr, kérem      2009.04.11. 

Vers vagyok én is  2009.04.11. 

Peter Shaffer    Amadeus   2009.04.17 

 

2009/2010 évad 

Anton Pavlovics Csehov   Három nővér   2009.09.18. 

Huszka Jenő – Martos Ferenc  Lili bárónő   2009.10.16. 

Zalán – Kacsóh – Grimm    Csipkerózsika és a fiú  2009.11.03. 

Rideg Sándor    Indul a bakterház  2009.11.27. 

Garaczi László   Plazma    2009.12.06. 

Michael Cooney    Nem ér a nevem  2010.01.28. 

Dusan Kovacovic    A maratonfutók...  2010.01.29. 

Lázár Ervin    Négyszögletű kerek erdő 2010.02.04. 

William Shakespeare   Szentivánéji álom  2010.03.29. 

Márai Sándor    Talán jó mégis az ember 2010.04.13. 

Arthur Miller    Pillantás a hídról  2010.05.07. 

Ruszt.com 

Hírszínház 
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2010/2011 évad 

 

Szívemben bomba van 2010.08.14. 

Boublil – Schönberg:   A nyomorultak  2010.09.24. 

William Somerset Maugham  Csodás vagy, Júlia  2010.10.03. 

Ganxsta – Pierrot – Darvasi   Popeye    2010.10.21. 

Donald Margulies    Vacsora négyesben  2010.10.22. 

Ljudmila Ulickaja   Orosz lekvár   2010.11.12. 

Karol Wojtyla    Az aranyműves boltja  2010.11.28. 

Vajda Katalin    Anconai szerelmesek  2010.12.31. 

Székely János     Caligula helytartója  2011.01.14. 

William Shakespeare    Harmadik Richárd  2011.02.25. 

Carlo Goldoni    Hebehurgya hölgyek  2011.02.27. 

Ken Ludwig    A káprázatos kisasszonyok  2011.03.24. 

Hárs Anna    Kérek egy álmot  2011.04.26. 

Operettrészletek – Gála 

 

2011/2012 évad 

 

Katona József    Bánk bán   2011.09.11. 

Agatha Christie   Az egérfogó   2011.09.30. 

Füst Milán    Boldogtalanok   2011.10.07. 

Lehár Ferenc    A víg özvegy   2011.10.14. 

Galambos – Szemenyei – Réczei  Winnetou   2011.11.09. 

Deres Péter – Tormay Cécile  A régi ház   2011.11.10. 

W. Rowley – T. Middleton   Átváltozások   2011.12.09. 

Richard Crane    Karamazov testvérek  2012.01.27. 

Réczei Tamás    Amazonok   2012.01.29. 

Heinrich von Kleist   Az eltört korsó  2012.02.24. 

Békés Pál – Mericske Zoltán  A kétbalkezes varázsló 2012.03.07. 

Csiky Gergely    Buborékok   2012.04.27. 
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2012/2013 évad 

 

Kocsis L. Mihály – Cseke Péter  Újvilág passió   2012.09.21. 

Kaffka Margit    Hangyaboly    2012.10.05. 

Németh Virág    Lesz vigasz?   2012.10.12. 

Nemes Nagy – Novák János  Bors néni   2012.11.05. 

Tolcsvay – Müller – Bródy  Doktor Herz    2012.11.16. 

B. Brecht     Angliai második Edward élete 2012.11.30. 

Carlo Goldoni    Chioggiai csetepaté  2012.12.10. 

Ray Cooney    Páratlan páros   2013.01.04. 

 

Bemutatásra vár: 

Vadnai – Vitéz   Meseautó   2013.02.08. 

Shakespeare    A vihar   2013.02.15. 

Pierre Notte    Két néni, ha elindul  2013.03.01. 

Németh Virág    Mátyás király meséje  2013.03.06. 

Réczei Tamás    Vasárnapi gyerekek  2013.03.27. 

Heltai Jenő    Naftalin   2013.04.05. 

 

 Természetesen nem maradhatott ki egyetlen évadból sem a zenés műfaj: az operettet 

és a musical műfajt váltottuk évenként egy-egy bemutatóval. 

 Emellett nyitottak maradtunk az átiratok iránt is, Márai Sándor, Szerb Antal, Rideg 

Sándor, Tormay Cécile, F. M. Dosztojevszkij, Kaffka Margit műveit adaptáltattuk.  
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2., Társulatépítés 

 

Fontos, hogy az egymást követő évek során a színészek életét és szakmai adottságait 

egyaránt figyelembe vegyük, és tőkét kovácsoljunk belőle. A színészek fejlődésének 

elengedhetetlen feltétele a szerepek változatossága.  

 

 A Kecskeméti Katona József Színház elmúlt négy és fél évadjában megpróbáltam arra 

törekedni, hogy sokat játsszanak a színészek, ideális esetben vagy a rendező, vagy a színmű, 

vagy mindkettő kihívást jelentsen számukra, és a művekhez ne elsősorban klisészerűen 

közelítsenek. 

 Aránylag könnyű kijelenteni: „megfelelő embert a megfelelő feladatra!”, de ez a 

gyakorlatban ennél sokkal bonyolultabb. A kecskeméti színház elmúlt éveiben többféle 

változtatás történt a társulat összetételében, egyfelől létrejött az elengedhetetlen fiatalítás, 

másfelől sikerült betöltetni néhány hiányzó karaktert is.  

 

 A fiatalítás már az első évadban megkezdődött, Csémy Balázs, Trokán Nóra és Hajdú 

Melinda révén. A sor folytatódott Orth Péterrel, Zeck Juliannával, Aradi Imrével és Ferencz 

Bálinttal; majd Téby Zita, Szemenyei János és Farkas Ádám érkezett, őket pedig Decsi Edit és 

Porogi Ádám követte. A középkorú generációból itt kezdett el rendszeresen játszani Dunai 

Tamás és Szerednyey Béla. Felfedeztük magunknak Zana Zoltánt (művésznevén Ganxsta 

Zolee), aki azóta is csak itt szerepel színészként. Márton András minden évben fellép, és így 

állapodtunk meg Szikszai Rémusszal is.   

 

  A színészfoglalkoztatottság rendszerében törekedtem arra, hogy az erre predesztinált 

társulati tagok sok oldalukról mutatkozhassanak be. Így játszhatott Kőszegi Ákos 100 éves 

nagyapát a királysorsok után, Orth Péter és Kiss Zoltán női alakokat férfias karaktereik 

mellett, Decsi Edit kisfiút a naiva szerepek között, Trokán Nóra femme fatale-t a kissé 

retardált olasz kislányt követően, Szikszai Rémusz az öregasszony bőrébe bújt ördögöt, egy 

velencei csábítót követve. A társulati vetésforgóba szinte mindenki bekerült, Hajdú Melinda 

volt Puck a Szentivánéji álomban, de Malvin is Csiky Gergelynél, Szemenyei János Amadeus, 

majd Biberach, Sirkó László Eddie Carbone Millernél, Thenardier Schönbergnél, Sára 

Bernadette Maugham Júliája, utána özv. Húberné Füst Milánnál.   
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3., Az idetartozni szándékozó rendezők megtalálása 

 

 Egy társulat életében meghatározó jelentőségűek a rendezőkkel történő találkozások. 

Akár az össze nem illő, akár az ideális értelemben. A harmadik évadra tudtam kialakítani azt a 

rendezői kört, amellyel szívesen működöm együtt, szakmailag egyazon utat keresve. A 

leginkább idetartozó rendezők lettek: Bagó Bertalan, Béres Attila, Rusznyák Gábor, Szász 

János, Szerednyey Béla. Akiket még szívesen látnék ugyanebben a körben: Mohácsi János, 

Porogi Dorka, Kerényi Imre, Pelsőczy Réka, Vidnyánszky Attila. Természetesen minden 

évadban próbálok lehetőséget biztosítani a legifjabb alkotó generációnak. Emellett néhány 

alkalommal világhírű színházi szakemberek is dolgoztak nálunk: Alain Timár, az avignoni 

Theatre des Halles vezetője, valamint Vlad Troickij színész, rendező, a kijevi DAKH színházi 

és művészeti központ alapítója és vezetője. 

 

4.1.1. A kortárs magyar irodalom szerepe a színházban 

 

Ahogy látható volt a felsorolásból, minden évadban jelentős szerepet kaptak a mai 

magyar művek. A színház egyik legfőbb feladata, hogy naprakész legyen, reagáljon a világra 

– ezt megteheti klasszikus színművekkel és kortárs szövegekkel egyaránt. A frissesség, a 

kortárs drámairodalommal való kapcsolat jegyében mutattuk be Forgách András: A kulcs 

című művét (mely 2005-ben az Év Legjobb Drámája Díjat nyerte el), Garaczi László 

Plazmáját, vagy felolvasószínházi eseményként Visky András: Megöltem az anyámat című 

darabját. Az utóbbi években született kortárs produkciók pedig külön a színház felkérésére 

készültek – ebbe a sorba illeszkedik Réczei Tamás: Amazonok című műve, Kocsis L. Mihály 

és Cseke Péter közös alkotása, az Újvilág Passió, Németh Virág: Lesz vigasz? című zenés 

játéka, valamint két híres magyar regény, A régi ház és a Hangyaboly színpadi adaptációja. 

   

 Az ifjúsági és gyermekelőadások esetén is igyekeztünk kortárs magyar szerzők művei 

közül szemezgetni, így kerültek színpadra az alábbi művek: Csukás István: Ágacska, Presser 

– Sztevanovity – Horváth: Padlás, Zalán – Kacsóh – Grimm: Csipkerózsika és a fiú (mellyel a 

debreceni DESZKA Fesztiválon is be tudtunk mutatkozni), Lázár Ervin: Négyszögletű kerek 

erdő, Békés Pál – Mericske Zoltán: A kétbalkezes varázsló, Nemes Nagy Ágnes – Novák 

János: Bors néni; illetve további négy mesejáték, mely a színház felkérésére íródott:  
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Ganxsta – Pierrot – Darvasi: Popeye, Hárs Anna: Kérek egy álmot, Galambos – Szemenyei – 

Réczei: Winnetou, Németh Virág: Mátyás király meséje.  

 

4.1.2. Az elmúlt öt év kritikai visszhangja: 

 

Az alábbi alfejezet az országos rangú kritikai termésből válogat: 

 

CSEHOV: HÁROM NŐVÉR 

A nagyon finom arányeltolódásoknak köszönhetően egyrészt egészen más tónusban szólal 

meg maga a mű, a szinte már Csehov által szándékoltan bárgyúvá tett „moszkvázás” nagy 

része ugyanis eltűnt a dialógusokból. Másrészt a jól rövidített szöveg diktálta pergőbb ritmus, 

Olga, Mása, Irina hangsúlyosan tudatos színpadi jelenléte (Danyi Judit, Magyar Éva és 

Trokán Nóra ebben a sorrendben, kitűnő játékában) valósággal lehántja a jelenetekről a 

némiképp ironikus optikájú provincializmust. A belső szerkezet következetes és aprólékos 

áthangolása, azaz bizonyos dolgok – így a már említett Moszkvába vágyódás – jelzésszerűvé, 

mások – Versinyin és Mása különösen szépre sikerült szerelmes búcsúja – hangsúlyossá tétele 

megfelelő hátteret nyújt a változásra. (…) A populáris kultúra retróvilágát idézik a felvonások 

közötti filmszerű címek, s a hozzájuk kapcsolódó néhány szavas kommentárok. Ezek, talán a 

rendező szándékától függetlenül, indirekt módon erősítik az érzelmi azonosulás lehetőségét. 

Akár a díszletek, akár a színészek általában arányosan szép játéka. 

(Pethő Tibor György: Finoman áthangolt Csehov – Magyar Nemzet, 2009. szeptember) 

 

Szintén valamiféle végállapot lengi be a Szász János rendezte kecskeméti Három nővért is. Ez 

az előadás a most látható előadások közül kétségtelenül a legpontosabban, 

legrészletgazdagabban elemzett, értelmezett produkció, amely keresi azokat a színházi 

kifejezésmódokat, amellyel érvényes, kortárs élményeket lehet kifejezni Csehov darabjának 

segítségével. (…)A kecskeméti előadás legnagyobb erénye, hogy pontosan mesél, és ezáltal 

a Három nővér olyan színeit hozza elő, amelyek ritkán jelennek meg magyar színpadokon.  

(Sándor L. István: Kortárs nővérek – Ellenfény, 2009. november)  

 

PETER SHAFFER: AMADEUS 

Bagó Bertalan rendezése az évtizedek óta népszerű bulvár- és szerepdarab azon rokonszenves 

megvalósításai közé tartozik, amelyek nem igyekeznek ugyan a drámairodalom csúcsai közt 



15 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Cseke Péter –  2013. január hó  

 

 

 

láttatni a Salieri–Mozart-konfliktus időt visszalapozó, epizodikus bemutatását, de a 

középszerű művész és a lángész összebékíthetetlenségének önmagában híg tényénél mégis 

többet keresnek szövegben, játékban. (…) Az Isten–Mozart–Salieri hármasról elgondolkodó 

utókor mintha kiiktatná a két komponista személyét, és műveiken mérné szeretet, kegyelem 

nagyságát. Amíg azonban a darabot nézzük, az igen jó felvételekről hallható, bőséges zenei 

aláfestés, a versengő szemelvények szférája sem fordítja el a tekintetet magukról az 

egymásnak feszülő hősökről. 

(Tarján Tamás: Ama Deus – Criticai Lapok, 2009. november) 

 

A NYOMORULTAK 

A kecskeméti színház előadása példaértékű: bebizonyították, hogy igenis lehet 

Magyarországon az agyonreklámozott, fővárosi musicalfellegvárakon kívül is jó előadást 

létrehozni.   

(Makrai Sonja: Túl a musicalfellegvárakon – Magyar Nemzet, 2010. október) 

 

SZÉKELY: CALIGULA HELYTARTÓJA 

[Az eddigi értelmezések során] Az okos, lelkiismeretes humanista katonahivatalnok és a 

dolgok mélyére látó, bölcs pap legalábbis egyenrangú küzdőfeleknek látszottak, a mű pedig 

elsősorban vitadráma voltát mutatta. Bagó Bertalan rendezése most Kecskeméten szakít ezzel. 

(…) A Caligula helytartójában ezúttal egy remekmű eddig ismeretlen arcát fedezhettük föl. 

(Zappe László: Egy remekmű másik arca - Népszabadság, 2011. június) 

 

A Kecskeméti Katona József Színház és a Thália Színház közös produkcióját Bagó Bertalan 

rendezte, aki a velejéig értést és értetést állítja középpontba. A rendező kezében van a játék 

íve, ami, vitadrámáról lévén szó, különösen fontos ügylet: az érvek és ellenérvek 

építményének (és csúcspontjának) transzparensnek kell lennie, különben a néző kimarad a 

játékból, márpedig az nemcsak neki, hanem vele és róla szól. Bagó Bertalan két csúcspontot 

épít föl a szokásos egy helyett: a racionális összeomlás mellett egy érzelmi is gyöngíti 

Petronius személyiségének integritását.(…) A színészek jók, pontosan játszanak - ettől aztán 

jó is lesz az amúgy fontos előadás. 

(Csáki Judit: A zsarnok téved – Magyar Narancs, 2011. január) 
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Bagó Bertalan rendező a darab költőiségét részben tompította, hogy a bölcseleti attitűdöt, 

vagy legalább a mondatok a stílusból és a párbeszédtechnikából hasító aforisztikus élét 

kifenhesse. A szövegmondás alig véteti észre, hogy verses dráma hangzik el. (…) Székely 

János nem volt nagy véleménnyel darabjai színházszerűségéről. Úgy tartotta: „nincsenek 

megkenekedve azokkal a hájakkal”, melyek érdekes premiereken varázsolhatják életre az 

irodalmi anyagot. Vajon megenyhülne-e drámai oeuvre-je iránt, ha (tizenkilenc évvel halála 

után) láthatná, hogy – a munkáját a Caligula helytartója egyik színházi értelmezőjének, Taub 

János rendező emlékének ajánló – Bagó Bertalan milyen nagyszerű slusszot csatolt a(z 

epilógussal együtt) négy képhez? 

(Tarján Tamás: Egy láda császár – Kultura.hu, 2011. január) 

 

ULICKAJA: OROSZ LEKVÁR 

A 2. Rivalda Fesztiválon a legjobb rendezés díját Szász János kapta a Kecskeméti Katona 

József Színház Orosz lekvár című darabjának színpadra állításáért. Zsigmond Andrea zsűritag 

hangsúlyozta: a csehovi-ulickajai eseménytelenség az előadásban sehol nem válik fárasztóvá, 

az intertextuális utalások árnyalt rendezésbeli poénokkal egészülnek ki.  

(Kultúra.hu – 2011. május) 

 

FÜST MILÁN: BOLDOGTALANOK 

Szikárra sűrített és hűsített, részvétlen szomorújáték, amely egyrészt a folyamatosan meglévő 

stilizáltság miatt, másrészt a Szász által használt képi megoldások (szűk és totál plánok 

használata) és vágások (párhuzamos vágás) miatt emlékeztetnek filmre (tér: Menczel Róbert). 

Egyébként pedig színház, méghozzá a szó totális értelmében. 9 pont a 10-ből. 

(Ugrai István: Fellegajtó-nyitogató – 7óra7, 2011. október) 

 

AGATHA CHRISTIE: AZ EGÉRFOGÓ 

Az alapvető különbséget nem a jelmez, hanem a szereplők első bejövetelét kísérő sejtelmes 

szignál és hangsúlyos világítás jelenti, amitől a kecskeméti előadás egyszerre válik 

titokzatossá és ironikussá, éppen ezért szájbarágás nélkül, stílusosan nyomatékosít – egy ilyen 

vagy ehhez hasonló megoldás nagyon hiányzik a Thália színpadáról.  Az egérfogó kecskeméti 

változatáról – ötletessége okán – kijelenthető, hogy jobb, mint a Thália-béli. 

(Lénárt Ádám: Előre megfontolt szándékkal – Criticai Lapok, 2012. július) 
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MIDDLETON-ROWLEY: ÁTVÁLTOZÁSOK 

Szóval ahhoz, hogy a mai közönség értse és kövesse legalább a cselekményt, erős 

dramaturgiai munka szükséges. Ami bizonyos értelemben meg is volt Kecskeméten, ahol 

Rusznyák Gábor rendezésében mutatták be Hamvai Kornél fordítását. A művészileg mind 

markánsabb arcélért keményen dolgozó színház nem kis kockázatot vállalt ezzel a premierrel: 

mind színészeit, mind közönségét alaposan próbára teszi. Helyesen amúgy, bár manapság - 

kivált vidéken - egyre ritkásabb a művészi, vagyis igazi próbatétel. 

(Csáki Judit: Diliházban – Magyar Narancs, 2011. december) 

 

CRANE: KARAMAZOV TESTVÉREK 

Béres nem a háttérben szövi a bonyolult motivikai hálózatot, nem szimbolikus filozofálgatást 

játszat, hanem minden szöveghez megfelelő transzparens szituációt talál, s ehhez egy olyan, a 

realitás és szürrealitás határán mozgó világot hoz létre, amely kizárólag a négy (és az azok – 

mindkét értelemben – eredőjeként létrejövő ötödik) alakból táplálkozik. (…) A produkció 

minden mozzanata a ritmusában-hatásában egyaránt igényes, az előadást teljesen ember- és 

nézőközelben tartó dramaturgia alárendeltje. (…) Koncepciózus formát alkalmazó, vállalásait 

beteljesítő, következetes alkotói összmunka, amiben szinte minden megtalálja a helyét.  

(Ugrai István: Részekből egész – 7óra7, 2012. március) 

 

KLEIST: AZ ELTÖRT KORSÓ 

A színművet újonnan fordító Forgách András rendezte az előadást, az anyag tökéletes 

szellemi és szalmai birtokában. Erős komédiai tempót és élesen szatirikus hangvételt diktál. 

(…) Hiszen itt nem az együgyűség apoteózisáról, hanem önálló gondolkodás révén a hatalom 

képviselőjének való alávetettség meghaladásáról van szó. Amit az egészében kitűnő előadás 

sugall.  

(Koltai Tamás: Huncut a bíró – Élet és Irodalom, 2012. április) 

 

KATONA: BÁNK BÁN 

A Pécsi Országos Színházi Találkozón díjazták Szabó Borbálát, a kecskeméti Bánk bán 

szövegkönyvének elkészítéséért a „legjobb dramaturgi munkáért” részesült elismerésben.   

Azt hiszem, hogy egész Kecskemét hálás lehet a színháznak, hogy megcsinálta ezt az 

előadást, és hogy száz év óta először fordul elő szerintem, hogy a vasárnapi ebédnél a 

kamaszok erről vitatkoznak a szüleikkel. (…)Milyen érdekes kérem, hogy nem tudjuk, a 
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darabról vagy az előadásról beszélünk. Ez is jelzi, hogy a rendező megismertetett velünk egy 

eddig ismeretlen darabot.  

(Nádasdy Ádám – POSZT szakmai beszélgetés, 2012. június) 

 

Határozott, végiggondolt, következetes előadás,(…) kitűnő erőkből áll a társulat, ha Katona 

József tragédiáját ilyen tökéletesen lehet kiosztani. Nem akartak a hangok a fülünkbe mászni, 

de azért a végén megszólal Erkel muzsikája, tisztán, érthetően: sikerült összerakni az előadást, 

ezt az újmódi Bánk bánt. 

(Apáti Miklós: Új Bánk bán – négy dobozban – Magyar Hírlap, 2011. szeptember) 

 

Ez a Bánk bán nem az a Bánk bán. Nem a nyelv, a történelem, az ország vagy a mitológia 

mélyét megmutatni vágyó, dohos múzeumi tárló, hanem friss, üde, recepciótörténeti 

reflexiókkal tűzdelt kortárs bemutatvány. 

(Sztrókay András: Bán, bán, bán – Ellenfény, 2011. szeptember) 

 

CSIKY GERGELY: BUBORÉKOK 

A Kecskeméti Katona József Színház Buborékok című produkciójának ítélték a legjobb 

előadás díját a Thália Színházban megrendezett Vidéki Színházak Fesztiválján. 

 

Ez nem könnyed szalonvígjáték, de nevetni lehet rajta, még ha ez a nevetés keserű is, hiszen a 

Mohácsi testvérek (a szó minden értelmében: természetesen) rólunk beszélnek. A mi 

világunkról, amelyben az elit minden kapcsolatát elvesztette a valósággal, ahol légvárakat 

építenek képzelt milliárdokból, ahol a nők nem nők, a férfiak nem férfiak, hanem 

bemerevedett pózok, élő magatartásminták, erőltetett modorok. Elkorcsosult elit, amely 

emberi viszonyt persze a szolgálók szintjén keres magának, éjszaka, a kertek alatt, 

következmények nélkül – vagy éppen vásárolt következményekkel. S mi benne vagyunk vagy 

azzal, hogy ezt hagyjuk, vagy azzal, hogy elkövetjük – esetleg hol ezzel, hol azzal. És amikor 

az abszurd vízióba hajló harmadik felvonásban jön a szerencsésen diadalmaskodó vagyon, és 

megvásárolja a megoldást, akkor a Mohácsi testvérek nem hagynak kétséget afelől, hogy szó 

sem lehet happy endről.  

(Ugrai István: Nem jön a kőr bubi – 7óra7, 2012. május) 
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Zappe László kitérője egy másik színház előadásának kritikájában: 

 

Az újdonságoktól való elzárkózás ugyanis nem konzervativizmus, csak szűk látókörű 

ostobaság. Konzervatív népszínházat egészen másként kell csinálni. Úgy például, ahogyan 

Kecskeméten Cseke Péter. Ahol nagyon jól megfér Tormay Cécile érzelgős múltba révedése 

és Wojtyla valláserkölcsi példázata mellett a Bánk bán portalanítása, Kleist Az eltört korsója 

és Réczei Tamás Amazonok című homályos kísérlete. És a kecskeméti színház is megtelik. 

(Zappe László – Népszabadság, 2012. április) 

 

Nánay István évad-összefoglalója a Jelenkorban: 

 

A vidéki színházak produkciói közül – kicsit talán igazságtalanul – csak egyet szeretnék ki-

emelni, a kecskeméti Bánk bánt. A színház művészi irányítói, Cseke Péter és Réczei Tamás 

példás nyitottsággal tervezik az évadokat. 2011–12-ben látható volt reneszánsz angol dráma 

(Átváltozások), Agatha Christie-krimi (Egérfogó), A víg özvegy, Tormay Cécile-átirat (A régi 

ház), szerzői rendezés (Réczei: Amazonok), Karamazov testvérek-átirat, Füst Mi-

lán Boldogtalanokja, Kleist Az eltört korsója, Csiky Gergely Buborékokja, Békés Pál A két-

balkezes varázslója, a Winnetou, s rendezett Szász János, Mohácsi János, Béres Attila, Rusz-

nyák Gábor, Forgách András. Ebbe a sorba illeszkedett Bagó Bertalan Bánk-rendezése. A 

Ruszt József Stúdióban az V. felvonással kezdődik az előadás: mintha a XIX. századi színját-

szás paródiáját látnánk. Aztán emeletes kazetta-színpadon, zömmel a XX. század korszakait 

idéző fehér öltönyös, ruhás szereplőkkel pereg a tragédia erősen meghúzott változata, hogy 

zárásként felhangozzék Erkel „Hazám, hazám”-áriája is – természetesen Simándy József 

előadásában. A rendező nem Katona József drámájához viszonyul ironikusan, hanem az ese-

ményeket csak hősi színben látni akaró és tudó történetszemlélethez. 

(Nánay István: A helyzet változatlan – Jelenkor, 2012. június) 
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4.1.3. Az alapműködéstől eltérő programok, fesztiválok, rendezvények 

 

 Egy színház nem csak előadásaival tud jelen lenni a köz-és társadalmi életben. Számos 

területen képes még segítő szándékkal, vagy véleményt formáló módon megnyilvánulni.  

 

Elindítói voltunk az Élő legendák c. beszélgetés sorozatnak. 

 A Katona József Színház olyan beszélgetős műsor megvalósítását kezdeményezte, 

amelyben meghívott vendégek – ismert művészek, előadók, közéleti személyiségek, sportolók 

– életükről, pályájukról meséltek a közönségnek. Az esteken bemutattuk a hírnév mögött 

megbújó embert. A műsor második felében a beszélgetés interaktívvá vált, és a nézők 

(szünetben, elektronikus úton eljutatott) kérdései is szerepet kaptak. A sorozat első vendégei 

voltak: Kulka János, Pécsi Ildikó, Benedek Miklós.      

Célunk volt, hogy ezeken a beszélgetéseken minőségi, kulturális szórakozást 

biztosítsunk a közönség számára, és bíztunk benne, hogy valódi párbeszéd jön létre a nézők és 

a vendégek között. 

 

A Petőfi Népével közösen hoztuk létre a Hírszínházat, 

vagyis egy 90-es évekbeli ötlet kecskeméti adaptációját, amely aktuális hírek azonnali 

színpadi feldolgozására épült. A kecskeméti színház és a helyi újság közösen kínált 

lehetőséget az olvasóknak havonta egy alkalommal arra, hogy eldönthessék: melyik, a héten 

közzétett hírből, eseményből látnának szívesen bemutatót. A nézői szavazatok határozták meg 

a témát, ami alapján a színház művészei egyszeri előadásokat hoztak létre.  

 

Kecskeméten kerül megrendezésre minden évben a SZÍN-TÁR, azaz Színművészeti 

Egyetemek Találkozója (2010., 2011., 2012). 

2010. március 23-tól 28-ig egyedülálló kezdeményezés révén megrendeztük az első 

Színművészeti Egyetemek Fesztiválját Kecskeméten. A találkozón 3 országból 5 egyetem, 

több mint 10 előadással vett részt. Románia, Szerbia és Magyarország Színművészeti 

Akadémiáinak vizsgaelőadásai kerültek műsorra. A programsorozatban száznál is több 

hallgató léphetett színre és mutatkozhatott be a közönség előtt, már az első évben. 

A találkozónak elsődleges célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a 

hallgatóknak, színházvezetők előtt; ugyanakkor a rendezvény az első teljes körű találkozó a 

magyar nyelvű színészképző egyetemek részére, ahol sok minden más mellett ezen 
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intézmények vezetői is egyeztethetnek egymással a Rektorok Találkozóján. A bemutatókat a 

Kecskeméti Katona József Színház Kelemen László Kamaraszínház, és Ruszt József Stúdió 

Színház színpadain láthatta a közönség. A nagy érdeklődésre való tekintettel több 

produkcióból pótelőadást is tartani kellett.  

A Fesztivál 2011-ben és 2012-ben is megrendezésre került, hasonló feltételek mellett. 

 

  Kiemelkedő kezdeményezésünk volt a KOZSZT - (Kecskeméti Országos Zenés 

Színházi Találkozó). 

A POSZT mintájára hoztuk létre az évad zenés színházi bemutatóinak szakmai 

seregszemléjét, Kecskemét Főterén zajlódó látványos záró előadással. 

Két évig működött a fesztivál, majd anyagi okok miatt jelenleg (hogy finoman fogalmazzak) 

szünetel. Az első év műsorai között megrendezett Zenés Színházi Konferencia nagyon 

jelentős látogatottsága és témái, úgy érzem, szükségessé teszik, hogy tovább folytatódjon ez a 

jelentős kezdeményezés. 

 

A Műérték és Mű érték elnevezésű programmal a pedagógusok munkáját igyekszünk 

megkönnyíteni. 

A 2011/12-es színházi évadban a Kecskeméti Katona József Színház egy különleges, az 

országban egyedülálló pedagógiai sorozatot indított el, felső tagozatos és középiskolai 

gyakorló tanárok részére Műérték és Mű érték címmel.  

Magyarországon többféle értelmezést és felhangot kap a csoportos színházba járás 

elve. Egyes vélemények szerint a kötelezővé tett színházlátogatás inkább ellenérzést vált ki a 

gyerekekben, más meggondolás arra tart, hogy szinte az egyetlen út, hogy még eljussanak a 

diákok a teátrumok előadásaira - maguktól ugyanis nem járnak.  

  A Műérték szabadegyetemszerű konzultációkon, a teátrum művészeti vezetése a 

jelenlévő oktatókkal közösen elemezte a Katona József Színház előadásait pedagógiai 

szemmel, segítette, miképpen tudja élvezetesen, élményszerűen és a tananyag előírásaihoz 

kapcsolódóan értelmezni, feldolgozni, továbbadni a látott előadások tartalmát, témáit, 

esetleges üzenetét. 

 A konzultációs sorozatot Kecskemét városa és az NKA támogatásával működtette a 

teátrum. 19 általános és középiskolából 43 pedagógus vett részt a kurzuson, mely oklevél 

kiadásával zárult. A 43 pedagóguson keresztül több száz diákot ért így el a színház! 
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Kiemelkedő jelentőségű a Tetthely című bűn- és baleset-megelőzési 

kezdeményezésünk. 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Katona József Színház – a 

bűnmegelőzés lehetőségeinek kiszélesítése érdekében úttörő kezdeményezéssel – 2012. január 

18-án együttműködési megállapodást kötöttek. A közös tevékenység során a színház 

művészei az aktuális bűnügyi helyzetnek megfelelően, a rendőrség szakmai 

közreműködésével összeállított témákban szituációs bűnmegelőzési előadásokat hoznak 

létre a veszélyeztetett korosztályok részére. Az első előadás 2012. május 22-23-án volt. 

  A kisebb epizódokat követve, kriminál-pszichológusok és rendőrök kérdései alapján lett az 

előadás interaktív a bűnmegelőzés lehetőségeit keresve.  Két, eddig össze nem kapcsolt 

terület talált itt egymásra, az irányított oktatói szándék a rendvédelem területéről, 

illetve a színházi kultúra. 2012 májusában Kecskeméten egy új színházi és oktatási 

modul született.  

Előadásonként 100-100 fő középiskolás (gimnázium, szakközépiskola, 

szakmunkásképző intézet, művészeti iskola) vett részt az interaktív bűnmegelőzési színházi 

programon.  

 

Mindenképpen említésre méltó nyári városi rendezvénysorozatunk, az Udvarszínház. 

2009-től színházunk a működtetője az Udvarszínház előadásainak. Minden évben 8-12 

előadással színesítettük Kecskemét nyári programkínálatát. Tartottunk itt előbemutatót, illetve 

az ide szánt és készült produkciónkat többször „bevittük” a színházba is, bérletszünetes 

előadásként. 

 

A Színészbállal felelevenítettünk egy elmaradt hagyományt.  

A báli rendezvények sorába illeszkedik a Színészbál. Az Operaház mellett nekünk van meg az 

a lehetőségünk, hogy a nézőteret a színpaddal egy szintbe hozzuk, és így a csodálatos 

neobarokk épület egy valódi bálteremmé alakulhat. Az elmúlt 4 évben mindig a Színészbál 

volt Kecskemét első bálja. Idén azonban a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel 

elhagyjuk a rendezvényt, abban a reményben, hogy bármelyik évben újra útjára indulhat. 
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4.1.4. Egyéb megjelenéseink. 

 

Vendégjátékok: 

Budapesti játszóhelyeken – úgy, mint Thália Színház, Klebelsberg Kultúrkúria, RaM 

Colosseum, Karinthy Színház – komoly sikerrel játszottuk és játsszuk előadásainkat. A 

megyében több helyen aratott sikert a színház, pl. Baján, Kalocsán, Lajosmizsén. 

Részt vettünk a szegedi Finálé regionális kamaraszínházi fesztiválon, két alkalommal a Vidor 

Fesztiválon Nyíregyházán, a Magyar Stúdiószínházi Fesztiválon Egerben, több alkalommal a 

Vidéki Színházak Fesztiválján a Thália Színházban, valamint a POSZT (Pécsi Országos 

Színházi Fesztivál) rendezvényein. 

Országhatárainkon kívül is jelen vagyunk, szerepeltünk pl. Sepsiszentgyörgyön; jelenleg a 

már említett londoni fellépésünkre készülünk. 

 

Televíziós felvétel: 

A televízió rögzítette és közvetítette több előadásunkat is (Székely János: Caligula helytartója, 

Karol Wojtyla: Az aranyműves boltja). Legutóbb az MTV1 csatorna október 6-i ünnepi 

műsora Tormay Cécile: A régi ház című előadásunk volt. 

 

Kritikus óra: 

Ezt a sorozatot a Kritikus Céh közreműködésével működtettük. A művészek-

kritikusok-közönség alkotta háromszögben egy olyan, a közönségnek és közönséghez szóló 

beszélgetéssorozatot kezdeményeztünk, amelyben a művészek és az előadás iránti érdeklődést 

megkíséreltük a kritikai gondolkodással, elemzéssel összekötni. 

 

90 decibel projekt: 

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a fogyatékkal élőkhöz is eljussanak a színházi 

előadások. A 90 decibel projekt egyik első elindítói voltunk, ahol jeltolmács segítségével több 

jelelt előadást is láthattak siket nézőink. 

 

Eutheater. eu: 

Hogyan vihetnénk közel a kulturális értékeinket azokhoz, akik anyagi okok, vagy fizikai 

akadályoztatásuk miatt színházi előadásokat nem tudnak látogatni? A kérdésre adott válasz 

indította el a világon elsőként és jelenleg is egyedüliként működő internetszínház-projektet 



24 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Cseke Péter –  2013. január hó  

 

 

 

2009 tavaszán, melyet a Kecskeméti Katona József Színház az elindulás első perceitől a mai 

napig támogat. Az oldalt jelenleg több mint 50 ország 1100 városából látogatják rendszeresen. 

Egyre inkább biztosan állítható, hogy az internet az elkövetkezendő évek legfontosabb 

kulturális szolgáltató helyévé válik, ahol a közönséget növekvő mennyiségű és egyre jobb 

minőségű multimédiás tartalommal kell kiszolgálni. Az eutheater.eu oldalon láthatók a Három 

nővér, az Indul a bakterház, a Bánk bán és az Ágacska című produkcióink. 

 

4.1.5. Kialakult kapcsolataink hazai és nemzetközi kulturális intézményekkel:  

 

Az itt felsorolt intézményekkel teremtettünk tartós, jól működő összeköttetést. 

 

Kecskemétfilm Kft. 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 

Katona József Múzeum 

Móra Könyvkiadó 

Klebelsberg Kúnó Kultúrkúria 

Balassi Intézet 

Színház-és Filmművészeti Egyetem 

Kaposvári Művészeti Egyetem 

Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

Újvidéki Művészeti Akadémia 

Apostoli Nunciatúra 
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4.2. A színház PR- és marketing-tevékenysége 

 

Közel öt éve bizonyítom - vezető munkatársaimmal együtt -, hogy a színházat 

elsősorban közszolgálatra és a város lakóinak örömére kívánom működtetni. A közönség 

bizalmát sikerült elnyerni ezzel a koncepcióval, színházunk városi szellemi központként 

funkcionál. 

 

A régieket megtartva, számos új partnercéget sikerült megnyernünk a színház 

támogatására. Az előadó-művészeti törvény lehetővé tette, hogy a cégek társasági adójukkal 

regisztrált művészeti szervezetek működését támogassák. Így sikerült a meglévők mellé 

további támogatókat találnunk, mint az UNIVER SZÖVETKEZETI RT, az ÉGÁZ- DÉGÁZ, 

TERMOSTAR KFT., BÁCS-VÍZ ZRT., P&P Pékáru KFT, ZWACK KECSKEMÉTI 

PÁLINKA MANUFAKTÚRA és mások. Jelentős megállapodás, együttműködés született az 

INVITEL Távközlési Zrt-vel, amely kiemelt támogatást nyújtott Winnetou című 

gyermekelőadásunk bemutatásához. 

 

A színház működését nagyban meghatározzák az előadások és a próbák. Azonban 

nagyon fontos, hogy közös programok segítségével hozzuk közelebb a nézőket a kultúrához. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb számban érkeznek színházlátogató csoportok, őket a jövőben 

is nagy szeretettel fogadjuk majd. Emellett örömmel kapcsolódnánk továbbra is a város 

különböző intézményeiben zajló eseményekhez. Az előző évekhez hasonlóan tervezünk „Évadtitkok” 

programot kulisszajárással és egyéb, a színházat népszerűsítő programokkal, melyet igen nagy 

érdeklődés kísért eddig is. Tovább gondozzuk és erősítjük a civilszervezetekkel, 

alapítványokkal meglévő kapcsolatainkat - különös tekintettel a fiatalokra: a Vákum 

Egyesülettel, a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzatával -, a Városi Nyugdíjas 

Szövetséggel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Rotary és a Lions Clubokkal. 

Együttműködés született az SOS gyermekfaluval – természetesen tovább kívánjuk támogatni 

színházba járásukat és közösen adunk be pályázatokat. A színházi fesztiválokon való 

megjelenések pedig továbbra is elengedhetetlen részei tevékenységünknek (Vándorfesztivál, 

Rivalda Fesztivál, Vidor Fesztivál, stb.). 
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A szakmai pályázatokon továbbiakban is minden lehetőséget szeretnénk 

kihasználni.(Emberi Erőforrások Minisztérium, NKA – Előadó-művészeti Kollégium 

pályázatok, Városi Támogatási program) 

 

Továbbra is elengedhetetlennek tartjuk, hogy minden fontos színházi eseményt, 

bemutatót kommunikáljunk az országos és helyi sajtóban. Ebben nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a személyes kapcsolatok kiépítésének és ápolásának. 

  

1. A helyi és országos médiákkal meglévő szoros és jó kapcsolatunkat mindig újabb és újabb 

ötletekkel és lehetőségekkel próbáljuk mozgásban tartani. Az országosan egyedülálló és 

jelentős eseményeinkről sajtótájékoztatót tartunk. 

 

2. A Kecskeméti Televízió rendszeresen tudósít valamennyi bemutatónkról, jelentősebb 

eseményeinkről a Hírös Hírekben és a Hírös Múzsa című kulturális magazinban. 

Együttműködésünk keretében nagyszínházi előadásainkról 5 kamerás felvételt készítenek 

archiválás céljából. Kidolgozás alatt van egy heti 15 perces színházi blokk, amit mi készítünk 

majd a televízió számára. 

 

3. A Petőfi Népével 2008 őszén kötött együttműködési megállapodás keretében továbbra is 

külön mellékletben számolunk be egyes bemutatóinkról, kiemelt helyen, rendszeresen 

tudósítanak a színházi eseményekről, interjút készítenek művészeinkkel. Számos művésszel 

készült online interjú a baon.hu-n, ahol az olvasók kérdezhettek. 

 

4. A Kecskeméti Lapok ugyancsak beszámol valamennyi bemutatónkról, interjút készít a 

színház művészeivel, rendezőivel, tervezőivel. 

 

5. A Szuperinfó című hirdetési újságban – mely ingyenesen minden háztartásba eljut 

Kecskeméten és vonzáskörzetében - rendszeresen közöljük műsorunkat, az új bemutatókról 

szinopszist és fotót, a bemutatók előtt beharangozó interjút. 

 

6. A Kecskeméti Est rendszeresen ír ajánlót és készít játékot új bemutatóinkhoz kapcsolódóan. 

Egy – egy oldalas megjelenést biztosít a következő évad műsorának megismertetésére. A 

2008-ban indított „Kulissza” rovat pedig betekintést ad a készülő bemutatók 
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próbafolyamatába. Nagy sikert arat minden évben az évadindításként megjelentetett közös 

színházi különszám. 

 

7.  Ugyancsak a színház iránti érdeklődést igyekszik növelni az ESTeM Díj, melyet a 

Kecskeméti Esttel közösen 3. alkalommal szervezett a színház. A díjak átadására egy nagyon 

színvonalas, műsoros Gálaest keretében kerül sor minden évad végén. A díjátadást a város 

önkormányzata, a Megyei Közgyűlés és számos vállalkozó támogatja. 

 

8.  A helyi és országos rádiókkal tovább kívánjuk szélesíteni az együttműködést. (Gong Rádió, 

Klubrádió, Magyar Rádió, Lánchíd Rádió, Katolikus Rádió, stb.)  

Megszűnéséig rendszeresen tudósított bemutatóinkról az MTV Szegedi Stúdiója a Regionális 

Híradóban illetve a kulturális magazinban. Nőtt a jelenlétünk az országos tévécsatornák 

kulturális, színházi és turisztikai műsoraiban, ezt a továbbiakban is szeretnénk fenntartani. 

(TV2, MTV, HÍR TV, Duna TV, Hálózat TV) 

 

9.  Honlapunk sok pozitív visszajelzést kapott, nagyon sokan látogatják. Átláthatóvá és könnyen 

használhatóvá vált a felhasználók részére. A főoldalon naponta friss információval, fotókkal 

és hírekkel kívánjuk továbbra is a színházba járók érdeklődését fenntartani. Innen 

értesülhetnek leghamarabb a havi műsorunkról. Működtetjük a Hírlevelet, mellyel még több 

színházi hírt és információt tudunk eljuttatni a nézőkhöz. A facebookon is jelen vagyunk, 

több mint kétezren jelölték már be a színházat.  

 

10.  Egyre nő a szerepe és az olvasottsága az internetes portáloknak. Ennek megfelelően mi is 

egyre több színházi, kulturális és idegenforgalmi portálra juttatjuk el műsorunkat, 

előadásaink szereposztását, ismertetőjét és fotókat. Együttműködési megállapodást kötöttünk 

a délmagyar.hu és a 7óra7.hu internetes portállal, akik rendszeresen írnak előadásainkról és 

színészeinkről. A theater.hu internetes oldalon együttműködésünk szerint a honlapunkon 

megjelenő valamennyi hír olvasható. 

 

 

 

 



28 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Cseke Péter –  2013. január hó  

 

 

 

4.3. A Színház gazdálkodásával kapcsolatos elképzelések, az elmúlt négy és fél 

év eredményei: 

 

Amikor 2008 augusztusában a Színház vezetését átvettem, egyik fő célom volt – a 

szakmai megvalósítás mellett – hogy a színház gazdálkodását átláthatóvá, működését 

szabályszerűvé tegyem. Ebben is találkozott véleményem a színházunk gazdasági vezetőjével, 

akivel közösen új alapokra helyeztük a Katona József Színház gazdasági műszaki működését. 

Már 2008-ban megtörtént az intézmény minden működési területét érintő teljes körű 

leszabályozása, a szabályzatok törvények szerinti naprakész aktualizálása. 

 

Az átlátható vagyongazdálkodás, a zártkörű számviteli rend kialakítása szintén célom 

volt, melyre az Önkormányzat által előirt integrált könyvelési rendszerhez igazodva a színház 

raktár- és anyaggazdálkodását segítő korszerű számítógépes programok készüljenek, de a 

meglévőket is folyamatosan fejlesztjük, frissítjük. Jelenleg is folyik a kelléktár és a 

jelmeztárak fényképes leltározása, a fotós analitikus nyilvántartás kialakítása. Ezt tudomásom 

szerint még kevés vidéki színházban sikerült megvalósítani; ugyanakkor lehetőségünk nyílik 

új bevételi forrás elérésére azzal, hogy más színházak felé kölcsönzésre, vagy megvásárlásra 

ajánlhatjuk a nálunk már „lejátszott” jelmezeket. Az elmúlt években a színház gazdálkodását 

ellenőrizte az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, az APEH, az ÁSZ, és több esetben a 

felügyeli szerv Ellenőrzési Csoportja. Valamennyi ellenőrzés összességében megfelelőnek 

minősítette munkánkat. Nagy előrelépés - mivel 2008 előtt nem jól működött a belső 

ellenőrzés -, hogy a piaci gesztorsággal rendelkező belső ellenőr a színház teljes belső 

ellenőrzési rendszerét működteti, segítve ezzel a munkákat.  

 

  A színház költségvetési főösszege az elmúlt négy és fél év alatt 58%-al nőtt a 2008. 

évi módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alábbi számadatok jól tükrözik a saját 

bevételek dinamikus növekedését (80%) és azt, hogy a költségvetési támogatás 

növekedése ugyanakkor elenyésző (7%).  A bázis évnek minden esetben a 2008. év 

tekintendő. 
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Számszaki adatok:  

 

 2008.  2008.  2009.  2009.  
 

2010. 2010. 
 

2011.  2011. 
 

 Eredeti 

ei. 

Mód. 

ei. 

Eredeti 

ei. 

Mód. 

ei. 
Vált.

% 

Eredet

i ei. 

Mód. 

ei. 
Vált

.% 

Eredeti 

ei. 

Mód. 

ei. 
Vál

t.% 

szem. 

juttatás 171 463 183 361 163 425 

 

183 494 100 155 545 

 

174 590 95 164 204 
 

182 121 99 

járulék 54 600 58 493 51 681 57 736 99 39 817 49 175 84 43 266 47 614 81 

dologi 295 000 333 842 295 000 396 835 119 398 551 594 288 178 406 227 607 751 182 

elvonás   1 650   3 793 230   4 064 246   3 471 210 

felújítás   1 431   9 542 667 5 000 5 281 369 5 000 30 691 2145 

felhal.   12 782   88 430 692 20 000 68 465 536 10 000 65 571 513 

fűggő                   199   

kiadás  

össz: 521 063 591 559 510 106 739 830 125 618 913 895 863 151 628 697 937 418 158 

saját bev. 78 000 105 000 86 000 142 603 136 116 000 146 362 139 131 000 187 583 179 

Áfa.be 42 000 42 000 42 000 76 000 181 55 496 87 486 208 60 000 78 646 187 

Kamat 

bev.. 
      11 000     3 089         

Áfa.             1 000     1 541   

Átvett 

pénzek 
  

 

5 833   15 950 273 
  

78 865 1352 
  

101 775 1745 

Pm.   24 444   22 709     89 136     125 939   

saját bev 120 000 177 277 128 000 268 262 151 171 496 405 938 229 191 000 495 484 279 

Támogat

ások 

 

401 063 

 

414 282 382 106 471 568 114 
 

447 417 
 

489 925 118 437 697 441 934 107 

bevétel 

össz: 521 063 591 559 510 106 739 830 125 618 913 895 863 151 628 697 937 418 158 

 

 

Az egyre szűkülő állami támogatások ellenére nem kellett elhagyni bemutatókat (sőt, 

évről évre növeltük a bemutatók számát), és a költségvetési egyensúlyt is folyamatosan 

biztosítani tudtuk; ehhez új források felkutatására volt szükség.  
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A bevételek tekintetében a saját bevételek nagyarányú növekedése mellett nagy 

segítség volt a 2010-től bevezetésre kerülő Társasági adó (TAO) törvény módosítása, mely 

szerint Gazdasági Társaságok a fizetendő társasági adójukból művészeti tevékenységet 

elősegítő támogatást nyújthatnak előadó-művészeti szervezeteknek.  Sajnos a 2009. 

szeptember 12-én Brüsszelben jóváhagyott határozat szerint a törvény csak 2015-ig nyújt 

lehetőséget a támogatások befogadására, ezt követően nem tudni, mi lesz a bevételkieséssel. 

Színházunk ebből származó bevétele: 

 

2010. évben: 77 565 E Ft 

2011. évben: 91 000 E Ft     

2012. évben: 70 000 E Ft  

 

Eddig minden évben megszereztük a jegy- és bérletbevétel maximálisan befogadható 

összegét, amely a magas színvonalú műsortervünk megvalósítását szolgálta.  2010. és 2011. 

években a befogadható támogatások összegét pozitívan befolyásolta a Nyomorultak című 

szuperprodukció bérleten kívüli 26 előadásból származó, mintegy 40 000 E Ft összegű 

többletbevétele. (Ezt a többletbevételt teljes egészében a színház épületének állagmegóvására 

fordítjuk és fordítottuk.) Sajnos ennek a bevételi forrásnak az elérhetősége is egyre inkább 

szűkül: 2012-ben nagyon nehezen lehetett a 70 000 E Ft-ot megszerezni, mert egyes 

sportágak is bekerültek a támogathatósági körbe, így komoly lobbizás folyik a művészeti 

támogatásokért. A működésünk  szinten tartása érdekében a jövőben is folytatjuk új bevételi 

források felkutatását, illetve a saját bevételeink növelését. 

 

Mind a TAO támogatás, mind a többletbevételek, illetve dologi megtakarítások 

lehetővé tették az eszközparkunk bővítését, a hang és fénytechnikai eszközök cseréjét, illetve 

felújítások, hibaelhárítások elvégzését - a hangrendszer ugyanis olyan elavult állapotban volt, 

hogy már nem lehetett megfelelő hangosítással előadást tartani. Emellett világítástechnikára  

- amire szintén ráfért a korszerűsítés -, és épület-felújításra fordítottuk az elmúlt négy és fél 

évben a legtöbb összeget. 

 

 Kiadásainknál figyelemmel voltunk a bevételeinkre és ügyeltünk arra, hogy 

takarékosan gazdálkodjunk: a díszletek és jelmezek költségeit csökkentettük, kevesebb 

vendégművészt, rendezőt hívtunk. 
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Nagy terhet jelent számunkra, hogy a színház épületét igen leromlott állapotban 

„örököltem” (az utolsó rekonstrukció 26 évvel ezelőtt volt), melynek következményeként 

2011 nyarán a bal oldali páholyfolyosó mennyezete leszakadt. A helyreállítást saját 

többletbevételből oldottuk meg. A gondok ezzel még nem szűntek meg, mivel folyamatosan 

ázik „valahol” a tető és csak a prompt hibaelhárítás költségeit tudjuk kigazdálkodni. Végleges 

megoldást a teljes tetőcsere jelentene, erre azonban eddig forráshiány miatt nem volt 

lehetőségünk. 2011. évi többletbevételünket is erre kívánjuk felhasználni – ám utóbbi csak 

egy részét fedezi a költségvetésnek, így önkormányzati segítség vagy pályázati úton nyert 

forrás kell hozzá. Célom, hogy ez a közös érdeket szolgáló fontos feladat megvalósuljon, és a 

színház épületének műemléki hagyományoknak megfelelő értékét, állagát megóvjuk.  

 

Amikor 2008-ban megbíztak a színház vezetésével, és találkoztam a díszletek és 

jelmezek raktározási problémáival, nem titkolt célom volt az áldatlan állapot felszámolása. 

Szerencsére 2009-ben egy törvénymódosítás miatt a színház 35 000 E Ft többletbevételhez 

jutott Áfa visszatérülésből, melyből új díszletraktár építésére nyílt lehetőség. A beruházás 

eredményeként felszámoltuk a volt Rudolf laktanyában magas bérleti díjért bérelt romos 

raktárunkat, és a díszleteket ez által meg tudjuk óvni.  

 

Színházunknál is érződik a gazdasági válság hatása, az utóbbi évben is csökkent az 

állami és az önkormányzati támogatásunk, mely a helyzetünket tovább nehezítette.  A 

technikai műszaki személyzet 70 %-a minimálbér összeget keres. A pótlékok és a munkáltatói 

döntésen alapuló illetménykiegészítések megvonásával az eddigi fizetésük még kevesebb lett; 

pedig ezek a dolgozók olyan speciális, felelősségteljes munkát végeznek, amit nem lehet 

egyik pillanatról a másikra elsajátítani. Ők azért dolgoznak itt, mert a színház megszállottjai. 

A színház különleges munkahely, ahol nincs ünnep és nincs hétvége, ahol komoly, nagy 

felelősséggel járó munka folyik. Bármilyen hibát vétenek, veszélyeztetik az előadás 

megtartását, sikerét. A minimálbér mellett a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés és 

túlóraátalány jelentett minimálisan magasabb jövedelmet számukra. Ennek elvonását, bár 

tudomásul veszik, nehezen élik meg. Hiszen munkájuk anyagi elismerése elmarad – holott 

ösztönző juttatásra lenne szükségük.  
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Három év alatt az intézményben a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész az 

alábbiak szerint alakult:  

 

2011: 1616 E Ft/hó 

2012: 1353 E Ft/hó 

2013: 1083 E Ft/hó 

 

Annak ellenére, hogy az intézmény „megteremti” a fedezetét (többletbevétel, 

TAO támogatás, fluktuációból felszabaduló bérek), évről-évre csökken a személyi 

juttatások összege, amely nem a munkavállalók megtartását segíti elő, hanem az 

elvándorlást. 

 

Újraválasztásom esetén kérem a fenntartó önkormányzatot, hogy anyagilag segítsék a 

színházat, lehetőség szerint legalább Békéscsaba, Szolnok vagy Székesfehérvár mintáját 

követve. (Az említett helységek kiragadott példák, olyan városok, ahol a lakosság létszáma 

Kecskemétéhez hasonló). Feltételezhetően nagy küzdelmet kell majd vívni a nézők 

megtartásáért is, hiszen nem mondható kedvezőnek a gazdasági környezet, és kultúrán 

spórolni nem fájdalmas senkinek. Nagyon nehéz egyensúlyozásnak lesz kitéve minden 

egyes színházvezető, hogy képes legyen - a színvonal megtartása mellett - nézőszámot 

nem veszíteni. Valószínűleg a bérletrendszerben különböző árukapcsolásokat, kombinációkat 

kell majd kitalálni, és a városi marketingben sokkal erősebb szerepet vállalni, hírt adni 

magunkról. Amennyiben továbbra is bizalmat kapok, kérem a város vezetését, hogy viseljék 

szívükön azon megyei színházlátogatók sorsát, akik a bérletet ugyan meg tudják venni, de 

Kecskemétre utazni már nem tudnak. Felajánlom, hogy közösen dolgozzunk ki olyan 

pályázati rendszert, ahol vidéki iskolák, színházba járó csoportok utazási feltételei 

megteremthetőek.  
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4.4. A jelenlegi helyzet felmérése 

 

A Kecskeméti Katona József Színház Bács-Kiskun megye (és Kecskemét) kiemelt 

kulturális központja, mely három játszóhelyen (Nagyszínház, Kelemen László 

Kamaraszínház, Ruszt József Stúdiószínház) évi közel 100.000 nézőnek nyújt estéről estére 

színvonalas szórakozást, vagyis jelentős a befolyása az itt élő közönségre.  

 

A 4 évvel ezelőtti adatok szerint a nézők 76-77 % -a vidékről érkezett hozzánk. Ma már 

büszkén írhatom, hogy a Kecskeméti Katona József Színház a város szellemi központja lett, a 

kecskeméti közönség újra boldogan jár a „saját” színházába.  

 

 Az alábbiakban egy színházi felmérés eredményei olvashatóak az elmúlt öt év nézői 

szokásait tekintve. 2012. október 12. és október 28. között 1450 darab kitöltött kérdőívet 

dolgoztunk fel, melyeket nézőink a színház épületében, illetve online módon tölthettek ki 

(utóbbi esetben a Kecskeméti Katona József Színház hírlevelére regisztrált tagoknak küldtük 

ki a kérdőíveket). Mivel a látogatottság a törvény által is proponált mércének számít, az 

alábbiakban álljon itt néhány hasznos információ nézőinktől. 

 

A megadott adatok alapján elmondható, hogy a Kecskeméti Katona József Színházat 

többségében nők látogatják (75%). Korcsoportok szerinti megoszlásukat tekintve többségben 

vannak a 45-60 év közötti nézőink, hiszen a kitöltő személyek 34%-a tartozott ebbe a 

korcsoportba; ugyanakkor a 30-45 éves korosztály aránya is közel 30% volt. Tehát 

elmondható, hogy a Színházat túlnyomó többségben a 30-60 éves korosztály látogatja. 
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Lakóhelyüket tekintve közel 64%-ban a kecskeméti lakosság töltötte ki a kérdőívet, míg 36%-

ban az ország különböző területeiről érkezők adtak válaszokat a kérdésekre. 

 

A válaszadók többsége (közel 60%) felsőfokú diplomával rendelkezik. 

 

 

Arra a kérdésre, hogy mióta járnak a Kecskeméti Katona József Színházba, a többség, azaz a 

kérdőívet kitöltők 58% -a  adta azt a választ, miszerint 2006-nál régebb óta látogatják az 

intézményt. 

 

 



35 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Cseke Péter –  2013. január hó  

 

 

 

Színházi bérlettel a kérdőívet kitöltők közel 60%-a rendelkezik. 

 

A következő kérdés így szólt: „Amennyiben 5 évnél hosszabb ideje jár a Kecskeméti Katona 

József Színházba, milyennek találja a Cseke Péter által 5. évada vezetett színházat?” A 

kérdésre adott válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek közel 95%-ban a 

„színvonalas”, illetve a „rendkívül színvonalas” választ jelölték be. (1038 fő). 

 

A 10. kérdést 1391-en töltötték ki és a válaszadók 61%-a gyakrabban jár a Kecskeméti 

Katona József Színházba, amióta Cseke Pétert nevezték ki az intézmény élére. 
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Utóbbiak közel 63%-a azzal indokolta a többszöri színházlátogatást, hogy a darabok sokkal 

színvonalasabbak lettek Cseke Péter kinevezése óta. Közel 19%-uk szerint jobb lett a társulat, 

de voltak olyan személyek is, akik szerint jobbak a rendezők (6,56%) . 

 

 

A 12. kérdésre 1398 válasz érkezett. A kérdés így hangzott: „Milyennek tartja általában véve 

az előadásokat?” A kérdésre választ adók 80%-a a „színvonalas”, illetve a „rendkívül 

színvonalas” kategóriát jelölte meg. 

 

 

Az elmúlt 5 év legjobb darabja az 1450 személy kitöltése alapján a Nyomorultak lett. A 

kérdésre választ adó személyek 34%-a százalék szavazott a darabra. Emellett a Bánk Bán, a 

Buborékok, az Anconai szerelmesek, az Indul a bakterház, az Újvilág Passió, a Vacsora 

négyesben, az Amadeus, A víg özvegy, Az egérfogó és a Pillantás a hídról aratott nagy sikert 

a válaszadók körében. 
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A válaszok alapján az is elmondható, miszerint a műfajok tekintetében a közönség leginkább 

a musicalt kedveli. A komédia illetve az operett is kedvelt műfajnak számít; ezeknél már 

kevésbé népszerű a dráma illetve az elvontabb darabok. 
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4.5. A következő ciklusra vonatkozó elképzelések: 

 

 Amennyiben a pályázatom elnyeri a város vezetése tetszését, az alábbi célokat 

szeretném megvalósítani a 2013-2018-ig tartó időszakban: 

 

 A Városi Mozira kiírt pályázat megnyerésével izgalmas, új lehetőség nyílt 

előttünk! Az eredményes pályázat óriási elismerése Kecskemét városának és 

mindazoknak, akik sokat tettek a sikerért. Ezáltal a kecskeméti színház nyert egy 

kamaratermet, így nem két stúdiószínpad, hanem egy kamara-, és egy stúdiószínpad áll 

rendelkezésre, valószínűleg 2015-től; ez színesítheti a repertoár kialakítását, hiszen más 

jellegű színművek, bemutatók illenek egy kamaraszínházba, mint a stúdióba. Úgynevezett 

„középműfajok” jelenhetnek meg, mint például zenés játékok, abszurd színművek, különleges 

adaptációk. A Városi Mozi a színház repertoárjában egy új színt biztosít majd, illetve 

véglegesen elkülöníti a stúdiószínházi repertoárt a kortárs műfajok irányába. Ezzel a 

kecskeméti színház az ország egyik legszínesebb játszóhelyévé válhat. 

 

 A kialakult rendezői csapat megtartása mellett szeretném, ha az erősödni látszó 

szakmai érdeklődést is sikerülne megőrizni, sőt, tovább fejleszteni esetleg a nemzetközi 

fesztiválok felé. A 2013-2018-ig tartó igazgatói ciklusban a kecskeméti színház nagyra törne, 

és már nem csak a hazai elismeréseket szeretné begyűjteni előadásaival. A kecskeméti 

színházat egy nemzetközileg is mért, elismert színházzá szeretném fejleszteni. Ennek 

természetesen első lépése, hogy olyan előadások jöjjenek létre, amelyek megállják a helyüket 

az országhatárokon túl is. Ezért mindent el fogok követni, akár nemzetközileg jegyzett 

rendezők, tervezők meghívásával.  

 

 Sajnálatomra egy társulat bizonyos fokon tovább már nem bővíthető - miközben a 

SZÍN-TÁR rendezvényünknek köszönhetően minden évben szó szerint az orrunk előtt 

mutatkoznak be a legfiatalabb tehetségek. A kecskeméti színházban, ha nem is társulati 

szinten, de szeretném megőrizni az állandó kapcsolatot a magyarországi színművészeti 

akadémiákkal, és legalább gyakorlati lehetőséget biztosítani a hallgatóknak, ezzel is 

fenntartva egyfajta szakmai vérkeringést a társulaton belül. 
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 Továbbra sem felejtettem el, hogy esetleg a prózai tagozaton kívül más tagozatot is 

érdemes volna valamikor felépíteni, hiszen a törvényi változások következtében jelentős a 

fenntartói különbség kiemelt és nemzeti kategóriájú színházak között. Egy újabb tagozat 

tovább szélesíthetné látókörünket, és segíthetne abban, hogy még több nézőt csábítsunk be a 

színházba, és idővel a NEMZETI státuszt is megszerezhessük. Minderre látok kínálkozó 

lehetőséget. Az idei évad egyik legnagyszerűbb kezdeményezése a „Zenél az erkély- 

kakaóval”, melynek első részében A varázsfuvola című Mozart operával ismertettük meg a 

gyerekeket és a velük tartó szüleiket. E rövid beavató színházra való felkészülés, és az előadás 

sikere  bebizonyította, hogy nagyszerű hangú, operai adottságokkal rendelkező énekes 

művészeink is vannak. Tervezem, hogy ezt a programot sorozattá bővítve, évadonként újabb 

és újabb meseoperával ajándékoznánk meg a legkisebb nézőinket, minél előbb megszerettetve 

velük a színházat.  

 

 Szeretném tovább erősíteni a kapcsolatot a városban működő irodalmi, 

képzőművészeti szervezetekkel, közös rendezvények alkalmával biztosítani a színház erre 

alkalmas helységeit. Továbbra sem mondok le arról, hogy ha már a két intézmény, a 

Kecskeméti Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház gazdaságilag egy egységet képez, 

közös előadást hozzon létre. Erre való készségemről biztosítottam az újraválasztott 

igazgatónőt, újra az ő térfelén a labda. 

    

 Szinte minden körülmény (gazdasági, közéleti, kulturális) arra késztet, hogy a színház 

folyamatosan „menjen ki” az épületéből egy-egy megmozdulás erejéig, mivel a tervezett 

bemutatók szakszerű lebonyolítása nagyon nehezen válik hírré. A kultúra nem termék a média 

piacán. Ezért rendezünk sorra különböző eseményeket, amelyekkel összekapcsolható a 

kecskeméti színház neve. Élete, működése. Ennek jegyében készült 2012 nyarán az Újvilág 

Passió, melyet az Arborétumban mutattunk be, hagyományteremtő szándékkal – a 

városi turizmus fellendítése érdekében minden év nyarán szeretnénk megismételni a 

nagyszabású produkciót. Terveim szerint 2013 nyarán megrendeznénk az OLIMPI-ART 

(egyelőre munkacím) sportrendezvényt, melyre az ország kiváló művészeit hívnánk meg. 

A közreműködők minden teátrumból nevezhetnének, sőt, kiterjesztenénk a zeneszerzők, 

képzőművészek, irodalmárok körére is; valamint a közélet olyan szereplőit is meghívnánk, 

mint a Parlament fociválogatottja, a Mercedes gyár labdarúgócsapata, vagy a kecskeméti 
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önkormányzat csapata. Az eseménysorozatba szeretnénk bevonni valamelyik országos 

televíziót.  

 

 Természetesen nem maradhat el a beszámolóm arról, hogy mely szerzők művei 

foglalkoztatnak az utóbb időben, vagyis pályázatom pozitív elbírálása esetén milyen színházat 

képzelek el. Terveim szerint - megtartva az elmúlt évek gyakorlatát, a népszínházi funkciót - 

kortárs és klasszikus magyar műveket egyaránt műsorra tűznék: utóbbiak közül többek közt 

Madách Imrét, Vörösmarty Mihályt, Molnár Ferencet, Szomory Dezsőt, Déry Tibort; 

előbbiekhez kapcsolódva pedig foglalkoztat egy újabb magyar musical létrehozása is. A 

klasszikus műveltség elengedhetetlen része Moliére és Shakespeare munkásságának ismerete, 

melléjük szívesen felsorakoztatnám Arisztophanészt és Szophoklészt is. A zenés műfajok 

kedvelőinek igazi nagyoperettel indítanék (a Marica grófnővel vagy a Csárdáskirálynővel), a 

fiatalabbakat pedig inkább musicallel vonzanánk be (esetleg a Grease-zel). Izgalmas kortárs 

reflexió készülhetne az újra reneszánszát élő Tennesse Williams valamelyik színművéből, de 

felmerült Henrik Ibsen, Thornton Wilder, Peter Buckman, Christopher Hampton, vagy a 

lengyel kortárs Andrzej Saramonowicz neve is. Ha a társulat nem változik, akkor - a meglévő 

színművészekre szabva - többek közt ezen szerzők műveiből válogatnánk jövőre.  

  

 Az elkövetkező öt évad két alappillére tehát a színház ismertsége, és további, akár 

nemzetközi szakmai elismertetése lenne. Ezekért követnénk el mindent a munkatársaimmal. 

A Kecskeméti Katona József Színház ne csak életben maradjon, hanem ÉLJEN és 

gazdagodjon, a közönség és a szakma szempontjait egyaránt figyelembe véve. 

 

 A következő ciklust is azonos munkatársi körben képzelem el, igazgatásom két segítő 

keze továbbra is Horváth Ilona gazdasági vezető és Réczei Tamás művészeti vezető 

lenne. A társulatban apró változtatásokat elképzelhetőnek tartok, vannak betöltetlen 

szerepkörök még.  
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5. ZÁRSZÓ 

 

  

 Végezetül szeretném megköszönni Kecskemét város vezetőségének azt a lassan 

kialakuló, de biztos lábakon álló bizalmat, amivel munkámat az elmúlt időszakban segítették. 

Partnernek érezhettem magam az összes egyeztetés és színházat érintő kérdés felmerülése 

során. Nem sulykoltak soha semmit rám, és elfogadták javaslataimat. Ezt én elsősorban azzal 

tudtam honorálni, hogy Kecskemét színházát - tudásom legjava szerint – annak méltó városi 

és szakmai rangjára próbáltam emelni.  

Ez az elmúlt időszak minden esetben kitüntető lehetőség volt az életemben, akkor is, 

ha bizalmukat továbbra is élvezhetem, és akkor is, ha nem. 

 

 

 

 

        Cseke Péter 

             pályázó 
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6. SZAKMAI ÉLETRAJZ 

 

1953. október 3.-án születtem, Nagyváradon. Szüleim színészek voltak.   

1972 felvettek a Színház és Filmművészeti Főiskola színész szakára. 1976-ban végeztem. 

1976-tól öt évig, a debreceni Csokonai Színháznak voltam tagja. 

1981-től a Madách Színház szerződtetett.  

1990-től egy évig a budapesti Nemzeti Színházhoz szerződtem.  

1990-ben Jászai-díjat kaptam.  

1991-től „szabadúszó” vagyok. 

1992-től rendezek is. Rendezéseim, a Madách Színházban, Bécsben az Auersperg Theaterben, 

Karinthy Színház, Merlin Színház, Budapesti Kamara Színház, Székesfehérvári Vörösmarty 

Színház, Turay Ida Színtársulat, Kecskeméti Katona József Színház…  

1992 óta a Madách Színház gyermek és ifjúsági programjainak vezetője vagyok. 

1994-től 1997-ig tanítottam a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 

1999-2012-ig a Polgárok Pesthidegkútért Kulturális Egyesület elnöke voltam.  

2001-től 2005-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára voltam. 

A 2003/2004 évadtól 4 évig, a Turay Ida Színtársulat főrendezője voltam. 

2005-től szinkronfilm rendezéssel is foglalkoztam. 

2006-ban Bilicsi-díjat kaptam. 

2008-ban Klebelsberg Kunó díjat kaptam. 

2008. augusztus 1-től a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója vagyok. 

2012-ben Vámos László díjjal tüntettek ki. 

2012-ben Doktori címet vehettem át a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 

 

Színpadi szerepek: 

 

Debrecen 1976-81: 

Pathelin Péter prókátor (Pathelin), Bál a Savoyban (Musztafa bej), Hamlet - (Horatio), Lila 

ákác - (Csacsinszky), Tíz nap szerelemért (Gracsov), Anyegin (Anyegin), Három nővér 

(Tuzenbach), Kabaré - (Konferanszié), A diákbolondító (Parádi), Figaro házasága (Figaro), 

Nebáncsvirág (Floridor), A sötét ház (Rudi), Volpone - (Mosca), Kazimir és Karolin 

(Kazimir), Házmestersirató (Herceg Pista), Törtetők (Beniczky), János király - (Fattyú), 

Cukorváros (Leonard), Varsói melódia (Viktor)… 
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Budapest Madách Színház, 1981-90: 

Jutalomjáték (Jud), Meráni fiú (Herceg), Makrancos hölgy (Tranió), Csata (Kálmán), Noszty 

fiú esete Tóth Marival (Noszty Feri), Isten, császár, paraszt (Hohenzollern), Macskák - 

(Elvisz Trén), Béla király (Márk), A királynő katonái (Pip), Töltsön egy estét a Fehér 

Rózsában, Páratlan páros - (John Smith), Caligula - címszerep, Szent Bertalan nappala (Senior 

Lengyel), Szemenszedett igazság (Revalier bíró), A női partőrség szeme láttára (Milán), 

Vannak még kísértetek! (Alfredo), Dr. Herz - (Strasszer), Kétfejű fenevad (Több szerep), 

Bond: Lear (Orvos) stb.  

 

Nemzeti Színház 1990/91: 

Csongor és Tünde (Balga), Sosem lehet tudni (Philip), Jaj, apu…(Jonathan)  

 

Madách Színház 1992 - : 

Liliomfi (Liliomfi), Társasjáték New Yorkban (David), Isten pénze (Freddy), Mezitláb a 

parkban (Paul), Pletyka (Ken), Kész komédia, Lugosi (Ed Wood), Vacsora négyesben (Gabe), 

Páratlan páros 2. (John), Kakukkfészek (Harding), Koktél hatkor (Alex), stb.  

 

Karinthy Színház 1992-:  

Kakukktojás (Arnold), Őrült nők ketrece (Albin), Karinthy: Ki a normális? Shakespeare: 

Harmadik Richárd (Richárd), stb. 

 

Más Színházakban 1981-: 

Júlia kisasszony (Inas), Csók (Király), Mukányi (Kozák), Uraim, csak egymás után (Fodrász), 

Gyertyafénykeringő - (Gaston), Hálószoba komédia (Trevor), Várj, míg sötét lesz (Mike), 

Öbölből vödörbe (Férfi), Békeffi: Janika (Fenek Jenő), Székely János: Caligula helytartója 

(Probus), S. Maugham: Imádok férjhez menni (Freddy), Békeffi: Az okos mama (Ervin), Ken 

Ludwig: Káprázatos kisasszonyok (Leo), Letraz: Tombol az erény (Leonard) stb. 

 

TV szerepek: 

 

Hátország (Péter), Cseresznyéskert (Jasa), Centervillei kísértet (Whasington), A gonosztevő, 

Legyen a vendégem, Erdő (Aljosa), Corneville-i harangok (Grenicheux), Gyalogbéka (Anti), 

Kertész kutyája - (Trisztán), Egy szerelem három éjszakája (Viktor), Volpone (Mosca),  
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Lumpáciusz Vagabundus (Gyalu az ács), Hogyan csináljunk karriert? (Glumov), Kémeri, 

Tanner John házassága (Tanner), Sartorius úr házai (Trench) Motorbicikli, Csere Rudi, A 

rágalom iskolája, Randevú a Royalban, Nyolc évszak, Megbízható úriember, Házas párbaj, 

Szemben a Lánchíd oroszlánja, Erdélyi dekameron, Öbölből vödörbe, Sajtszínház stb. 

 

 Önálló estek: 

 

Egy idealista emlékezéseiből (Csehov novellák), Kétszemélyes bolondságok (Hűvösvölgyi 

Ildikóval), Jó kedvet! (Hűvösvölgyi Ildikóval), Talán jó mégis az ember (Márai versek, Sára 

Bernadettel), Valaki útravált belőlünk (Ady versek, Sára Bernadettel) 

 

Rendezések: 

 

Gyerek és ifjúsági előadások: 

Csukás-Darvas: Ágacska, Juhász - Mericske: Feri világgá megy, Fazekas-Schwajda: Ludas 

Matyi, Romhányi-Fényes: Hamupipőke, Fábri-Gallai: Alice csodaországban, Kesner–

Aldobolyi: Emil és a detektívek, Grimm-Pozsgai Zs.: Holle anyó, Lázár E.: Négyszögletű 

Kerek Erdő, Békés-Mericske: A kétbalkezes varázsló, Presszer-Dusán-Horváth: Padlás 

 

Felnőtt előadások: 

Shakespeare: Harmadik Richárd, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, Szép Ernő: Vőlegény, 

Ray Coony: Páratlan páros, Geyer-Katsher: Gyertyafénykeringő, Fiersetin: Elvarratlan szálak, 

Poiret: Őrült nők ketrece, De Mello: Szárnyalás, Görgey Gábor: Ünnepi ügyelet, Görgey 

Gábor: Wiener walzer, Katajev: Bolond vasárnap, Feydeau: A női szabó, Békeffi: Janika, 

Maugham: Dzsungel, Békeffi: Az okos mama, N. Coward: Vidám kísértet, Ken Ludwig: 

Káprázatos kisasszonyok, Axelrod: Goodbye Charlie, Csurka István: Döglött aknák, Letraz: 

Tombol az erény, Gábor Andor: Dollárpapa, Portner: Hajmeresztő, Visky András: Megöltem 

az anyámat, Rideg Sándor: Indul a bakterház, Karol Wojtyla: Az aranyműves boltja, Tormay 

Cecilé: A régi ház, Agatha Christie: Az egérfogó, Kocsis L. Mihály: Újvilág passió, Németh 

Virág: Lesz vigasz?, 
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Megjelent CD-k, kazetták: 

 

Sorsommá lett nagy szerelmem (Magyar költők szerelmes versei) 

Kőtörő fű (XX. századi magyar költők Istenes versei) 

Az Úr érkezése (XX. századi magyar költők Istenes versei) 

Talán jó mégis az ember (Márai Sándor versei) 

Valaki útravált belőlünk (Ady Endre versei) 

Történetek Ré országából (Óegyiptomi mesék, Sára Bernadettel) 

Útitársaknak (II. János Pál pápa válogatott versei)  

 

Megjelent lemezek: 

 

Közel 10 zenei lemezen közreműködtem, többek között: A.L. Webber: Macskák, Müller-

Tolcsvay: Dr. Herz, Budapest, te csodás, stb. 

 

Megjelent könyv:  

 

Színpadon a két Cseke (Életrajz) 
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7. ISKOLAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNYOK MÁSOLATA 
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8. BÜNTETLEN ELŐÉLETRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


