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„Valaki vagy valakik akarnak valamit, 
valaki vagy valakik valami mást akarnak; 

és a végén más helyzet áll elő, 
mint ami az elején volt.” 

 
(Hegedűs Géza) 

 
 
 
 
 
 
MIÉRT ÍR PÁLYÁZATOT AZ EMBER?  
 
 
Pályázatot azért ír az ember, mert akar valamit. Akar valamit, ami meglátása szerint jobb 
helyzetet eredményez, mint a jelenleg fennálló. 
 
És történetünk e pontján kiíró, bíráló, döntéshozó, fenntartó, a kultúraéhes közönség, 
színházművész, a Szegedre figyelő sajtó, pályáztató és pályázó, játszó és befogadó; 
mindannyian ugyanazon dráma szereplői vagyunk. A drámát akként értelmezem, miként 
legendás drámatörténet tanárom, Hegedűs Géza tanította volt. Szerinte minden drámai mű 
története összefoglalható egy mondatban: „Valaki vagy valakik akarnak valamit, valaki vagy 
valakik valami mást akarnak; és a végén más helyzet áll elő, mint ami az elején volt.” 
 
E mondat jól képezi le egy pályázati folyamatban résztvevők szándékait is. Többek közt ezért 
is választottam pályázatom mottójául. 
 
Tehát: mindannyian akarunk valamit. Az akarat az embernek azon képessége, melyet a 
kitűzött cél elérésére irányuló tudatos törekvés jellemez; így hát mindannyian célokat 
fogalmazunk meg, majd megpróbáljunk elérni azokat. 
 
Bízom benne, hogy az általam kitűzött célok a lehető legtöbb helyen egybeesnek a pályáztató 
szándékaival, ezért tisztelettel megpályázom a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói állását. 
 
 
 
 
 
 
KIKKEL ÍR PÁLYÁZATOT AZ EMBER?  
 
Pályázatom elkészítésekor segítségemre volt Herczeg Tamás, Nagy Viktor és – végül, de nem 
utolsó sorban – Szűcs Gábor, kiknek szakmai felkészültségére, tapasztalataira, munkájára, 
tehetségére és együttműködésére színházvezetőként is támaszkodnék. 
 
 
Ezúton is köszönetet mondok nekik. 
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A virág elfáradt már szagosodni. 
Unta, 

hogy mifenének tettük asztalunkra. 
S igyekezett árnyékot vetni, 
nagyobbat, mint a kertben 

s elfáradt, mikor nem néztünk oda. 
 

De észrevettem. 
 

József Attila: Kultúra 
 
 
NEMZETI KULTÚRÁNK HELYZETE ÉS JÖVŐKÉPE 
 
 
Nemzeti színházi vezetőnek általában, így a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójának 
legfőbb feladata a reá bízott erőforrások segítségével a nemzeti kultúra ápolása és fejlesztése. 
Pályázatomban legfontosabbnak tartom tehát, hogy a kultúrához való viszonyom alapvetéseit 
taglaljam. 
A kultúra minden társadalom, minden nép legnagyobb kincse. Az emberek nem élhetnek a 
kultúrán kívül; a kultúra az emberi lét anyagi és szellemi alkotásokban megnyilvánuló 
formája, az alkotó emberi szellem dialógusa. Ahogyan azt – többek között – Ryszard 
Kapuscinski is megállapítja „Nemzeti kultúra a globalizáció korában” című írásában: egy nép 
világban elfoglalt helyét, elfogadottságát, az iránta tanúsított tiszteletet kultúrájának értékével, 
kisugárzási erejével mérik, ezért annak ápolásában, szellemi, anyagi gazdagságának és 
nyitottságának gondozásában a korszerű hazafiság jut kifejezésre. 
Egyet kell értenünk vele abban is, hogy azokban az országokban, amelyek figyelmüket a 
jövőre és a nemzeti kultúrájukra váró kihívásokra összpontosítják, az ezzel kapcsolatos 
beruházások előkelő helyet foglalnak el a társadalmi és állami kiadások sorában. Nem 
egyirányú, vissza nem térülő adományokról van itt szó. Ellenkezőleg – a kultúrával 
kapcsolatos beruházások a legmegalapozottabb, gazdaságilag legkifizetődőbb beruházások 
közé tartoznak. 
Az elüzletiesedő jóléti társadalom negatív hatásai mellett, napjainkban tapasztalható a riasztó 
mértékben terjedő szegénység megsemmisítő hatása is a kultúrára, ami megfosztja azt életadó 
erőitől, rangjától. 
Ahol a kultúra háttérbe szorul, ott a társadalom atomizálódik, az államgépezet akadozik, a 
gazdasági élet pedig haldoklik, az értelmiség elhallgat, a katedrák kiürülnek, a művészet 
prostituálódik, az emberi kiteljesedésre lehetőséget kínáló erőterek lényegében megszűnnek 
létezni. 
A világban tapasztalható számos társadalmi megoszlás mellett egyre határozottabban 
körvonalazódik – a szegények és gazdagok megoszlásán kívül – egy új egyenlőtlenség: 
vannak, akik hozzájutnak a tudáshoz, a kultúrához, és vannak, akiknek ez nem jut 
osztályrészül, következésképpen marginalizálódásra, másodrendűségre ítéltetnek. Rendkívül 
fontos, hogy a fiatal nemzedékek világszerte felismerjék ezt. Míg az idősebb nemzedékek, a 
kultúrpolitikusok, döntéshozók, a tudományos és művészeti területen működő szakemberek 
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feladata és felelőssége, hogy a tudás megszerzésének vágyát fokozzák, illetve az értékkekre 
fokuszáló, és ne a sikerorientált tudás kultuszát erősítsék a felnövekvő generációkban. 
 
Sok félreértés és tévedés származik a kultúra nálunk meghonosodott kétféle értelmezéséből: 
az angolszász, különösen az amerikai, valamint az európai kultúraértelmezés 
különbözőségéből. Nagyon leegyszerűsítve ezt mondhatjuk: az amerikai fölfogás szerint a 
műalkotás emberi munka terméke, e munka értékét pedig a befogadó a vásárlás aktusával 
vagy annak elutasításával mondja ki. Európa viszont a műalkotást az ihlet gyümölcsének 
tartotta, olyan dolognak, amely a sacrum elemeit hordozza, a piaci érték itt tehát másodlagos 
szerepet játszott. A globalizáció terjedésével egyre nagyobb teret nyer az első, az angolszász 
változat. E kétféle kultúramodell közötti különbség nem csupán filozófiai természetű, a 
különbségnek gyakorlati következményei is vannak. 
A planetáris kultúra termékei – a filmek, sorozatok és más televíziós programok, a 
szórakoztató és komolyzene, az irodalom, a festészet egyes szegmensei – azért vannak jelen 
ilyen mértékben mindennapjainkban, mert ez a korporációknak és monopóliumoknak mesés 
hasznot hoz. A globalizáció nagy felfedezést hozott: a kultúra, az oktatás és az információ 
nagyszerű üzletté válhat. Történik mindez hatalmas méretekben – míg ugyanis a XX. század 
elején a tömegtársadalom jött létre, jelenleg a tömegtársadalom planetáris társadalommá 
alakulását éljük, miközben a tömegkultúra planetáris méreteket ölt. Az univerzalizáció 
jelensége ugyan előrelépést jelenthet az emberiség számára, ám egyúttal alattomos 
rombolómunkát is végez. Az egységes világcivilizáció a múlt nagy civilizációit alkotó 
kulturális források rovására, azok elkoptatása, elhasználódása árán valósul meg. Ez a 
fenyegetés a szemünk láttára elterjedő tömegkultúrában ölt testet. A világ minden táján 
megtalálhatók ugyanazok a rossz filmek, játékautomaták, műanyag vagy alumínium 
rémségek, a nyelv torzulásához vezető propaganda elemei, a silány „kulturális termékek”.  
Az emberiség nagy tömegei azzal, hogy elérték a fogyasztói kultúra bizonyos szintjét, meg is 
rekedtek egy szubkultúra szintjén. 
A világban kialakult új kommunikációs helyzetben a ma embere már nem csupán egyetlen, 
saját nemzeti kultúrájával érintkezik, hanem több tucatnyi más, gyakran nagy és gazdag 
kultúrával, s ezért állandóan választhat, sőt választania kell, annál is inkább, mivel az emberi 
elme befogadóképességének megvannak a maga korlátai. 
Az eddigiekben leírt romboló hatás hagyományainkra, nemzeti kultúránkra nézve talán még 
nem helyrehozhatatlan! 
Az univerzális kultúra szerepének növekedése mellett éppen a nemzeti kultúrák 
fölértékelődésének tendenciája jellemzi majd a XXI. századot. Magyarországon, a Kárpát-
medencépen, a magyarság történelmi múltjával, sajátos geopolitikai helyzetében 
hatványozottan megnövekednek tehát nemzeti kultúránkkal kapcsolatos kötelezettségeink. A 
megkönnyített és korlátozásmentes kommunikáció világában, abban a térben, amelyet ma 
hatalmas és dinamikus kultúrák igyekeznek megtölteni, csak rugalmas, alkotó, vonzó és 
gazdag nemzeti kultúrának van esélye a fennmaradásra és arra, hogy betöltse azt a szerepet, 
amelyet hazája, Európa és a világ vár el tőle. 
 
Nemzeti kultúránk kiteljesedét kell tehát minden erejével szolgálnia a Szegedi Nemzeti 
Színház első számú vezetőjének és valamennyi munkatársának. 
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„Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart… Sokan a folyó 
árjával úszó holmik módjára nem mennek, hanem sodortatnak. Az egyiket szelídebben tartja 
fenn a hullám, s lágyabban utaztatja, a másikat hevesebben ragadja magával, a harmadikat, 

mikor sodrása lankad, kiteszi a partra, s a negyediket áradó lendülettel a tengerbe hányja. 
Ezért el kell döntenünk, mit akarunk, és ki kell tartanunk mellette.”  

(Seneca: Erkölcsi levelek) 
 
 
 
 
 
NEMZETI KULTÚRAÉPÍTÉS – NEMZETI SZÍNHÁZI MISSZIÓ 
 
 
Ahhoz, hogy munkánk során a minket érő impulzusok által ne sodortassunk, el kell 
döntenünk, mit akarunk, és amellett ki is kell tartanunk. Vagyis: meg kell fogalmaznunk 
küldetésünket; azt a tételmondatot, mely napi munkánk során minden tevékenység 
legmélyén vezérfonalunk lehet. 
Ez pedig a következő: 
 

Küldetésünk, hogy az emberi szellem igaz értékeit hirdessük 
 a legerőteljesebb hatással 

 az egyéni, és nemzetlélek fejlődésére. 
 
E küldetés érdekében kell a Szegedi Nemzeti Színházat olyan fejlődési pályára állítanunk, 
melynek iránya a színházi kultúra egyetemes fejlődési irányába mutat, és természetes 
középpontjában a közösségben gondolkodó színházi alkotóművész, különösképpen a színész 
áll; a színművész, az énekes színész és a táncművész, aki egyéni művészi ambícióit, 
művészetében való kiteljesedését képes társulata céljaival összhangba hozni. Ugyanakkor, a 
vágyott fejlődés csak a Színház valamennyi munkatársának közös erőfeszítésével és 
együttműködésével mutathat abba az irányba, mely irány lehetővé teszi, hogy a város 
polgárainak áldozatkészségét ne zsákmányolhassa ki sem az értéktelen, olcsó eszközökkel élő 
szórakoztatás, sem a dilettantizmus, sem puszta üzleti törekvés. 
Külön hangsúlyoznunk kell a színház közösségteremtő hatását mind társulati, mind szélesebb, 
társadalmi vonatkozásban is, hiszen a művészetek közül a színház az egyetlen olyan komplex 
kommunikációs forma a virtuális információkkal bombázott és túlmediatizált világunkban, 
amely alkotó és befogadó között a közvetlen dialógus lehetőségét teremti meg.  
A nemzeti színházi küldetés megvalósításához szükséges lépésekkel kapcsolatban Kultsár 
Istvánnak (1760–1828), a magyar színjátszás hőskora kiemelkedő alakjának máig ható 
gondolatai mentén kijelenthetjük, hogy a színigazgatónak ma is kötelessége, hogy a 
színházművészet színvonalát, úgy a műsornak gondos és céltudatos megválasztása, mind 
pedig a színpadi kiállítás, és az előadás művészi formáinak tökéletesítése által emelje, és a reá 
bízott nemzeti kultúrát – egyéb gyökerei mellett – vállalva annak keresztény jellegét, 
elhivatottságával a mai idők szellemének megfelelően, teljes erejével szolgálja. 
 
„Meg kell vallani, hogy mindeddig a magyar játékszín inkább a többi európai nemzet 
szokását követte, melyek szintén egymástól tanultak, s azért semmi eredeti nemzetit nem 
mutathatott; mind azért, mivel a társaságokat gyenge erő táplálta, mind azért, mivel a 
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háborús idők miatt a csendes nemzeti léleknek magára inkább figyelmezni, és sajátjait 
kifejtegetni nem lehetett. Most tehát, mikor az európai nemzetek között a nemzeti érzés sokkal 
tüzesebben lángol, ideje volna annak is, hogy nemzetünk ezen közmulatságok nemében maga 
karakterére, országunk alkotmányára, és a tulajdon nemzeti szokásaira inkább figyeljen, és a 
játékszíni előadásokat úgy alkalmazza, hogy ezek a magyart, mint magyart különösen illessék. 
Emiatt talán nem lesz felesleges dolog a tudós hazafiakat, akik a teátrumi játékok készítésére 
vonzódást éreznek, a következőkre emlékeztetni: 
 Hogy játékaik tárgyait a magyar históriából válasszák. 

A kidolgozást úgy alkalmazzák, hogy abban az eleven nemzeti lélek kitündököljön. 
 A nemzet polgári alkotmányát, s a hazát szeretni tanítsák. 
 A régibb nemzeti szokásokat felélesszék, s kellemesen megismertessék. 
 A nemzeti tökéletesedést, a nyelv dolgában is, minden tehetséggel előmozdítsák. 
 
 Kell-e a magyarnak teátrum? 
A kérdésre a következő okok felelhetnek: 
Nemzetünk Európában megtelepedvén, ugyan az európai szokásokat megkedvelte, s az élet 
kellemességeit, egyéb szomszéd nemzetek módja szerint nevelni megszokta. Mivel pedig 
minden európai nemzet, a közönséges mulatságokra teátrumi játékot választott, illendő a 
magyar nemzetnek is, ezen csinosodás útján versenyt futni. 
A teátrumi darabok, elmés és tudós férfiak munkái, és a széptudományok ágában különös 
helyet foglalván, a nemzeti nyelv csinosodását hathatósan eszközlik. 
A közönséges életnek finomabb szokásait, s a kiművelt nemzetek díszesebb életrendjét 
közönségesebbé tehetik, s a durvaságokat kiirthatják. 
A tanulatlan, közönséges rendű embereket, mintegy érezhetetlenül oktatva nevelhetik. 
A nemzeti nemes érzést éleszthetik és megerősíthetik. Mind ezekre nézve, ha az egyes 
személyek önnön tökéletesítésén szorgalmasan dolgoznak, vajon nem méltó-e, hogy a magyar 
nemzet nagyjai és az ország atyjai, úgy, minden jurisdictiók is teljes buzgósággal azon 
legyenek, hogy a nemzetet ezen kellemes módon neveljék és tökéletesítsék.” 
(Kultsár István, 1819) 
 
Ma is értékes gondolatok a nemzeti színházi küldetés megfogalmazásakor! 
 
A nemzet csak úgy felelhet meg saját fogalmának, a maga sajátos küldetésével csak úgy 
járulhat tehát hozzá az emberiség közös kultúrkincsének megalkotásához és 
továbbfejlesztéséhez, ha az idegen szellemi termékek átgondolt, kritikus befogadása mellett 
elsősorban az önálló szellemi teljesítmények létrehozására helyezi a hangsúlyt. A 
színházművészet terén Németh Antal és Hevesi Sándor szellemiségét követve a teremtő 
hatásokra nyitott, de saját tradíciókon alapuló, dinamikus, megújuló nemzeti kultúrára kell 
összpontosítanunk.  
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„A színház célja, hogy gyarlóságainkat kiigazítsa, 
rossz szokásainkat nevetségessé tegye.” 

(Carlo Goldoni) 
 
 
 
GONDOLATOK A SZÍNHÁZRÓL 
 
 
Már az antik tragédiák és komédiák is ezért írattak, és a ma színházának legfőbb célja sem 
más, minthogy megismerjük, és megértsük az egyént, és a polgári közösségeket 
napjainkban érintő, és leginkább foglalkoztató problémákat, az emberek közötti, és a 
társadalmi ellentmondásokat, és szembesítsük nézőinket ezekkel. A szembesülés 
élménydús történéseken keresztül, erőteljes érzelmeket kiváltva vezesse a nézőt a 
ráeszmélésen és felismerésen keresztül, a katarzison át, a megértésig úgy, hogy az 
események maguk is gyönyörködtessenek, ne pusztán a külsőségek. 
 
A színház, lényegét tekintve, egyszerre intellektuális és misztikus hely, és ha az a bizonyos 
csoda megtörténik, ma sem más, mint a lelket és szellemet az ártó szenvedélyektől 
megtisztító, félelmet és részvétet ébresztő, vagy éppenséggel az álságosságot nevetségessé 
tevő katartikus szertartás, amelynek történelmi gyökerei még az ősközösségi társadalom 
fokán élt népek kultikus szertartásaiból erednek.  
A közösség életének fenntartása, a termelőmunka megóvása, a bajelhárítás, és a továbbélés 
biztosítása állt a szertartások középpontjában. Amilyen társadalmi szerkezetben folytak ezek a 
főtevékenységek, olyan szerkezetbe szerveződtek a színjátékban a cselekvésmódok.  
 
Amilyen mértékben és módon lépnek fel a konfliktusok és küzdelmek a közösség termelő, 
mitikus, és önfenntartó tevékenységében, olyan mértékben, és hasonló módon jelentkeztek 
konfliktusok és küzdelmek, drámai elemek a színjáték kialakulásában. 
A drámai konfliktus megjelenését és alakulását a színjátékban mindenkor megelőzi az 
emberek közötti, a társadalmi ellentmondások jelentkezése, és alakulása.  
 
A színház legfőbb célja, hogy e konfliktusoknak, küzdelmeknek és ellentmondásoknak a 
feldolgozásával segítse azok megoldását. 
 
A magyar társulati színház Európában szinte már kuriózumnak számít. A nyugati országok az 
elmúlt évtizedekben folyamatosan szüntették meg a társulatokkal rendelkező színházakat, 
helyette alkalmi társulatokkal dolgozó, befogadó épületeket hagytak.  Ezen országokban az 
egykor jeles színházi hagyományok végleg eltűntek, jóvátehetetlen kárt okozva ezzel nemzeti 
kulturájuknak. Az utóbbi években kísérletek történnek arra, hogy visszaállítsák a társulati 
rendszert, ez azonban a megváltozott gazdasági viszonyok, és a szakmai háttér szétverése 
miatt szinte lehetetlen. 
 
A magyar színház nem juthat erre a sorsra. Ezt célozza meg az előadó-művészeti törvény 
módosítása. Ennek ellenére sajnos vannak olyan hangok, melyek szerint a gazdasági helyzetre 
hivatkozva a társulati rendszert meg kellene szüntetni. 
A magyar színház értékei vitathatatlanok – amit ma elpusztítanánk, soha többé nem tudnánk 
újjáépíteni. 
 
Ezért kell vigyázni még meglévő értékeinkre! 
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Ilyen érték a Szegedi Nemzeti Színház. 
 
A dráma műnemének majd minden műfaja, opera, balett, zenés darab, operett, musical, 
mesejáték, énekkar, tánckar, zenekar. Nagyszínpadi és kamara játszóhely, nyári színpad, 
mindezek kiszolgálására saját műhelyek – rendkívüli lehetőségek tárháza. Pár évtizede még 
nem kellett rácsodálkozni erre a gazdag létezési formára – ma azonban őrizni kell és 
fejleszteni. 
Őrizni és fejleszteni, felmérni a meglévő erőforrásokat, s csodavárás helyett hathatós 
munkával tovább építeni azokat. 
 
A csodát a minden-esti színházi létezéstől, katartikus élményektől várjuk, és várja el a néző is, 
hiszen azért vált jegyet, azért látogatja a színházat. 
 
Elképesztő felelősség ez 2012-ben. Ismerve a jelenlegi mentális állapotokat, változó 
igényeket olyan tartalmat produkálni, amely egyszerre szórakoztatás, művészi élmény, utazás 
mélyebb lelki állapotokba, ugyanakkor megnyugvás, értelem, érték. 
A nagyobb vidéki színházaknak, mint amilyen a Szegedi Nemzeti Színház is, ennek a 
kihívásnak kell megfelelniük. Ráadásul úgy, hogy nem pusztán a nézői elvárásokat tartják 
szem előtt, hanem foglalkoznak saját művészeik szakmai fejlődésével, a műsorterven, 
szerepeken keresztül is, egyben művészi felelősséggel viseltetnek a magyar színházi 
hagyományok folytatásáért, a kortárs dráma fejlesztéséért, az ifjúsági gyermekközönség 
színházra neveléséért és színházi neveléséért. 
 
A mai kor színházvezetője válaszút előtt áll. 
Megpróbálhatja ezt a felelősséget elhárítani magától, és a színházat legális hakni-helyként 
működtetni, konzervdarabokkal, beváltnak hitt, olcsó művekkel keresve az igénytelennek vélt 
közönség kegyét. (Pedig a közönség egyszerűen jó előadást akar – nem értéktelent, jót. 
Iskolázottság, intelligencia, érdeklődési irány itt nem számít: az értéket minden néző megérzi 
az adott előadásban, feltéve ha az tartalmaz olyat.) 
 
A másik út, hogy megpróbál egy elképzelt vagy általa valamely homályos okból preferált 
csoport sugallta, általános művészi elvárásnak megfelelni, nem törődik  a közönséggel, vagy 
egyszerűen lenézi a közönség igényeit, köldöknéző módon, tét nélkül kísérletezget, és ezzel 
elfordítja saját közönségét a színházától. 
 
Ezen tervezet alkotói egy lehetséges harmadik úton járva úgy gondolják, hogy nincs, nem 
lehet „letudott” produkció. Megbocsáthatatlan a számító törekvés a nézők üres 
manipulációjára. Minden egyes előadásnak úgy kell hatnia a nézőre, hogy az egyszeri legyen 
és megismételhetetlen. Minden egyes új darabbal, új bemutatóval tudnunk kell, pontosan 
miért és kiért született. Mi az élő benne, mi az, amitől egyedi. 
 
A rendszerváltozás után a színházak kínálata drámai módon átalakult. Egyrészt szerencsére 
megszűnt a kényszer a pusztán ideológiai célzattal bemutatott rémségek tekintetében, 
ugyanakkor sajnálattal látni, hogy maga a nemzeti drámairodalom nem kapott elegendő teret 
ebben az átalakulásban. A magyar nemzeti dráma, ami nem is oly régen hétköznapjainkhoz 
tartozott – részben elfeledésre ítéltetett. Olyan szerzők, mint Szabó Magda, Illyés Gyula, 
Németh László, Fejes Endre, Sarkadi Imre, Hubay Miklós,  Nyíró József, Sütő András – és 
még folytathatnánk hosszan a sort – a „megtűrt” kategóriába kerültek. Pedig a magyar, ma 
már klasszikusnak számító szerzők színházakat tartottak el műveikkel, állandó érdeklődést 
tartva fenn a nézőben. Merthogy olyan problémákat fogalmaztak meg drámai, vígjátéki, 
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bohózati formában, amelyhez genetikusan volt köze annak, aki nézte. Hogyne érezte volna 
közel magához a néző ezeket a műveket! 
 
Az olyan több tagozatos színház, mint a szegedi rendkívül szerencsés helyzetben van, mert 
műsortervében, játszási helyein egyszerre tudja érvényesíteni ezeket az elvárásokat. Tud 
könnyed vagy veretes lenni a drámai műfajokban vagy zenés formában, tud hatni a nemzeti 
érzésekre, el tud varázsolni, magasztos gondolatokat ajándékozhat – és azoknak is képes 
élményt szerezni, akik az absztrakt gondolkodás szerelmesei, akik a magyar kortárs dráma, a 
kísérletező színházi műhelyek eredményeire kíváncsiak. 
 
Fantasztikus lehetőségek birtokában vagyunk! 
 
Az eddigi gondolatok taglalása közben persze mindig hozzáfűzhetnénk, milyen kiemelt 
szempont, hogy a színház, amiről beszélünk, hol is van valójában. Nem is lehetne másutt. 
Ilyen színház csak Szegeden jöhetett létre. Az épület, a múlt, a színház és a hozzá kötődő 
társulatok nagy korszakai, emlékezetes múltja, mindez legalább olyan egyedi, mint maga a 
város, ahol e csodák megszülethettek. A város egyediségén persze nyomot kell hagynia a 
színháznak, és viszont: a helyi színháznak figyelembe kell vennie a város kisugárzását, a helyi 
kulturális erőtereket és speciális viszonyokat, az egyetemi élet nyújtotta, megújulásra sarkalló 
erőket. Azt, hogy Szeged mindig a magyar történelem kivételezett helyszíne volt is, és az is 
marad.  
 
Ez a valódi művészi felelősség. 
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NEMZETI SZÍNHÁZ – NÉPSZÍNHÁZ 
 
A Szegedi Nemzeti Színház hagyományos értelemben vett népszínház. Nem különíthető el 
sem társadalmi rétegzettség, sem anyagi helyzet, sem műfaji orientáció, sem iskolázottság 
szempontjábol olyan kitüntetett közönségréteg, melynek igényeit egyedüliként kéne 
kiszolgálnia. Ez a színház minden szegedié. 
A népszínház fogalma az utóbbi időben sajnálatosan leegyszerűsödött. Sokan a bulvárt értik 
alatta, ami ellen a leghatározottabban tiltakoznom kell. Az eredeti népszínház célja a 
magaskultúra, a klasszikus-, és kortárs dráma bevezetése volt. Szó sem volt a gondolkodást 
kikapcsoló, pusztán rózsaszín álomvilágot idéző, üres szórakoztatásról. Éppen hogy az élet 
konfliktusaival, problémáival szembesítő, egyben ismeretterjesztéssel a kulturális nívót is 
emelő, ha úgy tetszik „népművelő”, tehát tartalmas szórakozásra teret adó színház a 
népszínház. 
A szegedi egyben saját társulatokkal rendelkező repertoár-színház, operaház és 
koncerthelyszín is, így vele szemben jogos az a fenntartói elvárás, hogy magas művészi 
színvonalú produktumaival a hazai színjátszás hagyományait ápolva mutassa be, tartsa színen 
a dráma-, és operairodalom klasszikusait, erejéhez mérten pedig segítse a kortárs dráma és 
opera fejlődését is. 
Röviden és közérthetően: népszínház repertoár-rendszerű működéssel, amelynek rövidesen 
védjegye kell hogy legyen a nemzetközileg elismert Szegedi Opera, a feltörekvő színházi 
társulat, és a velük együttműködő, de önálló Kortárs Balett. Erős közönségnevelő küldetés, 
különös tekintettel az ifjúság színházba szoktatására. Élő, interaktív kapcsolat a közönség 
különböző rétegeivel és a fenntartóval. Együttműködés az operát játszó magyar színházakkal, 
a régió környezetében a határon túli magyar színházakkal. Szoros együttműködés a 
társintézményekkel: a Kortárs Balettel, a szimfonikusokkal, a szabadtérivel, az Armel 
Operaversennyel és Operafesztivállal. Olyan Szegedi Nemzeti Színházat kell építenünk, 
amely kiegyensúlyozott gazdálkodásával, emelkedő művészi rangjával meghatározó értéket 
képvisel a magyar színházi életben.  
 
Miközben a színház (országosan) bulvárosodik, az opera nézőközönsége pedig (országosan) 
fogy, miközben kortárs művekre alig van közönség nem érdemes pusztán százalékokat 
javítani szemfényvesztő technikákkal. Tendenciákat kell megfordítani. Ezt azonban csak 
tudatos, hosszú távra tervezett közönségneveléssel lehet. 
 
A szegedi színház nem pusztán attól „Nemzeti”, hogy mindenkihez szól. Feladatának kell 
tekintenie elsősorban a hazai-, és világszínházi hagyományok ápolását, és kiemelt figyelmet 
kell fordítania a minőségre. Valódi népszínházzá kell érnie. Nem is lehet más egy megyei 
jogú város színháza, ahol közel és távol ő „A” színház. Népopera is kell bele! Olyan hely, 
ahol nemzeti nyelven is játszanak, igazi, intenzív színházi élményt nyújtva, nem feltétlen csak 
a vájt fülűeknek és a csak világsztárokra kíváncsi sznoboknak, hanem az embereknek. Ezt 
erős közönségnevelő programmal érhetjük el, mely a drámai műfajokban és operában is az 
ismert és népszerű klasszikusokra épül, ezáltal az iskolai művészetoktatás alapelemeit idézi 
fel és erősíti meg a nézőben. Meggyőződésem, hogy csak ezen a módon, és fokozatosan 
haladva, napi sikereken át jutunk el a kétségtelenül nehezebben emészthető, így talán kevésbé 
népszerű kortárs művek vagy ritkaságok élvezhetővé tételéig.  
Talán túl kézenfekvőnek tűnhet, amikor azt állítom, a műsorterv összeállításakor – az 
adottságok, lehetőségek és a körülmények mérlegelése mellett – figyelembe kell venni a 
Nemzeti Alaptanterv vonatkozó tartalmi elemeit is. A színház, már ha tudatosan akar értő 
közönséget nevelni, akkor a megszerzett műveltség-alapokra, az elsajátított ismeretekre kell 
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hogy építsen, azokat kell megerősítenie és továbbfejlesztenie. Éppen ezért kiemelt fontosságot 
tulajdonítok annak, hogy a színház erőteljesen nyisson a legfiatalabb, még óvodába, iskolába 
járó korosztály felé. A felnőtt generációk igényeinek kielégítése mellett, ám azokkal 
egyenrangúan. Remélhető, hogy a jövő szegedi közönsége nagy számban vájt fülű lesz, ezért 
viszont most kell elkezdenünk a következetes és átgondolt munkát. 
 
Nem csak és kifejezetten a színház, hanem mindannyiunk érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

OPERA 
 
 
 
A mostani nehéz gazdasági időszak nem kedvez a sok pénzt felemésztő színházi műfajoknak 
és különösen nem kedvez az operának.  
Pedig a szegedi operajátszás olyan hagyományos értéke a városnak, mely – háta mögött az 
Armel Operafesztivállal – arra kötelezi a színházat, hogy magas színvonalon szolgálja ki az 
operakedvelő közönséget.  
Ez a közönség pedig bizonyára nem csak évi egy-két opera bemutatóra lenne kíváncsi.  
Ha a színházba járókról már beszéltünk, gondolnunk kell a jövő fiatal, zeneértő és zeneszerető 
közönségére is, akik most még csak középiskolások, vagy egyetemisták, nem beszélve a 
legfiatalabb nemzedékről: őket is meg kell szólítanunk. 
Ez azt jelenti, hogy egyszerre kell színre vinni a klasszikus operai repertoárt, ugyanakkor a 
gyerekeket, a fiatalokat is be kell avatni a műfaj szépségeibe. 
A szokásos évi egy-két operabemutató tehát kevés. A fiatal közönség számára is lehetőséget 
kell adnunk a zenés színház egy-egy, csakis az ő számukra készült előadásának 
megtekintésére. Mi a lehetséges megoldás? Hogyan lehet továbblépni akkor, amikor szinte 
minden színház gazdasági nezézségekkel küzd?  
A kulcs az operákat játszó nemzeti besorolású teátrumok összefogásában van. 
 
Európa számos országában ma már bevett gyakorlat, hogy a hasonló adottságú színházak 
összefognak egy-egy produkció létrehozására, legyen az opera, kortárs zenés színházi 
bemutató, vagy igényesebb, drágábban, nehezebben színre vihető, ám biztos közönségsikerre 
számító operett, musical. 
A földrajzi távolság sokkal nagyobb országok esetében sem akadály, inkább az adott színház 
színpadának mérete, a rendelkezésre álló technika, az adott működési struktúra (zenekar, 
kórus, tánckar, énekesek stb.) megléte, valamint a színház hagyományosan bevált 
műsorrendje a döntő szempont, amit figyelembe kell venni. 
Az együttműködéssel mindenki jól járhat, hiszen a lehető legjobb alkotói csapatot, előadói 
gárdát kaphatja meg, ugyanakkor az anyagi ráfordítás csak a töredéke annak, mintha egyedül 
kéne megbirkózni a feladattal.  
A koprodukció lényege az, hogy előre kell tervezni legalább három évadot és legalább három 
hasonló adottságú színháznak kell megegyeznie. 
Magyarország esetében például Szeged, Debrecen, Miskolc Győr és Pécs ilyen hasonló 
adottságú városok város. Mindegyik színházban található zenekar, kórus, kisebb-nagyobb 
énekesi gárda, tánckar, ezen kívül színpadméretük, technikai felszereltségük, játszási rendjük 
is sok hasonlóságot mutat. 
 
A koprodukció elvi és gyakorlati megvalósításának főbb vonalai a következők lehetnének. 
A három színház egy-egy komplett saját produkciót mutat be,  énekesekkel, rendezővel, 
karmesterrel, koreográfussal, tervezőkkel, a saját zenekarával, énekkarával, tánckarával, majd 
a produkciók mindhárom városban megfordulnak egy-egy évaddal később.  
Az alapelv az, hogy a csere alkalmával minden színház a saját zenekarával, énekkarával, 
tánckarával és a rendelkezésére álló saját vagy vendég énekeseivel dolgozik. Tehát ami közös, 
az a díszlet, a jelmez, a rendezés, a koreográfia, s minden más egyéb megosztható kiadás.  
 
Természetesen átvehetnek egymástól énekeseket, karmestert, stb., hiszen így a betanulás 
könnyebb, a színpadra állítás kevesebb időt igényel. 
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Az együttműködés legfontosabb feltétele, hogy előzőleg közösen megállapodnak a 
bemutatandó darabokban,  az alkotók személyében (karmester, rendező, koreográfus, díszlet- 
és jelmeztervező) a szerzői jogokkal kapcsolatosan, valamint a bemutatók időpontját illetően 
legalább három évre előre. Elvégzik a gazdasági számításokat, közös produkciós és 
forgalmazási tervet készítenek, szintén három évre előre.  
  
Ha ezután minden évben rendszeresen megbeszélik a tapasztalatokat (pénzügyi háttér, 
szervezési problémák, a közönség reagálása, logisztikai feladatok, műszaki nehézségek, 
művészeti kérdések, reklám, sajtó stb.)  új produkciókban állapodnak meg, esetleg tovább 
bővítik az együttműködés körét külföldi színházakkal is, akkor a színházak közötti 
kapcsolatok új, Magyarországon eddig nem nagyon ismert távlatai nyílhatnak meg. 
 
Gyermek és ifjúsági operaelőadások:  
 
A jövő zeneértő közönségének kinevelése a mi feladatunk is.  
Egy több tagozattal rendelkező színházban elvileg minden adott ahhoz, hogy színvonalas 
ifjúsági opera előadásokat hozzunk létre, melyek kimozdulnak a színház falain kívülre, 
eljutnak olyan helyekre is, ahol eddig nem láthattak-hallhattak operát. 
 
Az operai repertoárban bőségesen találhatunk viszonylag kis előadói apparátussal színre 
vihető, élményszerűen elmesélhető, eljátszható, mindenki számára élvezhető, hallgatható 
darabokat.  
Nem szükséges bonyolult szcenikai megoldásokat alkalmazni, ha az előadási mód színes, 
játékos és élményszerű. 
 
Akár nagyszínpadon, akár kamaraszínpadon készül egy előadás, teljesen, vagy részben 
mozdíthatónak kell lennie. Szomorú tapasztalat ugyanis, hogy a települések iskolái nagyon 
sokszor azért nem tudnak a tőlük ugyan nem túl nagy távolságra lévő színházakba eljutni, 
mert a szülők nem tudják a buszköltséget kifizetni. Bartók, Kodály, Erkel és Liszt Ferenc 
országában, mely annyi kitűnő muzsikust adott a világnak, ez mindenképpen figyelmeztető jel 
számunkra. 
 
Meggyőződésem, hogy a magyar opera nem egyenlő az Ybl-palotában működő Magyar 
Állami Operaházzal. A színháztörténészek tudják, hogy a szegedi operajátszás több mint 200 
éves múltra tekint vissza. 
Szeged a hazai operajátszás megújításának jegyében, a társulatok együttműködésének 
lehetőségei, ezek módozata és gyakorlata kidolgozása céljával már két alkalommal is 
operafesztivált szervezett. 1987-ben Pál Tamás, 1995-ben pedig Kormos Tibor igazgatása 
idején gyűltek össze Szegeden a hazai operatársulatok, és a színvonalas bemutatkozó 
előadások között komoly szakmai tanácskozások folytak a hazai operajátszás jövőjéről. 
Hogyan biztosíthatóak e reprezentatív, ma is kétségtelenül világszerte népszerű – ám 
jellegéből adódóan igen drága – műfaj életben tartásának feltételei? Megnyugtatóak-e a 
személyi, műszaki, szervezeti körülmények az Operaházban és az operát játszó színházakban? 
Létezik-e az operajátszásra vonatkozó egységes, fenntartói műsorpolitika-koncepció, kell-e 
ilyen egyáltalán? Megfelelő-e a szakmai színvonal, a hangszeres, de főleg az énekes 
utánpótlás? Milyen lehetőségek adódnak az egyes operatársulatok együttműködésére? 
Ezek voltak az itt felvetett legfontosabb kérdések. Az akkori szakmai tanácskozások 
tanulságai ma is aktuálisak. 
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A cél tehát: színvonalas, viszonylag nagy szériákat játszó népopera megteremtése, mely zenei 
megvalósításban, a szereposztás és kiállítás terén kerüli a félmegoldásokat, ellenben keresi az 
operarendezés egyszerre népszerű és modern útjait, az operaszínpad látványvilágának 
gazdagságára pedig invenciózus tervezők segítségével különös hangsúlyt fektet. 
Szükség lesz a nemzetközi áramlatokban élő zenészek, énekesek, karmesterek, rendezők 
rendszeres jelenlétére is, ezt a változást például az Armel Operaverseny és Operafesztivál 
folytatása képes biztosítani. Kellenek a „nevek”, akik karakteresek, ismertek és szerethetőek, 
mint a kitűnő Gyimesi Kálmán, és a nagyszerű Gregor József volt. 
1995-ben, a fentebb már hivatkozott operafesztivál idején, a szegedi operát 19 magánénekes, 
számos „állandó” vendég, 50 fős kórus, és 15 fős tánckar erősítette, és természetesen a 
zenekar. Az akkori színvonal és az akkori rang elérése a fő cél. Évadonként legalább két-
három bemutatót kell tartani, a továbbjátszásokkal és a felújításokkal pedig a ciklus végére 
visszaépítjük a bő évtizeddel ezelőtti kb. 10 opera/évad rendszert. Természetesen mindkét 
játszóhely használatával. 
 
A szegedi közönség méretéhez igazodva, nagy szériás repertoárrendszert kell építenünk a 
Vaszy-hagyomány jegyében: a repertoár alapját a népszerű klasszikusok adják, de emellett 
feladatunknak tekintjük a ritkaságok és elfeledett remekművek gondozását is, alkalmazkodva 
a két színház méretéhez és adottságaihoz. Adott művet a neki leginkább való helyen.  
Kiemelten fontos – csakúgy, mint a kortárs művek, ritkaságok esetében –, hogy évadonként 
legalább egy, gyerekközönségnek szánt – a klasszikus mű húzott, dramatizált, esetleg narratív 
betétekkel kiegészített – változattal is előálljunk. A színházi közönség utánpótlásának tudatos 
nevelését általában is fontos feladatnak tartom, ám az operaközönség utánpótlását még ennél 
is fontosabbnak. 
Nagy értéknek tekintem Szeged opera-életének civil oldalát, az Operabarátok Egyesületét. Ők 
a zeneértő kultúrközönség magja, akik életben tartják a műfajt. Megbecsülésüket ehhez kell 
mérni. A színház vezetésének segíteni kell rendezvényeiket, és velük együttműködve arra kell 
törekednie, hogy tagokkal és szimpatizánsokkal, a fiatal korosztállyal is folyamatosan 
bővüljenek.  
 
Ez ügyben mélyen egyetértek Kesselyák Gergely gondolataival, aki szakmai partner lehet a 
fentebb már említett, operajátszás terén tervezett nemzeti színházi együttműködésben is. 
„Az operaélet felelős vezetőinek feladata, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is 
megakadályozzák az operakultúra térvesztését. Nem az a dolgunk, hogy a szűkös 
lehetőségeket elfogadva lejjebb szállítsuk igényeinket, hanem az, hogy a problémákat föltárva, 
megértve, konstruktívan együttműködve formáljuk a körülményeket olyanná, hogy egy 
meggyőződésünk szerint jó koncepció megvalósulhasson. A világban akkor töltjük be 
hivatásunkat, ha az általunk csodált műfaj szépségeit minél több emberhez sikerül 
eljuttatnunk, minél több ember életét sikerül egy kicsit tartalmasabbá, szebbé tennünk. Azon 
kell dolgozni, hogy lehetőségünk legyen erre.” 
 
A magyarországi operaélet problémáinak megvitatására, a megoldásokhoz szükséges 
egyeztetések, kompromisszumok kialakítása céljából szeretném megszervezni a harmadik 
szegedi operafesztivált, amelyen az 1995-ös opera-találkozó mintájára az operát játszó hazai 
színházak mutatkoznának be egy-egy előadással, miközben az operaéletet alakító 
színházvezetők és szakemberek szakmai tanácskozásokon vitathatnák meg a hosszútávú 
együttműködés lehetőségeit. 
 
Az általam tervezett program alapja tehát az évadonkénti legalább két bemutató, ami 
kiegészül egy gyerekközönségnek szánt operaváltozattal, alkalmanként ugyancsak 
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gyerekközönségnek szánt zenei matinékkal, továbbá a második évadtól, szintén évadonként, 
egy kortárs-, vagy opera-ritkasággal. A repertoár folyamatosan bővül, évadonként a 
bemutatókkal, továbbjátszásokkal és felújításokkal együtt a ciklus végére szezononként tíz 
opera kerül színre.  
Szoros együttműködést kell kialakítani színházi társulattal, különös tekintettel a tervezett 
évadonkénti egy operett/musical bemutatóra, mely – a zenei megoldás színvonalát emelendő 
– magánénekesekre, színpadi mozgásban tehetséges kóristákra is épülhet. Énekelni magas 
színvonalon tudó színészekre, ugyankkor intenzív színpadi jelenlétre képes énekesekre 
egyaránt szükség lesz. 
A korábban összevont zenekar a jelen felállásban garancia a lehető legmagasabb színvonalra. 
A szimfonikusokkal, mint önálló intézménnyel, a napi munkakapcsolatot problémamentesen 
kell megszervezni. 
E téren nélkülözhetetlennek tartom Gyüdi Sándor szakmai felkészültségét és 
szervezőkészségét. 
Az énekkar első számú bázisa egy komoly operaműhelynek. A nehéz körülmények ellenére a 
szegedi énekkar profi, alkalmazkodó, gyorsan tanuló, gazdag repertoárral és hatalmas 
színpadi rutinnal rendelkező együttes. Figyelemmel kell lenni ugyankkor mind a női-férfi 
arányra, mind a hangfekvések egyensúlyára. 
Az önálló tánckar talán legnagyobb problémája, hogy hiányzik az intézményen belüli 
elismertségük és megbecsülésük mind erkölcsi, mind anyagi értelemben. Célom a tánckar 
erősítése, a lehetőségek függvényében akár bővítése is. Színvonalas képzésre is szükség lesz, 
mert a színházi műfajok közötti átjárhatóság elve sokoldalú táncosokat kíván. 
Erősebb együttműködést kívánok kialakítani a szegedi Zeneművészeti Főiskola Ének 
Tanszakával. Elképzelésem szerint a végzős hallgatók vizsgaelőadásait – a szaktanárok 
vezetésével – a színházban rendezhetnénk meg, a tehetséges hallgatók pedig – szintén 
szaktanári javaslatra –, az operatársulat előadásainak kisebb szerepeiben, rendszeresen 
felléphetnének. 
 
A szakmai elismertségre pedig kifejezetten törekszünk az opera esetében is. Figyelünk kell a 
szakkritikára. Fel kell hagyni a színházi világban amúgy divatos, mesterkélten hanyag 
legyintgetésekkel. Igen, azt akarjuk, hogy írjanak rólunk, fesztivál-meghívásokat is akarunk, 
hogy megmutathassuk magunkat az ország színe előtt, sőt, a külhoni közönségnek is.  
 
 
Szeged külföldön is keresett árucikkévé kell fejlesztenünk az operát. 
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DRÁMAI TAGOZAT – PRÓZAI HELYZET 
 
 
 
Fájó, de az utóbbi időben kevés híres, karakteres, az országos szakmai figyelmet szeged 
irányába fordító színházi előadásról hallottunk. A premierre kerülő színművekből nehezen 
olvasható ki valamiféle összegzésre alkalmas irány, hitvallás, koncepció. Úgy véljük, sok 
esetben csak a rendezői választás, vagy az adott társulati összetétel határozta meg a 
bemutatókat. A legritkább esetben volt összefüggés a nagyszínház és a kisszínház 
előadásainak darabválasztásai, művészi megvalósításai között. 
 
 
Folyamatos frissítés kell tehát, nem elsősorban a társulatban, hanem a gondolkozásmódban, 
rendezőkben, az előadások formavilágában, a kezdeményezések sokszínűségében. Nem lehet 
olyan bemutató, amely ne akarna valami újat értelmezésében, világlátásában, 
formakeresésében vagy színészvezetésében. 
 
Kellenek az „arcok”, a társulat oszlopai, akikre mindig számítani lehet. Ők egyrészt 
megvannak, itt vannak – de a színházat képviselő karakterük még nem épült fel a közönség, 
szélesebb értelemben a város vagy akár az ország számára. A szó jó értelmében vett sztárokat 
kell nevelnünk, ám sztár nem pusztán önmagától lesz valaki, hanem azért, mert a 
kommunikációs szakemberek tudatosan, szakszerű munkával megformálják, a nyilvánosság 
számára láthatóvá teszik különleges személyiségét. 
A szerződtetések során ki kell tölteni a drámairodalom klasszikus hagyományaiból ismert 
karaktereket is, a megfelelő művészekkel. A cél az, hogy ne legyen szerepkör-hiány vagy 
egy-egy karakter esetében túlzó többlet. Fontos, hogy a kiválasztott darabok bemutatóit 
mindig a saját társulatra, nem pedig vendégekre kell alapozni. Ugyanis a társulatot nem csak 
fenntartani, de foglalkoztatni is kell – fejlődésük másként hogyan várható? –, emellett ezt 
kívánja az ésszerű, biztonságos színházi működés is. 
 
Az utóbbi évadokban sajnos csökkent a felnőtt bérletesek száma. Az elpártolt nézőket vonzó 
kínálattal kell visszahódítani. Előbb vígjátékkal, zenés bemutatóval, klasszikus, valamely 
okból ismert, bizalmat keltő darabokkal, majd a sikerek húzóerejét felhasználva fokozatosan, 
lépésről lépésre az ismeretlenségük okán esetleg kevésbé vonzó kortárs művekel. A 
nyilvánvalóan útkereső színházi kísérleteket kezdetben nem bérletezzük be, nem 
kényszerítjük azokra a nézőkre, akik amúgy esetleg vonakodnának azokat megtekinteni. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a romló gazdasági helyzetben a családok és a színház iránt 
érdeklődők kultúrára költhető keretei is csökkenek, s a potenciális vásárló bizony megpróbál 
biztosra menni. Nem ruház be olyan termékbe, amely nem hozza meg garantáltan a remélt 
hasznot, vagyis az ígéretes és élménydús színházi estét. 
 
Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra – nem csak a legkisebbekre – a nekik célzott mese-
darabokkal, a klasszikus, örökéletű művek és a kortárs drámák számukra is érthető 
interpretációjával. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok a színházban nem egyszerűen 
kikapcsolódást és némi művelődést keresnek, hanem a közösségben megtapasztalt élményt, a 
mindennapi gondjaikban való eligazítást, problémaérzékenységet, és főként igazmondást 
várnak el tőlünk. Átélhetővé, általuk is szerethetővé kell tennünk a társadalmi és kulturális 
értékeket.  
Úgy gondoljuk, hogy a nekik szóló előadások esetében különös figyelmet kell szentelnünk a 
rendezők és az előadásmódok kiválasztására. Nem elsősorban a bevált, és megfelelésre 
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törekvő színházak ideája itt a cél, inkább azon alkotók bevonása akik a fejlődést keresik a 
színházi szakmán belül. Mernek újítani. Persze nem érthetetlen és emészthetetlen módon, 
hanem a kor és a fiatalabb generációk változó befogadói igényei által diktált elvárásokon és 
lehetőségeken belül. Amikor pedig klasszikus vagy hagyományosabb formákat keresünk, 
igyekeznünk kell olyan magasra emelni a mércét az előadás igényességével, hogy ahhoz 
minden feladatkörben csak és kizárólag maximális felkészültséggel lehessen odaállni.  
 
A program az évadonkénti vígjáték, zenés-, (operett vagy musical), klasszikus-, kortárs darab, 
és két gyerek-, illetve diák-közönségnek szánt előadás bemutatására épül, ezekhez társulnak a 
kísérleti darabok. Ez az a keret, amelyet két játszóhelyen, (az operatagozat és a Kortárs Balett 
előadásaival párhuzamosan) optimális előadás-számmal kell kitölteni. Ez első ránézésre 
inkább populárisnak tűnik, de vállaljuk. A közönség összetételét és várakozásait tekintve úgy 
látjuk, hogy egyrészt igen erősen indokolt az ízlésformálás, a közönségnevelés – ám 
másrészről csak óvatosan, lépésről lépésre haladhatunk. Ezért a népszerű műfajok sikerére, az 
így elnyert bizalomra építhetjük fel előbb a klasszikusok bemutatóit, majd azok sikerével 
tovább erősödve jutunk a modern, a bevált színházi formákat olykor feszegető, kortárs 
darabokig. 
 
A dramaturgiai munka jelentős erősítését tervezzük. Főként az előadások kiválasztásában, a 
műsortervek összeállításánál, ahol nagyobb figyelemmel kell lenni a társulat összetételére, 
hisz főként a meglévő társulatra kiosztható darabok kellenek. Egyúttal a rendszeres 
foglalkoztatás kívánalmát is szem előtt kell tartanunk, továbbá a színházi értékesítés 
impulzusait, a nézői csoportok elvárásaira vonatkozó előjelzéseit, a már bemutatott 
produkciók fogadtatását. A művészeti vezetés és az értékesítés napi, élő kapcsolatát kell 
megteremteni.  
 
Célunk, hogy ne pusztán rendezői álmokat, színész jutalomjátékokat állítsunk repertoár 
rendszerbe, hanem egy-egy évadot átfogó koncepció adja meg a bérlet-, és bemutatórendszert. 
Ez többlépcsős folyamat, amely sajátos szakmai megközelítést igényel, s mindenképp 
alkalmas a nézői igények formálására.  
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A SZÍNÉSZ – A JÁTÉK – A BEFOGADÁS MŰVÉSZETE 
 
 
A színház legkonvencionálisabb értelmezésben az a hely, ahol a játszó megszemélyesíti a 
figurát, mely aktusnak tanúja a néző. Jobbára mások által kitalált történetet mutatnak meg a 
képzeletbeli figurák bőre bújt színészek, azt feltételezve, hogy valamilyen módon, az 
eseményekben vagy valamelyik szereplőben, a néző magára ismer. Ez a felismerés a benne 
lévő feszültséget feloldja, ráismer a magával, másokkal, a szereplővel és a mellette ülővel 
való azonosságára, a felszabadító élmény pedig építően hat rá. 
 
Két színésztípus létezik a pszichológia-professzor és színházi dramaturg, néhai Popper Péter 
szerint. Az egyik a született komédiás. Ő az, aki mások bőrébe bújik, és ezt nagyon is 
szívesen teszi. Mindig pontosan tudatában van annak, hogy alakít valakit, aki nem azonos 
önmagával, de számára ez egyáltalán nem okoz problémát. A közönség szereti, sikere van, 
sokszor direkt az ő kedvéért mennek az előadásra, és a kritika elismeri.  A másik színésztípus 
a varázsló. Számára a szerep azt a kérést jelenti: sikerül-e magában életre keltenie olyan 
személyiség lehetőségét, amilyet a szerep követel? Vagyis ő lényegül át másvalakivé. Ennek a 
típusnak az a színészi tragédiája, hogy gyakran a legsikeresebb alakítása is evidenciaként hat, 
ugyanis a szerep, amivé átlényegült, pontosan olyan mint a játék folyamán ő maga. Ezért a 
közönség egy része egyszerűen átsiklik a teljesítményén, mert természetesnek veszi, éppúgy, 
mint az empátiára gyakran képtelen kritika. Pedig művészi munkája valójában heroikus. 
 
Amit a színész művel – mind a komédiás, mind a varázsló –, az a teremtés művelete. A néző 
szeme láttára új valóságot, a hétköznapitól eltérő minőséget hoz létre. Azáltal, hogy beleél, 
tulajdonképpen teremt. Ez a tevékenység pedig, mivel Istent idézi, mindig mágikus rítus, 
amelyre csak a kiválasztottak jogosultak. A színházi terepen csak az igazi tehetség, az igazi 
művész felvértezett a teremtés képességével.  Emiatt a színészmesterséget nem lehet pusztán 
tanulni – bár igen sokat kell tanulni hozzá –, mert nélkülözhetetlen hozzá a legfontosabb 
adottság: a tehetség. Csak a tehetség válhat művésszé. Művésszé, aki képes átlátni és láttatni a 
valóságot. 
 
Ebben az értelemben a színművész egyben morális lény is. A színházat, és benne önmagát 
nem tekintheti másnak, mint az élő társadalom olyan intézményesült terepének, mely a 
folyamatosan változó valóságban élő ember sorsának, viselkedésmintáinak demonstrálására 
szolgál, ezzel eligazodási pontokhoz segít, irányt mutat. Azzal, hogy estéről-estére a színpadra 
áll, tulajdonképpen részt vállal a közös jövőről szóló diskurzus keretében a jelen kritikájából. 
Magától értetődően és tudatosan a gyengék, az elesettek, a rászorulók mellett foglal állást, 
mert ha nem így tesz, akkor tevékenysége merő narcisztikus esztétizálás. 
 
A színészet, amellett, hogy adottság (tehetség, intuíció, hajlam, képesség, kitartás, szorgalom 
és lemondás), ráadásul még mesterség is. Annak a megtanulása, hogyan „engedjük ki a 
szellemet a palackból”, de annak is, hogyan küldjük vissza oda.  Hogyan viszonyul a színész 
saját személyisége a figura (a szerző által életre keltett, de a rendező által mindig 
valamennyire átformált) személyiségéhez? Képes-e egy tőle idegen, akár a saját, meglévő 
személyiségétől eltérő, szélsőséges esetekben frusztrált, agresszív, neurotikus, netán sérült 
személyiség jellemző jegyeit a szerep kedvéért a sajátjává tenni? Hogyan hat ez vissza rá? 
Egyszerűbben fogalmazva: ha őrültet kell játszania és ez remekül sikerül, akkor ő maga is 
megőrült? Ez a leggyakoribb dilettáns kérdés, aminek jogosságát viszont el kell ismernünk. A 
válasz az, hogy éppen a szabályozott keretek kijelölése a mesterség, ami megtanulható. Bár a 
színészet mágia, amennyiben a megidézett meg is jelenik – de olyan, ami a megfelelő 
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mederben fut, rejtetten ugyan, de konstruált és szabályos; és annyiben illúzió is, amennyiben a 
tudatos színészi fegyelem láthatatlan és folyamatos jelenléte mindig megakadályozza a teljes 
azonosulást a megidézettel. 
 
A beleélés testvére a színészi jelenlét. Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára 
vonja a figyelmünket. A másiknak tripla szaltót ugorva sem sikerül ugyanez. 
Mi ez a különbség? Mit jelent biológiailag, kémiailag, pszichikailag, fizikailag? A sztár 
kézjegyét? Egyéniséget? A választ minden színház-teoretikus kutatta, ám közmegegyezéssel 
elfogadott értelmezés létrejöttéről egyáltalán nem beszélhetünk.  
A legtöbben aurának tartják, ami nem passzív, hanem a teljes környezet felé erőteljes 
energiahullámokat sugároz. Idealista lévén, a színészi jelenlét valóságának a magam részéről 
elfogadom az aura-elvét, amit lelki eredetű energia-kisugárzásnak tartok. A színészi jelenlét 
eszerint nem pusztán fizikai – bár a színházi előadás létrejöttének ez is elengedhetetlen 
feltétele –, hanem a fogalom mentális tartalmát jelenti. A fizikai jelenlét ugyanis még messze 
nem elegendő: hiába van jelen egy színész a színpadon, ha hiányzik az a bizonyos kisugárzás, 
akkor nincs jelenléte. 
 
A színpadi jelenlét, bár a színész személyiségén, a tehetségen alapul, lényegében konstruált 
erőtér, amelyben a színész és szerep egyé válásának illúzióját, együttműködésük harmóniáját 
kell megteremteni. Ez csak a színész nagyfokú koncentrációjával lehetséges. 
Sztanyiszlavszkij ezt úgy fogalmazta meg, hogy a színésznek az a feladata, hogy az alakítás 
kiindulásaként a „nyilvános egyedüllét” állapotát teremtse meg önmagában. Ez a 
koncentráció, a belső figyelem tudatos irányítása, olyan felfokozott tudatállapot, amelyben 
minden, ami lényegtelen, megszűnik létezni. Mihail Csehov, továbbfejlesztve 
Szatnyiszlavszkíj módszerét, e tudatállapot eléréséhez egész gyakorlatsort fejlesztett ki, 
amelyet mások átvettek vagy tovább variáltak. 
A cél, hogy ez a koncentráció a társulat többsége számára a sok-sok gyakorlás eredményeként 
bármikor, a lehető legrövidebb idő alatt elérhetővé váljon. 
 
Az, hogy a beleélés valamiféle játék, szoros kapcsolatban az arisztotelészi „utánzással”, nem 
igényel részletes bizonyítást, így csak egy rövid kitérőt a játék mibenlétére. 
Huizinga, a kiváló holland történész, 1938-ban nagyszerű könyvet írt arról, hogy a játék 
milyen fontos szerepet töltött be az emberi civilizáció történetében. Bár jól ismerte a 
különböző fiziológiai, biológiai, pszichikai és szociológiai játékelméleteket, nem ezek 
hipotéziseiből indult ki. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy minden emberi 
tevékenységet, és általában az egész emberi civilizációt mindig és mindenütt áthatotta a játék 
szelleme. „A rítus a szakrális játékból nőtt ki, a költészet a játékban született, és mindenkor a 
játék táplálta, a zene és a tánc színtiszta játék volt.[…] Végül is meg kell állapítanunk, hogy a 
civilizációt, korai korszakaiban, játszották. Nem úgy jön a játékból, mint ahogy egy csecsemő 
az anyaméhből: a civilizáció játékban és játékként születik, és sohasem hagyja el azt. Az igazi, 
tiszta játék a civilizáció egyik fundamentuma.”  
 
A játék szakrális, mert újra és újra bemutatja a teremtést, vagy mondhatjuk úgy is, Isten 
kozmikus cselekedetét másolja. Lehetővé teszi emellett, hogy az ember kilépjen a 
hétköznapokból, túllépjen az élet mindennapi szükségletein, legyőzze az anyagi világ 
determinizmusait, és átlépjen a spiritualitás, a szabadság, az autonómia, a tisztesség és a 
méltóság szférájába, a hétköznapokból az ünnepbe. 
Ez történik a színházban is estéről estére, amennyiben a játéknak van morális hitele.  
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A színházi játék, az előadás olvasata, értelmezése, dekódolása közös és egyéni elemekből áll 
össze. 
A mai ember általában, amikor a műalkotáshoz közelít, a művésztől indul el. Mi lehet annál 
fontosabb, amit a művész, a mű alkotója mond? Ezért van az, hogy többnyire művészeket 
interjúvolnak, nem pedig műveket elemeznek. Holott bármilyen műalkotás esetében 
háromféle üzenetet tartunk számon. Az első a művész üzenete, a második a műé, a harmadik 
pedig a mindenkori műélvezőé. Az, amit a műből ő maga kiolvas. 
 
A művész sohasem teljes tudatossággal alkot, hanem művészi tudatossággal, ahol az intuíció, 
az ihlet igen nagy jelentőségű. Lényegében az „vezeti a kezét”, ahogy mondani szokták az 
ihletett révületben történő alkotásról, ami egyén fölötti, a személyiségnél több, magasabb 
rendű szellemi valóság, ezért nincs is teljesen a művész tudatának ellenőrzése alatt. Így fordul 
elő, hogy maga a mű gyakran többet mond, mint a művész. 
 
A reneszánsz óta közkedvelt toposz a színház, mint a valóság tükre, a tükör viszont a 
pillanatnyi és pontos reprodukció eszköze és emblémája. A színpadi valóság-tükörkép 
létrejöttekor tudjuk, hogy az nem egy irányban, hanem oda-vissza tükröződik. A valóság képe 
visszahat a valóságra – a nézőre és játszóra –, ezáltal, furcsa módon, meg is változtatja azt. Ez 
a színház varázslata, a mágia, feszültségek és lüktető energiák, amelyek képesek a 
változtatásra miközben maguk is folyamatosan változnak.  
 
A tükör azonban csak hasonlat, ami tulajdonképpen nem is túl pontos. Azt feltételezi, hogy az 
előadás, miközben felmutatja a valóság tükörképét, valami egyértelműt, mindenki számára 
egyformán értendőt állít. Pedig erről szó sincs. Az előadásnak vannak pillanatai, amelyeket 
minden néző egyformán ért, ám a legtöbb pillanata mindenki számára mást jelent, valami 
egyénit, valami speciálisat, valami semmi mással össze nem téveszthetőt. Ez így is van 
rendjén, ha az előadás az alkotók tehetsége és munkája nyomán rendezett egységben áll össze, 
és ezt a rendezettséget a befogadó – akár mindegyikük másképp – érzékeli. Ekkor sejlik fel, 
hogy a valóság tükörképe, amit az előadásban látunk, tulajdonképpen nem más, mint egy 
mintázat, aminek fő vonalait, csomópontjait mindnyájan ugyanott látjuk, de mellékvonalainak 
megrajzolása és a köztes terek kitöltése egyéni: mindannyiunk szabad asszociációira van 
bízva. 
Ezért mondja sok színház-teoretikus és gyakorló színházcsináló, hogy a színházi munkában a 
kiállított előadás csak a kezdet. A magas színvonalú színház sosem a bemutatott történet 
„igazi” jelentését sulykolja, ebben az értelemben nem pusztán tükörkép, hanem olyan minta-
szerkezet, ami lehetővé teszi a néző számára, hogy a történet kapcsán a saját életére 
vonatkozó kérdéseket tegye fel önmagának. 
 
Sokat ismételt közhely, hogy a színházi mű bemutatása mindig egy meghatározott, egyszeri 
közegben jön létre, ezért maga az előadás ugyanabban a formában mindig 
megismételhetetlen. Az idő függvényében ugyanis folytonosan változik a közeg, ennek 
megfelelően változnak a résztvevők, minden színész és a közönség minden tagja, változik 
fizikai és mentális állapotuk. Az élmény komplex, a színészi játék eredményeként létrejön a 
közösen átélt izgalom, fájdalom, részvét, félelem, vagy épp ellentétes irányban a 
felszabadultság, a nevetés, az öröm, a megkönnyebbülés kollektív élménye, mely mellett 
fontos szerepe van a meghatározhatatlan egyéni olvasatoknak is. 
 
A színház az a tér, idő és helyzet, amikor az ember valaki máson keresztül önmagára reflektál, 
mintegy idegeneként, másik emberként, pontosabban a másik ember – a színész – szemével 
látja önmagát, saját sorsát és viselkedését. A színház az emberi lényeget, annak egy adott 
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állapotát jeleníti meg – aminek dekódolása, ahogy erről korábban már volt szó, természetesen 
minden egyes néző számára más –, ebben az értelemben történik mindig identitásképzés és 
identitásváltás a színházban. Ezért mondja Erika Fischer-Lichte, hogy a színház a határátlépés 
tere. Magától értetődően a magas színvonalú színházról van itt szó, ahol az esztétikai minőség 
hatására a néző számára valóban megnyílik a határátlépés lehetősége. Hogy megtörténik-e, az 
már más kérdés. Munkánk során alig tudhatunk valami egy előadás nézőben gerjesztett 
pszichés következményéről, de ez már nem pusztán a színházon, hanem a nézőn is múlik, 
meg azon is, hogy különböző kultúrák és különböző történeti korszakok színházai mindig 
más-más módon kínálják az identitásváltás – a határátlépés – lehetőségét. 
 
Egy biztos: ha a művész morális lény, az előadás szükségszerűen morális állásfoglalás. 
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ÉVADTERV 
 
 
 
A pályázati kiírás évad-, és produkciós terv bemutatását írja elő, azonban jelen pályázat 
írásakor, a színházi évad felénél, még a tavaszi szerződtetési időszak és a 2014 évi 
költségvetés elfogadása előtt, erről felelősen – komolyan vehetően, számon is kérhetően – 
szakmaiatlan lenne nyilatkoznom. Nem látni még sem az évad költségvetését, sem a 
társulatok összetételét, sem azokat az idei sikerprodukciókat, amelyeket feltétlenül tovább kell 
majd játszani. Előttem áll még a színházzal, a társulattal, a körülményekkel, a 
törzsközönséggel való ismerkedés, számos egyéb adottság felmérése, és szükséges feltétel 
kialakítása. Ezért az itt felsorolt művek legfeljebb arra alkalmasak, hogy szándékainkat, 
irányultságunkat illusztrálják. 
 
Fő irányként arra kell törekednünk, hogy a repertoár építését a tradicionális műveltség-alapok 
és az iskolában megszerzendő ismeretek figyelembe vételével végezzük.  
Mivel színházunk középpontjában a színész áll, ezért a tervezés másik fontos szempontjának a 
társulatépítést tartom.  
A drámai művek által támasztott követelmények alakították ki a hagyományos színházi 
szerepköröket. Ezekben a szerepkörökben a jelenlegi társulat néha hiányt mutat, néha 
túlkínálattal küzd. Fontos, hogy ezek az arányeltolódások kiegyenlítődjenek, és a hiányos 
szerepköröket kiegészítsük. Ezután indítható el az a tervezési folyamat, mely a feladatok 
arányos elosztásával biztosítja a társulat kiegyenlített szakmai fejlődését. A főigazgató és a 
művészeti igazgató fontos feladata tehát a társulati létszám szerepkörök szerinti 
optimalizálása. 
A színház missziójában foglalt alapfeladatának, és a társulatépítés szempontjainak megfelelő 
repertoárban szerepeltetni kell a klasszikus magyar opera-, és drámairodalom ismert darabjait, 
hogy azok a mindenkori középiskolás-egyetemista ifjúság számára folyamatosan elérhetők és 
élvezhetők legyenek. Azt a 8-10 magyar klasszikus színpadi művet, ami egy magyar fiatal 
általános műveltségéhez elemi módon hozzátartozik. Az a generáció, amelyik tanulmányai 
során éppen az adott műhöz érkezik, magától értetődően tekinthesse meg azt a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 
Különös figyelmet szánunk az operára. Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy az operairodalom 
klasszikus, ismert és kedvelt művei repertoáron legyenek, másrészt ugyanilyen fontos a 
kortárs opera színrevitele. Ez az irány kétségtelenül kevésbé vonzó, a művek befogadása talán 
komolyabb szellemi-intellektuális erőfeszítést igényel, de a feladat sikeres elvégzéséhez 
segítségül kínálkozik az Armel Operaverseny és Operafesztivál, amelynek szegedi bemutatói 
talán „továbbvihetők”, és gazdagíthatják a repertoárt. 
 
Pár példa a lehetséges szerzők és művek vonatkozásában: 
 
Giuseppe VERDI: Nabucco, Macbeth,  Rigoletto, Traviata, A trubadúr, Don Carlos, Falstaff; 
Georges BIZET: Carmen,  
Wolfgang Amadeus MOZART: Don Giovanni, Figaro házassága, Varázsfuvola; 
Giacomo PUCCINI: Bohémélet, Tosca, Pillangókisasszony, Turandot, Gianni Schicchi; 
Ruggero LEONCAVALLO: Bajazzók,  
Pietro MASCAGNI: Parasztbecsület; 
ERKEL Ferenc: Hunyadi László, Bánk bán;  
PETROVICS Emil: C’est la guerre, Lysistraté; 
továbbá az ARMEL Operaverseny és Operafesztivál kortárs operái. 
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SZABÓ Magda: Abigél;  
TAMÁSI Áron: Ősvigasztalás;  
SARKADI Imre: Oszlopos Simeon; 
SZERB Antal: Utas és holdvilág;  
KOSZTOLÁNYI Dezső: Édes Anna;   
MIKSZÁTH Kálmán: Új Zrínyiász;  
BORNEMISSZA Péter: Magyar Elektra;  
CSOKONAI Vitéz Mihály: Karnyóné; 
MÓRICZ Zsigmond: Rokonok;   
BABITS Mihály: A gólykalifa;  
ÖRKÉNY István: Egypercesek;  
MÁRAI Sándor: Eszter hagyatéka; 
OTTLIK Géza: Iskola a határon;  
MOLNÁR Ferenc: Pál utcai fiúk; A Testőr, Üvegcipő; A doktor úr, Játék a kastélyban; 
MADÁCH Mihály: Az ember tragédiája;  
SHAKESPEARE: Rómeó és Júlia, Macbeth, Lear, Vízkereszt, Makrancos Kata, III. Richard; 
MOLIÈRE: Tartuffe, A fösvény, A mizantróp, Képzelt beteg, Tudós nők, Don Juan; 
CALDERÓN: A nagy világszínház, Az élet álom;  
Lope de VEGA: A kertész kutyája;   
Garcia LORCA: Bernarda Alba háza, Yerma;  
Peter SCHAFFER: Amadeus, Jonadáb;  
Mihail BULGAKOV: Álszentek összeesküvése, Zója lakása, Bíbor sziget, A Turbin család; 
 
GOLDONI: Csetepaté Chioggiában; 
Woody ALLEN: Játszd újra, Sam! ; Semmi pánik; New York-i komédia; 
Giulio SCARNACCI - Renzo TARABUSI: Kaviár és lencse; 
Sean O’CASEY: A kezdet vége; 
Georges FEYDEAU: Zsákbamacska, Az úr vadászni jár, Esküvőtől válóperig; 
Neil SIMON: Furcsa pár; 
RIDEG Sándor: Indul a bakterház; 
Jaroslav HAŠEK: Švejk. 
 
KÁLMÁN Imre: Marica grófnő, A cirkuszhercegnő; 
LEHÁR Ferenc: A víg özvegy, Luxemburg grófja, A mosoly országa;  
EISEMANN Mihály: Egy csók és más semmi, Meseáruház, Fekete Péter, Bástyasétány 77; 
ÁBRAHÁM Pál: Bál a Savoyban; 
FÉNYES Szabolcs: Maya, Sok hűhó Emmiért; 
és a szegedi HUSZKA Jenő főbb művei: Bob herceg, Lili bárónő, Mária főhadnagy. 
Andrew Lloyd WEBBER: Az operaház fantomja, Evita,  
Tim RICE - Elton JOHN: Aida; 
Frank WILDHORN: A vörös pimpernel;  
PRESSER-SZTEVANOVITY-HORVÁTH: A Padlás; 
SZÖRÉNYI-BRÓDY: István, a király; 
DÉS – GESZTI - BÉKÉS: A dzsungel könyve; 
Alan Jay LERNER - Frederick LOEWE: My Fair Lady;  
Mel BROOKS - Thomas MEEHAN:  Producerek;  
Jim STEINMAN - Michael KUNZE: Vámpírok bálja; 
James RADO-Gerome RAGNI-Galt MACDERMOT: Hair. 
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KOPRODUKCIÓK – KOOPERÁCIÓK 
 
 
Hasznos és mindegyik fél számára gyümölcsöző lehetőség rejlik a koprodukciós 
együttműködésekben. Mint ezt már említettük, Európa számos országában bevett gyakorlat, 
hogy a hasonló adottságú színházak összefognak egy-egy produkció létrehozására, esetleg 
hosszabb távú együttműködést alakítanak ki. Az együttműködéssel mindenki jól járhat, hiszen 
minőségi alkotói, előadói gárdával dolgozhat, ugyanakkor a bekerülés ebben az esetben csak 
töredéke annak, mintha egyedül birkózna meg a feladattal.  
 
A koprodukció minimális feltétele, hogy legalább két hasonló adottságú színház legalább két 
évadot előre tervezzen, és egyezzen meg a bemutatandó művekben, az alkotókban és egyéb 
feladatmegosztásban. 
 
Magyarország esetében például, Szegedhez viszonyítottan, Debrecen, Miskolc, Pécs és Győr 
lehetnek ilyen hasonló adottságú városok. Mindegyik színházban található zenekar, kórus, 
kisebb-nagyobb énekesi gárda, tánckar, ezen kívül színpadméretük, technikai felszereltségük, 
játszási rendjük is azonosságokat mutat. 
 
Érthető módon, a leggazdaságosabb, ha a legmagasabb költséggel járó produkciókat hozzák 
létre együtt a színházak, hiszen a zenés színdaraboknál jelentkező költségek nagy terhet rónak 
a színházakra, azonban ezzel a megoldással, még a megtérülési pont elérése is lehetségessé 
válhat.  
 
A stúdió előadások tekintetében is érdemes lehet kialakítani együttműködést, mivel itt a 
várható előadásszám a bemutatás költségéhez képest viszonylagosan alacsony. Kooperáció 
illetve előadáscsere esetén a bekerülés költsége a két színház között egyenlően oszlik el, a 
várható előadásszám pedig akár a duplájára is emelkedhet. A végeredménnyel a színházak és 
művészek is egyaránt elégedettek lehetnek, hisz előadásszámuk és a megszokott közegen 
kívüli ismertségük nő. 
Elsősorban a Magyar Teátrumi Társaság tagszínházaival együttműködve tervezzük, hogy 
évente koprodukcióban mutatunk be két zenés darabot – lehetőség szerint egy operát és egy 
musicalt vagy operettet –, melyet mindkét színház bérletes előadásként játszik majd az évad 
során. 
 
További lehetséges együttműködési terület lehet a marketing- és kommunikációs tevékenység 
összehangolása, valamint a színház működtetésével kapcsolatos egyéb tevékenységek 
koordinációja (gyártás, szállítás, tárolás, multimédiás feladatok, nyilvántartás, stb.). 
 
A vidéki nemzeti színházi hálózattal való természetes szövetségek mellett erősíteni kell a 
fővárosi megjelenéseket is. Szegednek hangsúlyosan kell megjelenni az ország kulturális 
térképén, s ehhez jó lehetőség a Nemzeti Színházzal építhető sokrétű együttműködés. 
(Vidnyánszky Attila támogatói nyilatkozata mellékelve.) 
 
Az operajátszás terén kézenfekvő a Magyar Állami Operaházzal való együttműködés is. Az 
ezzel kapcsolatos egyeztetések elindultak. Konkrétumok szintjén az ottani vezető pályázat 
lezárta után következhet a továbblépés. Egy dolog biztos: mindkét ház érdekelt lehet az 
erőforrások megosztásában és optimálisabb kihasználásában. Az Ybl-palotában végbement 
strukturális átalakítások pedig rengeteg fiatal tehetség előtt nyithatják meg a Szegedről 
Budapestre és a fővárosból Szegedre vezető utat. 
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A lehetséges kooperációk közt talán a leghangsúlyosabb a helyi együttműködések terepe. 
Szeged kulturális vezető szerepének egyik motorja lehet a REÖK, a Szegedi Szabadtéri 
Játékok és a Szegedi Nemzeti Színház közötti hosszútávú együttműködés. Tudvalévő, hogy 
két intézmény összefogásához gyakran kevés az egymásrautaltság. Ehhez több kell. 
Elengedhetetlen a vezetői szándék, a párbeszédre való nyitottság és készség. A színház 
történetében sok vezető sokféle taktikát alkalmazott ezen a téren, több-kevesebb sikerrel. Itt 
az ideje, hogy a két intézmény önállóságának és dinamizmusának megtartása mellett, a 
kényszerű egymásrautaltságon messze túlmutató együtműködés tegye még hatékonyabbá a 
munkát és a város által befektetett erőforrások működtetését. A játékok vezetésére 
aspirálókkal az előzetes egyeztetéseket ezen a téren is megkezdtem, s nyertes pályázatom 
esetén akár már a következő szezontól termőre lehetne fordítani az eddig kiaknázatlan 
lehetőségeket. 
 
Kézenfekvőnek tűnhet, de sajnos sok vezető megfeledkezik róla, hogy egy városi színház nem 
önmagában álló intézmény, hermetikusan elzárva a város többi kulturális szervezetétől. A 
lehetséges együttgondolkodás ezernyi irányából érdemes párat felvillantani. 
 
Egy művelődési ház programcserék, önálló estek, és gyermekeknek szóló események 
helyszíne lehet, de alternatív próbahelyszínként is használható, ha megtaláljuk a kölcsönös 
előnyöket. A szegedi múzeumi hálózattal a színháztörténeti feltárások, a múzeumi kiállítások 
interaktivitásának fejlesztése, az országos múzeumi programokban való részvétel, a honlapok 
közös fejlesztése jöhet szóba. A könytárak szintén fontos partnerek lehetnek a terjesztés, a 
színházra irányuló figyelem ébresztésének terén. 
A legfontosabbak a fontosak közt pedig az iskolák. 
Irodalmi együttműködés, rendhagyó irodalomórák, osztályterem-színház, drámapedagógiai 
programok, iskolai eseményeken való megjelenés, pályázatok, művészeti képzésben 
résztvevők bevonása színházi feladatokba, s megannyi más lehetőség, mely előkészítője lehet 
a már említett ifjúsági programoknak, a fiatalok színházi nevelésének. 
 
Az iskolák mellett fontos megtalálni a hangot a tanárok és egyetemi oktatók szervezeteivel is. 
Egyrészt társadalmi súlyuk és fontosságuk okán, másrészt a színházi nevelési programok és 
műsortervek kialakítása kapcsán megfontolandó tanácsaik miatt kell kiemelt figyelmet 
szentelnünk nekik. 
 
A beindításra érdemes kooperációk persze nem állhatnak meg a kulturális és oktatási 
intézményeknél. Egy nemzeti színháznak a társadalmi szervezetekkel is meg kell találni  a 
kapcsolódási pontokat. A nagycsaládosok, a hátrányos helyzetűeket és fogyatékkal élőket 
képviselő szervezetek, a kórházak, sőt a börtön is, mind-mind lehetséges szövetségeseink a 
színház által kialakítandó társadalmi szerepvállalásban. 
 
A színház társadalmi szerepvállalásáról szólván nem feledkezhetünk meg arról az igen fontos 
tényről, hogy Szeged – amellett, hogy egyetemi város – püspöki székhely. A katolikus 
egyházzal és a történelmi egyházak társadalmi szervezeteivel is fel kell venni a kapcsolatot, s 
meg kell találni azokat az együttes aktivitásokat, melyek egy színház életében ugyan 
újszerűen hathatnak, ám a kölcsönös előnyök mentén mindenképp emelhetik a színház rangját 
és elfogadottságát. 
 
A társadalmi kapcsolatok,  a közművelődési és szociális feladatok koordinálására életre 
hívjuk a Szegedi Nemzeti Színház Bársonyszék Társaságát.  
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„A társaság a jó ízlést, mívelt társalkodást, 
egyesek értelmi és erkölcsbeni gyarpultát, 

és ezáltal a közértelmesség kifejlődését ápoló, 
lelket és testet ébresztő intézet.” 

(Széchenyi István) 
 
A BÁRSONYSZÉK TÁRSASÁG 
 
 
A Bársonyszék Társaság létrehozásával a Szegedi Nemzeti Színház Széchenyi István Nemzeti 
Kaszinójának gondolatát eleveníti fel. A Társaság tagjai olyan személyek lehetnek, akik 
fontosnak tartják az emberi szellem igaz és teremtő értékeinek hirdetését, a kultúra ápolását. 
 
A Bársonyszék- és Páholytulajdonosok Társasága (a továbbiakban Bársonyszék Társaság) a 
Szegedi Nemzeti Színház művészetpártoló köre – a nemzeti kultúra iránt elhivatott polgárok, 
kis-, közép-, és nagyvállalkozók, valamint mecénások társasága. A Társaság vezetésének 
szerepét a Bársonyszék Tanács tölti be. Az egyesület létrehozásának célja, hogy  a Tanács 
kulturális, társadalompolitikai, és egyéb közérdekű programokat, rendezvényeket, előadásokat 
valósíthasson meg a Szegedi Nemzeti Színház segítségével. 
 
A Szegedi Nemzeti Színház direktora megalapítja a Bársonyszék Társaságot, valamint vezetői 
testületét, a Bársonyszék Tanácsot, melynek célkitűzései: 
 

– A kultúra ápolása, szellemi és anyagi gazdagságának, nyitottságának gondozása 
– Az emberi szellem igaz és teremtő értékeinek hirdetése, és ezzel az egyéni- és 

nemzetlélek fejlődésének elősegítése 
– A magyar népi és magyarországi nemzetiségi nyelvű kultúra hagyományainak ápolása 

és védelme 
– A magyar nyelv ápolása és védelme 
– Az Állam, a Fenntartó és a Színház feladatának, szerepének, felelősségének tisztázása 

a kultúra terjesztésében 
– Az ifjúság nevelésének elősegítése 
– Az idősek életkörülményeinek javítása 
– Az esélyegyenlőség biztosítása 
– Egyéb társadalompolitikai, regionális, városi programok szervezése, pályázatok, 

konferenciák, városi jelentőségű témák tárgyalása 
– Egyéb közhasznú és a közjót elősegítő programok szervezése 
– A magyar borkultúra hagyományainak ápolása és védelme 

 
A Bársonyszék Tanács működése 
 
A Bársonyszék Tanács diszponál a Bársonyszék Társaság által befizetett összeg kétharmada 
fölött. A Tanács ezt az összeget fordíthatja kulturális, társadalompolitikai, regionális és egyéb, 
a Tanács fent megfogalmazott célkitűzéseit elősegítő esemény, rendezvény finanszírozására, 
pályázat megírására. A nyertes pályázó az összeget felhasználhatja a pályázatban 
megfogalmazottak teljesítésére. A Bársonyszék társaság által befizetett összeg fennmaradó 
harmadát a Szegedi Nemzeti Színház új produkciók létrehozására fordítja. 
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A Bársonyszék Tanács tagjai vállalják, hogy évente négy alkalommal – az évad elején, 
évadzáráskor, év elején és év végén a színház igazgatójával előzetesen egyeztetett időpontban 
összeülnek.  
 
A Bársonyszék Társaság Estje a színházi évadban, tehát szeptemberből júniusig minden 
hónapban megrendezésre kerül, ahol kulturális, társadalompolitikai, regionális, és egyéb, a 
Bársonyszék Tanács célkitűzéseit érintő témákban tartott előadások hangozhatnak el. 
A Szegedi Nemzeti Színház havi magazinjának különszáma bemutatja a Bársonyszék 
Társaságot és a Bársonyszék Tanácsot, valamint az év közben a Bársonyszék Klubesteken 
felmerült közéleti, társadalompolitikai és kulturális témákat, hírt ad az évad során elért 
eredményekről, a Társaság törekvéseit, előadásait, és az azokat ihlető társadalmi és kulturális 
kérdéseket elemzi. 
 
A Bársonyszék Tanács tagjainak fényképes önéletrajzát a Szegedi Nemzeti Színház honlapján 
is publikáljuk.  
A Szegedi Nemzeti Színház a Bársonyszék Tanács számára kijelölt páholyokat tart fent az 
évad minden előadásán. 
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GAZDÁLKODÁS 
 
Gazdálkodás alatt nem pusztán a pénzügyi folyamatok vezérlését értem, hanem a 
rendelkezésünkre álló összes erőforrással való gazdálkodást. Ezek közé tartoznak az 
anyagiak mellett: a rendelkezésünkre álló szellemi tőke, az általunk elérhető lehetőségek, a 
humán erőforrás, a kapcsolati tőke, és minden más eszköz, amit céljaink elérése érdekében 
felhasználhatunk. 
Ahhoz, hogy föltérképezzük, milyen erőforrások birtokában van a színház, lehetővé kell tenni 
annak minél szélesebb körű átvilágítását. Az átvilágítás szempontjai a következők: 
 

• Első és legfontosabb teendő a színház gazdasági helyzetének megismerése, pénzügyi 
és jogi átvilágítása. Az átvilágítás során feltárjuk a színház gazdálkodásának gyenge 
pontjait, az esetleges rejtett kötelezettségeket, az eszközök piaci értékét 
nyilvántartási értékükhöz képest, és más tisztázatlan területeket. 

• Vizsgálatakor véleményezni kell a jogszabályi előírások és a szakmai 
követelmények érvényesülését. 

• Az átvilágítás jellegű vizsgálatok keretében foglalkozni kell a színház szervezeti 
felépítésével, ügyrendjével, szabályzataival, ezek funkcionalitásával, működésével; 
a költségvetés tervezési rendszerével; a számviteli és beszámolási tevékenységgel. 

 
Az átvilágítást követően, annak eredménye alapján fel lehet térképezni a rövid és hosszú távú 
lehetőségeket. Amennyiben szükséges, érdemes átgondolni az egyes munkakörökhöz tartozó 
feladat- és hatásköröket, az értékesítési rendszert, a marketing stratégiát, a munkaerő politikát 
valamint érdemes megtervezni a működés esetlegesen szükséges átszervezését. 
 
A költségcsökkentés érdekében meg kell vizsgálni, hogy mely tevékenységet lehet más 
szervezeti keretek között gazdaságosabbá és hatékonyabbá tenni, illetve helyi vagy a már 
említett regionális együttműködések keretében megosztani más intézményekkel, továbbá át 
kell vizsgálni, hogy a már kiszervezett tevékenységek terén elérhető-e további optimalizálás. 
Kiemelendő itt a produkciók előállítási költségeinek jelentős hányadát kitevő díszlet-, és 
jelmezköltség. 
 
Meg kell vizsgálni, hogy miközben a színház alapfeladatára, a színházi előadások 
létrehozására, bemutatására és játszására összpontosít, mely tevékenységet érdemes olyan 
külső cégekre bíznunk, amelyek kellő tapasztalattal és referenciával rendelkeznek ahhoz, 
hogy a szükséges színvonalon végezzék el a tevékenységeket. 
 
A gazdasági stratégiai gondolkodás alapja olyan szemlélet és magatartás, amely a kulturális 
piac, a pályázatok, az EU-s és hazai együttműködési lehetőségek, továbbá a non-profit szektor 
felé is keresi a perspektivikus működés lehetőségeit. Ennek a gondolkodásnak a szervezeti 
analógiáját az intézményi világból a gazdasági szféra tisztább és átláthatóbb keretei közé 
történő mozgás jelenti. A gazdálkodásra vonatkozó tanulság pedig az, hogy a saját bevételek 
és állami támogatások közül a saját bevételeket kell kiemelten kezelni. 
 

Bevételek: 
 
A Szegedi Nemzeti Színház bevételei két elemből, úgymint saját bevételből, illetve állami 
(önkormányzati) támogatásokból állnak össze. A két meghatározó bevételi forrás belső 
megoszlását tekintve minden színháznál az államháztartási bevételek jelentik a legnagyobb 
összeget, általában a teljes bevételek háromnegyede körül szóródnak. Ez azt jelenti, hogy az 
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állam változatlanul közös társadalmi szükségletként kezeli a színházat, mint az a görög 
hagyomány alapján a modern Európában általában megszokott. A saját bevételek aránya a 
magyar állandó társulattal működő színházi gyakorlatban általában 10-50% között szóródik 
országosan, vidéken inkább 10-30% között, a Szegedi Nemzeti Színház esetében ez a 
központi támogatással együtt számolt összes bevétel hozzávetőleges 39 %-a volt 2012-ben. 
 
Döntőek azonban a saját bevételek. Hogyan növelhetőek? 

• Jegy-, és bérletbevételek növelése 

- nézőszám emelése; 

- százalékos látogatottság jelentős emelése; 

- differenciált jegy- és bérletértékesítés; 

- fesztiválok 

• Egyéb saját bevételek növelése 

- vállalkozási bevételek (pl. műhelyek, tárak külső megbízásai); 

- átárazott bérbeadás; 

- a társasági nyereségadó címezéséből elérhető bevételek növelése arányosan a 

jegy- és bérletbevételek növekedésével 

- szponzorok bevonása TAO-n felül (Bársonyszék, marketing, egyéb) 

• Pályázatok, és céltámogatások, EU-s források 

-   lehetséges állami céltámogatások bevonása; 

- kiemelt célok állami, vagy egyes projektekre megszerezhető közvetlen EU- 

támogatás. 

A cél tehát: 

• bemutatószám szinten tartása; 

• látogatottság legalább 85-90% közé történő felemelése; 

• az előadásszám valós keresletnek megfelelő alakítása; 

• differenciált jegyértékesítés. 

A cél eléréséhez használatos eszközök: 

Az árazás szinte művészet, éppoly nehéz, mint a sportban a formaidőzítés: a szolgáltatás-
marketing egyik alapigazsága, hogy az ármeghatározás erősen szubjektív. A színházjegy 
árának egyik alapproblémája, hogy a szocializmusban mesterségesen alacsonyan tartott ár a 
közgondolkodásban rögzült, és a merev fogyasztói beidegződést igen nehéz áttörni.  
Ugyanakkor azt pontosan érzi mindenki, hogy nem szabadna azonos árunak lenni a mozi-, és 
színházjegyeknek. Ráadásul a mozi esetében már jól kitalált és bevezetett módszer szerint a 
kapcsolt termékben és szolgáltatásban van az igazi profit (pattogatott kukorica, gépi kóla), 
ami után jogdíjat sem kell fizetni. Azt is érzi mindenki, hogy egy zenés színházi előadás, ahol 
kb. 250 ember dolgozik a színpadon és mögötte, nincs megfizetve az átlagosan 400 néző 
1000-1200 forintos jegyárával. 
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Meggyőződésem, hogy az alábbi eszközök segítségével a szegedi kulturális piac 
visszaigazolja a fokozatos átárazást.  

- Az alsó ársáv változatlanul hagyásával a piaci helyzetnek és keresletnek megfelelően 

árkategóriák korrigálása (pl. A keresettebb, jobb ülőhelyeken áremelés) 

- Népszerű produkcióval, erős kampánnyal induló évad. 

- Keresett napok fel-, kevésbé keresettek leárazása. 

- Drága műfajok (zenés vígjáték, operett) árainak a musical jegyárak szintjére 

pozicionálása, emelése. 

- Új bérleti termékek bevezetése. 

- Különleges helyzetek pozitív árhatása (pl. szilveszter, bemutató, vendégjáték stb.). 

Az értékesítésben az egymás mellett működő különböző értékesítési csatornák 
összehangolása, a szinergiák kihasználása. 
Ma már egyre nagyobb, sokszor már domináns szerepe van az on-line, internetes 
értékesítésnek. Tapasztalatok szerint a jegyeladást kiemelten kezelő honlap a hagyományos 
értékesítési formák forgalmát is növeli, és új fogyasztói rétegeket von be. 
Mindezek mögött jól karbantartott ügyfél adatbázisnak – korunkban már minden sikeres 
értékesítés alapja az egyre bővülő adatbázis – és elkötelezett szervezésnek kell állnia. Ebben 
fontos szerepe van a jól átgondolt érdekeltségi rendszernek. 
A szervezés és értékesítés például az egyik olyan terület, mely érdekeltségi rendszerben 
működtetve gazdaságosabb hatékonyabb és olcsóbb fenntartású lehet. (pl. Szabadtéri 
értékesítési modellje) 
A tájékoztatásban és tájékozódásban a hagyományos sajtó szerepe – az elektronikusé (tv, 
rádió) és a nyomtatotté (újságok) egyaránt – folyamatosan csökken, míg az informális 
forrásoké, és az interneté erőteljesen növekszik. Mint már írtam, a színház alapvetően társas 
műfaj, a döntésben azonban a hölgyeknek van meghatározó szerepük. Ezért elsősorban a 
hölgyeket kell megszólítani, azon a hangon és abban a stílusban, ahogyan ők ezt várják. 
Figyelnünk kell ízlésükre, elvárásaikra, időbeosztásukra, sőt, a köreikben éppen divatos 
kedvenceikre is. Miért ne lehetne a színházbarát hölgyeket önkéntes csoportokba szervezni? 
Kifejezetten nekik szóló rendezvényekért, háttér-információkért, kedvezményekért 
segítenének a színház népszerűsítésében, esetleg a bérleteladásban. 
Alapszabály vezetőváltáskor, hogy a törzsközönséget jelentő bérletesekre nagyon kell 
vigyázni, és óvni kell őket minden megrázkódtatástól. Tárgyilagos, megnyugtató, ugyanakkor 
teljes körű tájékoztatásukra van szükség, kiemelve az új helyzet pozitívumait.  
A bérlet az egyik, ha nem a legfontosabb eszköze a:  

• a társulati-, és repertoár-rendszer fenntartásának, 

• a közönség nevelésének (a hatékony ízlésformálásnak), 

• a törzsközönség mozgósításának, megtartásának, és lojalitása erősítésének. 

Előnyei: 
Közönség oldaláról Színház oldaláról 

• a jó helyek közül elsőként válogathat 

• olcsóbb, mint jegyet venni 

• előre jut pénzhez 

• biztos közönség, bővülő adatbázis 
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Meglátásom szerint két, az alapvető struktúrát nem érintő változást kell végrehajtani: 

• Az egyes bérletsorok előadásszámait, ahol lehetséges, óvatosan emelni szükséges.  

• A másik elvi, és a nagyobb látogatottság irányába mutat. A felnőtt bérleteknél 

minimum 50%-ra, míg az ifjúsági és gyermek bérleteknél közel telt házra kellene 

bérletezni.  

Ez utóbbi elvnek a következetes érvényesítése esetleg bizonyos bérletsorok megszűnését is 
jelentheti, ezt a lehetőséget azonban csak a munkába lépést követően lehet megvizsgálni. 
 

 

Kiadások 
 
Biztos, hogy a költségvetés kiadási szerkezete alapos újragondolásra és átformálásra szorul. 
Meggyőződésünk, hogy a színház a költségvetésen belül is jelentős tartalékokkal 
rendelkezhet. 
Fontos az új gazdálkodási szemlélet bevezetése. A költségvetési gazdálkodásnak nem sajátja, 
de nem is tiltja semmilyen szabály a projekt, avagy produkciószemléletű gazdálkodást. Úgy 
gondoljuk, hogy az egyes területek vezetőinek biztosított keretgazdálkodási, 
projektgazdálkodási jog növelheti az elköltött pénzek hatékonyságát, a számon kérhetőség 
bevezetése egy új szemléletű gazdálkodás lehetőségét teremti meg, hatékonyabbá teszi a 
működést. 
A költségvetési gazdálkodás és ezen belül különösen a színházi szféra alapproblémája a 
tervezhetetlenség. Ennek oka, hogy a következő évad tervezési időszakában még nem állnak 
rendelkezésre a szükséges információk. (A színház nyáron véglegesíti a következő évadot, a 
parlament által elfogadott költségvetés viszont csak decemberre lesz.)  Ezért azután a terv-, és 
tényadatok között általában nem ritka a 20%-nál nagyobb eltérés. 
A kiadási oldal szokásos tagolása: 

• bér- és járulék kiadások, 

• dologi kiadások, 

• felhalmozási kiadások. 

Elképzelésem programszerűen, és vázlatosan: 

• Koprodukciókkal a működés gazdaságosabbá tétele, optimális előadásszámok 

kialakítása. 

• Produkciós költségvetések belső arányainak átrendezése, sémaszerű produkciós 

költségtervek kidolgozása a jövőbeni esetleges tervezhetőség érdekében. 

• Repertoárrendszer megerősítése. 

 

A bérek és járulékok tekintetében a színházi világ jelenleg a: 

• Közalkalmazotti munkaviszony 

• EKHO (EVA, KATA, etc.) 
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• vállalkozókkal kötött megbízási szerződések 

között  hajózik. Ezek együtt meglehetősen magas hányadát (általában több mint 50 százaléka) 
teszik ki a költségvetésnek, felülvizsgálatukat mindenképpen szükségesnek tartom. 
A dologi kiadások a készletbeszerzések, a produkciós költségek, a szolgáltatási kiadások, az 
egyéb dologi kiadások, a rezsi és az egyéb folyó, felhalmozási, beruházási kiadások. 
 
Ami a dologi kiadások egészét illeti, itt elfogadott szakmai megoldás a nulla-bázisú 
költségvetés készítése, illetve az átvilágítás. Mindkettő sok száz kisebb-nagyobb lépés 
megtételét igényli, ezek csak a munkába állásunkkor indulhatnak.  A gazdasági-, és műszaki 
vezetők, valamint a tárvezetők beszámolói, illetve a velük folytatott beszélgetések előtt, 
konkrét adatok híján, egyelőre csak a produkciós költségvetések átrendezésének az általános 
szempontjait tudom megfogalmazni: 
 

• díszlet- és jelmezköltségek vizsgálata, újrahasznosítás, esetleges értékesítés 

lehetőségének vizsgálata 

• Műszaki tárak költségeinek felülvizsgálata, esetlegesen a fény- és hangtechnika 

erősítése (pályázatok), 

• zenei háttér erősítése. 

Általában a dologi kiadások a terepe a kis kiadások szintjén folytatott napi harcoknak is. Ez 
rendszerint szállás, utazás és reprezentációs költségek esetében fontos, azonban költségvetési 
hatásuk – tapasztalatom szerint – nem jelentős. 
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KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA – NÉZŐSZÁM NÖVELÉS 
 
Stratégia megalkotása akkor lehetséges, ha a munkába lépést követően megtörtént a színház 
működési területeinek átvilágítása, átlátjuk a színház kapcsolatrendszerét, már biztosan 
tudjuk, pontosan mely meglévő, mely megnyerendő közönségréteggel kell kommunikáljunk. 
A módszer minden esetben interaktív lesz, mert a visszajelzések rendkívül fontosak. 
Ami most, a pályázat írásakor biztosnak látszik, az az, hogy kétirányú, egymás céljai, érdekei 
ismeretén, és a kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikációt kell folytatni: 
 

• az irodalom-, és színházbarátok minden korosztályával 

• a tanulóifjúsággal 

• a társintézményekkel, különös tekintettel a nemzeti színházakkal és a határon túli 

magyar nyelven játszó színházakkal, 

• a médiával, 

• szponzorokkal, támogatókkal, 

• a fenntartóval. 

A pályázatomban található marketing és PR elképzelések célja tehát a színház 
látogatottságának és sikerességének növelése, e cél eléréséhez pedig egyetlen út vezet: 
személyes, szerethető, egyedi, és országos jelentőségű teátrummá tenni a Szegedi Nemzeti 
Színházat. 
 
Minden szervezetnek szüksége van marketing-, és PR funkcióra. 
A marketing a fogyasztóval való kapcsolatra törekszik, vagyis arra, hogy a keresleti görbén 
pozitív meredekséget tartson fönn, amit eladássá konvertál. A PR célja pedig a keresleti kedv 
felkeltése, kiszélesítése, majd fenntartása. 
Kulturális intézmény esetében a marketing- és PR tevékenység erőforrásai a  produkciók, 
pontosabban a létrejött produkciók színvonala. Egy előrelátó marketing vezető pedig pontosan 
tudja, hogy a színház és saját személyes szakmai érdeke egyaránt többet kíván annál, hogy a 
bérleteket, jegyeket évadról-évadra, vagy estéről-estére értékesítse.  
 
A marketing tevékenység felhajtóereje a színház minőségi munkájából, napi híreiből, a 
társulat tehetségéből, az intézmény által felvállalt társadalmi-, és lokális szerepéből táplálkozó 
GOODWILL, azaz a JÓ HÍRNÉV. 
 
Könnyen belátható, hogy ez a legnehezebben megszerezhető és megtartható, ugyanakkor a 
legkönnyebben elveszíthető értéke egy kulturális intézménynek éppúgy, mint egy 
maximálisan profitorientált multivállalatnak, civil alapítványnak, vagy akár 
magánszemélynek. 
 
A Jó Hírnév olyan, pénzben ki nem fejezhető, a legapróbb részletekből táplálkozó, másokban 
kiváltott emocionális attitűd, amely bár nehezen alakítható, formálható, mégis a legnagyobb 
felhajtóerővel bíró célkitűzés, ami lehetővé teszi az anyagi fennmaradást, de leginkább, amiért 
érdemes dolgozni, mi több: élni. 
 
Nekünk, a kultúrában dolgozó művészeknek, szakembereknek sohasem szabad 
elfelejtkeznünk arról a napjainkban egyre hangsúlyosabbá váló ténytől, hogy az emberek 
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szűkös anyagi lehetőségei mellett, megtiszteltetésnek kell vennünk minden forintot, amit az 
elme, vagy a szellem pallérozására, a lélek fényesítésére fordítanak nézőink. 
 
Minden kultúrafogyasztót naponta milliónyi hatás ér, melyek elsődleges preferenciáikra 
támaszkodva igyekszenek szokásaikat befolyásolni. Aki ebből az impulzusáradatból kimarad, 
az hatalmas lehetőségektől esik el.  
 
Éppen ezért feltétlenül szükségesnek érzem, hogy évente kétszer (évadkezdéskor és az évad 
felénél) kétszintű információ-kampánnyal rukkoljunk elő az országos elektronikus és 
nyomtatott médiában, de mindenek előtt az interneten, ezen belül is a web2 platformjain. Ez 
utóbbit hozzáértően használva (google ads, bing community, facebook ads), tulajdonképpen 
ingyen juthatunk hozzá olyan egyedi- és csoport elérésekhez, melyekhez pár éve csak milliós 
nagyságrendű ráfordításokkal sikerült volna. 
 
Az információkampány szintjeit az üzenet és a célcsoport határozza meg, ezért az első szinten 
egy átfogó, általános-, míg a másodikon egy specifikus, fókuszált kampányt képzelek el. 
 
Az általános érvényű üzenetekkel dolgozó információkampányokon túl, a Színház napi szintű, 
specifikus, a marketing stratégia által meghatározott kommunikációjának alkalmazkodni kell 
a kiválasztott célcsoportokhoz. 
A célcsoportok kiválasztásában széles lehetőségeket biztosít Szeged pezsgő kulturális élete, 
egyetemi város volta és földrajzi elhelyezkedése.  
 
Belső PR 
 
Az ideális PR és marketing-politika, és én magam is, mindent megelőző első helyre, a saját 
munkatársak csoportjait helyezi. 
 
Dolgozatomban nem térek ki a dolgozók munkakörük szerinti, vertikális, illetve horizontális, 
hierarchia szerinti információáramoltatási részeleteire. Összességében tartom fontosnak, hogy 
a Szegedi Nemzeti Színház minden munkatársának lehetősége legyen a lehető leggyorsabb, 
legpontosabb, legrövidebb úton tudomást szerezni a saját egzisztenciáját, munkáját érintő 
kérdésekről éppúgy, mint a színház előremeneteléről, megítéléséről, céljairól, eredményeiről.  
 
Az interperszonális, rendszeres tájékoztatáson túl, online faliújság, hírlevél, közösségi blog, a 
közösségi térben elhelyezett Internet-pont (Internet eléréssel rendelkező PC) beindítását és 
üzemeltetését tervezzük, valamint a csapatépítés egyéb eszközeit is igénybe vesszük majd. 
Mindezt azért, hogy a közösen létrehozott sikeres produkciók nyilvánvalóan közösségteremtő 
hatása mellett, legyenek olyan alkalmak, események, amelyeket lehetőséget adnak minden 
munkatársnak, együtt dolgozónak, hogy jobban megismerhessék a másikat, így indítva el 
azokat a problémamegoldó beszélgetéseket, amelyek megelőzhetik az esetleges 
feszültségeket. 
 
Az információ alulról felfelé való áramlására hasonlóan nagy figyelmet szeretnék fordítani.  
A szolgálati utaknak oda-vissza, a lehető leggyorsabb visszacsatolási lehetőséggel, a 
legkevesebb időveszteséggel és kommunikációs visszhanggal/szennyezéssel kell működniük, 
a munkamorál egészséges szinten tartása, a munkakörökhöz elengedhetetlen információk és a 
felmerülő ötletek  megőrzése, eljuttatása érdekében. 
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Sajtókapcsolatok 
 
Megfelelő sajtókapcsolat nélkül a színház megnémul a külvilág számára. Láthatatlanná válik. 
Az egyik legfontosabb stratégiai tényezőként a sajtókapcsolatokra kivételesen nagy figyelmet 
kell fordítanunk. Meghatározó, országos médiumokkal való együttműködésünk most rövid és 
hosszútávon is kiemelt fontosságot nyerhet, ám ami a legfontosabb, a Szegedi Nemzeti 
Színház az ország és a szakma egésze számára megtelik élettel, színnel. Társulatunk tagjai, 
arculati elemeink mindenki számára ismerőssé válnak, művészi munkánk objektív 
megmérettetésre kerülhet. 
 
A következő médiumok együttműködésére bizton számíthatok: 
Heti Válasz, Magyar Televízió, Duna Televízió, Port.hu, Magyar Hírlap. 
 
Mindezen túl eltökélt célkitűzésünk természetesen a helyi médiumokkal való együttműködés 
és örömteli lenne a vezető hírműsorokban való rendszeres megjelenés is. 
 
 
Internet, Honlap 
 
Elérkeztünk ahhoz a részhez, amit szívem szerint a fejezet elejére tennék, hiszen az eddig 
leírtak csekély hányada valósulhat meg abban az esetben, ha a színház internetes megjelenése 
nem felel meg a következő alapelvárásokanak: 

– átláthatóság (a főoldalon a vezető hír mellett maximum 6 kolumna) 
– olvashatóság (fehér, vagy világos szövegháttér, sötét betűk) 
– egyszerűség (diszkrét elegancia, könnyen kezelhető menürendszer) 
– megkülönböztethetőség (az egyedi arculati elemek kiemelése) 
– naprakész, informatív és szórakoztató tartalom 
– eseménynaptár 
– hírlevél-rendszer 
– kiváló stílus  

 
A színház két elsődleges megjelenési formájának a weboldalt (és Facebook profilt), valamint 
a fő videómegosztón való minőségi (informatív és szórakoztató) megjelenést tartom. Az 
elmúlt pár évben érvényét vesztette az a megállapítás, hogy a világhálón található tartalmakat 
a fiatal, aktív célcsoportra célszerű kialakítani. Napjainkban már minden kultúrafogyasztó 
réteg nagy többsége napi szinten találkozik, sőt aktív felhasználója az internetnek.  
 
A jövő feladatai közé tartozik továbbá a nyilvános, on-line sajtóarchívum létrehozása, 
folytatásos, letölthető mozgóképes tartalmak elhelyezése, művészportfóliók elkészítése és 
letölthetővé tétele. 
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HELYZETELEMZÉS 
 
Munkánkat nagyban segíti, ha számba vesszük, mik a színház erősségei, és gyengeségei, 
milyen lehetőségek kihasználásával léphet előbbre, és milyen veszélyek fenyegetik. 
 
Erősségek 

• A város polgárainak, és vezetőinek többszáz éves, szinte folyamatos elköteleződése a 
színház iránt 

• A város régióban betöltött vezető szerepe, és előnyös földrajzi helyzete 
• A város lélekszáma és demográfiai adottságai jó közönségbázis kialakítására adnak 

lehetőséget 
• Nemzeti minősítés 
• Többtagozatos működés 
• Felújított épület 
• Fejlődésre alapot adó szakmai múlt 

Gyengeségek 
• A színháznak nincs markáns célképzete és karaktere 
• Elveiben, szemléletében karakter nélküli repertoár 
• Hiányos kapcsolatok a város egyéb kulturális intézményeivel 
• Társadalmi szerepvállalás hiányosságai 
• Regionális és országos kapcsolatok hiánya 
• Az országos szakmai tekintély hiánya 
• A felsővezetés nem fokuszál kelőképpen a drámai műfajokra  
• Zavaros marketing-, kreatív, és PR aktivitás, arculat és üzenetek 
• Korszerűtlen, nehézkes, sok szempontból kifogásolható honlap 

Lehetőségek 
• Profiltisztítás (A művészeti, társadalmi és üzleti szempont-, és elvárás-rendszerek jól 

körülhatárolt kidolgozása) 
• Az önkormányzat közösségi szervező szerepének segítése, a közösségi 

önszerveződések létrejöttének előmozdítása, és a meglévők támogatása 
• A város fiatalabb generációinak színházhoz vonzása 
• Erős, sokoldalú társulat, és hatékony humánerőforrás, menedzsment kialakítása 
• A régió első számú kulturális szereplőjévé és szervezőjévé válni 
• Szakmai együttműködő partnerek bevonása 
• Kooprodukciós partnerek bevonása 
• A Szegedi Szabadtéri Játékokkal való fokozottabb együttműködés 
• A földrajzi helyzet által adódó nemzetközi együttműködések 
• Társadalmi szerepválalás erősítése 

Veszélyek 
• A művészeti elvárás-rendszerek összemosódása 
• A társadalmi szempont-rendszerek összemosódása 
• A gazdasági szempont-rendszerek összemosódása 
• A fenntartó és a színházvezetés szempontrendszereinek összehangolatlansága 
• A színház országos szakmai közvélemény előtti súlyának csökkenése  
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FŐIGAZGATÓ – MŰVÉSZETI IGAZGATÓ 
 
 
Jelen pályázat természetesen a főigazgatói poszt elnyerésére készült, ám a színház szakmai 
munkájának másik legfontosabb irányítója a művészeti igazgató, így megkerülhetetlen, hogy 
e posztról is említést tegyek. Kéttagozatú színház lévén elengedhetetlen, hogy az állást a 
drámai és zenés műfajokban egyaránt jártas, tapasztalt, ugyankkor tetterős és invenciózus 
művész töltse be, aki ugyanakkor képes a szervezeti egységek integrált munkájának 
irányítására, az átgondolt és tervszerű struktúrák építésére. További fontos szempontnak 
tartottam, hogy régi és kipróbált munkakapcsolat legyen közte és a főigazgató közt. 
 
Szűcs Gáborral együtt szereztem diplomát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A Jászai-
díjas színész-rendező az ország több színházában rendezett kiváló előadásokat. Művészeti 
igazgatói tapasztalatai felvértezték a szükséges készségekkel, több mint húszéves, közös 
szakmai múltunk pedig biztosíték arra, hogy félszavakból is értsük egymást. Sokirányú 
tapasztalattal rendelkező, összetett személyiség lévén képesnek tartom, hogy a munkakörrel 
kapcsolatos elvárásoknak megfeleljen. Nyitottsága, ízlésvilága, és érzékenysége, strukturált 
gondolkodása és jó szervezőkészsége mind garancia arra, hogy jól teljesesítsen ezen a 
poszton. 
 
(Szűcs Gábor szakmai önéletrajzát pályázatomhoz mellékelem. ) 
 
 
Azt gondolom, hogy a főigazgatói pályázatnak nem lehet tárgya az egyéb vezetői pozíciók 
előzetes felosztása, főként nem pályázóként, ám annyit előrebocsáthatok, hogy integráló 
személyiségként, érzésem szerint könnyen találnék hangot a jelenlegi művészeti vezetés 
általam jól ismert szakembereivel, továbbá az operatív irányításban dolgozókkal. 
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CSELEKVÉSI VÁZLAT 
 
 
 
A kinevezéstől a hivatalba lépésig tartó időszak lehetséges feladatai: 
 
 

• A színház jelenlegi működésének átvilágítása 
• A repertoáron lévő darabok művészi és gazdasági értékelése 
• Beszélgetések a színház művészeivel (színészek, rendezők, dramaturgok) 
• Beszélgetések a szervezeti egységek vezetőivel 
• A színház szervezeti egységeinek átvilágítása, a hatályos szabályzatok és 

szerződésállomány áttekintése (írásos dokumentumok és prezentációk bekérése az 
egyes területektől: művészeti ügykezelés, pénzügy, értékesítés, marketing, műszaki 
állomány, kommunikációs stáb, stb.) 

• A szerződtetési időszak előkészítésében való részvétel 
• Az évadterv kialakításához szükséges konzultációk 
• Értékesítési és marketing terv előkészítése 
• Esetleges önkormányzati kontroll kialakítása az átmeneti időszakra 
• A közönségigények kérdőíves felmérése a közönség körében (életkor, foglalkozás, 

lakóhely és látogatási gyakoriság szerint) 
• Egyeztetés az igazgatóváltás átmeneti időszakáról a jelenlegi igazgatósággal, különös 

tekintettel a 2012-2013-as évad műsortervére és szerződéseire vonatkozóan 
• A pályázatban szereplő szakmai programok előkészítése 
• Az évad sajtómegjelenéseinek előkészítése 
• A lehetséges szakmai és pénzügyi együttműködők bevonása 

 
 
 
Bemutatkozás és egyeztetések: 
 
 

• Polgármester 
• A képviselőtestület tagjai 
• Kulturális bizottság tagjai 
• Pártok városi frakcióvezetői 
• A közélet vezető személyiségei 
• Kulturális, oktatási és társadalmi intézmények, szervezetek vezetői 
• A régió meghatározó gazdasági szereplői 

 
 
Az átmeneti időszak alatt, amennyiben lehetséges, szeretnénk megismerni a Város és a Megye 
kulturális, fejlesztési, idegenforgalmi, ifjúsági és civil programjait, hogy a színház társadalmi 
szerepvállalását a fenti programokkal összhangban fejthesse ki. 
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ZÁRSZÓ 
 
 
Kívánatos lenne, hogy a Szegedi Nemzeti Színház valóban Szeged kulturális fellegvárává 
váljék. Ehhez azonban nem elég, hogy a színház megfelelően ellátja alaptevékenységét. A 
kereteket nyilvánvalóan meghatározza a színház SZMSZ-e, a minisztériummal kötött 
közszolgáltatási szerződés és a fenntartói megállapodás. Az ezekben lefektetett alpvetések 
mentén haladva kell messze a megfelelő szint fölé emelni a művészeti és az operatív működés 
területeinek teljesítményét. E cél szolgálatába kell állítanom szakmai és vezetői 
tapasztalataimat, kulturális és üzleti kapcsolatrendszeremet, a Magyar Teátrumi Társaság 
alelnöki tisztségéből, valamint a Színházművészeti Bizottságban betöltött funkciómból adódó 
lehetőségeimet. 
 
A város kulturális életében betöltött integráló szerep, és az együttműködők minél szélesebb 
körű bevonása teszi csak lehetővé azt a szerteágazó, és színes tevékenységet melynek 
eredményei magasba emelik a Szegedi  Nemzeti Színházat. 
 
Ezen fogok dolgozni mint elhivatott színházi szakember, ha elképzeléseimnek bizalmat 
szavaz a Tisztelt Közgyűlés. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. december 29. 
 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 

Vasvári Csaba    
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MELLÉKLETEK 
 
 

Ø Szakmai önéletrajzok          5 oldal 
Ø Végzettséget igazoló okirat másolata       1 oldal 
Ø Nyelvvizsgát igazoló okirat másolata       2 oldal 
Ø Erkölcsi bizonyítvány         1 oldal 
Ø Munkáltatói igazolások; gyakorlat igazolása      4 oldal 
Ø Előírt nyilatkozatok          3 oldal 
Ø Vidnyánszky Attila támogatói nyilatkozata       1 oldal 

 
összesen: 17 oldal 


