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i. elŐszó

A Budapesti Operettszínház, az általunk állított Kálmán Imre szoborral díszített Nagymező utca 
gyönyörű épülete igazi ékessége Budapestnek és az egész országnak.

E sokak által szeretett Színház ma igen sikeresnek mondható, mind a látogatottság, mind az 
előadásszámok, mind pedig a gazdasági eredmények tükrében.

A társulat egységes, erős, a művészi célok tekintetében pedig az a hármas út, amelyen hala-
dunk, Európa vezető zenés színházai közé vezetett. 

Ez a hármas út:

• a klasszikus operett-játszás, ezen belül a magyar hagyományok őrzése és  
 megújítása (Kálmán, Lehár, Huszka, Ábrahám, Szirmai, Zerkovitz, stb.) 

• az operett-szerzők mai magyar utódai (Tolcsvay, Szörényi, Szakcsi Lakatos,  
 Lévay, Kocsák) új darabjainak színpadra segítése

• nagyformátumú, ifjúsági zenés színházi program működtetése, amelynek célja  
 minél több fiatal – és egyéb érdeklődő bevonzása az élő művészet hajlékába.

Ennek részeként irodalmi-történelmi értékeket képviselő musicalek bemutatása, amelyek-
nek semmi köze a West End és Broadway kasszához, hiszen a Rómeó és Júlia, az Elfújta a szél, 
de akár az Oscar-díjas forgatókönyvből írt Ghost is a drámai zenés szertartásszínházhoz, és 
nem a könnyű szórakoztatáshoz áll közel!

E hármas út szellemében a Budapesti Operettszínház 2013. augusztusának közepén (mialatt a 
többi színház többsége nyári szünetet tartott), közvetlen a pályázat leadása előtti héten a követ-
kező (természetesen több hónappal ezelőtt lekötött) előadásokat teljesítette.

Ugyanazon a napon játszottuk Berlin legnagyobb szabadtéri játszóhelyén, a Waldbühne ha-
talmas amfiteátrumában, 5500 néző előtt a csárdáskirálynőt német nyelven, miközben szin-
tén németül Hamburgban a szépség és a szörnyeteget (egy nap dupla előadásban 3200 
nézőnek), és ezzel egyidőben, Sopronban az elfújta a szél került a 4000 fős közönség elé! 

Mindezt megkoronázta, hogy augusztus 20-án több ezer érdeklődő részvételével egy nagy 
operett gálát tartottunk Hódmezővásárhelyen – ráadásul pedig augusztus 19-én a Magyar 
Televízió főműsoridőben adta az augusztus 10-i, 2000 néző előtti budavári palotakon-
cert felvételét.

ez a „fellépés-dömping” jelzi azt a lendületet, azt a művészi és műfaji sokszínűséget, a 
belföldi valamint külföldi kapcsolatok rendszerét, a tradicionális értékek megjelenítésé-
nek igényét, és nem utolsósorban azt a gazdasági racionalitást, amely most az általam 
vezetett budapesti operettszínházat jellemzi.

E szerteágazó, mégis összefogott tevékenység elismeréseként került tavaly a Budapesti Ope-
rettszínház a nemzeti minősítési kategóriába, így született az a közszolgálati szerződés, amely 
a jelenlegi pályázati kiírás alapja, és ma, egy év munka után örömmel mondhatom, hogy a szín-
ház ennek nyomán újabb látványos fejlődési szakaszba lépett…
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éppen ezért érzem úgy, hogy nekem és a velem együtt dolgozó menedzsmentnek ezt a 
munkát folytatni kell. Folytatni kell, többek közt azért is, mert túl a személyes ambíción, ami 
akár mint rendező, akár mint általános színházi szakember, akár mint intézményvezető termé-
szetesen létezik, sok-sok egyéb felelősséget érzek.

Úgy érzem, felelős vagyok azért a 350 közalkalmazottért és 200 szerződéses dolgozóért, 
akiknek e nem könnyű gazdasági helyzetben jelenleg megélhetést és sikert biztosítunk.

Felelősséget érzek több mint 350 000 magyar és 120 000 külföldi nézőnk iránt, akik évek 
óta szeretik ezt a színházat.

Felelősséget érzek az operett műfaja iránt, amelynek az elmúlt években Magyarországon és 
külföldön segítettem visszaszerezni méltó rangját, egyre inkább elismertetni hungarikum-jelle-
gét, elérni a Nemzeti Értéktárba való beillesztést!

Felelősséget érzek a kortárs magyar zenés játékok és azok alkotói felé, hiszen nem titok, 
hogy operarendezőként én rendeztem a legtöbb kortárs magyar operát – Kossuth-díjam is 
többek közt e tevékenységemért kaptam – de az én felkérésemre készült a legtöbb új magyar 
musical is…

Felelősséggel tartozom sok belföldi és külföldi partner iránt, akik az eddigi színvonalat, ren-
det és szakszerűséget várják el a továbbiakban is.

Felelősséget érzek azért a gazdasági egyensúlyért, amit munkatársaimmal megteremtettem, 
s amelynek része az operett-játszás mellett a kortárs zenés színházi program. E program külön 
érdekessége, hogy nem a Broadway, vagy a West End anyagilag mindenütt pénzt termelő da-
rabjait játsszuk. Mi mai magyar alkotók musicaljeit, valamint irodalmi alapú, elsősorban 
az ifjúságnak szóló külföldi darabokat mutatunk be – és ezzel érünk el olyan bevételt, 
hogy azt az operett műfaj támogatásának kiegészítésére tudjuk fordítani!

Felelősséget érzek, mint Kossuth-díjas, Kiváló művész alkotó Magyarország művészeti életéért, 
a rólunk bel- és külföldön kialakított képért, tulajdonképpen az országimázsért.

Mindezen túl, nem utolsósorban felelősséget érzek a tervek iránt – hiszen egy jó színházban 
több évre előre gondolkoznak, és ahhoz, hogy két-három év múlva jól működjünk, nem elég 
holnap tervezésbe kezdeni…

Egy ilyen dolgozatban lehet hangzatos kijelenéseket tenni, nagyívű terveket fölvázolni, érveket 
puffogtatni, kritizálni, sok-sok jót és szépet ígérni – én nem ezt teszem. Eddigi tapasztalataim 
alapján reális megvalósítható terveket tárok Önök elé, amely tervezésnek azért nem titkolt zálo-
ga az a szavahihetőség, amit az elmúlt évek munkája jelent.

Nagy a tét! Színházunk – ahogy már írtam – ma művészi és gazdasági téren egyaránt sikeres 
– de igen összetett.

sok éves eredményes, lehetőleg botrányoktól mentes, nem bukásokkal fűszerezett 
nagyszínházi vezetői tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki átlássa a szerkezetet, a kül- és 
belföldi kapcsolatok rendszerét, képes legyen a különböző egyensúlyok megtartására, és fő-
leg a pénzügyi biztonság megteremtésére. Mindeközben pedig tudni kell, hogy az elért ered-
mények és kapcsolati rendszerek igen erősen a jelenlegi menedzsmenthez és az én szemé-
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lyemhez kötődnek, és ennek megszűnése esetén a teljes újjáépítés gazdaságilag-művészileg 
igen kétséges… Kemény munka van a sikerek mögött, és a rengeteg kapcsolat, számos 
koprodukciós partner, amit szereztünk Magyarországon és külföldön mind a jelenlegi 
vezetés kapcsolati tőkéjének tekinthető.

Ma közel 550 előadást tartunk, ebből 320 a nagyszínpadon, 50 a Thália színházban, 80 a 
raktárszínházban kerül bemutatásra, a többire vidéken és külföldön kerül sor. Szoros a kap-
csolatunk a Szegedi Szabadtéri Játékokkal, Tokaj városával, a Soproni Arénával, a Bajai Szabad-
téri Színpaddal, a Miskolci Operafesztivállal, a Debreceni Főnix csarnokkal. Folyamatosan együtt-
működünk Kolozsvárral, Prágával, Szentpétervárral, Bukaresttel, Münchennel, Baden-Baden- 
nel, Tel Avivval és három nagy német előadásszervező céggel. Mindeközben évente hat-hét új 
bemutatót tartunk, operetteket, musicaleket, gyerekdarabokat, több korosztály számára.

Ezt a nagyformátumú, átgondolt, megtervezett programot le kell tudni vezényelni, méghozzá 
úgy, hogy mindenre jusson pénz, idő és energia! Ráadásul mindez nem más, mint a pályázati 
kiírásban meghatározott célok és feladatok végrehajtása.

A Budapesti Operettszínház általam előkészített tervei széles alapokon állnak, nem légből ka-
pottak, és biztatóak. 

biztató, hogy bekerültünk a Magyar értéktár hungarikum kategóriájának várományosai 
közé, és valószínűleg még az ősszel a Hungarikum Bizottság döntése szerint az Operett és az 
operett-játszás meg is kapja ezt a kitüntető címet! (A decemberi hungarikum gálát egyébként 
színházunkban rendezzük, szintén a Hungarikum Bizottság felkérésére.)

Biztató a közönség fokozott érdeklődése, a külföldi partnerek egyre nagyobb száma.

Biztató a társulat folyamatos erősödése, és az a szellem, ami lehetővé teszi ennek a sok 
előadásnak a lebonyolítását – amiről a dolgozat legelején szóltam.

Éppen ezért úgy hiszem, ezt folytatni ma én és a velem dolgozó menedzsment tudja a leghaté-
konyabban, ráadásul nem valószínű, hogy az idő és a gazdasági helyzet (sok-sok plusz pénz…) 
megfelel kísérletezésre, egy új szerkezetű és felépítésű Operettszínházzal. 

Én ugyanis úgy gondolom, ma, a XXI. század elején, ebben a gazdasági, társadalmi válságok-
kal terhelt rohanó világban különösen fontos a jelen idejű művészet, az élő színház ereje 
– s ebben lényeges szerep hárul a zenés színházra. Ez ugyanis az a forma, ami a televíziós 
valóságshow-kal, klipekkel, diszkókkal terhelt időben, sokféle kommunikációs csatornája révén 
(zene, ének, tánc, mozgás, látvány, világítás, stb.) valódi népszínházként föl tudja venni a ver-
senyt a mindent elöntő, kulturális szemétnek minősíthető produktumokkal.

Jó, hogy ma már mind elméleti, mind gyakorlati síkon meg tudjuk fogalmazni, miért fontos 
Magyarországnak és a világnak a klasszikus operett-játszás, mitől hungarikum, mitől a 
világörökség része, miért kerül több pénzbe, mint más színházi formák (próza, vagy musical), 
de ugyanakkor milyen felbecsülhetetlen kulturális, idegenforgalmi és országimázs-építő hasznot 
hoz Budapestnek és az egész magyarságnak.

Ugyanígy jó, hogy az a nemzeti musical program, amit az operettszínház játszik, egyre el-
fogadottabb. Ennek középpontjában, mint már írtam, nem Broadway- és West End-musicalek 
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importja szerepel, hanem egy ifjúságcentrikus, irodalmi és történelmi alapú, az új magyar mű-
vek bemutatására nagyon nagy súlyt fektető (pl. Menyasszonytánc, Abigél, Szentivánéji álom, 
Veled, Uram!, Ördögölő Józsiás) repertoár. 

jó érzés, hogy mai magyar alkotóink művei a magyar szellemi élet eme fontos pontján 
is ilyen jelentősen vannak jelen. Hiszen a magyar zenés színház mindig komoly része volt a 
világörökségnek, és úgy érzem, mi most további lépéseket teszünk ezen az úton. Talán nem 
túlzás ez. Operett-előadásainkra a világ számos tájáról figyelnek. szobrot állítottunk Kálmán 
imrének, és három nagy nemzetközi zenei verseny házigazdái vagyunk:

– A Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekverseny Révkomárom városával

– A Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny Szabadkával

– A Kálmán Imre Nemzetközi karmesterverseny Siófok városával

Kálmán yvonne-nak és lévay szilveszternek a mellékletben szereplő levele példázza, 
hogy milyen fontosnak tartják tevékenységünket. 

Létrehoztuk az Európai Zenés Színházi Uniót Prága, Szentpétervár, Bukarest, München szín-
házainak közreműködésével. Operettszínházi copyright előadások mennek jelen pillanatban 
is Jekatyerinburgban, Salzburgban, Münchenben, Bécsben, Szentpéterváron, Bukarestben, 
Prágában. Ezek nem vendég-szereplések. a magyar kreatív team hozza létre e városok 
színházaiban az előadást. ezeknek a politikai (pl. román és cseh területen), valamint 
kulturális jelentősége egyszerűen felmérhetetlen. Az ide vonatkozó nagyköveti jelentések a 
Külügyminisztériumban föllelhetők.

Mindeközben folyamatosan vendégszerepelünk külföldön, igen jelentős fesztiválokon és helye-
ken. A Baden-Badeni fesztiválon, a Tel-Avivi Operában, a frankfurti Alte Operben, Münchenben, 
Berlinben, számtalan egyéb német nagyvárosban, Bécsben, Ukrajnában, Olaszországban…

Musical tagozatunk külföldi elismertsége is egyre jelentősebb. 2006-ban világhírű szerzővel, 
Wildhornnal tartottunk ősbemutatót. Mozart! című darabunkat a müncheni Deutsches Thea-
terben 30-szor játszottuk el német nyelven. Ilyen nagyságú vendégszereplése magyar zenés 
színháznak e műfajban eddig még nem volt, ám 2010-ben pedig megkaptuk a szépség és 
a szörnyeteg c. darab németországi játszás jogait, ami hihetetlen nagy sikernek számít! 
Nemcsak az évi 100 németországi előadás miatt, hanem a 100 000-es nézőszám politikai, or-
szágimázs építő hatása miatt is! 

Mindebből látszik mennyire fontos, hogy a Budapesti Operettszínház kéttagozatú, és jó lenne 
ezt hivatalosan is így látni. Közel 46 éve húzódó folyamatnak kerülne pont a végére. A Petőfi 
Színház 1962-es idecsatolását követte Vámos László 70-es évekbeli musical-repertoárja, majd 
1994-ben a Rock Színház betagozódása. A két színházi tagozat megjelenése nagy jelentőségű 
művészileg, hiszen meg lehet határozni a tagozatok célját, de a gazdálkodás és a támogatás-
igény megfogalmazásakor is fontos lehet a szétválasztás, mert a két tagozat bevételi és kiadási 
lehetőségei eltérőek. Mindezen túl azt mondhatom, a két tagozat egymás melletti működé-
se egyelőre igen szerencsésnek mondható, művészileg kifejezetten előnyös a műfajok közötti 
átjárhatóság, gazdaságilag pedig a „tárak közös használata”, a gazdasági-műszaki terület, a 
zenekar ökonomikus beosztása és a musical együttes nagyobb bevételi lehetőségei jelen 
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pillanatban a szükséges támogatásnál jóval alacsonyabb összeg mellett is lehetővé te-
szi a színház működését.

Öröm, hogy több éves munkánk nyomán Magyarországon, vidéken és Budapesten növekszik 
az operett népszerűsége. Szólistáink újra megjelentek a televízió képernyőjén, előadásaink 
nézőszáma nem csökken, repertoárunk nő, s még a kritikusi fogadtatásra sem lehet panasz… 

Érdekes, de kicsit zavaró, hogy az a színházi szakmán belül sokan féltékenyek az operett-
színházra. elsősorban olyanok, akik sosem jártak nálunk… Irigyen és értetlenül tekintenek 
belföldi és külföldi sikereire, közönségvonzó hatására, az operett- és musical- játszás azon 
sajátosságára, amit kialakítottunk. Egyesek sokallják állami támogatásunk mértékét, és páran 
összehasonlítgatnak zenésnek nevezett színházakat, s így próbálják kimutatni, az Operett- 
színház túlfinanszírozott lenne a többihez képest.

Úgy gondolom itt, e pályázatban is le kell szögeznem, ezek a megjegyzések minden alapot nél-
külöznek. A valóság: a klasszikus operett-játszás nagyzenekart, kórust, balettkart, énekeseket, 
színészeket igényel, fenntartási költségei csak az operához hasonlíthatók. A repertoárjátszás 
miatt pedig ez nem képzelhető el szerződtetett társulat nélkül. színvonalas operett-játszás a 
világon mindenütt csak magas szintű támogatás alapján jöhet létre.

a mi színházunkban ez a kiemelt támogatási igény azért nem jelentkezik, mert a musical- 
program sikeressége anyagilag egyensúlyba képes tartani a működést!

Ha figyelembe vesszük, hogy színházunk két tagozat-jellegű, s a támogatás kb. 75%-a jut az 
operett tagozatnak, 25% pedig a musical tagozatnak, akkor kb. egy operett előadásra ötször 
annyi jut, mint egy musicalre! Ez jelzi, hogy a Budapesti Operettszínház fentebb már vázolt, nem 
üzletszerű musical programja arányában messze a legalacsonyabb támogatást kapja, míg az 
operett-előadás nézői egy operaelőadáshoz képest csupán csekély támogatást élveznek. 

Úgy gondolom, nem kell bizonyítani, hogy a klasszikus operett-játszás és operett kultúra men-
nyire fontos Budapestnek, az országnak, és az elmúlt évek eredményeit tekintve úgy tűnik, a 
világnak is. Kálmán Imre Puskás Ferenc után a legismertebb magyar széles e világon, s amikor  
A Csárdáskirálynőt játszottuk Németországban – nem kis büszkeséggel idézem – a Frankfur-
ter allgemeine zeitung azt írta: „sok városban található olyan hely, ahol jó zenét hallgat-
hatunk. az operettnek csak egy biztos címe van: budapest, nagymező utca 17.”

Sokat teszünk, tettünk és sokat kívánunk tenni ezért az elkövetkező időben is. Nem vitás, lehet 
az operettet, mint műfajt nem szeretni, de szamárság repertoárból bárhol kiirtani, képzési for-
máit megszüntetni, átkeresztelni. Csacsiság, mert az operett újra és újra bizonyítja életképessé-
gét, sőt korszerűségét. Örök műfaj, s ha lehámlik végre róla a múzeum, a panoptikum, a régies 
nosztalgia, akkor előlép az operett lényege, az őrült szerelem, a szélsőséges boldogságkeresés 
tragédiája, komédiája. 

a jelentős színházi formák mindig egy-egy téma köré csoportosultak. Így (persze nagyon 
leegyszerűsítve) a görög drámák az erkölcsöt, a Shakespeare-művek a hatalmat, a romantikus 
operák és drámák (Verdi, Kleist, Schiller) a világ kiismerhetetlenségének bugyrait, a Csehov-da-
rabok az értelmiségi ember tehetetlenségét állították középpontba. Érdekes, ez a musicaleknél, 
úgy tűnik, az érvényesülés problémája. Erről szól az Evita, éppúgy, mint a Producerek, akárcsak 
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az Elisabeth, de még a My Fair Lady is. és igen, mindez az operettnél az őrült, szélsőséges 
szerelem. Persze, ezt lehet felületesen, vagy átgondoltan, szentimentálisan, vagy megdöb-
bentően ábrázolni, de mégis, az operett fennmaradásának és hatásának alapja, hogy ezt az 
alaptémát ilyen érzéki erővel boncolgatja.

Egyébként az operett-előadásoknak nyilvánvalóan három nagy csoportját különböztethet-
jük meg. Ezek közül az egyik a muzeális, poros, nosztalgikus, konfliktusokra nem törekvő, 
színházi szempontból értéktelen előadás. Másik az operett anyagát kísérleti színháznak te-
kintő, izgalmas és érdekes, különleges produkció, ez nagyszerű előadásokat eredményez-
het, de persze, tudni kell, hogy mindenkor annyi nézőre számíthat csak, mint amennyire egy 
hozzá hasonló kísérleti színház. Igazi tömegérdeklődést sosem fog kiváltani. Harmadik lehe-
tőség, amelyet a Budapesti Operettszínház próbál követni, s amely az elmúlt években úgy 
tűnt, hogy eredményes, az az, hogy megtartjuk a darabok eredeti kereteit, az átdolgozások-
ban visszanyúlunk a gyökerekhez, ugyanakkor az előadásmódban, díszletben, világításban,  
koreográfiában, sőt, a zenei tempók megválasztásában is egy mai, életszerű, konfliktusgazdag, 
színházilag, zeneileg magas színvonalú előadásra törekszünk. 

Érdemes mostanában ellátogatni a Budapesti Operettszínházba, és saját szemmel meggyő-
ződni arról a forró hangulatról, a nagyon sok állótapsos sikerről, ami estéről estére látható. 

Úgy érzem, ezeknek az eredményeknek az alapján jogosan és felelősen szeretném az 
elkövetkezendő 5 évben folytatni főigazgatói munkám, s tovább vezetni a budapesti  
operettszínházat ezen a mind művészi, mind országimázs-építő gyönyörű úton, a világ-
örökség útján, tovább építve ezt a tradíciógazdag, korszerűségre törekvő, zenés nép-
színházi koncepciót.
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ii. szeMélyes elFoGUlTsáGoM,  
MoTiVációM a zenés színházzal,  

s ezen belül a bUdapesTi opereTTszínházzal

Nem zenés rendezőnek készültem.

Pedig édesapám Steinway zongorája alatt Gregor József és B. Nagy János skálázása mellett 
írtam a matek leckét (szüleim jeles énekmesterek voltak, ma is az ő könyveikből tanulnak a 
Zeneakadémián éppúgy, mint az alsó fokú énekoktatásban). engem mindig is a színház egé-
sze, a gondolati kalandok és a személyes viszonyok érdekeltek. Mint alternatív rendező 
sok éven át küzdöttem így, míg végül az opera – később pedig a musical és az operett magá-
hoz vonzott…

Ennek ellenére a célom a mai napig sem változott: izgalmas, a világ számára fontos szín-
házi előadások létrehozása – semmi más! Más kérdés, hogy mindig úgy éreztem, ha e célt 
elérjük, úgy talán a siker sem marad el… Igen, nekem a siker sosem cél volt, hanem eredmény. 
Ugyanakkor sosem hittem, hogy a siker feltétlen érték – értéktelenségi fokmérő. Ugyanis attól, 
mert valami akár tömegek előtt is sikeres, még nem biztos, hogy értékes, de közel sem biz-
tos, hogy csupán ettől értéktelen. Ezt csak azok szokták állítani, akik egész életükben csak a 
szakmán belül, pár kritikus előtt, 100-200 néző előtt voltak sikeresek, egyébként soha. Ez a 
szembeállítás nem tesz jót sem a művészetnek, sem a kultúrának.

Végül is, ha visszanézek, úgy tűnik, eddigi pályám, nagy szavakkal mondva az egész 
életem, a zenés színházra, mégpedig a magyar zenés színház szolgálatára tettem föl… 
Én rendeztem a legtöbb kortárs magyar operát (Kossuth-díjam jórészt ezért a tevékenysége-
mért kaptam). Az én fölkérésemre íródott a legtöbb új magyar zenés játék. a szegedi szabad-
téri színpadon szintén rekordernek számítok: száznál több este jöttek föl a csillagok az 
én általam rendezett előadások közben… Az utóbbi tíz évben jó néhány színészt és énekest 
segíthettem az ismertség eléréséhez, és kevesen mondhatják el magukról, hogy három olyan 
rendező pályájának kezdeteinél és kiteljesedésénél bábáskodhatott, mint én. Mellettem kez-
dett Kovalik balázs (ma már érdemes művész, 2001) béres attila (ma igazgatóhelyettes 
Miskolcon) és somogyi szilárd (ma már nádasdy-díjas, 2011).

Húsznál több külföldi zenés rendezésemmel valószínűleg szintén csúcstartó vagyok, és ha az 
Operettszínház nagysikerű előadásait és a szegedi nézőszámot összetesszük, akkor talán a 
legnagyobb nézettség is az enyém…

Mániákusan hiszek az új darabok fontosságában, a fiatalok fejlesztésében és kellő elő-
készítés után a mélyvízbe-dobásban. hiszek a csapatmunka szükségességében.

Valaha válogatott sakkozó voltam – szellemi sport, de sport. sokszor érzem úgy, a zenés 
színháznak van köze a sporthoz! Nem is kevés! Nemcsak azért, mert maga az éneklés, 
főként két kis izom – a hangszalagok – munkájától, kidolgozottságától függ, de a tánc, a moz-
gás, mindaz ami élővé és vonzóvá teszi a zenés színpadot igazi sport fölkészülést követel min-
denkitől! Fokozottan igaz ez a szabadtéri produkciókra, ott aztán kell a fizikum, eső, szél, forró 
napsütés közepette…
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Mindezek fényében úgy hiszem, nem csoda, ha folytatni kívánom azt a munkát, ami úgy tűnik 
nemcsak nekem, hanem a társulatnak, a hatalmas közönségérdeklődésnek, belföldi és külföldi 
partnereinknek is (erről szólnak a mellékelt szándéknyilatkozatok) fontos.

Úgy gondolom, eddigi és ezután következő évadaimmal is azt kívánom bizonyítani, hogy lehet 
értékes tartalmakat hordozó darabokkal is igazán széles közönségréteget meghódítani, 
létezik igényes zenés népszínház, s attól, mert egy darabban lényeges gondolatok jelennek 
meg, nem feltétlenül szükséges, hogy csak kevesen nézhessék.

Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy igenis létezik olyan út, olyan művészi program mind az ope-
rett, mind a musical területén, amely tömegeket vonz és mégsem csupán a szórakoztatás a célja.

Ezért hiszek annyira a zenés színház fontosságában. azt gondolom, a zenés színház a mi-
mézis egyik legősibb fajtája, minden igazi szertartásszínház őse.

Azt gondolom, a zenés színház az a műfaj, amely tömegeket képes megérinteni, mozgósítani 
– miközben gondolati kalandot, katarzist nyújthat – ősi mítikus rétegeinket érinti meg – s teheti 
ezt úgy, hogy közben egyszerre sokakat szórakoztat és magával ragad.

a zenés színház minden más műfajnál jobban tud egyszerre különböző műveltségi réte-
geket megszólítani, orvosprofesszortól takarító néniig, műtős segédtől főnővérig. Ami-
kor szívműtétemmel az intenzív osztályon feküdtem, szinte vígjátéki módon jöttek így sorban a 
kórház dolgozói protekcióért, hogy a Rómeó és Júlia c. előadásunkra jegyet kérjenek.

Mindezen túl hiszek abban, hogy mi, magyarok a zenés színház területén kimagasló eredmé-
nyekre vagyunk képesek… Nemcsak azért, mert a múlt században lélekszámunk arányában 
messze mi adtuk a legtöbb világhírű zeneszerzőt Bartók, Kodály, Kálmán Imre és Lehár Ferenc 
személyében, hanem mert jelen pillanatban is a kontinens leggazdagabb operett, musi-
cal, modern táncszínházi, és néptánc életét valósítjuk meg… 

Ezt a kultúrát szeretném még erőteljesebben szolgálni. Belföldön és külföldön öregbíteni hír-
nevünket, segíteni az operett-játszás további korszerűsítését, minél több országban helyt állni, 
hogy a műfaj még inkább hódítson. 

Ez ugyanis valóban tekinthető magyar műfajnak… Az, ahogy mi operettet játszunk, lehetőséget 
nyújt a szélsőséges érzelmek kifejezésére. szenvedélyesen élni, olykor elkeseredni, mégis 
fölállni, sírva vigadni és közben egy adott pillanatban akár saját magunkat is kinevetni, 
ez igenis a mi kárpát-medencei sajátosságunk! ez nem a gulyás-fokos szintű magyar-
ság, ez a mindennapjaink része, mi tényleg ilyenek vagyunk. 

Az operettre persze nem szabad muzeális tárgyként, panoptikumként tekinteni, Honthy Hannát 
vagy Latabár Kálmánt utánozni, hiszen ma ők is másképp játszanának operettet! Ha tudomásul 
vesszük, hogy az operett XIX. század végi – XX. század eleji történet ugyan, (ahogy például 
a Macbeth története a XIII. századból való), de mai figurák, mai érzelmi kitöréseivel játsszuk, 
akkor a játék és az előadás lehet formájában, üzenetében tökéletesen XXI. századi. A zene 
vitathatatlanul szép, és a történetek az örök szerelem szélsőséges kalandjairól, őrült kavarodá-
sairól szólnak. Emellett én nagyon hiszek abban is, hogy az Operettszínház kéttagozatúsága 
rettenetesen segíti a közönséget az átjárásban, így musicaleket és operetteket tulajdonképpen 
majdnem ugyanaz a közönség néz.
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Vágyaimban ott szerepel egy nagy júliusi zenés színházi fesztivál, amely budapestet 
európa zenés színházi fővárosává avatja, miközben Siófok, Szeged, Debrecen, Miskolc és 
sorolhatnám a városokat, szintén kiveszik a részüket a rendezvényből.

Azt gondolom, a Sziget fesztiválból kinőtt tömegek, a romkocsmák miatt idelátogató huszon-
évesek egy jó operett, musical, táncszínházi programmal nagyszámban visszacsábíthatók egy 
felnőttebb rendezvényre.

A Budapesti Operettszínház nyilvánvalóan fontos szerepet játszana egy ilyen fesztiválon, mint 
ahogy már ma is fontos szerepet játszik szerte az országban…

Sok feladat áll előttem. Segítenem kell fölnevelni egy újabb énekes-színész generációt, fiatal 
zenés rendezőket, karmestereket kell „fölfedezni” és nem utolsósorban haladnunk kell, hogy a 
közönség továbbra is pártoljon bennünket…

én mindig, mindenkor az „előre menekülés” híve voltam, s szerénytelenség nélkül állítha-
tom, ez eddig bejött… Most is a játékhelyek és a repertoár bővítéséről álmodozom, s nem a 
visszahúzódásról…

Igazgatásom első időszakának feladata a színház talpra állítása, a színvonalemelés és a közön-
ség ideszoktatása volt. A második öt év arról szólt, hogyan erősödik meg külön a musical- és 
az operett tagozat, hogyan nő az operett-nézők száma a musicalekkel közös játszás miatt. Ho-
gyan tudunk kialakítani egy olyan rendszert, amelyben átütő operett bemutatók mellett minden 
évben új magyar darab születik! Hogyan válik az évente visszatérő rendezvények miatt jelentős 
fesztiválközponttá az Operettszínház, és mitől kerülünk a vezető európai zenésszínházak közé!

Mindez sikerült, és ennek eredményeként kapta 2012-ben a Budapesti Operettszínház a nemzeti 
minősítést, ami új korszakot jelent a színház életében. Most döntő feladat az operett-program 
kiszélesítése, a fiatalok, de különösen a 40-50 éves korosztály „visszanyerése” a műfaj-
nak, a zenei színvonal további emelése, az új magyar bemutatók körének gazdagítása, a 
zenei versenyek kiteljesítése. A tavalyi karmesterversenyre már mind az öt földrészről jöttek diri-
gensek, de még csak száztíz jelentkező volt, és én azt szeretném, ha négyszáz jelentkező lenne.

A nemzeti kategóriába való kerülésnek köszönhetően úgy tűnik, átkerül a színház az állam kezelé-
sébe, és olyan intézménnyé válik, ahol a hungarikum értékű operett – amiről én tíz évvel ezelőtt 
is így beszéltem – méltó helyet és megbecsülést kap. Ma már mindenki tudja és érzi, hogy ezt 
a műfajt védeni kell. Nagyon komoly felelősségem, hogy ezt tegyem, és ne szolgáltassam ki an-
nak a gondolkodásnak, mely szerint az operett egy könnyű zenés műfaj, tartsa el önmagát, nem 
kell hozzá támogatás. Ez a szemlélet vezetne oda, hogy kis zenekarral, kevés szereplővel, kevés 
próbával, olcsó díszletekkel és jelmezekkel kellene operettet csinálni, ami így értéktelen bóvlivá 
silányodna. Igenis, az operett-játszást és a kortárs magyar zenés darabokat magas szinten kell 
támogatni, mert ezek hagyományainknak és szellemi életünknek fontos részei.

Összefoglalva: nagyon hiszek a kortárs zenés darabok és az operettek közös ügyében, a  
fiatalok és középkorúak megnyerésének lehetőségében, színvonalunk megtartásában 
– sőt emelésében.

A Budapest Operettszínház vezetése éppen ezért fontos ma számomra, mert úgy érzem, van 
még egy a fentieknek megfelelő fejlődési szint, ahová az eddigiek alapján ezzel a menedzs-
menttel eljuthatunk.
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iii. a bUdapesTi opereTTszínház  
inTézMényVezeTŐi Koncepciója

1. Társulatcentrikus gondolkodás

Színházi világunk szellemi életében rengeteg színházi modell képe kering. Sok éve dolgozom 
színházban, számomra mindig fontos volt az együtt dolgozó csapat, a közös gondolkozás, az 
egymásért felelősséget vállaló művészek és a művészetet tisztelő, becsülő gazdasági-technikai 
személyzet.

Igen, sokak számára elavultnak tűnik, de én mind a mai napig a társulati színházban hiszek. 
Abban, hogy egy igazán jól működő zenés színháznak szüksége van a társulathoz tartozó 
karmesterre, rendezőre, tervezőre, énekesekre, színészekre, zenekarra, énekkarra, balettkarra, 
műszaki, gazdasági személyzetre, és így tovább…

Természetesen mindezt befolyásolja, hogy a színház repertoár, vagy en suite rendszerben te-
vékenykedik-e, de a Budapesti Operettszínház esetében ez elég egyértelmű, hiszen a két ta-
gozat és a budapesti közönség színházi szokásai egyértelműen a repertoár rendszert 
teszik szükségessé.

Úgy képzelem tehát, hogy a Budapesti Operettszínház egy erőteljes menedzsmenttel, önálló 
nagy szimfonikus zenekarral, teljes műszaki háttérrel, önálló jelmezkészítő műhellyel mű-
ködjön, miközben az operett tagozathoz illeszkedjen egy balettkar és egy énekkar, a musical 
tagozathoz pedig egy musical ensemble, míg a szólista színészek, énekesek, valamint a 
segédszínészek – statiszták külön csoportot képeznek.

Fontosnak érzem, hogy a két tagozat helyes arányban vegye ki a részét az évadból, természe-
tesen a bel- és külföldi vendégjátékokat is beszámítva.

2. az operett tagozat jövője

Az Operett tagozat számára fontos az elkövetkezendő években a bemutatószám növelése és 
az, hogy a legismertebb „operett-slágereken” kívül elő tudjunk venni néhány különlegességet 
is. Kálmán, lehár, strauss mellett szeretném, ha megjelenne jacobi, eisemann, huszka, 
előbb-utóbb sullivan, Millöcker és természetesen offenbach is. Az elkövetkező időszak-
ban minden évben két nagyszínpadi operett-bemutatót tervezek, egy kisebb produkció mellett. 
Növelni kívánom a kisebb darabok vidéki előadásainak a számát. Reményeim szerint a televí-
ziós együttműködések tovább javíthatók, és jövő évtől kezdve egy nagyformátumú, több ezres 
közönségre számító nyári turnésorozat is beindul.

Év közben, budapesten keresnünk kell más színháztermekkel való együttműködési lehe-
tőséget, mert a Tháliában való játszási helyzetünk romlik. Az Átrium jó lehetőség, de egy 
fixebb, nagyobb játszóhely szükséges és előnyös lehet az egész színházi életre nézve…

Művészi szempontból központi kérdés a magas zenei színvonal, a szövegkönyvek és dal-
szövegek korszerű átdolgozása (amely nem sérti a mű eredeti szellemét, sőt, vissza-vissza-
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nyúl az ősváltozatok értékei felé!). Az új bemutatók mellett egyre fontosabb a repertoáron lévő 
darabok színvonalának erősítése. A német nyelvterület további „meghódítása” miatt lényeges a 
német nyelv kiejtésszintjének folyamatos javítása csakúgy, mint az állandó ének-, tánckorrepe-
tíciók az elért nívó megőrzése érdekében.

Fontosnak gondolom, hogy kisebb operettszerű művek is megjelenjenek a repertoáron, hogy 
konkrét operett-alapú gyerekdarabunk is legyen, és hogy az újonnan írt művek között kifejezet-
ten operettszerű is legyen – mint pl. az Ördögölő Józsiás, vagy a Menyasszonytánc.

Nagyjából az operett-tagozat feladata lesz az opera interpretálása is, ezek között sok közép-
iskolásoknak való bevezető előadást tervezünk, de nem titkolt vágyam, hogy jó koprodukciós 
partnerrel a Hoffmann meséi vagy a Boleyn Anna színpadra kerüljön. 

A társulat fejlesztése elkerülhetetlen, ezért fontos az Operett Akadémia – de alapjaiban minden 
szerepkörre legalább három igen jó szólistával rendelkezünk, ami megnyugtató szám.

3. a Musical tagozat jövője

Évente egy nagyszínpadi, és egy kisebb játszóhelyen bemutatandó új előadást tervezek.

A Musical tagozat bemutatóiban továbbra is kiemelt szerepet szánok az új magyar dara-
boknak. Készül Tolcsvay László, Kocsák Tibor–Bródy János új darabja, Szörényi Leventével az 
Attila c. rockopera átdolgozott változatáról beszélgetünk. Foglalkozunk A Pendragon legendá-
val, és a Csontbrigáddal. Ugyanakkor fontos lehet régebbi sikerek felelevenítése is. Ezek közé 
tartozik Dés László Valahol Európában című musicalje, a Mozart! vagy a Rudolf felújítása.

Természetesen jön majd néhány történelmi témájú, vagy nagyon erős nemzetközi irodalmi 
alapanyagot képviselő mű is, reményeink szerint A párizsi Notre-Dame, Lévay Szilvesztertől 
a Marie Antoinette, Wildhorntól a Jekyll és Hyde, de alapvető szempont marad, hogy lehetőleg 
magyar, s elsősorban az ifjúsági célközönséget megérintő darabokat mutassunk be.

Folytatni fogjuk az ifjúsági és gyermek-orientált darabok bemutatását, a Raktárszínházban kí-
sérleti előadások létrehozását, iskolaszínházat előadás utáni – és közbeni beszélgetéssel.

A társulat igen erős… A musical ensemble folytonosan újul – s jelenleg a nagy külföldi előadás-
szám miatt egy második ensemble-t is működtetni fogunk. Szólistáink nagy része országosan 
ismert, de folyamatosan keressük és próbáljuk ismertté tenni az új tehetségeket is. Az ismert-
ség rendkívül fontos. A közönség jó darabokra, és – elsősorban – népszerű színészekre vesz 
szívesen jegyet!

4. a színház szervezetének és gazdálkodásának dinamikus egyensúlya

Az Operett és Musical tagozat körül kialakított kommunikációs és PR-tevékenységet, a médiá-
ban való megjelenést segíti, hogy, minthogy elnyertük a Magyarbrands és a superbrands 
címeket, a színház neve egyre inkább márkanévvé válik a közéletben, s hogy egyre több fellépő 
művészünket sikerült ismertté tenni. Ezeket az előnyöket szeretném használni e két biztos lábon 
álló intézmény érdekében.
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Egyáltalán: modern gazdasági kutatók hangya, gazella, tigris, dinoszaurusz névvel jellemzik a 
vállalkozásokat, intézményeket, attól függően, milyen válaszokat képesek adni a kor kihívásaira. 
én úgy érzem, a budapesti operettszínház az elmúlt években eljutott a tigris kategó-
riába, amely állandóan fejlődik, vezetői közül sokan tanulnak tovább, új és új utakat keres, és 
gazdaságilag a váratlan helyzetekben nem dől össze. Szeretném megtartani és „még tigriseb-
bé” tenni színházunkat az elkövetkezendő időkben. Nem lenne jó, ha dinoszaurusszá válnánk, 
nehézkessé, tekintélyközpontúvá, egyéni kreativitást visszaszorító, merev intézménnyé. És az is 
hátrányos lenne, ha visszaesnénk egy nagyon sérülékeny, a kísérletezést egyáltalán nem bíró, 
erőtlen helyzetbe, a gazella túlérzékeny állapotába.

Persze, tudom, mindez a gazdasági helyzettől függ, ráadásul a budapesti operettszínház je-
lenlegi fenntartói támogatása kb. 16 százaléka a költségvetésnek, és a többit nagyrészt 
a bevételből, és az ehhez kapcsolódó Tao-ból vagyunk képesek fedezni.

Vannak, akik irigylik ezt a nagyságú TAO-t, és azt hiszik a magas közönséglétszámból, a szín-
ház viszonylagosan nagy nézőterének lehetőségéből (900 fő) igen nagy bevételre és TAO-ra 
lehet szert tenni, amit szívesen megnyirbálnának…

Akik így beszélnek, azok nem ismerik színházunk működését, szerkezetét, gazdálkodási 
rendszerét és csak össze-vissza ötletelnek… amennyivel nagyobb a befogadóképesség,  
annyival nagyobb a színpad, több a szereplő, jelentősen drágábbak a produkciók. Maga 
a zenés műfaj, de különösen az operett rengetegbe kerül! A mi színházunk azért tud egyáltalán 
működni, mert olyan programot nyújtunk, ami magas nézőszámot és előadásszámot produkál. 
Ne feledjük, most 550 millió forint támogatást kap a színház, korábban viszont volt olyan év, 
amikor ez az összeg 1 milliárd 400 ezer volt. Tehát 900 millióval, körülbelül a TAO nagyságával 
csökkent az elmúlt hét évben az Operettszínház fenntartói támogatása, miközben az egyes 
produkciók költsége lényegesen megnőtt. 

a Tao-jövedelem megnyirbálása földre küldené a színházat, de a társulatnak se nagyon 
lehetne megmagyarázni, hogy a szigorúan jegybevételhez kötött Tao egy részét, amely 
az ő megfeszített munkájuk eredménye, milyen alapon utalják más színházhoz. Ha csak 
a nyarat szemléljük, ez a színház végigjátssza az egész időszakot, míg a többi színházban van 
nyári szünet bőven – mindezt azért is, hogy talpon maradjon! 

Összefoglalva: reményeim szerint erőteljes, pontos és átlátható műsorrend, reális gazdálkodás, 
a tagozatokra szabott sikeres bemutatók, a társulat állandó fejlesztése és a hétköznapi, fegyel-
mezett, de sikerekben gazdag munka teszi majd lehetővé, hogy ez a nagyon sajátos, nyugodt 
szívvel mondhatom, hogy egy Operett és egy Musical tagozat ilyen magas előadásszámot pro-
dukáló formájában a világon egyedülálló színház jól működjön a következő öt évben.
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iV. a bUdapesTi opereTTszínház hosszÚ TáVÚ  
MűVészi Koncepciója, szaKMai elKépzelései  

TÖbb éVadra szóló prodUKciós TerVei

1. hosszú távú művészi koncepció 

vagyis a Budapesti Operettszínház utóbbi éveiben kivívott rangjának és 
a közönség igényeinek megfelelő műsorpolitika meghatározása,  
fejlesztése, újítások beépítése (mit játszunk, kinek és hogyan).

Színházunk műsorpolitikáját meghatározza az érvényben lévő közszolgálati szerződés és ter-
mészetesen a közönség igényei.

Játékrendünk alapja az előszóban már jelzett hármas út, amit itt most újra leírok: 

• a klasszikus operett-játszás, ezen belül a magyar hagyományok őrzése és  
    megújítása (Kálmán, Lehár, Huszka, Ábrahám, Szirmai, Zerkovitz, stb.) 

• az operett-szerzők mai magyar utódai (Tolcsvay, Szörényi, Szakcsi Lakatos,  
    Lévay, Kocsák) új darabjainak színpadra segítése

• nagyformátumú, ifjúsági zenés színházi program működtetése, amelynek célja 
    minél több fiatal – és egyéb érdeklődő bevonzása az élő művészet hajlékába.

Ez utóbbi részeként irodalmi-történelmi értékeket képviselő musicalek bemutatása, amelyeknek 
semmi köze a West End és Broadway kasszához, hiszen a Rómeó és Júlia, az Elfújta a szél, de 
akár az Oscar-díjas forgatókönyvből írt Ghost is a drámai zenés szertartásszínházhoz, és nem a 
könnyű szórakoztatáshoz áll közel!

a budapesti operettszínház budapesti színházi helyzete egyértelművé teszi, hogy reper-
toár-jellegű játék- és bemutatórendet kell biztosítani. Ennek a gyönyörű épületnek a nagy- 
színpadán az utóbbi években 300-320 előadást tartottunk és bármilyen tervvel állunk elő, nem 
feledhetjük, hogy ennél a jelentős előadásszámnál el kell a jegyeinket adni, és a felelőtlen álmo-
dozásnak nagyon súlyos, végzetes következményei lehetnek. Érdekes és fontos megfigyelés, 
hogy a budapesti közönség szokásainak megfelelően a repertoáron pont kétszer annyi operet-
tet kell műsoron tartanunk, mint musicalt. éppen ezért az elkövetkezendő években növelni 
kívánom az operett-bemutatók számát, évente legalább kettőt fogok tartani az egy musical 
bemutatóval szemben (természetesen ez a nagyszínpadra vonatkozik). Ennek az anyagi fede-
zete természetesen csak akkor áll rendelkezésre, ha folytatni tudjuk azokat a koprodukciókat, 
amelyek lényegesen gazdaságosabbá tesznek egy-egy bemutatót. Erre most jó esély látszik, 
hiszen csak az elkövetkezendő három évben több ilyen koprodukció körvonalazódik!

Igen lényegesnek látom a Thália színházzal vagy más kisebb játékhellyel való együttmű-
ködést. A Thália Színházban olyan operetteket és musicaleket tudunk műsorra tűzni, amelyek 
kisebb zenekart, kisebb színpadot igényelnek, s bár nem valók az Operettszínház nagyszín-
padára, de mégis érdemesek arra, hogy a közönség elé kerüljenek. Évente jó lenne 100-120 
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előadást tartanunk így, ez ugyanis megoldaná a két tagozat előadásszám igényét. a Thália 
csökkenő befogadási lehetőségeivel szemben az idén az átriumban is játszunk – ez 
nem biztos, hogy tökéletes megoldás… Kéne még egy játékhely, nem vitás.

Minden színház számára fontos a stúdió, így nekünk is igen lényeges a raktárszínházi tevékeny-
ség. Fontosnak tartom, hogy elsősorban zenés színházi kísérleti produkciók kerüljenek itt kö-
zönség elé, de tervezem egyes színészeink „jutalomjátékát” is. Ez a helyszín kiválóan alkalmas 
sok különböző színházi formára, s ezekkel bőven szeretnék élni az elkövetkezendő öt év alatt. 
Jó helyszín ez a Pesti Broadway Stúdió és az Operett Akadémia vizsgaelőadásainak bemuta-
tására éppen úgy, mint egyes művészeink önálló próbálkozására. 

Természetesen az egyik legfontosabb kérdés, hogy van-e, létezik-e valamilyen egysé-
ges stílus, ami a budapesti operettszínház előadásait jellemzi, és hogy ezt a stílust 
akarom-e, hogy folytatódjon?!

Úgy gondolom, minden jó rendező kezében egyéni lesz egy produkció, s e téren pozitívak a ki-
látások, hiszen Szikora János, Béres Attila, Rudolf Péter, Szabó Máté, Verebes István, Somogyi 
Szilárd, Mohácsi János, Réthly Attila és jómagam jelentős névsor… Ám nekik is nagy segítség 
az, hogy a mi színházunkban a szokásosnál nagyobb az az egységes csapatszellem, 
amelyben a színészek és énekesek sugárzó egyéni teljesítményt nyújtanak.

ennek oka az, amit én, mint operarendező kikísérleteztem, és az operettszínházban 
továbbfejlesztettünk, egy mélyről jövő érzelmekkel dolgozó, intenzív kifejezésre törekvő 
zenés-színjátszás, ami megérinti és magával ragadja a közönséget. sok köze van a kul-
tikus, szakrális színházhoz, ahol nagy közösségi energiával dolgozik a kórus, a szólisták 
és mindenki szinte egy kollektív szertartás része. Mindezen túl bennünk, magyarokban 
van egy kemény és határozott érvényesülési és megmutatási vágy, amire én nagyon komolyan 
építek. Lényegesnek tartom, hogy itt az emberek fontosnak érezzék magukat, mert ez segít a 
többiekkel együtt születő önmegvalósítási folyamatban. ez eredményezi az elképesztően jó 
és erős energiákat.

Műsorpolitikánkat tehát a színház alapfeladatai, a közönség elvárásai, a társulat fejlődéséhez 
szükséges belső igények, a gazdasági – anyagi helyzet és mindezen túl természetesen a kül-
földi és belföldi „megrendelések” ténye befolyásolja, bár úgy gondolom, csak végső esetben 
óhajtok konkrét darabcímeknek eleget tenni, hiszen repertoárunk megfelelő bármilyen vendég-
játék lebonyolítására.

A színház jelenlegi műsorpolitikájának finom fejlesztése elsősorban azért szükséges, hogy a 
játékrend arányai még pontosabbak legyenek, s ennek alapján meghatározhassuk:

• az operett-játszás szempontjait és évi előadásszámát,

• a nemzeti musicaljátszás szempontjait és évi előadásszámát,

• az ifjúsági és gyerekdarabok évi előadásszámát,

• az operák évi előadásszámát. 
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Nyilvánvalóan ezen belül a Budapesti Operettszínház esetében tervezni kell a Raktárszínház, 
és egyéb stúdióhelyek előadásszámait, csakúgy, mint a külső helyeken való megjelenést, nem 
beszélve a vidéki vendégszereplésekről, és a külföldi turnékhoz való illeszkedésről…

Ez a tervezés azonban már mindig csak egy évadra lebontva képzelhető el – így is óriási logisz-
tikai feladat! Mindenesetre a 2013/2014-es évad teljes egészében megtervezett – így pontosan 
tudjuk, mit fogunk 2014. május 19-én játszani… Persze az élet gyakran fölülírja a terveket – de 
a tervek azért is fontosak, hogy adott helyzetben legyen mitől eltérni…
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a. a budapesti operettszínház játszóhelyei

A Budapesti Operettszínház a maga két tagozatával magas előadásszámra törekszik. Ennek 
határt szabhat a játszóhelyek száma, befogadó képessége, ezért nagyon fontos az előrelátó 
tervezés, vajon hol, hány előadást tud tartani, és milyen körülmények között…

nagyszínpad:

A Budapesti Operettszínház nagyszínpada meghatározó helye tevékenységünknek. Kívülről 
sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen, ráadásul a ferde oldalfal miatt nincs könnyű dolguk a 
tervezőknek! Állandóan fejlesztjük technikailag, s kétségtelen, mára az ország egyik legjobban 
fölszerelt, gépekkel ellátott játékhelye. A szintén általunk forgósra fejlesztett házi színpad  sze-
rencsére megkönnyíti a nagyszínpad optimális kihasználását, de ez sem elég. a kéttagozatú 
színház, a fokozott színészi műhelymunka igény, a közönség érdeklődése, valamint a 
pesti broadway stúdió és az operett akadémia mindenképp indokolja további bővítését 
a játékhelyeknek. 300-320 előadásnál több a nagyszínpadon nem tartható. 

Jó lenne, sőt, szükséges lenne egy kamaraszínház, amit igen jól ki tudnánk használni. Ennek 
hiányában mindenféle pótmegoldást keresünk.

Thália színház:

A Budapesti Operettszínház nagyszínpada kisebb létszámú musicaleket, kisebb felépítést, ze-
nekart igénylő operetteket, kísérleti produkciókat méretei és közönségbefogadó képessége 
miatt nemigen tud játszani. Éppen ezért igen jó lehetőség számunkra a szemben lévő Thá-
lia közelsége, amelynek színpada, nézőtere tökéletesen alkalmas ezeknek a produkcióknak a 
bemutatására. Több sikeres előadás zajlott itt, az idén tovább tudjuk játszani Szabó Magda  
Abigéljéből készült musicalünket Kocsák Tibor zenéjével és Szörényi Levente Veled, Uram! című 
rockoperáját, összesen 40 előadásban. 

A Thália kiváló lehetőség, s távlatilag fontosnak tartom, hogy együtt tudjunk működni a 
különböző produkciók létrehozásában. régebben 100 előadást szerettem volna itt, ma 
40 előadással tervezünk.

raktárszínház:

Úgy gondolom, jogosan vagyok büszke, hogy a felújítás idejének utolsó pár hónapjában még 
jutott erőnk, hogy az Operettszínház épületében ezt a 100 fős játszóhelyet kialakítsuk. Ez a 
helyszín elsősorban kisérletezésre, illetve gyerek-előadásokra, interaktív produkciókra alkalmas, 
mint minden stúdió. A Raktárszínház eddig bevált, sikeres produkciók futnak benne, a sorozatot 
Alföldi Róbert rendezéseivel, a Kabaréval és a Sweet Charityvel kezdtük, ma teltházas szériákat 
fut a Lili bárónő és a Jövőre, Veled, Itt!, az Erdei kalamajka és a Tavaszébredés. Itt mutattuk 
be A kaukázusi krétakört, és ezeket a sorozatokat folytatni szeretném! ide tervezzük Feldek 
szlovák író nebáncsvirág alapján készült operett-persziflázsát, Kroetz művéből, a Vadá-
szatból készült musicalt (melyre már megkaptuk a jogot a szerzőtől), s itt kerülhet bemutatásra 
a zsuzsi kisasszonyból készült parafrázis. Érdekes kísérletnek igérkezik Foster: i. erzsébet 
c. műve Duda Éva rendezésében, és az idei, általános iskolásoknak szóló darab, Vörösmarty:  
a fátyol titkai is sikerre számíthat. A Raktárszínház egy évben 70-90 előadást képes kiszolgál-
ni, a próbák és egyéb rendezvények miatt.
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egyéb helyszínek:

Idén először megpróbálkozunk budán, az átriumban játszani. Lőrinczy Attila és Bársony Bálint 
amerikai komédia című zenés darabja kerül ott bemutatásra, önálló estek és koncertek mel-
lett. a 30-40 előadás, amit ott tervezünk, a Thália csökkenését hivatott ellensúlyozni.

Ugyanakkor tekintettel a társulat nagyságára, nem mondanék le egyéb helyszínek keresé-
séről sem. Távlati terveinkben szerepel valamilyen délutáni színház létrehozása a Pesti Broad-
way területén. Úgy képzelem, még egy-két nyár, és a Nagymező utca egyre inkább tele lesz 
olyan kiülős teraszokkal, amelyekből bőven elég közönség fog szerveződni egy-egy könnyű, 
fél-orfeumi délutáni előadásra. Titkolt vágyunk, hogy a Moulin Rouge című filmből egy speciális 
játékot készíthessünk, amely itt játszódhatna, jórészt a közönség között, egy teljesen új, „avant-
garde” színházi forma becsempészésével. Tapogatodzó tárgyalásokat kezdtünk a bábszín-
házzal, akik 350 fős teremmel rendelkeznek, ám kérdés be tudjuk-e jól vezetni a köztudatba. 

Egyes művelődési házakban, csarnokokban (Papp László Sportaréna) szintén elképzelhető oly-
kor elsősorban gálaest-szerű fellépés, de pl. sok éves unszolás ellenére sem óhajtok hozzájá-
rulni sikerdarabjainknak a Papp László Budapest Sportarénában való megjelenéséhez – úgy 
gondolom, ez nem tenne jót hosszú távú közönségforgalmi adatainknak.

szabadtéri helyszínek:

A Budapesti Operettszínház (és fél jogelődje, a Rock Színház) mindig szoros kapcsolatra töre-
kedett a Szegedi Szabadtéri Játékokkal. Egyik oldalról művészeink rendszeresen fellépnek ott, 
másik oldalról produkcióval is rendszeresen együttműködünk. Az elmúlt években új helyszíne-
ket is kerestünk, és sok egyéb belföldi – külföldi lehetőséget megpróbálunk kihasználni.

Ugyanakkor régi vágyam, hogy az országban valahol előbb-utóbb egy Mörbisch-hez hasonló 
helyen igazi, nagyformátumú operett- és (vagy) musical fesztivál jöjjön létre, egy nagy szabad-
téri színpad, valahol a Balatonnál, amely elég szúnyogmentes ahhoz, hogy 15-20 előadásban 
valamilyen klasszikus nagyoperett, vagy musical odavonzza és elkápráztassa a nézőket. Érde-
kes, hogy éppen a napokban jelentkezett Keszthely város önkormányzata, akik hasonló tervet 
dédelgetnek. De jó lenne egymásra találni ebben…

b. operett-játszás, stílus, jelleg, évente 155 előadás

A játékrend alapja a magas színvonalú operett-játszás, legalább évi két új nagyszínpadi és 
egy más helyszínen tartandó bemutatóval, legalább nyolc operett repertoáron tartásával, 
a nagyszínpadon 130 előadás teljesítésével. Szükséges, hogy rendelkezzünk operettalapú gye-
rekdarabbal, ifjúsági előadással. A repertoár és a bemutatók sora az alábbi rendhez igazodik.

Klasszikus operett előadások Kálmán imre és lehár Ferenc tollából:

A világ operett-játszása e két igazi magyar reprezentánsának nagyszerű művei meghatározóak 
kell, hogy legyenek terveinkben. A már repertoáron lévő előadások mellé most fölsorakozik 
Kálmán Imrétől a cirkuszhercegnő, előbb-utóbb a chicagói hercegnő, s nemsokára megér-
kezik Lehártól a Giuditta és a Budapesten nagyon régen bemutatott cárevics.
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népszerű, egyéb magyar szerzők kiemelkedő művei:

Színházunk az elmúlt években már műsorba illesztette Huszka Jenő Mária főhadnagy, Ábra-
hám Pál Viktória és Szirmai Albert Mágnás Miska című művét, Zerkovitz Bélától pedig a Csókos 
asszonyt. Rövid időn belül következhet jacobi Viktortól a leányvásár, remélhetőleg Fényes 
szabolcstól a Maya, és jön lajtaitól a régi nyár. A Thália Színházban jó lenne mielőbb egy 
eisemann-bemutatót tartani, ez az Operettszínház művészei által lehet igazán sikeres. Ter-
mészetesen figyelembe kell vennünk, hogy ezeket a műveket a magyar közönség szereti, de 
nemzetközi piacra nehéz velük lépni. 

operai igényű nagyoperettek:

Ezek a darabok mind a zenei ízlés formálása szempontjából, mind a színház művészi szintjé-
nek folyamatos emelése miatt nagyon jelentősek lehetnek. Így volt ez Offenbach Párizsi élet 
című darabja esetében és ez vonatkozik Johann Strauss Dr. Bőregér című darabjára is, amely 
egyébként az utóbbi évek leg-emlékezetesebb külföldi sikereit hozta. Ebbe a körbe tartozik a 
terveink szerint májusban bemutatandó Lehár Ferenc által írt a mosoly országa, két éven belül 
offenbachtól a gerolsteini nagyhercegnő (végre van két nagyszerű nagyhercegnőnk, Kállay 
Bori és Kalocsai Zsuzsa személyében!), valamint a valószínűleg prágai koprodukcióban készülő 
Millöcker: Koldusdiák, esetleg sullivan: a kalóz. Nagy öröm, hogy énekeseink színvonala és 
zenei felkészültségünk lehetővé teszi, hogy ilyen szintű darabokat játsszunk, bemutassunk.

Könnyebb zenés játékok és operettek:

A Thália Színházat vagy egyéb külső helyszínt tartom arra alkalmasnak, hogy ott kórus nélküli, 
esetleg áthangszerelt, zenés játék-szerű, a klasszikus nagyoperettnél kisebb igényű produkciók 
színre kerüljenek. Ezek közé sok minden tartozhat, Márkus alfréd műveitől egyes eisemann-
műveken át seress rezsőig…

Kísérletek:

A Raktárszínház kiváló terep kísérleti operett-szerű produkciók létrehozására. Ilyen az óriási 
sikerrel több éve futó Lili bárónő, s az volt a Béres Attila által rendezett Ibusár is. Most jön  
lajtaitól a régi nyár, és szerepel még a tarsolyban zerkovitz béla szélhámoskirálya, va-
lamint egy cseh író, ljubomir Feldek na, nebáncsvirág című parafrázisa, aminek külön játé-
kossága, hogy mindenki két szerepet játszik. Lényegesnek gondolom a raktárszínházi munkát, 
sokat ad színésznek, közönségnek egyaránt.

az operettek kidolgozottsága:

lényeges, hogy az operettek látványvilága, koreográfusi megoldásai a mai kor követel-
ményeinek, s ne a múlt színházi irányzatainak feleljenek meg. 

Éppen ezért fontos, hogy beszéljünk a korszerű operett-játékstílusról, feldolgozási módoza-
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tokról. Úgy gondolom, az operett nem múzeumi tárgy, és nem nosztalgikus műfaj, de nem is 
zenés vígjáték. Nem kabarétréfák és viccek gyűjteménye, olcsó poénok durrogtató-helye. Nem 
kiöregedett primadonnák, elhízott bonvivánok, hang nélküli színészek találkozási pontja. hitem 
szerint vérbeli kárpát-medencei műfaj, de ettől még nem gyöngyös bokrétás, pártás, ízlés-
hiányosan flitteres műmagyar revü!

Az operett remek zenés színházi forma, drámával, feszültséggel, konfliktusokkal, gyönyörű ze-
nével, izgalommal. Úgy gondolom, a televízióban állandóan látható sok-sok vér és szörnyűség 
korában, a valóság otromba szorításában nem olyan nagy baj, hogy van olyan műfaj – az ope-
rett –, melynek a többségében boldog a vég, a szerelmesek egymáséi lesznek, és látszólag 
nem a félreértés és az ármány diadalmaskodik. Korszerű díszletek, szépelgés- és édelgésmen-
tes, gondolatokkal teli játék, ma is fölismerhető figurák, és a konfliktusok átélhető ábrázolása 
izgalmas színházi lehetőségeket biztosít, méghozzá giccsnek tett kompromisszum nélkül!

Az elmúlt évek munkája sok eredményt és örömet hozott. régi közönségünk megmaradt, 
viszont sok-sok fiatal néz újra operettet. Ezen az úton természetesen tovább kell lépnünk! 
Ehhez jó rendezők kellenek, terveink szerint béres attila, szabó Máté, Mohácsi jános, 
rudolf péter és szikora jános dolgozik a társulattal az elkövetkező időkben-és ez biztatónak 
tűnik.

Természetesen nem vitás, az operettek jelentős részét újra kell fordítanunk, s az átdolgo-
zásokban vissza kell térnünk a gyökerekhez. Miért is? Mert az operettek folyamatos átdol-
gozása során olyan mennyiségű szemantikai ragadvány került a szövegre és a történetre, amitől 
ezek az operettek pont eredeti izgalmasságukat veszítették el! a fordításokban pedig egész 
egyszerűen nyomon követhető a 20-30-as évek rendkívül felületes (a kornak és ízlésnek 
akkor tökéletesen megfelelő) kezelési módja. 

a magyar dalszövegek gyakran köszönő viszonyban sincsenek a német eredetivel, 
így nem passzolnak a szituációhoz, ritmikailag pontatlanok, prozódiailag helytelenek.  
A legtipikusabb példa A Csárdáskirálynő… A Kellér–Békeffi féle átdolgozás az 50-es évek szo-
cializmusában foganva anti-arisztokrata viccgyűjteménnyé tette a szöveget, a történetet 
megváltoztatta, a szerelmesek konfliktusa helyett az idős sztárszereplők nosztalgikus vissza-
emlékezését helyezte középpontba. Mindezt persze igazolta Honthy Hanna, Feleki Kamill akkor 
fantasztikusnak tűnő népszerűsége és játéka (megjegyzem, Latabár Kálmán épp’ Feleki Kamill 
felnagyított szerepe miatt adta vissza Bóni szerepét, mondván, nem vállal részt egy ilyen meg-
gyalázott Csárdáskirálynőben…), de mai szemmel nézve ez a feldolgozás maga az elavult 
panoptikum – a szocializmus korából.

Ugyanez mondható el a dalszövegek jelentős részéről. Pl. az „Álom, álom, édes álom” című 
bemondás nem véletlenül vált a régimódi, nosztalgikus operett hívők szlogenjévé. Az idézett 
szövegnek semmi köze nincs az eredeti német szöveghez, de a szituációhoz sem. 

a szerelmesek ugyanis itt éppen saját boldogságuk beteljesülését élik át – jelen időben, 
itt és most! szó nincs benne álomról, s főleg arról nincs szó, hogy boldogok leszünk mi 
még. Ők annak örülnek, hogy most boldogok, nem álmodoznak, hanem élvezik a sza-
bad egymásra találás pillanatát! erről szól a zene, a szituáció!
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Persze nem egyszerű ezt megváltoztatni! Néhányan szentségtörést emlegetnek, azt mondo-
gatják ez egy magyar hagyomány – de erről nincs szó… Attól, hogy valami száz év óta hibásan 
megy, még nem kéne, hogy úgy maradjon újabb 100 évre…

Sokan úgy hiszik, a közönség vágyik ezekre a szlogenszerű bemondásokra, de a mi A Csár-
dáskirálynő előadásaink azt bizonyítják, ez nem így van. Még a Hajmási Péter is más szöveggel 
megy és a közönség többszörös vastapssal ünnepli… De hát ez nem csoda! Ha belegondo-
lunk, shakespeare szentivánéji álom című művének gyönyörű arany jános fordítása is 
csak akkor állja meg 2013-ban a helyét, ha a rendező XiX. századi mesedarabot kíván 
belőle színpadra állítani. Nem véletlen, hogy lassan-lassan az összes Shakespeare-t újrafor-
dítjuk, s ezekben a fordításokban mutatjuk be országszerte.

Miért lenne ez alól kivétel az operett? Biztos, hogy nem az, és az is biztos, hogy ennek az újra 
felfedező és átdolgozó munkának is köszönhető, hogy előadásaink sikeresek és, hogy külföldi 
partnereink ennyire „vevők” azokra a produkciókra, amiket színpadra állítunk.

c. Musicaljátszás, stílus, típus, évente 195 előadás

A Budapesti Operettszínház alapító, musicalre vonatkozó okiratában a korszerű zenés játék 
megjelölés szerepel, és az én koncepcióm ennek megfelelően igen határozott.

célom olyan nemzeti musicaljátszás megvalósítása, ahol ifjúságcentrikus, lehetőleg mi-
nél több új magyar történelmi, vagy klasszikus irodalmi értéket felvonultató darab kerül 
műsorra. Azt szeretném, hogy ezek drámai erővel hassanak a közönségre, lehetőleg katartikus 
élményt nyújtsanak, és élő nagyzenekari kísérettel szólaljanak meg.

Egyébként az Operettszínház hagyományaiban benne szerepel a musical! A híres Petőfi Szin-
ház volt az első magyar musical színház, amely azonban két évi működés után betagozódott 
az Operettszínházba. Az első jelentős nyugati musical így itt került műsorra: a ma már legen-
dás My Fair Lady 1966-ban Lehoczky Zsuzsával és Básti Lajossal. Később jött a West Side  
Story, a Hello, Dolly! Psota Irénnel, a La Mancha Lovagja Darvas Ivánnal, a Hegedűs a háztetőn  
Bessenyeivel, a Chicago Felföldi Anikóval, később a Valahol Európában Haumann Péterrel, és 
a Hotel Menthol Fenyő Miklóssal. Ráadásul 1994-ben a Rock Színházat is beolvasztották, hova 
máshová, mint az Operettszínházba. Így, amikor én átvettem a színház igazgatását, a Musical 
tagozattal tulajdonképpen a Rock Színház hagyományait folytattam!

És éppen az ő nyomdokaikon haladva én nem broadway és West end típusú, üzletszerű szó-
rakoztató színházat csinálok! egyrészt saját fejlesztésű darabokat, új magyar darabokat 
mutatunk be, másrészt nagyon sok ifjúsági jellegű zenés színházat hozunk létre, harmad-
részt pedig olyan musicaleket hozunk be külföldről, amelyek komoly irodalmi alapanyagból 
születtek. Ezért mutattuk be a Rómeó és Júliát és a Miss Saigont, ami egy Pillangókisasszony pa-
rafrázis. A Ghost egy Oscar-díjas filmforgatókönyv alapján készült, és az Elfújta a szél c. darab pedig 
Margaret Mitchell legendás regényéből íródott. Ha összevetem az operettel, látható, hogy ez kicsit 
más út – de értékben nagyon is összetartozik. Úgy gondolom, musical és musical között sok kü-
lönbség van, és sokszor nem ugyanarra gondolunk. Létezik show-business üzletközpontú musical-
játszás, az „okosok” ezt idézik, pedig ez csak nagyon vékony rétege a világ zenés színházainak…
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A West Enden, a Broadway-n kívül egy német, a Stage Holding színházi cég és pár magán-
vállalkozás van a világon, akik üzletközpontú musical-színjátszást valósítanak meg. A nagy 
többség állami, városi támogatással dolgozik, s ez különösen jellemző a repertoár-színházakra. 
Magyarország, csehország, németország, ausztria kis- és közepes színházai mind ját-
szanak musicaleket is, és sehol sem üzleti célból…

Magyar rockoperák, musicalek – tulajdonképpen nemzeti musicaljátszás:

Feladatomnak tartom, hogy egyre több új magyar zenés darab kerüljön színpadra és rendsze-
resen felújítsunk méltó magyar műveket. Mint írtam, az Operettszínház eddigi musicaljátszása is 
arra kötelez, hogy a nemzeti musicaljátszás hagyományait folytassuk. Úgy gondolom, ha büsz-
kék vagyunk a magyar operett-szerzők világsikerére, úgy jogosan vagyunk büszkék magyar 
musical szerzőikre is. Szörényi Levente, Tolcsvay László, Dés László, Presser Gábor, Kocsák 
Tibor, Szakcsi Lakatos Béla, Várkonyi Mátyás, Jávori Fegya és a magyar származású, magát 
magyarnak valló Lévay Szilveszter művei a világ minden táján megállják a helyüket. 

Engem most épp az izgat, hogy ennek a fának, ami az Operettszínház, ezt a sok gyönyörű, 
gondolati kalandok gyümölcseitől roskadozó ágát hogyan lehet továbbépíteni Budapesten, Ma-
gyarországon és külföldön. 

Ezért az elmúlt években készült ősbemutatók körét szeretném bővíteni. az új, fejlesztés alatt 
álló művek: a rákóczi, a sándor Mátyás, az álszentek összeesküvése, lévay szilveszter 
új darabja a Marie antoinette, a Veszedelmes viszonyok (amit színházunk fiatal karmes-
tere balassa Krisztián ír), a nem élhetek muzsikaszó nélkül c. darabok bíztató öt évet 
sejtetnek, nem beszélve az átdolgozott, szörényi-féle attiláról, miközben készül a csík-
szeredai színházzal az advent a hargitán zenés változata.

irodalmi értéket képviselő, történelmi témájú ifjúság-orientált musicalek:

Ebbe a kategóriába tartoznak Shakespeare-musicaljeink, a Rómeó és Júlia, a Szentivánéji álom, 
de ne becsüljük le az Osztrák–Magyar Monarchia idejében játszódó rockoperáink jelentőségét 
se (Elisabeth, Mozart!), mert ezeket a darabokat rengetegen nézik, és sok-sok fiatal itt ismer-
kedik először ezekkel az eseményekkel. Mi ezt fontosnak gondoljuk, mert valószínű, ha itt nem 
találkoznak ezekkel az értékekkel, másutt egyáltalán nem fognak. Ide tartozik a Miss Saigon, a 
Ghost és a legújabb bemutató, az Elfújta a szél… Ha ezt a sort bárki elemzi, megállapíthatja, 
hogy mindegyik drámai jellegű, a végén tragédiába hajló darab.

az új tervek között a párizsi notre-dame, a jekyll és hyde, valamint ribnyikov háború 
és béke c. műve szerepel, valamint dürrennmatt az öreg hölgy látogatása Michael reed 
feldolgozásában – ugye egyik sem kacagtató vígjáték… Közben puhatolódzásokat folyta-
tunk a We Will Rock You című Queen-kultuszmusical megszerzéséről, de, minthogy elképze-
léseim szerint mi csak non-replika előadást játszunk, és a jogtulajdonos copyrightban óhajtja 
adni, erre egyelőre nincs sok esély.

A Raktárszínházban tervezzük Duda Éva társulatával Paul Foster: I. Erzsébet c. darabjának bemu-
tatását, miközben persze tovább játsszuk a nagysikerű Tavaszébredést, ami túl van a 100. előadá-
son, s büszkén mondhatjuk, ilyen előadásszámot ez a darab még nem futott Magyarországon!
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d. ifjúsági és gyermek-előadások, családi programok, évente 85 előadás

Koncepcionálisan lényegesnek tartom, hogy minden korosztály számára keressünk megfelelő 
darabokat. Különösen igaz ez a gyerek-közönségre, hiszen ezáltal építjük a jövőt is… Úgy terve-
zem, hogy minden évadban legyen műsoron egy nagyszínpadi gyerekdarab, egy ifjúsági darab, 
valamint egy egészen kicsiknek szóló operett-, illetőleg musical-összeállítás.

Ebbe a kategóriába sorolhatók a családi típusú zenés darabok is. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy gyermekek, szülők és nagyszülők együtt menjenek színházba. Ezért lenne lényeges, hogy 
bizonyos jegyár-támogatást a Budapesti Operettszínház is megkaphasson arra érdemes da-
rabjaira. Nem feltétlenül a nagy sikerrel futó A Szépség és a Szörnyeteg című gyönyörű me-
sedarabra gondolok, de az abigél, vagy az Ördögölő józsiás jó lenne, ha támogatást 
nyerne. Mégiscsak szabó Magda írónő és Tamási áron népszerű művének méltó zenés 
változatairól van szó.

az új tervek között szerepel a cinderella, a hamupipőke musicalváltozata, a szegény 
dzsoni és árnika zenés földolgozása, a Koldus és királyfi esetleges bemutatása.

A legkisebbek számára terveim szerint egyórás zenés összeállításokkal kedveskedünk, töre-
kedve arra, hogy a színházhoz és színházba szoktatás minél előbb elkezdődjön…

A nagyszínpadon kívül a Raktárszínházban tartunk majd iskolaszínház-szerű előadásokat, szin-
tén különböző korosztályok részére Tervezzük hogy Vörösmarty: a fátyol titkai c. művéből új 
zenés játékot készítünk, akárcsak Kroetz: Vadászat c. művéből, és keresni fogjuk a külső hely-
színeket is – kisebb előadások ugyanis esetleg iskolák nagytermeiben is megjelenhetnek… 

e. operák bemutatásának lehetőségei, évente 15-20 előadás

Gyönyörű kihívás, ami természetesen nagyon érdekel… Évente egy ilyen kísérletnek tudunk 
helyt adni, de szívből remélem, előbb-utóbb olyan koprodukciós partnerekre is szert teszünk, 
hogy igazi nagyoperát, szívem rejtett vágyát is megvalósíthatjuk. nagyon szeretném, ha eljut-
nánk abba a gazdasági és támogatási helyzetbe, hogy offenbach hoffmann meséi című 
opera comiqe-ját, vagy Mozart! Varázsfuvola című singspieljét bemutassuk, vagy egy 
donizetti Viva la mamma-t műsoron lássunk, nem beszélve britten a kis kéményseprő 
című művéről, amelyeket természetesen magyarul játszanánk, s amelyeknek a bemu-
tatására bőven rendelkezünk elég művészi tartalékkal. Egyelőre kisoperákat tudok ígérni 
– de ez sem kevés! Nagyon jót tesz majd az énekeseinknek, zenészeinknek!

A Parasztoperát természetesen tovább játsszuk, és az új darabok bemutatása iránti mániám 
is elégedett lehet, hiszen például most dubrovay lászló Váltságdíj c. operája kerül műsorra! 
Távlatilag a négyhangú opera valamint Menottitól az amelia bálba megy és a Telefon kerül-
het sorra, de rövidesen bemutatásra kerül Szokolay Sándortól a csalóka péter is – természe-
tesen gyerek-közönségnek! Terveinkben szerepel a Vigyázat, globolinok c. gyermekopera is 
– kérdés milyen koprodukciós partnert találunk hozzá! 
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f. Kiegészítő rendezvények

Színházunkban számos kiegészítő rendezvényt tudunk részint fogadni, részint rendezni. Ezek 
funkciója különböző, de mégis fontos.

– segít a szabadnapok értékesítésében

– biztosítja a gyengébb játéknapok jobb kihasználtságát

– növeli a színház társadalmi elismertségét

– új nézői köröket aktivizál

– marketing és PR értéket képvisel

– gazdaságilag sikeres vállalkozást teremthet

Nyilvánvaló, ezek a programok előre nehezen tervezhetők, de rengeteg dolog felsorolható:

– színházi körséta

– farsangi, őszi, vagy szilveszteri operett bál a színház egész épületében

– karácsonyi, újévi, húsvéti, farsangi események, koncertek, gálaműsorok

– nyári operett- és musical-sorozatok kialakítása

– nemzetközi jazztáncverseny

– koncertszerű előadások, elsősorban beavatószínház jelleggel

– Színházak éjszakája

Ezen a helyen külön szeretném kiemelni, milyen fontos lenne, hogy állami, fővárosi támogatás-
sal, esetleg uniós pénzek pályázásával egy igazi nagyszabású operett-fesztivált, esetleg musi-
cal-fesztivált létrehozhassunk. Úgy gondolom, ez pl. július hónapban komolyan föllendíthetné az 
idegenforgalmat és Budapestre irányítaná a nemzetközi figyelmet. Az újonnan alakult Európai 
Zenés Színházi Unió ilyen nagy rendezvénye egy hasonló fesztivál, amely novemberben Buka-
restben zajlik… Hihetetlen, de a román kollégák ezt a fesztivált három és fél hónap alatt szer-
vezik. Részt vesznek a szentpétervári színház, a prágai színház, a kijevi színház, számos román 
színház és a mi előadásaink, gálaestekkel együtt… Nagyon remélem, hogy a közeljövőben ezen 
a gyönyörű világvárosi Budapesten nekünk is módunk lesz ilyen fesztivált létrehozni.
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2. hosszú távú szakmai elképzelések a menedzsmentről és a társulatról

a. Menedzsment

a személyes művészi, gazdasági hitellel rendelkező, szűkebb és tágabb 
körű, önálló kreatív lehetőségekkel bíró vezetői testület, a hetesfogat mű-
ködtetése (röviden a sikeres menedzsment).

A Budapesti Operettszínháznak több éve erőssége, hogy a vezetői testület csapatmunká-
ban dolgozik. A következő időszak vezetői csapatából sokan már több éve együtt dolgozunk 
– és öröm, hogy sem a politikai, sem a színházi változások vihara nem tépázta meg bizalmunkat 
egymás iránt. Nagy dolog ez! A csapat többsége nemcsak munkatárs, hanem barát, így pályá-
zatom tulajdonképpen az övék is. Nagyon fontosnak tartom, hogy e csapat tagjai közt sok 
a fiatal, de ők is jórészt már 4-5 éve csatlakoztak ehhez a teamhez. Úgy gondolom, ennek a 
kreatív vezetői csapatnak a névsora zálog a következő öt év jó működéséhez.

a hetesfogat:

Ügyvezető igazgatóként továbbra is sárdi Mihály barátommal, akit most márciusban a Magyar 
Arany Érdemkereszttel tüntettek ki, kívánok dolgozni, akinek felkészültsége, színházi gyakorla-
ta, nyugalma biztosíték a kiszámítható, tervszerű intézményvezetés során. Színházunk anyagi 
egyensúlyának biztosításában, a kéttagozatúságot meghatározó SZMSZ elkészítésében döntő 
érdemeket szerzett.

Főzeneigazgatóként Makláry lászló Érdemes művész lenne továbbra is legközelebbi munka-
társam. Nem kérdés, a zenés színházi szakma legkiválóbb karmestere vitathatatlanul ő. Zenei 
ízlésünk, gondolkozásunk, a zenés színházról való elképzelésünk sok dologban nagyon hason-
ló. Igen biztos támaszai voltunk eddig is egymásnak, és hiszem, hogy továbbra is jól fogunk 
együtt dolgozni.

Gazdasági igazgatóként oros péter a kiváló fiatal szakember folytatja tovább az elmúlt évek 
sikeres tevékenységeit. Dinamikus, erőteljes, elemző kész és remek színházi érzékkel bíró mun-
katárs!

Menedzselési főmunkatársként lőrinczy György lesz továbbra is külső, mégis igen közeli mun-
katársként legfontosabb partnerünk. Tizenhárom éve kapcsolódik színházunkhoz az általa ve-
zetett iroda, amely elsősorban a nemzetközi és egyéb magyar koprodukciós, valamint szerzői 
jogi ügyekkel foglalkozik. az együttműködés igen sikeres, minden téren bevált. lőrinczy 
György gyakorlata, rugalmassága, felkészültsége és tárgyalási készsége egyik alapkö-
ve a nemzetközi sikereknek, de jelenléte a belföldi munkában is sokat számít. Sokan a 
színház „szürke eminenciásának” tartják (beceneve Richelieu bíboros), akinek gondolatai és 
elképzelései nagyban befolyásolják a színház vezetését.

Produkciós igazgatóként borbély lászló fogja össze az épületen belüli előadásokat és a ren-
geteg házon kívüli különböző fellépést, turnét. Óriási rutinnal, nagy szervező- és kreatív elem-
zőkészséggel végzi ezt a feladatot, amelyben a művészekkel való tárgyalástól a fellépési helyek 
szervezése mind beletartozik. Az elmúlt évek sikereinek egyik fő részese.
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Sajtófőnökként lencsó rita kezeli ennek a szerteágazó színháznak és rengeteg produkciónak 
a sajtó és egyéb média ügyeit. Ez az elmúlt évben igen jól működött, s reményeink szerint – lát-
va az igen sok támogató nyilatkozatot ezen a téren – a továbbiakban is bizakodhatunk. 

Műszaki igazgatóként somfai péter, a még mindig nagyon fiatal, hihetetlen terhelhetőségű, na-
gyon kreatív munkatársamra számítok. Péter egyébként kiváló fénytervező is egy személyben, 
valamint, ha kell, angol, német, francia nyelven kommunikál, sőt, a fényjeleket még japánul is 
tudja közölni. Egyébként motoros, szabadidejében újságot szerkeszt, fotóz és szenvedélyes 
videós.

Az irodai menedzsment tagjai ugyanúgy nagyon fontosak lesznek a jövőben is. Közülük kiemelt 
szerepet játszi Mátrai bori művészeti főtitkár asszony, szentpéteri andrás és albert orsolya 
munkatársak. 

A művészeti középvezetői gárdára nagy teher hárul. lőcsei jenő Érdemes művész balettigaz-
gatóként, drucker péter karigazgatóként, rogács lászló a musical-együttes vezetőjeként 
áll majd a vártán, Foczmann istvánnal együtt, aki az üzemigazgatás hatalmas feladatát viszi 
majd.

Tulajdonképpen a mi színházunkban a vezetői testület része a dramaturgia, ahol a nagyon 
fölkészült és alapos Töreky attila mellett nagy boldogság, hogy számíthatok továbbra is a 
nagyszerű Kállai istván íróra, a színházi dramaturgok doyenjére, akinél fiatalabb gondolkodású 
kollégám talán nincs is.

Igen fontos vezetői szerep hárul a színház két ifjú tehetségére, a tavaly Marosvásárhelyen diplo-
mát szerző, már Nádasdy-díjas somogyi szilárd rendezőre, és az idén a Zeneakadémián kar-
mester diplomát szerző, remekül hangszerelő és zongorázó balassa Krisztián karmesterre. 
Ők ketten egyébként (a sok ismertté vált szólista mellett) jelképei is annak a fiatalokat segítő, fej-
lesztő munkának, ami színházunkat ebben a pillanatban jellemzi – és amit folytatni szeretnék!

b. Társulat

A társulati színházi forma megtartása és erősítése, a régi presztízs és 
az új kor elvárásainak megfelelő gárda további fejlesztése, szélesítése  
(társulati egyensúly).

a társulati színházi forma megtartása: 

Úgy gondolom, a Budapesti Operettszínház jelen pillanatban felkészült, erőteljes és jó han-
gulatú társulattal rendelkezik. A társulat szó értelme persze sokat bővült az utóbbi években, 
mert nem csupán a közalkalmazottakat sorolhatjuk ide, hanem a színházhoz más szerződési 
formákkal szorosan tartozókat is.

Félreértés ne essék, a jó hangulaton nem feltétlenül vidámságot, vagy állandó egyetértést gon-
dolok, hanem egy színvonalas és eredményhez vezető munkára mindig kész, egymást is segítő 
csapatot látok, akik az együtt töltött napok, hónapok, évek alatt összeszoktak ugyan, de még 
nem unták meg egymást.
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Többször leírtam már, hiszek a társulatban, hiszek a csapatban, azt gondolom, egy ilyen 
nagy zenés színház könnyen gyárrá, üzemmé válhat. Több rossz példát láttam erre Német-
országban, Ausztriában, ahol nem volt könnyű az egyes karok művészeit kirángatni a hétköz-
napok egyszerű munkavégzéséből. nálunk, a budapesti operettszínházban a legnagyobb 
fegyelem mellett is (s ez valószínűleg magyar sajátosság is) őrzünk valamit a színház 
bohémságából, vidámságából, őrületéből.

Úgy gondolom, a jelenlegi létszám nagyjából megfelelő, hogy a kívánt feladatokat elláthassuk. 
Nem hiszem, hogy a karok létszáma jelentősen csökkenthető és szólistából sem oldható meg 
kevesebbel az a mennyiségű előadás, amit tartunk.

szólisták – operett:

Öröm számomra, hogy kialakult egy olyan átütő erejű csapat, amelyben szinte valamennyi 
korosztály képviselteti magát. Öröm, hogy lehoczky zsuzsa, Marik péter, Felföldi anikó, 
Kalocsai zsuzsa, oszvald Marika neve régi fényükben, sőt, tán még jobban ragyog…

Jelentősen megerősítette pozícióját és ismertségét Vadász dániel, Vadász zsolt bonvivánok, 
Fischl Mónika, lukács anita primadonnák a sztárság küszöbén állva több nyelven is egyre si-
keresebbek és elismertebbek, akárcsak a bevált táncos-komikus – szubrett párok: Kékkovács  
Mara, szendy szilvi, peller anna, peller Károly, valamint az örökifjú Faragó andrás, a nép-
szerű Topy.

Nagy öröm, hogy közben új csapat is erősödött: boncsér Gergely, bordás barbara, Kerényi 
Miklós Máté, szabó dávid, dancs annamari és Kristóf istván az ismertség, – kicsit félve 
írom le –, a sztárság küszöbén állnak. Operett-előadásaink végén, hála különleges, lelkes és 
tehetséges szereplésüknek, ma már gyakori az állótapsos, rockkoncert-szerű ünneplés.

Természetesen az elkövetkező idők feladata az új tehetségek keresése és felépítése is. 
nem szabad, hogy egy színház azért, mert társulati, belterjessé váljon! Mindent megte-
szek ez ellen!

szólisták – musical:

ezen a területen nagyon alapos társulatszervezői és -nevelői munkát végeztünk az el-
múlt időkben. A musical-társulat szólistái között valóban sokan vannak, akik a velem való 
közös munkában váltak ismertté, de bőven vannak olyanok is, akik másutt elért kisebb sikerek 
után jöttek, de igazán nálunk figyeltek fel rájuk. ez a társulat még ma is folyamatosan erő-
södik. Természetesen teljesen nyitottak vagyunk bármilyen irányban, de valahogy úgy alakul, 
hogy a pesti broadway stúdió olyan kiváló fiatalokat nevel, akiknek hangi képességeik lehe-
tőséget biztosítanak számukra, hogy táncos és színészi fejlődésük közben előbb-utóbb komoly 
szerepben színpadra lépjenek – s így sokszor erre a stúdióra támaszkodunk…

Ezt a társulatot természetesen meg szeretném tartani, fejlődésüket minden téren próbálom 
segíteni, s ez azért is fontos, mert nevük lassan összeforrt az Operettszínházzal. Sokan közülük 
az utóbbi időben országosan ismertté váltak, s ez, túl tehetségükön, valószínűleg annak a szi-
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szifuszi, lelkiismeretes PR – marketing munkának is köszönhető, amit színházunk munkatársai 
ebben az ügyben végeznek. Nem szégyellem, nagyon fontosnak tartom, hogy a pénztárban 
színészek nevére vegyék meg a jegyet. Tapasztalatom szerint igazi tömegek sose fognak rende-
zőre, vagy koreográfusra jegyet váltani, de egy szeretett színészre annál inkább. Valaha Váradi 
Hédi, Sinkovits Imre, a mi színházunkban Feleki Kamill, Rátonyi Róbert nevére vették a jegyet.

Öröm számomra, hogy ma a felül felsorolt operett-sztárok közül igen sok a vonzó név, s a most 
következő musicalesek között szintúgy: janza Kata, Vágó bernadett, Vágó zsuzsi, peller 
anna,  polyák lilla nevére ma jegyet vesznek a pénztárban, csakúgy, mint dolhai attilá-
ra, Mészáros árpád zsoltra, Földes Tamásra, szabó p. szilveszterre. homonnay zsolt,  
siménfalvy ágota, németh attila, Füredi nikolett, szerényi lászló, nádasi Veronika,  
bálint ádám bármelyik pillanatban berobbanhat a közismertségbe, a most érkezett fiatalok 
pedig mind táskájukban hordják a marsallbotot: Muri enikő, Gubik petra, brasch bence, 
Kocsis dénes, Kádár szabolcs csakúgy, mint a külföldön játszott A Szépség és a Szörnyeteg 
ifjú szereplőgárdája: jenes Kitty, szentmártoni normann, barkóczi sándor…

ez a musical-csapat ma már nagyon nagy hitellel rendelkezik. olyan hitellel, aminek az 
alapján a közönség szinte bárhol jegyet vált az előadásainkra.

Természetesen itt is igaz: minden új tehetség felé nyitottak vagyunk… Ezt példázza az idén 
Gubik petra, de Veréb Tamás esete is, akik szinte az ismeretlenségből kaptak főszerepet.

Vendégeink a budapesti operettszínház színpadán:

A színház mindig igényelte sztárok jelenlétét a színpadon. Egy jó társulat szintjét nem rontja, sőt, 
inkább emeli egy kiváló, közönségcsalogató híresség megjelenése. Éppen ezért a következő 
években is, mint eddig, szívesen csábítok magunkhoz ismert, nagy hírű színészeket és színész-
nőket részint a közönség örömére, részint saját társulatunk fejlődése érdekében.

A közelmúltban szerepelt nálunk Miklósa erika, rudolf péter, huszti péter, szulák andrea, 
Mikó istván, Kállay bori, bajor imre, csonka andrás, hámori ildikó, Gálvölgyi jános, 
Molnár piroska, bács Ferenc, Frankó Tünde, Kulka jános, Verebes istván, haumann 
péter, Udvaros dorottya, Kálmán péter operaénekes, Farkasréti Mária, balikó Tamás, 
Makranczi zalán, vagyis igen dicsőséges névsor… 

a társulat csoportos tagjai, a karok:

Úgy gondolom, egyértelmű, egy ilyen repertoárt játszó kéttagozatú színházban elengedhetetlen, 
hogy alkalmazott / közalkalmazott tagokból álló karok működjenek. Nem létezhet olyan 
magas színvonalú operettszínház, amelynek nincs saját énekkara, balettkara, szólistái, zenekara. 
Nem létezhet, mert a repertoárt ismerni kell, mert ez nemcsak zenére, szövegre, de színészi játék-
ra és táncra is vonatkozik. Ezt külső szerződésekkel megoldani biztos kilátástalan vállalkozás.

Én örülök, hogy a Budapesti Operettszínház jelenleg kiegyensúlyozott, erőteljes karokkal ren-
delkezik, jó vezetőkkel. Nem szeretném ezt a létszámot csökkenteni, mert azt gondolom, ennyi 
szükséges legalább a kiegyensúlyozott működéshez.
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zenekar:

Fontosnak tartom a kb. 80 fős zenekar státuszának megőrzését. Úgy érzem, a zenei megszó-
laltatás színvonala és igényessége egyre fontosabb mindenkinek és ez reménnyel kecsegtet az 
elkövetkezendő idők nehezebb feladatai iránt. Makláry lászló zeneigazgató biztos kézzel fogja 
a kormányrudat, illetve a karmesteri pálcát. Mellette különböző alkalmazási feltételekkel egy 
fiatal gárda bontogatja képességeit, a karmesterverseny győztesei, a francia pierre hoppé, a 
most végzett nagyon tehetséges balassa Krisztián, a debreceni zeneigazgató somogyi-Tóth 
dániel, az egyre magabiztosabb igen felkészült és nagyon muzikális bolba Tamás.

Fontos feladat, hogy e kétféle igényt, a klasszikus szimfonikus zenekari megszólalást és a mu-
sicalekben, rockoperákban nyomon követhető rockos hangzást egyforma magas színvonalon 
tudjuk produkálni. Az utóbbi idők előadásai (különösen a Ghost és az Ördögölő Józsiás) alapján 
úgy tűnik, a jövőben nem lesz baj ezen a téren.

énekkar:

Az elmúlt években drucker péter vette át a karigazgatói posztot, és nagyszerű munkája nyo-
mán a megszólalás egységessé, dinamikussá vált. Színészi játék, tánc terén igen sokat fejlő-
dött ez a kar, amely a klasszikus képzésénél és klasszikus feladatainál fogva természetesen 
elsősorban az operett-előadásokban vesz részt. Mindezek mellett azonban egyre többször 
fordul elő, hogy külső karként, igen jó színvonalon, besegítenek a musicalek munkájába is. Igazi 
erőssége ez a kar a Budapesti Operettszínháznak, létszámán az elkövetkezendő időkben jelen-
tősen nem kívánok változtatni, s közalkalmazotti státuszát feltétlenül meg kívánom tartani.

balettkar:

A Budapesti Operettszínház olyan klasszikus alapképzettségű balettkart birtokol, amely a mo-
dern technikákat is ismeri. lőcsei jenő Érdemes művész, koreográfus, a balettegyüttes ve-
zetője jó hangulatú, felkészült együttessé kovácsolta ezt a csapatot. A jövőben még nagyobb 
átjárást szeretnék biztosítani számukra a musicalek felé, de, túl ezen, reményeim szerint 
előbb-utóbb sor kerülhet a balettkar önálló produkciójára is. Ennél a karnál azért akad problé-
ma: a legújabb nyugdíjrendeletek értelmében olyan korban is az együttesnél kéne maradni a 
táncosoknak, ami már bizony igen nehéz… segítségre volna szükség, hogy ezek a kiváló 
művészek ne kerüljenek 40-50 éves korukra megalázó helyzetekbe…

ensemble – Musical együttes:

Igen fontos ez a 22 fős musical ensemble, azaz egy csapat, akik énekelnek, táncolnak, s há-
tukon viszik a musical-előadásokat. E csapatnak csodájára járnak még az ide látogató külföldi 
szakemberek is, de hát ez érthető. hitük, lelkesedésük, tánc-, énektudásuk, játékkészsé-
gük messze nyugati átlag feletti. Nem véletlen, ha közülük bárki elmegy egy nyugati meghall-
gatásra, biztos, hogy állást kap. Az utóbbi évek szerződtetési szabályzó rendszerében történő 
változások megtépázták a fizetésüket, s ma, kicsit tanácstalanul, keresem a forrást, hogy mi-
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ből tudok ennek az együttesnek fizetést emelni, hisz’ egykori vállalkozói lehetőségből ma igen 
gyenge fizetésű közalkalmazottá váltak. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtaláljuk a módot, 
hogy az ő fizetésüket rendezzük, hiszen kötelező közalkalmazotti szférába való vételükhöz an-
nak idején a színház semmilyen támogatást nem kapott.

Műszaki dolgozók:

Az Operettszínház saját jelmezkészítő műhellyel rendelkezik, amely rengeteg előnyt biztosít mind 
az új darabok létrehozásakor, mind új szereplők beállásakor, ami egy ilyen repertoárszínházban 
gyakori, mind a különböző gálaműsorok megoldásában. Éppen ezért ezt a kis műhelyt feltétlenül 
meg kívánom tartani.

a világosító és hangosító csapat dinamikusan dolgozik. A látványtechnikai részleg sok va-
rázsos, érdekes képet képes létrehozni, színházunk egyik fontos része, akiknek munkájára 
biztosan támaszkodhatunk. A hangosítás nehezebb kérdés, biztos, hogy az elkövetkezendő 
években szükséges még néhány fiatal, dinamikus munkatárs, aki anyanyelven beszéli a digitális 
pultok, a kontroll-problémák és a zenekari erősítés nyelvét. A Budapesti Operettszínház akusz-
tikai viszonyai nem tökéletesek, s ez hangosítás esetén, érdekes módon, még kifejezettebben 
észrevehető. jó lenne egy teljes körű akusztikai vizsgálat és esetleg hangterelő lemezekkel 
valamilyen cizellálás ezen a „hangképen”, mert ugyanaz a hang a színház 8-10 különböző he-
lyén egész másképp szól.

a színpadi műszak minden színházban problematikus. Ennek részint oka, hogy mind a mai 
napig a díszítés nem szakmunka, hanem segédmunka, miközben egyre több bonyolult 
gépet, színpadtechnikai eszközt is kezelni kell. A színházakban ezen a téren létező fluktu-
áció természetesen nálunk is megfigyelhető, évek óta küzdünk ellene. Úgy gondolom, nagyon 
hatásos és tervszerű képzési munkával fogom megpróbálni ezen a téren az állandó munkatár-
sak jelenlétét biztosítani.

Színházunkban komoly létszámot képvisel a karbantartási csapat is, ami érthető, mert na-
gyon nagy az épület és rengeteg kisebb-nagyobb problémát kell megoldani. Foczmann István 
üzemigazgató kiválóan látja el munkáját, biztos vagyok benne, hogy a következő öt évben is a 
gazdaságos üzemeltetés lebeg majd elsősorban szeme előtt.

c. egyéb területek

A Budapesti Operettszínházban létező egyéb terület, gazdasági osztály, titkárságok, szervezés, 
úgy gondolom, nagyon alaposan végzi munkáját. Létszámban változást nem tervezek, de azt 
gondolom, nyilvánvalóan a gazdasági igazgató feladata, hogy az ügyvezető igazgatóval közö-
sen esetleg a munkaszervezést átalakítsa, és a kor követelményeinek megfelelően szabályozza 
a munkavégzést.
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pesti broadway stúdió, operett akadémia:

A Budapesti Operettszínház tizenhárom éve működteti együtt a Pesti Broadway Stúdiót a Vas-
utas Zeneiskolával. Ez a stúdió, ahol Toldy Mária tanít, tizennyolc éve jelentős személyiségeket 
ad a magyar musicaléletnek. Az elmúlt években a musical-utánpótlásunkban egyre inkább csak 
erre a stúdióra támaszkodhattunk, mert más helyeken sajnos a musical- és operettszínész-
képzés elsorvadt. szerencsére ez a stúdió nagyon erős és egyre erősebb, tanárai Földes 
Tamás, Szabó P. Szilveszter, és Bakó Gábor tánctanár, kiváló beszédtanárok, összhangzattan-
tanárok segítik a munkát. A gyerekek, 18-tól 24 évesig, itt élnek velünk, sokat statisztálnak szín-
házunkban, s megható együtt látni Lehoczky Zsuzsát, amint Brasch Bencének magyarázza, 
hogyan is kell megfordulni a színpadon.

Színházunk másik „iskolai szervezete” az Operett Akadémia. Ezt a stúdiót végképp a szükség 
hozta létre. Négy évvel ezelőtt kiderült, hogy nincs olyan hely, ahol operett primadonnák, bon-
vivánok, szubrettek és táncos komikusok képzésével komolyan foglalkoznak. Magunk vettük 
kezünkbe a dolgot, ebben oroszlánrészt vállalt Kéringer László, a nagyszerű énekpedagógus. 
A stúdióba jöttek Zeneakadémiáról, Színművészeti Egyetemről, de, természetesen „az utcáról” 
is. Mára igen sok szólistánk büszkén vallja, hogy a kijárta az Operett Akadémiát, és a jelenlegi 
fiatalok között több reményteli énekes bontogatja szárnyát, illetőleg hangját. Éppen ezért az 
operett akadémia tevékenységét is támogatni kívánom az elkövetkezendő időkben.

Tagozatok, stúdiók, műszaki dolgozók, szólisták, titkárság, igazgatóság – no és Hajnal Zol-
tán a mikrobusz – az egyetlen járművünk – vezetője, aki szerintem már mindenkit és mindent 
szállított az utóbbi években… – ez mind a mi jelenlegi Operettszínházunk. Igen, szeretem ezt 
a színházat, szeretem ezt a csapatot. Úgy gondolom, hogy olyan társulat, amely nagyon ko-
molyan veszi azt a munkát, amit csinál, hisz abban, hogy magával tudja ragadni, gondolati és 
érzelmi kalandokra tudja csábítani a hozzánk betérő, napi munkában és harcaiban oly sokszor 
megfáradt közönséget. 
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3. Több évre szóló produkciós tervek

a. a repertoár-rendszer felépítése, előadásszámok

Minthogy a színházat repertoárrendszerben kívánom működtetni, a színpadra kerülő mű-
vek műfaji sokszínűségével ezért igen fontos az aktív és a passzív repertoár. A passzív 
repertoár azt jelenti, hogy több produkció van készenléti állapotban, mint amennyi szerepel a 
játékrendben, de ezek könnyen aktivizálhatóak.

Játék- és műsortervünk létrehozásának alapja, hogy legalább másfél-két évre, szinte napra 
lebontva, előre kell látnunk, mikor mit mutatunk be, hogy tervezzük a próbákat, felújításokat, 
vendégjátékokat. 

Nyilvánvaló, ennek oka a külföldi és belföldi vendégszereplések kötöttsége, a turizmussal való 
egyre szorosabb kapcsolat, a nemzetközi jogok előírásai, nem beszélve művészeinkről, akiknek 
idejét előre be kell osztani.

alapfeladatunk tehát pontosan tervezni, előrelátni, hosszú távra gondolkozni.

A következő években a kicsit megváltozott közönségigény miatt három nagyszínházi bemu-
tatót kívánok tartani, ezekből kettő operett- és egy musical-előadás. Emellett évente két-
három produkció bemutatására kerül majd sor, plusz egy operára, váltakozó helyszí-
neken, Raktárszínház, Thália Színház, egyéb helyszínek, és egy olyan, gyermekeknek szóló 
produkció amelynek helyszíne az előadás függvénye.

Ez a hat-hét bemutató, plusz egy opera, egy kéttagozatú színház számára nem okozna nagy 
megterhelést, de azért őszintén be kell vallanom, nálunk csak nagyon jó munkaszervezéssel 
oldható meg.

évadonként:

– 300 előadást tervezek a nagyszínpadon

– 70-80 estét képzelek a raktárszínházban

– 40 előadást gondolok a Tháliában

– 30 előadást más kiválasztott külső budapesti helyszínen – idén az átriumban

– 10-15 nagy szabadtéri és vidéki előadásra kerülne sor

– 100-120 külföldi előadást tervezek

ez összességében 550-580 előadást jelent, ami – tekintetbe véve a két tagozatot – lehetsé-
ges számnak tűnik.

Természetesen itt is, mint annyi helyen, meg kell jegyezzem, ez az előadásszám összefügg 
azzal az, hogy az Operettszínház jelenlegi formája, társulati szerkezete gazdaságilag csak úgy 
finanszírozható, ha jelenlegi támogatása nem csökken, és ha állandóan igyekszik új és új lehe-
tőségeket keresni arra, hogy produkcióit széles körben forgalmazza, s rálel azokra a lehetősé-
gekre, ahol az általunk képviselt, hungarikum-jellegű klasszikus operett-játszásra, valamint az 
értékalapú musical-színjátszásra igény mutatkozik.
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b. Műsorstruktúra

A repertoár-rendszer drágább és műszakilag természetesen bonyolultabb, mint az en suite, 
de a szervezés a közönségigény alapján ezt preferálja. Érdekes dolog. A jegyeladás érdekei és 
az átdíszítési problémák mindig szemben állnak egymással. Valami kicsi középútra igyekszem 
majd törekedni az elkövetkezendő években, és az egyes darabokat kisebb (4-5-6 előadás) 
blokkokban játszanánk. Szembe kell néznünk azzal, hogy a munka törvénykönyve, s egyéb 
szabályzók nem igazán színházbarát jellegűek. Ezen persze sokat segít az SZMSZ és a Kol-
lektív Szerződés, de mégis a legfontosabb, hogy a dolgozók a színházban felelőséget érezze-
nek az egész színház és a munka színvonala iránt. Nem kis örömmel írom, színházunkban az 
elmúlt évek alatt ennek sok jele mutatkozott, s ez az egyéni és közös felelőség fontos része 
az Operettszínház jelenlegi munkájának, és bevallom, része pályázatomnak, következő ötévi 
reményeimnek.

c. a jelenlegi repertoár

Jelenlegi repertoárunk kiegyensúlyozott, erős képet mutat. Mind belföldi, mind külföldi nézőink-
nek megfelelő kínálatot vagyunk képesen nyújtani operettből, musicalből egyaránt. 

Fontos dolog természetesen, hogy operettjeinket német nyelven, musicaljeinket angolul felira-
tozzuk, és ezt meg is kívánom tartani.

operett repertoár (aktív):

Kálmán Imre: a csárdáskirálynő (Operettszínház Nagyszínpad)

Kálmán Imre: Marica grófnő (Operettszínház Nagyszínpad)

Lehár Ferenc: cigányszerelem (Operettszínház Nagyszínpad)

Huszka Jenő: lili bárónő (Raktárszínház)

Szirmai Albert: Mágnás Miska (Operettszínház Nagyszínpad)

Ábrahám Pál: Viktória (Operettszínház Nagyszínpad)

Jávori Ferenc Fegya: Menyasszonytánc (Operettszínház Nagyszínpad)

Zerkovitz Béla: csókos asszony (Operettszínház Nagyszínpad)

oszi boszi, a repülő nagyanyó (Operettszínház Nagyszínpad – gyerekdarab)

operett repertoár (passzív):

Johann Strauss: dr. bőregér (Operettszínház Nagyszínpad)

Huszka Jenő: Mária főhadnagy (Operettszínház Nagyszínpad)

Parti Nagy Lajos: ibusár (Raktárszínház)

Kálmán Imre: a bajadér (Operettszínház Nagyszínpad)



Tr adícióKban Ga zdaG, zenés népszínhá z
Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára

36

Musical repertoár (aktív):

Lévay Szilveszter: elisabeth (Operettszínház Nagyszínpad)

Lévay Szilveszter: rebecca (Operettszínház Nagyszínpad)

Szakcsi Lakatos Béla: szentivánéji álom (Operettszínház Nagyszínpad)

Gerard Presgurvic: rómeó és júlia (Operettszínház Nagyszínpad)

Szörényi Levente: Veled, Uram! (Thália Színház)

Claude-Michel Schönberg: Miss saigon (Operettszínház Nagyszínpad)

Bruce Joel Rubin-Dave Stewart-Glenn Ballard: Ghost (Operettszínház Nagyszínpad)

Bernard Slade–Stan Daniels: jövőre, Veled, itt! (Raktárszínház)

Musical repertoár (passziv):

Frank Wildhorn: rudolf (Operettszínház Nagyszínpad)

Lévay Szilveszter: Mozart! (Operettszínház Nagyszínpad)

ifjúsági-gyermek repertoár (aktív):

Szabó Magda – Kocsák Tibor: abigél (Thália Színház, Operettszínház Nagyszínpad)

Alan Menken: a szépség és a szörnyeteg (Operettszínház Nagyszínpad)

Tamási Áron – Tolcsvay László: Ördögölő józsiás (Operettszínház Nagyszínpad)

Musicalmesék (Operettszínház Nagyszínpad)

Duncan Sheik: Tavaszébredés (Raktárszínház)

Németh Attila: erdei kalamajka (Raktárszínház)

Pásztor – Jakab: szép nyári nap (Operettszínház Nagyszínpad)

opera repertoár (aktív):

Pintér Béla: parasztopera (Raktárszínház)

opera repertoár (passzív):

Giacomo Puccini: Gianni scicchi (Operettszínház Nagyszínpad)

Vajda János: Mario és a varázsló (Operettszínház Nagyszínpad)

Giacomo Puccini – Zsoldos Béla: bohém casting (Thália Színház)
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az idei, 2013/2014-es évad bemutatói:

Operettszínház Nagyszínpad

Zerkovitz Béla: csókos asszony – klasszikus nagyoperett, felújítás a Tháliából

Gerard Presgurvic: elfújta a szél – történelmi-irodalmi musical,  
koprodukció a Szegedi Szabadtéri Játékokkal

Kálmán Imre: a cirkuszhercegnő – klasszikus nagyoperett 

Lehár Ferenc: a mosoly országa – klasszikus nagyoperett,  
koprodukció a Kolozsvári Magyar Operával 

Raktárszínház

Lajtai Lajos: régi nyár – kísérleti operett

Vörösmarty Mihály: a fátyol titkai – általános iskola felső tagozatosoknak  
gyerekdarab

Vidovszky László: nárcisz és echo   két egyfelvonásos opera, 

Dubrovay László: Váltságdíj              koprodukció a Miskolci Operafesztivállal

Átrium

Bársony Bálint–Lőrinczy Attila–Aszlányi Károly: amerikai komédia  
– Buda polgári közönségének zenés előadás

Reményeink szerint 2014 júniusában kerül sor a csárdáskirálynő ünnepi, szabadtéri be-
mutató előadására itthon, ami utána országos turnéra indul. Ez előkészítés alatt áll.



Tr adícióKban Ga zdaG, zenés népszínhá z
Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára

38

d. a következő évadok műsorterve

2014/2015

Operettszínház Nagyszínpad

Lehár Ferenc: Giuditta – klasszikus nagyoperett

Kálmán Imre: a montmatre-i ibolya – klasszikus nagyoperett

Müller Péter Sziámi: sándor Mátyás – új magyar musical, koprodukció Bajával

Thália Színház

Selmeczi György–Móricz Zsigmond: nem élhetek muzsikaszó nélkül  
– új magyar operett-kísérlet

Raktárszínház

Paul Foster – Németh Attila: i. erzsébet – zenés attack Duda Éva társulatával 

Szokolay Sándor: csalóka péter – gyerekopera, koprodukció a Miskolci  
Operafesztivállal

Átrium 

Franz Xaver Kroetz: Vadászat – bérház-musical

2015/2016

Operettszínház Nagyszínpad

Jacques Offenbach: a gerolsteini nagyhercegnő – klasszikus nagyoperett

Riccardo Cocciante: a párizsi notre-dame – irodalmi alapú musical,  
koprodukció Szegeddel

Jacobi Viktor: leányvásár – klasszikus nagyoperett

Thália Színház

Szerb Antal – Kasza Tibor: pendragon lengenda – új magyar musical

Raktárszínház

Ljubomir Feldek: na, nebáncsvirág – operett parafrázis

Gyöngyösi Levente: a gólyakalifa – opera,  
koprodukció a Miskolci Operafesztivállal

Átrium

Fényes Szabolcs: Maya – operett
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2016/2017

Operettszínház Nagyszínpad

Kálmán Imre: a chicagói hercegnő – klasszikus nagyoperett

Johann Strauss: a cigánybáró – klasszikus nagyoperett, koprodukció Szegeddel

Kocsák Tibor – Bródy János: álszentek összeesküvése – új magyar musical

Thália Színház

Georg Friedrich Händel: agrippina – opera,  
koprodukció a Miskolci Operafesztivállal

Raktárszínház

Eisemann Mihály: zsákbamacska – operett

Átrium

Stephen Schwartz: Godspell – musical

2017/2018-tól illuzórikus lenne pontos műsortervet adni, hiszen ez sok mindentől függ majd. 
Gondolkozásom irányát azonban pontosan jelzi az a lista, amit most reményeimet és vágyaimat 
mutatja. 

Operettszínház Nagyszínpad:

Operettek 

Arthur Sullivan: a kalóz – jazzoperett, koprodukció a prágai Karlín Színházzal

Carl Millöcker: Koldusdiák, vagy a szegény jonatán

Lehár Ferenc: cárevics

Huszka Jenő: erzsébet

Musicalek

Lévay Szilveszter: Marie antoinette

Szörényi Levente: attila

Sütő András – Tolcsvay László: advent a hargitán, koprodukció Csíkszeredával

Frank Wildhorn: jekyll és hyde

Lázár Ervin – Kocsák Tibor: szegény dzsoni és árnika – varázsmusical  
a boszorkánnyal való harcról

Döme Zsolt: Koldus és királyfi – koprodukció a Székesfehérvári  
Vörösmarty Színházzal

Opera

Federico García Lorca – John LaChiusa: bernalda alba háza
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Táncszínházi előadás

aladdin – szellemtáncvilág gyerekeknek 

Thália Színház

Várkonyi Mátyás: dorian Gray – a híres regény musical változata

Pozsgai Zsolt – Tolcsvay László: rákóczi – történelmi musical

Friedrich Dürrennmatt – Michael Reed: az öreg hölgy látogatása

Átrium

Rejtő Jenő – (a zeneszerző személyéről tárgyalunk): csontbrigád – légiómusical

Raktárszínház

Zerkovitz Béla: szélhámoskirály – csalásoperett

Ábrahám Pál: hawaii rózsája

Természetesen mindez még csak ötlet, de csupa valóban létrehozható előadás. Ehhez képest 
puffogtathatnék rengeteg darabcímet, ötletet, de én úgy gondolom, csak olyat érdemes írni, 
amelynek a lehetősége ma valóban fennáll.
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e. Műsorterven kívüli események – nemzetközi fesztiválok, versenyek,  
televíziós szereplések

a budapesti operettszínház, mint e pályázat több fejezetéből is kiderül, állandó résztvevője 
magyar és nemzetközi fesztiváloknak, illetve kitalálója-főszervezője is jó néhánynak.

pesti broadway Fesztivál:

Magyarországon legfontosabb, hiszen saját ötletből született, saját szervezésű rendezvénye a 
Budapesti Operettszínháznak a több mint 10 éve hagyományosan megrendezésre kerü-
lő, több napos szabadtéri, ingyenesen látogatható évadnyitó pesti broadway Fesztivál, 
melynek programjai évről évre több tízezer nézőt vonzanak. Népszerűségét bizonyítja, hogy 
ennek mintájára szerveződött a fővárosi színházak évadnyitó fesztiválja az Andrássy úton, s 
már más intézmények is átvették az ötletet. E fesztivál legfontosabb célja minden év szep-
temberében a következő évad promotálása a színház köré szerveződött több ezres rajongó-
tábornak, a törzsnézőknek, no és persze azoknak, akik eddig esetleg még nem látogattak el 
hozzánk, de pont e szabadtéri programsorozat miatt kapnak kedvet egy-egy produkcióhoz. 

Ezen túl a budapesti operettszínház három nagy nemzetközi verseny gazdája lett az el-
múlt években. Ezek egymást követően, háromévente kerülnek lebonyolításra. Mindhárom célja 
új, fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása, nemzetközi kapcsolatok ápolása, illetve a magyar 
operett- és musicalkultúra, elsősorban a névadó zeneszerzők, Lehár Ferenc, Kálmán Imre és 
Lévay Szilveszter munkásságának  még szélesebb körben való megismertetése.

lehár Ferenc nemzetközi operett énekverseny:

2010-ben már Révkomárom városa az Operettszínházzal koprodukcióban hirdette meg a Lehár 
Ferenc Nemzetközi Operett Énekversenyt, 80 résztvevővel, akik közül a győztesek Budapesten 
is megismételték a gálakoncertet a Budapesti Operettszínház zenekara közreműködésével.

lévay szilveszter nemzetközi Musical énekverseny:

Az operett énekverseny nemzetközi sikerén felbuzdulva került kiírásra az Operettszínház kez-
deményezésére a Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny Szabadka városával (a 
névadó szülővárosa) együtt, 2011-ben. Száznál többen jelentkeztek, és a rendezvényt maga a 
Grammy-díjas musicalszerző is fesztiválnak hívja, hiszen Szabadka és a döntőnek helyet adó 
Palic élete a középdöntő és a döntő hete alatt gyakorlatilag erről a rendezvényről szólt. 
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Kálmán imre nemzetközi operett-Musical Karmesterverseny:

2012 őszén másodszorra került lebonyolításra a Kálmán Imre Nemzetközi Operett-Musical Kar-
mesterverseny. A Budapesti Operettszínház az MTVA-val koprodukcióban sikerrel ötvözött egy 
magas művészi értéket képviselő karmesterversenyt az ismert televíziós tehetségkutatókkal, 
mégpedig nagyszabású színházi show-műsor keretében. Öt kontinensről, mintegy száz jelent-
kezőből 12 fiatal karmester került a középdöntőbe, majd 4 (egy-egy orosz, francia, ausztrál és 
magyar) dirigens a döntőbe. A versenyről  5 televíziós adás készült, melyeket a Duna Televízió 
nagy nézettséggel sugárzott 2012 októberében és novemberében.

Televíziós adások:

A közvetítések fontosak a teátrum életében, hiszen széles nézőrétegekhez juttatják el a ma-
gyar zenés színházi kultúrát, legfontosabb operettjeinket és a magyar musicaleket, ráadásul 
a televíziós sugárzásnak igen jelentős közönségvonzó hatása is van, marketing- és reklámér-
téke igen magas. A közszolgálati televízió rögzítette a lehár és a lévay verseny gálaműsorát. 
2008-ban az m1 a Budapesti Operettszínházban, a teátrum művészeivel vette fel grandiózus, 
több órás szilveszteri programját, majd a Duna Televízió tőlünk adta élőben a január 1-jei 
Újévi operett gálát. Nemrégiben, pünkösdkor sugározták az Ördögölő józsiás című, Tamási 
Áron művéből, Tolcsvay László zenéjével készült rockoperettet, legutóbb pedig a közreműkö-
désünkkel felvett, nagyszabású budavári palotakoncertet vetítette az m1, az augusztus 20-i, 
ünnepi műsorsorozat részeként, igen kimagasló érdeklődés mellett, helyenként még a keres-
kedelmi televíziók nézettségét is lekörözve. Itt fontos kiemelni, hogy az operettszínház saját 
zenés színházi magazinműsort is készít Tapsrend címmel, mely az ECHO TV-n látható 
rendszeresen.

egyéb fesztiválok:

A Budapesti Operettszínház több rangos fesztiválnak résztvevője még: több éve vesz részt új 
bemutatóval a Miskolci nemzetközi operafesztiválon, színre került itt a Puccini örökbecsű 
operája alapján készült Bohém Casting című musical opera, amit aztán repertoárra is tűztünk, 
de az elmúlt években színpadra került itt színházunkkal koprodukcióban Puccini: Gianni Schicchi  
és Vajda János: Mario és a varázsló című operája is. Állandó résztvevők vagyunk romániai 
testvérszínházunk, a bukaresti ion dacian nemzeti operettszínház ‘life is beautiful’ című 
rendezvénysorozatának is. 

2013 áprilisában, nemzetközi kapcsolatait kihasználva, hagyományteremtő szándékkal már sa-
ját nemzetközi operett-musical fesztivált rendezett a budapesti operettszínház, mely 
több héten át zajlott, a külföldi partnerteátrumok legjobb produkcióival:

· Kolozsvári állami Magyar opera: Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő (magyar nyelven) 

· ion dacian nemzeti operettszínház – bukarest: Gerard Presgurvic: Rómeó és Júlia 

  (román-magyar kétnyelvű előadás a Budapesti Operettszínház művészeivel közösen)
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· szentpétervári zenés Komédia színház: Kálmán Imre: Marica grófnő (orosz nyelven), 

  Bernard Slade – Stan Daniels: Jövőre, Veled, Itt (orosz nyelven) 

· csíki játékszín: Tolcsvay László: Isten pénze (magyar nyelven) 

· Marosvásárhelyi Művészeti egyetem: John LaChiusa: Bernarda Alba háza 

· Uckermärkische bühnen schwedt: Edith Piaf-est

· budapesti operettszínház: Kálmán Imre: Marica grófnő (magyar nyelven).

jövőkép:

ezeknek a projekteknek a lebonyolítása kötelessége lesz a jövendőbeni igazgatónak, s 
bár jócskán túlmutatnak egy átlagos színház feladatain, nagy részük a pályázati kiírásban fel-
tételként szerepel. ahogy az a mellékletben szereplő szándéknyilatkozatokból is kiderül, 
mi eddigi meglévő partnereinkkel együtt mindenképp folytatni kívánjuk nemzetközi ver-
senyeinket, bár az idén esedékes Lehár Operett Énekverseny léte egyenlőre financiális okok-
ból kérdéses (a projekt Szlovákiából és Magyarországról egyelőre nem kapott támogatást, de 
komoly ígéreteink vannak). Jövőre ismét elmegyünk Szabadkára Lévay Szilveszterrel és a jövő 
musicalsztárjaival, hogy aztán majd 2015-ben újra a karmestereké legyen a főszerep.

nemzetközi fesztiválunkra újabb és újabb zenés színházi társulatokat tervezünk meg-
hívni minden évben, Berlintől Grazig, Párizstól Rómáig, Moszkvától Bécsig. S már felkérésünk 
van a következő évekre a budavári palotakoncert producereitől is. 

Fontos a társművészetekkel közös produkciók létrehozása is, így például 2014 tavaszán, a 
Tánc világnapi rendezvénysorozat zárógáláját, illetve a több napos fesztivál egyes elemeit 
(workshop, filmvetítés), a Budapesti Operettszínházban bonyolítják majd le a reprezentatív füg-
getlen tánctársulatok, művészeink aktív közreműködésével. 

Két másik jelentős gálaműsort is tervezünk a jövőben: az Operettszínházzal rendezi partnerünk 
a rökk Marika születésének 100. évfordulójára készülő gálát (itt is televíziós közvetítés vár-
ható), illetve a hungarikum bizottság az operettszínház szervezésében készül éves nagy 
díjátadó gálájára.

Mindezen túl le kell szögeznem, ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítása igen jelentős 
országimázs-építési és reklám szempontokból, ám anyagi segítség nélkül ezeket nem tudjuk 
létrehozni.
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V. belFÖldi VendéGjáTéKoK

Mindig is úgy gondoltam, hogy a budapesti operettszínház fővároson kívüli megjelenései 
igen fontosak, részint mert a zenés népszínház létjogosultságát igazolja, részint jelentősen 
növelheti a színház székhelyén történő előadások iránti érdeklődést.

Természetesen legfontosabbak a nagy helyszíneken megjelenő komoly produkciók, ezek 
közül is a koprodukciók, valamint a komoly vidéki fesztiválokon való részvétel. A rendszeres 
vagy alkalmi vendégjátékokon túl a színház tartalmas és összetett, hosszú távú együttmű-
ködéseket, koprodukciós lehetőségeket alakított ki egyes partnereivel. Ezek mögött mind 
több év megfeszített munkája áll, a kölcsönös előnyök és lehetőségek optimális kihasználásán 
alapuló „win-win” szituáció megteremtésének igénye, a közös munka lépésről-lépésre, a ta-
pasztalatok folyamatos értékelésével és elemzésével vezet sikeres eredményre.

Ezek a megjelenések emelik Színházunk presztízsét, szinészeinknek fellépési lehetőséget, fia-
taljainknak gyakorlatot biztosít, gazdaságilag is előnyös lehet, miközben jó marketing-PR lehe-
tőségeket hordozhat.

A magas nézőszámmal megvalósuló nagyformátumú vendégjátékok szempontjából elsősorban 
a szabadtéri partnerek és helyszínek emelkednek ki. A fejlődés itt is töretlen, a 2013-as évre az 
ország három legnagyobb szabadtéri játszóhelyén az operettszínház vendégszerepel. 
a szegedi szabadtéri játékokon az elfújta a szél 4 előadásban 16 ezer, a soproni MKb 
aréna szabadterén ugyanez a produkció 2 előadásban 7 ezer nézőt, baján a Fő téren 
felállított monumentális színpadon a rómeó és júlia produkció 3 előadásban előrelát-
hatólag 12 nézőt vonz majd. Ráadásul mindhárom esetben koprodukcióban vagy tartalmas 
együttműködésben létrehozott előadásokról van szó.

legkiemelkedőbb partnerünk évek óta és a szándéknyilatkozatok szellemében az is marad 
a szegedi szabadtéri játékok. Nemcsak azért, mert, mint köztudott, az általam rendezett 
előadások száma ott a legnagyobb (száznál több este lestem már ott izgalommal a felhő-
ket…), hanem, mert az utóbbi 8 évben szinte állandó résztvevői, koproduciós partnerei voltunk 
Szegednek. Ennek köszönhetően 2005 óta nem volt olyan nyári szezon, mely során a két 
intézmény ne működött volna együtt. A közösen megvalósított programból kiemelkednek 
a teljes koprodukcióban létrehozott magyarországi ősbemutatók Frank Wildhorn: rudolf, 
szakcsi lakatos béla: szentivánéji álom, presgurvic: elfújta a szél, de sor került nagy-
sikerű vendégjátékokra: presgurvic: rómeó és júlia, lévay: elisabeth, közösen létrehozott 
sztárgálára: operett-opera Gála, társulati együttműködésre: hair, alkotói és a díszletek-jel-
mezek átvételére vonatkozó együttműködésre: cigányszerelem. A felsoroltak jól példázzák, 
hogy ezeknek az igazán tartalmas együttműködéseknek a sava-borsát a folyamatos egymásra 
figyelés, a lehetőségek kreatív feltérképezése és kihasználása jelenti.

A jövő év is hasonló reményekkel kecsegtet, egy hétvégén három előadásban az elfújta a szél  
c. produkciót játsszuk, egy másik hétvége két előadása pedig most áll tárgyalás alatt: való-
színűleg a csárdáskirálynő új szabadtéri változata kerül a szegedi közönség elé.

Biztató a kapcsolat múltja, és reménytelivé teszi az elkövetkezendő éveket.
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Ennek jegyében „épült fel” a Miskolci operafesztivállal szintén évek óta tartó kapcsolat is.  
A 2009-es Elisabeth vendégjátékot követően itt is a koprodukciók irányába vezetett a kö-
zös gondolkodás. A Fesztivál keretében így került bemutatásra bartók béla: a kékszakállú 
herceg vára és puccini: Gianni schicchi című műve a pécsi nemzeti színházzal hármas 
együttműködésben, illetve a Puccini átiratból izgalmas zenei kísérletként megvalósított bohém 
casting című előadás (hármas együttműködésben a Thália Színházzal). Ezek a produkciók a 
miskolci fesztiválpremiereket követően a koprodukciós partnerek műsorán is sikerrel szerepel-
tek, optimalizálva ezzel, és egymás között megosztva a színpadra állítás-, szcenika-, díszlet-, 
jelmez-költségeket. A konstrukció példaértékű, közös erőből így igényesen gazdaságos, az or-
szág több pontján sikerrel bemutatott produkciókat lehet létrehozni.

a következő évek is jó lehetőségeket ígérnek. A szándéknyilatkozatok világossá teszik, hogy  
Vidovszky lászló nárcisz és echo c. művét és a dubrovay lászló által írt Váltságdíj c. ope-
rát (ősbemutató lesz) koprodukcióban mutatjuk be – s reményeink szerint így turnézunk vele az 
országban, de körvonalazódik több évre szóló együttműködés is.

igen jó kapcsolat fűz évek óta minket sopron városához, ezen belül az MKb aréná-
hoz, ahol Török Zoltán igazgató, női kosárlabda- és musical-szakértő rajongó partnerként min-
den évben két-három komoly produkciót szerepeltet 1500 fős nézőterű arénájában. a sop-
roni MKb Musical arénával való tartalmas együttműködés a Rómeó és Júlia 2009-es 
vendégjátékával kezdődött, majd a közös, konstruktív gondolkodásnak köszönhetően számos 
sikeres, együttműködésben létrehozott produkcióval folytatódott. Sopronban 2009 óta 
11 vendégjátékot sikerült megvalósítani (évente átlag 3 vendégjáték), melyek össznézőszáma 
elérte a 40 ezer főt. A folyamat eredményeként az MKB Musical Aréna Sopron meghatározó 
kulturális helyszínévé vált, és 2011-ben szabadtéri játszóhelyet is nyitott, ahol a szintén közö-
sen felújított Miss saigon produkciót 3 előadásban 12 ezer néző tekintette meg. Büszkén 
elmondhatjuk, a sikeres együttműködésnek köszönhetően a soproni MKb Musical aréna és 
szabadtér szinte az operetszínház „kihelyezett” játszóhelyévé vált, és sikerrel mutattuk 
be repertoárunk számos produkcióját: Rómeó és Júlia (2 alkalommal), Oltári srácok, Elisabeth, 
Szép nyári nap, Miss Saigon, Abigél, Rebecca, A Szépség és a Szörnyeteg, Jövőre, Veled, Itt!, 
Elfújta a szél.

A jövő évi szerződésekben ezúttal eddig a Menyasszonytánc vendégjátéka, és egy nagy 
nyári szabadtéri elisabeth-produkció szerepel. Remélem, mind a kettő létrejön…

Mindig, mindenütt személyeken és egymás közötti bizalmon működik a jó kapcsolat. Baján Szé-
csi Máté barátom a garancia arra, hogy izgalmas és sikeres dolgokat tudunk csinálni. A kopro-
dukciós, hosszú távú együttműködésekben gondolkodó szemléletnek köszönhető a 2012-ben 
indult együttműködés, melynek köszönhetően baja főterén az ország egyik legszebb 
adottságú 4 ezer fő befogadására alkalmas szabadtéri játszóhelyét avathattuk a Miss 
saigon című produkciónkkal. A tavaly a három előadást 10 ezer néző tekintette meg, és a 
sikernek köszönhetően idén augusztus végén a rómeó és júlia vendégszerepel ezen a 
csodálatos helyszínen 3 előadásban. Ennek az együttműködésnek szintén érdekessége, hogy 
az operettszínház ezen a helyszínen sem csak „vendég”, a „készbe” érkezik csupán, 
hanem igazi partnere a bajai szervezőknek, létrehozója a bemutatónak, közreműködik a 
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promócióban, segít a nézőtér és az infrastruktúra optimális kialakításában, részese az eseten-
ként több mint féléves előkészítő folyamatnak. Azt gondoljuk, ez a hozzáállás segíti ezeknek a 
produkcióknak a létrejöttét, és záloga a sikernek.

A jó együttműködés hozza a terveket. baja jövőre valószínűleg az elisabeth-nek és egy 
operett gálának ad otthont, így folytatva közös vállalkozásaink sorát. 

A három nagy rendezvény mellett rendszeresek a vidéki helyszíneken rendezett operett- és 
musical gáláink is. Több éven keresztül voltunk partnere Kübekházának, ahol 10 ezer néző él-
vezhette az operettet évente egy nyári alkalommal, idén augusztus 20-án pedig 10. alkalommal 
vendégszerepeltünk hódmezővásárhelyen nagyszabású operett gálával, ahol alkalman-
ként 3 ezer néző előtt aratunk sikert.

A stratégiai partnereken túl a nyitott szemléletnek köszönhetően az elmúlt időszakban több 
vidéki várossal és helyi kulturális partnerrel is rendszeressé vált a Színház kapcsolata. A válto-
zatos repertoárral van lehetőség alkalmazkodni a befogadó hely adottságaihoz is. Egyes Rak-
társzínházban játszott darabjaink így kifejezett turnéprodukciókká váltak, a lili bárónő, jövő-
re, Veled, itt!, oltári srácok, Musicalmesék bemutatkozhattak szombathelyen, pécsett, 
Kecskeméten, sopronban, siófokon, hódmezővásárhelyen. Az alkalmi vendégjátékok 
mellet több várossal rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki. szombathelyen a Művelődési és 
sportházban évadonként több alkalommal játszottunk, a már felsoroltak mellet itt doktor úr 
és csókos asszony előadásra is sor került. A Kodály Filharmónia debrecennel kialakított 
remek kapcsolatnak köszönhetően a Kodály Filharmonikusok nemcsak karácsonyi német-
országi turnénk állandó kísérői lettek, hanem a gálát közös produkcióban Debrecenben is elő-
adjuk – terveink szerint a jövőben is folyamatosan. A kecskeméti Katona józsef színházban 
a Zenés Színházi Fesztivál keretében is rendszeresen felléptünk, itt már nagyszínpadi és rak-
társzínházi előadással is vendégszerepeltünk, így a bajadér és a csárdáskirálynő előadások 
mellett a Tavaszébredést és a jövőre, Veled, itt! produkciókat játszottuk nagy sikerrel. 

Összeségében elmondható a partneri alapokon szervezett belföldi, vidéki vendégjátékok 
az elmúlt 5 évben átlagosan 13-17 előadást és 30 ezer nézőt jelentettek évadonként, és 
az ilyen típusú kapcsolatok építésének sikerességét bizonyítja, hogy a 2012/2013-as évad eb-
ben is kiemelkedő, 20 előadás és 46 ezer néző az évad mérlege.

Nyilvánvalóan ez a szerteágazó tevékenység a következő években még több gyümölcsöt te-
remhet, hiszen mindenhová visszavárnak-visszahívnak bennünket, miközben folyik tovább 
A Szépség és a Szörnyeteg turnésorozata, és jó pár operett gála megrendelésünk van…

Mindezeken túl a legfontosabb cél a csárdáskirálynő nagy 2014-es budapesti szabad-
téri bemutatója – ennek helyszínét még keressük, mert ezután tudunk vele országos körútra 
indulni. Persze A Csárdáskirálynő igen vonzó cím – nem véletlen, hogy Szegeddel erről tárgya-
lunk, és az is érthető, hogy kisebb dolgokban jól bevált, de most nagy rendezvényszervezőként 
büszke kezdő Tokaji Fesztiválkatlan is velünk szeretné nyitni „kapuit”, és mivel mással, mint  
A Csárdáskirálynővel…

Egy biztos: társulatunk a következő évadban sem fog unatkozni.

(A belföldi vendégjátékok és koprodukciók részletes listája a Mellékletek között megtekinthető!)
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Vi. KülFÖldi TUrnéK és KoprodUKcióK
különös tekintettel Németországra, Oroszországra és a magyarlakta területekre

A külföldi kapcsolatok rendszerét az elmúlt évtizedben újra kellett építenem. A hakni szint-
től, ami sajnos jellemzővé kezdett válni a magyar operett-előadásokra, el kellett rugaszkodni. 
Fontos volt, hogy elhiggyük: csak magas színvonallal, és eredeti, de mégis hagyománytisztelő 
formákkal lehet visszaszerezni a színház presztízsét.

Tisztában voltam vele, hogy a Budapesti Operettszínház számára a nemzetközi megjelenés 
igen fontos feladat. Éppen ezért számtalan külföldi menedzserrel tárgyaltunk, egy kiváló 
német nyelvi instruktort fogadtunk, régi és új kapcsolatokat építettünk.

13 éve kötöttünk exkluzív szerződést a Pentaton Koncertügynökséggel, és azóta is ők intézik 
a Színház külföldi, olykor belföldi és esetenként jogkezelési ügyeit. Ez a kapcsolat minden ed-
digi pályázatomban szerepelt, elfogadást nyert, és az eddigi és jövőbeli operettszínházi sikerek 
egyik alapja és záloga. Nyilvánvalóan ezt a jól bevált és sikeres kapcsolatot a jövőben is folytatni 
kell.

A dolog lassan, de biztosan fejlődött. A Pentaton igazgatója, Lőrinczy György egyre több je-
lentős producert nyert meg arra, hogy ismerkedni kezdjen a magyar kultúrával. Sikerült a kö-
rülöttünk levő országok szakembereit meggyőznünk, hogy tudunk segíteni abban, hogy 
az operettnek náluk is sikere legyen, és egyáltalán, annak a munkának, amit végeztünk 
kezdett hitele lenni.

hitel! Nagyon fontos szó, a külföldi kapcsolatokban is, és mára szinte döntővé vált! Annak, amit 
mi ma hirdetünk, mondunk, annak hitele van – és ez nagyon nagy dolog. Ezt értük el, és ezt 
szeretnénk megtartani, mert személyes hitel nélkül ezek a kapcsolatok nem működtethe-
tők.

Természetesen az elsődleges célom mindig is az volt, hogy a klasszikus magyar operetteket 
(Kálmán, Lehár repertoár) minél jobban népszerűsítsük szerte a világon. Öröm, hogy erre egyre 
több a lehetőségünk, mert a világ színpadain, fesztiváljain már úgy várják ezt tőlünk újra, 
mint magyar sajátosságot. Jelentős előrelépés azonban, hogy az elmúlt években a musical-
előadásaink is áttörést hoztak a nemzetközi piacon! 

ez a tevékenység ugyan elsősorban országimázs-építő, Magyarország kultúrájáról hírt adó, 
komoly reklámértékkel bíró feladat, de jelen pillanatban működésünk és kapcsolataink követ-
keztében még komoly gazdasági, anyagi előnyöket is jelent a budapesti operettszínház-
nak.

Kapcsolataink vendégszereplésekből (önálló előadások bemutatása, gálaestek prezentálása, 
illetve szólisták, karmesterek, tervezők, rendezők külföldi megjelentetése), illetőleg koproduk-
ciós előadások létrehozásából, vagy operettszínházi copyright előadások replika-szerű 
megjelenítéséből állnak. 
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legfontosabb partnereink németországban, oroszországban, és a magyarlakta terüle-
teken találhatóak.

Kiemelkedő partneri viszonyunk alakult ki a szentpéterváron működő zenés Komédia szín-
házzal, akikkel szinte évente egy közös koprodukciós előadást hozunk létre, ahol kreatív 
teamjeink rendszeresen állítanak színpadra a mi játékstílusunkban operett-előadásokat. 
Kapcsolatunk 8 évre nyúlik vissza, s azóta többek közt közreműködésünk nyomán a színház 
hatalmas fejlődésnek indult, nézettsége, elismertsége nagyot javult, mára a város egyik 
vezető színházává vált! 

Ehhez hasonló nagyon közeli viszony alakult ki, és tevékenységünk során ugyancsak nagy 
fejlődésen ment keresztül a bukaresti nemzeti operett színház, ahol a kreatív csapataink 
által készített operettek és musicalek különböző díjakat is elnyertek az évek során.

Ugyanakkor németországban két fontos tendencia körvonalazódott az elmúlt években:  
az egyik, hogy hogy elsősorban klasszikus zenei, operai kultuszhelyek, menedzsmentek 
figyelnek fel teljesítményünkre, ami nekünk zenei szempontból is fontos visszajelzés és nagy 
dicsőség, a másik, hogy egyre színvonalasabb, fontosabb helyeken lépünk föl, – Wald-
bühne Berlin, Festspielhaus Baden-Baden, Hamburg, Drezda, Lipcse, Mannheim operaházai, 
Müchenben Gasteig, Regensburgban a kastély.

A klasszikus  operett-előadásaink sikere és egyre nagyobb ismertsége nyomán igen alapos 
menedzselési munka eredményeként musical-vonalon is sikerült áttörést produkálnunk. 
Először Münchenben játszottunk 30 előadásos sorozatot a Mozart! című darabunkból, de az 
igazi nagy eredmény 2012 ben született meg…

Az, hogy több színházzal, cégekkel versenyezve elnyertük a szépség és a szörnyeteg c. 
musical németországi játszási jogát, páratlan művészi és menedzselési siker, ami na-
gyon szorosan tapad Lőrinczy György és az én több éve közös célirányos munkánkhoz, hiszen 
a darab non-replika jogáért is komoly küzdelmet vívtunk annak idején! Még 2003-ban 
személyesen utaztam new yorkba, és ott győztem meg az amerikai képiselőt, hogy ér-
demes megengednie számunkra a saját bemutatót! Ez vezetett végül  a magyar színházi vi-
lágban egyedülálló német előadásszámot jelentő megállapodáshoz, ami évente 100 előadást 
jelent 2012 és 2015 között! 

Ez a projekt annak a speciális koprodukciós elvnek a jegyében született, melyet lassan egy 
évtizede folytatunk, amelyben a disney cég színházi részlege (USA) a legkomolyabb német 
turnészervező cég, a bb promotion, illetve a budapesti operettszínház hármas koproduk-
cióját sikerült létrehoznunk.

Ennek a sorozatnak az eredményeként évente 100 ezer német néző lát magyar színházi elő-
adást, plakáton és egyéb reklámanyagban pedig tízmilliókhoz jut el vendégszereplésünk 
híre, miközben gazdaságilag is előnyös feltételek mellett játszunk!

Mára világossá vált, hogy a musical- és az operett-játszás közös eredményei – egymás 
mellett élése nagyban segítheti egymást a külföldi tevékenységünkben is! A Szépség és a 
Szörnyeteg sikere és a disney-vel, illetve a bb promotionnal fennálló partneri kapcsola-
tunknak köszönhetően számos operett-meghívást hozott Németországba, például berlinbe 
és brémába.
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A Tel aviv-i operaház igazgatónője is musicalt keresni érkezett színházunkba, majd meghívta  
a csárdáskirálynőt saját bérletébe, 12 előadásban 2013 decemberére.

Mint említettem, kreatív teamjeink külföldön folyamatosan dolgoznak, operettszínházi copyright 
előadásokat hoznak létre. (Marica grófnő, A Csárdáskirálynő, Rebecca, Jövőre, Veled, Itt!, De-
nevér stb).  Ezek a koprodukciók óriási erkölcsi, politikai, idegenforgalmi hasznuk mellett 
jelentős gazdasági értéket is képviselnek, hiszen a díszletek, jelmezek cseréje, bérbe-
adása sokkal olcsóbbá teszi a produkciók létrehozását. Ezt a tevékenységet elsősorban az 
általunk kezdeményezett és szegeden megalapított európai zenés színházi Unió tagszín-
házaival (szentpétervár, prága, bukarest, jekatyerinburg ) valósítjuk meg.

A jövőt illetően, folytatódik a szépség és a szörnyeteg turnéja 2015-ig, és a cég jelezte 
számunka tárgyalási készségét újabb együttműködések irányába. Természetesen folytató-
dik a müncheni decemberi operett gála, míg Baden-Badenben idén Marica grófnőt, jövőre  
a mosoly országát tervezünk, melyet egy brémai operett Gála – a csárdáskirálynő tur-
né követ.

A kanadai-amerikai együttmüködés újabb állomásai lesznek a Glatz attila-féle  újévi kon-
certeken való együttműködések, és reményeink szerint előkészíthetünk amerikában is egy 
nagy csárdáskirálynő-turnét 2015-ben, a száz éves évfordulón…

A határon túli, magyarok lakta területekkel is igen szoros a Budapesti Operettszínház viszonya, 
amit a jövőben csak erősíteni szeretnénk. Ennek jó példája, hogy a Lehár Ferenc a mosoly or-
szága című operettjéből készülő előadás koprodukció lesz, és 2014-ben először a Kolozs-
vári Magyar operában, majd májusban a Budapesti Operettszínházban várható a premierje. 

a csíki játékszínnel (Csíkszereda) rendezői szinten van együttműködésünk, Somogyi Szilárd 
már megrendezte itt Tolcsvay lászló isten pénze című musicaljét, amit a társulat elhozott, s 
nagy sikerrel játszott az i. budapesti nemzetközi operett-Musical Fesztiválon. A későbbiek-
ben rendezőnk Ábrahám Pál Viktóriáját állítja színre ugyanitt, és előkészületben van sütő and-
rás advent a hargitán című drámájából egy csíkszeredai koprodukciós musical-előadás! 

Kiváló az együttműködés az ugyancsak erdélyi Marosvásárhelyi Művészeti egyetemmel, 
melynek fiatal művészei részt vettek az Operettszínház által rendezett workshopon, illetőleg, 
ugyancsak nemzetközi fesztiválunkra elhozták a bernarda alba háza című john lachiusa-
musicalt.

Állandó partnerünk  sepsiszentgyörgy  városa kulturális életét szervező Dancs Zsolt, aki a 
szent György napokra rendszeresen hívja az operettszínház művészeit gálaműsorokba, 
de már teljes előadást (Huszka Jenő: Lili bárónő) is vitt ide vendégjátékra.

Fontos cél, hogy még több magyarok lakta területen jelenjenek meg a jövőben a bu-
dapesti operettszínház művészei és produkciói, s természetesen folyamatosan ápoljuk a 
kapcsolatot meglévő partnereinkkel, akik hosszú távú együttműködésben gondolkodnak 
– lásd a szándéknyilatkozatok felsorolását.

A legjelentősebbnek azonban jelenleg a csárdáskirálynő 2015-ös 100. születésnapjának 
méltó megünneplése tűnik nemzetközi területen. 
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Most nyáron Berlinre elkészült a darab szabadtéri változata, amely koncerttermekben, 
sportcsarnokokban és szabadtéri színpadokon is előadható. Ez új távlatokat nyit az ál-
talam rendezett zárt térben már 8 országban bemutatott produkció forgalmazásában, melyet 
a szerző jogtulajdonos lánya, Kálmán yvonne is nagyon támogat kapcsolataival. Tár-
gyalásokat folytatunk számos német helyszín mellet Koreával és az arab világ kulturális 
központjaival is.

Úgy tűnik, a magyar operett-játszás az elmúlt években visszahódította hírnevét, és a musi-
callel karöltve, európa egyik jelentős zenés színházaként egyre több lehetőség nyílik meg 
előttünk.

Az a szakmai és személyes hitel, amellyel ma az általam vezetett és lőrinczy György 
által menedzselt operettszínház rendelkezik, hosszú távú külföldi együttműködésekre 
számíthat, mert partnereink számára garanciát jelent a magas színvonal és a megbízha-
tóság tekintetében.

Tudnunk kell, a külföldi piac nem tűri a kísérletezést, a kiszámíthatatlanságot. Meg kell 
felelnünk az elvárásoknak, hogy azt, amit ma művészeink tudnak a zenés színházról, olyan 
szinten tolmácsolhassák, hogy az dicsőséget és elismerést hozzon a magyar kultúrának. 
Nagyon fontos dolognak érzem ezt, és gazdaságilag sem hátrányos, de az, hogy jó hírünket 
és tehetségünket hirdethetjük szerte a világon, talán mindennél fontosabb. 

(A külföldi turnék és koprodukciók részletes listája a Mellékletek között megtekinthető!)
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Vii. alkotótársak és szakmai partnerek tételes felsorolása

Egy nagy zenés népszínházban igen fontos ,hogy az alkotótársak és szakmai partnerek valami-
féle szövetségi viszonyban legyenek egymással, túl a munkakapcsolaton.

Nem panaszkodhatom, olyan jelentős művészekkel és produkciós menedzserekkel dolgozha-
tom együtt, akikkel egyrészt sok mindent azonosan gondolunk, másrészt hiteles személyisé-
gek.

Az elkövetkezendő öt év azonban arra is lehetőséget nyújt, hogy ezen a téren is táguljanak a lehető-
ségek, a belterjesség, a túlságosan nagy összeszokottság semmilyen szempontból ne uralkodjon el.  
A most következő névsorban természetesen csak azokat soroltam föl, akiknek szándéknyilat-
kozatát, ígéretét bírom az elkövetkezendő idők közös munkáihoz.

ALKOTÓTÁRSAK:

Zeneszerzők:

 Tolcsvay lászló, lévay szilveszter, szörényi levente, Kocsák Tibor, 

 szakcsi lakatos béla, dubrovay lászló, balassa Krisztián, zsoldos béla, 

 Vajda jános, jávori Ferenc Fegya, németh attila

Szövegírók:

 Müller péter sziámi, anger Ferenc, Kállai istván, Töreky attila, lőrinczy attila, 

 bródy jános, Michael Kunze

Rendezők:

 béres attila, szikora jános, rudolf péter, somogyi szilárd, szabó Máté, 

 réthly attila, Verebes istván, anger Ferenc, Mohácsi jános

Tervezők:

 Velich rita, Khell csörsz, rózsa istván, Túri erzsébet, bátonyi György, 

 cziegler balázs, Gyarmati ágnes, Füzér anni

Koreográfusok:

 lőcsei jenő, zsuráfszky zoltán, Vári bertalan, Tihanyi ákos, 

 duda éva, Kocsis Tamás

Karmesterek:

 Makláry lászló, bolba Tamás, selmeczi György, balassa Krisztián, 

 somogyi-Tóth dániel, Kesselyák Gergely, bókai zoltán, stauróczky balázs, 

 pierre hoppé, szabó Mónika
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SZAKMAI PARTNEREK

Ebbe a fölsorolásba csak a legjelentősebb belföldi partnereket illesztem be, akiknek természe-
tesen szintén bírom támogató nyilatkozatát, egy hosszabb együttműködésre

lőrinczy György – Menedzser, Pentaton Koncertügynökség

herczeg Tamás – Szegedi Szabadtéri Játékok

Kesselyák Gergely – Miskolci Operafesztivál

Török zoltán – Sopron MKB Aréna

szécsi Máté – Baja Marketing Kft.

dévald istván – Tokaji Fesztiválkatlan

szikora jános – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár

almási istván – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

duda éva társulata 

dancs zsolt – Szent György Napok, Székely Vágta, Sepsiszentgyörgy

szép Gyula – Kolozsvári Magyar Opera

parászka Miklós – Csíki Játékszín, Csíkszereda

bodrogi béla – Népkör MMK, Szabadka

Varga anna – Révkomáromi Művelődési Központ

A további szakmai partnerek felsorolása a pályázat tematikus részeiben és a szándéknyilatko-
zatok között fellelhetők (kül- és belföldi, média partnerek, stb.).
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Viii. az inTézMény MűKÖdési Koncepciójához  
Kapcsolódó részleTes GazdálKodási TerV

A Budapesti Operettszínház gazdálkodásának főbb keretszámait az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a  tervszámok helyett az éves gazdálkodás tényleges teljesítését mutató számai alapján 
érdemes tervezni, hiszen az eredeti előirányzatokat a tényleges teljesítés a legtöbb esetben 
jelentősen meghaladja, illetve sokkal reálisabb képet ad a működésről.

A pályázott időszak intervalluma egy hónap eltéréssel 5 költségvetési évet fed le, a tervezés és 
az átláthatóság érdekében a költségvetős főbb keretszámait költségvetési évenként adjuk meg. 
Ezeknek megfelelően a 2014–2018 évekre a főbb keretszámok a működés tervezett volumenék 
tükrében terveink szerint az alábbiak szerint alakulnak:

Budapesti Operettszínház Várható   Terv

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

    Ezer Ft

Személyi juttatások 860 000 865 000 871 000 878 000 885 000 893 000

Munkaadói járulékok 215 000 217 000 220 000 222 000 225 000 228 000

Dologi kiadások Áfa nélkül 1 980 000 2 050 000 2 120 000 2 210 000 2 300 000 2 400 000

Dologi kiadások Áfája 420 000 440 000 455 000 475 000 495 000 516 000

Egyéb kiadások 20 000 22 000 22 000 23 000 24 000 25 000

Műk. Cél. Pe. Átad. Non-P. Sz. 500 500 500 500 500 500

Működési kiadások összesen 3 495 500 3 594 500 3 688 500 3 808 500 3 929 500 4 061 500

Felhalmozási kiadások 30 000 40 000 50 000 50 000 60 000 60 000

Költségvetési kiadások 3 525 500 3 634 500 3 738 500 3 858 500 3 989 500 4 121 500

             

Egyéb saját bevételek 1 500 000 1 550 000 1 600 000 1 660 000 1 720 000 1 780 000

Áfa-bevételek 300 000 310 000 320 000 332 000 344 000 356 000

Hozam- és kamatbevételek 3 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000

Műk. Célú pénzeszközátvétel 1 100 000 1 135 000 1 165 000 1 207 000 1 250 000 1 295 000

Egyéb bevétel 4 000 5 000 5 000 6 000 6 000 7 000

Működési bevételek 2 907 000 3 004 000 3 094 000 3 209 000 3 325 000 3 443 000

             

Felügyeleti szervtől kapott tám. 625 000 635 000 650 000 665 000 680 000 695 000

             

Költségvetési bevételek 3 532 000 3 639 000 3 744 000 3 874 000 4 005 000 4 138 000

Amint azt a táblázatból látjuk, várhatóan a legnagyobb kiadásnövekmény a dologi kiadások 
oldalán tapasztalható, ami elsősorban az infláció, illetve a megnövekedett teljesítményhez kap-
csolható többletkiadások okoznak. Nagyon fontos tervezni továbbá a felhalmozási kiadások 
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növekményével is, hiszen folyamatosan pótolni és fejleszteni kell az elavuló technikai és egyéb 
eszközöket, a színház infrastruktúráját.

Ahhoz, hogy a kiadási oldal növekményét fedezni lehessen, elsősorban a saját bevételeket kell 
növelni, ennek részletes lehetőségeit a gazdálkodási stratégia bemutatása során fejtem ki. A sa-
ját bevételek növelése mellett kiemelkedő fontosságú az átvett pénzeszközök mennyiségének 
növelése is, mely bevételtípus elsősorban az ún. TAO támogatási rendszer alapján befogadható 
pénzeszközökből tevődik össze.

A költségvetési támogatás várható értéke már 2013. évben is eltér az eredeti előirányzattól, 
ennek elsődleges oka, hogy a főváros év közben módosítja az előirányzatot a közalkalmazottak 
bérkompenzációjának összegével, azonban reálisan a következő években sem számolhatunk 
az ilyen típusú forrás jelentős növekményével.

Ahhoz, hogy a fenti táblázatban látható tervszámok megvalósíthatóak legyenek, a következők-
ben bemutatott stratégiát kell végrehajtani.

a budapesti operettszínház gazdálkodási stratégiája:

A Budapesti Operettszínház Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési 
intézmény, az egyetlen olyan színház, mely ebben a működési formában látja el feladatait. Gaz-
dálkodását ennek megfelelő módon kell szervezni; tervezési, működési, beszámolási feladatait 
az Áht., illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell ellátni. 

Az Operettszínházat azonban nem csak ez az egy jellegzetesség emeli ki a többi Budapest 
Főváros által fenntartott színház közül, hanem a többi intézménytől alapvetően eltérő speciális 
működési gyakorlata.

Ennek egyik legfontosabb ismérve a színház fenntartó által hivatalosan is deklarált kéttagozat-
úsága, ami nemcsak kulturális hitvallást (a zenés színház modern és tradicionális képviselete), 
hanem nagyon komoly gazdasági racionalitást is jelent. 

A klasszikus operett-játszás, amely szimfonikus nagyzenekart, képzett énekkart, klasszikus 
képzésű balettkart, magasan kvalifikált énekes szólisták közreműködését igényli, valamint a 
műfajban elengedhetetlen látványos szcenikai megvalósítást kíván (felépítésében tehát egy 
operához hasonló!) a világon mindenütt csak kiemelt támogatással tud működni. 

Éppen ezért a musicaljátszás kétségtelenül magasabb profittermelő képessége teheti lehetővé 
ebben a színházban, hogy az operett tagozat költségigényét évek óta a csökkenő támogatási 
források ellenére finanszírozni lehessen. A két tagozat szinergikus együttélése biztosíthatja a 
magas színvonalú művészi munka anyagi hátterét a Budapesti Operettszínházban. Megállapít-
hatjuk, hogy a gazdálkodás csak így átgondolt és ökonomikus, mert jelentősen kisebb anyagi 
tehertétel a két tagozat együttes működtetése, hiszen az operett-játszás szükséges támogatá-
sának egy részét ebben a struktúrában a musical biztosítja. 

A költségvetési egyensúly tervezésében és megvalósításában nagy segítséget jelent a színház 
évek óta gyakorlatként használt produkciós szemléletű költségvetésének kialakítása, melynek 
lényege a fenntartási, működési, produkciós és turné kiadások és bevételek elkülönített figye-



Tr adícióKban Ga zdaG, zenés népszínhá z
Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára

55

lése, összefüggésrendszerének elemzése, és ezek alapján a komplex költségvetési egyensúly 
folyamatosan ellenőrizhető kialakítása.

A produkciós oldal teljes átvilágíthatósága szükséges, mert ennek köszönhetően folyamatosan 
nyomon követhetők az egyes produkciók az első próbától a premierig ténylegesen felmerült 
költségei, illetve, hogy a produkciók egy előadásra lebontott bekerülési költsége milyen arány-
ban van az illető előadás bevételeivel. A fentiek tükrében pontosan tervezhető egy-egy új pro-
dukció bekerülési költsége és a várható megtérülési pontja. 

Ez azért fontos, mert a gazdálkodás egyik alapelve, hogy az egyes produkciók önmagukban egy 
előadásra lebontva sem termelhetnek veszteséget. Ez olyannyira fontos kérdés, hogy akár a mű-
vészeti szempontrendszer ellenében is érvényesíteni kell a műsorpolitikában. Többek közt ennek 
is köszönhető, hogy a produkciós területen az intézmény évről évre jelentős bevételt termel, és 
ezzel ellensúlyozni tudja a működési és fenntartási oldalon mutatkozó negatív egyenleget. 

A költségvetés működési oldalán lehetetlen egyensúlyt képezni, hiszen itt jelentkezik az átlago-
san 350 főnyi közalkalmazott és 200 fő vállalkozói réteg kiadásai mellett egyre növekvő tételként 
az épületfenntartás összes költsége, miközben a működési támogatás – mely jelen pillanatban 
a járulékok nélkül számított személyi juttatások mindössze kétharmadát fedezi – erre nem biz-
tosít fedezetet. Ezt a kiadást a ház, illetve jelmez- és egyéb eszközök bérbeadásából származó 
bevétel sem tudja teljes egészében kiegyensúlyozni. Az itt jelentkező hiányt a produkciós olda-
lon termelt pozitívummal lehet kiegyensúlyozni. 

További jelentős költségnövekményt jelent az a tény, hogy a 2001. évben befejeződött rekonst-
rukció során bekerült eszközök és berendezések műszaki élettartama egymás után jár le, ezek 
pótlása, felújítása nélkül nem lehet biztosítani az előadások és az épületben zajló munka mű-
szaki kiszolgálását. Az elmúlt években önerőből számos nagyértékű berendezés, cseréje, pót-
lása és felújítása történt meg, ennek a folyamatnak a folytatása szükségszerű.

A színház gazdálkodásának stratégiája ezért – a csökkenő működési támogatás mellett – a 
saját bevétel feltétlen növelése. Saját bevételt növelni elsősorban a jegybevétellel lehet, a jegy-
bevételt pedig nem elsősorban jegyáremeléssel, hanem a fizető nézőszám folyamatos stabili-
zálásával lehet elérni, melynek feltétele, hogy a nézettségi mutató minden színházi hónapban 
minimum 80% felett, de lehetőleg 90–100% között mozogjon. A fizető nézőszám emelésének 3 
lehetséges módja pedig a következő: a műsorra tűzött előadások nézettségének emelése, több 
előadás megtartása, illetve a bel- és külföldi előadások olyan konstrukcióban történő szervezé-
se, melynek során nem előadásbérleti díjat fizet a meghívó fél, hanem jegybevételt enged át.

Az előadások fizető-nézőszámának növelésében nagyon fontos szerepet játszik a hatékony 
közönségszervezési munka, mely folyamatosan javaslatokat tesz a játszási rend kialakítására, 
értékesítés-ösztönző programokra, jegyárak differenciálására, a továbbértékesítő hálózat erősí-
tésére, az egyes célterületek (iskolai hálózat, nyugdíjasok, stb.) hatékony elérésére. 

Kiemelkedően fontos továbbá a tudatos és célzott marketingtevékenység, mely nemcsak az 
egyes előadások on- és offline propagálásában merül ki, hanem olyan komplex folyamatrend-
szer, mely egyaránt szólítja meg, teszi mérhetővé és megfoghatóvá a potenciális vásárlóközön-
ség szegmentált egységeit és a különböző együttműködések (pl.: szponzori, értékesítési, stb.) 
lehetséges alanyait.
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A jegybevétel növelésének fontosságát tovább erősíti az előadó-művészeti törvény által létre-
hozott ún. TAO-támogatás rendszere, mely a jegybevétel mértékéhez igazítja a színház által 
befogadható támogatás nagyságrendjét.

A fenti stratégia alapeleme a jó műsorpolitika, vagyis egy vonzó, széles közönségigényt kielégí-
tő repertoár felállítása, amelyet ún. „költségkímélő játékrendben” (az aktív és passzív repertoár 
váltogatásával, kisebb blokkokban kitűzött előadássorozatokkal) működtetnünk. 

A jó műsorpolitika kialakításának persze elengedhetetlen feltétele volt az erre alkalmas társulat 
felépítése és a mérhetően eredményes marketing munka, hogy a színház folyamatosan megje-
lenjen a médiában és jól menjen a közönségszervezés. 

A színház menedzsmentjének és a külön ezzel a feladattal megbízott menedzser igazgatónak 
a magyar operettet és zenés színházat kiváló „termékként” kell tudni forgalmazni a nemzetközi 
kulturális piacon. A színház hatékonyabb külföldi menedzselése jelentősen növeli a külföldi tur-
nékból, vendégjátékokból származó saját bevételt. 

Jó úton járunk, ha folytatjuk a Pentaton Koncert- és Művészügynökséggel való együttműködést, 
mert beérni látszik az a kiterjedt nemzetközi kapcsolatszervező és -építő, valamint promóciós 
munka, amelyet az ügynökség az elmúlt években végzett ezen a területen. Elképesztő művészeti 
és egyben anyagi siker is, hogy a Budapesti Operettszínház elnyerte A Szépség és a Szörnyeteg 
c. musical német ajkú területeken történő játszási jogát. Az évente 90-100 előadással történő 
vendégszereplés a nemzetközi visszhang mellett hatalmas anyagi megtérülést is jelent.

Cél, hogy a színház nemzetközi portfoliója folyamatosan bővüljön, referenciái egyre erősöd-
jenek, földrajzi értelemben is új és újabb területeket hódítson meg. Akkor termel eredményt a 
nemzetközi turnézás, ha a vendégjátékok alapvetően üzleti alapon jönnek létre, tehát költségve-
tési egyenlegük egy adott gazdasági évben nem lehet veszteséges. 

Összefoglalva: a jó műsorpolitikával, az operett és musical előadások repertoáron belüli helyes 
arányának kialakításával, a színház nemzetközi hírnevének növelésével és a színház épülete 
szolgálta lehetőségek maximális kiaknázásával a színház az elmúlt időszakban képes volt sa-
ját és egyéb bevételét a fenntartói támogatás arányához képest 84%-ra növelni. Ez az óriási 
eredmény átlagon felüli a budapesti színházak között, hiszen fenntarthatóvá tette az intézmény 
gazdasági egyensúlyát az elmúlt évek közismert megszorításai ellenére is. 

Ezt igazolja a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztálya által 2011. év végén folytatott vizsgálatról készült Ellenőrzési jelentés, melyből idézek:

„A Budapesti Operettszínháznál lefolytatott belső ellenőrzés a munkája során példa értékű 
szervezettséget, azzal egyenértékű belső szabályozottságot és fegyelmezett gazdálko-
dást tapasztalt az Intézményben.”

„Az ellenőrzés a feladat ellátását tesztelte, amely során bebizonyosodott, hogy azt a szabály-
zatokban előírt módon végzik. A külső kötelezettségeiknek általában magas szinten és 
határidőre eleget tesznek.”

„A helyszínen tapasztaltak szerint az Intézmény közismerten színvonalas szakmai működéséhez 
nagymértékben hozzájárul a gazdasági és műszaki apparátus szervezettsége, fegyelme-
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zett munkája. A kialakított belső kontrollrendszer jól szolgálja a működési, a fenntartási és 
a produkciós költségek elszámolását, illetve az Operettszínház kiegyensúlyozott működé-
sét.”

„A vizsgálattal érintett időszak gazdálkodási feladatainak ellátásával kapcsolatos beszámolók 
adatai alátámasztják az Intézmény vezetői és munkatársai elhivatottságát, a hagyomá-
nyokat tisztelő, de folyamatosan megújuló, kreatív munkáját, a társulat magas színvona-
lú és sikeres színházi produkciókért történő egységes kiállását.”

„Az ellenőrzés a Fővárosi Operettszínházban a szabályozottságot és a gazdálkodás színvo-
nalát kiemelten jó minősítéssel értékeli.”

„Az ellenőrzésekben résztvevők megítélése szerint a Főigazgató és vezető társai tevékeny-
sége a vizsgált többi fővárosi színház vezetőihez viszonyítottan kiemelkedő színvonalú.”

Mivel kell szembenézni a következő periódusban? 

• Hogyan lehet ezt az eredményt megismételni, illetve hosszú távon megtartani a gazda-
sági világválság miatti gazdasági recesszió következtében várható további nézőszám és 
jegybevétel csökkenés, valamint az infláció ellenében? 

• A töredékére csökkent normatív támogatásból egyre nehezebb finanszírozni a folyama-
tosan felmerülő költségeket, mivel a TAO támogatási rendszerből befogadható összegek 
tipikusan az év végéhez közeli időpontban jelentkezik, ezért fokozott figyelmet kell fordí-
tani a színház cash-flow menedzsmentjére.

• Számolni kell azzal, hogy az előadó-művészeti törvény által létrehozott TAO támogatá-
si rendszer 2015-ig van érvényben, ennek esetleges megszűnésével új finanszírozási 
modell lép életbe, a megváltozó feltételrendszer a gazdálkodási rendszer átalakítását 
követeli meg. 

• Valószínűsíthető, hogy a támogatás mértéke nominális módon sem emelkedik, ezáltal 
reálértéke csökken. 

• A nehezedő gazdasági körülményeknek és az inflációnak köszönhetően csökken az 
emberek vásárlóereje, és mint luxuscikkről, elsősorban a kultúra fogyasztásáról monda-
nak le, ezáltal nehezebb lesz a fizetőképes kereslet színházba vonzása. 

• A működés jogszabályi környezete tovább szigorodik, növekszik az adminisztrációs 
kényszer. 

ehhez képest: 

• A közalkalmazottaknak, dolgozóknak béremelést kell biztosítani. 

• Az inflációt ellensúlyozni kell, biztosítani kell a saját bevételek további növekedési üte-
mét. 

• Alkalmazkodni kell a gyorsan változó jogszabályi környezethez.
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Mit lehet tenni? 

A fentiek alapján a növekvő terhek ellentételezésének két útját kell követni: 

a.) a működési és fenntartási kiadások csökkentésének lehetőségei 

• a takarékosság további fokozása, a szolgáltatási szerződések rendszerének áttekintése, 
a beszerzések további folyamatos optimalizálása, 

• a repertoár, valamint a próba- és előadásrend racionalizálása, blokkokban történő ját-
szás erősítése, 

• a közalkalmazotti viszonyban végzett alaptevékenységhez az ún. kiszervezés technikájá-
nak a lehetőségek és a jogszabályok szerinti használata színházunk belső szabályozása 
szerint: „Amennyiben a feladatvégzés rendszeres jellegű, de annak ellátására közalkal-
mazotti státusz nem áll rendelkezésre, vagy más okból a feladatellátás ilyen státuszban 
nem oldható meg, és annak ellátása polgári jogi jogviszonyban célszerűbb és gazdasá-
gosabb, továbbá a feladatvégzés jellege nem követeli meg a közalkalmazotti jogviszony 
létrehozását.” 

Az ilyen típusú megoldások előnyeit már idáig is megtapasztalhatta az intézmény, hiszen 
mind szervezetileg mind gazdaságilag pozitív példát jelent a színház külföldi turnétevé-
kenységét intéző ügynökség közreműködése is az elmúlt években. 

Kiszervezés útján ellátható feladatok lehetnek még: alkalmai műszaki szolgáltatók – a 
műszaki tárak munkáját kisegítendő eseti feladatok elvégzésére (pl. előadás bonyolí-
tásban való részvétel, díszletbontás, pakolás, szállítás); lézer- és pirotechnikai szolgálta-
tók, amely színházban nem lévő, speciális szaktudást igényel; műszaki szállítás, hiszen 
a színház nem rendelkezik a díszletekhez és egyéb eszközök szállításához szükséges 
teherautókkal, kamionokkal; az épületfenntartáshoz szükséges karbantartó szolgálta-
tások, melyek részben az épületet felújító nagyrekonstrukció szerződései feltételeinek 
betartásából erednek; azoknak a jelmezekhez szükséges kiegészítők, cipők, kalapok, 
övek, egyéb kiegészítők külső műhelyekbe adása, melyek elkészítésére a színházban 
nincs lehetőség.

Az épületfenntartás területén a két nagy épület, valamint a szervezési iroda helyiségei, 
a Mozsár u. 9. alatti helyiségek, egyéb raktárak takarítása maximálisan igénybe veszi a 
közalkalmazott takarítók munkaidejét, kitölti feladatukat. Így a nézőterek és színpadok 
előadások előtti és közbeni takarítását szintén külső szolgáltató végzi. 

Ugyanígy külső szolgáltató üzemelteti a portaszolgálatot, a jegykezelő- és ültető nézőtéri 
személyzetet, a színház informatikai hálózatát, a komplett jegyértékesítési rendszert, a 
weboldal készítését és működtetését. 

• Koprodukciós partnerek bevonása az új bemutatók létrehozása érdekében, akik részt 
vesznek a produkciók megfinanszírozásában, melynek fejében vagy jogdíjrészesedést 
kapnak a befolyó bevételekből olyan mértékben, hogy az előadások költségeinek meg-
térülését ne veszélyeztesse, vagy tevőleges együttműködési partnerként legyártatják a 
díszleteket és jelmezeket és kölcsönzik azt egymás előadásaihoz. 
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b.) saját bevételek növelésének lehetőségei 

• nézőszám mutatók megőrzése, jegyárak differenciális kezelése (az óhatatlanul szüksé-
ges emelés ellensúlyozásaként minél több bérletsorozat kedvezményesebb árusítása, 
illetve felnőtt és ifjúsági csoportok jegyárkedvezményben való részesítése) be kell látni, 
hogy a színház jelenlegi, átlag 94%-os látogatottságának megtartásához olyan új nagy-
színházi bemutatók szükségesek, amelyek biztos bevételi többletet hoznak,

• a PR és marketing tevékenység erősítésével a támogatási és szponzori bevételek nö-
velése (jó kapcsolatok kialakítása, de a jelenlegi kulturális szponzoráció ismeretében ez 
nehéz feladat), 

• a kiegészítő tevékenységek – szabad kapacitás-felhasználás optimális kihasználása, en-
nek keretében: 

o a színház jelenleg is kiemelkedő turnébevételeinek növelése (magas színvonalú 
produkciókkal az éves turnétevékenység növelése, a magas színvonal magas 
érték elv alapján), 

o a színház bérbeadása (anyagilag és művészileg indokolt esetben), 

o belföldi vendégjátékok vállalása anyagilag és művészileg indokolt esetben,

• amennyiben a színház egy 400-500 fős új játszóhellyel gazdagodna, természetesen 
a fentiekben már megfogalmazott szigorú produkciós szemléletű költséggazdálkodás 
alapján, nyereséges előadásokat létrehozva üzemeltetné. 

Az egyik legfontosabb kérdés tehát az intézmény gazdasági egyensúlyának fenntartása ér-
dekében a működési, fenntartási költségek negatív szaldójának csökkentése, melynek követ-
keztében a nyereségesen játszott repertoár, a kül- és belföldi vendégjátékok, és produkciók 
nyereségéből lehetne igényes, új produkciókat létrehozni. 

A Budapesti Operettszínházban a gazdaságos színházi üzemeltetés alapelvei, hogy a fent le-
írtak értelmében színházunk kéttagozatúságából fakadó költséggazdálkodási adottságait kell 
egészséges üzleti szellemben optimálisan kihasználni. Ennek értelmében: 

• a játszási (próba- és előadás-) rendet racionalizálni, és a blokkokban történő játszást  
összehangolva a közönségigényekkel és a jegyértékesítési mutatókkal – erősíteni kell, 
ami a próbapénzek, illetve a műszaki, technikai költségek csökkenésével növeli a pro-
dukciók gazdaságosságát (itt differenciálni kell az operettek és a musicalek blokkosítá-
sát, mert az utóbbi időszak adatai alapján az operett produkcióból csak 2-3 előadást 
lehet egyszerre biztosan teltházasként eladni, míg a musicalből akár 5-6-ot is). 

• csak az olyan előadások számát szabad növelni, amelyeknek már önmagukban is – 
80%-os látogatottságnál – nyereségeseknek kell lenniük. A nagy előadásszám révén 
növekvő terheket és kiadásokat azonban racionalizálni kell. A nagy előadásszám első-
sorban a közalkalmazotti műszaki kiszolgáló személyzet számára jelent fokozott meg-
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terhelést, és ez a plusz kiadásokon túl a vonatkozó jogszabályok (Mtv., Kjt., Emtv.) által 
előírt és engedélyezett túlóraszám betartása szempontjából is nehézségeket jelent, mi-
közben a közalkalmazotti műszaki létszám növelése a bér- és létszámkeret betartási 
kötelezettsége mellett reménytelen. 

• nem szabad lemondani az új, látványos, magas színvonalú és művészi kompromisszu-
moktól mentes bemutatók létrehozásáról, akkor sem, ha azok bekerülési költsége rela-
tíve magasak. Ezek a produkciók alkotják a repertoár gerincét, biztosítják a magas láto-
gatottságon keresztül a jegybevételt, ettől lesz a színház tevékenysége bel- és külföldön 
egyaránt érdekes, piacképes. Természetesen az igényeket a gazdasági lehetőségekhez 
kell igazítani, de a fent leírt gazdálkodási alapelvek pont azt szolgálják, hogy a szűkülő 
állami támogatási lehetőségek mellett is képes legyen a Színház, adott esetben az ilyen 
produkciók létrehozására. 

• nagy súlyt kell fektetni a bel-és külföldi vendégjátékokra, hiszen ezek növelik a szín-
ház bel-és külföldi elismertségét, valamint nemzetközi kulturális kapcsolatokban kifejtett 
hatásuk óriási, de azoknak a legrosszabb esetben is önfenntartóknak kell lenniük. Ez 
a folyamatosan változó nemzetközi gazdasági környezetben egyre nehezebb feladat, 
ezért fontos, hogy a színház erre fordított belső erőforrásait folyamatosan csökkentse, 
az azokkal kapcsolatos feladatokat mindinkább arra speciálisan szakosodott üzleti part-
nerekre bízza, ezzel növelve a lebonyolítás hatékonyságát és az üzleti eredményességet. 
Az így megvalósuló produkciókat célszerű lenne részben leválasztani a közalkalmazotti 
struktúráról, mely a színház alaptevékenységének kiszolgálására hivatott, és a produk-
ciók alkalmi jellegének, egyéni feltételrendszerének jobban megfelelő üzleti struktúrában 
létrehozni őket. 

• a színház közalkalmazottjainak státusát védeni kell, de az ezekkel kapcsolatos terheket 
csak a legszükségesebb mértékben szabad növelni, mert ez óriási terhet jelent a szín-
háznak. 

• a színház vezető szólistáinak, „sztárjainak” közalkalmazottként a színházhoz való kötése 
önmagában jelentős tény, de az alacsony közalkalmazotti fizetésekkel ezek a művészek 
hosszú távon nem köthetők le. Ezért a színháznak partnereket kell keresnie arra, hogy 
ezeknek a szólistáknak a színházi repertoáron kívül, a színház közreműködésével le-
hessen minőségileg garantált további fellépési lehetőségeket biztosítani, miközben ez a 
tevékenység gazdasági hasznot is jelent a színház számára 

Mindezt összefoglalva: bármely költséggazdálkodási stratégia a Budapesti Operettszínházban 
– mint a hungarikumnak tekintett operett egyetlen főprofilú művelőjeként és a műfaji sajátossá-
goknak megfelelően a fővárosi színházak közül a legtöbb közalkalmazottat foglalkoztató szín-
házként – csak a költségvetési intézményi forma keretei között képzelhető el, amelynek állami-
önkormányzati támogatása és a támogatási összeg folyamatos szinten tartása, előbb-utóbb 
emelése megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen. 
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iX. a bUdapesTi opereTTszínház és a KÖzÖnséG  
KapcsolaTa – a jÖVŐ Új irányai

Dr. Gyenge Balázsnak1 egy tanulmányát olvasgatva azt éreztem, hogy ezen a vezérfonalon el-
indulva értékelhetem az Operettszínház jelenlegi helyzetét a Színház és Közönség viszonyának 
és kapcsolatának összefüggésében, illetve a jövőkép tekintetében meg tudom fogalmazni a 
vállalásaimat a következő öt évre.

Dr. Gyenge Balázs írásában a színházi marketing cél és eszközrendszerét próbálta a közönség 
észlelésének szemszögéből bemutatni a szolgáltatásmarketing 7p koncepcióját követve. (…) 
Mindezeket figyelembe véve, a szolgáltatásmarketing és a színházi marketing kapcsolódási 
pontjait a termék (product), az ár (price), a csatorna (place), a kommunikáció (promotion), az 
emberi tényező (people), a tárgyi elemek (physical evidence) és a folyamat (process) különböző 
dimenzióit elemezve igyekezte feltárni. 

Ezen tényezők bemutatásával azt próbálta szemléltetni, mit érthetünk egy színház esetén a 
termék fogalma alatt, ehhez milyen ár jellegű tényezőket kapcsolhatunk, min keresztül és ho-
gyan történhet a termék nézőkhöz történő eljuttatása, mindez milyen környezetben és kiknek a 
segítségével zajlik, s mindeközben melyek lehetnek azok a tevékenységek, amik a nézőben az 
elégedettség érzetét válthatják ki a színházlátogatás előtt, alatt és után.

1. helyzetelemzés

A Budapesti Operettszínház néző- és előadásszámai gazdasági mutatói bizonyítják, hogy a 
néző és színház kapcsolat jelenleg kimagasló szinten működik. Előadásaink magas szín-
vonala, művészeink kiváló felkészültsége bel- és külföldön egyaránt elismerést nyernek, sikere-
ket hoznak. 

1.1 product (termék)

A színház fontosnak tartja, hogy a termékei (products), amely jelen esetben az előadás és a 
művészeink, különböző kiadványaink, dvd, cd, könyv stb., színházi közvetítések széles 
körben eljussanak a közönséghez és leendő nézőinkhez. 

Az elmúlt öt év arról szólt, hogy emeljük a tétet. A cél az újabb és újabb nézői rétegek eléré-
se, és színházunkba csábítása volt. Fontosnak tartom, hogy a színház a családok számára is 
elérhető legyen, 5 éves kortól kezdve mindenki megtalálhatja az életkorának, igényeinek meg-
felelő előadást. 

Ezért kiterjesztettük a repertoárunkat. Játszunk operettet, operát, rockoperát, musicalt, mese 
musicalt, operettet gyerekeknek, zenés irodalmi, történelmi alapú klasszikusokat (Brecht,  
Wedekind, Szörényi) és új magyar zenés darabokat; melyek műfaji besorolása PR és marketing 

1 Dr. Gyenge Balázs, Ph.D. Egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, 
Marketing Intézet: SZÍNHÁZI MARKETING A KÖZÖNSÉG SZEMÉVEL 
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szempontok szerint változott. (Például Tolcsvay László–Tamási Áron: Ördögölő Józsiása az ope-
rett felépítését követve az operettek körébe tartozik, hangzásvilága a rock műfajba sorolható, 
ezért evidens volt, hogy a rockoperett megjelölést kapta, mint új műfaji besorolás és marketing-
fogás.) A különböző évadok műsortervei mind egy-egy szlogen köré csoportosultak; (Csillagok 
éve, Sztárszerzők éve stb.) melyek önmagukban is fémjelezték, hogy milyen típusú előadásokat 
láthat a közönség – ezek részletes ismertetése a PR-marketing fejezetben található. 

1.2 price (ár)

A jegyáraink (Price) mozgó rendszere segítette, hogy a különböző akcióink ellenére a színház 
gazdaságilag is talpon tudott maradni. 350 közalkalmazottjának 200 külső alkalmazottjának 
megélhetést tudott biztosítani. Az a rendszer, amelyet reklámban, kampányban előadásaink és 
művészeink köré építettünk, azt eredményezte, hogy a gazdasági válság kellős közepén is 
képesek voltunk értékarányos „terméket” előállítani, bérleteseink számát megtartani, illetve 
növelni. A néző tudta, mit várhat és kaphat a pénzéért.

1.3 place (csatorna)

Rengeteg külön programmal, külön fellépéssel hirdettük különböző előadásainkat, építettük fel 
színházunk arcait, akikre ma már jegyet vesznek. az elmúlt évtizedben három „generáció” 
nőtt fel a színházunkban. Minden évjáratnak megvoltak a legtehetségesebbjei, akik ma tulaj-
donképpen az Operettszínház sztárjai, húzó emberei. A generáció nálunk körülbelül 4-5 éves 
ciklusokban értendő.

1.4 promotion (kommunikáció)

A különböző sajtóorgánumok segítették a munkánkat, mert mindig valami érdekességgel, kü-
lönlegességgel rukkoltunk elő, amely fel tudta kelteni az érdeklődésüket színházunk iránt. Saját 
gyártású werkfilmjeink igen jó nézettség mutatókkal rendelkeztek. 

A jegyértékesítésben törekedtünk arra, hogy minél szélesebb körben elérhetőek legyünk. 
Ugyanakkor hisszük, hogy a személyes megkeresésnek, kapcsolattartásnak (szervezői hálózat, 
színészek jegyárusítása, hírlevél, stb.) igenis van megtartó és vonzó hatása a törzsközönség és 
leendő nézőink számára.

1.5 people (az emberi erőforrás)

Igazgatóként, úgy tűnik, a társulat nagy többségével sikerült szövetségeket kötni, és ez oda- 
vissza kötelez. A színház dolgozóinak lelkesedése és odaadása nélkül nem tudtuk volna teljesí-
teni az évadtervekben szereplő 500 feletti előadás számot. 

Újjászerveztük a jegyértékesítést, integráltuk azokat a kapcsolati rendszereket, amelyek 
a dolgozók saját kapcsolatait csábították be a színházunkba, így jöhetett létre, hogy egész 
iskolák, vagy baráti társaságok, cégek tudtak nálunk előadásokat nézni.
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1.6 physical evidence (tárgyi elemek)

Az Operettszínház jelenleg épületen belül három, épületen kívül egy játszóhelyen tart előadá-
sokat évadterv szerint. A nagytermi, a csillártermi, a raktárszínházi előadásokon kívül a Thália 
Színházban, az ország különböző szabadtéri színpadjain (Sopron, Baja, Szeged, Hódmezővá-
sárhely) illetve alkalmi játszóhelyein (Budavári Palota, Sopron MKB Aréna), városok színházter-
meiben (Hódmezővásárhely, Szombathely, Győr) tartunk vendégjátékokat. 

A külföldi fellépéseink a németországi A Szépség és a Szörnyeteg több éves turnésorozata, 
illetve izraeli, orosz, erdélyi, romániai, ukrajnai, osztrák olasz operett-vendégszerepléseink óriási 
logisztikai kihívással járnak, tulajdonképpen három társulatnyi embert mozgató szárnyashajója 
vagyunk Budapestnek és hazánknak.

A magas előadásszám és a fokozott nézői igénybevétel természetesen azt eredményezi, 
hogy a közönségforgalmi területeket állandóan ellenőrizzük, 13 éve felújított állapotát 
próbáljuk szinten tartani, mert fontos hogy a néző ebből a szempontból is elégedett legyen 
nálunk. A vendégjátékaink alkalmával is törekszünk arra, hogy a magas művészi színvonal 
mellett, a néző kényelme, komfortérzete is maximális legyen.

1.7 process (folyamat)

Valamennyi szolgáltatásmarketing elem közül az utolsó, azaz a folyamat, a nézők észlelése 
szempontjából a legkevésbé értelmezhető, tekintve, ez elsősorban a színház (mint szervezet) 
oldaláról öleli fel azokat a tervezési és irányítási tevékenységeket, melyek hatást gyakorolnak a 
közönség színházzal szembeni elégedettségére. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy az összes 
eddig érintett, termékre, árra, csatornára, kommunikációra, emberi tényezőre és tárgyi elemre 
vonatkozó kérdés marketingstratégiai tervezése, a néző döntési folyamatának megfelelő sor-
rendbe állítása és operatív szintű irányítása a folyamat része kell legyen a marketingszervezet 
részéről.2

Az Operettszínház a SuperBrands cím tulajdonosa lett, ami nem csak egy elismerő oklevelet 
jelent. a nézők letették a voksukat mellettünk, hogy igenis nem mindennapi dolog az 
operettben előadást nézni, hanem ünnepnap. olyan kulturális hellyé változott a színház, 
amely teret tudott biztosítani formális és informális kapcsolatépítéseknek néző és néző 
között. Az Operettbarátok köre, az operett-rajongók, törzskártyásaink klubja úgyis, mint virtu-
ális közösség és materiális jelenlét mérhető nézőszámot képvisel.

a fejlesztési lehetőségek:

Igazgatóként törekszem arra, hogy a fejlődés útján maradjunk. Vallom, hogy csak előre szabad 
menni sohase hátrafelé. nem szabad engedni, hogy ez az intézmény elveszítse lendüle-
tességét és Tigris vállalkozásból dinoszaurusszá lanyhuljon. 

2 Idézve Dr. Gyenge Balázs, SZÍNHÁZI MARKETING A KÖZÖNSÉG SZEMÉVEL című tanulmányából
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Új utakat kell keresnünk. 13 év marketing-PR ötleteit sorra átvették más színházak, kulturális 
intézmények. A kínálat megnőtt. Nekünk ragaszkodnunk kell egyfelől a tradíciókhoz, a meg-
teremtett értékeinkhez, amely lehetővé tette, hogy dupla annyi operettet tudunk ma játszani, 
mint 14-15 éve játszottak ebben az épületben. Fejleszteni fogjuk az internetes elérhetősé-
geinket, hivatalos virtuális közösségek létrehozását tűzzük ki célul (lásd az erről a témáról 
szóló külön fejezetet), ahol a néző interaktív kapcsolatban választ kaphat minden kérdésére. 
Oktató-nevelő szándékkal időt fogunk fordítani arra, hogy az egymás kölcsönös tisztelete mel-
lett, vitasorozatokat indítunk különböző, a színházunkat érintő kérdésekben, illetve elő-
adásainkkal kapcsolatban. 

A további lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az ifjúságnak, az iskoláknak 
olyan zenés előadásokat hozzunk létre, amelyek az oktatáspolitikával, a pedagógusok-
kal egyeztetve, beleillenek a nemzeti alaptantervbe. Segítik a diákok tanulmányait, gon-
dolok itt főként a történelem, irodalom, művészettörténet, drámaelmélet tantárgyakra, tágabb 
értelemben, a szocializációs folyamatokban is segítenénk a pedagógusok munkáját, a tanuló-
ifjúság viselkedéskultúrájának fejlesztésére való tekintettel. 

Szeretnénk a vidéki emberek számára elérhetővé tenni a színházat. Ez két módon lehetséges 
Vagy mi megyünk el hozzá, vagy őt hozzuk el hozzánk. Folyamatban vannak a tárgyalások, 
a színházi turizmus létrehozására (ez külföldön bevált stratégia). 

Vidéki szervező irodák felállítása is a tervek között szerepel, ne csak internetes elérhetőségünk 
legyen, ráadásul a személyes kapcsolattartás mindig kedvezőbb hosszú távon.

A Operettszínház katarzist, gondolati kalandokat, értéket tud képviselni és közvetíteni. A hatás 
tehát amit a nézőből ki vált nem érdektelen a számunkra, hiszen azt szeretnénk hogy ha már 
eljött hozzánk jöjjön el újra és újra. 

A nézőben kialakuló előadás utáni magatartás, az elégedettsége a színház tartalmi és objektív 
szolgáltatáásaival, vagy netán elégedetlensége determinálja a következő választását vagy ná-
lunk vagy más színházban Érdekünk hogy minél több elégedett boldog néző tapsoljon előadá-
sainknak művészeinknek. És igenis, a bemutatott darabjaink hosszú sikerszériát éljenek meg.
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X. MarKeTinG és pr sTraTéGia, belsŐ KoMMUniKáció  
a bUdapesTi opereTTszínházban

1. brandépítés – az ország egyik vezető márkája

A Budapesti Operettszínház 2012 és 2013 évben kiérdemelte a superbrands és 2012 évben a 
Magyarbrands elismerést, amely a legkiemelkedőbb magyarországi márkákat díjazza szigorú 
minősítés alapján.

A díjak odaítélésének alapvető feltétele, hogy az adott márka, ebben az esetben a Budapesti 
Operettszínház által képviselt magyar operett- és musicaljátszás, tevékenységi területén hosszú 
időn keresztül különlegesen magas színvonalat és minőséget produkáljon, és hazai és nemzet-
közi elismertsége is igazoltan kiemelkedő legyen.

az elismerés egy régóta tartó tudatos munka és folyamat eredménye. A színház veze-
tése évekkel ezelőtt elhatározta, hogy hatékony kommunikációval a Budapesti Operettszínhá-
zat olyan értékalapú, a tradíciókat ápoló, de egyben modern zenés népszínházként definiálja, 
melynek kínálatában egyaránt találhatók meg a klasszikus operett- és a modernitást képviselő 
musical-előadások is. 

A cél az volt, hogy a Színházat, a magyar operett- és musicaljátszás, a zenés színház kompro-
misszumoktól mentes, minden előadásában magas minőséget nyújtó brandjaként azonosítsa a 
közönség és a közvélemény, ahol garantált az előadások színvonala, bármely műfajt is válassza 
a néző.

A folyamat eredményességét bizonyítja, hogy a superbrands bizottság értékelése 2013-ban 
minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetett a fogyasztók elérésére, így az kiegészült 
a GfK Piackutató Intézet által a fogyasztók körében (800 fős reprezentatív minta) végzett online 
márkaismertség és kedveltség kutatással. Ennek eredménye a budapesti operettszínházra 
nézve kiemelkedően jó lett:

MárKaisMerTséG BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

Nagyon jól ismerem: 8 %

Jól ismerem: 23 %

Valamennyire ismerem:  27 %

Csak a nevét ismerem:  28 %

Egyáltalán nem ismerem:  11 %

Nem tudom: 3 %
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KedVelTséG BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

Nagyon kedvelem/nagyon rokonszenves: 9 %

Kedvelem/rokonszenves: 52 %

Valamennyire kedvelem/valamennyire rokonszenves:  22 %

Kevéssé kedvelem/kevéssé rokonszenves:  4 %

Egyáltalán nem kedvelem/egyáltalán nem rokonszenves:  2 %

Nem tudom: 11 %

a felmérés eredménye statisztikailag is igazolja az eddigi törekvések sikerességét.  
a megkérdezettek 86%-a ismeri a márkát, ebből 58% tartalmilag is! A kedveltségi mutató 
is szenzációs! a megkérdezettek 83%-a kedveli és rokonszenvesnek tartja, a mára meg-
kerülhetetlen facebook terminussal élve „lájkolja” a Budapesti Operettszínházat.

Ezt erősíti meg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében álló kulturális intéz-
mények együttműködési stratégiáját megalapozó 2013. évi kutatás egyik vizsgálata is, mely a 
nézők elégedettségére irányult, ezt az ún. NPS szám alakulása mutatja. az nps (net promo-
ter scorel), egy a piackutatásban az ügyfelek elégedettségét mérő mutató. Azt vizsgálja, 
hogy mennyire ajánlják tovább a vevők, fogyasztók az adott terméket, illetve szolgáltatást. 

a budapesti operettszínház ese-
tében az nps mutató értéke 83 (a 
maximális érték 100 lehet, de akár 
mínusz előjelet is felvehet a mutató-
szám), ami olyan kimagasló szám, 
hogy a kutatást végzők először méré-
si hibára gyanakodtak. De az adatok 
megerősítést nyertek, így a kutatás 
igazolta azt a tényt, hogy hozzánk 
betérő vendégek elégedettségi 
szintje az nálunk kapott élménycso-
magnak (előadás, kiszolgálás, ruhatár, 
büfé, stb.) köszönhetően kimagasló.

A fenti kutatás további eredményei 
közül ki kell emelni még azt, amely a 
színházak, mozik ismertségét mér-
te a külföldi látogatók körében. a 
budapesti operettszínház pozíci-
ója itt is meggyőző a fővárosi kultu-
rális intézmények sorában. Ezt a mel-
lékelt grafikon szemlélteti:

színházak, mozik ismertsége a külföldi látogatók körében:
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A fentiek alapján kimondható, az utóbbi években a Színház alapvető marketing célja teljesült: 
sikerült önálló, közismert és sikeres brandet építeni, és a Színház céljainak és műsorpoli-
tikájának népszerűsítése mellett a történetileg különálló operett és musical közönség jelentős 
részért egyesíteni egy, a magas színvonalú, értékközvetítő zenés színházat szerető és rendsze-
resen látogató közönségbázisban.

a következő időszak stratégiai alapcéljai, a nemzeti jelleg és értékek hangsúlyozása  
a zenés színház keretein belül, illetve a színház közönségbázisának további szélesítése 
a fenti eredmények ismeretében biztos alapokon nyugszanak.

2. arculatépítés – a nemzeti kategória megjelenítése

Habár a fenti címek (SuperBrands, MagyarBrands) elnyerése is jelzi, a budapesti operettszín-
ház erős, ismert és elismert márka, a jövőben mindenképpen szükség van további erő-
sítésére, elsősorban a nemzeti kategóriába kerülés miatt. Fontos, hogy a közönség számára a 
kommunikációs és marketingtevékenységből egyértelműen kiderüljön, a budapesti operett-
színház, annak ellenére, hogy klasszikus nemzeti operetteket, kortárs magyar zenei műveket, 
irodalmi-történelmi alapú musicaleket, gyerek- és ifjúsági előadásokat, operákat játszik, belföldi 
vendégjátékokat, külföldi turnékat szervez, koprodukciókat hoz létre határon innen és túl, nem-
zetközi fesztiválokat és versenyeket bonyolít, vagyis ‘sokarcú’, sokrétű tevékenységet végez, 
mégis egységes. Egy intézmény, melynek, ha bármelyik kreatívjával, reklámjával, hirdetésével 
találkozik a néző, pontosan be tudja azonosítani, igen a Budapesti Operettszínházról van szó, s 
fontos, hogy rögtön asszociáljon a többi produktumra is.

Az elmúlt években a budapesti operettszínház egységesen kommunikálta az évadokat, 
melyeket mind-mind egy-egy szlogen fémjelzett: ‘Emeljük a tétet’, ‘Sztárszerzők éve’, ‘Csil-
lagok éve’, vagy éppen a 2013/2014-re meghirdetett program esetében: ‘Világsikerek útján’. E 
szlogenek az évadban bemutatott darabok alapján születtek – az ‘Emeljük a tétet’ elsősorban 
azt emelte ki, hogy a Budapesti Operettszínház operákat (Gianni Schicchi, Mario és a varázsló) 
is bemutatott a 2010/2011-es szezonban, a ‘Sztárszerzők évében’ csupa magyar vagy magyar 
származású sikerkomponista (Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Claude-Michel Schönberg, Szörényi 
Levente) művei kerültek színre, a ‘Csillagok évében’ pedig csak ismert szerző ismert darabját, 
valódi csillagokat láthatott a közönség újonnan, nem is beszélve a bennük fellépő sztárokról. 
A következő szezonban tovább a ‘Világsikerek útján’ halad a színház, olyan jól bevált, sikeres 
címekkel találkozhat a közönség, melyeket ismernek gyakorlatilag minden földrészen (Cirkusz-
hercegnő, A mosoly országa, Elfújta a szél, stb.)

az egyes szlogenekhez arculat is társult, vagyis az évadot magát minden alkalommal ugyan-
abban a designban kommunikálta a színház a közönség felé. Ebben a kreatívban készültek 
el a kommunikációs anyagok (bérleti tájékoztató, a teljes évadot bemutató leporello, az évadot 
részletesen ismertető évadkönyv, a havi műsorokat ismertető szóróanyagok), s természetesen az 
évad designja visszaköszönt a weboldalról is. Továbbá mindig az adott design szerint öltöztette 
fel az Operettszínház pavilonját is a Nagymező utca és az Andrássy út sarkán, mely, kiemelkedő 
elhelyezkedésének köszönhetően az egyik legjobb propagandaeszköze az évadoknak. 
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Az egységesség tehát az elmúlt évadokban már folyamatosan jelent volt a teátrum életében, 
a szlogenek és az évados arculat kialakításának a jövőben is folytatódnia kell. Mindeközben 
szükség van a budapesti operettszínház, mint brand letisztázására a sokrétű tevékeny-
ség és az eddigi eredmények alapján a közelmúltban kiérdemelt nemzeti minősítés mi-
att. Ezért a legfontosabb marketing-tevékenységek között szerepel a logó megújítása, 
melynek egyértelműen ki kell fejeznie a sokrétű alaptevékenységet, s azt, hogy Magyarország 
nemzeti intézményéről, zenés népszínházáról van szó. 

a logo megújításának egy nagyarculati pályázat megvalósításában kell lezajlania, gya-
korlatilag ez az első fontos marketingfeladata a 2014-es évnek. Fontos, hogy az évadok ar-
culatán és természetesen az egyes előadások kreatívjain túl a Budapesti Operettszínháznak 
is meglegyen a maga arculata – mégpedig letisztult, XXI. századi módon, de a tradíciókat 
tiszteletben tartva. a logónak és a színház arculati elemeinek pedig a jövőben vissza kell 
köszönnie az évados kreatívokon csakúgy, mint az egyes előadásokhoz kapcsolódó 
plakátokon és kommunikációs anyagokon.

az arculat egységessége egyértelműen a budapesti operettszínház márka erősítését 
hozza. A cél, hogy ha bármilyen anyagra ránéz egy, a színházba járó vagy éppen most ké-
szülő néző, egyértelműen be tudja azonosítani a Nagymező utcai teátrumot. Mindez magával 
kell hozza az operettszínház homlokzatán kifüggesztett, propaganda célokat szolgáló 
elemek megújítását is. A nagyarculati pályázat kiírásának fontos eleme lesz a homlokzat ki-
alakítása, vagyis, hogy a klasszikus külsőt hogyan lehet elegánsan ötvözni a modern kommu-
nikációs eszközökkel. Egyértelmű, maga az épület a legnagyobb értékkel bíró ‘reklámhordozó’ 
– letisztítása kötelességünk, a ma használt molinók helyett a kor kihívásainak megfelelő reklám-
eszközök (sík-monitorok, plazma televíziók, vetítések, stb.) integrálása a gyönyörű épület keretei 
közé. 

3. sajtó- és médiaaktivitások, partneri kapcsolatok

A Budapesti Operettszínház magas előadás- és nézőszáma csak úgy tartható, ha kiemelkedő-
en intenzív a sajtótevékenysége és nagy súlyt fektet a rendszeres médiaaktivitásra.

Ennek alapbázisa a széles repertoár és az új bemutatókhoz kapcsolódó kampányok mellett a 
társulati egység hangsúlyozása és építése, melynek következtében a színház vezető művészei 
személyükben is népszerűsítik és hangsúlyozzák a színház törekvéseit. 

a budapesti operettszínház külső kommunikációja az elmúlt években is rendkívül erős 
volt. Az intézményben elkezdett stratégia, melynek középpontjában az évadok és az új elő-
adások kommunikálásán túl, a kiemelkedő művészek sajtómegjelenéseinek támogatá-
sa, az egyes szólisták tudatos „építése”, és a magyar színházi életben szokatlan sztárkultusz 
megteremtése mára igen csak eredményessé vált. A teátrum vezető színészei, például Dolhai 
Attila, Janza Kata, Szabó P. Szilveszter, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Szabó 
Dávid, Homonnay Zsolt, Vágó Bernadett, Vágó Zsuzsi, Fischl Mónika, Bordás Barbara, Vadász 
Dániel, Vadász Zsolt, Peller Károly, Peller Anna, Dancs Annamari, Szendy Szilvi, Faragó András, 
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és a doyenek: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, Lehoczky Zsuzsa, Felföldi Anikó a bulvárlapok, 
a közéleti és női magazinok, televíziók és rádiók szereplői, s ezáltal is növelik a színház hírnevét, 
valamint képviselik értékeit. Itt fontos kiemelni, hogy az „új arcok” megtalálása kiemelt cél 
a jövőben. Az új „kedvencek-sztárok” kinevelése, erősítése a média által, az fiatal közönség 
bevonzása céljából már megkezdődött (pl.: Brasch Bence, Kocsis Dénes, Gubik Petra).

A sikeres kommunikáció miatt a Budapesti Operettszínház mára már mind szakmai, mind a kö-
zönség körében presztízs-intézménnyé vált. A „nemzeti” státusz miatt célunk ezt az elkövetke-
zendő öt évben tovább erősíteni a kommunikáció eszközeivel is. A sztárimázs további haszná-
lata mellett, az előadásokat, versenyeket és fesztiválokat, önálló „brandként” szeretnénk 
építeni és külön hangsúlyt fordítunk a magyar operett megítélésére is. Célunk, hogy a 
már rendelkezésre álló, és természetesen új kommunikációs eszközökkel, a fiatal korosztályt 
is megnyerjük a műfajnak. Ebben nagy segítségünkre lesz az a médiapartneri hálózat, 
akikkel együttműködési megállapodások keretein belül dolgunk együtt. Az RTL, a TV2, 
és MTVA a televíziós nagy partnereink, de a HírTV, az ATV, és az ECHO TV is rendszeresen be-
számol eseményeinkről. Print médiumok tekintetében a Népszabadság, Magyar Nemzet, Helyi 
Téma, a Blikk és a Bors stratégiai együttműködő partnerek és a nagyobb magazinokkal, így 
Nők Lapja, Story/Best, Kiskegyed stb… is kimagaslóan jó az együttműködés. A Kossuth Rádió, 
a Class FM és Juventus Rádió egyes műsoraiban is gyakran szerepelünk és online jelenlétünk 
is erős. Rendszeresen jelen vagyunk a legjobb magyar és idegennyelvű programajánló maga-
zinokban, Pesti Est, Pesti Műsor, Fidelio, Funzine, Servus. 

a színház sajtó- és marketing tevékenysége gondos tervezőmunkán alapul. a színház 
aktuális évadja több egységben kerül kommunikálásra, ezzel időbeliségével és hatékony-
ságával „rétegezve” az eljuttatni kívánt információkat. Ennek első eleme mindig az évad egy-
séges kommunikációja egy jó szlogenre felfűzve, amely az évad programjának tematikus 
egységét hangsúlyozza. A 2011/12-es évad így kapta a „Sztárszerzők éve”, a 2012/13-as a 
„Csillagok éve”, a 2013/14-es a „Világsikerek útján” elnevezést. A tematikus címekhez az évadok 
egységes kreatív és design elemeket kapnak, amelyek szintén segítik hatékony kommunikáció-
jukat. a következő egység az évad premierjeihez, új bemutatóihoz kapcsolódó sajtókam-
pány, mely az adott darab adottságaira, tartalmi elemeire, aktuális szereplő és alkotógárdájára 
támaszkodik. a harmadik „mélységi” réteg a darab létrejöttének, próbafolyamatának, az 
alkotás műhelytitkainak és azok érdekességeire felfűzött kommunikáció. Ez a rendszer 
lehetővé teszi a sajtó érdeklődésének folyamatos színtentartást az újságírók ismételt aktiválá-
sát, továbbá a rendszeres hírgenerálást is, amely „munícióval” látja el az együttműködő orgá-
numokat. 

jelentős eredményeket és gazdasági racionalitást jelent, hogy a színház hosszútávú, 
alapvetően barteralapú együttműködést alakít ki számos médiapartnerével. Ennek kö-
szönhetően színház a jövőben is marketing tevékenységét nem elsősorban a „vásárolt” 
promóciós szolgáltatásokra, inkább az éves szintű médiapartnerségek és azok keretein 
belül megvalósuló bartermegállapodásokra alapozza. Reklámértékben így eredeti lehe-
tőségeinek sokszorosát képes teljesíteni. ebben a szellemben jött létre hosszú távú mé-
diatámogatói kapcsolat többek közt az rTl Klub, MTVa (ezen belül M1, M2, duna Tv,  
Kossuth rádió) népszabadság, helyi Téma, nők lapja, libri Média (ezen belül a Fidelio, 
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szinhaz.hu, port.hu) origo, stb. médiapartnerekkel. Ezeknek a kapcsolatoknak különle-
gessége, hogy a lehető legracionálisabban aknázzák ki a kölcsönös érdekekben rejlő együtt-
működési lehetőségeket. Miközben Színház jelentős kedvezményekhez és olyan mennyiségű 
kampányfelülethez jut, amelynek megvásárlására egyébként nem lenne lehetősége, ezt a mé-
diatámogatók számára különböző csábító ellenszolgáltatással ellensúlyozza. Ilyenek lehetnek 
a cégeseményeken történő fellépések, a partner rendezvényeinek befogadása, megrendezése 
és számos más lehetőség. Természetesen ezen kapcsolatok kialakításához sok munka és erő-
feszítés és a Színház (ezekben a berkekben is) töretlen népszerűsége szükséges. (A Színházzal 
rendszeresen együttműködő médiatámogatók szándéknyilatkozatai a mellékletben megtekint-
hetők.)

Itt fontos megemlíteni, hogy a fenti együttműködéseknek köszönhetően a színház produkcióiról 
számos televíziós felvétel született (részletes felsorolásuk a Nemzetközi fesztiválok, versenyek, 
televíziós szereplések fejezetben), melyek szintén óriási médiaértéket generáltak, és ismétléseik 
által generálnak a jövőben is.

a következő öt évben fő kommunikációs célunk a nemzetközi sajtó felé kiépítésre váró, 
nagyobb portfóliójú médiajelenlét elérése, hogy ezzel is képviselni tudjuk hazánkat Euró-
pában. Ez lehetőség arra, hogy az egyik legfontosabb exportcikkünk, a magyar operett, a 
nemzeti kultúra nagykövete legyen a világban. További fontos célunk az operett nézőinek 
„megfiatalítása”. Erre nagyon jó eszköz a musicaltagozatunk, ahol egyes színészeink mindkét 
műfajban otthon vannak, és jelenlétünk átcsábítja fiatalabb rajongókat az operett előadásokra, 
valamint minden olyan egyedi rendezvény – Broadway Fesztivál, musical és operett énekverse-
nyek stb. – amely tömegeket vonz minden korosztályból.

Az elmúlt években elért eredmények egy tudatos kommunikációs stratégiának köszönhetően 
születtek, és ez a feladat a következő időszakban is. Az évadok önálló építése, az operett, 
mint műfaj népszerűsítése egy közterületi kampánnyal és más eszközökkel, színészeink állandó 
jelenléte egy-egy népszerű televíziós műsorban (Barátok közt, Nagy duett, X-faktor, Magyar-
ország, szeretlek!) mind tudatos tervezés eredményei, mint ahogyan a különböző print médiu-
mokban megjelenő interjúk és cikkek is. Az integrált kommunikációs működés és centralizált 
kommunikáció eddig bevált, ezt szeretnénk folytatni a következő öt évben is.

4. Kommunikációs és marketing eszközök – kampányok

Médiakampányok:

a budapesti operettszínház médiakampányait, a fent leírtak alapján, kettős cél vezérel-
te: egyrészről magát az évadot kommunikálta egységes designban, szlogennel, másrészt a 
premierek előtt és közvetlenül utána az egyes produkciók, a bemutató-előadások álltak a 
kampányok középpontjában – ezek kommunikálásán keresztül kívánja a teátrum megrajzolni 
egy népszerű, klasszikus alapokon nyugvó, de korszerű, s mindenki által befogadható, értéke-
ket közvetítő zenés népszínház képét. ennek folytatása a cél a jövőben is.

Az évad és az egyes produkciók kampányait rendkívül gondos tervező és előkészítő munka 
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előzi meg. Ennek során a kreatív munka keretében a szlogenek kitalálásától és az arcu-
lati elemek kidolgozásától (bemutatóink nagy részénél saját logó-fejlesztés történik, melynek 
során a biztosítható, hogy a produkciót fémjelző logó tökéletes összhangba kerüljön a darab 
és a Színház szellemiségével) a plakátok, tv- és rádióspotok, werkfilmek, műsorfüzetek 
kitalálásától megalkotásáig zajlik az ezekhez kapcsolódó tevékenység. 

Ezek mellett természetesen a színházak hagyományos kommunikációjának alapelemeire 
(kéthavonta nagy példányszámban megjelenő műsorszóró, bérletismertető, az évadot áttekintő, 
minden darab rövid leírását tartalmazó leporello, stb.) is szükség van, elsősorban az informá-
cióterjesztés szintjén. A kampányoknak elsősorban a színház és az adott évad eszmeiségét, 
másodsorban ezen belül, mintegy ezt „megvalósítva” létre jövő új produkciókat, bemutatókat 
kell bevezetni a köztudatba. 

A médiakampányok összetettek. az évadot a fentebb már többször említett egységes 
designban folyamatosan kommunikálja a budapesti operettszínház, méghozzá több 
nyelven, az itthoni kulturális kiadványokban (Pesti Műsor, Fidelio, stb.), valamint az állandó 
médiapartnereknél (pl. Helyi Téma, port.hu, stb.) és a kültéri kommunikációs elemeken 
(zászlók, megállítótáblák, roll upok) – magyarul, a külföldiek számára készülő kiadványok-
ban (Servus, Funzine) pedig angolul. Az évad kommunikálása folyamatos, hiszen a szlogennek 
és a kreatívnak köszönhetően újra és újra lehetőséget kell adni a teljes szezon bemutatóinak és 
repertoár előadásainak megismertetésére.

Ennél hosszabban, gyakorlatilag örökre népszerűsítik elsősorban az operett-műfajt azok 
a ‘flash mobok’, amiket a budapesti operettszínház az elmúlt években készített – célja 
ezeknek főleg a külföldi nézők bevonzása volt. A YouTube videómegosztón megtalálható az 
operett házhoz jön (http://youtu.be/B-QGUnQUrI8) felvételt majdnem 400 ezren tekintették 
meg, míg az operett hungarikum (http://youtu.be/sCyNfXKQwpc) flash mob letöltésszáma 
40 ezerhez közelít. cél, hogy a jövőben is készüljenek egy-egy fontosabb megjelenéshez 
hasonló felvételek, villámcsődületek – s ne csak itthon, hanem külföldön is. Ezek a turisz-
tikai szakmával (MUISZ, MABEUSZ, Magyar Turizmus Zrt.) egyre szorosabb egyűttműködést is 
segítik.

a bemutatókhoz kötődő kampányok ugyanakkor viszonylag rövidek (egy-másfél hónap), 
de intenzívek. Hozzátéve, hogy a kialakított remek kapcsolatoknak, a kültéri médiakam-
pányokat biztosító cégekkel (Publimont, Mahir, EPA Media), a hirdetések legtöbbször a 
szerződésen túli időben, hosszabb ideig is kint maradnak. plakát, szórólap, tv- és rádió-
spotok, print hirdetések, internetes megjelenések egyre több formában egységes kreatívon 
keresztül mutatják be az új produkciót és népszerűsítik azon keresztül a színházat. A rövid idő-
tartam nagyobb példányszámot jelent, és ez fontos a potenciális támogatóknak, a média- és 
hagyományos szponzoroknak. 

Meg kell említeni, hogy az előző fejezetekben említett arculati egységesítés, brandépítés 
szempontjából fontos szerepet szánunk az úgynevezett image-kampányoknak, melyek-
ben nem egy konkrét produkcióhoz kötődően, hanem elsősorban az „értékrendet” közvetítve, 
a színház programjával kapcsolatos „alapüzenetek” és a Budapesti Operettszínház brand folya-
matos építése kerülne megfogalmazásra.



Tr adícióKban Ga zdaG, zenés népszínhá z
Kerényi Miklós Gábor pályázata a Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára

72

az online média:

A Budapesti Operettszínház PR és marketing tevékenysége során mindig is meglehetősen nagy 
hangsúlyt fektet az internetre, ezen belül a saját weboldal működtetésére. Ma már a www.
operett.hu címen elérhető weboldal, illetve a hozzá kapcsolódó Facebook csatorna a 
teátrum legfontosabb és leggyorsabb médiuma, hiszen ezek segítségével képes a színház 
azonnal és a lehető legrészletesebben tájékoztatni közönségét, különösen a törzsnézőket.

Amikor 2008 tavaszán megújítottuk a www.operett.hu weboldalt, fontos szempont volt, hogy a 
site valódi portálként funkcionáljon, azaz több funkciót egyesítsen. Egyrészt ez lett a Budapesti 
Operettszínház „hírügynöksége”, hiszen az intézménnyel kapcsolatos fontos információk ide 
kerülnek fel elsőként. Ugyanakkor az oldalt segítik előadásaink, művészeink további népsze-
rűsítésére is. A szinte nagyüzemként működő Budapesti Operettszínház rengeteg információt 
kínál a portál szerkesztői számára, így gyakorlatilag egyedülálló módon a magyar színházi 
életben napi rendszerességgel interjúk készülnek színészeinkkel, rendezőinkkel, terve-
zőinkkel, melyet fotógalériákkal teszünk még színesebbé weboldalunkon. Az internetes elérést 
segítendő, stratégiai kapcsolatot alakított ki a budapesti operettszínház a kulturális in-
tézmények, teátrumok szempontjából két legfontosabb hírportállal, a szinház.hu és a 
Fidelio.hu weboldallal. Előbbin saját rovata van az operettnek és a Musicalnek, utób-
bin pedig saját felülettel (a budapesti operettszínházból jelentjük doboz) rendelkezik az 
Operettszínház. S a hatékonyság érdekében a három szerkesztőség ‘összedolgozik’, vagyis 
például egyszer a www.operett.hu szerkesztősége számol be egy eseményről, készít el egy-
egy interjút, s azt veszi át a másik médium, vagy történik ez fordítva. ez az együttműködés 
gyakorlatilag példaértékű ma a szakmában.

A www.operett.hu weboldal kialakításánál, s jelenleg is zajló megújításakor is fontos, hogy a 
látogatók minél több információhoz jussanak el, minél egyszerűbben, vagyis az oldal egyszerű 
áttekinthetősége a cél. A repertoárt, a műsort, s a napi szereposztást is innen ismerhetik meg 
a látogatók, nem beszélve társulati tagjaink, vendégművészeink fényképes életrajzáról, a jegy-
értékesítési kérdésekről (az online jegyvásárlás az Interticket-rendszer átvételével integrálásra 
került a weboldalba!), illetve a turnék és koprodukciók ismertetéséről, valamint a kifejezetten az 
egyes produkciókhoz (előadások, versenyek, fesztiválok, rendezvények) készülő cikk- és hír-
anyagokról, melyek természetesen a külföldi látogatók miatt angolul is megjelennek.

Hogy a weboldalt mennyire megszerették a nézők, jól mutatja, hogy az oldalletöltések szá-
ma öt évvel ezelőtt 60 ezer körül volt, addig ma már jóval 80 ezer fölött jár, az átlagos 
napi látogatószám pedig a Google analytics mérése szerint 5000-6000 körül mozog  
naponta.

Amikor a weboldalhoz kapcsolódva, az egyik legismertebb közösségi oldalon, a Facebookon 
regisztrálta magát az Operettszínház, a szerkesztőség számított a sikerre, de messze nem 
ekkorára. hetente több százzal nő az úgynevezett ‘lájkolók’ száma, ami ma, a pályázat 
írásakor 29 ezer fölött jár. Vagyis, ha egy hír-információ megosztásra kerül itt, ennyien talál-
kozhatnak azzal. Ezzel a számmal is egyébként élen jár a Budapesti Operettszínház, összeha-
sonlításképpen a Magyar Állami Operaháznak kb. 16 ezer, a Vígszínháznak 19 ezer, a Nemzeti 
Színháznak 8 ezer, míg a Madách Színháznak 25 ezer ‘lájkolója’ van. 
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Természetesen a most is megújuló weboldal és a Facebook-csatorna fenti sikerei to-
vábbi ösztönzést jelentenek a továbblépésre, a portált és a közösségi médiában történő 
megjelenést is fejleszteni kívánjuk, hogy a közönséget még szélesebb körben még több 
információval láthassuk el, illetve az interaktivitást is növeljük. Ezek figyelembe vételével a terve-
zett fejlesztések a közeljövőben:

– a már meglévő, a weboldalba integrált youTube csatornánk folyamatos frissítése videó-
anyagokkal hetente többször (Operett-híradó)

– internetes operett és musical rádió elindítása

– webáruház elindítása az operettel és musicalekkel kapcsolatos saját vagy koprodukcióban 
készült könyvek, merchandising termékek, valamint a profi előadásfelvételek (CD-k, DVD-k) 
még hatékonyabb eladása céljából

– még több egyedi híranyag és interjú készítése, beszerkesztése weboldalunkba és meg-
osztása Facebook-oldalunkon, az előadások és a művészek további népszerűsítése céljából

– Twitter-csatorna elindítása magyar és angol nyelven, hogy a magyar és külföldi (össz-
hangban a külföldi sajtó felé történő nyitással) látogatók napi szinten értesüljenek a Budapesti 
Operettszínházzal kapcsolatos információkról.

– játékok fejlesztése a két leglátogatottabb közösségi oldalra

– Mobil applikáció (Android, OSX) fejlesztése a www.operett.hu weboldal tartalmaival

5. Közönségszervezés és jegyeladás

az operettszínház marketingstratégiájának rendkívül fontos része a közönséggel való 
kapcsolattartás és a – gazdaságilag is alapvető fontosságú – jegyértékesítés. Az évadon-
kénti magas előadásszám komoly kihívás elé állítja ezt a területet, mely kiemelkedő ered-
ményét (átlag 90% feletti látogatottság!), csak folyamatos megújulással, aktivitással, a 
kor kihívásaival lépést tartó módszerekkel tudja teljesíteni.

hagyományos szervezés, közönségkapcsolati háló:

A Színház a fenti célok elérésének érdekében saját szervezési osztályt működtet, amely a 
közönségkapcsolatokért, a jegyek értékesítéséért felelős. A szervezési iroda 7 főállású közalkal-
mazott munkatárssal dolgozik, ezen felül 2 fő főállású közalkalmazott pénztárost foglalkoztat. 
Ők irányítják és látják el információval, promóciós anyagokkal, jegyekkel azt a „szer-
vezési és kapcsolattartó hálót”, mely külső munkatársként 7 fő kiemelt bizományossal és 
197 fő bizományos szervezővel biztosítja a közönséggel való folyamatos és dinamikus kap-
csolattartást. A kiemelt bizományosok olyan szervezési csoportokat takarnak, ahol egy főbizo-
mányos irányítása alatt több al-bizományos dolgozik elsősorban vidéken. Ezek a területek 
jelenleg: Kecskemét és környéke, Cegléd és környéke, Veresegyház és környéke, Kaposvár 
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és környéke, Gyöngyös és környéke, Szolnok és környéke, Győr és környéke, de a hálózat 
folyamatosan fejlődik, ennek bővítése a 2013/14-es évad egyik fő feladata. A színház bi-
zományos szervezői főként Budapest területén dolgoznak, de több csoportos vidéki szervező 
is segíti a munkát. 

Ez a szervezet az értékesítés rendszerének alapját képezi, de önmagában természetesen nem 
elegendő. Kiemelten fontosak ezen túl azok az információs és jegyeladási pontok, ahol 
a színház előadásaira szóló jegyek elérhetők. Ezért Színház az előcsarnokában található 
hagyományos pénztáron túl több rendszereses elárusítóhelyet is működtet. Ilyen áprilistól 
december végéig az andrássy út – nagymező utca sarkán álló jegyárusító pavilon, mely 
különböző akciókkal, és hosszú nyitva tartási idővel áll a vásárlók rendelkezésére. előadások 
alatt és után a színházban, a ruhatár mellett kialakított jegyárusító pavilonunkban is van 
lehetőség jegyvásárlásra. A Szervezési iroda továbbá kapcsolatban van az összes budapesti 
és számos vidéki jegyirodával. 

Ezt a „hagyományos” szervezési területeket fontos megőrizni, karbantartani és fejleszteni, hi-
szen a közönség nagy része ezeket a „csatornákat” ismeri, ezekben bízik, és ezek őrzik azt a 
személyességet, mely vevői bizalom elengedhetetlen feltétele.

internetes jegyértékesítés és online marketing:

színház két éve csatlakozott – az addigi Ticketportal rendszert felváltva – az interticket or-
szágos online jegyértékesítő rendszeréhez. Az átállás sikeresnek bizonyult, az interticket 
jelenleg az országban színházi területen a legnagyobb eladói hálózattal (országszerte kö-
zel 400 csatlakozott jegyiroda) és értékesítési potenciállal rendelkező online rendszer, melynek 
folyamatosan fejlesztett, a színházi működésre optimalizált jegyeladói szoftvere a mindennapi 
működésnek is biztos alapját jelenti. 

Az internet hozzáférés és használat terjedésével, a wi-fi, a tabletek, okostelefonok világában 
a vásárlói szokások is változnak. egyre több az internetes vásárló, aki otthon nyomtatott 
jegyével érkezik a színházba. Az internetes jegyvásárlás lehetőségét és technikáját ezért 
folyamatosan fejleszteni kell, tágítva ezzel a hozzáférés körét, praktikusan egyszerűvé téve 
az információ szerzést és jegyvásárlást. Ez több szinten valósítjuk meg. Miközben az intertic-
ket portálján, a jegy.hu-n repertoárunk elérhető, létrehoztunk egy a színház honlapjába 
integrált felületet, mely a honlapról, annak megszokott design és tartalmi környezetében 
teszi lehetővé a vásárlást. Kapcsolódtunk továbbá a port.hu színházi ajánló és jegyér-
tékesítő rendszeréhez, mely nem pusztán a jegyeladásra koncentrál, hanem annak kapcsán 
integrált promóciós lehetőségeket is biztosít. Megmaradt kapcsolatunk a Ticketportal rendsze-
rével is, külső online jegyirodaként az régebben oda szokott vásárlók és elérhetik jegyeinket.

Az online rendszerek használatának további nagy előnye az adatbázis fejlesztés és használat 
lehetősége. A jegyeladási tranzakciókhoz kapcsolódva lehetőség van – a törvényi előírások 
betartásával egy olyan látogatói címlista létrehozására, mely a színház törzsközönségét fedi 
le, és amely hírlevél, vagy más dM eszközzel közvetlenül megszólítható, aktivizálható. Ezt 
az adatbázist színház tudatosan építi, jelenleg az ide tartozó aktív cím meghaladja a 
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30.000-et, és ez a szám évről-évre növekszik. A 2013/14 évadtól ennek optimális kihasználását 
segíti majd, hogy bevezetésre kerül egy olyan integrált szoftver, melynek segítségével az 
adatbázis szegmentálhatóvá válik, és az információk célzottal lesznek eljuttathatók a külön-
böző csoportoknak. A jelenleg létrehozott szegmensek: hírlevelesek, bérletesek, iskolák, 
óvodák, kollégiumok, könyvtárak, művelődési házak, nyugdíjas klubok, utazási irodák, 
szállodák, turisztikai lista, közös képviselők, színházak, vagyonvédelmi kamara, Magyar 
egészségügyi dolgozói Kamara, ügyészek országos egyesülete, Tisztelet társasága, 
nagycsaládosok országos szövetsége, országos Mentőszolgálat, Magyar nyugdíjasok 
egyesületeinek országos szövetsége, aranykulcs egyesület.

bérletrendszer:

A bérletrendszer minden színház működésének alapja. Miközben gazdaságilag fontos, hiszen 
előidejű értékesítésével anyagilag megalapozza a következő szezont, másrészről fenntartja és 
elmélyíti a Színház törzsközönségével való kapcsolatot. 

a 2013/14-es évadban 17 féle bérletet indítottunk útjára. Fontos és kedvelt bérleteink a 
nyugdíjas bérletek (PÁHOLY, ZSÖLLYE, TEÁTRUM elnevezéssel) és az ifjúsági bérletek: (CSO-
DÁK SZÍNHÁZA, IFJÚSÁGI, MATINÉ). Ezek a bérletek csak a megjelölt korosztály számára 
elérhetők és jelentős kedvezményeket tartalmaznak, a színház ezzel is lehetőséget kíván adni 
ezeknek a kisebb anyagi lehetőségekkel rendelkező rétegeknek a színházba jutásra. A további 
bérletek tematikus, a színház programját előadás és célzott közönségcsoport szempontjából 
is figyelembe vevő sorozatok (BEMUTATÓ, ÉGTÁJAK, FÉNYES SZABOLCS, HUSZKA JENŐ, 
MUSICAL+, RAJONGÓ I., RAJONGÓ II., SZERELEM, VARÁZSLAT). Minden évben keressük 
a lehetőséget partnerintézményekkel is közös bérlet létrehozására, így 2013/14-ben a 
Thália Színházzal indítunk közös bérletet (FILMEK A SZÍNPADON, SZOMSZÉD címmel), illetve 
tervezzük fő médiapartnereinkkel, a Nők Lapjával, Port.hu-val, Gentleman magazinnal.

A bérletek árusítása májusban indul, első héten csak a régi bérlet-tulajdonosok tudják meg-
hosszabbítani bérletüket, a második héttől válik teljes körűvé az árusítás. Az értékesítés lezá-
rása akkor történik, amikor elfogynak a helyek, vagy legkésőbb az első előadás kezdőnapjáig. 
A tervek között szerepel a bérletetek online árusítása is, illetve egy „interaktív” bérletso-
rozat indítása, ahol a vásárló bizonyos paraméterek mellet maga állíthatja össze, és szabhatja 
saját személyére bérletét.

a vásárlás-ösztönzés további módszerei: kitelepülések, partnerprogramok, kedvezmé-
nyek:

Kitelepülések – a Színház évek óta tudatosan felépített programja, melynek keretében szerve-
zési munkatársaink rendszeresen, egyeztetett időpontban sok dolgozót foglalkoztató nagy-
vállalatokhoz, intézményekhez, bankokhoz települnek ki és biztosítanak helyszíni jegy-
árusítási lehetőséget. Az eseti kitelepüléseket részletes előkészítés előzi meg, melynek során 
egyedi kedvezmények kerülnek megállapításra, és a cégek, intézmények belső kommunikáció-
ját is felhasználva népszerűsítik az egyedi jegyvételi lehetőséget. Ez a lehetőség egyben a Szín-
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ház ismertségét is növeli. Az ilyen típusú kitelepülések számát folyamatosan növeljük, a jelen-
legi kapcsolatok a teljesség igénye nélkül: Főpolgármesteri hivatal, Magyar államkincstár, 
nyugdíjfolyósító igazgatóság, apeh Kiemelt adózók igazgatósága, Külügyminisztérium, 
Újbuda Önkormányzata senior program Központ, országos Mentőszolgálat, budapesti 
elektromos Művek, Mol, budapesti Vízművek zrt., MTVa, sanofi Gyógyszergyár, syn-
ergon zrt, nestlé hungária, iron Mountain, hp, erste bank, raiffeisen bank, Unicredit 
bank, porshe bank, soTe, corvinus egyetemi Kollégium, Köbe biztosító, MKb bank és 
biztosító, ab aegon biztosító, Uniqa biztosító.

Ezen felül különböző rendezvényeken is részt veszünk, falunapokon, majálisokon, rendezvények 
helyszínén szintén mobil pénztárral szolgáljuk ki vevőinket, így a teljes kínálatból vásárolhatnak.

partnerprogramok:

Turisztikai, idegenforgalmi partnerprogram – Színház nagy hangsúlyt fektet programjának 
turisztikai jelentőségére, ezért szoros együttműködést alakított ki a Magyar Turizmus zrt.-
vel. nagy sikerű közös bemutatót, study tour-t tartottunk a MabeUsz (Magyar beutaz-
tatók szövetsége), MUisz (Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők) meghívottjai 
részvételével. Az 50 fős rendezvény alapcélja a közvetlen kapcsolat és együttműködés kialakí-
tása volt a beutaztató irodák és utazásszervezők képviselőivel. Sikerét bizonyítja, hogy az Ope-
rettszínházat meghívták a Magyar Turizmus Zrt. október 3-án Bécsben megrendezésre kerülő 
nagyszabású turisztikai rendezvényére, ahol a teljes osztrák turisztikai szakma előtt prezentál-
hatja programját. A színház ezen felül nagy súlyt fektet a budapesten tartózkodó külföldi 
turisták elérésére is. Minden előadásunkat feliratozzuk, az operetteket német, a musica-
leket angol nyelven. idegennyelvű promóciós anyagainkkal folyamatosan jelen vagyunk a 
szállodákban, kiváló együttműködést alakítottunk ki a szállodaportások szövetségével, 
az Aranykulcs Egyesülettel. Meggyőződésünk – és ebben a Turizmus Zrt. stratégiai partnerünk 
– hogy Magyarország, azon belül budapest egyik legnagyobb turisztikai vonzereje a vilá-
gon egyedülállóan gazdag zenés színházi programja, ezen belül a hungarikumnak számí-
tó operett-, és a nagyon magas színvonalú musicaljátszás. Ezért a jövőben azt szeretnénk 
elérni, hogy együtt a turisztikai szakmával, egyesítve a promóciós és marketing lehe-
tőségeket, minél több külföldi látogatót csalogassunk ide, és részesítsünk maradandó 
élményben.

nyugdíjas-program – a bérletezés adta lehetőségen túl is fontosnak tartjuk a nyugdíjasok 
elérését, megszólítását, és a lehetőségeikhez mért színházlátogatás biztosítását. a program 
keretében kedvezményes jegyáron tekinthetik meg kijelölt előadásainkat a minimum 15 
fős csoportok.

Kétféle kedvezmény-típus érhető el így: a nyugdíjasoknak lehetőségük van fix áron (operettek: 
2.000Ft/db, musicalek 2.500Ft/db) illetve 30% kedvezménnyel megváltani jegyüket. 
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zártkörű diákprogram – 2011/12-es évadban került bevezetésre a Zártkörű Diákprogram, 
melynek fő célja, hogy az iskolás korosztállyal megismertessük, megszerettessük a 
színház világát, és mindezt olyan áron kínáljuk, hogy a szülők meg tudják fizetni. Minden év 
szeptemberében összehívjuk a programban résztvevő pedagógusokat, és elmondjuk az 
évad újdonságait, valamint megköszönjük az eddig végzett munkájukat. Jelenleg közel 1000 
regisztrált kapcsolatunk van erre a programra (osztályfőnökök, iskola igazgatók). rendkívül 
fontos azonban, hogy ezt a célcsoportot napi szinten karban tartsuk, valamint további 
iskolákat vonjunk be a programba.

A jelenlegi regisztráltjaink zöme budapesti iskola, így a mostani évad nagy feladata a vidéki 
iskolák zártkörű diákprogramba való bevonása. Ez a munkafolyamat már megkezdődött.

A Diákprogramban 2013/14 évadban szereplő előadások: Gerard Presgurvic: Rómeó és Jú-
lia, Szörényi Levente – Bródy János: Veled, Uram!, Tamási Áron – Tolcsvay László: Ördögölő 
Józsiás musicalek, Jávori Ferenc Fegya: Menyasszonytánc, Zerkovitz Béla: Csókos asszony 
operettek.

Jegyárak minden meghirdetett előadásunk esetében, iskolai csoportoknak, 15 fő felett a musi-
calek esetében 2.000Ft/db, az operetteknél 1.500Ft/db.

Közös képviselői partnerprogram – a 2012/13-as évad nagy vívmánya volt ez a program, 
ezen belül a közös képviselők megszólítása. a program célja, hogy a lakótelepeken élő-
ket megismertessük, megszerettessük színházunkkal. Különböző akciókkal, személyre 
szabott kiszolgálással, az egyes lakóközösségeknek kijelölt kapcsolattartóval tudunk 
kedveskedni. Ahhoz kérjük a közös képviselők segítségét, hogy eljuthassunk az általuk fel-
ügyelt házakba, rendszeresen tájékoztathassuk az ott lakókat az aktuális műsorról, akciókról.  
A program sikerét bizonyítja, hogy nagy budapesti panelházak többsége csatlakozott hoz-
zá, műsorunk, felhívásaink a faliújságokon megtalálhatók.

Törzskártya program – klasszikus vásárlói hűséget erősítő program. Törzskártyát az igényel-
het, aki egy évad alatt minimum 50.000 forint értékben vásárol jegyet. Több ezer törzskártyá-
sunk rendszeres tájékoztatást kap programjainkról, továbbá kedvezményben részesül, 
mely az operettek előadásoknál: 10%, musicaleknél 5%. 

További kedvezmények, játékok, kuponok – a vásárlásösztönzés igen népszerű formájaként 
időről-időre játékokat, kuponokat, nyereményeket alkalmaz a színház. A telefonos játékok na-
gyon népszerűek, keretükben minden ötödik megfejtő egy jegy áráért kettőt kap a meghirdetett 
előadásra. rendezvényeinken, kitelepüléseinken kuponokat szoktunk osztani, amellyel 
kedvezményesen lehet jegyet vásárolni. Rendezvényeinken ajándék jegyeket sorsolunk ki.
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6. belső kommunikáció

A belső kommunikáció egy színház esetében ugyanolyan fontos – ha nem fontosabb – mint egy 
multinál, vagy egy nagyvállalatnál. Viszont hozzá kell tennünk, mivel egy társulatról, ráadásul a 
Budapesti Operettszínház esetében egy rendkívül összetartó társulatról van szó, a hírek, infor-
mációk terjedési sebessége meglehetősen nagy, idejük gyors.

A belső kommunikáció szempontjából fontos pontok:

– az évadnyitó társulati ülés, ahol a társulati tagok részletes és pontos tájékoztatást kapnak 
mindenről, ami fontos a Budapesti Operettszínház életében a jövőben

– a szektorértekezletek, amikor az Operett és a Musical tagozat szólistái, a karok (Ének, 
Balett- és Zenekar) tagjai találkoznak a színház vezetésével, s megbeszélik a felmerülő kérdé-
seket.

– heti munkarendi értekezletek a következő hét lebonyolítása szempontjából 

– az egyes részlegek, elsősorban a művészeti-produkciós-marketing-pr-szervezési (sales) 
csapat hetenkénti egyeztetései 

– az újonnan bevezetett, évadzáró társulati parti, sajtóeseménnyel egybekötve, ahol mű-
vészek és alkotók, újságírók és színészek a tájékoztatón túl kötetlenül beszélgethetnek, sőt, a 
közönség elismeréseinek átadásán túl egymást is díjazhatják

ezek megtartása, esetenként rendszeresebbé és még hatékonyabbá tétele fontos cél-
kitűzés a jövőre.

Ugyanakkor cél az is, hogy az információáramlás a modern technikák figyelembevételével tör-
ténjen. A csak belső körnek jelenleg is elérhető, jelszóval védett www.proba.operett.hu 
weboldalon eddig is folyamatosan megjelentek a napi információk (amik ingyenesen hív-
ható zöldszámon is meghallgathatók), próbatáblák, heti munkarend, valamint a legfontosabb 
hírek és események, de az elkövetkezendő években cél egy megfelelő intranet-rendszer 
kialakítása a folyamatos és rendszeres információ átadás érdekében. Ennek fő kerete a 
ma is remekül működő online felület lenne, amelyet a jövőben további funkciókkal bővítenénk. 
A fejlesztés fő célja, hogy a legfontosabb információkról a társulati tagok személyre szabottan 
kapjanak tájékoztatást, e-mail postafiókjukba, minimum heti rendszerességgel. Így kiküszöböl-
hető bármilyen hamis információ kikerülése. 

Természetesen a társulati tagokkal történő, a jövőben bevezetésre kerülő online kommuni-
kációt nem váltják ki a fent említett állandó személyes találkozók, ezért ezek megtartása 
kiemelt feladat a jövőben is.
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MelléKleTeK
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Kerényi Miklós Gábor önéletrajza

Elsősorban nagyformátumú zenés produkciókat rendeztem: operákat, operetteket, musicale-
ket, itthon és külföldön, szabadtéren és kőszínházakban.

pályámat alternatív rendezőként kezdtem, miután 1979-ben diplomát szereztem a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán. Két évet dolgoztam Kecskeméten, majd nyolc évet töltöttem 
a Fővárosi Operett Színházban. Munkámat már akkoriban fesztiváldíjakkal és szakmai ki-
tüntetésekkel ismerték el.

operarendezőként tíz évig a Magyar állami operaházban alkottam: klasszikusok, Mozart, 
Verdi, Puccini, Wagner, Gounod alkotásai mellett elsősorban kortárs magyar művekkel foglal-
koztam.

2001 óta vezetem a budapesti operettszínházat. Igazgatásom alatt megtripláztam a teát-
rum előadásainak számát, s létrehoztam a színház musical és operett tagozatát. Megújítottuk 
a magyar operett-játszást, mely így visszaszerezte hazai és nemzetközi elismertségét, vala-
mint történelmi és irodalmi alapú musicaleket mutattunk be hatalmas sikerrel. 

A Broadway Fesztivállal, a nemzetközi karmesterversennyel, a közadakozásból felállított Kálmán 
Imre-szoborral, a társulat rendszeres nemzetközi turnéival, valamint a színház tervezőinek, ren-
dezőinek kreatív csapatként való külföldi megjelenésével az operettet, mint hungarikumot, 
szinte a magyar kultúra nagykövetévé segítettük.

Musicalrendezőként a szegedi szabadtéri játékokon a nevemhez fűződnek a legtöbbet 
játszott zenés előadások: száz este játszottak általam színpadra állított, nemzetközileg is is-
mert nagyformátumú musicaleket (Miss Saigon, Elisabeth, Rómeó és Júlia, Rudolf, Szentivánéji 
álom) és operákat (Carmen, Álarcosbál, Hoffmann meséi, Parasztbecsület, Bajazzók).

pályámon kiemelt jelentőségűek a kortárs művek – operák és musicalek egyaránt. Kos-
suth-díjamat részben a mai magyar operakultúra megismertetéséért és népszerűsítéséért kap-
tam. A munkák során sok esetben a mű szerkezetének kialakításában is szerepet vállaltam, 
mint szövegíró, dramaturg. Olyan szerzőkkel működtem együtt ősbemutatóikon, mint Demény 
Attila, Márta István, Bozay Attila, Balassa Sándor, Petrovics Emil, Szokolay Sándor, Madarász 
Iván, Várkonyi Mátyás, Kocsák Tibor, Jávori Ferenc és Szakcsi Lakatos Béla, Tolcsvay László, 
Szörényi Levente.

Fokozottan foglalkoztat fiatal tehetségek, rendezők, színészek, operaénekesek, ter-
vezők, művészeti menedzserek sikeres pályájának segítése, mint például Béres Attila,  
Kovalik Balázs, Somogyi Szilárd, Dolhai Attila, Janza Kata, Nyári Zoltán, Peller Károly, Szabó P. 
Szilveszter, Frankó Tünde, Kiss B. Attila, Duda Éva, Túri Erzsébet, Velich Rita, Herczeg Tamás 
és Lőrinczy György.

jelenleg valószínűleg a külföldön legtöbbet – 20 előadásnál többet – színpadra állító ma-
gyar rendező vagyok.

Úgy érzem, az Operettszínház nemzeti kategóriába kerülése, s jelenleg a szándék, hogy a 
Nemzeti Értéktárba mint „hungarikum” kerüljön be a magyar operett-játszás nem elválasztható 
attól a tevékenységtől, amit az elmúlt években végeztem. Nagyon örülök ennek, és még jó 
néhány évig szeretném folytatni ezt a munkát.
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bizonyítványok, kitüntetések
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együttműködési szándéknyilatkozatok

Médiatámogatók

MTVA

RTL Klub – Magyar RTL Zrt.

Libri Média Kft.

Publimont Kft.

ECHO TV

Théma Lapkiadó Kft.

együttműködő, koprodukciós partnerek – belföld

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.

Raabersport Kft. – MKB Aréna Sopron

Baja Marketing Kft.

Miskolci Bartók Plusz Operafesztivál

Kodály Filharmónia Debrecen

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Budavári Palotakoncert

Kulturális és Konferenciaközpont – Tokaj

Székesfehérvári Vörösmarty Színház

Rózsavölgyi Szalon Budapest

ÁTRIUM Film-Színház

Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

együttműködő, koprodukciós partnerek – külföld

Kolozsvári Magyar Opera – Románia

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Románia

Csíki Játékszín – Románia

Révkomáromi Városi Művelődési Központ – Szlovákia

Népkör – Magyar Művelődési Központ Szabadka – Szerbia

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa – Ukrajna

Vereinigte Bühnen Wien – Ausztria

BB Promotion Mannheim – Németország

See Festspiele Berlin – Németország

MünchenMusik – Németország

Izraeli Opera Tel Aviv – Izrael
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[OZ] Produktions – Németország, Izrael

Ion Dacian Nemzeti Operettszínház – Románia

Szentpétervári Zenés Komédia Színház – Oroszország

Sverdlovsk Zenés Színház – Jekatyerinburg

Dancs Zsolt – Szent György Napok, Székely Vágta, Sepsiszentgyörgy, Románia

alkotók

Szörényi Levente – zeneszerző

Szakcsi Lakatos Béla – zeneszerző

Jávori Ferenc – zeneszerző

Lévay Szilveszter – zeneszerző

Gerard Presgurvic – zeneszerző

Tolcsvay László – zeneszerző

Dubrovay László – zeneszerző

Béres Attila – rendező

Verebes István – rendező

Rudolf Péter – rendező, színész

Réthly Attila – rendező

Anger Ferenc – rendező

Szikora János – rendező

Duda Éva – koreográfus

Vári Bertalan – koreográfus

Khell Csörsz – díszlettervező

Rózsa István – díszlettervező

Gyarmathy Ágnes – díszlet- és jelmeztervező

Füzér Anni – jelmeztervező

exkluzív támogatók:

Yvonne Kálmán (Kálmán Imre leánya)

SuperBrands Magyarország

Magyar Turizmus Zrt.

Szentes Tamás dr. főpolgármester helyettes gratulációja

Hungarikum Bizottság – Lezsák Sándor 

Magyar Értéktár Vidékfejlesztési Minisztérium – Gyaraky Zoltán  
– befogadó nyilatkozat a magyar operett értéktárba való felterjesztéséről
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Csíkszereda Önkormányzati Színháza 
530102  Csíkszereda  Temesvári sugárút 6. sz.  Tel./Fax: +40-266-310670  e-mail:titkarsag@csikijatekszin.ro http://www.csikijatekszin.ro 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

A Csíki Játékszín – Csíkszereda Önkormányzati Színháza képviseletében 
kinyilvánítom azon szándékunkat, hogy az elmúlt időszakban a Kerényi Miklós 
Gábor által vezetett Budapesti Operettszínházzal kialakított sikeres és hosszú 
távú együttműködésünket, a következő igazgatói ciklusban - amennyiben a 
Budapesti Operettszínház a továbbiakban is Kerényi Miklós Gábor vezetése alatt 
áll - folytatni kívánjuk. 

Parászka Miklós 

igazgató, művészeti vezető

Csíkszereda, 2013. augusztus 15. 
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Budapesti Operettszínház   MünchenMusik
6.ker. Nagymező utca 17.
1065 Budapest
Magyarország

Ajánlás

MünchenMusik régóta és szívesen dolgozik együtt a Budapesti Operett-
színházzal és 2003 óta rendszeresen rendez vendégjátékokat a társu-
latnak Münchenben. Kerényi Miklós Gábor vezetésével és a Budapesti 
Operettszínház menedzsmentjével, a Pentaton Koncert- és Művészügy-
nökséggel (ügyvezető igazgató: Lőrinczy György) együttműködve az el-
múlt években a következő ünnepelt és sikeres produkciókat adta elő a 
társulat Münchenben:
2003 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
2006 december – Budapesti Operettgála (3 ea.)
2007 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
2008 április – Johann Strauss: A Denevér (6 ea.)
2008 december – Budapesti Operettgála (6 ea.)
2009 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
2010 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
2010 december – Disney – A Szépség és a Szörnyeteg (5 ea.)
2011 október/november – Disney – A Szépség és a Szörnyeteg (28 ea.)
2011 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
2012 december – Budapesti Operettgála (5 ea.)
A Színház mostani vezetése – Kerényi Miklós Gábor – és menedzsmentje 
– Pentaton Koncert- és Művészügynökség – számunkra a jövőbeni sike-
res együttműködés garanciája.

2013. augusztus 19., München
Michael Schöne
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2013. augusztus 22.
Tisztelt Címzett!
Tárgy: Kerényi úr

Kerényi úr igazgatása alatt a Budapesti Operettszínház két 
alkalommal is meglátogatta Izraelt, melynek során két cso-
dálatos operett gálát mutatott be, az Izraeli Opera évadainak 
részeként.
Kerényi úr nem csak egy kiemelkedő operett-rendező, aki min-
den erejével képviseli a műfajt és nagy magabiztosággal helye-
zi azt színpadra, hanem kiemelkedő művészeti igazgató is, aki 
a legjelentősebb nemzetközi sikerekhez juttatta társulatát.
Az Israeli Opera büszkén mutatja be színpadán a Budapes-
ti Operettszínház produkcióit és boldogan folytatja a munkát 
Kerényi úrral. 
Idén decemberben a társulat újra a vendégünk lesz a Csárdás-
királynő című produkcióval és biztos vagyok benne, hogy ezt 
további együttműködések fogják követni a jövőben. 
Teljes szívemből ajánlom Kerényi urat igazgatói munkájának 
folytatására, a Budapesti Operettszínház élén. Az ő tevékeny-
ségének köszönhető, hogy a színház társulata ilyen sikeressé 
vált.

Minden jót kívánva,
Hanna Munitz
Igazgató
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Tisztelt Címzett!

Büszkén állíthatjuk, hogy a Budapesti Operettszínházzal törté-
nő együttműködésünk teljes siker. 

Külön köszönjük a Budapesti Operettszínház igazgatójának, 
Kerényi úrnak dicséretes munkáját és a Lőrinczy úr által igaz-
gatott Pentaton Koncert- és Művészügynökségnek a szíves és 
szolgálatkész közvetítői munkát.

Izgatottan várjuk a Budapesti Operettszínház soron követke-
ző vendégjátékát Tel Avivban, 2013 decemberében. A jelen 
együttműködés mellett, további vendégjátékokat is tervezünk 
létrehozni Kerényi úrral és társulatával, 2015-ben és 2016-ban, 
szintén Tel Avivban.

Üdvözlettel,
München, 2013. augusztus 15.

Yehonatan Carmi
vezérigazgató
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2013. augusztus 21.
Kerényi Miklós Gábor úrnak, 
a Budapesti Operettszínház igazgatójának címezve

A Budapesti Operettszínházzal való együttműködésünk 2008-ban kezdődött, amikor Razvan Ioan Dinca, 
az „Ion Dacian” Nemzeti Operettszínház akkori igazgatója megértette a szükségességét és fontosságát 
egy olyan hosszú távú partnerkapcsolat kialakításának, amely hasznára válik a román operett- és musical-
játszásnak. Éppen ezért a bukaresti Nemzeti Operettszínház megszólította Kerényi Miklós Gábor igazgató 
urat és Lőrinczy Györgyöt, a Pentaton Koncert- és Művészügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy tegyék 
le egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés alapjait, amely a ma napig sikeresen működik.

A partnerkapcsolat az EMTU (Európai Zenés Színházi Unió) megalapításával kezdődött, amelyhez két to-
vábbi színház, a Szentpétervári Zenés Komédia Színház és a prágai Karlin Színház is csatlakozott. A kul-
turális platform célja, az európai zenei kultúra és hagyomány fejlesztése, népszerűsítése, zenés színházi 
előadásokon keresztül, valamint kulturális és magas színvonalú művészeti értékek cseréje egymás között.

Az EMTU értékei és irányelvei számos együttműködést teremtettek már, több elismert produkció létrejött-
ében kiteljesedve, úgymint a Rómeó és Júlia musical, A Csárdáskirálynő operett, Kerényi úr rendezéseiben, 
vagy a Rebecca musical és A víg özvegy operett. Minden román-magyar koprodukció magyar kreatív team 
által került megvalósításra, a produkciók budapesti sikerei nyomán.

Továbbá ebben az öt évben szintén hagyományt teremtettünk, a Life is Beautiful elnevezésű, Nemzetközi 
Zenés Színházi Fesztiválunkkal, amelyet évente rendezünk meg Bukarestben. A fesztiválnak minden évben 
vendége legalább egy produkció a Budapesti Operettszínház előadásában, amely mindig a fesztivál kiemelt 
eseményét jelenti, mivel mind a közönség, mind a szakma felismerte és nagyra értékeli a Budapesti Ope-
rettszínház szakmai színvonalát.

2013 tavaszán mi voltunk az első – Budapesti Operettszínház által rendezett – nemzetközi fesztivál vendé-
ge. A választott produkció nem más volt, mint a Rómeó és Júlia musical kétnyelvű változata, ahol a Monta-
gue család magyar, a Capulet család pedig román művészek által volt megjelenítve, egy igazán különleges 
színházi élményként.

Visszatekintve az elmúlt évekre, mint akkor művészeti és jelenlegi ügyvezető igazgató az „Ion Dacian” Nem-
zeti Operettszínházban, úgy hiszem, hogy ezek a jelentős előadások és fesztivál események, csak úgy mint 
a számos nemzetközi operett és musical gála, amely összehozta egy színpadra a magyar és román művé-
szeket, nagy szerepet játszik a sikerünkben, repertoárunk megújításában és a közönség érdeklődésének 
felkeltésében, az operett és musical műfajok iránt.

Éppen ezért, művészeti és menedzsment stratégiánk részeként, folytatni kívánjuk együttműködésünket Lő-
rinczy Györggyel és a Pentaton Koncert- és Művészügynökséggel, valamint a Budapesti Operettszínházzal 
és Kerényi Miklós Gáborral, akit rendezőként és igazgatóként egyaránt nagyra értékelünk.

Szívélyes üdvözlettel:

Alina Moldovan
Ügyvezető igazgató
„Ion Dacian” Nemzeti Operettszínház
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A Szentpétervári Zenés Komédia Színház örömmel tudatja szán-
dékát a Kerényi Miklós Gábor által igazgatott Budapesti Operett-
színházzal és a Lőrinczy György által igazgatott Pentaton Kon-
cert- és Művészügynökséggel való jövőbeni együttműködésre.
Mindkét fent említett intézmény, illetve szervezet a Szentpétervári 
Zenés Komédia Színház kiemelt partnerei közé tartozik.
A 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 és 2011/12-es színházi 
évadok során olyan koprodukciókat valósítottunk meg, mint Le-
hár: A víg özvegy, Kálmán: A Bajadér, Huszka: Lili bárónő, Leo 
Fall: Madame Pompadour, Kálmán: Marica grófnő.. J. Strauss: 
Dr. Bőregér, Slade: Jövőre, Veled Itt!. A felsorolt produkciók rend-
kívül népszerűek a közönség köreiben és igazán nagyszerű kri-
tikákat is kaptak. 2007-ben a szentpétervári színház elnyerte a 
legmagasabb színházi kitüntetést, a Golden Sofit-ot, a klasszikus 
operett újjáélesztéséért, A víg özvegy, A Bajadér és a Lili Bárónő 
előadásokkal. 2008 áprilisában színházunk kiemelkedő művésze, 
Valentina Kosobutskaya – színházunk történetében először – a 
legmagasabb nemzeti színházi díjat a Golden Mask-ot kapta a 
Lili bárónő előadásban nyújtott alakításáért. 2008 májusában hat 
szólista művészünk vehetett át díjat a kormánytól a koprodukciós 
előadásokban történt alakításaikért.
Minden év márciusában nagy sikerű gála koncertet is rendezünk 
budapesti operett sztárok jeles közreműködésével.
A Szentpétervári Zenés Komédia Színház továbbra is tervez ha-
sonló projekteket és együttműködéseket a Budapesti Operett-
színházzal, mint például a Jekyll&Hyde musical, többek között.

Yury A. Schwarzkopf
Ügyvezető Igazgató
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A Sverdlovsk Állami Zenés Komédia Színház (Jekatyerinburg, 
Oroszország) szoros kapcsolatban áll a Budapesti Operettszín-
házzal. Hosszú évek óta tart sikeres együttműködésünk. Számos 
előadást és koncertet hoztunk létre koprodukcióban, amely nagy-
ban elősegítette a nemzetközi kulturális kapcsolatok elmélyítését 
Oroszország és Magyarország között, a zenés színház hagyomá-
nyainak területén.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ehhez a folyamathoz különöskép-
pen hozzájárult a Budapesti Operettszínház igazgatója, Kerényi 
úr, illetve a Pentaton Koncert- és Művészügynökség és annak 
ügyvezető igazgatója Lőrinczy úr. Az ő aktív közreműködésük 
nélkülözhetetlen volt a gyümölcsöző és hasznos együttműködés-
ben.

A jövőben is kívánjuk folytatni a közös munkát Kerényi úrral és az 
általa igazgatott Budapesti Operettszínházzal.

Mikhail Safronov
Ügyvezető Igazgató
Sverdlovsk State Academic Musical Comedy Theatre 
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Chers amis
 
Je dois vous dire et a mon avis je ne suis pas le seul a quel point 
j’ai été et suis toujours
 
Admiratif du talent et du travail de monsieur Kerényi
 
J’espère que dans le futur ses responsabilités nous donneront 
l’occasion de retravailler ensemble
 
Cordialement

Gérard Presgurvic

Kedves barátaim,
 
Azt kell, hogy mondjam, és azt hiszem, nem én vagyok az egyet-
len, aki eddig is így gondoltam és így is fogom mindig.
 
Kerényi úr tehetségének és munkáinak csodálója vagyok.
 
Remélem a jövőben is megadatik nekünk a lehetőség a közös 
munkára.
 
Üdvözlettel,

Gérard Presgurvic
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A rendező által e-mailben küldött levél másolata
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a bUdapesTi opereTTszínház KülFÖldi 
KoprodUKciós elŐadásai 

szentpétervár, zenés Komédia színház 

Bernard Slade: jövőre, Veled, itt! 
Bemutató: 2012. november 
Rendező: Somogyi Szilárd

Johann Strauss: dr. bőregér 
Bemutató: 2010. október 
Rendező: KERO®

Jacques Offenbach: párizsi élet 
Bemutató: 2009. május 
Rendező: Béres Attila

Kálmán Imre: Marica grófnő 
Bemutató: 2008. október 
Rendező: KERO®

Leo Fall: Madame pompadour
Bemutató: 2008. április 
Rendező: Szinetár Miklós

Huszka Jenő: lili bárónő 
Bemutató: 2007. május 
Rendező: Béres Attila

Kálmán Imre: a bajadér 
Bemutató: 2007. április 
Rendező: KERO®

Lehár Ferenc: a víg özvegy 
Bemutató: 2006. november 
Rendező: Szinetár Miklós

jekatyerinburg, sverdlovsk zenés színház 

Lehár Ferenc: cigányszerelem 
Bemutató 2009. március 
Rendező: Béres Attila

Kálmán Imre: Marica grófnő 
Bemutató: 2005. november 
Rendező: KERO®

prága, Karlin zenés színház 
Kálmán Imre: a csárdáskirálynő 
Bemutató: 2007. szeptember 
Rendező: KERO®

erfurt, Theater erfurt
Johann Strauss: egy éj Velencében 
Bemutató: 2007. december 
Rendező: KERO®

salzburg, landestheater
Kálmán Imre: a csárdáskirálynő 
Bemutató: 2006. november 
Rendező: KERO®

bukarest, ion dacian nemzeti operettszínház 

Lévay Szilveszter – Michael Kunze: rebecca –  
a Manderley-ház asszonya 
Bemutató: 2011. május 
Rendező: Béres Attila

Kálmán Imre: a csárdáskirálynő 
Bemutató: 2009. november 
Rendező: KERO®

Gerard Presgurvic: rómeó és júlia 
Bemutató 2009. április 
Rendező: KERO®

Lehár Ferenc: a víg özvegy 
Bemutató: 2008. június 
Rendező: Béres Attila

Kül- és belföldi koprodukciók,  
vendégjátékok és turnék (2002–2013) tételes felsorolása
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a bUdapesTi opereTTszínház  
TUrné elŐadásai 

Kálmán imre: a csárdáskirálynő 
Magyar és német nyelven 

2013
• Berlin, 1 előadás, 5 500 néző
2012
• Baden-Baden, 3 előadás, 3198 néző 
2008
• Bukarest, 3 előadás, 1 200 néző 
2007
• Frankfurt, 6 előadás, 7 500 néző 
2005
• Baden–Baden, 4 előadás, 6 000 néző 
2003
• München, 16 előadás, 24 000 néző 
• Amszterdam, Hága, 15 előadás, 22 000 néző 
2002
• Róma, 2 előadás, 3 500 néző 

alan Menken: a szépség és a szörnyeteg 
Magyar és német nyelven

2013
• Lipcse, Hamburg, 19 előadás, 25 000 néző
2012
• Bécs, Frankfurt, Baden-Baden, 55 előadás, 52 847 
néző
• Drezda, 22 előadás, 24 515 néző 
2011
• München, 28 előadás, 24 591 néző 
• Köln, 23 előadás, 27 450 néző 
2010
• München, 13 előadás, 15 990 néző 

Kálmán imre: a bajadér 
Magyar nyelven

2010
• Bukarest, 1 előadás, 470 néző 

lehár Ferenc: a víg özvegy 
Magyar, német és olasz nyelven 

2010
• Pordenone, Trento, 3 előadás, 2 666 néző 
2004
• Catanzaro, 3 előadás, 6 000 néző 
• München, 8 előadás, 12 000 néző 
2003
• Japán, különböző városok, 12 előadás, 18 000 néző 
2002
• Belgrád, 2 előadás, 6000 néző 

Kálmán imre: Marica grófnő 
Magyar és német nyelven 

2007
• Baden-Baden, 4 előadás, 8 500 néző 
• Lahti, 3 előadás, 3000 néző 
2005
• Szentpétervár, 2 előadás, 3 000 néző 
2004
• London, 7 előadás, 9 500 néző 
2003
• Baden-Baden, 4 előadás, 10 000 néző 
2002
• München, 30 előadás, 60 000 néző 

johann strauss: dr. bőregér 
Magyar, német és olasz nyelven  

2009
• Bukarest, 1 előadás, 400 néző 
2008
• München, 6 előadás, 7 200 néző 
2006
• Baden-Baden, 4 előadás, 5000 néző 
• Japán, különböző városok, 11 előadás, 18 000 néző 
2005
• Catanzaro, 3 előadás, 6 000 néző 
• Regensburg, 2 előadás, 4 000 néző 

lévay szilveszter: Mozart!
Magyar és német nyelven 

2006
• München, 30 előadás, 35 000 néző 
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Gálaműsorok 
Opera-, operett- és musicalgála 

2012
• München, Nürnberg, Regensburg, Essen,  
8 előadás, 14 000 néző

2011
• Zágráb, 1 előadás, 550 néző 
• München; Nürnberg, 6 előadás, 12 000 néző 

2010
• Zágráb, 1 előadás, 502 néző 
• Bukarest, 1 előadás, 470 néző
• München; Nürnberg, 6 előadás, 8400 néző 

2009
• Prága, 2 előadás, 1 600 néző 
• München; Nürnberg; Stuttgart, 7 előadás, 13 000 néző 

2008
• Herrenchiemsee, 1 előadás, 1 500 néző 
• München, Nürnberg, 7 előadás, 13 000 néző 
• Tel Aviv, 4 előadás, 4 000 néző 

2007
• Mannheim, 1 előadás, 1500 néző 
• Tel Aviv, 5 előadás, 8 000 néző 
• Sanghaj, 3 előadás, 2 500 néző 
• München, Nürnberg, 6 előadás, 9 000 néző 

2006
• Frankfurt, 1 előadás, 2 500 néző 
• München, 6 előadás, 4 500 néző 
• Japán, különböző városok, 3 előadás, 5 000 néző 

2005
• Lipcse, 1 előadás, 2000 néző 
• Amerikai Egyesült Államok és Kanada, 7 előadás, 
10 000 néző 
• Ázsia, különböző városok, 8 előadás, 20 000 néző 
• München, 6 előadás, 13 800 néző 
• Japán, különböző városok, 10 előadás, 18 000 néző 

2004
• Ulm, 2 előadás, 3 000 néző 
• Regensburg, 1 előadás, 2 000 néző 
• Bécs, 1 előadás, 1 500 néző 
• Japán, különböző városok, 10 előadás, 20 000 néző 

2003
• Regensburg, 2 előadás, 4 000 néző 
• München, 5 előadás, 10 000 néző 

2002
• Leverkusen, 4 előadás, 6 000 néző 
• Japán, különböző városok, 21 előadás, 28 000 néző 
• München, 10 előadás, 15 000 néző 

belFÖldi KoprodUKcióK és  
VendéGjáTéKoK (2007–2014)

2012/2013 – 46 000 néző  
(a pályázat leadásánal napjáig)

ELFÚJTA A SZÉL
– sopron – MKB Sportaréna – 2013. augusztus 17., 

18. – 2 előadás 
– szeged – Szegedi Szabadtéri Játékok – 2013.  

július 26., 27., augusztus 2., 3. – 4 előadás

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
– debrecen – Főnix csarnok – 2014. február 21-22. 

– 2 előadás
– baja – Szentháromság tér – 2013. augusztus 29., 

30., 31. – 3 előadás
– sopron – MKB Sportaréna – 2013. március 16.  

– 2 előadás

OPERETT GÁLA 
– hódmezővásárhely – 2013. augusztus 20. 
– budai vár – 2013. augusztus 10. 
– debrecen – 2013. január 5.

OSZI-BOSZI, A REPÜLŐ NAGYANYÓ  
– hódmezővásárhely – 2013. május 10.

MUSICALMESÉK – Győr – 2013. március 19.

LILI BÁRÓNŐ
– hódmezővásárhely – Bessenyei Ferenc  
Művelődési Központ – 2013. február 7.

JÖVŐRE, VELED, ITT! – sopron – MKB Sportaréna 
– 2012. december 10.

A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG – sopron – MKB 
Sportaréna – 2012. október 13.

2011/2012 – 28 781 néző

OPERETT GÁLA – hódmezővásárhely – 2012.  
augusztus 20.

BOHÉM CASTING – Miskolc – 2012. június 9.
 
REBECCA – sopron – MKB Sportaréna – 2012.  
április 14. – 2 előadás

ABIGÉL – sopron – MKB Sportaréna – 2011.  
december 10. – 2 előadás

MUSICALMESÉK – szombathely – 2011. november 
24. – 2 előadás
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2010/2011 – 28 903 néző

OPERETT GÁLA – hódmezővásárhely,  
2011. augusztus 20.

MISS SAIGON – sopron – MKb sportaréna  
szabadtér – 2011. augusztus 19-20-21. – 3 előadás

MÁGIKUS OPERETT – siófok – 2011. augusztus 6.

OPERETT GÁLA – siófok, 2011. augusztus 6.

OPERETT GÁLA – Kübekháza, 2011. július 30.

TAVASZÉBREDÉS – Kecskemét, 2011. június 18.

MARIO ÉS A VARÁZSLÓ – Miskolc, 2011. június 12.

DOKTOR ÚR – szombathely, 2011. április 24.

MÁGNÁS MISKA – szombathely, 2010. december 9.

ELISABETH – sopron – MKb sportaréna,  
2010. november 13-14. – 2 előadás

2009/2010 – 27 243 néző

OPERETT GÁLA – hódmezővásárhely – 2010.  
augusztus 20.

ELISABETH – siófok, 2010. augusztus 6-7.  
– 2 előadás

OPERETT GÁLA – Kübekháza, 2010. július 31.

A BAJADÉR – Kecskemét, 2010. június 17.

JÖVŐRE, VELED, ITT! – Kecskemét, 2010. június 16.

GIANNI SCHICCHI – Miskolc, 2010. június 10.

OLTÁRI SRÁCOK – sopron – MKB Sportaréna, 2010. 
május 29.

SZÉP NYÁRI NAP – sopron – MKB Sportaréna, 
2010. március 12-13.

ELISABETH – szeged, 2009. augusztus  
15-16-20-21-22.

2008/2009 – 30 718 néző

OPERETT GÁLA – hódmezővásárhely – 2009.  
augusztus 20.

CSÁSZÁRI MUSICAL GÁLA – siófok, 2009. június 25.

ELISABETH – Miskolc, 2009. június 15.

OLTÁRI SRÁCOK – pécs, 2009. június 8.

OLTÁRI SRÁCOK – szombathely, 2009. április 16.

OLTÁRI SRÁCOK – Kecskemét, 2009. január 19.

JÖVŐRE, VELED, ITT! – siófok, 2008. december 3.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – szeged, 2008. július  
25-26-27. – augusztus 1-2.

2007/2008 – 30 000 néző

OPERETT GÁLA – hódmezővásárhely, 2008.  
augusztus 20. 

MUSICAL GÁLA – Tata, 2008. augusztus 19.
 
LILI BÁRÓNŐ – szombathely, 2008. április 2. 

MUSICAL GÁLA – Győr, 2008. február 2.

JÖVŐRE, VELED, ITT! – szombathely, 2007.  
december 2.

MUSICAL GÁLA – székesfehérvár, 2007. november 3.

RUDOLF – szeged, 2007. augusztus 9-10-11-12.  
– 4 előadás
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nyilatkozatok
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nyilatkozat

Alulírott Kerényi Miklós Gábor (született Budapest, 1950. november 10.-én, anyja neve: Kéri 
Margit) 1132. Budapest, Váci út 46/b szám alatti lakos, a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtandó pályázatomhoz az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Nyilatkozom, hogy az Mt. 211.§ (1)-(2) bekezdésekben meghatározásra került összeférhetetlen-
ség  –  különös tekintettel a pályáztató fenntartó FPHO16/276-67/2012.  ikt.sz. Szabályzatára  a 
vezetők javadalmazására vonatkozóan – nem áll fenn.

Budapest, 2013. augusztus 21.

Kerényi Miklós Gábor 
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nyilatkozat

Alulírott Kerényi Miklós Gábor (született Budapest, 1950. november 10.-én, anyja neve: Kéri 
Margit) 1132. Budapest, Váci út 46/b szám alatti lakos, a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtandó pályázatomhoz az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Vállalom, hogy főigazgatóként a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek eleget teszek a 
jogszabály által előírt módon és gyakorisággal.

Budapest, 2013. augusztus 21.

Kerényi Miklós Gábor 
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nyilatkozat

Alulírott Kerényi Miklós Gábor (született Budapest, 1950. november 10.-én, anyja neve: Kéri 
Margit) 1132. Budapest, Váci út 46/b szám alatti lakos, a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtandó pályázatomhoz az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Hozzájárulok, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban résztvevők megismerjék.

Budapest, 2013. augusztus 21.

Kerényi Miklós Gábor 
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nyilatkozat

Alulírott Kerényi Miklós Gábor (született Budapest, 1950. november 10.-én, anyja neve: Kéri 
Margit) 1132. Budapest, Váci út 46/b szám alatti lakos, a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtandó pályázatomhoz az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt személyes adataim pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez.

Budapest, 2013. augusztus 21.

Kerényi Miklós Gábor 
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nyilatkozat

Alulírott Kerényi Miklós Gábor (született Budapest, 1950. november 10.-én, anyja neve: Kéri 
Margit) 1132. Budapest, Váci út 46/b szám alatti lakos, a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtandó pályázatomhoz az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Ezúton nyilatkozom, arról hogy a pályázathoz szükséges benyújtott dokumentumok hitelesek.   

Budapest, 2013. augusztus 21.

Kerényi Miklós Gábor 
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erkölcsi bizonyítvány
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a pályázat dVd melléklete  
eredmények és célok a társulat vezető művészeinek szavaival

Lehoczky Zsuzsa, Dolhai Attila, Makláry László, Janza Kata, Oszvald Marika, 
Szulák Andrea, Fischl Mónika, Peller Anna, Peller Károly, Szendy Szilvi, 

Vadász Dániel, Kerényi Miklós Máté, Bálint Ádám, Brasch Bence

A film elérhető az interneten is: 
http://youtu.be/tjXp_R8Fq6c
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lehoczky zsuzsa 
Kossuth-díjas színésznő, 

a pályázat mellékleteként készített kisfilm felvétele után írt levele




