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Tisztelt  Nyíregyházi  Önkormányzat! 

 

 

Alulírott Schlanger András színész és rendező az alább olvasható pályázatot nyújtom be 

a  Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.  igazgatói állására. 

 

 

A kulcsfogalom, mely pályázatom középpontjában áll, s amelyet igyekszem a következő 

oldalakon minél jobban körüljárni: a NÉPSZÍNHÁZ 

 

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, az újraalakulása 1981- óta számtalan szakmai sikert 

ért el. A város, a közönség elfogadta megszerette. Minden korszakában tudott maradandó 

értéket teremteni. Mégis úgy gondolom – és ha nem így lenne, nem pályáznék –, hogy van 

mód a további fejlődésre, lehetséges a továbblépés. Meg lehet szólítani a közönség még 

szélesebb rétegeit. Műfajoktól függetlenül javítható az előadások minősége. Komoly, 

aprólékos munkával emelhető a színvonal. Növelhető a színház szakmai, társadalmi 

elismertsége. 

 

Az álmom egy olyan színház, ahol a kortárs, kísérletező stúdió-előadásoktól a nagyoperettig, 

a mesedarabtól a súlyosabb klasszikus darabokig minden előadás sikeres, szerethető, és 

minden előadáson átsugárzik egy emberi, szakmai minőség. Egy olyan színház, ahol az 

esténként elmesélt történetek eljutnak a közönség szívéig, eszéig, és az előadás után 

büszkén mondhatják a nézők: „Ez a mi színházunk, ezek a mi színészeink, büszkék vagyunk 

rájuk.” 

 

Ezt értem népszínházon. 
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Szakmai és emberi bemutatkozás 

 

 

Tizenegy éves lehettem, amikor a szüleim 
először vittek igazi, „felnőtt színházba”. Moliére 
Mizantrópját adták, Domján Edittel és Gábor 
Miklóssal a főszerepben. Még egy név rémlik, 
az akkor tehetséges pályakezdőnek tartott 
Huszti Péter neve. A darabból nem sokat 
értettem, de a hatására határozottan 
emlékszem. Tudtam, hogy valami fontosnak, 
magasztosnak lehettem a része. Ezt persze nem 
így fogalmaztam meg, de azok a különleges 
illatok, fények, mélyen megérintettek, éreztem, 
hogy valamiféle szertartásnak lettem a 
beavatottja. Akkor még eszembe se jutott, 
hogy valaha is ilyesmivel foglalkozzam, hiszen a 
Fazekas Gimnázium matematika szakos 
diákjaként, a sikeres matekcsapat tagjaként, 
más babérokra pályáztam. 
 

 
 

 

Az irányváltást egy véletlennek köszönhetem. Valaki megbetegedett a színjátszókörben, és 

engem, mint amúgy is nagypofájú diákot, megkértek, hogy ugorjak be a Szentivánéji álom 

híres mesterember jelenetébe. A legkisebb szerepet kaptam, én voltam a „holdvilág. Nem 

tudom, hogy történt, de a premieren már a főszerepet, Pyramust játszottam, és biztosan 

nagyon ripacskodhattam, mert óriási sikerem volt. 

 

Ekkor már a matematika kevésbé érdekelt, viszont a néptánc egyre jobban. Abban az időben 

Novák Ferenc nagyhírű Bihari Együttesében táncoltam, és bizonyára nem nagyon rosszul, 

mert amikor tizenhat évesen közöltem Tatával, hogy otthagyom a táncot, és beállok amatőr 

színjátszónak, erősen le akart beszélni. (ez most udvarias körülírása annak, hogy az ő sajátos 

stílusában, keresetlen szavak kíséretében elküldött melegebb égtájakra).  

 

Így lettem a Keleti István által vezetett legendás Pinceszínház tagja. 

Ekkor már valami mélyebbet is megértettem a színházcsinálás varázsából, és abból a furcsa 

erőből, ami nem csak a játszókból, de a nézőkből is képes közösséget kovácsolni. Már, 

persze, jó esetben. Ezt a varázst, ezt az erőt, azóta is minden színházi munkámban keresem, 

vagy próbálom létrehozni. 
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A barátaim, osztálytársaim már tudták, hogy „színészkedem”, és amikor megkérdezték, hogy 

mégis mi akarok lenni: színész?, rendező?,  koreográfus?,  csak ennyit feleltem: „Miért, mi 

volt Shakespeare vagy Moliére? Színházat akarok csinálni, és kész!” (E nagyképűségre 

egyetlen mentségem van. Tizenhét éves voltam, igazi kamasz, és ebben a korban mindenki 

meg akarja váltani a világot, és tele van álmokkal.) És bár természetesen sem ez, sem az nem 

lettem, de valóban, az összes fent említett szerepkörben feltűntem már különböző 

színlapokon. 

 

Leérettségiztem, és jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára. Színjátszó társaimnak azt 

hazudtam, hogy rendező szakra. Úgy se hitte volna el senki, hogy az a nyakigláb, gigás 

kamasz, aki még ráadásul hadar is, felvételt nyerhet. 

(Akkoriban csak egy főiskola volt, rengetegen jelentkeztek, és csak nagyon keveseket vettek 

fel, szinte lehetetlen volt bekerülni.) 

 

Képzelhető tehát a meglepetés, mikor bejelentettem, hogy felvettek, ráadásul elsőre. 

 

A főiskolán Simon Zsuzsa és Gáti József növendéke lettem, akiket sokan öregnek, 

konzervatívnak tartottak, de én nagyon megszerettem őket, és rengeteget tanultam tőlük. 

Ma is vallom, hogy a színházi tudás valami folyamatos dolog, és csak az tud újat nyújtani, aki 

ismeri és érti az őt megelőző generációk felhalmozott tapasztalatát, csak az lehet nagy 

művész, aki egyszerre tud konzervatív és progresszív lenni.  Aki ismeri és tiszteli a 

hagyományokat, de megőrzi a kísérletező kedvét. 

 

A diploma átvétele után több helyre hívtak, neves pesti és vidéki színházakba is, de én Léner 

Péter ajánlatát fogadtam el, aki azt mondta: „Nézze, András. A nyíregyházi színház csak egy 

éve alakult, és olyan lesz, amilyenné maguk formálják.” Ez hatott. Tizenketten szerződtünk 

oda, barátok, osztálytársak. Emlékszem, amikor először érkeztünk Nyíregyházára, (Varjú 

Olga, Gados Béla, Juhász Gyuri, Mátrai Tamás és jómagam) 1984 májusában, rögtön 

eltévedtünk. Egyikünk sem járt még a városban. Valahol a „Gangesz-parton” bóklásztunk, 

amikor leszólítottunk egy idős bácsit, ugyan, mondja meg, merre van a színház. „Színház?! 

Gyerekeim, itt nincs semmiféle színház” Persze volt, de az igaz, hogy a következő években 

vált igazán ismertté, és népszerűvé a városban.  És talán nem szerénytelenség kijelenteni, 

hogy ebben a népszerűségben a mi csapatunknak jelentős szerepe volt.  Rögtön színész-

rendezői státuszt kaptam, és játszottam, írtam, rendeztem. 

Remek négy évet töltöttem ott, és az akkori kollégáimmal komoly értékteremtő munkát 

folytattunk, de kezdtem szűkösnek érezni az ottani helyzetemet, ezért igent mondtam Bálint 

Andrásnak, aki akkor szervezte újjá a Radnóti Színház csapatát. 
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Vonzott, hogy „pesti színész” legyek, és legalább annyira a sok remek tehetség: Gáspár 

Sándor, Eperjes Károly, Zsótér Sándor, Verebes István, Valló Péter – hogy csak néhány nevet 

említsek. És persze még valami. Új dolgot, érdekeset, értékeset teremteni. De talán túl sok, 

és túl sok féle tehetség volt egy helyen. Két év után többen kiváltak a csapatból, és előttem 

új, fantasztikus lehetőség nyílt. 

 

Pályázatot írtak ki a nyíregyházi színház megüresedett vezetői székére. Szerettem 

Nyíregyházát, a társulatot, belevágtam. Pontosabban, belevágtunk. Gaál Erzsivel, Zsótér 

Sándorral és Mádi Zoltán barátommal, pénzügyi szakemberrel, Nyíregyháza későbbi 

polgármesterével, akivel jó szakmai, emberi kapcsolatom az óta is megmaradt. Huszonnyolc 

évesek voltunk, fiatalok, ambiciózusak, tele tervekkel, energiával. Az első körben a 

pályázatot érvénytelenítették, de egy újabb pályázat után mégis elkezdhettük a munkát.  

 

Sajnos csak részben, mert az akkori döntéshozók kissé megijedtek tőlünk. Vezető helyzetbe 

kerültünk ugyan, de egy elég bonyolult hatalmi struktúrát építettek körénk. Nagy 

konfliktusok nem voltak, de meglehetősen nehézkessé vált minden szakmai, gazdasági 

döntés. Részben ez volt az oka, hogy három év múlva, mikor lejárt a szerződésem, nem 

pályáztam újra. 

 

De micsoda három év volt az! Végre igazából nekiszabadulhattam. Mindent csináltunk. 

Persze színházi előadásokat is, méghozzá sikereseket és jókat is, de emellett kortárs 

képzőművészeti kiállításokat, rock zenekart, nemzetközi utcaszínházi fesztivált és sok minden 

egyebet. 

Rengeteg tehetséges emberrel dolgoztunk. Ott volt a fiatal, még pályakezdő Tasnádi Csaba 

(a színház mai igazgatója), Telihay Péter, Lendvay Zoltán, ott kezdte profi színházrendezői 

pályafutását Zsótér Sándor, Gaál Erzsi. 

Dramaturgként segítette a munkánkat Bognár Róbert (azóta is állandó munkatársam), 

Osztovits Levente, Bán Zoltán András. Az akkori pályakezdő színészek közül sokan ma 

meghatározó résztvevői a színházi világnak. Olyan költők működtek együtt velünk, mint 

Várady Szabolcs és Lator László, hogy csak a Kossuth-díjasokat említsem. 

 

Mindenképpen külön bekezdést érdemel Ivo Krobot, a világhírű, prágai Cinoherni Klub 

rendezője (utóbb a Cseh Nemzeti Színház főrendezője), aki folyamatosan együttműködött 

velünk, több előadást is rendezett a Móricz Zsigmond Színházban. Szakmai, baráti 

kapcsolatunk azóta is folyamatos, több nemzetközi projektben vettünk részt. Az ő munkájára 

természetesen a továbbiakban is számítanék. 
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A sikerek ellenére, a már említett problémák miatt, elszakadtam Nyíregyházától. Az azóta 

eltelt két évtizedben számos kiváló színházi műhely munkájában vettem részt, alapító tag 

voltam a Székely Gábor vezette Új Színházban, a frissen alakult Centrál Színházban, 

szívemnek kedves, határon túli magyar teátrumokban rendeztem, játszottam. 

(Komáromban, Szatmárnémetiben, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön). Dogoztam 

Lengyelországban és Hollandiában színészként és rendezőként. 

Az utóbbi három évben pedig részt vettem a „Bánfalvy Színészképző Stúdió Alapítvány” 

előadásaiban. Ez egy magánszínház, amely mindenféle állami támogatás nélkül sikeresen 

működik. A vezetés saját pénzből hozza létre a különböző kulturális projekteket hasonlóan, 

az Orlay produkcióhoz. Az itt szerzett sokrétű tapasztalataimat is szeretném kamatoztatni a 

nyíregyházi színház gazdasági működésében. 

Több mint harminc éve vagyok a pályán, szerencsésnek mondhatom magam, sok 

elképzelésem megvalósult, de végig megmaradt bennem az ifjúkori vágy, hogy egy színház 

életét minél sokrétűbben alakíthassam. 

 

Ez a lehetőség vonz, amikor most megpályázom a Móricz Zsigmond Színház igazgatói állását.    

Bízom benne, hogy a Színház csapata és a Város összefogásával megvalósulhat egy friss, új 

szellemiségű Népszínház. 

 

A hivatalos rész előtt azonban még néhány személyes gondolat: 

 

 Abban a döntésben, hogy megpályázom a nyíregyházi színház igazgatói állását, nem csak 

szakmai, művészi, hanem érzelmi szempontok is közrejátszottak.  

 

Ezer szállal kötődöm a városhoz. A családom apai ágon nyíregyházi, a városban és a 

környékén éltek. Amikor apám az első bemutatómra lejött (Shakespeare: Vízkereszt, vagy 

amit akartok) megmutatta a régi családi házat. Valahol a Szarvas utca elején volt. Gyakran 

mesélt a gyerekkori élményeiről, hiszen a háború előtt sokszor volt „kicsapva” a nyíregyházi 

rokonokhoz, az ünnepek környékén. A Móricz Zsigmond Színház volt életem első 

munkahelye (mint fentebb említettem, 1984-ben szerződtem ide színész-rendezőként). Itt 

kaptam életem első fizetését, első saját lakását, itt kezdtem a felnőtt életemet. 

 

Az első komoly szakmai sikereket is itt értem el. 1986-ban az évad társulata lettünk, 

(megelőzve budapesti Katona József Színházat). Majd elhoztuk a világhírű Avignoni Színházi 

Fesztivál különdíját. (Hrabal: Őfelsége pincére voltam, rendezte Ivo Krobot). A híres francia 

város polgármestere különfogadást adott a tiszteletünkre. Nagy dolog volt ez akkor. 

 

Itt kóstoltam bele a színházvezetésbe. 1989-től három évadon keresztül, a színház művészeti 

vezetőjeként, színészként és rendezőként sikeres és fontos előadások részese lehettem 
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(Hegedűs a Háztetőn, La Mancha Lovagja, Csehov: Platonov). Ezeknek az előadásoknak 

mindegyike kedves és meghatározó emlék. 

 

A feleségemet is itt ismertem meg. A sóstói erdőbe jártam futni, és az NYVSC pályán 

találkoztunk. Akkor ő – Havacs Katalin – a klub igazolt atlétája volt, hosszútávfutó. A 

kapcsolatunk is hosszú távúnak bizonyult, jövőre ünnepeljük a huszadik házassági 

évfordulónkat, és együtt neveljük két gyermekünket. Akiket nem mellesleg – Gados Béla 

kollégám, barátom közbenjárásával – a nyíregyházi református templomban kereszteltek 

meg. Sose felejtem el a nyírtelki leánykérés izgalmait vagy a szabolcsi rokonság vasárnapi 

ebédjeit, (húsleves, töltött káposzta, fasírt, sztrapacska, ahogy kell). 

Úgy érzem, az itteni közönséggel is folyamatos és jó a kapcsolatom. Ha ebéd után leülök a 

Kossuth-térre egy kávéra, sok emberen látom, hogy rám mosolyog, hogy emlékszik, hogy 

számon tart. Ez érthető is, hiszen az első szerepem, ( Vízkereszt, Nemes Keszeg András, és az 

utolsó, (Anconai szerelmesek: Tomao Nicomaco) között a szemük előtt éltem le, majdnem 

egy teljes színészi életet. 

 

Ezek után nem csoda, hogy fontos számomra a színház további sorsa, jövője, és bízom 

benne, hogy ehhez a jövőhöz – vezetőként–- én is hozzá tudok tenni. 

 

 

1. A jelenlegi helyzet 

 

Peter Brook, a modern színház egyik megteremtője, atyja, neves angol szakember mondta és 

írta: „Valaki keresztülmegy egy üres téren, valaki más pedig figyeli, mindössze ennyi kell 

ahhoz, hogy színház keletkezzék.” 

 

A színházcsinálás alapreceptje látszólag egyszerű. Végy egy jó darabot, a szerepeket oszd ki 

jó színészek között, bízz meg egy jó rendezőt. És ilyen módon hozz létre olyan előadásokat, 

amelyek a néző számára maradandó élményt nyújtanak, ezen felül tanulságosak és 

szórakoztatóak. Csakhogy nincs ilyen recept, hiszen ha lenne, a világ bármely táján lehetne jó 

színházat csinálni. De ez csak ritkán, vagy csak részben sikerül. Vajon miért? 

 

Mindenekelőtt: egy általunk látott színdarabról csak akkor derül ki, hogy jó, ha az előadást 

létrehozóknak van személyes és hiteles képük önmagukról, a világról, és azokról a 

problémákról, amelyek őket körülveszik, és amelyek az előadásban megjelennek. Továbbá: 

természetesen vannak jobb és gyengébb képességű színészek, de az általuk nyújtott alakítás 

minősége függ a művész pillanatnyi fizikai, szellemi állapotától, a jelenlétének minőségétől. 

Attól hogy mennyire érti meg az előadás egészét, és milyen eszközei vannak az adott színházi 

gondolat megjelenítésére. A jó rendező pedig össze tudja fogni ezt a munkát, olyan 

impulzusokat ad, amelyek előhozzák a színészi kreativitást. Nem csak előre látja – vagy 

legalábbis sejti – a végeredményt, hanem az odavezető utat is ismeri. A munka közben 
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felmerülő emberi, szakmai, technikai problémákra megtalálja a konkrét megoldást, és úgy 

irányítja a munkát, hogy a csapat nagy biztonsággal eljusson a célig, vagyis a sikeres 

bemutatóig. 

A jó igazgató tehát az, aki munkatársaival együttműködve bemutatóról bemutatóra, évadról 

évadra megtalálja a megfelelő darabokat, összeállítja az optimális alkotógárdát, és 

biztosítani tudja a szükséges műszaki, személyi feltételeket. Az elmélyült és sikeres munka 

feltételeit. 

 

E szakmai elmélkedés után, rögtön szögezzük le: nagyszerű, hogy Nyíregyházának több mint 

három évtizede, saját színháza van!  Hálásaknak kell lennünk mindazoknak, akik kitalálták, 

lehetővé tették, és mind a mai napig életben tartották. Természetesen tiszteletben tartom a 

színház eddig elért eredményeit, ápolni fogom hagyományait, amelyeket megőrizve, 

szeretnék megújítani. 

 

A közönség azért megy színházba, mert valamit kapni szeretne. Élményre, érzelmekre, 

gondolatokra vágyik. Arra, hogy megszólítsák, mert magányos és bizonytalan, és nem tudja, 

mit higgyen, mit gondoljon. A szórakoz(ta)ás, amely már jó ideje kulcsszó az egyre 

üzletiesebbé váló hazai színházi kultúrában is, csak egy kis része annak, amit a színházban 

kapni lehet, és ha a lehetséges „egész” helyett mindössze ennyit adunk, akkor a bennünk 

bízó nézőt megrövidítettük. Igazi színházi ember nem csak szórakoztatni akar, hanem 

megérteni és megértetni az életet, a világot, amiben élünk. A műfaj tökéletesen mindegy. 

Lehet operett, vagy királydráma. És – természetesen – csakis szórakoztató, hisz különben 

magunkra maradunk az üres színházban.  Ezek a gondolatok foglalkoztatnak, amikor 

Népszínházról beszélek. 

 

A Móricz Zsigmond Színház fennállásának harminchárom éve alatt nagyon jelentős 

eredményeket ért el. Kialakította és fenntartotta az érdeklődést saját maga iránt, előadásai 

látogatottak, műfaji szempontból is kellően sokszínűek. Nyugodtan kijelenthetjük: nincs itt 

semmi baj. De ha megkérdezzük: milyen is a nyíregyházi színház, akkor már nem olyan 

könnyű megadnunk a választ. 

 

Vajon mit tesz hozzá Nyíregyháza életéhez, mindennapjaihoz, és ünnepeihez? Képes-e arra, 

hogy a város lelke, szíve, agya legyen? Sikerült-e valódi kulturális központtá, fajsúlyos 

szellemi műhellyé válnia? Vajon lehetne-e mindezt egy kicsit másképp? Ezekre a kérdésekre 

keresem a választ a továbbiakban. 
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SWOT analízis 

 

 

Erősségek: 

- a Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza kiemelkedő kulturális értéke; 

- lojális közönség, amely harminchárom év alatt „megtanulta”, szereti a színházat, és 

megtölti az előadásokat; 

- a működés költségeit fedező, biztonságos támogatási rendszer; 

- sikerek és hagyományok, amelyekre építeni lehet a továbbiakban. 

 

Gyengeségek: 

- a színházi munka rendkívül feszített tempója olykor a minőség rovására megy; 

- bár a társulat erős és egységes, bizonyos szerepkörökben csak kompromisszumok 

árán érhető el az optimális szereposztás; 

- a műsorstruktúra jó, de az előadások színvonala nem egységes;  

- a marketingkommunikációban fellelhető gyengeségek, bizonytalan célcsoport-

meghatározás; 

- a színház nem kellő súllyal van jelen a város életében. 

 

Lehetőségek: 

- felméréseken alapuló célcsoport-meghatározás és ehhez igazodó változtatások; 

- ennek megfelelő műsorstruktúra kialakítása, a műfaji kínálat bővítése (koncertek, 

tánc, más társulatokkal együttműködve operett-, esetleg opera-előadások vendégül 

látása, vagy koprodukcióban történő létrehozása); 

- együttműködési szerződések hazai és nemzetközi partnerekkel; 

- új, dinamikus marketingstratégia kialakítása és végrehajtása; 

- számos kiegészítő jellegű tevékenység segítségével jobban bekerülni a város 

vérkeringésébe; 

- közönségvonzó, ismertebb művészek esetenkénti szerepeltetése; 

- pályázatokkal és szponzorációkkal bővíteni a színház működési lehetőségeit; 

- jobb együttműködés a város többi kulturális intézményével, művészeti műhelyeivel; 

- célzott akciókkal újabb közönségrétegek számára vonzóvá tenni a színházat; 

- kivinni a színházat az utcára, terekre, nyári előadásokat csinálni, jobban kihasználni a 

szabadtéri színház adta lehetőségeket; 

- a piaci szemléletet erősítve, kis költségvetésű előadásokkal elérni a megyei városokat, 

a környék településeit. Ilyen módon növelni az intézmény bevételeit, a színészek 

jövedelmét. 
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Veszélyek: 

- ma már gépkocsival könnyen és viszonylag gyorsan elérhető a főváros. Az ott 

található kulturális és szórakoztató események valódi konkurenciát jelentenek 

(hacsak mi nem tudunk jobbat); 

- a televízió, a számítógép és egyéb elektronikus médiák a közönség egyre szélesebb 

rétegeit tartják otthon, és ez csökkentheti a potenciális nézőszámot; 

- anyagi nehézségeik miatt nehezen szánják rá magukat az emberek kulturális 

kiadásokra; 

- a változó gazdasági környezet miatt hosszú távon nehezebben kiszámítható a színház 

pénzügyi helyzete. 

 

Teendők: 

Legfontosabb teendőnk a közönség igényeinek pontos felmérése, a szakmai színvonal 

emelése, a hírverés, és mozgósítás. 

 

A színház célcsoportjainak pontosabb körülhatárolása, az igények és elvárások 

tisztázása, az eddig passzívabbnak mutatkozó lakossági rétegek bevonása. 

 

Lényegesen javítani kell a színház szakmai megítélésén, vonzerején, mind a nézőink, 

mind a szakmai, kritikai szempontból a munkánkat értékelők körében. Utóbbira azért 

van szükség, hogy a velünk való együttműködés presztízs értékű legyen, hogy rangot 

jelentsen a nyíregyházi színház szellemi köréhez tartozni, az ottani munkában részt 

venni. 

Ennek két legfőbb eszköze a tudatos, átgondolt műsortervezés, valamint az elérhető 

legszínvonalasabb színészek rendezők, alkotók foglalkoztatása. Mindkettő amúgy is 

egybeesik a szándékaimmal. 

 

További nagyon fontos eleme a leendő munkának a színház falai közül való kilépés, a 

közvetlen kapcsolatteremtés a város lakosságával, amelynek éreznie kell a 

megújulást, egy friss új szellemiség születését.  Ennek terveit, elképzeléseit az 

alábbiakban még bővebben is kifejtem. 
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2. Műsortervi koncepció 

 

Sajnos a szakma és a közönség egy részének szemében is két jól elválasztható részre oszlik a 

színházi repertoár. Az egyik csoportba tartozik a könnyed vígjáték, a zenés bohózat, az 

operett, a musical, általában a könnyű műfaj. Ezeket az előadásokat gyakran körüllengi 

valami arisztokratikus távolságtartás némi finom sznobéria. 

A másik csoport: a súlyos klasszikusok, a színháztörténet nagy tragédiái, a hazai és külföldi 

kortárs irodalom és általában minden marginális, kísérletező előadás. Ezeket viszont, 

hajlamosak vagyunk eleve érdekesnek, elgondolkodtatónak, mélynek látni. 

 

Ez az előítéletes gondolkodás részben az utóbbi évtizedek kritikusi munkásságának 

köszönhető.  Bár kétségtelen, hogy egy rossz ízléssel eljátszott, gondolatokat nélkülöző, de 

csillogó-villogó nagyoperett alkalmas az ízlésrombolásra, a népbutításra, de ugyanilyen 

pusztító egy hamis érzelmektől fűtött és felelőtlen, vagy hazug gondolatokat közvetítő 

királydráma.  

Tehát véleményem szerint akkor járunk a legjobban, ha prekoncepciók nélkül közeledünk az 

előadásokhoz, nyitottak vagyunk, és hagyjuk, hogy hasson ránk a történet a saját 

eszközeivel.  

 

 Gondoljunk csak bele hogy bárhol a világon milyen komoly társadalmi szellemi hatása volt 

egy Hegedűs a háztetőn, egy West Side Story, vagy egy Hair előadásnak, ugyanakkor 

középiskolás generációk kedvét vették el a színháztól unalmas nemzeti drámák vagy 

Shakespeare-ciklusok bemutatásával.(ha pedig Ascher Tamás, vagy a Mohácsi testvérek 

operett-előadásaira gondolunk, rájövünk, hogy a kérdés felvetése is fölösleges). 

      

Nagyon kevesen tapasztalják Magyarországon, hogy oldott, szórakoztató vígjátékok, akár 

bohózatok, zenés semmiségek előadásával is lehet igazi, színvonalas és emlékezetes színházi 

élményt előállítani.  Az ábrázolás mélysége, eredetisége vagy éppen különössége, 

váratlansága, a kiemelkedő színvonalú, fegyelmezett színészi játék és rendezői (tervezői, 

koreográfusi stb.) munka, a valóban jól megírt, valódi embereket, élethelyzeteket, hiteles 

jellemeket tartalmazó könnyed darabok előadásából is katartikus színházi élményt képes 

előállítani. Kizárólag tehetség kérdése az egész. Ennyi a színház. 

 

Sir Lawrence Olivier, minden idők egyik legjelentősebb Shakespeare-színésze, életrajzában 

cseppet sem szégyenkezve írja, hogy mennyivel nagyobb örömet és élvezetet jelentett neki – 

akárcsak a közönségének – jó barátjával Sir Noël Cowarddal szerepelni egy színpadon, és 

szakmai virtuozitással dobálni egymásnak a színészi labdákat, mint esténként Othelló, vagy 

III. Richárd bőrébe bújni. 
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Ezért a műsorterv összeállításánál a jelszó: a műfajoktól független, magas szakmai színvonal 

a MINŐSÉG. 

 

Az alábbiakban olvasható műsortervi koncepció egy gondolkodási irányt mutat be, és 

alapvetően az évad struktúráját képezi le, továbbá  mindenképpen alkalmas arra, hogy  

bemutassa, miféle színházat képzelek el Nyíregyházán, melyek azok a lépések  amelyek az 

eddigi értékeket megőrizve biztosíthatják a fejlődés feltételeit. 

 

Természetesen figyelemmel voltam a Fenntartói megállapodásban vállalt kötelező elemekre 

is, azaz gondoskodtam a magyar klasszikus és mai szerzők megfelelő arányáról, gyermek- és 

ifjúsági előadásokról.  Kiemelten fontos számomra a stiláris sokszínűség, új, és remélhetőleg 

sikeres műfajok beemelése a repertoárba. 

Később kifejtendő beavató színházi elképzeléseim foglalkoznak a nézővé nevelés feladatával, 

és a színház iránt érdeklő fiatalok segítésével. 

 

Jelenlegi információm szerint a színház ebben az évadban tizennégy bemutatót tart (5 

nagyszínpadi, 4 kamara 2 gyermek, 3 óvodai). 

 Én ezt, az ideálisnál többnek tartom. Természetesen tisztában vagyok azzal. hogy a 

bemutatók száma szoros összefüggésben van az előadásszámmal és ilyen módon a 

nézőszámmal is, mindezek pedig együtt befolyásolják a jegybevételt, sőt az állami 

támogatások mértékét is. Azonban a nézőszám–árbevétel–támogatás, csak az átlagos 

jegyárral együtt értelmezhető. És, ha így tekintjük, mégis csak van a színháznak mozgástere. 

És ha kis mértékben csökkenteni tudjuk a bemutatószámot (pl.: 4 nagyszínpad, 3 kamara 2 

gyermek 2 óvodai) az ilyen módon felszabaduló idő, energia és pénzügyi források, a munka 

elmélyítésére, a minőség javítására fordíthatók. (Nézeteim bővebb kifejtését lásd a pénzügyi 

részben.) 

 

A színház honlapján ma negyvenhat színész neve található. Kétségkívül erős és egységes 

csapat, mégis úgy tapasztalom, hogy egyes előadásoknál nehézséget jelent az optimális 

szereposztás kialakítása. Márpedig egy színháznak csak akkor érdemes elővenni egy darabot, 

ha az, ideálisan (vagy azt megközelítően) kiosztható. Illetve a színész akkor boldog egy 

teátrumban, ha képességeinek megfelelő (azt sem alá, sem fölé becsülő) feladatokat kap. És 

a szereposztásnál szempont a művész szakmai fejlődése. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a következő mondat közhelyszerű lesz, de komolyan gondolom: 

Csak olyan darabot érdemes felvenni a repertoárba, amit jól meg tudunk csinálni. Ezt szem 

előtt tartva kell kialakítani a műsortervet, a szereposztásokat. 

 

Több évre szóló részletes műsortervet leírni egy ilyen pályázatban véleményem szerint 

felelőtlenség, hiszen változhatnak a pénzügyi, személyi, értékesítési körülmények, ígérni 

pedig csak olyat illik, amit az ember be is tud tartani. Ezért azt a megoldást választottam, 

hogy inkább csak címeket sorolok fel, jelezve az elképzelt bemutató műfaját és helyszínét.  
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NAGYSZÍNPAD 

1., klasszikus világirodalmi művek: Shakespeare: A vihar, Moliere: A képzelt beteg, Schiller: 

A parazita, Osztrovszkij: Erdő, Arthur Schnitzler: A flört, Ödön von Horváth: A végítélet napja, 

Calderon: Az élet álom 

  

2., klasszikus magyar művek: Molnár Ferenc: Az ördög, Móricz Zsigmond: Úri muri, Szigligeti 

Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas, Bródy Sándor: A szerető, Aszlányi Károly: Hét pofon, Zilahy 

Lajos: Az úrilány, Lengyel Menyhért: Tájfun 

 

3., kortárs világirodalmi művek: Tenessee Williams: Baby Doll, Friedrich Dürenmatt: A 

baleset, Woody Allen: Szentivánéji szexkomédia, Cassavetes: Premier, Hrabal: Táncórák 

idősebbeknek és haladóknak 

 

4., kortárs magyar művek: Visky András: Tanítványok, Háy János: A Gézagyerek, Kárpáti 

Péter: Akárki, Térey János: Asztalizene, Garaczi László: Csodálatos Vadállatok 

 

5., zenés előadások: Leigh-Darion: La Mancha lovagja, Heinrich Mann: A kék angyal,(zenés 

változat), Eisemann-Szilágyi: Én és a kisöcsém, Horváth Péter: Csaóbambinó, Lőrinczy Attila: 

Amerikai komédia, Rockoperett (zenés dili a hatvanas-hetvenes évekből) operett, kamara 

opera, (lásd a koprodukcióknál) 

 

6., gyerekelőadások:  Szabó Magda: Tündér Lala, Kormos István: Pincérfrakk utcai cicák, 

Ulrich Hub: Nyolcan a bárkán, Lázár Ervin A kisfiú meg az oroszlánok, Mosonyi Alíz – Darvas 

Ferenc: Csipkerózsika 

 

 

KRÚDY KAMARA 

Itt három bemutatót tartanánk, ügyelve arra, hogy ne csak a kísérletező, marginális 

előadások színtere legyen.  Megőriznénk a hely progresszív szellemét, de szélesítenénk a 

műfaji kínálatot (kis létszámú zenés előadások, kortárs vígjátékok, mozgás- és táncszínház). 

Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a Krúdy kamara megmaradjon, mint szellemi műhely, a 

formai kísérletezés terepe.  

 

prózai előadások: 

Aiszkhülosz: Prométheusz, Heinrich von Kleist: Amphitryion, August Strindberg: Julie 

kisasszony,  David Mamet: Floridai öröklakás eladó, Vaszilij Szigarjev: Gyurma, Ödön von 

Horváth: Szépkilátás, Schimmelpfennig: Egy nő a múltból 

zenés előadások: 

Simon – Hamlisch: Kapj el!, Georg Kreisler: Lola Blau 
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MŰVÉSZ STÚDIÓ 

A színészház alatti játszóhely továbbra is óvodásoknak, kisiskolásoknak készülő előadásoknak 

adna otthont, de itt nyílna lehetőség, a társulat egyéni kezdeményezéseinek megvalósítására 

is (monodrámák, önálló estek, irodalmi összeállítások, stb). Továbbá, az itt elindult mese-

balett sorozatot is kitűnő ötletnek tartom, és mindenképpen folytatni szeretném.  

 

ősbemutatók 

 

 Kiemelkedően fontos, hogy a színház folyamatosan munkakapcsolatban legyen a kortárs 

drámaírókkal. Szeretnénk új darabokat kérni: Lőrinczy Attilától, Egressy Zoltántól, Kárpáti 

Pétertől, Dragomán Györgytől, Tóth Krisztinától, Térey Jánostól. 

 

 

És még négy –  a műsorterv kialakításánál – számomra fontos szempont: 

 

1. VIDOR FESZTIVÁL 

Kiváló projektnek tartom, magas a szakmai presztízse, rendkívül népszerű a nézők körében. 

Mindenképpen folytatni, és ha lehet, még bővíteni kell, tovább emelni a művészi színvonalát. 

Hangsúlyosabbá tenni a színház épületében történő eseményeket, rangos előadások 

meghívásával. 

 

2. KOPRODUKCIÓK 

 Mint már említettem, szeretném bővíteni a műfaji kínálatot. Egy operett vagy egy 

kamaraoperai bemutató azonban nagyon bonyolult és költséges feladat. Ezért ésszerű és 

szükséges az ilyen előadások koprodukcióban történő megvalósítása (előadások, művészek, 

díszlet, vagy komplett bérletek cseréje). Természetes szövetségeseink lehetnek ebben a 

munkában a szomszédos nagyvárosok háromtagozatú színházai (Miskolc, Debrecen), a 

határon túli Nagyvárad, Szatmárnémeti vagy akár a Fővárosi Operettszínház. Ezek vezetőivel 

már személyesen egyeztettem, és támogatnák az együttműködést. 

 

3. PIACI SZEMLÉLETŰ TÁJELŐADÁSOK. 

Ma már több magánszínház működik az országban. Ezek relatíve alacsony költségvetéssel 

sikeres előadásokat hoznak létre minden műfajban, és nyereségesen működnek. 

Feltételezem, a nyíregyházi színház is képes volna erre a csodára, így eljuthatnánk kisebb 

településekre, és a résztvevők plusz jövedelemhez juthatnának (ezt piaci alapon, kiegészítő 

tevékenységként, a hagyományos repertoáron kívül, attól pénzügyileg függetlenül 

képzelem). Az ilyen módon létrejövő előadások a megye közönségének a mostaninál 

szélesebb rétegeihez juttatnák el a kultúrát. 
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4. NYÁRI SZÍNHÁZ 

Kihasználható lehetőségeket látok még a nyári színházban is. Nemcsak növelni kellene az 

ottani előadások számát, de egyéb programokkal (népzene, gasztronómia) a nyíregyházi 

nyári programok középpontjává tenni az eseményt. Alakuljon ki, egy nagy komplex nyári 

kulturális fesztivál! 

 

Ezeknek a bemutatóknak a létrehozásában, a társulat összes mostani tagjával el tudom 

képzelni a közös munkát, de úgy érzem, néhány új arc, erős színészi egyéniség segítene a 

fenti repertoár magas szintű megvalósításában. 

Az alább megemlített színészek és rendezők az ízlésemet, vágyaimat, elképzeléseimet 

tükrözik, mindegyikükkel jó személyes és szakmai viszonyban vagyok, és bízom benne, hogy 

szívesen működnek együtt egy általam vezetett színházzal. 

 

Színészek:  

Szíven dolgoznék együtt az következőkkel: 

Györgyi Anna, Kerekes Éva, Bánfalvi Eszter, Egri Márta, Tóth Ildi, Vándor Éva, 

Benedek Miklós, Hirtling István, Schneider Zoltán, Görög László, László Zsolt, Gáspár Sándor, 

Csuja Imre, Mihályfi Balázs, Gazsó György, Tóth József. (Tiszában vagyok azzal, hogy ők 

elfoglalt, sikeres művészek, de akár vendégként, akár részállásban mégis csak a társulathoz 

köthetők, ha megfelelő feladatot kínálunk nekik.) 

 

Rendezők: 

A jelenleg is a színházban dolgozókon túl: Novák Eszter, Hargitai Iván, Lendvay Zoltán, Olt 

Tamás, Benedek Miklós, Ivo Krobot. 

  

Tervezők: Zeke Edit, Szlávik István, Rátkai Erzsébet, Szakács Györgyi, Horesnyi Balázs, 

Gyarmathy Ági. 

 

Rendkívül fontosnak tartom továbbá, hogy a legifjabb művészgeneráció kiemelkedően 

tehetséges tagjait bevonjuk a színház alkotói körébe. Ezért folyamatos kapcsolatra törekszem 

a művészeti egyetemek osztályvezető tanáraival, a végzős növendékeivel. Már el is kezdtem 

az ez irányú tárgyalásokat. (Magam is egy tizenkét fős csapat tagjaként szerződtem a 

városba, és ez új lendületet adott a színháznak.) Remélem kinevelhető egy új, nyíregyházi 

„nagy generáció”! 

 

A színházban látható darabok közül azokat, amelyekre az idei évad végén még jelentős igény 

mutatkozik, természetesen tovább játsszuk. 

A fentieken kívül számos vendégjáték színesíti majd színházunk programját. Szeretnénk 

rendszeresen együttműködni a miskolci, a debreceni társulattal, a nagyváradi, 

szatmárnémeti színházzal, illetve egyeztetéseket folytatok a budapesti Örkény, illetve 

Operett színházzal. (Az ehhez kapcsolódó iratok a mellékletben találhatók.)   
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3. Stratégia 

 

Alapvető célom, hogy Nyíregyháza polgárai és vezetői igazán büszkék lehessenek a saját 

színházukra. Másik fontos és minden további célunkat döntően meghatározó elképzelésem, 

hogy a színház tevékenysége során, olyan kifelé is sugárzó, érzékelhető jó hangulatot kell 

teremtenie, amely mágnesként vonzza az embereket. Értem ezen mind a nézőket, mind a 

színház munkája iránt érdeklődő önkénteseket, színészeket, műszakiakat és mindenféle 

művészeti érdeklődésű embert, aki szeretne velünk lenni, segíteni, együttműködni vagy 

egyszerűen csak élvezni azt az emberi légkört, amit a színház jelenthet a mai értékvesztett 

világban. Szeretnénk, ha a Móricz Zsigmond Színház országos kisugárzású szellemi műhellyé 

válna. 

 

Elsősorban a helyi lakosok aktivizálására törekszünk, kulturális és szórakoztatva informáló, 

művészeti eseményekkel, különféle gyermek-, ifjúsági, felnőtt- és családi programokkal. 

Megmozdítjuk, a várost, a környéket, a megyét! 

Pályázatokat nyerünk, szponzorokat vonunk be, felvirágoztatjuk a színházat, de a város egész 

kulturális életébe és általában: közösségi szabadidős tevékenységébe is új energiát, 

lendületet viszünk.  

Együttműködünk más színházakkal, társulatokkal, művészeti szervezetekkel, koprodukciókat 

hozunk létre társszínházakkal. Pályázati pénzekkel, szponzorációs és egyéb bevételekkel, 

hatékonyabb gazdálkodással, valamint lényegesen kiterjedtebb és színvonalasabb 

marketingkommunikációval növeljük mozgásterünket. Fesztiválokat, speciális 

rendezvényeket, médiaeseményeket szervezünk, így szélesedhet, színesedhet a színházi 

kínálat. 

Lényegesen több, jobb, sokrétűbb kulturális és szabadidős tevékenységet biztosíthatunk a 

városnak és környékének. 

Terveink között szerepel egy nyári fesztivál elindítása is, melynek középpontjában a 

szabadtéri színház előadásai állnának. Később – apránként – bővülhetne a kínálat a gasztro -

kultúra, a népzene-világzene, a néptánc, kortárstánc irányába. 

 

 

4. Taktika 

 

- Az általunk elképzelt változásokat a színházi törvény szem előtt tarásával organikus, 

evolutív módon kívánjuk megvalósítani. 

- A közönség igényeinek felmérése, szolgálása. 

- A színház biztonságos, fegyelmezett üzemeltetése.  

- Igényes, vonzó műsorterv kialakítása. Egységes, minden ponton ütőképes társulat 

megteremtése. 

- Országos szakmai figyelem felkeltése. Neves és a széles közönség által – a médiából is 

– ismert művészek meghívása. 
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- A megyéből és a környékről, busszal szállítani a nézőket a színházba. 

- Koprodukciók, együttműködések révén szinten tartani az előadásszámot. 

- Szoros együttműködés a helyi médiával, a városi tévével, rádióval. (Esetleg közös 

műsorok készítése.) 

- Új magyar prózai és zenés darabok írásának ösztönzése, ősbemutatók megtartása. 

- Belföldi és külföldi kapcsolatok határainkon túli magyar színházakkal, turnék, 

csereelőadások szervezése. 

- A finanszírozás hiányainak ellensúlyozására, a színház saját bevételeinek növelése 

pályázatok révén. 

- Valódi mecenatúra megteremtése, országos bankokkal, cégekkel több éves szponzori 

szerződések megkötése. 

- A kapcsolat javítása a helyi nagy cégekkel, vállalkozókkal (új minőség, új szponzorok). 

 

 

5. Marketingkommunikáció 

 

Szakmai elképzeléseink megvalósításával együtt szeretnénk újfajta közönségkapcsolatot 

kialakítani. 

 

Folyamatos együttműködést szeretnénk létrehozni a helyi televízióval, rádióval és 

újságokkal, az önkormányzatok kulturális bizottságaival. 

 

A megyében egyedül Nyíregyházán működik állandó színház. Feladatunknak tekintjük a 

környék lakosságával megismertetni, megszerettetni a nyíregyházi színház tevékenységét. 

 

A marketingprogram kidolgozását egy mindenre kiterjedő helyzetfelmérésnek kell 

megelőznie, ami az alábbi folyamatokra vonatkozik: a színház és környezete, szervezet, 

folyamatok, gazdálkodás, marketing, logisztika, humán erőforrás, controlling, informatika. 

 

 

Ennek alapján készül majd el a színház végleges marketingstratégiája: 

- mely közönségréteget kívánjuk megcélozni, 

- milyen támogatókat akarunk és tudunk megnyerni, 

- a színház üzleti tevékenységének átalakítása oly módon, hogy növelni tudja az eddigi 

bevételeit. 

 

A stratégia alapján kell kidolgozni a marketingprogramot, amely, a színház belső értékesítési 

szervezetének fejlesztéséből, új értékesítési csatornák kidolgozásából, az optimális piaci 

változat kiválasztásából, reális költség/haszon-elemzésből és a munkaköri feladatok 

meghatározásából áll. 
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- Piaci orientáció, "nézőközelség", gyors reagálás a nézői igények változására, rövid elosztási 

utak. 

 

- Teljesítményorientáció, racionális lebonyolítás, világos eredmény- és költségfelelősség, 

motivált munkatársak, kevés bürokrácia. 

- Jövőorientáció, rugalmasság (alkalmazkodási készség a változó nézői igényeknek, piaci 

körülményeknek megfelelően, szükséges átszervezések alacsony ráfordítással). 

A szervezeti modellből, valamint a színház árképzési elveiből kiindulva kell elvégezni a 

produkciókra vonatkozó költség- és árbevétel-számításokat, amelyeknek összhangban kell 

állniuk egymással.  

 

Az előzetes költségszámításoknál figyelembe kell venni a beszerzési költségeket, 

bérköltségeket, adminisztrációs költségeket, reprezentációs költségeket, kommunikációs 

költségeket, promóciós költségeket. Ezzel szemben állnak a várható árbevételek: jegyár-

bevétel, szponzoráció, támogatók, pályázatok. 

A marketingelemzési folyamathoz tartozik, hogy az előzetes számítások teljesülését 

rendszeres időközönként ellenőrizni kell, elkészítendő az ehhez kapcsolódó 

controllingrendszert: költségtervezés – a költségek és teljesítmények mérése, 

költségelszámolás, beszámoló rendszer. 

 

A marketing szakma fenti, elméleti aspektusai után lássuk a gyakorlatot.  

A miskolci színház szakmai felértékelésének útja az alábbi elemek együttesének pozitív 

hatásaként adódott:  

 fesztivál és kritikai sikerek az egységes rendezői csapat bázisán 

 nagysikerű, ismert zenés művek (opera, operett, musical) az első szereposztásban 

budapesti, vezető művészekkel 

 Operafesztivál, mint magas kultúrás csúcstermék, „kivíve az utcára”. 

A József Attila Színház a kereskedelmi adók „sztárjait” használja (pl. Rékasi Károly, aki 

Nyíregyházán kezdte a pályáját) ismert magyar brand-ekkel egyesítve (Munkácsi, Jókai). 

Az Operaház az Erkel újranyitását követően közmédiumokra alapozott kulturális 

szőnyegbombázással, utcai plakát kampányokkal, kimozdulva az épületekből épít új 

arculatot. Az Ő akciójuk a karácsonyi időszakra időzített 2. féléves bérletkampány. 

Ezen színházi utaktól eltérő eszközökkel volt sikeres a Balikó féle pécsi és a Verebes féle 

nyíregyházi út. Mindkét esetben ismert vendégendezők (Mohácsi, Szász) adtak lendületet a 

helyi színész csapatnak. A kőszíházaktól eltérő, sokszor a gerillamarketing eszközeit 

használják az alternatív társulatok, erősen a „citizen helyett a netizent”, azaz a neten élő új 

nemzedéket megcélozva. A remélt nyíregyházi megújulás egyik lába a színházhoz újra 

közelebb kerülő Vidor Fesztivál kell hogy legyen! 
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Belső kommunikáció, vezetői stratégia 

 

A színház vezetőjeként elsődleges kötelességem a Nyíregyházi Önkormányzat és a Móricz 

Zsigmond Színház között létrejött Fenntartói megállapodásban rögzített feladatok teljesítése, 

a minőségi és mennyiségi jellemzők biztosítása, alakulásuk folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

Fontosnak tartom a stabilitás, és a nyugodt, alkotó légkör biztosítását a színházban. 

 

Ennek legfőbb eszköze, a célorientált, kooperatív vezetési mód, ami megfelelő teret enged 

az egyéni képességek, készségek kibontakozásának. Folyamatos kommunikációt feltételez a 

célok és a feltételek tekintetében, valamint a teljesítmények következetes értékelésében. 

Hiszen minden munkatársnak szüksége van a folyamatos és objektivitásra törekvő vezetői 

értékelésre. A közös célmeghatározás az, amely figyelembe veszi a művész egyéni és a 

társulat közös érdekeit, valamint a vezető által képviselt értékrendet. 

A célorientált vezetés előnye a munkatársaknak, a vezetőnek, a színháznak egyaránt, hogy 

elkötelezetté tesz, kezdeményezőkedvet és energiákat szabadít fel, melyeket a kitűzött célra 

koncentrál.   

A csapatszellem erősítése, a munkatársak közötti kommunikáció fejlesztése, az informális 

kapcsolatok erősítése is segít abban, hogy minden munkatárs úgy érezze, hogy képességei 

szerint foglalkoztatjuk. Meg kell teremteni a munkahely biztonságának az érzetét. 

Mindenkinek éreznie kell, hogy ha a tőle elvárható maximumot nyújtja, akkor ez a színház 

hosszú távon is számít a munkájára. 

A stabilitás megteremtésén túl a vezetőnek motiválnia is kell munkatársait, vonzó 

tevékenységgel, magával a munkával, a maximális teljesítmény elvárásával, a közös 

felelősségvállalással, a teljesítmény elismerésével. 

Arra kell törekedni, hogy minden művész és munkatárs az alkotó energiáit a színházban 

kamatoztassa. 

Az egyéni erősségek maximális kihasználására kell törekedni. Tudatosítani kell mindenkiben, 

hogy teljes mértékben felelős, azért ahogyan dolgozik. 

A teljesítményeket folyamatosan értékelni kell. Az értékelésnek azonban minden esetben a 

teljesítményre és nem a személyre kell irányulnia. 

A gyakorlatias vezetési filozófia, amely a munkatársakra, mint hozzáértő, felelősségteljes és 

vállalkozó szellemű emberekre tekint, tág teret ad a munkatársak kreativitásának, 

továbbfejlődésének, de pontosan meghatározott eredményeket követel meg. 

A célorientált-kooperatív vezetés megengedi a munkatársak tudásuk és képességeik szerinti 

továbbfejlődését, és növeli a munka felett érzett örömüket, és ezzel növeli a színház 

hatékonyságát. 

 

Vezetői tevékenységem eredményeként azt szeretném elérni, hogy mindnyájunkat inspiráló 

csapatmunka alakuljon ki, és mindennap nyugodtan, jókedvűen, alkotó energiákkal telve 

mehessünk be a színházba dolgozni. 
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6. Akciók 

 

- Hosszú távú együttműködés a Liszt Ferenc Zeneakadémia, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem zeneszerző és opera tanszakával, ami azt jelenti, hogy végzős opera 

tanszakos növendékek operett esteket, áriaesteket adnának nálunk, továbbá fiatal 

zeneszerzők közreműködnének zenés mesejátékok, meseoperák komponálásában, valamint 

az előadásukban is. (Erről már folynak a tárgyalások Tóth Péterrel, a szegedi egyetem kari 

dékánjával.) 

- Hosszú távú együttműködés a Színház és Filmművészeti Egyetemmel, fiatal 

színinövendékek szerepeltetése, pályakezdésük segítése, vizsgaelőadások befogadása, vagy 

létrehozása. (Már elkezdődött az egyeztetés.) 

- Beavató színház iskolásoknak (ebben már komoly tapasztalattal rendelkezem). A Bánk Bán, 

a Csongor és Tünde, a Szentivánéji álom stb. darabok beavató-színházi feldolgozása színészek 

és irodalomoktatók részvételével.   

 - Gasztroszínház – többek között Novák Tata Ferenc világhírű néptánc-koreográfus, 

Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, eredetileg néptáncos, Trokán Péter és más, előadni és 

főzni egyaránt kiválóan tudó művészek közreműködésével. 

- Határon túli színházakkal együttműködés – korábbi vendégrendezéseim alkalmával jó 

kapcsolatokat építettem ki a komáromi, a sepsiszentgyörgyi, a csíkszeredai, a zatmárnémeti 

színházzal, s ezt kölcsönös vendégjátékok, akár határokon átnyúló koprodukciók 

lebonyolítása érdekében is tudom hasznosítani. 

- Szándékomban áll a bemutatókhoz időzítve és azokkal asszociatív összefüggésben fiatal 

képzőművészek tárlatait megrendezni a színházban. 

- Tájak – emberek nemzetiségi népzenei és gasztro-fesztivál: a város már meglévő, hasonló 

kezdeményezéseire is építve, azokat összefogva, többnapos, mozgalmas „vígasság” 

rendezése évenként. (A helyi néptánc és népzenei együttesekkel összefogva.) 

- Irodalmi klubdélutánok – jelentős kortárs irodalmárok (pl. Várady Szabolcs, Lator László, 

Szabó T. Anna, Tóth Krisztina) részvételével, Kortárs irodalmi estek a Krúdy Kamarában.  

(Ennek szervezésében és vezetésében nagy szerepet szánok Bognár Róbert műfordító- 

dramaturgnak, régi munkatársamnak.) 

- Tematikus filmklub. 

- Netszínház: sokféleképpen fejlesztenénk a színház jelenlétét a világhálón és a közösségi 

médiában, az un. Web2-őn. Ennek keretében web kamerával közvetített próbákat tartanánk 

a készülő új bemutatókból; ez egészen ritka lehetőség arra, hogy – főleg fiatalok – 

„bekukucskáljanak” a kulisszák mögé, és interaktív módon részt vehessenek az alkotói 

folyamatokban. 

- Közös projektek, együttműködés a Művelődési Házzal. 
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7. Gazdasági irányvetés 

 

7.1.Előzmények 

 „Múltba kell annak nézni, aki a jövőbe akar látni.” Hérodotosz 

 

A rendszerváltás előtti időszakban stratégiai ágazat volt a kultúra. A vidék színházi 

előadásokkal való ellátása először utazó társulatokkal volt megoldva, majd a regionális 

centrumoknak tájolási kötelezettséget írtak elő. Nyíregyházára a Debreceni Csokonai Színház 

tájolt. Így láthatta pl. a helyi közönség Cserhalmi Györgyöt a Hamlet címszerepében a 70-es 

évek közepén. 

Kultúrpolitikai fordulatot jelentett a nagyobb vidéki városok állandó társulatainak a 

megteremtése a 80-as évek elején. Így kapott állandó színházat pl. Zalaegerszeg, 

Békéscsaba, Nyíregyháza. Ezek a színházi műhelyek azután a megye kulturális fellegváraivá 

váltak, több esetben országos kisugárzású központtá. (Talán van, aki még emlékszik a 80-as 

években – még Nyíregyházáról is – Kaposvárra induló színházi vonatokra, vagy a Ruszt József 

által fémjelzett zalaegerszegi korszakra.)  

A nyíregyházi színházi műhely két alkalommal is az országos figyelem középpontjába került. 

Az egyik az Ivo Krobot által rendezett Őfelsége pincére voltam, a másik a Szász János által 

rendezett Vágy villamosával fémjelzett időszak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a magas 

kultúrás előadások sikerei mellett ezen időszak népszínházi, a nézőteret és a kasszát 

megtöltő előadásai (Fekete, Péter, Úrhatnám polgár, Van aki forrón szereti, Peleskei 

nótárius)  biztosították a nézők szeretetét és a telt házakat. 

Természetesen az új tanácsi feladatot gazdasági szempontból is meg kellett tanulni mind a 

fenntartónak, mind az új, színházi közalkalmazottaknak is. Ez sehol nem ment könnyen! Az 

első nagyobb gazdasági megrázkódtatás pontosan Nyíregyházán történt. 1986-ban hűtlen 

kezelésért valamint jogosulatlan kötelezettség vállalásért jogerősen elítélték a színház 

Budapestről érkezett ügyvezető igazgatóját és az érvényes SZMSZ szerint feljelentő 

gazdasági vezetőt is. (Színes adalék az akkori történethez, hogy volt olyan, amikor egy napra 

28 óra túlmunka került elszámolásra egy műszaki kollégának.) A fenntartó, a Megyei Tanács 

a mai kor önkormányzati biztosa, avagy a külföldi gyakorlat szerinti intendánsi rendszernek 

megfelelően személyi változásokról döntött. A rossz rendőr-jó rendőr képleten túllépve 

azután egy közös erővel végrehajtott konszolidáció majd restrikció következett. Ez a jelen 

szempontjából azért is érdekes, mert ekkor lett kialakítva él lerakva az a stabil gazdálkodás 

és működés, amely a mai napig jellemzi a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházat. 

Köszönhető ez a fenntartó figyelmének, a mindenkori vezetők tisztességének és gazdasági, 

műszaki kollégák szakértelmének. Ezen a bázison, a meglévő gazdasági és műszaki 

szakemberekkel közösen kívánom végezni ennek a területnek az irányítását.  
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7.2. Gazdálkodási alapelvek 

 

- A gazdálkodásért felelős vezető formális vagy informális függetlensége. Ezt a 

szervezeti felépítésben is lehet rögzíteni. Legegyszerűbb módja, ha ezen vezető 

bizonyos munkáltatói jogait a fenntartó (vagy tulajdonosi jogokat gyakorló testület) 

gyakorolja. 

- A létszámkeretek betartása. A nyíregyházi esetben és más színházaknál is a 

gazdasági problémák fő forrása az engedélyezettnél nagyobb személyi kifizetés 

(státusok, túlórakeretek túllépése, megbízási díjak elszaladása). A 150-et meghaladó 

státussal rendelkező színház ekkor lépett vissza 120 státusúra, amely a mai napig a 

működés kerete. (A művészeti állomány egy része került azóta megbízással 

foglalkoztatásra, pl. a rendezők.) 

- A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének betartása.  

- Az éves tervezés kiegészítése az un. csúszó tervezés gyakorlatával. Ez egyrészt 

áthidalja a naptári év és a színházi évad problémáját, másrészt legalább stratégiai 

szinten felméri a jövőt. (Jelenleg ilyen feladat, hogy a 2015-ig EU-s jóváhagyással 

rendelkező TAO-rendszer változásaira mind a Színház, mind a fenntartó felkészüljön. 

A 2014. évi TAO törvényi változások miatt előző hónapban kellett főpolgármesteri 

szinten beavatkozni a nagy, budapesti színházak gazdálkodásába.) 

- A cas-flow szemlélet és gyakorlat. A 2000-es évek színházi „csődjeit” vizsgálva 

szembetűnő, hogy a fenntartók által korábban elutalt támogatások vagy tagi 

kölcsönök kényszerpályát teremtenek, amelyek éven belül is 100 milliós hiányt 

generálhatnak. 

- A játékrend alapja a bérletesek kiszolgálása. Ez a törzsközönség tiszteletét és 

megbecsülését jelenti. A rendszerváltást követő első pályázatban 6 nagyszínpadi + 2 

stúdió + 1 nagyszínpadi gyermekelőadás jelent meg. (Ekkor még, eltérően a mai 

helyzettől, a fenntartó kötelező feladatként írta elő a tájolást.) 

- A jogszabályok hatálya kiterjed a művészekre és a labdarúgókra is. 

- Bertold Brecht azt mondja: „Előbb a has, aztán a morál!” Hadd fordítsam meg e 

morális válsággal birkózó korban a mondást, és hadd szögezzem le: Munkánkban a 

jogszabályokon túl a tisztesség, jó erkölcs és a személyes vezetői példamutatás 

alapján kívánunk dolgozni! 

 

7.3 Jelenkor 

„Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort!” Kölcsey Ferenc 

A színházi szakma egésze válságállónak bizonyult. A 2000-es évek közepén 4 millió alá 

csökkenő nézőszám újra 6 millióhoz közelít. Néhány színházunk 10.000 Ft feletti áron is 

sorállással tud jegyeket eladni, néhány vidéki műhely ugrásszerűen növelni tudta bérletesei 

számát és szakmai rangját. Különösen szembetűnő ez a filmszakmához viszonyítva, ahol a 

békeidők 20 milliós közönsége helyett 10 millióan váltanak jegyet 1.100 Ft-os átlagáron. De, 

hogy helyi példát is mondjunk, az 1987-ben 27 milliós költségvetésű Móricz Zsigmond 
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Színházzal összemérhetően 24 milliós (ebből 4,2 millió a labdarúgás) költségvetésű NYVSC 

atlétikai szakosztálya az akkori 30 sportstátuszát mára mind elvesztette. 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház pályázati kiírásban rendelkezésre bocsátott 2014 évi 

üzleti tervében leírtakkal egyetértve megállapítható, hogy a Színház a jelenlegi pénzügyi, 

műszaki és humán erőforrások bázisán mind az előadásszámot, mind a bemutatószámot 

illetően lehetőségei határán teljesít. Ha pl. a vidéki nemzeti színházakat nézzük, akkor a 

nézőszámban meghaladja a szegedit, jegy- és bérletbevételben pedig a debrecenit. Ha a 

vidéki színházak összességét nézzük, a mezőnyből a legutóbbi vezetőváltások óta 

kiemelkedett két sztárszínház, a miskolci és a kecskeméti versenyelőnye azonban 

meggyőzőnek tűnik. 

7.4 Bevételek 

A 732 milliós 2014 évi üzleti terv 10 %-a az értékesítés nettó bevétele, 90 % lényegében az 

államháztartásból származó támogatás. A bérlet- és jegybevétel 57 millió, ami a teljes összeg 

8 %-a. (Ez azért fontos, mert ennek a 80 %-áig lehet a TAO-támogatást igénybe venni.) Ezek 

az arányok megegyeznek a vidéki színházak átlagos számaival. (A költségvetési intézményből 

tavaly gazdasági társasággá átalakuló kft-nek még nincs lezárt, teljes éve. Valószínűleg e 

miatt kell a tervszámokkal dolgozni.) 

Elegáns megoldás, hogy a támadható fővárosi és vidéki fenntartói gyakorlattal szemben 

olyan bevételekkel (VIDOR, Szabadtéri) egészül ki a TAO-alapot jelentő kőszínházi bevétel, 

amelyek nem kérdőjelezhetőek meg. 

 

Milyen kitörési pontok képzelhetőek el? 

- Az egy nézőre jutó kőszínházi bevételi terv nettó 500 Ft, ez bruttó 635 Ft. Ez jóval az 

országos mozijegy átlagár alatt van. (És akkor a pattogatott kukoricás rablásról még 

nem is beszéltünk!) Személyes tapasztalatukból is úgy gondoljuk, hogy nem 

elhanyagolható az a réteg, amely megveszi a 10.000 Ft-os budapesti jegyet, és még 

oda is utazik színházi kulturális szolgáltatásért. A kulturális termékek árazása is 

művészet, ezen felül társadalmi felelősséget is igényel. (Van jó példa! A debreceni, 

hasonlóan alulárazott színházjegyeket egy Operettszínházzal közös Marica grófnővel 

árazta át drasztikusan a színház, sorállással! Ráadásul még ezt az árat is fel lehet 

emelni a szilveszteri dupla előadások kapcsán.) 

- Bemutatószám csökkentése. Mivel azonban a nézőszámot tartani kívánja a 

tulajdonos önkormányzat, ez a bemutatott előadásokból több szezonos, hosszabb 

szériákat jelent! A bemutatószám csökkentésének kereteit a bérletrendszer is 

behatárolja. A helyéhez és bérletéhez ragaszkodó, azt teljes árban előre kifizető 

törzsközönség a színház legfontosabb támasza. 

- Tájelőadások létrehozása. Egyrészt az üzleti alapon ilyen színházi termékeket (lásd pl. 

A kaktusz virága) létrehozó vállalkozások jelenthetnek mintát, másrészt a vidéki 

színházak korábbi gyakorlata. Ekkor vagy a székhelyi előadásaikhoz készítettek díszlet 

és műszaki hátteret alternatívan működtethető verziót, vagy saját művészeik 
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alkotókedvének adtak jogi és intézményi hátteret. Mindkét út járható. Közvetlen 

bevételi hatásánál azonban fontosabb: 

- A közreműködők anyagi megbecsülése bérkereten felül. 

- TAO-alap növelése. 

- Együttműködés, vagy stratégiai szövetség más színházakkal. Ennek a legfejlettebb 

szintje, amikor műsortervi egyeztetést követően közösen hoznak létre produkciókat. 

Ilyen volt a miskolci és debreceni színház által 2013-ban bemutatott Nabucco. Ezt 

először Miskolcon, a következő évadban Debrecenben játszották, bebérletezve. A 

legegyszerűbb formája az együttműködésnek a dologiak (díszlet, jelmez, kellék) 

megvásárlása. 

- Sztárimport. Azon művészek vendégként és/vagy teljes produkciókban történő 

„megvétele”, akik miatt a nézők hajlandók Budapestre utazni, szintén TAO-s bevételi 

alapot növelhet. Hogy van kereslet, azt a VIDOR bizonyítja. 

 

7.5 Költségek 

A költségvetési szféra kötelező (oktatás) és nem kötelező (színház, sport) feladatokat ellátó 

intézményei költségeinek általában a felét a munkavállalók bére és járulékai teszik ki. Ez 

jellemző a Móricz Zsigmond Színházra is. Ha elosztjuk az összes bérköltséget a dolgozók 

számával, akkor 200.000 Ft/főt alig meghaladó bruttó jövedelmet kapunk, ami jelentősen 

elmarad a nemzetgazdaság bő 220.000 Ft-os átlagától. (Miközben valószínűleg az országos 

átlagnál nagyobb leterheltséggel, több túlórával lehet kalkulálni.) Ezek megerősítik a 

pályázót azon meggyőződésében, hogy sem a létszámban sem a bérben nagyobb tartalékok 

nincsenek.  

A dologi kiadásokat illetően megalapozatlan lenne részletes elemzésbe fogni. Ugyanakkor a 

megyétől átkerülő intézménynél tudtunkkal nagyon alapos átvilágításra került sor, amely 

nyílván a dologi kiadásokra is kiterjedt. Így ezen a területen néhány kedvező tendenciával 

lehet a jövőben számolni.  

- A rezsicsökkentés folytatódása. 

- Az olajárak drasztikus csökkenésének végiggyűrűzése a gazdaság egészén. 

- A bemutatószám-csökkenés és a stratégiai együttműködések jelenthetnek 

érdemi megtakarítást. 

A színház ez évben alakult át, és tért át a pénzforgalmi könyvelésről az üzemgazdaságira. 

Más színházaknál az átalakulásoknál két nagy számviteli probléma adódott. 

- Az üzemgazdasági könyvvitel szerint a befektetett eszközöknél el kell számolni 

költségként az amortizációt, szemben a költségvetési gazdálkodásnál követett 

gyakorlattal. A rendelkezésünkre álló mérlegadatok szerint itt nem szerepelnek a 

mérlegben az ingatlanok (a színház épülete). Így ez nem fogja veszteségbe vinni 

az eredmény kimutatást. 

- A bérletbevételeket el kell határolni év végén. Ez a bérleteknél és az előre eladott 

jegyek áránál jelent gondot az átállás évében. (Így az első, bázisként kezelhető a 

2015-ős beszámoló lesz, ami 2016 tavaszára készül el.) 
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7.6 Összegzés 

 

A legfontosabb közös reményünk, hogy az ez évben 3 százalékot meghaladó, jövőre 2,4 

százalékra tervezett gazdasági növekedés erősíti a kulturális szolgáltatások piacát (több pénz 

jut színházjegyre, könyvre) és az államháztartás egészének növekvő mozgástere növeli 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetési lehetőségeit is.  Emellett az idén negatív, 

jövőre 1,8 százalékra tervezett infláció kordában tartja a kiadásokat. Ezen feltételek között 

biztonsággal kormányozható a Színház hajója a pályázati kiírás 1-3. pontjában leírtaknak 

megfelelően. 

 

Legnagyobb veszélyt a TAO-rendszer változása jelenheti. A 2008 évi Előadó művészeti 

törvény direkten nem beszélt a finanszírozásról. Ugyanakkor a 2002-es un. filmtörvény TAO 

támogatási lehetőségének betű szerinti átemelésével alapvetően alakította át a színházak 

finanszírozását. Az angolszász gyakorlatot kívánta meghonosítani azzal, hogy az állam mellett 

a vállalati szférát is bevonja a kultúra finanszírozásába. Mivel azonban nem az SZJA hanem a 

Társasági Adó átengedése a háttere ennek, ezért máig tart a vita arról, hogy állami vagy piaci 

pénzről van-e itt szó. A színházi támogatásokat illetően új helyzetet teremtett a 

látványsportágak bevonása a kedvezményezett körbe. A fenntartók nagyobb része a 

támogatása csökkentésével reagált az új forrás megjelenésére. A TAO-s forrásokért való 

verseny, a nyereséges piaci szereplők számának csökkenése és az utóbbi évek jogszabályi 

szigorításai miatt a pályázati kiírásban foglalt időszak legnagyobb kérdése, hogy milyen 

mértékig van lehetőség és képesség TAO-s forrás további biztosítására. (Már ha az EU az 

eredetileg 2015-ig jóváhagyott lehetőség meghosszabbítását engedélyezi.) 

 

 

 

7.7 Táblázatok 

Az idősoros táblák a 2014 évi üzleti terven alapulnak. Már a 2014 évi tények is, majd az első 

teljes, gazdasági társasági formában működő év után – a csúszó tervezés szabályainak 

megfelelően – korrekcióra szorulnak. (A fél éveket – 2014 és 2020 - nem vettük külön, 

egyrészt a közel időarányos teljesítés miatt, másrészt a tényszámok tervtől való várhatóan 

érdemi eltérése okán.) 
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Bevételek (millió Ft-ban) 

Év 
Állami 

támogatás 

Önkor-
mányzati 

támogatás 

Saját 
bevétel 

Egyéb 
bevétel 

Összesen 

2014 359 145 130 98 732 

2015 366 148 135 102 751 

2016 373 151 140 106 770 

2017 380 154 145 110 789 

2018 387 157 150 114 808 

2019 394 160 155 118 827 

2020 401 163 160 122 846 

 

A bevételek esetében az állami és önkormányzati támogatásoknál a GDP várható 

növekedésével, +2%-kal, míg a saját és egyéb bevételeknél +4%-kal számoltunk. 

Kiadások (millió Ft-ban) 

Év 
Személyi 

jell. 
ráfordítás 

Anyag jell. 
Ráfordítás 

Egyéb 
ráfordítás 

Beruházás Összesen 

2014 380 309 36 
 

725 

2015 394 312 36 
 

742 

2016 405 315 37 
 

757 

2017 416 318 37 
 

771 

2018 427 321 38 
 

786 

2019 438 324 38 
 

800 

2020 449 327 39   815 

 

A költségek esetében a személyi jellegű ráfordításoknál az MNB hosszú távú inflációs 

céljával, a +3%-kal számoltunk. Ez a reálkeresetek szinten tartását jelenti. Az anyag és egyéb 

ráfordítások esetében a megtakarítások és rezsicsökkentés miatt +1%-kal számoltunk. A 

beruházásokat üresen hagytuk, jelezve ezzel, hogy fenntartói egyetértéssel szükséges a 

befektetett eszközök megújítása. Erre részben fedezetet nyújtanak a költségeket meghaladó 

bevételek. 

 



28 
 

 

 

A Móricz Zsigmond Színház épületét a nyíregyházi polgárok felajánlásaiból hozták létre. Az 

Alpár Ignác, eredetileg Itáliába készült kamaraszínházi épületét a helyi tűzoltóság 800 főre 

vizsgáztatta le. Az állandó társulat még 595 ülőhellyel rendelkező nézőtér előtt játszott. (Míg 

a színpadnyílás országosan a legkisebb volt.) Ez az ülőhelyszám csökkent 550-re az első sor 

színpadtérbe vonásával Verebes István igazgatósága idején. A 2001-es átalakítást követően a 

357-re csökkenő nézőtéri helyek száma az egyik oka a rendkívül magas előadásszámnak. 

Ahogy azonban Széchenyi mondja: „A múlt elesett hatalmunkbul, a jövőnek urai vagyunk!” 

Ezen, az optimálisnak nem nevezhető üzemméreti adottságon csak leleménnyel, sok 

munkával, együttműködésekkel és nagyobb játszóhelyek (szabadtéri színpadok, 

sportcsarnokok) lehetőségeinek kihasználásával lehet úrrá lenni.  

Ehhez érzünk magunkban erőt, ami a fenntartó szándékával és a nézők szeretetével együtt 

akár hegyeket is mozgathat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. december 25.                                                               Schlanger András 
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Mellékletek: 

 

1.) Részletes szakmai önéletrajz 

 

2.) Támogatói nyilatkozatok: 

a) Novák Ferenc, Kossuth-díjas koreográfus, a Nemzet Művésze 

 

b) Rátóti Zoltán, a Kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, az MMA 

Színházművészeti Tagozatának vezetője (az eredeti levél másolata) 

 

c) Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója 

 

d) Lőrinczy György, a Fővárosi Operett Színház főigazgatójának 

együttműködésre vonatkozó nyilatkozata 

 

e) Mácsai Pál, az Örkény István Színház igazgatójának együttműködésről szóló 

nyilatkozata 

 

3.) Erkölcsi bizonyítvány másolata 

 

4.) Közjegyző által hitelesített diplomamásolat 

              

5.) A szakmai gyakorlat igazolása 

 

6.) Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt 

vevők megismerhetik 

 

7.) Nyilatkozat az előirt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 

8.) Nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23§ -ában felsorolt 

kizáró okok fenn nem állásáról 

 

9.) Hozzájárulás a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 

 

10.) Nyilatkozat az összeférhetetlenség fenn nem állásáról 

 

11.) Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről 
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1.Részletes szakmai önéletrajz 

 

1961-ben születtem Budapesten. 

 

Tizenegy éves koromtól négy éven át táncoltam a Novák Ferenc által vezetett Bihari János 

Táncegyüttesben. 

 

1977-től két évig a Keleti István-féle Pinceszínházban ismerkedtem a színjátszás alapjaival. 

 

1979-ben érettségiztem a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban. 

 

1984-ben szereztem diplomát a Színművészeti Főiskolán, színész szakon. 

 

A diploma megszerzése után négy évig voltam a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szí- 

nész-rendezője. 

 

1988-tól két évadon keresztül Budapesten, a Radnóti Színházban rendeztem, játszottam. 

 

1990-ben pályázati úton elnyertem a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti 

vezetői-főrendezői posztját, de mivel elképzeléseimet csak részben sikerült megvalósítanom, 

a szerződésem lejártakor nem pályáztam a hosszabbítás érdekében. 

 

Ezután négy évig szabadúszó voltam, rendeztem Budapesten (Madách Színház, József Attila 

Színház) és külföldön (Révkomárom, Szatmárnémeti, Lodz). De énekes színészként részt 

vettem egy holland turnén is, nagyszabású nemzetközi stábbal. 

 

A szabadúszásnak az vetett véget, hogy a frissen alakuló Új Színház akkori igazgatója, Székely 

Gábor meghívott a társulatába, így tagja lehettem az akkori talán legerősebb színházi 

csapatnak. 

 

Az Új Színház-béli korszak Székely távozásával véget ért, de szerencsémre, az akkoriban 

alakuló társulat, a Centrál Színház vezetője, Puskás Tamás meghívott a csapatába, ahol 2003-

tól 2013-ig előbb társulati tagként, majd vendégként játszottam. 

Ismét szabadúszó lettem.  Szerepeltem Debrecenben, Nyíregyházán, Budapesten, a Karinthy 

Színházban, rendeztem Pécsett. 2013-14-ben Bánfalvy Ágnes magánszínházában dolgoztam, 

mint színész-rendező. Ez utóbbi nagyon fontos tapasztalat volt, mert részt vehettem egy 

piaci módon működő színház mindennapi életében. 

 

Pályafutásom harminc éve alatt több mint száz szerepet játszottam el, köztük sok jelentős 

figurát, a legkülönbözőbb műfajokban. Csehov Platonovjától, Hrabal Pepin bácsiján át, a 

Fekete Péter címszerepéig. 
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Körülbelül ötven darabot rendeztem, klasszikusokat, kortárs műveket, zenés előadásokat. 

Ízelítőül néhány cím.  Az ember tragédiája, Három nővér, Hegedűs a háztetőn (musical), 

Marica grófnő (operett). Eddig tucatnyi magyar ősbemutató létrehozásában vettem részt 

rendezőként, társszerzőként, olyan zenés magyar darabokban, mint  A peleskei nótárius és a 

Gazdag szegények(Darvas Ferenccel és Várady Szabolccsal), A falu rossza (Kiss Ferenccel és 

Lator Lászlóval), kortárs prózai művekben, mint a Kísértetcsárdás (Bán Zoltán Andrással), 

Könnyű préda (Lőrinczy Attilával). Még bemutatásra vár az Árgyélus c. meseopera (Tóth 

Péter, Várady Szabolcs, Bognár Róbert), Gyöngyösi Levente zeneszerző pedig A Mester és 

Margarita  opera-musicalon dolgozik, amelynek (Váradyval és Bognárral) a szövegkönyvét 

írtam. 

 

Három évig oktattam a színész mesterséget Shakespeare Színiiskolában, mint osztályfőnök. 

Tanítványaimmal az óta is kitűnő a kapcsolatom. 

A televíziózásba is belekóstoltam. Két évig voltam a Konyha-show c. gasztronómiai adás 

műsorvezetője, házigazdája. 

 

 

Fontosabb szerepeim: 

 

PRÓZA: 

Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok – Nemes Keszeg András 

Shakespeare: Ahogy tetszik – Méla Jacques 

Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok – Orsino 

Shakespeare: Titus Andronicus – Titus Andronicus 

Hrabal: Gyöngéd barbárok – Vladimír 

Hrabal: Őfelsége pincére voltam – Zdenek 

Moliére: Tudós nők - Chrysale 

Moliére: Dandin György – Lükeházy 

Beaumarchais: Figaro házassága – 

Molnár Ferenc: Üvegcipő – Sipos Lajos 

MolnárFerenc: Józsi – Józsi 

Csehov: Platonov – Platonov 

G. B. Shaw: Szent Johanna - Dunois 

Reginald Rose: Tizenkét dühös ember – 8. esküdt 

Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? – Kiss 

Witold Gombrowicz: Esküvő – Henrik 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – Balga 

Bertold Brecht: Jó embert keresünk – Első Isten 
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ZENÉS: 

Lionel Bart– Johnny Green–Vernon Harris: Oliver – Fagin 

Molnár Ferenc–Zerkovitz Béla– Kellér Dezső: Doktor úr – Puzsér 

Mitch Leigh–Dale Wasserman–Joe Darion: La Mancha Lovagja – Don Quijote 

 

 

 

 

Fontosabb rendezéseim: 

 

PRÓZA: 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

A. P. Csehov: Három nővér 

A. P. Csehov: Három egyfelvonásos 

Bohumil Hrabal: Gyöngéd barbárok 

Georges Feydeau: Osztrigás Mici 

J. L. Caragiale: Farsang 

Parti Nagy Lajos: Ibusár 

Dylan Thomas: A mi erdőnk alján 

Molnár Ferenc: Üvegcipő 

 

ZENÉS: 

 

Jerry Bock–Joseph Stein–SheldonHerninck: Hegedűs a háztetőn 

Kálmán Imre: Marica grófnő 

Eisemann Mihály–Halász Imre– Békeffi István: Egy csók és más semmi 

 

PRÓZAI ŐSBEMUTATÓK: 

Kompolthy Zsigmond: Kísértetcsárdás 

Krúdy Gyula–Bán Zoltán András: Egy Cziffra nap 

Lőrinczy Attila: Könnyű préda 

 

ZENÉS ŐSBEMUTATÓK: 

Várady Szabolcs–Darvas Ferenc–Bognár Róbert: 

A peleskei nótárius 

Ribillió bécsben 

Gazdag szegények 

 

Lator László-Kiss Ferenc:  

A falu rossza 
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Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázatban 

foglaltakat  

 

Alulírott Schlanger András hozzájárulok, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 

ügyvezető igazgatói állására benyújtott pályázatom tartalmát a pályázat elbírálásában részt 

vevők megismerhessék. 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25. 

Schlanger András  

 

 

 

Nyilatkozat az előirt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 

Alulírott Schlanger András ezúton kijelentem, hogy amennyiben elnyerem a Móricz 

Zsigmond Színház általam most megpályázott ügyvezető igazgatói állását, kész vagyok 

haladéktalanul és teljes mértékben eleget tenni a jogszabályban e pozícióra előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25. 

Schlanger András 

 

 

Nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23§- ában felsorolt kizáró 

okok fenn nem állásáról 

 

Alulírott Schanger András kijelentem, hogy a fent nevezett törvényben felsorolt kizáró okok, 

személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25. 

 Schlanger András 
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Hozzájárulás a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 

 

Alulírott Schlanger András ezúton kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak, a Móricz 

Zsigmond Színház ügyvezető igazgatói állására beadott pályázatom elbírálása során történő 

kezeléséhez. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25. 

Schlanger András 

 

 

 

Nyilatkozat, az Mt. 211.§.(1)-(2) bekezdésben szereplő összeférhetetlenségről 

 

Alulírott Schlanger András kijelentem, hogy a fent nevezett törvényben említett 

összeférhetetlenség, személyemmel kapcsolatban nem áll fenn. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25.  

Schlanger András 

 

 

 

 

Nyilatkozat a pályázathoz benyújtott dokumentumok hitelességéről 

 

Alulírott Schlanger András határozottan kijelentem, hogy a Móricz Zsigmond Színház 

ügyvezető igazgatói pályázatához benyújtott dokumentumok hitelesek. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. december 25. 

Schlanger András 

 

 


