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Huszonöt éve vagyok a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. 
Az elmúlt évek alatt rengeteg budapesti, vidéki és külföldi produkció-
ban vettem részt színészként, rendezőként. Kiterjedt színházszakmai 
kapcsolatrendszerrel rendelkezem hazai és nemzetközi viszonylatban 
is. A színészet mellett megszerzett menedzseri végzettségem és kom-
petenciáim által alkalmasnak érzem magam a Szegedi Nemzeti Szín-
ház vezetésére.

A zenés színházi turnéknak köszönhetően Kanadától Indián át Ja-
pánig, több százezer ember előtt álltam már színpadon, de mind  
közül őszintén tudom kiemelni a Dóm tér óriási színpadát, amely a maga  
különleges atmoszférájával egyedülálló a világon. Szeged a szívem 
csücske! Kamaszként a Dóm téri árkádsor alatt vallottam először szerel-
met az Elisabethben táncoló partnernőmnek. Ugyancsak életre szóló 
élmény volt már színészként megszólalni a Szegedi Szabadtéri Játékok 
hatalmas színpadán.

A Szegedi Nemzeti Színházat és társulatát is jól ismerem, rengeteg 
előadásukat láttam az elmúlt két évtizedben. A nagyszínházban ren-
dezhettem meg a Mágnás Miska című nagyoperettet, ami akkora siker 
volt, hogy a mai napig megállítanak a szegedi utcákon. Sok barátom 
lett a szegedi társulatából, Ők bíztattak arra, hogy pályázzak.

Nyertes pályázatom esetén, vezetőtársaim a szegedi társulat meg- 
határozó tagjai, Szilágyi Annamária, László Boldizsár és Pál Tamás  
lesznek. Velünk lesz Makláry László, akinek karmesteri karrierjét  
a Vaszy Viktor nevével fémjelzett Szegedi Nemzeti Színház opera- 
tagozata alapozta meg.

Személyes motiváció
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Szeged város láthatóan nagyvonalúan bánik a szegedi kulturális 
intézményeivel és szereplőivel: Kultúrpolitikáját nem ciklusonként, – 
rosszabb esetben évenként – változó ügyeletes divatoknak alárendelt 
„kulturális stratégiákkal” határozza meg. Szándékait markáns, széles 
horizonton tervező döntésekkel, szervezeti átalakításokkal deklarálja, 
miként tette azt két színházi szervezetének összevonásával is. 

A színház és a szabadtéri szervezeti átalakítása a főigazgató számá-
ra felkínált hatalmas szakmai lehetőség, amely kibontása még várat 
magára. Így mindez új főigazgató számára örökül hagyott óriási lehe-
tőség, a Város számára pedig szükségszerű elvárás. A két színházi szer-
vezet összevonásával a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
szándéka, elvárása gazdasági és művészeti szempontból is egyértelmű. 
Az összevonás óta eltelt időszakban a nyári játékok jegyár-bevétele és 
nézőszáma is csökkent, így a színház pénzügyi pozícióján nem javított, 
hanem rontott.

Szeged Város Közgyűlésének elvárásait megértve a fenntartóval 
együttműködve arra vállalkozom, hogy bizonyítsam a két szervezet 
összevonásának helyességét. Hogy megmutassam, hogy a szinergiák 
összehangolásával hatékonyan működtethető az ország legjelentő-
sebb fővároson kívüli előadó-művészeti szervezete.

A Szegedi Nemzeti Színház munkavállalóival, vagyis társulatával 
együtt szellemi bázis, alkotóműhely, családok megélhetésének forrása, 
emberek szórakoztatásának és tanításának központja. Nem az épü-
letre pályázom, hanem a benne lévő szellemi tőkére, annak múltjával,  
jelenével és – reményeim szerint – ragyogó jövőjével, amit a benne dol-
gozók képviselnek. 

Hivatásom a színházcsinálás, célom komplexen látni, ismerni, mű-
ködtetni mindazt, amit a színház jelent. Közel húsz évig voltam a Közal-
kalmazotti Tanács elnöke, és jelenleg is a Színházi Dolgozók Szakszerve-
zetének elnökségi tagja vagyok. Az érdekképviseleti munkán keresztül 
megismertem a színház belső működésének minden oldalát.

A pályázat alapgondolata a közönség szolgálata, hagyományok és 
új utak szimbiózisában gondolatokat ébreszteni a nézőkben, ízlést for-
málni, szórakoztatni, ha kell, korszerűen korszerűtlennek lenni. Ennek a 
színháznak, mint nemzeti státusszal ellátott intézménynek komoly fel-
adata van. A köz szolgálata nem lehet “csak” funkció. Valódi felelősség-
vállalással társuló hálás feladat ez csapatunk számára. Igen, csapatunk, 
mert a közös játékban hiszek. 
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Ezt a pályázatot is együtt írjuk, ahogyan együtt gondolkozunk min-
denben. Bár különböző területekről érkezve, mégis egy irányba tartunk. 
Szakmai tudásunk és alázatunk most ennek a pályázatnak, lehetséges 
közös jövőnk szolgálatába áll.

A művészi koncepció és a hatékony működés mellett fontos az ener-
giatakarékosság és új, akár alternatív gazdasági megoldások felkuta-
tása és kidolgozása. Ezekkel a kérdésekkel pályázatunkban kiemelten 
foglalkozunk.

Vállalkozóként a versenyszféra tagjai vagyunk mindannyian, akik 
pontosan látjuk, hogy a piaci alapú létezés nem a jövő, hanem a jelen 
és ez alól nem kivétel a kultúra, a színház sem. Ahhoz, hogy gazdasági 
értelemben is sikeres intézményt vezessünk, olyan kínálatot szüksé-
ges teremtenünk, amelyre a fizetőképes kereslet is létezik. Művészi és 
gazdasági értelemben sem ijesztő, inkább hálás feladat ez.

Az életem a színházban teljesedik ki, most vagyok munkabírásom 
teljében, kellően tapasztalt és megfontolt. Művészi és gazdasági meg-
oldásaiban is átgondolt pályázatot nyújtok be, amihez legnagyobb örö-
mömre szakterületeik kiválóságai csatlakoztak hozzám.

Peller Károly  
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A pletykák, a büfésztorik színházi életünk részei. A pályázati idősza-
koknak még konkrétabban velejárója mindenféle teória, félelem, elmé-
let, meggyőződés, az “én biztosan tudom” és a “ne mondd el senkinek”  
kezdetű mondatok. Nem lehet nem hallani, kivédeni képtelenség, fog-
lalkozni vele nem érdemes. Vagy mégis? Egy jól működő színházi struk-
túrában azonban az igazgatókat szokás cserélni és nem a társulatot –  
ez a legfontosabb. Ráadásul vezetőtársaim a Szegedi Nemzeti Színház 
társulatának meghatározó tagjai vagy volt tagjai.

Huszonöt éves színházi pályafutásom alatt sokféle igazgató típussal 
találkoztam. Számomra a leginkább követendő példa a nemrégiben  
elhunyt Korcsmáros György színházvezetői hozzáállása, amit testközel-
ből tapasztalhattam meg. Az általa vezetett Győri Nemzeti Színház igazi 
polgári értéket képviselő népszínház volt. Népszerű és kísérletező, prózai 
előadásaik elgondolkodtatóak és sikeresek, zenés produkcióik magas 
színvonalúan szórakoztatóak. Az ő ideje alatt komolyan jegyzett opera-
előadások is születtek Győrben. Egy vidéki nemzeti színház repertoár-
jának ehhez hasonló sokszínűségre kell törekednie, hiszen egy város,  
egy régió lakosságának ízlését kell (ki)szolgálnia, a nézők megtartása 
pedig továbbra is az egyik legfontosabb feladata a színháznak, föld-
rajzi helyétől függetlenül.

MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ

02

Kiket hoz magával? Minket megtart? Hozza a saját embereit! 
Mindenki tudja, hogy ő XY-nal szokott dolgozni.
Engem ő sosem szeretett.
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A nap 24 órájában hatnak ránk a hírek járványokról, háborúkról, föld-
részek átrendeződéséről, identitások eltűnéséről, a nők szerepéről, 
a hatalmi visszaélésekről. Kérdések, állítások, problémák, felvetések, 
amik hálóként fonódnak ránk, átszövik az életünket, a gondolatainkat.  
Ráadásul a filmek, a sorozatok vizualitása is hatalmasat fejlődött az el-
múlt években. Felveheti mindezzel a színház a versenyt? Tud újat mutat-
ni? A válaszom az, hogy mindenképpen. Való igaz, hogy a színház is úgy 
tud érdekes és érvényes maradni, ha a mára reflektál, mégis megvan  
az elvitathatatlan előnye, hogy emberek elevenítik meg a történeteket 
akkor és ott a nézők előtt, egyszeri és megismételhetetlen módon. Hiá-
ba nézem meg ugyanazt az előadást kedden és szerdán is, nem ugyan-
azt látom majd. A színészi játék az, ami olyan egyedi élményt nyújt  
a nézőnek, amivel a képernyő, de még a hírzaj sem veszi fel a versenyt. 

A drámairodalom klasszikusai, vagy az operaszerzők épp úgy, aho-
gyan a kortárs szerzők egy adott mában éltek és írtak. A válaszok,  
a kérdések ott vannak mindabban, amit létrehoztak. Nem akarok  
az lenni, aki mindezt megideologizálja, aki a színházat mágikus filter-
rel borítja be, aki azt hiszi: reformok, újítás, valami más kell. Szerintem  
az kell, ami jó. Az kell, amire a közönségnek igénye van. Az kell, ami van. 
És színház van. Mindegy, hogy a fővárosban, vagy vidéken, nemzeti vagy 
független. Mi a cél? Kortárs és a klasszikus darabok mellett kísérle-
tezni, csemegéket kínálni és új, friss közönségsikereket íratni, de leg-
főképpen a társulat adottságait kihasználni. Mindezt a közösségért,  
a közönségért, hivatásunkért. 

A műfaji változatosság mellett nagyon fontos a minőség. Akár  
a világ drámairodalmának egy remekét, akár egy zenés előadást veszünk 
elő, a ma emberéhez kell szóljon. És épp akkora igazság ez, amekkora  
közhelynek tűnik. 

Megváltoztak a színházbajárási szokások? Másképp veszik ma az em-
berek a jegyeket? A zenés a garantált siker? A kortárs ijesztő? Egy vi-
lágjárvány elmagányosít? Eltér a kultúra jelene mindattól, amit meg-
szoktunk? Bizonyára. Igen, nem, talán, nem tudom. Azt tudom, hogy 
egy színházi előadásnak három ideje van: amikor a drámát írták,  
amikor játszódik és amikor előadják, azaz a ma. Színházat mindig ma 
kell csinálni, a lehető legjobban, soha nem magunknak, de belőlünk  
kiindulva. Egyszerűen: jó színházat szeretnék csinálni. A Szegedi Nem-
zeti Színháznak messziről is felismerhetőnek, összetéveszthetetlennek 
és meghatározónak kell lennie, olyan egyedinek, mint a szegedi szalámi 
vagy halászlé.



De amiről nem szabad megfeledkezni az az, hogy a színházon  
belül a tervezhetőség mindennek az alapja. Óramű pontossággal kell 
összehangolni a művészek, a tárak, a műszak munkáját, hogy időben 
elkészüljenek a produkciók. Be kell tartani a határidőket, különben 
olyan csúszások következhetnek be, amik veszélyeztetik a hatékony  
munkát. Egy színházban létfontosságú, hogy minden terv szerint  
haladjon, hogy a dolgozók ne fussanak felesleges köröket, hogy legyen 
világos és hatékony kommunikáció, hogy mindenki mindig időben  
értesüljön mindenről. 

Úgy a történelem során, mint a kultúrában a “nagy dolgokat” csapa-
tok hozzák létre. Egyedül mit sem ér semmi. Közösségekért dolgozunk, 
közösségekben gondolkozunk. Első kőszínházi rendezésem1 próbái 
közben éreztem először, hogy ha megfelelő alapossággal készülök fel, 
és alázattal vagyok a munkatársaim felé, akkor büszkén és alkalmasan 
állhatok egy csapat élén, életkortól függetlenül. A vezető nem főnök, 
hanem irányadó, útmutató, kézfogó. Hogy a gondolkodásom jó, céljaim 
nem alaptalanok, az út, amire lépnék indokolt, Spindler Béla igazolta 
vissza, mondatai a csapatok vezetéséről mai napig fülembe csengenek.

Mikor a 2019-es évadban két nagyoperett létrehozására is felkértek, 
felkészülten és határozottan álltam a feladathoz. Úgy a Szegedi Nem-
zeti Színház Mágnás Miska című nagyoperettjében, mint a Debreceni 
Csokonai Színház Csárdáskirálynő című előadásában közel száz fő moz-
gatásáért feleltem és büszke vagyok arra, hogy nem csak a közönség 
örömét szolgáló előadásokat hoztunk létre, de mindezt jó hangulatban 
tettük. Álszentség lenne azt mondani, hogy a „színházasdiban” nincs 
ugyanannyi keserűség, sírás, pokoljárás, mint bármi másban. Érzelmi 
hullámvasút működtetni, megélni, elszenvedni is ezt a hivatást. De már 
tudom, lehet ezt úgyis csinálni, hogy ne az életünk múljon rajta, ellené-
re annak, hogy mégiscsak ez az életem. Feloldhatatlan anomália lenne? 
Nem az. 

“A színház nem életre-halálra van, 
hanem csak és kizárólag az életre.”
    Böhm György

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly
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A társulati színházban hiszek. A színház munka és hivatás, de még-
sem az élet. Azokkal tudok dolgozni, akik élik is az életüket, abból 
táplálkoznak, inspirálódnak. Akik azért dolgoznak, hogy éljenek és 
nem azért élnek, hogy dolgozzanak. Fontos lenne, hogy ehhez megfe-
lelő anyagi biztonságot tudjon nyújtani a színház. Azért is szeretném  
művészeinket még jobban képviselni, reflektorfénybe állítani, hogy 
érezzék megbecsültségüket, még többen ismerjék őket, film és sorozat 
szerephez jussanak. Mindezt nem csak azért, hogy több pénzük legyen, 
de új élményekkel gazdagodjanak, szakmai tapasztalatot szerezzenek. 

Két nagyon fontos dolgot szeretnék még itt megemlíteni, ami nélkül 
szerintem nem működik jól egy színház, de valószínűleg semmilyen 
közösség. Egyrészt az embereknek szükségük van a pozitív visszajel-
zésre, hogy megerősítést, inspirációt kapjanak a továbbiakra, másrészt  
a zökkenőmentes munkavégzéshez elengedhetetlen a megfelelő, tisz-
ta kommunikáció.

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ  
TÁRSULATA

03
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03.1   DRÁMATAGOZAT

A színészközpontú színházban hiszek. A Szegedi Nemzeti Színház-
nak olyan színészekre van szüksége, akik mindent tudnak. Helytállnak  
tragédiában, vígjátékban, zenés játékban, operettben, musicalben,  
fő- és epizódszerepekben is. Huszonhárom ilyen nagyszerű, min-
dent tudó művész van állományban a színháznál, de ez a szám mégis  
nagyon kevés ahhoz, hogy a Nagyszínházban és a Kisszínházban  
egyszerre folyhasson a munka. A társulatot bővíteni, a korosztályos hiá-
nyosságokat pótolni kell.

Évadonként 5 prózai bemutatót terveznék, ebből egy-két nagy  
közönségsikernek ígérkezőt a Nagyszínházban és három-négyet pedig 
a Kisszínházban mutatnánk be. 

A sokszínűségre törekvés jegyében:
• egy klasszikus vígjáték, 
• egy klasszikus magyar/külföldi dráma, 
• egy kortárs magyar/külföldi dráma 
• egy új, kifejezetten a társulat számára írt magyar dráma és
• egy kortárs vígjáték vagy igényes bulvár  

 bemutatására vállalkoznék.

A prózai előadások rendezésére számos vendégrendezőt, többek 
között Bezerédi Zoltánt, Guelmino Sándort, Hargitai Ivánt és Szabó K. 
Istvánt hívnám meg. Elkötelezett szándékom a pályakezdők, feltörekvő 
fiatal rendezők számára is lehetőséget biztosítani.

Az évadban még két gyermek- vagy ifjúsági bemutatót is tartanék 
a Nagyszínházban, arra törekedve, hogy a második ne prózai, hanem 
inkább opera- vagy tánc produkció legyen, esetleg musical. Mások mel-
lett Kolozsi Angélát kérném fel rendezni, hiszen már többször bizonyí-
totta, hogy nagyszerű gyermek- és ifjúsági előadásokat hoz létre.

A drámatagozat nagyszerű művészeire számtanék az operett  
és a musical produkciókban is.

A Szegedi Nemzeti Színház produkcióinak jelenléte a hazai és  
külföldi színházi fesztiválokon elengedhetetlen. Úgy reprezentációs, 
mint “turnéélmény”, csapatépítés szempontjából fontos előrelépésnek 
tartanám.
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Megválasztásom esetén a drámatagozat vezetésére Szilágyi Anna-
máriát kérem fel, aki a Szegedi Nemzeti Színház társulatának tagja, 
színművésze 2005 óta, azaz 18 éve. A város kedvence, számos szakmai- 
és közönségdíj tulajdonosa. A társulaton belül is nagy szeretetnek és 
megbecsülésnek örvend. Színházteremtő és színházszerető hozzáállá-
sát mi sem bizonyítja jobban, mint a Varsányi Anna író-dramaturggal 
közös A&A produkció, amelynek keretében hét saját előadást hoztak 
már létre. Közös próbaidőszakunk alatt megismerhettem emberi és 
szakmai hozzáállását is. Nem csak azt tartom fontosnak, hogy minden 
csapatban legyenek női vezetők, én Annamari energiáját tartom fon-
tosnak bármilyen csapatban. 

Olyan tagozatvezetőre van szükség, aki gazdája tud lenni a társu-
latnak, mert itt van Szegeden. Olyanra, aki napi szinten tud kapcsola-
tot tartani a művészekkel. Olyanra, aki jól ismeri a társulatot, és nem  
a távolból küld művészi instrukciókat. Tisztában van a társulatot érintő 
problémákkal, a társulat igényeivel, akikkel közösek az élményeik, és 
akivel bármit meg tudnak beszélni. 

Tagozatvezető: Szilágyi Annamária
A legfontosabbnak azt tartom,  

hogy egy olyan társulata legyen a színháznak, akikkel 
szakmailag magas színvonalú, szórakoztató, minden  
műfajt kielégítő előadások jöhetnek létre.

A színház egyszerre legyen modern és klasszikus, népszerű és kísérle-
tező. Azt a fajta sokszínűséget, amely Budapesten közel 50 színházban 
megtalálható, azt Szegeden két játszóhelyen kell biztosítani.

Minden korosztályra odafigyelve olyan műsortervet szeretnék  
kialakítani, amiben 5-99 éves korig mindenki talál számára meg-
felelő előadást. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az itt 
eltöltött idő alatt megismertem a közönség és a társulat igényeit.  
Ezeket kell összefésülni a szakmai szempontokkal. Igyekszem olyan 
repertoárt összeállítani, hogy valóban mindenki találhasson kedvére 
való előadást és emellett olyan kihívások elé állítsam a társulatot,  
hogy szakmailag ne az egyhelyben való toporgás jellemezze a min-
dennapjaikat.
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A társulat fejlődése szempontjából azokra a rendezőkre van szük-
ség, akik ismerik a színészeket, tisztában vannak a képességeikkel,  
a terhelhetőségükkel. Olyan szakmailag erős csapatot tudnak ko-
vácsolni, amely méltán kerülhet fel az országos színházi palettára.  
Természetesen olyan rendezőket is meg kell hívni, akik új látásmóddal 
gazdagítják a társulatot, legyen az egy pályakezdő, egyetemről kikerült 
fiatal tehetség vagy egy bölcs, tapasztalt, színházunkban még nem 
járt elismert alkotó. Ahhoz, hogy a meglévő és újonnan megszerzett 
tudásukról a színészek számot adhassanak, minden évben legalább 
egy olyan feladatot kell biztosítani számukra, amellyel kiteljesedhet-
nek művészi mivoltukban.

A színészeket folyamatos kondícióban kell tartani ahhoz, hogy  
terhelhetőek legyenek. Nem fordulhat elő olyan, hogy valakit évekig 
kispadra ültetek, majd belököm a mély vízbe, gondolván, hogy úgyis 
megoldja valahogy. A fordított helyzet sem szerencsés, hogy valaki éve-
kig főszerepeket játszik, majd nem adok számára megfelelő feladatot, 
mondván a többieknek is adni kell lehetőséget. Ezért bír számomra 
kimagasló jelentőséggel a szakmai odafigyelés, a felelősségvállalás.

Nem mehetünk el szó nélkül a művészek igényei mellett sem. Igen, 
a színészeknek vannak igényeik, amiket nem árt meghallgatni, véle-
ményezni, megbeszélni és a felmerülő problémákat orvosolni. Fontos, 
hogy őszinték legyünk az adott színésszel a szerepkörét illetően. Nem 
mindenki született főszereplőnek viszont mindenki számára meg kell 
találni a képességeinek megfelelő és méltó feladatot, hogy érezze, 
ugyanolyan fontos tagja a társulatnak, mint bármelyik kollégája. Szá-
momra nem létezik olyan dolog, amire ne lehetne megoldást találni. 
Lehet, hogy nem első nekifutásra fog megoldódni, sőt még varázsü-
tésre sem, de ha közösen gondolkodunk, akkor hamarabb eljuthatunk  
a megoldáshoz. Ehhez persze kell a bátorság, hogy merjenek az em-
berek beszélni a problémáikról, ne érezzék azt, hogy nem lehet el-
mondani a véleményüket, mert az esetleg az állásuk elvesztésével jár.

Nem elhanyagolható szempont a szerepkörök közötti váltás sem. 
Évek óta figyelmen kívül hagyják azt az amúgy is nehéz feladatot, 
amit az élet a kor előrehaladtával az emberre ró. A hétköznapokban 
is nagyon nehéz megbirkózni az öregedéssel, színpadon pedig még 
nehezebb. Ezért is fontos az átgondolt színészvezetés, mert így köny-
nyebben történhet meg az “átállás” az egyik szerepkörből a másikba.

Kimagasló jelentőséggel bír az idősebb korosztály megbecsülése, 
szakmai tudásuk elismerése. Számomra a jó vezető ismérve, hogy ho-
gyan bánik a tapasztalt, idősebb kollégákkal, milyen feladatokat talál 



SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly

15

számukra, hogy alkalmuk legyen a fiatalabb generációt tanítani, akár 
a puszta jelenlétükkel is. A színházcsinálás, szerepformálás könyvek-
ből nem tanulható, el lehet lesni a “nagy öregektől” és a tapasztalt 
rendezőktől.

A fiatal korosztály jelenléte is elengedhetetlen a színházban. Az álta-
luk képviselt frissesség, új látásmód, ambíció mindannyiunk számára 
kellő motivációval bírhat. Nyitottnak kell lenni az újra, mindamellett, 
hogy tiszteletben tartjuk a régi hagyományokat. Ennek az összehan-
golása nem bonyolult feladat, értő figyelemmel a generációs különb-
ségeket saját hasznunkra fordíthatjuk. Viszont nem árt, ha a fiatalok 
megtanulják a színházi rendet, mert kellő alázat nélkül nem érdemes 
belépni Thália templomába.

A színházi dramaturgról is nagyon kevés szó esik, pedig az ő mun-
kája, hozzáértése, műveltsége, intelligenciája elengedhetetlen a szín-
házban. Ő az, aki hidat képez az adott mű és az alkotók között. Segít 
abban, ha esetleg elakadunk a bonyolult barokk körmondatok világá-
ban, hogy könnyebben érthetővé tegye mind a művészek, mind a kö-
zönség számára. Színházunk jelenlegi dramaturgja öt nyelven beszél, 
ami igazán nagy jelentőséggel bír, mert olyan műveket is el tud olvas-
ni, amelyeket még senki nem fordított le magyar nyelvre. Megtalálhat 
olyan különleges színdarabokat, amit még senki nem játszott Magyar-
országon és a társulatban is kiosztható. Így máris egy olyan előadás 
jöhet létre, amit majd minden színház irigykedve figyelhet és a Szegedi 
Nemzeti Színház lehet az első, aki ismertté teszi országos szinten is.

A drámairodalom nem kényeztette el a színésznőket, úgyhogy meg 
kell találni azokat a darabokat, melyek képességükhöz, tehetségük-
höz méltó feladatot kínálnak. Egyedülálló az országban, hogy a szín-
háznak olyan dramaturgja van, akinek a művei évek óta rendszeresen 
bemutatásra kerülnek a Városházi Színházi esték keretén belül, illetve 
Budapest több színházában. Kihasználva ezt a lehetőséget szeretnénk 
a mi társulatunkra is íratni egyet.

Összehangolt munkára van szükség ahhoz, hogy mindenki hasz-
nosnak érezze magát. Motiválni nemcsak a fiatal korosztályt kell, min-
denkinek szüksége van tanulási és fejlődési lehetőségre.

A produkciók sikeréhez persze elengedhetetlen a szakmájuk iránt 
elhivatott emberekből álló háttérország, nélkülük a “csillogás” lehetet-
len. A színház működtetése, az előadások létrehozása csapatmunka, 
nem kizárólag a színészeken múlik egy mű sikeressége, mindennek 
tökéletesen kell működnie a “pincétől a padlásig” Elvárások akkor le-
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hetnek, ha biztosítottak a megfelelő munkakörülmények. Az embe-
reket meg kell becsülni, emberileg, szakmailag, erkölcsileg, anyagilag.  
Nem szabad kihasználni a színház iránti elhivatottságot. 

Fel kell állítania a színháznak a saját játékszabályait, amelyeket 
mindenkinek be kell tartania, legyen az világhírű rendező vagy kar-
bantartó. Ezért is nagyon fontos a Kollektív Szerződés létrejötte. A mű-
vészeti tanács megalakulásában aktívan részt vettem. Többféle szem-
szög, érv, ellenérv kell ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjon működni 
a színház. Szükség van egy kommunikációs csatornára a művészek 
és a vezetőség között, reménykedve abban, hogy ezzel sok konfliktus 
megelőzhető. 

A pandémia ideje alatt, kihasználva azt a lehetőséget, hogy fejlesz-
szem magam, elvégeztem egy kommunikációs, konfliktuskezelő, csa-
patépítő tréneri tanfolyamot. Az ott megszerzett tudást, hasznosítani 
tudom munkámban is. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Junior 
Akadémiáján tartok workshopot Munkaerőpiac és önismereti tréning 
címmel.

A hétfői színház mentes napokon is szeretnénk változtatni. Olyan 
különleges előadásokat hoznánk el a közönségnek Budapestről vagy 
más vidéki színházból, amelyekkel még több élményhez juttathatjuk  
a közönséget és színesíthetjük a palettánkat. Nem mellesleg a társulat 
művészeinek biztosítanánk lehetőséget arra, hogy önálló produkció-
kat hozzanak létre, melyeket a hétfői napokon a Kisszínházban illetve 
a Reök palotában lehetne a közönség elé vinni.

A Szegedi Tudományegyetem példáját alapul véve szorosabb 
együttműködést kell a testvérvárosokkal kialakítani, előadásokat hoz-
ni Szegedre, illetve külföldön szegedi előadást bemutatni, hogy minél 
szélesebb körben öregbíthessük városunk hírnevét.
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Az ifjúság: KOOPERÁLÓ

A Színházban jelenleg is működő színház-pedagógiai 
program, a Kooperáló, egy nagyon jó kezdeményezés, 
amelyet érdemes folytatni.  

Olyan tantermi előadásokat kell létrehozni, amely a diákok számá-
ra fontos társadalmi, morális kérdéseket, iskolai problémákat vet fel. 
Így tudunk segíteni a diákoknak és a pedagógusoknak abban, hogy 
könnyebben megküzdhessenek a hétköznapjaikat megkeserítő prob-
lémákkal. Amennyiben van rá lehetőség, érdemes még szélesebb-
re nyitni a kört és nemcsak az iskolákban jelen lenni, de akár már az 
óvodákban is. Fontos ugyanis minél hamarabb megismertetni a gye-
rekeket a kultúra világával. Ehhez kapcsolódóan célunk visszaállítani  
a gyerekelőadások bérletezését. Szoros együttműködésre van szükség 
az óvodapedagógusokkal, annak érdekében, hogy a színház valóban 
nevelő, ízlésformáló legyen már a legapróbbak számára is.

Szilágyi Annamária
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03.2 OPERATAGOZAT

A szegedi operajátszás fogalom, ha úgy tetszik márkanév.  
A Vaszy Viktor, és az ő örökségét továbbvivő Pál Tamás, Oberfrank Géza 
és Gregor József nevét sose felejthetjük el. Nehéz, de gyönyörű és izgal-
mas örökség.

A Szegedi Nemzeti Színháznak jelenleg hét magánénekese, három 
karmestere és egy korrepetitora van. Mind kiválóak a saját területükön. 
Többükkel volt szerencsém együtt dolgozni, a többieket pedig láttam 
és hallottam előadásokban. A színház magánénekesei remek énekesek, 
de nincsenek elegen, szükséges lenne bővíteni az állományt többek 
között a hangfaji hiány okán. A legfontosabb, hogy olyan feladatokkal 
kínáljuk meg őket, amik a fejlődésüket szolgálják.

Az énekkar nemcsak nagyszerű hangokból, hanem profi, jól mozgó, 
elhivatott, a színpadi előadásokhoz is jó készségggel rendelkező, több-
ségében diplomás operaénekes kollégákból áll. Ezt volt szerencsém  
a közös munka alatt megtapasztalni. Nem csak kisebb és nagyobb szó-
ló szerepek eléneklésére, hanem emberi eljátszására is alkalmasak. Az ő 
továbbképzésükre éppúgy szükség van, mint színészeinknek a trénin-
gezésére. Az ő esetükben is igaz, hogy olyan feladatokat bízzunk rájuk, 
amiktől fejlődnek és érzik, hogy fontosak a színház életében.

A magánénekeseknek és a kórus tagjainak támogatást nyújtanánk 
mesterkurzusokon való részvételre, illetve olyan mestereket hívnánk 
meg, akik helyben fejlesztenék őket.

A drámatagozathoz hasonlóan, az operatagozatot is arra ösztönöz-
zük, hogy hozzanak létre önálló esteket, kisebb koncerteket, melyeket 
a Kisszínházban vagy a REÖK palotában adhatnak elő. Akár kevesebb 
szereplős operacsemegék koncertszerű bemutatására is lehetőséget 
nyújtunk.

A Színház 13 főből álló tánckarának tagjai nem csak kitűnő művészek, 
de sokféle stílus ismerői, aminél nincs fontosabb egy olyan repertoárú 
színházban, amely minden műfajban szeretné kiszolgálni közönségét. 
Míg egyik nap keringőre, charlestone-ra vagy néptáncra van szükség 
egy nagyoperett előadásnál, addig másnap modern stílusban bűvölik 
el egy musical- vagy klasszikus balettel egy operaelőadás közönségét. 
Nyilván a fejlődés és továbbképzés itt is nagyon fontos. Ezért érdemes 
lenne még több kurzust szervezni a karnak, ahol többféle táncstílus-
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sal találkozhatnak, sokféle mesterrel dolgozhatnak együtt. Nagyszerű, 
hogy létrejött a saját egész estés előadásuk, a Peron-swing, amelyben 
bizonyíthatták rátermettségüket. A jövőben még több hasonlóra lenne 
szükség. Ezért megkerestem Lőcsei Jenő koreográfust, aki évekkel ez-
előtt mesélt a Pinokkió című táncjáték tervéről, amit Kocsák Tibor ze-
neszerzővel és Kutszegi Csabával találtak ki. Örömmel venné, ha a tánc-
játék ősbemutatója a Szegedi Nemzeti Színházban a Tánckarral jönne 
létre. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben a Szegedi Nemzeti Színház nem 
kockáztathat. Miközben mégiscsak közszolgálati feladata például ope-
rát játszani. Bármilyen fájdalmas, ez azonban ráfizetés, hiszen egy opera 
előállítása a legköltségesebb vállalás egy színházban. A Magyar Állami 
Operaházzal tervezett együttműködés segítség lehet abban, hogy 
igényes és látványos opera előadásokat nyújthassunk nézőinknek 
úgy, hogy a produkció bekerülése töredéke legyen az eddigieknek.

A zenés színházi műfajok így képviselnék magukat egy évadban:
• három-négy opera bemutató,
• egy musical vagy zenés játék,
• egy operett vagy daljáték.

Mint már említettem, törekednék arra, hogy a gyermek- és ifjúsági 
bemutatók közül egy az opera vagy a tánc műfajából kerüljön ki, hogy 
ezzel is színesítsük a fiatal nézőink ízlését.

Az operák, operettek és musicalek színpadra állítása különös képes-
ségeket vár el a rendezőktől. Böhm György, Horváth Illés, Juronics Ta-
más, Kovalik Balázs, Somogyi Szilárd, Szente Vajk, Szinetár Miklós neve 
garancia a minőségre. Mások mellett még Kováts Kriszta, Kálloy Molnár 
Péter és Toronykőy Attila rendezői jelenlétére mindenképpen számítok.

A színház állományában lévő nagyszerű karmestereink mellett az 
operett és musical előadásokat Makláry László, operákat pedig elsősor-
ban Pál Tamás, valamint olyan országosan elismert kiváló szakemberek 
vezényelnék, mint például Kesselyák Gergely, Cser Ádám vagy a Kolozs-
vári Magyar Opera vezető karmestere, Jankó Zsolt. 

Szerencsére a Tánckar vezetője, Hajdu Anita kiváló koreográfus is.  
A nemzetközi hírű Lőcsei Jenő mellett még a két szegedi születésű ko-
reográfus hölgy, Barta Viktória és Szkáli Edina munkájára is számítok. 

A zenés előadásoknál olyan profi díszlet- és jelmeztervezők munkájá-
ra számítok többek között, mint például Túri Erzsébet, Szendrényi Éva, 
Pattantyus Dóra és a fiatal Széll Tímea.
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László Boldizsár a hazai operaélet egyik legismertebb tenorja. A ze-
nei világ számos szegmensében kipróbálta már magát a könnyűzené-
től a klasszikus zenés színházi műfajokig. Tanult trombitálni, majd az 
éneklésben és a színházban találta meg önmagát. 1995-ben alapító tag-
ja, majd 2008-ig vezetője volt a Cotton Club Singers együttesnek, amely 
2009-ben, kilépése után oszlott fel. 2008-ban a Szegedi Nemzeti Szín-
házban kezdődött operaénekesi karrierje. Azóta a Magyar Állami Ope-
raház mellett az ország és a világ jelentősebb operaházaiban és kon-
certtermeiben is rendszeresen énekel. Örök útkereső, rengeteg ötlete 
van, és ismeri nemcsak a hazai, de a világ operaéletének legismertebb 
szereplőit. Személyében egy ízig-vérig zenei ember, elkötelezett moti-
vátor lenne az Operatagozat vezetője.

Tagozatvezető: LÁSZLÓ BOLDIZSÁR
 Szeged mindig is a második otthonom-

nak számított, mivel ide született mindkét lányom, sőt az 
unokám is. A Cotton Club Singers befejezése után, az el-
múlt 14 év alatt anyaszínházammá vált a Szegedi Nemzeti 
Színház. A késztetés mindig megvolt bennem, hogy egy jó 
csapattal mi mindenre is lehet képes ez a társulat. Peller 
Károllyal körülbelül egy évvel ezelőtt egy beszélgetés során 
bebizonyosodott, hogy most jött el az idő, és az a főigazga-
tó, aki mögé beállnék operatagozat-vezetőnek Szegeden. 
Ebben a pozícióban nem tudom elképzelni magam sehol 
másutt, csak Szegeden, és csak ezzel a csapattal. 

 
A Szegedi Nemzeti Színházat az ország második operaházaként is 

szokták emlegetni, és erre a címre méltán rá is szolgált az intézmény. 
A színház folyamatos, nagy múltú együttműködése az országosan is 
elismert Szegedi Szimfonikus Zenekarral, valamint a Szegedi Tudo-
mányegyetem Zenetudományi karával szilárd alapot biztosított  
a komoly operajátszás alapfeltételeinek megteremtésére.

Az opera mindig is a legköltségesebb műfajnak számított, ezért  
az évi három operabemutatóval (15-20 évvel ezelőtt ez a szám jóval 
nagyobb volt) sokkal többet vállalt a Szegedi Nemzeti Színház, mint a 
többi vidéki teátrum. 2023-tól ez a vállalás az energiaárak ismert emel-
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kedése miatt szinte lehetetlen feladatnak bizonyul. Ezért kerestük meg 
együttműködési szándékkal a Magyar Állami Operaház főigazgatóját. 

A fővárosi intézmény évente akár négy különböző, korábban bemu-
tatott operaelőadást bocsát rendelkezésünkre díszlettel, jelmezzel, és 
rendezési jogokkal együtt önköltségi áron. Az Operaház repertoárja 
olyan rendezők kiváló munkáiból áll, mint például Szinetár Miklós, Ko-
valik Balázs, Szabó Máté, Szikora János, illetve számos élvonalbeli kül-
földi művész. 

Arról is biztosítottak bennünket, hogy az előadások megvalósításá-
hoz az Operaház kötelékébe tartozó művészeket is felkérhetjük azokra 
a szerepekre, amelyeket nem tudunk a szegedi társulatból kiállítani. 
Az együttműködésnek köszönhetően nem csak az operatív feladatok 
kivitelezése válik egyszerűbbé, de jelentős gazdasági megtakarítást 
is jelentene anélkül, hogy a művészi színvonalról le kellene mondani.  
Ez a megtakarítás azt eredményezné, hogy saját, szegedi opera pro-
dukció is kiállíthatóvá válna. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok keretén belül bemutatott opera pro-
dukciók eddig nagy költségvetéssel, de mindig csak a fesztiválra jöttek 
létre, és maximum két alkalommal kerültek a nézők elé. Mi, az eddigi 
gyakorlattól eltérően, az újonnan bemutatott szabadtéri opera pro-
dukciót is úgy terveztetnénk meg, hogy az beilleszthető legyen a Sze-
gedi Nemzeti Színház következő évi repertoárjába. A nyáron megva-
lósuló produkció fesztivál-szereposztásban, – azaz a főbb szerepekben 
nemzetközi sztárokkal és szegedi művészekkel kiegészülve – a kőszín-
házba költözése után saját nagyszerű énekeseink előadásában lenne 
látható. 

Különleges színháztörténeti pillanata lehet a Szabadtéri 2024-es 
évadának Verdi: Aida című nagyoperájának előadása Sümegi Eszter-
rel és Komlósi Ildikóval a főszerepben. A két művésznő ennek az elő- 
adásnak az alkalmával búcsúzna el ettől a két csodálatos szereptől,  
és erről együttműködési nyilatkozatban is biztosítottak minket. 

 
 

László Boldizsár
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Ritka, hogy egy színház olyan kiváló énekes, színész, énekkari és tánc-
kari állománnyal rendelkezik, amely megállja a helyét a nemzetközi pi-
acon. Vétek mindezt nem kihasználni. Mivel jelenleg nincs olyan elad-
ható operett produkció az országban, amely minőségileg, az előadás 
hosszában és szállíthatósági szempontból is megfelelne egy külföldi 
partner számára, elengedhetetlennek tartom olyan produkciók lét-
rehozását, amelyek megjelenhetnek a nemzetközi piacon. Erre nincs 
alkalmasabb a hungarikumnak számító magyar operettnél, amely  
a legkiválóbb kulturális exportcikkünk volt valaha, és lehetne újra.

Megbízásom esetén zenei vezetőnek Makláry László Érdemes és Ki-
váló művészt kérném fel. Számomra vitathatatlan, hogy ő a magyar ze-
nés színházi szakma legkiválóbb karmestere. 

Makláry László “hazaérkezik” Szegedre, hiszen itt végzett a szegedi 
Zeneművészeti Főiskolán, majd Vaszy Viktor vette a szárnyai alá. Itt töl-
tött évei alatt számos opera és operett produkciót irányított. Majd 40 
évig volt a Budapesti Operettszínház főzeneigazgatója. Rengeteg ma-
gyar és nemzetközi színházban tanított be és dirigált különféle musical 
és operett előadásokat. 

ZENEI vezető: MAKLÁRY LÁSZLÓ
A nemzeti státusz megkívánja, hogy  

a szegedi operajátszást visszaemeljük arra a színvonal-
ra, amit Vaszy Viktor neve fémjelzett. Ugyanezt a szigo-
rú minőségi elvet követjük akkor is, ha operettről, illetve 
musicalről van szó. Nem csak a közönségsiker, az eladott  
jegyek száma miatt fontos ezeket a zenés műfajokat kép-
viselni egy vidéki nemzeti színházban, hanem azért, mert  
kötelességünk is. 

A magyar operettjátszás hungarikum. Büszkének kell lennünk rá, 
hogy van egy olyan zenés színházi műfaj, mint az operett, aminek ha 
felcsendül egy slágere a rádióban vagy a televízióban, akkor mi ma-
gyarok jutunk eszébe a világon bárkinek.
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Kétféle stílus jellemzi az operett előadásokat ma: a múzeumi és a mo-
dern. A múzeumi, amikor úgy akarnak operettet játszani, ahogyan 100 
évvel ezelőtt. Eredeti szövegkönyvet hisznek aktuálisnak, annak vicceit 
mainak, bonmot-jait hitelesnek. Nem segíti ezt az sem, hogy eszköz- és 
lehetőség hiányában így az előadók is csak vicceskednek, aranyoskod-
nak, vagyis: operetteskednek. Ez nem operett. Ez csak múltidéző hakni. 

És milyen a modern? Szakadt farmernadrágban, mobiltelefonnal 
egy metróaluljáróban szaladgáló, énekelni nem tudó fiatalok perfor-
mansza, akik trágár szavakkal aktuálpolitikára utalgatva próbálják 
véresen komolyan venni magukat. Ezért mi egy harmadik utat vá-
lasztanánk, hiszen modern soha nem a szó eredeti értelmétől lesz egy 
előadás, hanem annak értelmezésétől és hatásától. Az utaknál is fon-
tosabb azonban, hogy az operettet tisztelni kell.  Tiszteletben tartani, 
amit az alkotók szerettek volna vele elérni: a hatást. 

Mi az operett célja? Hogy a szerelem ezer arcát megmutassa, csip-
kelődjön a politikai elittel, gúnyolódjon a sztereotípiákon, kifigurázza 
a különböző társadalmi osztályok szereplőit, sírva-vígadjon, de legfő-
képp az, hogy szórakoztasson. Nem akkor tiszteljük, ha mint egy mú-
zeumi tárgyat mutogatjuk. Az operett esetében is komolyan kell venni, 
hogy a színház a ma emberének szól, mai színházi hatásokkal az ere-
deti szerzői szándék tiszteletben tartásával. Ezt pedig úgy érjük el, ha 
a darabok eredeti kereteit megtartjuk, az átdolgozáskor visszanyúlunk 
a gyökerekhez, ugyanakkor lényeges, hogy az operettek előadásmód-
ja, látványvilága, kiállítása, koreográfiai megoldásai, sőt, zenei tem-
pók megválasztása is a mai kor színházi követelményeinek – életszerű, 
konfliktus gazdag, színházilag, zeneileg magas színvonalú előadásnak 
– és ne a múlt színházi irányzatainak feleljen meg. 

Fontos, hogy a Szegedi Nemzeti Színháznak legyen fiatal, új gene-
rációs primadonna és bonviván, valamint átütő népszerűségű táncos-
komikus és szubrett sztárja, mert nélkülük nem létezik igazi operett, 
ahogy igazi musical sikert is akkor tudunk bemutatni, ha annak sztár-
jait tombolva ünnepli a közönség. Sokan úgy gondolják, hogy a mu-
sicalnek, mint zenés színházi műfajnak egyetlen célja csak a tömeg-
szórakoztatással járó sok jegy eladása. Miközben, – akár csak eredeti 
szándéka szerint az operett, vagy az opera – társadalmi mondanivalót 
és értékes irodalmi témákat dolgoznak fel a “könnyű műfajok” is mai 
zenei megoldásokkal. 
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Háromféle musical típusból válogatunk majd: klasszikus musicalek, 
új Broadway musicalek, saját megrendelésre készített új magyar musi-
calek. A klasszikus Broadway, West End, európai és magyar musicalek 
sora rengeteg olyan címet tartalmaz, amelyek azonnal megtöltenek 
egy nézőteret. A szelekció alapját a szórakoztatva nevelés szempont-
ja határozza meg. Irodalmi alapú, történelmi eseményhez kapcsolódó, 
de mindenképp a társulatra formálható, a szegedi közönség igényei-
hez alkalmazkodó musicalekere van szükség. 

Nem titkolt szándékunk egy “nagy Broadway-siker”, egy előadás, 
amely több éven át műsoron lehet. Végül, de nem utolsósorban sze-
retnénk új magyar musicaleket íratni, elsősorban az ifjúsági irodalmi 
művekből válogatva alapanyagot hozzájuk, nem csak ifjúsági progra-
munkat kiegészítve ezzel, de a nemzeti státusznak is megfelelve.

Makláry  László
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Kinevezésem esetén vezető karmesternek a Liszt Ferenc-díjjal, Ma-
gyarország Kiváló Művésze díjjal, a Magyar Érdemrend középkeresztjé-
vel, Szeged Kultúrájáért díjjal kitüntetett Pál Tamást, a Szegedi Nemzeti 
Színház Örökös Tagját kérném fel. Vitathatatlan, hogy ő a szegedi ope-
raélet élő legendája.

VEZETŐ KARMESTER: PÁL TAMÁS
A Szegedi Nemzeti Színház opera- 

társulata egész története során jelen tudott lenni a magyar 
operaélet élvonalában, s ezen felül lépést tudott tartani – 
néha a fővárost is megelőzve – az operajátszás nemzetközi 
trendjeivel is. 

Szegeden – talán épp a vidék speciális helyzetéből kiindulva – Vaszy 
Viktor kezdett hozzá Magyarországon először a repertoár bővítéséhez, 
s ezt az ő nyomdokain sikeresen folytatták a társulat későbbi vezetői. 
Nem maradt le Szeged az úgynevezett rendezői színház törekvései-
nek honosításában sem, mi több ezen belül olyan közönségbarát elő- 
adásokat hozott létre, mint Verdi Boccanegrájának az eredeti rende-
zői példány alapján való színrevitele, vagy a fenti szerző Ernanijának  
különleges, a mű korának festészetével összefonódó előadása.

Úgy hiszem, Szeged operai jövőjének most is az a záloga, ha veze-
tői az elődökhöz hasonlóan el tudják kerülni a provincializmust, s ezt 
úgy teszik, hogy műidegen, álművészi törekvésekkel nem idegenítik 
el a közönséget. Ami a provincializmust illeti, meggyőződésem, hogy 
egy teljesen hagyományos előadás is lehet magas színvonalú, ezt  
viszont csak jól szervezett, nyugodt munkával lehet elérni. Kívülről nem 
látszik, hogy egy több tagozatú színházban milyen hatalmas feladat 
eme nyugodt munka feltételeinek megteremtése, s néha a színházon  
belül sem világos mindenki előtt, hogy egy operaprodukció létrejöt-
téhez milyen speciális körülmények szükségesek. Csapatunk minden 
tagja tapasztalt színházi szakember, s éppen ezért biztos vagyok ben-
ne, hogy a szegedi opera jövője jó kezekbe kerül.

A színházban a legfontosabb a színész, az operában az énekes.  
Jó hírünk onnan is ered, hogy serényen kutattunk és bátran próbálkoz-
tunk. Ennek meg is lett az eredménye, a mai magyar operaélet jelen-
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tős énekeseinek sora kezdte pályáját Szegeden. Ez azzal az előnnyel is 
jár, hogy azok az énekművészek, akik nálunk kezdtek, szívesen jönnek 
vissza hozzánk. Mármint, ha hívjuk őket. Meg fogjuk erősíteni az utóbbi 
időben meglazult kapcsolatainkat, s kitűnő saját társulatunkon kívül 
rájuk is számítunk.

Oda fogunk figyelni a Szegedi Egyetem Zeneművészeti Karának 
vizsgáira és a Simándy énekversenyre, hátha találunk még egy Kiss 
Andrást, vagy Kálnay Zsófiát. Felújítjuk a májusi operai próbaéneklé-
seket, hiszen ezek sem voltak eredménytelenek, László Boldizsár egy 
ilyen próbaéneklés alkalmával köszönt be a magyar operaéletbe.

Szerencsés lehetne, hogy – Gregor József múlhatatlan emlékére  
támaszkodva – a színház vígopera-verseny megrendezését kezdemé-
nyezze a fenntartó segítségével.

A Szabadtéri Játékokkal kapcsolatban: korrepetitorként fiatalko-
romban végigdolgoztam jó néhány Bánk bán produkciót a Szabad-
térin. Akkoriban a Nádasdy-féle verzió ment, fel sem merült, hogy ez  
a zseniális átdolgozás hamisítás lenne. Már szegedi zeneigazgatóként, 
1975-ben, első karmesteri produkcióm a Dóm téren szintén a Bánk bán 
volt. Később is többször elvezényeltem, valahányszor műsorra került 
szegedi éveim során. Jött a 2001-es Bánk bán film, annak is én vagyok 
a karmestere. Nemhogy megunnám, egyre jobban szeretem, s biztos 
vagyok benne, hogy a Szabadtéri közönsége sem unná meg, akkor 
sem, ha minden évben műsorra tűznénk. 

Az újabb kori operák közül nem könnyű kiválasztani azt a néhányat, 
amely értéket hordoz, s egyben a közönség érdeklődésére is számíthat. 
Nézőink biztos szeretettel fogadják, ha felújítjuk Vántus István szegedi 
komponista főművét, a Móra Ferenc regénye alapján készült Aranyko-
porsót. A szerzők közt válogatva szándékunkban áll felvenni a kapcso-
latot Fekete Gyulával és Vajda Jánossal, akik kétségen kívül az utóbbi 
évtizedek legjelentősebb operakompomponistái.

Végezetül vigyázni fogunk, hogy kapcsolatunk a velünk legszo-
rosabban együttműködő Szegedi Szimfonikus Zenekarral zavar-
talan legyen, hiszen nélkülük nincs operaelőadás. Meg fogunk tenni 
mindent, hogy bérleti koncertjeik alkalmával igazán otthon érezzék  
magukat színházunkban.

Pál Tamás  
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GREGOR JÓZSEF OPERASTÚDIÓ

A Szegedi Nemzeti Színházban 1990-1995 között  
működött a Vaszy Viktor Opera Stúdió Sinkó György  
és Berdál Valéria vezetésével. Az ide jelentkező fiatal,  
pályakezdő énekesek, – akár az egyetemi tanulmányaik 
mellett – a színház falai között olyan gyakorlati képzésben  
részesülhetnek, amely csak színházi körülmények között  
elsajátítható.

Az Opera Stúdió adna helyet a Színház kötelékébe tartozó színé-
szek, magánénekesek, illetve énekkari művészek hangképzésére.  
A stúdió növendékeinek kiemelt fontosságú feladata lesz a szege-
di nyugdíjas otthonoknak szánt – akár havi rendszerességű – zenés  
műsorok biztosítása. Ehhez akár színház prózai tagozata is csatlakoz-
hat a fiatal pályakezdő színészek irodalmi estjeivel.

A gyakorlati tudás megszerzését, a színházi közlekedés megtanítá-
sát épp olyan fontosnak tartjuk, mint magát az utánpótlás nevelést. 
Ezért szeretnénk létrehozni a Gregor József Opera Stúdiót, amelynek 
vezetését Pál Tamásra bíznánk. Helyetteseként Vajda Júliára számí-
tunk, olyan további mesterek közreműködésével, mint Bátki Fazekas 
Zoltán, Andrejcsik István, Szitás Mariann és Rákai András.

A Gregor József Opera Stúdiót akár a nagy múltú Gregor József  
Alapítványon keresztül üzemeltetnénk. 

László Boldizsár  
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03.3 SZEGEDI KORTÁRS BALETT

Pataki András és Juronics Tamás irányításával országosan, sőt 
a nagyvilágban is ismert együttes nem része a színház intézmé-
nyi kötelékének, teljes önállósággal végzi művészeti munkáját,  
beleértve saját műsorpolitika tervezését is. Színpadi próba- és játék-
rendjét ugyanakkor a színházzal közösen alakítja ki, részint a színház 
műsora, részint az együttes vendégjátékainak figyelembe vételével.  
Évadonként általában két bemutatót tartanak, egyiket a Nagyszínház-
ban, másikat a Kisszínházban.

Az együttes finanszírozásában Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Szegedi Nemzeti Színház költségvetésén keresztül vállal 
szerepet. Az önkormányzati támogatásról a színház és a Kortárs Balett, 
mint felek, együttműködési megállapodásban rendelkeznek. 

Elkötelezett rajongója vagyok Juronics Tamás munkájának és tár-
sulatának. A Szegedi Nemzeti Színház és közönsége büszke lehet arra, 
hogy évek óta olyan produkciókat láthatnak Szegeden, amiket a világ 
minden táján óriási sikerrel ünnepelnek.
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03.4 MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK

A pályázatokban kevés szó esik a műszaki és adminisztratív dolgo-
zókról, ami azért hiba, mert az, hogy nélkülözhetetlen szereplői egy 
színház társulatának, nem közhely. Nélkülük tényleg nincs színház, szó 
szerint nincs rivaldafény, könyvelés, díszlet, jelmez vagy épp közönség. 

Akkor jó egy színház, ha minden dolgozójának fontos a siker, és az 
előadásokat sajátjának érzi. Szeretem, amikor a bérszámfejtő bekuk-
kant az ebédszünetében a próbára és egy kicsit ott ragad, vagy amikor 
a szabadnapos műszakos megnézi az előadást. Olyan színházat érde-
mes csinálni, ahol a színház egyetlen munkavállalójának sem okoz gon-
dot előadást ajánlani egy rokonnak.

A műszaki dolgozók túlterheltségét is lehet csökkenteni azzal,  
ha szervezési és egyeztetési kérdésekben mindig kikérjük a tárak  
vezetőinek véleményét. Valamint, a műszaki dolgozók tehermentesíté-
sének érdekében törekednék a kis blokkosítás rendszerére (3-6 azonos 
előadás egymás után). Ez nem csak a költségeket csökkenti, de művé-
szi szempontból is előnyösebb. Színészként magam is tudom, milyen  
benne lenni egy szerepben és nem csak két-három hetente felidézni. 

A Szegedi Nemzeti Színház műszaki dolgozói mind a szakmájuk  
kiválóságai közé tartoznak. Az időszakosan felmerülő szakemberhiányt 
felnőttképzéssel pótolnánk. Felvettük a kapcsolatot a Szent György 
Hang- és Filmművészeti Technikummal, valamint a Kodolányi János 
Egyetem Hangosító felnőttképzési programjával. Az együttműkö-
désekkel a Szegedi Nemzeti Színház gyakorlati képzési helyszínévé  
válhatna a hang- és fénytechnika, valamint színházi szcenika iránt  
érdeklődő hallgatók számára.
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Szeged város összevonással kapcsolatos gazdasági céljai egyértelműek 
– a két szervezet infrastrukturális egymásrautaltságában a szinergiák 
összehangolása:

• a kőszínház számára is használhatóak legyenek  
a Játékok modern technikai eszközei 
(korábban 9 hónapig a raktárakban pihentek, csak nyáron dolgoztak)

• a nyári játékok számára megnyíljon a színház- 
épületek, próbatermek használatának lehetősége  
(korábban bérleti díjért használhatta)

• a Szabadtéri extra bevételeinek visszaterelése  
Szeged kulturális életébe  
(nonprofit jellege miatt nem volt osztalékfizető, nyereségét felélte) 

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

04
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Az összevonás művészi céljai is egyértelműek, hiszen jelzésértékű, 
hogy az összevonás után a szervezet neve és jogi formája a Színházét 
kapta örökül. Korábbi összevonásnál a két színházi profil neve azonos 
súllyal jelent meg az egyesült elnevezésben. Nyilvánvaló fenntartói 
szándék tehát, hogy ezzel az összevonással a Nemzeti Színház alá tago-
zatként soroljon a szabadtéri. Mindennek természetesen művészetszer-
vezési konzekvenciái vannak, amelyekkel számolni kell az intézmény 
vezetése során.

Olyan műsort állítanánk össze, olyan címekkel és olyan sztárokkal, 
amire biztos, hogy fizetőképes kereslet van, így növelnénk az előadás-
számot és a bevételt.

A Szegedi Szabadtéri Játékok mindkét játszóhelyével a Szegedi Nem-
zeti Színházhoz tartozik, de mégis egy különálló arculat. A Szegedi Sza-
badtéri Játékok egy egész országot, sőt a Kárpát-medence magyar 
anyanyelvű lakosságát szolgálja ki. Talán még szélesebbre nyitható az 
olló az opera és tánc produkciók tekintetében. 
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04.1 DÓM TÉRI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

A Dóm téri játszóhely színháztörténeti jelentőséggel bír, hiszen Ma-
gyarország legrégebben működő, legnagyobb szabadtéri játszóhelye. 
Az eleinte szinte csak operát és prózát játszó Szabadtéri mára sokszínű 
fesztivállá nőtte ki magát, amelyben a táncjátékok, szimfonikus koncer-
tek és az operettek mellett az egyik legnépszerűbb műfaj, a musical 
is helyet kapott. A műfaji sokszínűségen nem kívánunk változtatni. Az 
előadásokat fesztivál-szereposztásban, hazai sztár művészek és világsz-
tárok meghívásával kívánjuk megvalósítani.

A Dóm téri Színpad az ország legnagyobb operaszínpada. Az itt be-
mutatott előadásoknak különlegesnek kell lenniük. Egyrészt a szerep- 
osztás és a megvalósítás szempontjából, másrészt az egyszeri és 
megismételhetetlen élmény miatt. Ilyen operai különlegesség lehet  
Sümegi Eszter és Komlósi Ildikó szerepbúcsúja Aidatól illetve Amneris-
től, valamint az augusztusra tervezett különleges operagála a világhírű  
Ramon Vargas közreműködésével.

Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének 1924-ben volt az ősbe-
mutatója. A 100. évfoldulóra egy igazi nagyformátumú előadást terve-
zünk magyar operettsztárok és szegedi művészek közreműködésével.

A legsikeresebb musical napjainkban a Pál utcai fiúk. A Vígszínház 
vezetősége partnerünk abban, hogy a népszerű előadás végre látható 
legyen a Dóm téren. 

2024-ben lesz a 40. évfordulója, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékokon 
bemutatták az István, a király című legendás rockoperát. Ebből az alka-
lomból műsorra tűzzük újra a művet. 

2024 nyarára tervezzük a Csárdáskirálynő, a balett című koproduk-
ciós táncmű ősbemutatóját három nagy balett együttes (Győri Balett, 
Pécsi Balett, és a Szegedi Kortárs Balett) összefogásával, Kálmán Imre 
zenéjére és Juronics Tamás koreográfiáival.

2025-ben lesz Szörényi Levente 80. születésnapja, ezért erre az alka-
lomra is szeretnénk valami különleges koprodukciót létrehozni.

Szeretnénk nyitni a könnyűzene irányába is, ezért egy olyan világszin-
ten is ismert produkció meghívását tervezzük, amelyik a VeszprémFest 
palettáján már korábban sikert aratott. Az ő segítségükkel, nem csak  
a koprodukciós együttműködéseket tudjuk bővíteni, de olyan nagy ne-
vek is előfordulhatnak Szegeden 2024-2028 között, mint Norah Jones, 
Diana Krall, vagy a Pink Martini.
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04.2 ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK

A színes nyári programban a fővárosi és vidéki színházak vendég pro-
dukciói ugyanúgy feltűnnének, mint a különböző országosan is ismert 
előadók, együttesek koncertjei műfaji korlátok nélkül. Terveink szerint  
a Szegedi Nemzeti Színház nagysikerű produkciói is megjelennek majd 
a ligetben, illetve az évad eleji premierek előbemutatóit is ott tarta-
nánk. A Dóm tér és az Újszegedi Szabadtéri programját úgy alakítanánk  
ki, hogy a különböző műfajok szerelmesei megtalálják a kedvükre való 
előadást.

Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon elindítanánk egy évadokon átíve-
lő sorozatot, amelyben élvonalbeli előadók, együttesek olyan program-
jai jelennének meg, amelyek kifejezetten ide készülnek. Terveink között 
van olyan ismert előadók közös koncertje is, akik még soha nem álltak 
pályájuk során közösen színpadon.

Törekedni fogunk arra is, hogy az Újszegedi Szabadtéri Színpadon 
évente egy alkalommal a Szegedi Nemzeti Színház kórusának énekmű-
vészei és táncművészei önálló produkciójának is teret adjunk.

A kiszámíthatatlan jövő biztosítéka lehet az Újszegedi Színpad, amely 
kiválóan képes helyettesíteni a kőszínházat. A jelenlegi energiaválság 
okozta zárás jó példa arra, hogyan lehet a bérletes előadásokat a nyárba 
“forgatni”, – köszönhetően a nagyobb nézőtérnek – még kevesebb előa-
dás megtartásával is. (Az Újszegedi Színpad befogadóképessége dup-
lája a Nagyszínháznak és közel négyszer akkora, mint a Kisszínházé). 
Vis major esetén nem csak hatékony átstrukturálást jelenthet mindez,  
de spórolás közben a nézőközönség bevezetődik az “új” helyszínre. 
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2023-24-es évad – Szegedi Nemzeti Színház
 

NAGYSZÍNHÁZ 
 
Agatha Christie: ÉS MÁR SENKI SEM… (krimi)  

Giacomo Puccini: TURANDOT (opera) 

ifj. Johann Strauss: A CIGÁNYBÁRÓ (operett) 

Lionel Bart: OLIVÉR! (családi musical) 

Carlo Collodi - Kocsák Tibor - Lőcsei Jenő - Kutszegi Csaba: PINOKKIÓ  
(táncjáték - gyerekeknek) 

Belinszky Zoltán - Gulyás Levente - Varga Viktor: HOLLE ANYÓ (mesejáték)

SZEGEDI KORTÁRS BALETT bemutatója 
 

KISSZÍNHÁZ
Carlo Goldoni: A CHIOGGIAI CSETEPATÉ (vígjáték) 

Szabó Magda: AZ AJTÓ (próza)

Gaetano Donizetti: SZERELMI BÁJITAL (opera)

Székely Csaba: BÁNYAVAKSÁG (dráma)

Varsányi Anna: A TÁRSULAT SZÁMÁRA ÍRT ÚJ MAGYAR DRÁMÁJA - 
ŐSBEMUTATÓ (próza)

SZEGEDI KORTÁRS BALETT bemutatója
 
Ezeken felül az előző évadok sikereiből továbbjátszások lehetnek mindkét játszóhelyen.

ÉVADTERVEK

05
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2024-es évad – Szegedi szabadtéri játékok
 

DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD 
Giuseppe Verdi: AIDA (opera) 
 Sümegi Eszter és Komlósi Ildikó szerepbúcsúja 

Szörényi Levente - Bródy János: ISTVÁN, A KIRÁLY (rockopera)
 A Szegedi Szabadtéri Játékok bemutatójának 40. évfordulója

Kálmán Imre: MARICA GRÓFNŐ (operett) - 100 éves az ősbemutató 
 A Szegedi Nemzeti Színház produkciója sztárfellépőkkel kiegészülve

Dés László - Geszti Péter - Grecsó Krisztián: PÁL UTCAI FIÚK (musical)
 A Vígszínház vendégjátéka

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, A BALETT
 A Győri Balett, Pécsi Balett, és a Szegedi Kortárs Balett koprodukciója

ÜNNEPI OPERAGÁLA - Sztárvendég: RAMON VARGAS 

ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD 
Richard O’Brien: ROCKY HORROR PICTURE SHOW (musical)
 Ivan & The Parazol közreműködésével

Vajda Katalin: LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK (zenés játék)

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ MAGÁNÉNEKESEINEK KONCERTJE

A TÁNCKAR ÖNÁLLÓ PRODUKCIÓJA
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TOVÁBBI ÉVADOK

PRÓZAI TERVEK

Magyar drámák
Molnár Ferenc: A TESTŐR / EGY, KETTŐ, HÁROM / HATTYÚ / OLYMPIA

Görgey Gábor: KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?

Spiró György: CSIRKEFEJ

Csokonai Vitéz Mihály: DOROTTYA

Krúdy Gyula. A VÖRÖS POSTAKOCSI

Pintér Béla: A SÜTEMÉNYEK KIRÁLYNŐJE / TITKAINK

Külföldi drámák
Kleist: AZ ELTÖRT KORSÓ 

O’Neill: HOSSZÚ ÚT AZ ÉJSZAKÁBA

Albee: NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL

Williams: ÜVEGFIGURÁK / MACSKA A FORRÓ BÁDOGTETŐN

Ionesco: KOPASZ ÉNEKESNŐ

Ibsen: BABAHÁZ (NÓRA) / A VADKACSA

Csehov: PLATONOV / VÁNYA BÁCSI / IVANOV / A MEDVE

Moliere: TARTUFFE / A KÉPZELT BETEG

Wilde: BUNBURY

Sheridan: A RÁGALOM ISKOLÁJA

Shakespeare: VÍZKERESZT VAGY AMIT AKARTOK

Gogol: A REVIZOR

McDonagh: LEENANE SZÉPE / AZ INISHMORE-I HADNAGY

Middleton: ÁTVÁLTOZÁSOK

Coward: MAGÁNÉLET

Ludwig: A HŐSTENOR

Kesselring: ARZÉN ÉS LEVENDULA

Bulgakov: MESTER ÉS MARGARITA
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Kamaradarabok
Austen: BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET

Pinter: A GONDNOK

Strindberg: JULIE KISASSZONY

Kane: SZÉTBOMBÁZVA

Spiró György: PRAH

Schwab: ELNÖKNŐK

Hare: AZ ÉLET LEHELETE

Drámák főleg női szereplőkkel
Herzog: MARY JANE 

Churchill: TOP GIRLS / ESCAPE ALONE

Kirkwood: THE WELKIN / MOSZKÍTÓK

Simon: FURCSA PÁR (női változat)

Harling: ACÉLMAGNÓLIÁK

Thuróczy Katalin: MACSKALÉPCSŐ

Tremblay: SÓGORNŐK

Új kortárs magyar dráma megírására  
az alábbi drámaírók közül kérnék fel:
FABACSOVICS Lili

SZÉKELY Csaba

TALLÉR Edina

THURÓCZY Katalin

VARSÁNYI Anna

VINNAI András 
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OPERAI TERVEK
Bizet: CARMEN 

Puccini: TOSCA / PILLANGÓKISASSZONY / BOHÉMÉLET

Verdi: TRAVIATA / A VÉGZET HATALMA / RIGOLETTO / AZ ÁLARCOSBÁL  
 / DON CARLOS / OTELLO / ATTILA / A TRUBADÚR / NABUCCO

Donizetti: DON PASQUALE / LAMMERMOORI LUCIA

Erkel Ferenc: HUNYADI LÁSZLÓ / BÁNK BÁN (Nádasdy verzió)

Mozart: A VARÁZSFUVOLA

Gounod: FAUST

Szokolay Sándor: VÉRNÁSZ

Rossini: A SEVILLAI BORBÉLY 

Pergolesi: AZ ÚRHATNÁM SZOLGÁLÓ 

Cimarosa: A TITKOS HÁZASSÁG

OPERETT TERVEK
Huszka Jenő: MÁRIA FŐHADNAGY / LILI BÁRÓNŐ

Kálmán Imre: A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ / A CIRKUSZHERCEGNŐ

Lehár Ferenc: A VÍG ÖZVEGY 

Ábrahám Pál: VIKTÓRIA / BÁL A SAVOYBAN/ 3:1 A SZERELEM JAVÁRA

Jacobi Viktor: SYBILL / LEÁNYVÁSÁR

Lajtai Lajos: A RÉGI NYÁR

Eisemann Mihály: FIATALSÁG BOLONDSÁG / PÉNTEK 13 - CSAK KETTEN

ZENÉS JÁTÉK TERVEK

Molnár Ferenc - Zerkovitz Béla: DOKTOR ÚR

Szirmai Albert - Heltai Jenő: A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK 

Barillet - Grédy - Nádas Gábor - Szenes Iván: A KAKTUSZ VIRÁGA

Rejtő Jenő - Kulinyi Ernő - Zsigmondy Pál: ÚRILÁNY SZOBÁT KERES
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MUSICAL TERVEK
Herman - Stewart: HELLO, DOLLY! 

Kander - Ebb: CABARET

Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: ISTEN PÉNZE

King - Stewart - David - Harris: CSUPA BALLÁB

Stone - Styne - Merrill: VAN, AKI FORRÓN SZERETI 

Schönberg - Boublil - Natel: A NYOMORULTAK 

Fenyő Miklós - Novai Gábor: HOTEL MENTHOL

Böhm - Korcsmáros - Pásztor - Jakab - Hatvani: SZÉP NYÁRI NAP

Kocsák Tibor - Somogyi Szilárd - Miklós Tibor: ABIGÉL 

Kocsák Tibor - Miklós Tibor: AZ UTAZÁS – LADY BUDAPEST

Kocsák Tibor - Molnár Ferenc - Miklós Tibor: A VÖRÖS MALOM 

Goggin: APÁCÁK 

Russel: VÉRTESTVÉREK

Foster - Braden: SZÍNEZÜST CSEHÓ 

Marren - Sweet - Birkenhead - Schisgal: SZERELEM, Ó!

Bolba Tamás - Szente Vajk - Galambos Attila: CSOPORTTERÁPIA

Várkonyi Mátyás - Miklós Tibor: SZTÁRCSINÁLÓK

Menken - Ashman: RÉMSÉGEK KICSINY BOLTJA

Brown: VOLT ÖT ÉVÜNK

Larson: TICK! TICK! BOOM!
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TERVEK

Opera
Portman: A KIS HERCEG 
Ránki - Chitz - Romhányi: MUZSIKUS PÉTER KALANDJAI 
Ránki György: POMÁDÉ KIRÁLY ÚJ RUHÁJA
Szőnyi Erzsébet: A MAKRANCOS KIRÁLYLÁNY 
Britten: A KIS KÉMÉNYSEPRŐ

Musical
Karinthy - Simon - Deres - Nyitrai - Máthé: TANÁR ÚR, KÉREM! 
Nyitrai - Máthé - Kästner - Lőkös - Szemán: EMIL ÉS A DETEKTÍVEK 
Nyitrai László - Peller Károly - Cseh Dávid Péter: MISI MÓKUS 
Rodgers - Hammerstein II: A MUZSIKA HANGJA
Cleary - Brunger: A 13 ÉS 3/4 ÉVES ADRIAN MOLE TITKOS NAPLÓJA 
Baum - Arlen - Harburg: ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA
Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi: DOCTOR HERZ
Várkonyi Mátyás - Békés Pál: A FÉLŐLÉNY 

Zenés játék
Fényes Szabolcs - Romhányi József: HAMUPIPŐKE 
Szirmai Albert: MÉZESKALÁCS
Szabó Magda - Egressy Zoltán: TÜNDÉR LALA
Csukás István: ÁGACSKA

Mesejáték:
Tömöry Márta - Korcsmáros György: CSIZMÁS KANDÚR 
Mark Twain: TOM SAWYER
Milne: MICIMACKÓ
Lázár Ervin: A HÉTFEJŰ TÜNDÉR
Szabó Magda: SZIGET-KÉK
Janikovszky Éva - Szabó Borbála: ÉGIGÉRŐ FŰ
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KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

06

06.1 ANGOL NYELVŰ ELŐADÁSOK

Tekintve, hogy Szeged egyszerre egyetemi város és régiós központ,  
a nem magyar anyanyelvű lakosok száma magas. Sétálva, úton-útfé-
len hallunk idegen szavakat, a kávézók, parkok, szórakozóhelyek tele 
vannak itt élő külföldiekkel. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben 
Szeged egy igazi multikulturális város lett. Évről évre nő a külföldi egye-
temisták száma, a 2022-es tanévben több mint 4000 idegen ajkú diák 
tanult itt. Ezen kívül számtalan külföldi oktató, kutató, multinacionális 
cég dolgozója (és családjuk) él a városban. Kulturális igényeik kielégíté-
sére a város limitált számú lehetőséget biztosít, amik többnyire kime-
rülnek a koncertek és kiállítások látogatásában, illetve az opera és a bal-
ett előadások megtekintésében.  

 
Angol nyelvű színházi előadások létrehozásával kulturális hidat épít-

hetünk a magyarul nem beszélő nézők és a magyar színházművészet 
között. Ezek az előadások ugyanakkor fontos szerepet játszanak a gim-
náziumi és egyetemi nyelvoktatásban is. Két angol nyelvű stúdiószín-
házi bemutatót tervezünk, amivel megszólítjuk a prózai színház iránt 
érdeklődő, nem magyar anyanyelvű szegedieket, illetve az angol nyelv 
iránt érdeklődő helyieket. Ezen felül feliratoznánk azokat a prózai előa-
dásokat, amelyeknek elérhető az angol nyelvű változata.

Az angol nyelv egyben lehetőséget teremt arra is, hogy nem csak a 
magyarra már lefordított drámai művek között válogassunk, hanem 
bemutatásra kerülhessenek klasszikus és kortárs, magyar nyelven még 
meg nem jelent angolszász drámaírók művei is. Magyar drámák angol 
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nyelvű bemutatóival kulturális missziónk is megvalósulna. Tervünk to-
vábbá egy hosszútávú együttműködés kezdeményezése a környező or-
szágok fesztiváljaival és angol nyelvű színházaival – gondolunk itt pél-
dául a bécsi és prágai angol nyelvű színházakra.  Együttműködéséről 
biztosított minket a budapesti székhelyű Artificial Moon Theatre is, 
amely már több éve készít a fővárosban angol nyelvű színházi előadá-
sokat. 

 
A Szegedi Nemzeti Színház angol nyelvű előadásainak és az azt kísé-

rő egyéb programoknak megszervezésére és létrehozására a Szegedi 
Nemzeti Színház egykori tagját,  Boncz Ádámot kértük fel, aki az elmúlt 
évtizedben New Yorkban dolgozott színészként és producerként. Az ő 
kint szerzett tapasztalata és nemzetközi kapcsolatrendszere által látjuk 
biztosítottnak az előadások és programok színvonalas és sikeres létre-
hozását.  

06.2 HÉTFŐK

A hétfői nap a színházi dolgozók számára szünnap, így eze- 
ken a napokon meghívott előadásokat kínálna a színház.

Színvonalas vendégprodukciók meghívása eddig is bevált gyakorlat 
volt a Szegedi Nemzeti Színházban, de jószerével csak december hó-
napban. A hétfői vendégelőadások körébe meghívnánk olyan népszerű 
előadásokat, amelyek a fővárosban vagy más vidéki színházban telthá-
zak előtt futnak. 

Dumahétfő címmel valósulna meg a Dumaszínház sorozata, amely 
lehetőséget adna a színház már kialakult nézői összetételének bővíté-
sére, hiszen a Dumaszínház tudatosan úgy alakítja a műsorát, hogy az 
a legszélesebb rétegekhez szóljon. Az országosan elismert stand-up 
művészek – a színház saját művészei mellett – szerepet vállalhatnak a 
színházat népszerűsíteni hivatott videós kampányokban is, ami óriási 
lehetőség a Szegedi Nemzeti Színház országos kommunikációja szem-
pontjából is. 
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06.3 HUSZKA JENŐ OPERETTFESZTIVÁL

Huszka Jenő 1875. április 24-én született Szegeden. Már ez is elég 
ok lenne a Fesztivál létrehozására. A magyar operett világhódító útjára 
Huszka Jenő 1902. december 20-án bemutatott Bob herceg című mű-
vével indult el. Huszka neve operett-történelmünk és Szeged kapcsán 
is megkerülhetetlen. 

Az első operettfesztivál, a kübekházi Operettfalu tíz éves működése 
alatt 12-15 ezer embert vonzott a környékre minden évben hazánkból és 
Európából. Hiányának pótlásaként szeretném a színházi évadot min-
den évben Huszka Jenő Operettfesztivállal zárni. Elsősorban Huszka 
Jenő operettjei (minden évben minimum 2 előadás), de a kínálat szí-
nesítésének érdekében más magyar operett szerzők műveiből készült 
előadások is, anyaországi és határon túli színházak vendégelőadásai is 
szerepelhetnének, így széles spektrumát mutatva a hungarikumnak 
számító magyar operettjátszásnak. A Fesztivál nagyszabású záró gá-
laműsora a Dóm téren egyben a Szabadtéri évadnyitó programja lenne.  

Meggyőződésünk, hogy ez a program az ország több pontjáról vonz-
za majd a műfaj szerelmeseit és az operett-szakma legjavát is. A Huszka 
Jenő Operettfesztivál a június eleji időszakban – ami egyébként még 
kicsit holt időnek számít – turisztikai és kulturális szempontból is min-
denképp a város hasznára is válik.
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REÖK

07

A Reök-palota Szeged egyik ékköve, a magyarországi szecesszió csú-
csa, melyet Magyar Ede tervezett Reök Iván felkérésére. Az épület né-
vadója mellett a REÖK név ma már az épületben működő Regionális 
Összművészeti Központ rövidítéseként is használatos. A palota a Nátyi 
Róbert főkurátor által kiválóan vezetett Kortárs Galériának ad otthont, 
illetve a Szegedi Szabadtéri Játékok jegyirodájaként szolgál. Az alagsor-
ban található kamaraszínpad az évad legtöbb napján nincs használat-
ban, és az „összművészetiség” annyiban jelenik meg, hogy évente né-
hány alkalommal kamarazenekari koncerteket, áriaesteket tartanak a 
kiállítóhely termeiben. A jelenleg a Reök-palotában zajló közönségtalál-
kozóknak a gyér látogatottság miatt új formát és új helyszínt kell találni.

A „Gesamtkunstwerk” a 19. század eleje óta létező és mindmáig ér-
vényes kísérlet arra, hogy a művészeti ágakat –az irodalmat, a szín-
művészetet, a képzőművészetet és a zenét – mint egyenrangú eleme-
ket egy közös mondanivaló szolgálatába állítsa. Ilyen összművészeti 
kezdeményezés volt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és a 
Nemzeti Galériában a képzőművészetet, irodalmat és színházat izgal-
masan ötvöző Textúra. Évről évre a múzeum felkérésére nyolc kor-
társ magyar szerző írt szöveget egy-egy kiállítási tárgy kapcsán, me-
lyeket színművészek tolmácsoltak az ihlető alkotások társaságában.  

A programsorozatnak töretlen a sikere, és hatékonyan népszerűsíti 
a képzőművészetet. Természetesen ezeknek a múzeumoknak állandó 
kiállításai vannak, vagyis az alkotóknak van idejük kiválasztani a műtár-
gyakat és időt hagyni az íróknak, a színészeknek. A REÖK időszakos ki-
állításokat fogad be, tehát egy új, gyorsabb alkotófolyamatot kívánna 
meg egy ilyen ötlet. Mégis egy ehhez hasonló szegedi kezdeményezés 
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reális vállalás lehet, mert sokkal közelebb hozhatja a képzőművészetet 
a színházszerető réteghez, illetve a színházat a múzeumlátogató réteg-
hez, és új múzeum- és színházlátogatókat is toborozhat. Arról nem is 
beszélve, hogy így létrejöhetne a palota nevében szereplő összművé-
szetiség.

A Szegedi Nemzeti Színháznak hiába van két játszóhelye, mindkét 
színpad nagyméretű, sokszereplős, társulati darabok létrehozására al-
kalmas, így évtizedek óta kiesnek a repertoárból a drámairodalom 
kamaradarabjai – úgy a klasszikusok, mint a kortárs művek. Ráadásul 
külföldön, ahol a színházak nem állami támogatásból, hanem jegybevé-
telből és mecenatúrából tartják fenn magukat, kiemelt szerephez jut-
nak a kevés szereplős darabok, ami azt jelenti, hogy számtalan kortárs 
kamara jellegű mű születik, melyeknek bemutatásától automatikusan 
elesik a színház. Ezért nagy luxus nem kihasználni a REÖK kamaraszín-
padát. Nyilvánvaló, hogy be kell vezetni a köztudatba, hogy egy harma-
dik játszóhellyel bővül a Szegedi Nemzeti Színház, de jó marketinggel 
ez könnyen megvalósítható, hiszen az épület elhelyezkedése kiváló, így 
a helyszín impozáns és vonzó lehet bármelyik korosztály számára.

A színházi műfajnak létjogosultsága van a REÖK-palotában és tartal-
maz kiaknázatlan lehetőségeket. A képzőművészetet illetően a REÖK 
jelenlegi működése az irányadó.
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SZAKMAI KAPCSOLATOK

08

A pályázathoz csatolt szándéknyilatkozatok csupán irányadók, a lista 
hosszabb, a spektrum szélesebb, a lehetőségek végtelenek. A Szegedi 
Nemzeti Színházban alkotni ugyanis vonzó lehetőség minden művész 
számára. 

Az alkotók személye mellett kiemelten fontos az együttműködő szín-
házak szerepe. Nagyon hiszek a koprodukciókban, hiszen így két (vagy 
több) intézmény összefogásából jöhet létre olyan színvonalas produkció, 
amely így több intézmény repertoárját tudná színesíteni, miközben az 
előállítási költségek is megoszlanak. Ilyen és hasonló együttműködések 
lehetőségéről biztosítottak az alábbi művészeti intézmények vezető:

Artificial Moon Theatre

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Dunaújváros

Békéscsabai Jókai Színház

Budapesti Operettszínház

Coopera

Crescendo Music Management

Delta Produkció

Dumaszínház

Győri Nemzeti Színház

Honvéd Együttes, Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Játékszín

József Attila Színház
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Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Kijevi Nemzeti Akadémiai Operettszínház

Kolozsvári Magyar Opera

Magyar Állami Operaház

Művészetek Palotája

Nemzeti Színház Temesvár

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház

Orlai Produkció

Pentaton Művész- és Koncertügynökség

Rózsavölgyi Szalon

Stellatus Kulturális Menedzsment (6szín)

Szegedi Pinceszínház

Szegedi Szimfonikus Zenekar

Szentpétervári Zenés Komédia Színház

VeszprémFest

Zikkurat Színpadi Ügynökség
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KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG -
ZÖLD SZÍNHÁZ

09

A szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes anyagok megfelelő tárolása, 
műanyag termékek jelenlétének csökkentése, megújuló energiaforrá-
sok bővítésének lehetősége, a fűtés- és hűtés rendszer korszerűsítése 
fontos célkitűzéseink. A környezettudatosság, a fenntarthatóság nép-
szerűsítése nem PR, hanem kötelesség. 

Három területet lehet vizsgálni a fenntarthatóság szempontjából:
• a fenntartható produkciókat,
• a fenntartható intézményt,
• a szemléletet magukévá tévő dolgozókat.

Nehéz egy ilyen ügy mögé csatasorba állítani az embereket, mert 
aki a saját életében sem tartja fontosnak a környezettudatosságot, azt 
a munkahelyen sem lehet rákényszeríteni. Mindenesetre törekednünk 
kell, hogy jó példával járjunk elöl. Az emberekben tudatosítani kell, hogy 
még egy olyan apró dolog is, mint a töltő kihúzása, miután az elem fel-
töltődött, sokat számíthat. 

A produkciók tekintetében a díszlet- és a jelmezgyártás az, ahol a 
legtöbbet lehet tenni az újrahasznosítás terén. Mindenekelőtt a terve-
zőkkel kell megbeszélni, hogy a produkciók díszleteinek és jelmezeinek 
megtervezésekor vegyék figyelembe a fenntarthatóságot. Díszletek 
esetében természetesen a szcenikusnak is nagy szerepe van abban, 
hogy milyen lejátszott elemeket tud egy új bemutatóhoz újrahasznosí-
tani, hogy tesz-e javaslatot a tervezőnek a PVC és egyéb nem lebomló 
anyagok helyettesítésére, illetve, hogy helyben vásárolja-e meg a szük-
séges anyagokat. 
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A színházi gépjárművek használatát racionalizálni kell, hogy minél 
kevesebb legyen a káros anyag kibocsátás, a megemelkedett üzem-
anyag árakról nem is beszélve. A díszletbérlés is ennek a szemléletnek 
egy példája, amit opera- és gyerekelőadások színrevitele során fogunk 
alkalmazni.

A jelmeztervezőket is rá kell vezetni, hogy a több évtizede halmozódó 
jelmez-raktárkészletből is válogassanak, illetve a jelenleg Dorozsmán 
található anyagraktárból, ahol a korábbi produkciók maradékait tárol-
ják. Abban az esetben, ha mai designról van szó, a tervezők vásároljanak 
használt ruhákat árusító üzletekben vagy bolhapiacokon. Ha pedig on-
line szerzik be a jelmezeket, azt csakis etikus forrásból tegyék. Lehető-
ség szerint kerüljék a biológiailag nem lebomló anyagok használatát.

Energetikai szempontból a színházhoz tartozó épületeket termé-
szetesen modernizálni lehetne egy nagyobb beruházás keretében, de 
amíg ez várat magára, kisebb lépésekben el lehet indulni a fenntart-
hatóság felé. 

A színház lámpaparkjának cseréje illetve korszerűsítése az elmúlt 30 
év során soha nem volt annyira fontos, mint amennyire ebben a meg-
változott energetikai helyzetben lett, hiszen az áramköltség jelentős ré-
szét a színház világítási rendszerének működtetése teszi ki. Mivel ezek 
a nagy teljesítményű, hagyományos izzószáras technológián alapuló 
világító rendszerek már döntő többségében elavultak, ezért abszolút 
időszerűvé vált, hogy korszerű LED-es technológiára cseréljük. Az ilyen 
berendezések költségesek, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy mik azok a 
lehetőségeket, amivel a meglévő lámpaparkot korszerűsíthetjük. Ilyen 
például a régi lámpatestek fényforrásának cseréje, amivel megvalósít-
hatóvá válik az alacsonyabb energetikai költségek melletti működteté-
sük, ami jelenleg mindennél fontosabb. 

A színház belső helyiségeinek, kiszolgáló területeinek, közlekedő te-
reinek és az üzemeltető részlegeinek világításának korszerűsítése is 
elengedhetetlen. A helyiségek többségét részleges világítással, azaz 
időkapcsolóval vagy mozgásérzékelővel látnánk el, mert feleslegesen 
nem használunk energiát ott, ahol arra nincs szükség. Mindezen vál-
toztatások a jelenlegi energetikai költséget mindenképpen jelentősen 
csökkentenék. 
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Az újratölthető elemek 32-szer kevésbé károsak a környezetre, mint 
az eldobható elemek, és hosszútávon jelentős összeget spórolható meg. 
Számos hordozható színpadi eszköz működtetése megoldható velük.

A marketing területén is meg kell követelni a környezettudatosságot. 
A promóciós anyagokat fenntartható módon kell kinyomtatni: bevonat 
nélküli, újrahasznosítható és újrahasznosított papírra, de így is csak a 
legszükségesebb esetekben. 

Tudatosítani kell a munkatársakban, hogy már apró intézkedések  
is sokat számíthatnak. Művészeink segítségével mi magunk len-
nénk képesek hitelesíteni, közelebb hozni, kommunikálni mindennek  
a fontosságát. 
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Társadalmi  
felelősségvállalás

10

A társadalmi szerepvállalás olyan területeket takar, amiket kiemelni 
szokás, olyan alanyokat, akikkel törődni illik, témák, amikkel jól néz ki 
foglalkozni. A nők, a hátrányos helyzetűek, a szociális vagy egészségi 
állapotukból kifolyólag kiszolgáltatottak ügye számunkra nem illem, 
optika vagy szokás kérdése, hanem alapvetés. Ők ugyanúgy nézőink, 
dolgozóink, kollégáink, és barátaink.

Természetes, hogy folytatni kell az akadálymentesített előadások 
megszervezését a hallás- és látássérült nézőink számára jelnyelvi tol-
máccsal illetve narrálással. Számomra természetes, hogy egy színház-
nak családbarát munkahelynek kell lennie, mert meg lehet – és meg 
kell – teremteni az egyensúlyt a munka és a család között és nem vá-
lasztani kell közülük. Ehhez minden segítséget meg szeretnénk adni az 
itt dolgozóknak, elsősorban egy tervezhetőbb munkarenddel.

A nagycsaládos nézőinknek külön bérlet konstrukciót dolgoznánk 
ki, mert három vagy több gyermek mellett egy családnak nem csak 
időben, de anyagi átgondolást is jelent, áldozhat-e színházjegyre.

Színházi nevelési programjuk miatt is mindenképp szándékunk a 
Lázár Ervin Programhoz csatlakozni. Ugyanilyen elengedhetetlennek 
tartjuk a hátrányos helyzetű gyerekek színházba járását olyan kedvez-
ményes gyerek-bérlet konstrukciókkal támogatni, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a színház élményéből ne maradhasson ki senki, főképp az 
a fiatal, érzékeny generáció, akiknek véleményünk szerint mindennél 
nagyobb szüksége van most arra a feldolgozási formára és közösségre, 
amita színház nyújthat. 
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Véleményem szerint a 21. században elengedhetetlen, hogy a nőknek 
ugyanolyan feladatokat osszunk, mint a férfiaknak. A színház túlontúl el-
férfiasodott szakma maradt hazánkban. Külföldön a drámaírók, rende-
zők és intézményvezetők között a nemek aránya 50-50 százalék. Lehet 
azzal érvelni, hogy a szerepek java része is férfiaknak íródott, vagy hogy 
Shakespeare korában még a nőket is férfiak játszották. Ez mind igaz, de 
nekünk a kötelességünk felzárkózni az európai normákhoz, márpedig 
ma a női energia nélkülözhetetlen egy csapatban. Célunk, hogy a veze-
tők, középvezetők között ez az energia alapvetés legyen. Ugyanígy a női 
alkotók reprezentációja is kiemelten fontos. A fiatal írógeneráció tagjai 
között egyre több nő hallatja a hangját, nekik szeretnék teret engedni 
az alkotásra színházban is. 

A kortárs magyar ősbemutatók esetében is olyan társadalmilag fon-
tos problémákat dolgoznánk fel, amelyek az adott időben erősen foglal-
koztatják az embereket, és ez alól nem kivétel a napjainkat is oly’ erősen 
mozgató nőjogok, női ügyek kérdésköre.  Erkölcsi és társadalmi felelős-
ségünk, hogy felvilágosítsuk az embereket, hogy olyan témákra világít-
sunk rá, mint a családon belüli erőszak, a drogok, az alkoholizmus, vagy 
az online tér veszélyei. Azonban tudatosítani kell magunkban, hogy az 
emberek nem szeretik, ha prédikálnak. Az aktivizmusnak szórakoztató-
nak kell lennie, és messze el kell kerülnie a demagógiát.

De a legfontosabb mégis az, hogy meghalljuk az embereket. Úgy a 
közönséget, mint a dolgozóinkat. Meg kell hallgatnunk a kollégáinkat 
és meg kell hallgatnunk a nézőinket. Hogy mi a véleményük, mire van 
igényük, mit szeretnének másként? Együtt kell működni a művészek-
kel, a műszakkal, az alkalmazottakkal és együtt kell működni a nézők-
kel. Az embert kell a fókuszba állítani. Mert a színház az emberekről szól, 
és arról, hogy ez a szervezet hogyan tudja megváltoztatni az életüket. 
A színház nem szólhat elszigetelt művészi víziók létrehozásáról, nem 
lehet elitista, nem lehet magáért való, öncélú. A színháznak elkötele-
zettnek kell lennie a közösség iránt, a színházi társulat és a város iránt, 
ahonnan a nézői érkeznek.
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BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

11

A színház különleges munkahely, amely minden dolgozótól fegyel-
mezettséget, elköteleződést és felkészültséget kíván meg annak érde-
kében, hogy minden este ugyanolyan magas szakmai színvonalon va-
lósuljanak meg az előadások. A színházi munka a civil állásoktól eltérő 
munkarend miatt lemondást, áldozatot követel a munkatársaktól a ma-
gánéletük rovására. Miért éri meg mégis ez a sok lemondás és áldozat? 
Mert a színházban dolgozó minden egyes ember hozzájárul ahhoz az 
élményhez, amit a színház nyújt, részese annak az összehangolt mun-
kának, aminek eredményeként estéről estére megszületik az előadás. 
Ezt az érzést szeretném erősíteni a társulat minden tagjában. Ahhoz, 
hogy a munkatársak képesek legyenek a folyamatos magas szintű tel-
jesítményt nyújtani és megőrizni a hivatásuk iránti elkötelezettséget, a 
színháznak is el kell köteleződnie a munkatársak felé, amelynek alapja 
a nyílt, egymás tiszteletén és megbecsülésén alapuló, tiszta kommuni-
káció. 

Egy színházban elengedhetetlen, hogy hatékonyan kommunikálja-
nak egymással a különböző munkaterületek, vezetői és beosztottjaik. 
Az információ áramlásának gyorsnak, pontosnak és átláthatónak kell 
lennie ahhoz, hogy jól működjön a színházi gépezet. Az eredményes 
kommunikáció alapfeltétele, hogy átlátható legyen a szervezeti felépí-
tés, valamint tiszták és egyértelműek legyenek a munkaköri feladatok, 
felelősségi területek. A színház veszélyes üzem, amelynek biztonságos 
működése a munkahelyi közösség minden tagjára fokozott felelőssé-
get ró. Akkor elvárható a munkatársaktól, hogy betartsák a rájuk vonat-
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kozó szabályokat, ha a vezetők gondoskodnak arról, hogy azokat min-
denki megismerje, és alkalmazni tudja. Ez az igény többet jelent, mint 
szabályzatok megalkotását. A szabályzatok akkor segítik a munkahelyi 
folyamatokat, ha azokat a színház saját viszonyaira, az érintett munka-
társak, vezetők bevonásával alakítjuk, és ha van lehetőség a visszajelzés-
re, annak alapján a szabályok felülvizsgálatára.

A hatékonyság, mint munkaszervezési szempont érvényesítése 
azonban nem lehet kizárólagos, nem írhatja felül a munkavállalók jo-
gát ahhoz, hogy a munkáltató biztosítsa az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeit. Biztonság alatt egyrészt a fizikai biztonság – 
munkavédelmi jogszabályokban részletesen meghatározott – követel-
ményeinek megtartását, másrészt a pszichológiai biztonságot értem. 
A munkáltató felel a dolgozói lelki egészségéért is, felelőssége olyan 
munkahelyi szabályok, eljárások bevezetése és működtetése, amelyek 
révén a munkatársak bízhatnak abban, hogy munkahelyükön nem éri 
őket hátrányos megkülönböztetés, vezetőik nem élnek vissza a pozíci-
ójukkal együtt járó hatalommal, és ahol következménye van annak, ha 
valaki a szervezet belső magatartási szabályait megszegi. 

Túl azon, hogy a munkatársaknak joga van a fizikai és pszichológi-
ai értelemben biztonságos munkakörülményekhez, a vezető érdeke is, 
hogy a színházban dolgozók „jól legyenek”, mert az erősíti az elkötele-
zettséget és a lojalitást, a hosszú távú eredményes munkakapcsolatok 
alakulását, ezáltal az összetartó munkaközösség fennmaradását. Az el-
múlt években nyilvánosság elé került, színházi munkahelyeket érintő 
etikai ügyek egyik fő tanulsága, hogy ha a vezető nem motivált abban, 
hogy meghatározza a mindenkire irányadó munkahelyi etikai-maga-
tartási követelményeket, az elé kerülő panaszok kezeléséhez nincs esz-
köze, és nem képes egy munkahelyi konfliktust vagy visszaélést a mun-
kahelyen belül tartani.
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11.1 Kollektív szerződés,  
  Üzemi Tanács és szakszervezetek

A munkavállalók érdekeinek képviselete nem a főigazgató mumusa. 
Egy jól működő szervezetben úgy a szakszervezet, mint az üzemi ta-
nács a munkáltatói jogkört gyakorló segítségére válhat. Sikeres pályá-
zat esetén a zökkenőmentes és egyenrangú működés érdekében egyik 
legelső és legfontosabb feladatomnak tartom a Szegedi Nemzeti Szín-
ház életéből régóta hiányzó kollektív szerződés létrejöttéhez szükséges 
feltételek megteremtését, a szervezeti egységek érdekképviseletének 
biztosítását, megismerését.

 

11.3 Etikai kódex és eljárásrend

 A színházi alkotófolyamatok sok pozitív és negatív érzelemmel van-
nak túlfűtve. Ez természetes. De csak az alkotás közben. Ott is töreked-
ni kell a kiegyensúlyozottságra és az odafigyelésre, hiszen mégiscsak a 
lelkünket kitéve és idegrendszerünket hadba állítva dolgozunk. De ak-
kor sem lehet eltűrni, tolerálni semmilyen hatalommal való visszaélést, 
zaklatást, emberi méltóságot sértő megnyilvánulást, inzultust. Sok 
olyan próbaidőszakra emlékszem, amikor a rendező felkészületlensé-
géből, ötlettelenségéből származó frusztrációja toxikus légkört terem-
tett, munkavégzésünket gyakorlatilag ellehetetlenítve, kedvünket elvé-
ve késztetett minket dolgozni. A közönség tapsa persze mindig felülírja 
az összes rémes időszakot. Pedig nem kellene! Egy vezetőnek látnia kell 
ezt és nem szabad homokba dugnia a fejét azzal, hogy „aztán mindig 
nagy siker jön ki a kezei közül, a színészek meg majd elviselik valahogy 
azt a 6 hetet”! Fontos, hogy ne csak a végeredmény legyen felüdítő – 
még inkább egészséges és biztonságos – hanem az odavezető út is.

Felkészült szakemberek és a munkatársak képviselőinek bevonásával 
kell kidolgozni a színházban elfogadott és el nem fogadható magatar-
tásokat és viselkedést tartalmazó Etikai Kódexet, amely a társulati ta-
gokon kívül minden, a színházban munkát, feladatot vállaló művészre, 
háttérdolgozóra egyaránt irányadó, és amely figyelembe veszi a Szín-
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ház adottságait, a munkavállalók érdekeit. Az etikai elvek és szabályok 
érvényesítését biztosítja az eljárásrend, amellyel kapcsolatban alapve-
tő követelmény, hogy garantálja a panaszok elfogulatlan kezelését és a 
tisztességes eljárást, ezáltal erősíti a bizalmat a munkatársak és a veze-
tés között, átlátható és megismerhető utat kínál az egészséges és biz-
tonságos munkakörnyezet megteremtéséhez.

 

11.3 MŰVÉSZETI TANÁCS

A drámatagozat jelenleg működő művészeti tanácsának munkáját 
szeretnénk kiterjeszteni minden tagozatra, tagjait bővíteni olyanokkal, 
akik más előadó-művészeti ágak képviseletét is hivatottak ellátni. A Mű-
vészeti Tanács – ha tagjai aktívak – csatornaként tud működni a teljes 
színházi társulat és a vezetés között. Vezetőségünk célja a Művészeti 
Tanáccsal történő rendszeres egyeztetés rendjének kialakítása, ideért-
ve azt is, hogy a társulat egészét, vagy a munkatársak szélesebb körét 
érintő döntések meghozatala előtt megismerje a Művészeti Tanács tag-
jainak véleményét. 
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Marketing, PR és értékesítés

12

Fő célunk, hogy a megpályázott intézményeket olyan pályára állít-
suk, ami jelentősen növeli bevételeiket, jó helyzetbe hozza a művészi 
állományt, és a művészi szempontok mellett a közönségigény maximá-
lis kiszolgálását helyezi a középpontba. Ezt a jelenlegi kiváló kollegák  
tapasztalataira építve és a hagyományokat szem előtt tartva tesszük 
majd, de ennek nagyon erős eszköze lesz marketing-stratégiánk, ami 
egy fontos szemléletváltást kell eredményezzen a színház teljes dolgo-
zói állományában is. 

• Színész nélkül nincs színház  
 A művészek nagyobb fókuszba kerülése és aktív bevonása a mar- 
 keting folyamatokba – elsősorban a közösségi oldalakon keresztül.

• A jó gazda szemlélet 
 Intézményeink vezetői úgy kezeljék a rájuk bízott javakat, mintha  
 az a saját féltett tulajdonuk lenne. Minden kiadás kontrollált és  
 indokolt legyen. A marketing költségek a terveknek megfelelően  
 alakuljanak.

• A színház kiköltözik a városba, a város beköltözik a színházba  
 Úgy vonni be intézményeink működését és művészeink életét  
 a városi körforgásba, hogy annak közönsége azt érezhesse, a szín- 
 ház és annak dolgozói együtt lélegeznek velük, érzik és értik vá- 
 gyait, kapuik mindenki előtt nyitva állnak.



SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly

59

Napjainkban minden nagyon gyorsan változik, az online tér ereje fel-
becsülhetetlen, miközben az emberek elidegenednek egymástól. Ezért 
a kisebb közösségek szerepe megnő, feladatai megváltoznak. A színház 
nemcsak mint alkotóközösség él a városban. Közönségét összetartja 
a közösen átélt élmény ereje. Marketing-stratégiánk célja, hogy ezt a 
közönséget közösségként szólítsa meg, és megtalálja azokat a csator-
nákat, amelyek ebben a hatalmas médiazajban is képesek a hatékony 
üzenet átadásra és éreztetik az összetartozás fontosságát.

Célunk, hogy művészeink is érezzék saját, személyes felelősségüket 
és erejüket a közönség megszólításában, összetartásában. Ma már az or-
szágosan ismert színészek, operaénekesek szinte kivétel nélkül hivata-
los profillal rendelkeznek a közösségi oldalakon. Szeretnénk segítséget 
nyújtani művészeinknek abban, hogy ők is bátran képviseljék magukat 
a Facebookon, Instagramon, TikTokon, akár indítsanak Youtube-csator-
nát, készítsenek bátran online tartalmat.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy segítsük művészeinket ezeknek 
a felületeknek a megismerésében, használatában, türelemmel, támo-
gatással, workshopok szervezésével, szakembereink rendelkezésre állá-
sával. Ezzel nem csak művészeink népszerűsítése léphet szintet, de az 
általunk létrehozott színházi tartalmak, videók, bejelentkezések eléré-
sét hatványozottan tudjuk megnövelni, amely az intézmény ismertsé-
gét is növeli. Vendégművészeinket is arra ösztönöznénk, hogy ittlétük 
ideje alatt szegedi tartalommal töltsék meg saját felületeiket. A város 
és a színház hírneve így egyaránt erősödhet. Ehhez a színházi marke-
ting-csapatnak olyan kreatív, naprakész és egyedi tartalmakat kell lét-
rehoznia, amelyek mellé szívesen és büszkén állnak oda művészeink. A 
közösségi médiában jártasabb kollégák már tudják, hogy ezek haszná-
lata azért is fontos, mert itt a rajongóik számának növelése mellett az 
aktuális produkciók népszerűsítése is előtérbe kerül. Szeretnénk, ha a 
közösségi oldalakon való megjelenés a helyi vállalkozói szféra figyelmét 
is művészeinkre irányítaná, és ezzel olyan együttműködések indulhat-
nának el, amelyekből mindenki profitálhat.

Tervünk, hogy a követők számát jelentősen megnöveljük intézmé-
nyeink közösségi felületein. Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház Face-
book követőinek száma 18 ezer, a Szegedi Szabadtéri Játékoké 48 ezer, 
míg a feliratkozók száma a YouTube csatornán 1390 fő. Sokkal rosszabb 
az eredmény az Instagramon, ahol jelenleg a Színház csak 3257 köve-
tővel, míg a Szabadtéri 4212 követővel bír. Ezeket a számokat gyors és 
hatékony kampányokkal jelentősen lehet növelni, ezzel biztos csatornát 
létrehozva nem csak a potenciális jegyvásárlók, de a jelenleg meg nem 
szólított fiatalabb korosztály felé is, hiszen az intézmények brand építé-
sének elengedhetetlen kellékei a jól működő, nagy elérésű közösségi 
felületek.
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A célzottan a fiataloknak szóló kommunikációval elősegíthető, hogy 
az oldalak jobban kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket. Kreatív 
tartalmak, videók, sztorik, szavazások megjelenésével felrázható a fiata-
labb közönség is. Mi abban gondolkozunk, hogy ezeknek az oldalaknak 
ne csak közösségépítő, de üzleti erejét is kihasználjuk, a legújabb tren-
dek követésével pedig az intézmények, a színház márkáját építsük.

YouTube csatornánkra olyan videós tartalmakat tervezünk, amely 
nem csak színesíti a kommunikációs eszköztárunkat és jegyértékesítést 
generál, de a nézőket valóban közelebb hozza hozzánk, a színházhoz, 
művészeinkhez.

A színészeink profilját nemcsak a saját közösségi oldalaikon próbál-
juk meg gazdagítani, de a színház saját oldalait is a művészekre fóku-
szálnánk. Mi úgy gondoljuk, hogy az a közönség, aki állandó látogatója 
egy színháznak, sokkal több információt vár a művészekről. A színház 
oldalain fontos hírt adni arról, ha egy színész forgat valahol, vagy egy 
szegedi operaénekes más városban is fellép, de teret adnánk minden-
képpen azoknak a híreknek, ha egy művész díjban vagy elismerés-
ben részesül, akkor is, ha ez független az anyaintézményétől, ahogyan 
egyeztetés mellett magánéletük fontos eseményeiről is beszámolnánk. 
Ha minden egyes művész irányába építjük a közönség érdeklődését, 
akkor nagyobb eséllyel fognak miattuk olyan előadásokat is megnézni, 
ahol esetleg a műfaj, vagy a téma nem áll igazán közel az adott néző ér-
deklődési köréhez. A színház művészeinek brandépítése kéz a kézben 
kell járjon az intézmény stabil márkaképének fenntartásával. 

A közösségi oldalak mellett intézményeink weboldala, arculata is 
frissítésre szorul. Ezeket vezetőségváltástól függetlenül is érdemes öt-
hat évente felülvizsgálni, megújítani, az aktuális trendekhez igazítani, 
amelyek követéséről a színház arculata nem maradhat le. A weboldalak 
iránt támasztott elvárások is gyorsan változnak, de követésük nem le-
hetetlen, mi erre törekednénk. Az idősebb közönség ízlésének megfe-
lelő, de a fiatalokat is vonzó grafikai megoldásokban gondolkozunk. A 
különböző játszóhelyeink közötti arculati megkülönböztetéssel (színkó-
dok, ikonok, stb.) segítjük majd nézőink tájékozódását.  A színház web-
oldalánál elengedhetetlen, hogy friss és felhasználóbarát legyen, míg a 
Szabadtéri marketing anyagainál és web 2.0. felületeinél szem előtt kell 
tartanunk magát a brandet, amely a magyarországi nyári játszóhelyek 
között a piacvezető és Európában is az élmezőnyben jár. Ezt a pozíciót 
azonban nem elég megtartani, építeni kell. Egyre nagyobb a verseny 
ezen a piacon. A mi feladatunk elérni, hogy versenytársaink bennünket 
kövessenek, és ne ők mutassanak irányt. 
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Az online felületek tartalmi megújításával párhuzamosan elenged-
hetetlennek tartjuk az említett arculatváltás mellett a kreatív anyagok 
frissítését. Ennek elemeit, a plakátok anyagát, offline kiadványokat, stb. 
egy egységes, évadonként változó designnal képzeljük el, markánsan 
fotó hangsúlyos és művész centrikus, jól érthető, közösségi koncepció-
val. Ezzel együtt visszahoznánk a nézők által kedvelt és hiányolt évados 
műsorfüzetet is. 

A weboldalak fejlesztése és a közösségi oldalak felfuttatása mellett 
tervezünk egy saját fejlesztésű, önálló applikációt, amelyben mindhá-
rom intézmény helyet kap. A telefonjukra ezt letöltő nézők a leghama-
rabb értesülnének a friss hírekről, elsőként juthatnának jegyekhez és 
különböző kedvezményekhez, amelyekről az applikáció beállítás függő-
en értesítéseket is küld a számukra. Az applikációban műsorfüzeteink, 
és egyéb kreatív tartalmaink is elérhetőek lennének online formában. 
Törzsnézőink figyelmét így semmilyen fontos információ nem kerülné 
el.

A kommunikációhoz, annak megújításához szükséges technikai fej-
lesztésekben mindenképpen szegedi céggel tervezünk együtt működ-
ni. Egyrészt azért, mert Szeged kiváló informatikai oktatása biztosítja, 
hogy az itteni fejlesztő cégek a legjobb munkaerővel tudnak dolgozni, 
miközben eltökélt célunk, ahol csak lehet, olyan partnerekkel együtt-
működni, akik városunkban adóznak, segítve ezzel fő fenntartónk, a vá-
ros munkáját.

Természetesen a sok technikai fejlesztés egyike sem ér fel a legfonto-
sabb és legolcsóbb kommunikációs eszközzel, a szájmarketinggel. Ha 
valami jó, arról beszélnek. 

A szegedi életérzés alapvetése a „szabadtéri élménye”. A szegediek 
törekednek arra, hogy ezt minden évben átéljék, szabadságukat ehhez 
igazítják, megosztják egymással jó és rossz tapasztalataikat, a rokonság 
ilyenkor érkezik vendégségbe, hogy aztán a család közös ünnepe legyen 
a csillagos ég alatt eltöltött este. Ha a szegediek és a térség lakóinak szá-
mára ez ennyire fontos, akkor nekünk még fontosabb kell legyen, hogy 
milyen tartalommal töltjük meg ezeket az estéket. Hiszen az ide érke-
ző vendégek, turisták, az itt szerzett élmények alapján fogják megítélni 
nemcsak a Szabadtérit, de egész Szegedet is. Ezért fontos lenne, hogy a 
nyári előadásokkal párhuzamosan egyéb rendezvények, események is 
legyenek a városban. Épp ilyen fontos, hogy a látottakat késő este is át 
lehessen beszélni, legyen hely, ahol még “lenni lehet” ilyenkor is, hogy 
legalább ezeken az estéken elmondhassuk, hogy az “éjjel soha nem ér-
het véget”.
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Ezekhez a tervekhez szeretnénk fogékony partnereket találni, akik 
segítenek abban, hogy minden szabadtéri előadás napja ünnepnap le-
gyen Szegeden.

Célunk minden olyan szegedi és környékbeli rendezvényen meg-
jelenni, ami a közönségünk számára fontos. Így kitelepülést tervezünk  
a Szegedi Borfesztiválra, az SZTE Gólyatáboraiba, de megjelennénk 
olyan megyei eseményeken is mint például a Makói Hagymafesztivál, 
a Szentesi Lecsófesztivál vagy a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napok. Ezeken a helyszíneken kisebb műsorokkal és 
jegyvásárlási lehetőséggel várnánk az érdeklődőket. Ezzel erősítenénk  
a színház jelenlétét a város falain kívül is. Számos jó megjelenési alkal-
mat látunk abban is, hogy 2024-ben Temesvár lesz Európa kulturális 
fővárosa. 

A partneri kapcsolatok között az egyik legfontosabb lenne, hogy 
Csongrád-Csanád vármegye vállalkozói, cégei, magánemberei kedvet 
kapjanak ahhoz, hogy intézményeinket támogassák, ennek érdekében 
szolgáltatásaink színvonalát, presztízsét növelni kell. Ennek első lépése 
lenne a Mecénás-bérlet rendszer megújítása. Ennek megvásárlásával 
bronz-, ezüst -, és aranyfokozatú támogatónkká válhat bármilyen cég 
vagy magánszemély. A fokozatok különböző előnyöket biztosítanak 
pártolóink számára, nekik szánt előadásaink, exkluzív rendezvényeink 
közösségé kovácsolhatják ezt a réteget. 

A pályázatban foglalt intézmények életében sok múlik a sajtómeg-
jelenéseken. A sajtókapcsolatok építése során a meglévők mellett be-
mutatóinkhoz kiemelt médiapartneri együttműködéseket kötnénk.  
Sajtótájékoztatók helyett események, közösségi élmények létrehozá-
sára helyeznénk a hangsúlyt. Missziónkat, hogy a színház a városban 
is mutassa magát, itt is szem előtt tartjuk. Sajtóeseményeink lebonyo-
lítását helyi vállalkozások segítségével valósítanánk meg, a térségben 
érdekelt cégek helyszínein (pl.: étterem, cukrászda), lehetőséget adva 
ezáltal nekik is értékes promóciós felülethez jutni. 

A marketing egyik legfontosabb platformja, az eddig említettek mel-
lett, az a jegyértékesítő felület, amely a színházak weboldalába integ-
rálva az online jegyértékesítést bonyolítja. Ezt – a legtöbb színházhoz 
hasonlóan – a Szegedi Nemzeti Színház és a Szabadtéri Játékok is egy 
országos jegyértékesítő felületen keresztül folytatja, amelynek fejében 
az jegybevétel után egy előre megállapított százalékot fizet. A két intéz-
mény összevonása olyan jó piaci helyzetet teremt ebből a szempont-
ból is, amelyet kihasználva a jelenleginél jóval kedvezőbb feltételekkel  
lehetne szerződni erre a feladatra. Ezzel jelentősen csökkenthető lenne 
az a jutalék, amit ezért a tevékenységért fizet jelenleg az intézmény. 
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A piacorientált működésben fontos tényező, hogy az előirányzott ter-
veket tartani tudjuk. A marketingkommunikációs költségek megálla-
pításában is szem előtt tartandó a tervezhetőség. Nem engedhetjük 
meg, hogy a rosszul felmért tervezés a színház más területeit veszélyez-
tesse azzal, hogy a költségeket át kell csoportosítani. A tervezhetőség és  
kiszámíthatóság a színház minden területen elengedhetetlen.

 

12.1 VACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT, 
  ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNYEK

Szegeden közel ötven nagyvállalat, alapítványi, illetve városi fenntar-
tású intézmény van. Ezek egyike sem a város színházában tartja ren-
dezvényeit.  Bérlés esetén a Színház nem biztosítja a megrendelő cég 
nézőinek az ültetett vacsorát, sőt, sokan arról sem tudnak, hogy az épü-
let bérelhető ilyen zártkörű rendezvényekre. Ezért, a színház menedzs-
mentjének új feladataként, a rendezvényszervezést is komolyabban 
szintre szeretnénk emelni.

Az ültetett vacsorát külső, de a színházhoz közvetlenül kapcsolha-
tó helyszínen is meg lehet valósítani. Erre a Szegedi Nemzeti Színház 
Nagyszínháza és a Belvárosi Mozi közötti tér az egyik komoly lehető-
ség. Abban az esetben, ha a bérlések idejére kapunk területfoglalási 
engedélyt, a térre egy fűtött rendezvénysátrat felállítva, akár 450-500 
fős gálavacsora megtartására is alkalmas rendezvényhelyszínt tudunk 
biztosítani. A Színházteremből a zártkörű gálaműsor, musical vagy ope-
rett előadások után a közönség kényelmesen átfáradhat a megrendelő 
egyedi igényeire kialakított, évszakhoz temperált rendezvénysátorba.  
A téli időszakra egy ilyen területfoglalással kombinált konstrukcióval  
a Városkép  Kft.- nek is bevételt hozhat a színház.
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gazdasági tervek

13

A pályázat gazdasági stratégiájának elkészítéséhez a 2022. évi előirány-
zati keretszámok voltak ismertek. Tényadatok, amelyek a költségvetési 
előirányzatok teljesítését alátámasztják még nem álltak rendelkezésre. 
Pályázatom gazdasági stratégiáját a tervezhetőség, kiszámíthatóság, a 
saját bevétel növelése, költségcsökkentés, valamint a Szegedi Szabad-
téri Játékok és a Szegedi Nemzeti Színház egyesülésével létrejött Intéz-
mény erősségeinek együttes felhasználása határozza meg.
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13.1 BEVÉTELEK BEMUTATÁSA

A Színház költségvetési bevételei

Sorszám Rovat megnevezés Rovat 
szám

2023 
előirányzat

2024 
előirányzat

2025 
előirányzat

2026 
előirányzat

2027 
előirányzat

2028 
előirányzat

14
Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

B16 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 

15
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
(=09+…+14)

B1 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 

37 Szolgáltatások ellenértéke B402 755 000 905 500 935 000 952 000 1 050 000 1 115 000 

38 Közvetített szolgáltatások 
ellenértéke B403 7 000 7 500 6 000 7 500 7 250 7 300 

41 Kiszámlázott általános forgalmi 
adó B406 205 740 246 510 254 070 258 525 285 450 303 000 

42 Általános forgalmi adó 
visszatérítése B407 190 450 160 800 156 100 147 980 135 150 135 485 

51 Működési bevételek 
(=36+…+42+45+48+...+50) B4 1 158 190 1 320 310 1 351 170 1 366 005 1 477 850 1 560 785 

70 Költségvetési bevételek 
(=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7 1 160 690 1 322 810 1 361 170 1 376 005 1 487 850 1 570 785 

A Szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a Szegedi Nemzeti 
Színház Nagyszínházi, Kisszínházi, Újszegedi Szabadtéri Színpad, Dóm 
téri színpad, valamint a REÖK jegy- és bérlet bevételeit, továbbá a fellépti 
díjakat és egyéb bevételeket.

A Színház jegy- és bérlet bevétele hangsúlyos szerepet tölt 
be a költségvetésben. A saját jegybevétel költségvetési arányának 
növekedése kulcsfontosságú a pályázati program végrehajtásához. A 
Szegedi Nemzeti Színháznak a Szegedi Szabadtéri Játékok beolvadását 
megelőzően nettó 200-240 millió forint bevétele volt, míg a Szegedi 
Szabadtéri Nonprofit Kft.-nek 500-560 millió forint. Egy jól működő 
egyesülés, beolvadás nem okozhat bevételkiesést. 
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A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. közérdekű adataiból 
egyértelműen látszik, hogy a beolvadást megelőzően folyamatosan 
nagy nyereséggel tudott üzemelni a Társaság. A Fenntartó azon 
döntése alapján, hogy a Szegedi Nemzeti Színházba beolvad a Szegedi 
Szabadtéri Nonprofit Kft. előrevetíthette, hogy a Szegedi Szabadtéri 
Játékok által termelt nyereség a Szegedi Nemzeti Színház összesített 
költségvetését pozitív helyzetbe hozza. A beolvadást követően azonban 
a jelenlegi struktúra nem tudja nyereségesen üzemeltetni a Szegedi 
Szabadtéri Játékokat, sőt az további anyagi terhet ró az Intézményre. 
Az összeolvadás során több probléma is okozhatta a jegybevétel 
visszaesést. Nem lett kialakítva a megfelelő folyamatmenedzsment, 
az ütemezésben csúszások voltak, későn kerültek értékesítésre  
a jegyek, későn kerültek leszervezésre a produkciók, nem megfelelően 
reagáltak a pandémia okozta kihívásokra. A problémákat fel kell tárni, és 
összehasonlítani a korábban működő modellel, a megfelelő pontokon 
beavatkozni, és a két intézmény erősségét felhasználva egy magasabb 
minőséget képviselő intézményt alkotni. Terveink szerint egymást 
erősítve, további jegybevétel emelkedés is prognosztizálható. 

A pályázat 14. fejezetében részletesen ismertetett beruházás 
eredményeképp létrejövő próbaterem megvalósulása esetén  
a premiereket megelőző próbaidőszakban is játszani tud az Intézmény, 
ami a bevételt növeli. A Regionális Összművészeti Központban 
található stúdiószínpad folyamatosan működő játszóhelyként további 
jegybevételt nyújt az Intézmény részére, valamint a REÖK alkalmas 
színház-pedagógiai foglalkozások, kiállítások és egyéb rendezvények 
fogadására is.

A jegyár kategóriák és a nyújtott kedvezmények felülvizsgálata 
évente célszerű. Terveink szerint amikor a magyar gazdaság ismét 
konjunktúra időszakát éli, sort kell keríteni a jegyár korrekciójára, 
ami szintén jegybevétel növekedést eredményez. Cél a nézőszám 
stabilizálása, valamint a látogatottsági szint átlagosan minimum  
90%-on tartása.

Az egyéb működési célú támogatások között a Színház által 
elnyert pályázati támogatások összege jelenik meg, ami a jelenlegi 
gazdasági helyzet miatt óvatos tervezést igényel. A Színház feladata 
felkeresni, felkutatni azon pályázati lehetőségeket, amelyek segítik az 
intézmény működését. A Szegedi Nemzeti Színház a 2008. évi XCIX. tv. 
44 § 7. pontja szerint előadó-művészeti többlettámogatásra vonatkozó 
egyedi igénybejelentést benyújtására jogosult.

A kiszámlázott általános forgalmi adó a saját bevétel után  
a vásárlók felé értékesített szolgáltatások után felszámított általános 
forgalmi adót takarja. Az intézmény által befogadott számlákon szereplő 
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fizetendő általános forgalmi adót az intézmény az ÁFA törvény szerint 
feltételek mellett visszaigényelheti, a fizetendő és a visszaigényelhető 
ÁFA különbözetét az Intézmény visszaigényli a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól.

A Színház finanszírozási bevételei

Sorszám Rovat megnevezés Rovat 
szám

2023 
előirányzat

2024 
előirányzat

2025 
előirányzat

2026 
előirányzat

2027 
előirányzat

2028 
előirányzat

15 Központi, irányító szervi 
támogatás B816   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778 

21 Belföldi finanszírozás bevételei 
(=04+09+12+…+17+20) B81   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778 

30 Finanszírozási bevételek 
(=21+27+28+29) B8   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778   1 865 778 

A Finanszírozási bevételek tekintetében a központi irányítói szervi 
támogatás mértékéről a Kulturális és Innovációs Minisztérium (jogelődje: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma) és Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között megkötött Közös működtetési megállapodás 
alapján kiállított Támogatói Okirat szerint kerül meghatározásra. 
A Szervezet az Emtv. 16§ (4)-(9) bekezdése alapján költségvetési 
támogatásra jogosult.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Intézmény között 
megkötött Közreműködői szerződés célja, hogy az Önkormányzat 
biztosítsa és érvényre juttassa a Szervezet magas színvonalú művészeti 
teljesítmény nyújtásához, valamint a Szervezetnek a helyi kulturális 
életben betöltött kiemelkedő és meghatározó szerephez – különös 
tekintettel a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, 
kulturális szerepére, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások 
tartalmára és művészeti értékére fűződő közérdeket.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Intézmény között 
létrejött közszolgáltatási szerződés célja, hogy a Minisztérium biztosítsa 
és érvényre juttassa a Szervezet magas színvonalú művészi teljesítmény 
nyújtásához, valamint a Szervezetnek a magyar és nemzetközi 
előadó-művészeti életben betöltött kiemelkedő és meghatározó 
szerepéhez – különös tekintettel a magyar nemzeti kulturális identitás 
és hagyományok őrzése, fejlesztése, valamint a kulturális érték  
és mintakövetés során kifejtett tevékenységre – fűződő közérdeket.
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13.2 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA 

 
Sorszám Rovat megnevezés Rovat 

szám
2023 

előirányzat
2024 

előirányzat
2025 

előirányzat
2026 

előirányzat
2027 

előirányzat
2028 

előirányzat

01 Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek K1101 890 000   1 015 000   1 035 000   1 060 000   1 090 000   1 123 000 

04
Készenléti, ügyeleti, 

helyettesítési díj, túlóra, 
túlszolgálat

K1104 5 000 5 500 3 000 2 900         3 400         4 100 

06 Jubileumi jutalom K1106 2 000 3 000 6 000  8 000 4 000 6 000 

09 Közlekedési költségtérítés K1109 2 000 2 200 2 290 2 410 2 500 2 550 

12 Szociális támogatások K1112 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai K1113 17 000 15 000 10 000 9 600 10 500 12 000 

14 Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai (=01+…+13) K11 916 500   1 041 700   1 057 290   1 083 910   1 111 400   1 148 650 

16

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások

K122  33 500 24 580 29 850 30 150 23 600 28 560 

17 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 000 1 500 1 400 1 600 2 000 1 900 

18 Külső személyi juttatások 
(=15+16+17) K12 35 500 26 080 31 250 31 750 25 600 30 460 

19 Személyi juttatások (=14+18) K1 952 000   1 067 780   1 088 540   1 115 660   1 137 000   1 179 110 

20 Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó K2 120 600 135 100 135 350 140 050 144 070 149 950 

21 Szakmai anyagok beszerzése K311 46 800 45 000 51 600 56 000 61 500 63 000 

22 Üzemeltetési anyagok 
beszerzése K312 30 000       38 000       34 000       39 000       35 000       36 000 

24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 76 800       83 000       85 600       95 000       96 500       99 000 

25 Informatikai szolgáltatások 
igénybevétele K321 18 000         5 000         5 600         6 000         6 500         6 800 

26 Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások K322  3 000         3 100         3 300         3 350         3 250         3 200 

27 Kommunikációs szolgáltatások 
(=25+26) K32 21 000         8 100         8 900         9 350         9 750       10 000 

28 Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 70 000       59 000       58 200       58 000       56 500       58 000 

29 Gázenergia szolgáltatás díja K3312 80 000       69 000       68 500       62 000       64 000       59 500 

31 Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 2 000         2 300         2 500         2 400         2 650         2 800 

32 Közüzemi díjak (=28+29+30+31) K331 152 000      130 300      129 200      122 400      123 150      120 300 

34 Bérleti és lízing díjak K333 40 000       40 000       41 000       41 500       45 000       44 900 

35 Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások K334 45 000       58 000       55 000       43 000       40 000       55 000 
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36 Közvetített szolgáltatások K335 7 000         7 500         6 000         7 500         7 250         7 300 

37 Szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások K336 920 000      868 500      920 000      935 100      990 500   1 000 500 

38 Egyéb szolgáltatások K337 155 000      172 000      185 600      184 100      185 600      180 500 

39 Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) K33 1 167 000   1 146 000   1 207 600   1 211 200   1 268 350   1 288 200 

40 Kiküldetések kiadásai K341 3 000         3 200         5 000         7 000         7 200         7 100 

41 Reklám- és propagandakiadások K342 75 000       70 000       85 000       75 000       90 000       80 500 

42 Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások (=40+41) K34 78 000       73 200       90 000       82 000       97 200       87 600 

43
Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi 
adó

K351 390 560      380 900      400 200      400 800      415 900      430 100 

44 Fizetendő általános forgalmi adó K352 1 600 -   -              200         1 100            100 

47 Egyéb dologi kiadások K355 18 000 15 000       14 000       14 000       13 800       14 400 

48 Különféle befizetések és egyéb 
dologi kiadások (=43+…+47) K35 410 160 395 900      414 200      415 000      430 800      444 600 

49 Dologi kiadások 
(=24+27+39+42+48) K3 1 904 960  1 836 500   1 935 500   1 934 950   2 025 750   2 049 700 

76 Immateriális javak beszerzése, 
létesítése K61 500 4 000         1 500            600         1 200         2 000 

78 Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése K63 3 000 5 000         3 000         5 000         4 000         2 000 

79 Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése K64 35 000 110 000       50 000       35 000       32 000       41 500 

82
Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi 
adó

K67 10 395 30 150       13 000       10 500         9 600       12 285 

83 Beruházások (=76+…+82) K6 48 895 149 150       67 500       51 100       46 800       57 785 

99 Költségvetési kiadások 
(=19+20+49+58+75+83+88+98) K1-K8 3 026 455 3 188 530   3 226 890   3 241 760   3 353 620   3 436 545 

A személyi jellegű juttatások tervezésére kiemelt figyelmet 
fordítottunk. A Szegedi Nemzeti Színház alkalmazottainak bére 
alacsony. 2022. évben beépülő jelleggel minden kulturális szférában 
dolgozó alkalmazott munkabére 20%-al emelkedett a 682/2021. (XII. 
6.) Kormányrendelet alapján, mely összeg beépült a munkavállalók 
alapbérébe, ennek ellenére sok alkalmazott havi juttatása kis eltérésekkel 
a minimálbéren vagy a garantált bérminimumon került megállapításra.  
Az évente történő minimálbér és garantált bérminimum emelés alapján 
folyamatos a személyi jellegű költségek növekedése. Az előadások 
tömbösítése, bontások-építések racionális szervezése alapján a túlórát 
minimálisra kívánjuk csökkenteni. A műszaki egység jelenleg nem 
tagja a társulatnak így a feladatellátás kiszervezésre került. 2024. évben 
a megbízható műszaki kollégák beemelésre kerülnek a társulat tagjai 
közé, így emelkedik a személyi jellegű költség, azonban a szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások költsége csökken.
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Dologi kiadások tekintetében a 2022., 2023. évi infláció miatti áremel-
kedést folyamatosan érvényesítik a szállítók. A szakmai anyagok beszer-
zésnél az opera előadásoknál a pályázatban korábban említett Magyar 
Állami Operaháznak köszönhetően az igénybe vett előadásokhoz tarto-
zó teljes díszlet-jelmez park rendelkezésre bocsátása végett évadonként 
egy teljes produkció anyagköltségétől mentesül az Intézmény. Továbbá 
törekszünk arra fektetni a hangsúlyt, hogy az évadban bemutatásra ke-
rülő darabok rentábilisak és sikeresek legyenek.

A rezsi jellegű költségekre jelenleg nagy figyelem hárul. A 2022. évben 
kialakult energiaválság érezteti hatását a Szegedi Nemzeti Színház költ-
ségvetésén is, éves szinten 150-160 millió forintos költség az Intézmény 
energiaigénye. A kiszolgáltatottság csökkentése a közműszolgáltatók 
felé, és az energiafelhasználást csökkentését célzó beruházások meg-
valósítása terveink között szerepelnek. A dorozsmai telephely átalakí-
tását célzó kezdeményezésünkkel jelentős költségcsökkenés idézhető 
elő. A világpiaci energiaárak is normalizálódni látszanak, a következő 
évet érintő elektromos áram és földgáz beszerzés tekintetében kedve-
zőbb ajánlatok beérkezése valószínűsíthető.

Bérleti szerződések között a díszletek, jelmezek tárolására alkalmas 
raktárt bérel jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház, további bérleti díjak 
eseti jelleggel használt speciális műszaki eszközök, hang, fény-video és 
színpadtechnikai eszközök bérleti díját tartalmazza. 

Az épület karbantartási igénye jelentős, átfogó felújítást igényelne. A 
teljes felújítás forráshiány miatt jelenleg nem kivitelezhető, így a meg-
lévő épület folyamatosan magas karbantartási költségeket von maga 
után.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között az előadó-mű-
vészeti tevékenység, annak kiegészítő tevékenysége, a Szegedi Kortárs 
Balettel történő együttműködés dologi kiadásai, egyéb szakmai szol-
gáltatások, őrzés-védés, portaszolgálati feladatok, hangosítás, világo-
sítás költségei, valamint a Dóm téri színpad építés-bontás költségei 
találhatóak. A működési folyamatok racionalizálásával nagymértékű 
költségcsökkenés érhető el. Megfelelő tervezhetőségre és végrehajtás-
ra van szükség a menedzsment részéről.

Az éves költségvetés dologi kiadásainak racionalizálása elengedhe-
tetlen. Megfelelő folyamat-menedzsmenttel és ellátáslánccal, a folya-
matok felesleges részeinek kiiktatásával, a LEAN menedzsment alkal-
mazásával elérhető a kiadások csökkentése mai értéken tekintve is.
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Beszerzések tekintetében az előadó-művészeti tevékenység kiemel-
ten magas színvonalának megtartása érdekében szükséges a műszaki 
berendezések tekintetében a folyamatos beruházás. 

A ligetben található szabadtéri színpad próbateremmé történő átala-
kítása 2024 őszén venné kezdetét, és 2025 tavaszán már a próba folya-
matok zajlanának. A 2024. évi és 2025. évi költségvetési tervezetben a 
K64-es rovat számon jelenik meg a beruházás megvalósítása. 

A pályázati ciklus alatt tervezett főbb beruházásokat a pályázat 14. fe-
jezete részletesen bemutatja.
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13.3 GAZDASÁGI STRATÉGIA 

Állandó bevételek bemutatása

A Szegedi Nemzeti Színház működésének biztos forrása,  
a tervezhetőség, kiszámíthatóság, és felelős gazdálkodás alapja  
a költségvetési támogatások mértéke, amelyet alátámaszt az Intézmény 
és fenntartója, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti köz-
reműködői szerződés, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
jogelődje, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejött közös működtetésre vonatkozó 
megállapodás. A Szegedi Nemzeti Színház kiemelkedő művészeti ér-
téket képvisel Magyarországon. A nemzeti státusz teljesítése, valamint 
a jelen pályázatban feltüntetett művészeti koncepció lehető legmaga-
sabb művészeti szinten történő megvalósítása érdekében szükséges  
a későbbiekben a költségvetési támogatás mértékét emelni.

Változó bevételek

Az Intézmény jegy és bérlet bevétele meghatározó a költségvetés 
szempontjából. Az előadásszám fokozatos emelkedésével számolunk,  
a REÖK stúdiószínpad folyamatos játszóhelyként való alkalmazásá-
val és egy új próbaterem kialakításával. A jegybevétel alakulása sok 
mindentől függ. Függ például az aktuális évet megelőző évad sikeré-
től, az adott darab népszerűségétől, az ország gazdasági helyzetétől,  
a vásárlók vásárlóerejétől, a jegy- és bérletárak alakulásától, a kínált ked-
vezményektől, a társulattól. 

A pályázati bevételek felkutatása a színház feladata. Folyamatos mo-
nitorozás szükséges az éppen aktuális pályázati lehetőségekhez, vala-
mint egyedi igénybejelentések benyújtásával növelni kell a támogatott 
projektek számát az Intézményen belül. A jelenlegi nehéz gazdasági vi-
szonyok és a pályázati lehetőségek jelenlegi szűkülése miatt minimális 
bevétellel számolunk a költségvetésben jelenleg. 
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Állandó költségek

A Szegedi Nemzeti Színház költségvetésének jelentős részét a szemé-
lyi jellegű juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teszi ki.  
A társulat kiváló szakemberekből áll, akiknek a munkáját el kell ismer-
ni. A költségvetési tervezetben jól látszik, hogy a személyi jellegű jutta-
tások folyamatos emelését prognosztizáljuk. A dologi kiadások között  
a víz, áram és földgáz jelenlegi magas beszerzési ára minden felelős in-
tézményt spórolásra késztetett. Az energiahatékonysági intézkedések 
felülvizsgálata célszerű, majd megfelelő ellenőrzési rendszerekkel le-
hetőség adódik alacsonyan tartani fogyasztást. A hatályban lévő szol-
gáltatási szerződések áttekintése, az üzemeltetéshez szükséges kötele-
zettségvállalások optimalizálása, valamint a beszerzések racionalizálása  
a célunk.

Változó költségek

A produkcióhoz köthető dologi kiadások mértékét több tényező is befo-
lyásolja. Egy-egy előadáshoz kapcsolódó anyagköltség függ a díszletek 
nagyságától, technikai sajátosságaitól, a jelmezektől, a szereplők szá-
mától. Előadásonként változik a rendező, jelmeztervező, díszlettervező, 
vendégművészek honoráriuma. A produkciók megvalósítása előtt fon-
tos a produkciós költségvetés, majd a produkciók részletes költségveté-
sének engedélyezési folyamata, majd annak végrehajtása, így a megva-
lósítás során a költségek nem haladhatják meg az előirányzott összeget. 
Nagy hangsúlyt kell fektetni az önköltségszámításra, és a költségvetési 
előirányzat teljesítésére a megvalósítások során.
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13.4 SWOT-ANALÍZIS 
Minden szervezet függ a környezetétől, s mivel a környezet folyton 

változik, a régi jövőképet az igénynek megfelelően át kell formálni.
A külső környezethez vagy alkalmazkodni tudunk, vagy pozitív adott-
ságainkkal ki tudjuk használni a lehetőségeket. A külső környezetet  
a törvényi szabályozás, a piac, a versenyhelyzet jelenti. Belső környezet-
nél a szervezet felépítését, hierarchiáját és a folyamatokat kell vizsgálni.

A legfontosabb külső-, belső környezeti adottságokat SWOT-analízis-
sel lehet összehasonlítani és elemezni. A négy szó (erősség, gyengeség, 
lehetőség, veszély) négy szempontot jelöl, amely ahhoz ad segítséget, 
hogy mindazokat az információkat, véleményeket, amelyek a külső 
és belső környezeti adottságokról rendelkezésre állnak, csoportosítani  
lehessen.

SWOT-analízis

Erősség Gyengeség

• Régióban vezető művészeti Intézmény;

• Egész évben történő művészeti 
szolgáltatás, - A Szegedi Szabadtéri  
az Intézménybe történő beolvadása;

• Nemzeti minősítési státusz;

• 4 játszóhely;

• Kiemelkedő társulat, annak sokszínűsége;

• A szegedi színházszerető közönség;

• A Szegedi Kortárs Balettel történő 
együttműködés

• Elavult, rossz műszaki állapotban lévő 
épület;

• Alacsony bérek;

• Pénzügyi források szűkössége;

• Dorozsmai telep ráfordításai nem 
realizálódnak haszonként az Intézmény 
működésében; 

• Nincs próbaterem, így a próbák a nagy-
színpadon folynak, jegybevétel kiesést okozva

Lehetőség Veszély

• Új műsorpolitika – népszerű darabok 
színpadra vitele;

• REÖK kamaraszínpad folyamatos 
használata;

• Angol nyelven feliratozott előadások; 

• Színház-pedagógia, a diákokkal való 
kapcsolattartás, színházba járó generáció 
kinevelése;

• Energiaárak, valamint a dologi kiadások 
költségeinek nagymértékű emelkedése;

• Magas infláció miatt a vásárlók reálbérének 
csökkenése, így a kulturális fogyasztás 
visszaesése;

• Folyamatos minimálbér – garantált 
bérminimum miatti bérfeszültség a dolgozók 
között;
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14.1 A DOROZSMAI TELEPHELY ÜGYE

A színház díszletépítő bázisának működtetése a megnövekedett re-
zsiköltségek miatt átszervezésre szorul. Ezen a több mint három hektá-
ros területen, a néhány részlegesen vagy teljesen felújított épületeken 
kívül szinte teljesen üresen álló barakkokat találunk.

Itt dolgoznak az asztalos-, a lakatos, a festő- és a kárpitos tár szakem-
berei, de ezek nem felelnek meg a 21. században elvárt kulturált mun-
kakörnyezet kritériumainak, és fenntartásuk ebből kifolyólag komoly 
költségekkel jár.

A helyzet megoldására több olyan megoldást is elképzelhetőnek  
tartunk, ami a személyi állomány megtartása mellett enyhíti az anya-
gi terheket.

Az utóbbi években elvégeztek számos olyan kisebb beruházást, 
amely részben javított a telep hatékonyságán, viszont hosszú távú 
megoldást mégis a szakaszos, vagy teljes rekonstrukció jelent.

A terület újragondolásával anélkül létrehozható egy új bázis, hogy  
a színház önerőből, saját költségvetéséből áldozna rá.

PROJEKTEK

14
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Az országban számos cég foglalkozik olyan bázisok létrehozásával, 
akik a dorozsmaihoz hasonló ipari telket keresnek. A telepnek kiépített 
világítása és úthálózata van, és az elhelyezkedése is nagyon jó. Szeged 
felőli kerítésétől 200 méterre található a kiskundorozsmai vasútállomás, 
valamint 3 km-re az M5 autópálya, így kiválóan alkalmas lehet egy úgy-
nevezett könnyűszerkezetes csarnokokból álló depó kialakítására.  
A díszletépítő bázis munkáját mindez nem akadályozná, a gyártás 
nem állna le. A befektetőknek hosszú távú bérleti konstrukcióval mű-
ködhetne a terület azon részein, amit jelenleg sem használ a színház  
és a szabadtéri.

Ezzel véleményünk szerint újra lépéselőnyhöz juttatnánk a korábban 
több színházat is ellátó szegedi díszletépítő csapatot. Hosszú távú meg-
oldást jelent az optimalizált raktározásban, a munkakörülmények javí-
tásában, és nem mellesleg komoly anyagi megtakarításokhoz vezet.

14.2 PRÓBATEREM

Évek óta lassítja és egyre költségesebbé teszi a színház alapmű-
ködését, hogy nincs megfelelő, a színpadaival megegyező méretű  
próbaterme, ami tehermentesíthetné a Nagyszínházat és a Kisszín-
házat. Egy ilyen próbahely lehetővé tenné, hogy a produkciók csak  
a premierek előtti összpróbákra használnák a játszóhelyeket. Ezzel fel-
szabadulna több este, amikor a színház próba helyett előadást tarthatna,  
és így bevételt termelne. Az energiafelhasználás is komolyan csökkent-
hető így.

A pályázat előkészítése során több megoldás is felmerült ennek a ki-
váltására.

• A Pick Arénában működő kisebb termek egyikében 
 Ez akár egy átfogóbb szponzorációs megállapodás keretén belül  
 is létrejöhet.

• A Fő Fasoron üresen álló Vedres kollégium épületében 
 Ez akár a színészlakásoknak is helyet adhatna 

• Az Újszegedi Szabadtéri Színpad is megoldás lehet.
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A ligetben található szabadtéri színpadra kialakítható egy multi-
funkcionális könnyűszerkezetes csarnok, amely hozzáépíthető le-
het az ott álló, eredetileg a szabadtéri mozit kiszolgáló hátsó falhoz és  
a közelmúltban kialakított tetőszerkezethez. Az így kapott tér megfelelő 
helyet biztosítana próbák és előadások, egyéb zártkörű rendezvények 
lebonyolítására is. Ez utóbbiból származó bevételek nagymértékben se-
gíthetik a multifunkcionális próba- és előadótér önfenntartó jellegének 
biztosítását. A nyári szezonra a csarnok nézőtér felőli falának kinyitásá-
val egy oldalról is fedett színpadot kapunk. Amennyiben sikerülne télire 
minden oldalról zárttá tenni az Újszegedi Színpadot, az mentesülne az 
évi építés/bontással járó költségektől is. Megkérdezett szakemberek vé-
leménye szerint a csarnok összeépíthető a jelenleg is hátsó falként szol-
gáló fémszerkezettel, felhasználva a tavaly Önkormányzati segítséggel 
megépített színpadfedést is. Ennek költségét az ebből eredő gazdasági 
előnyöknek köszönhetően a színház és a szabadtéri akár egy év alatt 
is ki tudja gazdálkodni. Természetesen ennek a hosszú távú tervnek  
a megvalósításához engedélyekre, szakvéleményekre és az önkormány-
zat hozzájárulására is szükségünk lesz.
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Pályázatunk legfontosabb elemei 

• dolgozók anyagi- és erkölcsi megbecsülése,

• munkafolyamatok tervezhetősége és kiszámíthatósága,

• Kollektív Szerződés létrejötte,

• színészközpontú kommunikáció és marketing,

• művészek fejlődésére tervezett évadok,

• művészi színvonal megtartása,

• Vaszy Viktor emlékéhez méltó operajátszás,

• utaztatható magyar operett előadás,  
amely a legkiválóbb kulturális exportcikkünk

• a Szabadtéri és a Színház összevonásának gazdasági és művészeti 
hatékonyságának kihasználása,

• ökológiai lábnyom csökkentése,

• anyagi megtakarítás az operaelőadások előállításánál,

• kiadások racionalizálása (dorozsmai telephely, újrahasznosítás).

 

Alkalmazottként és munkaadóként is gyűjtöttem rengeteg tapasz- 
talatot, ezek felhasználásával, valamint megszerzett tudásommal 
és nagyszerű csapatommal, úgy érzem, méltóképpen szolgálhatom 
a Szegedi Nemzeti Színházat.

ÖSSZEFOGLALÁS



79

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly

MELLÉKLETEK







































98

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly



SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

99

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly



100

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ | igazgatói pályázat | Peller Károly



VEZETŐTÁRSAK 
 

László Boldizsár

Makláry László

Pál Tamás

Szilágyi Annamária
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SZEGEDI SZERVEZETEK 
 

Gregor Alapítvány

Szegedi Operabarátok Egyesülete

Szegedi Pinceszínház

Szegedi Szimfonikus Zenekar
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Meghívott alkotók 
RENDEZŐK, KARMESTEREK, KOREOGRÁFUSOK,  

TERVEZŐK, ÉNEKMESTEREK

ANDREJCSIK István
BARTA Viktória

BÁTKI FAZEKAS Zoltán
BEZERÉDI Zoltán

BONCZ Ádám
BÖHM György
BRETZ Gábor

GUELMINO Sándor
HARGITAI Iván
HORVÁTH Illés

JANKÓ Zsolt
JURONICS Tamás

KÁLLOY MOLNÁR Péter
KESSELYÁK Gergely

KOLOZSI Angéla
KOMLÓSI Ildikó
KOVÁTS Kriszta

LŐCSEI Jenő

MIKLÓSA Erika
PATTANTYUS Dóra

PINTE, Gavriil
RÁKAI András

RÁLIK Szilvia
SÜMEGI Eszter

SZABÓ K. István
SZÉLL Tímea

SZENDRÉNYI Éva
SZENTE Vajk

SZINETÁR Miklós
SZKÁLI Edina

TORONYKŐY Attila
TÓTH Andrea

TÚRI Erzsébet
VAJDA Júlia
VITÁRIS Iván  

(Ivan & The Parazol zenekar)
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Nemzeti minősítésű  
előadó-művészeti szervezetek

 

Budapesti Operettszínház

Győri Nemzeti Színház

Honvéd Együttes, Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Magyar Állami Operaház
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előadó-művészeti szervezetek
 

Artificial Moon Theatre

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
Dunaújváros

Békéscsabai Jókai Színház

Dumaszínház

Játékszín

József Attila Színház

Művészetek Palotája

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház

Rózsavölgyi Szalon
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HATÁRON TÚLI SZÍNHÁZAK 

Kijevi Nemzeti Akadémiai Operettszínház

Kolozsvári Magyar Opera

Nemzeti Színház Temesvár

Szentpétervári Zenés Komédia Színház
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Művészeti produkciós  
ügynökségek, menedzsmentek

Bátor Tamás

Coopera

Crescendo Music Management

Delta Produkció

Orlai Produkció

Pentaton Művész- és Koncertügynökség

Stellatus Kulturális Menedzsment (6szín)

VeszprémFest

Zikkurat Színpadi Ügynökség
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Munkavállalói elégedettséget 
segítő együttműködések

Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Ópusztaszeri Erdei Vendégházak
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FELNŐTTKÉPZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Szent György Hang- és Filmművészeti Technikum
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MEGTISZTELŐ TÁMOGATÁSOK

Kálmán Yvonne

Laczkóné Huszka Zsuzsa

Lehoczky Zsuzsa










