
1

LŐRINCZY GYÖRGY PÁLYÁZATA

A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
FŐIGAZGATÓI POSZTJÁRA
2019.  FEBRUÁR 1 .  NAPJÁTÓL



2

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETÉS   .........................................................................................................................    5
 1. SZEMÉLYES ELŐSZÓ  .......................................................................................................    5
  1.1. Nyilatkozat  ....................................................................................................................    5 
  1.2. Bevezető  .........................................................................................................................    5
  1.3. Előzmények  ...................................................................................................................   6
  1.4. Családi sorsszerűség  ..................................................................................................    7
  1.5. Életrajz  ...........................................................................................................................    8
 2. AZ ELMÚLT NÉGY ÉV EREDMÉNYEI – MIT SIKERÜLT 
  MEGVALÓSÍTANI AZ IGAZGATÓSÁGOM ALATT?  ............................................   11
  2.1. Nemzeti intézményhez méltó szervezet, magas szintű szervezettség  ...........  11
  2.2. A repertoár-játszás és a vendégjátékok rendszerének szervezeti
   szétválasztása  ...............................................................................................................  11
  2.3.  Pénzügyi stabilitás, a fenntartói támogatás növelése  .......................................  11
  2.4.  Új játszóhely megteremtése  .....................................................................................  12
  2.5.  Megfelelő létszámú, ütőképes társulat  .................................................................  12
  2.6.  Erős középvezetői réteg kialakítása  .......................................................................  12
  2.7.  Kiemelkedő művészi színvonal, magas szakmai és kritikai elismertség ......  12
  2.8.  Korszakváltás, a stíluskínálat szélesítése, új közönség  ....................................   13
  2.9.  Több előadás, több néző, több bevétel – a nemzeti zenés 
   színház koncepció kiteljesítése  ..............................................................................   13
  2.10. Új arculat és megújult weboldal létrehozása  .....................................................   14
  2.11. Szervezettség, integrált számítógépes rendszer kialakítása  ...........................   14
  2.12. Digitális operett-kincs – az előadások rögzítése és sugárzása  .......................   14
  2.13. Színházetikai protokoll felállítása  .........................................................................   14
  2.14. Az együttműködések új rendszere  ........................................................................   15
  2.15. Belföldi és nemzetközi sikerek  ...............................................................................   15

II.	 MŰVÉSZETI	KONCEPCIÓ	  .......................................................................................  16
 1.  BEVEZETŐ  ...........................................................................................................................  16
 2.  HAGYOMÁNYAINK ÁPOLÁSA  ......................................................................................  16
 3.  A  ZENÉS SZÍNHÁZ MŰFAJI RENDSZERE  ..............................................................  18 
 4.  A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ REPERTOÁRJA  ............................................  19
 5.  MITŐL LESZ SIKERES EGY ELŐADÁS?  ....................................................................  24

III.	 A	SZÍNHÁZ	MŰVÉSZETI	VEZETÉSE:	
	 KREATÍV	PRODUCER	ÉS	MŰVÉSZETI	TANÁCS	  ...................................  26
 1. A KREATÍV PRODUCER, MINT HIVATÁSOS NÉZŐ – AZ IGAZGATÓ  .........   26
 2. A MŰVÉSZETI TANÁCS  .................................................................................................. 30

IV.	 MŰSORTERV	  .....................................................................................................................  32
 1.  AZ ÉVADTERVEZÉS ELVEI ............................................................................................  32
 2.  ÉVADTERVEK  .....................................................................................................................  33
 3.  SZÍNHÁZI NEVELÉS – GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI DRÁMAPEDAGÓGIAI
  PROGRAMOK  ......................................................................................................................  39



3

V. RÉSZLETES	GAZDÁLKODÁSI	TERV	  ...............................................................  41
 1. KITEKINTÉS AZ ELMÚLT IDŐSZAK GAZDÁLKODÁSÁRA ÉS AZ 
  AZT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB KERETEKRE  ......................................  41
 2. A SZAKMAI KONCEPCIÓT KISZOLGÁLÓ GAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA  ... 42
 3. A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ RÉSZLETES GAZDÁLKODÁSI
  KONCEPCIÓJA  ....................................................................................................................  43
  3.1. Bevételek  .......................................................................................................................  43
  3.2. Kiadások  ........................................................................................................................  45
 
VI.	 A	MŰSZAKI-SZCENIKAI	TERÜLETET	ÉRINTŐ	
	 LEGFONTOSABB	ELKÉPZELÉSEINK	  .............................................................. 50
 1.  MAGAS TECHNIKAI SZÍNVONALÚ ELŐADÁSOK LÉTREHOZÁSA  ............. 50
 2.  NAGY RUTINNAL RENDELKEZŐ, KÉPZETT TECHNIKUSI HÁTTÉR  ......... 50
 3.  MODERN, GAZDASÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ TECHNOLÓGIA 
  ALKALMAZÁSA  .................................................................................................................  51

VII.	 A	TÁRSULAT	  ......................................................................................................................  52
 1. A SZÍNHÁZ VEZETŐSÉGE  ............................................................................................  52
 2. AZ ÁLLANDÓ SZÍNÉSZTÁRSULAT  ...........................................................................  53 
 3. A VENDÉGSZÍNÉSZEK  ....................................................................................................  54
 4. A VENDÉGALKOTÓK  ......................................................................................................  54
 5. A ZENEKAR  ..........................................................................................................................  55
 6. A BALETTKAR ÉS A MUSICAL ENSEMBLE  ...........................................................  57
 7. AZ ÉNEKKAR .......................................................................................................................  58
 8. A PESTI BROADWAY STÚDIÓ ......................................................................................  59

VIII.	BEL-	ÉS	KÜLFÖLDI	KAPCSOLATOK	  ................................................................  61 
 1. BELFÖLDI KAPCSOLATOK  ...........................................................................................  61
  1.1. A belföldi kapcsolatok rendszere  ...........................................................................  61
  1.2. Együttműködések tematikus fesztiválokkal  ........................................................  62
  1.3. Együttműködések nyári fesztiválokkal  .................................................................  62
  1.4. Együttműködés vidéki színházakkal, játszóhelyekkel  .....................................  63
  1.5. Együttműködés a magánszférával, külsős partnerrel  ....................................... 64
  1.6. A minőség elve  ............................................................................................................  65
 2. HATÁRONTÚLI MAGYAR KAPCSOLATOK  ............................................................. 66
 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A FÜGGETLEN ELŐADÓMŰVÉSZETI SZFÉRÁVAL  ...  67
 4. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK  .......................................................................................... 69
  4.1.  Távol-Kelet (Japán, Kína és egyéb országok)  ...................................................... 70
  4.2.  Arab térség (Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok)  .................................. 70
  4.3.  Belgium  .......................................................................................................................   7 1
  4.4.  Olaszország  .................................................................................................................   7 1
  4.5.  Németország, Ausztria  .............................................................................................  72
  4.6.  Izrael  ..............................................................................................................................  73
  4.7.  Ukrajna  .........................................................................................................................  73



4

IX.	 MARKETING	ÉS	PR-KOMMUNIKÁCIÓ   .........................................................  75
 1. BEVEZETŐ  ...........................................................................................................................  75
 2. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ  ..................................................................................  75
  2.1 Online felületek, saját gyártású tartalmak és termékek  ......................................  76
 3. SAJTÓ- ÉS MÉDIAAKTIVITÁSOK, SAJTÓKAPCSOLATOK  .............................. 78
 4. KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS .................................................................................................. 79
  4.1.  A hagyományos közönségszervezési szemlélet megújítása  ............................ 79
  4.2.  A bérletrendszer  ......................................................................................................... 79
  4.3.  Partnerprogramok  ...................................................................................................... 80
 5. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ  ..............................................................................................  81
 
X.	 ZÁRSZÓ	  ..................................................................................................................................  82

XI. MELLÉKLETEK   ................................................................................................................  83
 Együttműködési szándéknyilatkozatok
 Nyilatkozatok
 Igazoló iratok



5

I. BEVEZETÉS

1. SZEMÉLYES ELŐSZÓ

1.1.	NYILATKOZAT

Alulírott, Lőrinczy György színházi menedzser, kreatív producer a következőkben 
leírtak alapján ismételten megpályázom a Budapesti Operettszínház főigazgatói 
álláshelyet a 2019. február 1-től kezdődő ciklusra.

1.2.	BEVEZETŐ

Egy újrapályázó főigazgató nyilván felsorolja az eredményeit, jelen pályázatban 
kollegáimmal – akik nélkül nem tudtam volna sikeresen vezetni a Budapesti 
Operettszínházat – az alábbiakban beszámolunk arról, hogy mit végeztünk az 
Operettszínházban az elmúlt négy évben, és mit szeretnénk az elkövetkezendő öt évben, 
de bevezetőmben most mégsem erről szeretnék írni.

Színházvezetői munkám mellett, a kormányzat megbízásából az elmúlt években tagja 
voltam az Emberi Erőforrások Minisztere tanácsadó testületének, a Színházművészeti 
Bizottságnak, éveken keresztül vezettem a független színházak működési pályázatát 
megítélő kuratóriumot, elnököltem a Jászai Mari-díj szakmai bizottságát, és 2017 
májusa óta alelnöki tisztséget töltöttem be a Nemzeti Kulturális Alapban, amely a 
független évtizedek után éppen az EMET-tel fuzionált; az ehhez kötődő szakmai 
feladatok és a pályáztatási rendszer racionalizálása volt az alapvető feladatom. Emellett 
színházmenedzsmentet tanítottam két egyetemen is. 

Csodálatos, és úgy érzem, sikeres évek voltak ezek a pályámon, bár bevallom, nem 
minden pillanat volt egyszerű, de megpróbáltam a megbízóim és a szakma elvárásainak 
megfelelni, színházvezetői és egyéb feladataimnak egyaránt maximálisan eleget tenni. 
Szereztem sok barátot és akaratom ellenére feltételezhetően sok ellenséget is… Történt 
számos tervezett és előre nem látható változás.

Bár erre a pályázatomban a továbbiakban nem szeretnék kitérni, mégis rögzítenünk 
kell, hogy 2017 novembere óta mindemellett kezeltem a nemzetközi művészvilágban 
intenzíven felbukkant, és sajnos színházunkba is begyűrűzött szakmaetikai 
kérdést. A birtokomba jutott hivatalos információk alapján legjobb tudásom és 
meggyőződésem	 szerint	 kezeltem	 ennek	 a	 kényes	 ügynek	minden	 jogi,	 etikai	 és	
emberi	kérdését,	valamint	a	 társulat	és	a	közvélemény	 felé	 igyekeztem	korrektül	
kommunikálni,	 megóvva	 az	 intézményt	 egy	 kezelhetetlenné	 dagadó	 botránytól.	
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Nem volt egyszerű. Tanácsadóim és vezetőtársaim, a Budapesti Operettszínház páratlan 
képességű menedzsmentje, valamint családiasan összetartó társulata ezt a krízist is 
túlélte, sikeres	szezont	zárt,	a	közönség	érdeklődődését	nem	csak	hogy	megtartotta,	
hanem	az	emelkedő	néző-,	előadás-,	és	bérleteladási	számmal	még	fokozta	is.	

Szakmai	 jövőmet	 mérlegelve	 arra	 az	 elhatározásra	 jutottam,	 hogy	 a	 jövőben	
kizárólag	 az	 Operettszínház	 vezetésével,	 PhD.	 dolgozatom	 befejezésével,	 illetve	
egyetemi	 oktatói	 tevékenységemmel	 szeretnék	 foglalkozni;	 remélem,	 ehhez	 a	
társulat,	a	szakmai	bizottság	és	az	EMMI	miniszterének	támogatását	is	elnyerem.	

Mielőtt eddigi pályámat nagyvonalakban ismertetném, szeretném felhívni a 
pályázatunkat olvasók figyelmét egy fontos körülményre, melyről természetesen még 
ejtünk szót a következőkben. A Budapesti Operettszínház jelenlegi sikeres és egyedülálló 
gazdálkodási és működési modellje nagymértékben annak a hazai és főleg nemzetközi 
kapcsolatrendszernek köszönhető, amit harmincéves nemzetközi művészmenedzseri 
pályámon kialakítottam, és amit a továbbiakban is készülök továbbvinni. Az	immár	új	
Szervezeti	és	Működési	Szabályzat	szerint	vállalkozásban	működő,	színházépületen	
kívüli	 tevékenységnek	 köszönhető,	 hogy	 a	 Budapesti	 Operettszínház	 a	 magyar	
kulturális	életben	szinte	egyedülálló	módon,	63%-ban	saját	bevételből	működik,	és	
csak	37%	a	költségvetési	soron	érkező	támogatás.

1.3.	ELŐZMÉNYEK

51 éves vagyok, pontosan 34 éve, 1984 nyarán dolgoztam először profi zenés színházi 
előadásban a szegedi István, a királyban táncosként – azóta közreműködtem 
rengeteg különféle pozícióban – színházi (elsősorban zenés színházi) területen 
megszámlálhatatlan produkciót és kulturális esemény megvalósulását segítve. 
Foglalkoztam jegyeladással (Színházak Központi Jegyirodája), művészeti	 titkári 
munkával (Honvéd Együttes), marketing és rendezvény területtel (Magyar Állami 
Operaház), művészmenedzsmenttel (Miklósa Erika, Érdi Tamás), szerzői	 jogokkal 
(Operettszínház, Szegedi Szabadtéri Játékok), valamint turnék és koprodukciók 
szervezésével (Operaház, Operettszínház, Rockszínház, Madách Színház). 

Korábban voltam táncos (Magyar Elektra, Szarvassá változott fiak), rendezőasszisztens	
(Miss Saigon), sajtótitkár (Agrippina, Makrancos Kata), produkciós	 menedzser  
(A sevillai borbély, Elektra, Ory grófja), magyarországi jogtulajdonos (Elisabeth, Rómeó 
és Júlia), nemzetközi	koprodukciós	menedzser (Rudolf, A Bajadér), producer (Könnyű 
préda, Háry János), szerkesztő (Mesterségek Ünnepe, Budapesti Tavaszi Fesztivál, 
Operettgálák, Gálaműsorok), casting direktor (Bánk bán film), kreatív producer 
(Lépcsőházi matiné, Musicalmesék, Amerikai komédia), egyes gálaműsoroknál még 
rendező is (Várkert Bazár megnyitó). 
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17	évig	vezettem az ország legelső és legnagyobb kulturális ügynökségét, a Pentatont. 
2001-ben Várhegyi Attila kulturális államtitkár megbízásából én voltam az akkor 
megnyíló Millenáris első programigazgatója, 2012-től a Városi Színház Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójaként és a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési 
Központ művészeti vezetőjeként működtem, 2013-tól pedig a Miniszterelnökség 
rendezvény és művészeti tanácsadójaként is dolgozom.

Alkalmas	 színházi	 vezetőnél	 nem	 válik	 el	 szigorúan	 a	 művészi,	 szakmai	 vezetői	
munka	 a	 szervezési	 és	 gazdasági	 feladatoktól. Meggyőződésem ugyanis, hogy egy 
színházban nincs művészi döntés szervezési, pénzügyi következmény nélkül, és 
fordítva: nincs gazdasági döntés, aminek ne lenne kihatása a művészi teljesítményre, 
színvonalra.

Megtiszteltetés, hogy pályázatomban a színház	 teljes jelenlegi – rendkívül sikeres – 
igazgatói	 gárdája	 támogat. Külön ajándék minden nap, ha igazgatóként egy olyan 
színházban dolgozhatok, melynek menedzsmentjét és társulatát ismerem, sokra tartom 
– sőt bevallom, elfogultan	szeretem.

1.4.	CSALÁDI	SORSSZERŰSÉG	

Egy nem éppen vidám történet családomat már születésem előtt az Operettszínházhoz 
kötötte. Apám, Lőrinczy György fegyveres összeesküvés vádjával elítélt politikai 
fogolyként, huszonkét évesen, 1956 tavaszán szabadult Rákosi börtönéből, és két héten 
belül állást kellett találnia. Nagyapám, Dr. Lőrinczy Szabolcs, aki a háború előtt a 
Klebelsberg-féle kultuszminisztérium osztályvezetője volt, jó kapcsolatokat ápolt a 
művészértelmiség prominenseivel, így apám a börtönévek után a díszlettervező Varga 
Mátyás közreműködésével világosítóként az Operettszínházban kaphatott munkát. Egy 
évvel később, a Csárdáskirálynő eljegyzési jelenete közben a fejgépállásban kérte meg 
anyám, Jankovich Gabriella kezét. Két bátyám után 1967-ben megszülettem én is. Apám 
politikailag megbélyegzett osztályidegenként a létezett szocializmusban diplomáról 
és igazi karrierről nem is álmodhatott, megragadt a színházban, ahol fővilágosítóként, 
majd műszaki vezetőként működött, így aztán én gyerekkorom javarészét ott tölthettem 
– a nézőtéren és a kulisszák mögött, ámulva, rajongva, boldogan. Édesanyám az elmúlt 
években gyakran ült büszkén a páholyban, de persze az elmúlt időszakban aggódott 
is a családi hétvégéken is sokszor hajnalig tartó, szakmai telefonbeszélgetések miatt. 
Kaptam idős kollegáktól szép fotót édesapámról, és gyönyörű történeteket nagyapámról, 
a napokban fájdalmasan elveszített családi barát, Kerényi Imre elbeszélésében. Az 
elmúlt időszakban kaptam sok biztatást és néhány figyelmeztetést, vagy nevezzük 
pontosabban, fenyegetést, de vezetői és emberi tevékenységemben mindenkor az 
érzelem és az értelem együttes figyelembevétele és a saját mércém vezetett. Most	úgy	
érzem,	vállalnom	kell	a	szakmai	megmérettetést,	folytatnom	kell	ezt	a	munkát.
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1.5.	ÉLETRAJZ	–	LŐRINCZY	GYÖRGY	

SZEMÉLYES ADATOK:
Név: Lőrinczy György
Születési hely:  Budapest
Születési idő: 1967. szeptember 8.
Állampolgárság: magyar

Jelentős családi tradíciókkal rendelkezem a 
kultúraközvetítésben. Anyai dédapám Jankovich 
Béla 1913-1917 között a	 Tisza-kormány	 vallás-és	
közoktatásügyi	 minisztere	 volt, a műgyűjtő és 
mecénás jeszeniczei Jankovich Miklós dédunokája. 
Nagyapám, Dr.	 Lőrinczy	 Szabolcs	 a	 Klebelsberg	
vezette	 minisztérium	művészeti	 főtanácsosaként	
dolgozott.

Művészeti területen először néptáncosként 
tevékenykedtem a Novák Ferenc és Foltin Jolán 
vezette Bihari János Táncegyüttesben, de dolgoztam 
közművelődési-, fesztiválszervező-, komolyzenei-, 
könnyűzenei-, operai-, táncművészeti és persze 
színházi területen is.

TANULMÁNYOK ÉS ISKOLAI VÉGZETTSÉG:
2015– Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Doktori Iskolájának
 hallgatója – Disszertáció címe: A színházi folyamatok rendszere
 és egymásra hatása
2010–2012  Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem
 Teatrológia – Impresszárió master fokozat
1993–1997  Janus Pannonius Tudományegyetem művelődésszervező
1989 Okleveles néptáncoktató
1981–1985  Budapesti József Attila Gimnázium (érettségi)

ALKALMAZOTTI, VAGY SZERZŐDÉSES MUNKAHELYEK:
2017– Nemzeti Kulturális Alap – alelnök 
2014– Budapesti Operettszínház – főigazgató
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2012–2014 Miniszterelnökség – kulturális és rendezvényszervező tanácsadó
2012–2014 Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (Hódmezővásárhely) 
 – művészeti tanácsadó
2012–2014 Városi Színház Nonprofit Kft. – ügyvezető igazgató
1996–2014  Pentaton Művész- és Koncertügynökség – ügyvezető igazgató
1995  Tennigkeit Opernagentur (Düsseldorf ) – menedzser
1990–1994  Magyar Állami Operaház – PR-marketing menedzser, sajtótitkár
1989–1990  Honvéd Együttes – művészeti titkár
1986–1988  HVDSZ Jókai Művelődési Központ – népművelő
1985  Színházak Központi Jegyirodája,
 Almássy Téri Szabadidőközpont – közönségszervező

A PENTATON KONCERT-ÉS MŰVÉSZÜGYNÖKSÉG ÜGYVEZETŐJEKÉNT:
2001–2014 A Budapesti Operettszínház külső igazgatói tanácsadója, 
 és a külföldi kapcsolatokért és szerzői jogokért felelős menedzsere
2001 A Millenáris nyitó, féléves rendezvénysorozat programigazgatója
1998–2002 Állami rendezvények, ünnepek szervezése
1998–2014  A Mesterségek Ünnepe programigazgatója
1996–2011 A Budapesti Tavaszi fesztivál operett, opera, folk és 
 szabadtéri programjainak szerkesztője, producere
 Miklósa Erika, Érdi Tamás menedzsmentje

NÉHÁNY FONTOSABB PROJEKT, MELYBEN MENEDZSERKÉNT RÉSZT VETT:
A sevillai borbély, Don Pasquale – Szentendrei Nyár, Teátrum
Agrippina – Óbudai Nyár
Unió Nemzetközi Színházi Fesztivál
José Carreras, Luciano Pavarotti, Rolando Villazón koncertek
Táncháztalálkozó
Europa Musicale
Elisabeth, Mozart!, Rómeó és Júlia c. musical magyarországi jogai, CD-producere
Frankfurti Könyvvásár zenei programjai
Olaszországi, oroszországi, németországi magyar tematikus évadok
Ulmi Donaufest magyar programjai 10 éven keresztül
Millenniumi koncert a Vatikánban és állami ünnepségek Magyarországon
A Westel, az OTP Bank, az Antenna Hungária, a Raiffeisen Bank, a CAIB és más cégek 
gálaestjei, rendezvényei
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A Szépség és a Szörnyeteg musical, hetedik éve tartó németországi turné
Operett-turnék és koprodukciók a világ 13 országában
Várkert Bazár nyitóünnepsége

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:
2015–2017 Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára
 (színházi menedzsment)
2013–2017 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem vendégtanára
2011–2013 Budapesti Kommunikációs Főiskola Arts and Bussines szakán
 a kulturális projektmenedzsment tantárgy témavezetője és előadója

TÁRSADALMI TISZTSÉGEK:
2017–  A Jászai Mari-díj Bizottság elnöke
2016-2017 Nemzeti Kulturális Alap Színházművészeti
 Kollégiumának tagja
2015–  A Postások a Postásokért, majd a Postakürt Alapítvány 
 kuratóriumi elnöke
2015–  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Színházművészeti Bizottságának tagja
2012–2014  Pesti Broadway Alapítvány, Pentaton Alapítvány elnök
2012–2014  Magyarországi Művészeti Ügynökségek és Koncertszervezők 
 – társelnök
2011–2014  AEAA (Európai Művészeti Menedzserek Szövetsége) 
 – elnökségi tag

NYELVISMERET:
német, angol

DÍJAK:
2016 Hevesi Sándor-díj 
2017 Pro Urbe Budapest Díj

CSALÁDI ÁLLAPOT:
Elvált, két gyermek édesapja: András (30), Lia (21)
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2. AZ ELMÚLT NÉGY ÉV EREDMÉNYEI – MIT SIKERÜLT 
MEGVALÓSÍTANI AZ IGAZGATÓSÁGOM ALATT?

2.1.	NEMZETI	INTÉZMÉNYHEZ	MÉLTÓ	SZERVEZET,	MAGAS	SZINTŰ	
SZERVEZETTSÉG
Igazgatóságom legfontosabb feladata a Budapesti Operettszínház nemzeti  
intézményként történő definiálása, szervezeti, működési kereteinek kialakítása volt.  
A	közintézménynek	megfelelő	elvárásokhoz	kellett	igazítani	a	színház	működését,	
előkészíteni,	 és	 hatályba	 léptetni	 a	 színház	 új	 Alapító	 Okiratát,	 átdolgozni	 és	
megújítani	 Szervezeti	 és	 Működési	 Szabályzatát,	 újragondolni,	 és	 a	 színház	
dolgozóival,	 érdekvédelmi	 szervezeteivel	 egyeztetve,	 érdekeiket	 maximálisan	
figyelembe	véve	megkötni	a	színház	új	Kollektív	Szerződését. Ezek kialakítása óriási 
feladat volt, amely teljes sikerrel zárult, és hosszú távon megfelelő alapot biztosít a 
színház magas színvonalú működésének.

2.2.	A	REPERTOÁR-JÁTSZÁS	ÉS	A	VENDÉGJÁTÉKOK	RENDSZERÉNEK	
SZERVEZETI	SZÉTVÁLASZTÁSA
Alapvető strukturális változásként sikerült megoldást találni a színház működésének 
meghatározó, specifikus működési formájára, a repertoár-játszás és a vendégjátékok 
lebonyolításának szervezeti rendjére. Ennek eredményeként kidolgoztam, és az új  
Alapító Okiratban, SZMSZ-ben és Kollektív Szerződésben rögzítettem az 
alapfeladatként teljesített repertoár-játszás és a kulturális alapellátáshoz és az 
ország művészeti életének külföldi népszerűsítéséhez is kapcsolódó bel- és külföldi 
vendégjátékok lebonyolítási rendszerének szétválasztását, és utóbbi vállalkozási 
tevékenységbe történő szervezését. 

2.3.	PÉNZÜGYI	STABILITÁS,	A	FENNTARTÓI	TÁMOGATÁS	NÖVELÉSE
A megnövekedett feladatrendszer, a magas művészi színvonal igénye elengedhetetlenné 
tette a színház támogatási rendszerének felülvizsgálatát, és az új feladatokra, a 
versenyképes bérszínvonal kialakításának érdekében az addigi, rendkívül alacsony 
támogatási szint emelését. Egyik legfőbb eredményemnek tartom, hogy fenntartónkat 
sikerült meggyőznöm, hogy a támogatásunkat jelentősen növelje meg. Igazán	
meggyőződhettem	arról	a	tényről,	hogy	a	kormány	elkötelezett	az	operett	műfaja	iránt,	
amit	a	Budapesti	Operettszínház	2014-es	állami	fenntartásba	vétele,	költségvetésének	
2016-ban	 történő	 emelése	 és	 felújítási	 terveinek	 támogatása	 is	 mutat. Ugyanakkor 
az állami intézmények finanszírozása kivétel nélkül magasabb mértékű, hiszen az 
Operettszínház jelenlegi támogatási szintje nem haladja meg összköltségvetésünk 37 %-át.
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2.4.	ÚJ	JÁTSZÓHELY	MEGTEREMTÉSE
A régi Moulin Rouge bérleti konstrukciójának megszüntetésével megnyílt az út egy 
új játszóhely teremtésére. Erős vízióm volt ennek a fantasztikus hagyományokkal 
rendelkező épületrésznek a színházhoz való visszacsatolása, az Operettszínház 
eredeti, tradicionális egységének helyreállítása, amely utoljára 1922-ben valósult meg. 
Nagy	eredménynek	 tartom,	hogy	a	Kálmán	 Imre	Teátrum	tavalyi	megnyitásához	
sikerült	plusz	állami	és	önkormányzati	forrást	szerezni,	sikerült	magas	színvonalon	
levezényelni	 a	 tervezés	 és	 átalakítás	 folyamatát,	 és	 egy	 teljes	 értékű,	 színházi	
bemutatók,	 orfeum-jellegű	 előadások	 és	 speciális	 rendezvények	 befogadására	 is	
alkalmas	helyszínt	létrehozni.	A Kálmán Imre Teátrum mára már, az ott megvalósuló 
produkciókkal a színház egy sajátos karakterét adja, és egyik alapját jelenti az új 
közönségrétegek bevonzásának.

2.5.	MEGFELELŐ	LÉTSZÁMÚ,	ÜTŐKÉPES	TÁRSULAT
A magas előadásszám, megnövekedett feladatrendszer lebonyolításához, a színház 
gazdasági lehetőségeinek figyelembe vétele mellett, elengedhetetlenül szükséges volt 
a művészeti tárak, elsősorban a balettkar, musical együttes, énekkar létszámának 
optimalizálása, személyi összetételének megújítása, a műszaki adminisztratív terület 
szakembergárdájának bővítése. Az ennek megfelelő dolgozói létszámstruktúra 
kialakítása, a pénzügyi erőforrások biztosítása jelentős feladat volt, de komoly 
eredményeket sikerült ezen a területen is elérni.

2.6.	ERŐS	KÖZÉPVEZETŐI	RÉTEG	KIALAKÍTÁSA
A megfelelően szervezett működés biztosításához a színház középvezetői csapatát 
meg kellett erősíteni. Az elmúlt időszakban ennek érdekében kvalitásos középvezetők 
kerültek a műszaki vezetés, az üzemigazgatóság, a jelmezkészítő műhely, a színpadi 
műszaki tárak élére, művészeti területen pedig létrehoztuk a zenekari igazgató és 
tánckarvezető pozícióját.

2.7.	KIEMELKEDŐ	MŰVÉSZI	SZÍNVONAL,	MAGAS	SZAKMAI	ÉS	KRITIKAI	
ELISMERTSÉG
Miközben a színház hagyományosan rendkívül magas művészi színvonala változatlanul 
teljesült, a szakmai, kritikai megítélés és visszajelzések terén sikerült rég várt áttörést 
elérni. Kálmán	Imre:	A	chicagói	hercegnő	című	előadását	Béres	Attila	rendezésében	
beválogatták	 a	 2017.	 évi	 POSZT	 versenyprogramjába,	 ahol	 Bodor	 Johanna,	 a	
színház	 balettigazgatója	 elnyerte	 a	 legjobb	 koreográfus	 díját.	 2014-ben a Nők 
az idegösszeomlás szélén című előadásunkat jelölték a Kritikusok díjára, 2017-ben 
pedig a legjobb ifjúsági és gyermek előadásként a Színikritikusok díjára szintén jelölt 
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volt a Szegény Dzsoni és Árnika című előadásunk, Szenteczki Zita rendezésében. 
Összességében színházunk	megítélése	 a	 szakma	 és	 a	 szakkritikusok	 körében	 is	
jelentősen	javult.

2.8.	KORSZAKVÁLTÁS,	A	STÍLUSKÍNÁLAT	SZÉLESÍTÉSE,	ÚJ	KÖZÖNSÉG
Egyik legnagyobb eredményünknek érzem, hogy színházunk rendkívüli művészi 
kapacitásának és sokoldalúságának új lendületet tudtunk adni, és új teret tudtunk 
nyitni. A	művészeti	vezetésben	immár	nem	egyénhez,	hanem	társulathoz	kötődnek	a	
sikerek,	az	egyszemélyes	művészeti	vezetés	helyett	művészeti	tanácsot	hoztam	létre.	
A művészeti tanács összetételénél fogva garancia arra is, hogy a színház programjában 
olyan új bemutatók szülessenek, amelyek méltán ápolják a tradíciókat, de egyben 
reprezentálják a modern színházi törekvéseket is. Ugyancsak a művészeti tanács a 
garancia arra, hogy mindez a legmagasabb művészi színvonalon valósuljon meg.  
A fentiek mentén új	 alkotók,	 új	 kreatív	 szakemberek,	 fiatal	 tehetségek	 jelennek	
meg	 az	 alkotói	 folyamatokban,	 és	 az	 általuk	 képviselt	 szellemiség	 termékenyen	
hat	a	színházban	zajló	művészi	munkára,	szélesíti	stíluskínálatát. Ez a folyamat már 
rövidebb távon is egy új, fiatal közönségréteg megjelenését eredményezte, akik már 
nem a régi sztereotípiákat ápolva lépnek a színházba, hanem egy, a hagyományokat 
is modern eszközökkel ápoló, sokoldalú, érdekes, művészileg magas színvonalú zenés 
színházat látnak benne. 

2.9.	 TÖBB	 ELŐADÁS,	 TÖBB	 NÉZŐ,	 TÖBB	 BEVÉTEL	 –	 A	 NEMZETI	 ZENÉS	
SZÍNHÁZ	KONCEPCIÓ	KITELJESÍTÉSE
Az elmúlt 4 év sikerei az előadásszámok folyamatos emelkedésében is kifejeződtek. 
Különösen fontos ez azért, mert ez nem egy „kierőltetett” folyamat volt színházunk 
esetében, hanem egy természetes nézői és partneri igény kielégítése. A közönség évről 
évre több előadást követelt, és a sikeres együttműködéseknek köszönhetően a színház 
egyre több bel- és külföldi partnertől kapott meghívást. 2017-ben	 színházunk	 714	
előadást	teljesített,	és	az	előadásokat	572.274	néző	látta.	Ez a siker egyrészről rendkívül 
örömteli, és a bevételek jelentős növelésével is járt, másrészről óriási felelősség, a 
színház a teljesítő képességének határait feszegeti, és egész éves megfeszített munka 
képes csak megfelelő minőségben létrehozni ezt a rengeteg produkciót. Megteremtette 
viszont annak a lehetőségét, hogy az Operettszínház az ország egyik vezető zenés 
színházaként abban az értelemben is kiérdemelje a nemzeti megjelölést, hogy a lehető 
legtöbb nézőnek, legszélesebb közönségrétegeknek teszi magas színvonalon elérhetővé 
a magyar kultúra értékeit. Hiszek abban, hogy az Operettszínháznak mint nemzeti	
zenés	színháznak	ez	a	fő	feladata.
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2.10.	ÚJ	ARCULAT	ÉS	MEGÚJULT	WEBOLDAL	LÉTREHOZÁSA
Az Operettszínház nemzeti intézményként történő definiálásának elengedhetetlen 
része volt egy komplex, új arculat létrehozása. Ezt az összetett és nehéz feladatot, mely 
alapvetően határozza meg a színház brandjének jövőbeli formálását, a marketing és 
kommunikációs folyamatokat és egyben a színház megjelenését, önképét, sikerült 
egy olyan új logó és a hozzá tartozó arculati csomag megterveztetésével megoldani, 
amely rengeteg pozitív visszajelzést kapott, és méltóvá és egységessé tette a színház 
bel- és külföldi megjelenését. Az	új	arculat	létrejötte	végre	lehetővé	tette	a	színház	
weboldalának	megújítását	is,	melynek	sikerét	méltán	bizonyítja,	hogy	létrehozását	
követően	 idén	 elnyerte	 a	Magyar	 Teátrumi	 Társaság	 által	 létrehozott	 Színházat	
vegyenek!	 színházmarketing	 eszközöket	 elismerő	 díjai	 közül	 a	 legjobb	 színházi	
weboldal díját.

2.11.	SZERVEZETTSÉG,	INTEGRÁLT	SZÁMÍTÓGÉPES	RENDSZER	KIALAKÍTÁSA
2017-ben szakaszosan megkezdtük egy új, a modern kornak megfelelő integrált tervezési 
és nyilvántartási informatikai rendszerének kialakítását, mely az elektronikus iktatási 
rendszer mellett a munkaidő tervezését és nyilvántartását, valamint a színházi műsor 
tervezését és menedzselését is informatikai alapokra helyezte. Ez a komplex rendszer 
segíti a színház működésének és szervezettségnek azt a magas színvonalát, amelyet a 
megnövekedett feladatrendszer lebonyolítása érdekében el kell érnünk.

2.12.	DIGITÁLIS	OPERETT-KINCS	–	AZ	ELŐADÁSOK	RÖGZÍTÉSE	ÉS	SUGÁRZÁSA
Feltett célom volt a magyar operett-kincs feldolgozása és megőrzése, ezért igazgatóságom 
alatt sikerült új alapokra helyezni az MTVA-val kötött stratégiai együttműködésünket. 
Sikerült	elérni,	hogy	az	Operettszínházban	megvalósuló	magas	színvonalú	operett	
produkciók,	ezek	a	színháztörténeti	szempontból	is	fontos	előadások	megörökítésre	
kerüljenek.	A közös fáradozásnak köszönhetően idén ősztől az M5 kulturális televízió 
műsorán operett sorozat indul, melyben látható lesz a Lili bárónő, Sybill, és az Én és a 
kisöcsém című előadásunk. Ugyan a felvételek minőségi elkészítése tőlünk is jelentős 
erőfeszítéseket kívánt, de az eredmény mindennél fontosabb, a nemzeti operett-
játszás népszerűsítése, értékeinek megismertetése egy új lehetőséget, fórumot kap a 
legméltóbb helyén, a közszolgálati televízióban. 

2.13.	SZÍNHÁZETIKAI	PROTOKOLL	FELÁLLÍTÁSA
Az elmúlt időszak nemzetközi és hazai eseményei is ráirányították a figyelmet arra, hogy 
az intézményeknek, de különösen a	kulturális	intézményeknek	fokozottan	oda	kell	
figyelniük	az	emberi	normák	és	viselkedés	alapvető	szabályaira,	különös	tekintettel	
a	 színházak	 tradicionális	 hierarchikus	 rendszeréből	 adódó	 hatalmi	 helyzetek	
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kezelésére.	A világban ezzel kapcsolatban lezajló paradigmaváltás színházunkban is 
azonnali lépéseket követelt. Ennek keretében biztosítottuk teljes társulatunk számára, 
hogy megfelelő bejelentési és jogorvoslati fórumok álljanak rendelkezésükre az 
esetleges ilyen problémák kezelésére, valamint kezdeményeztük	a	Magyar	Színházi	
Társaságnál	 és	 más	 szakmai	 fórumoknál	 egy	 egységes	 színházetikai	 protokoll	
felállítását,	mely mindenki számára biztonságos hátteret jelenthet egy ilyen helyzet 
megítélésének és kezelésének.

2.14.	AZ	EGYÜTTMŰKÖDÉSEK	ÚJ	RENDSZERE
Hitem szerint az Operettszínháznak, mint a hungarikum értékű magyar operett-
játszást a legmagasabb szinten képviselő nemzeti intézménynek a bel- és külföldi 
operett-játszásnak is egyfajta központi motorjaként kell működnie. Ezért már az 
elmúlt időszakban is rendkívül nagy hangsúlyt fektettem a vidéki színházakkal való 
együttműködésekre, koprodukciók létrehozására. Ezek újdonsága, hogy a szinergiákból 
fakadó gazdasági racionalitások mellett rendkívül hangsúlyos szerepet kap a magas 
minőséget létrehozó, közös művészi munka, a művészi erőforrások összehangolása 
és optimalizálása. Ezt az elvet ráadásul nemcsak hagyományos koprodukciós 
együttműködésekben, hanem közös gálákban, stratégiai együttműködésekben, 
fesztiválok létrehozásában is kamatoztatni lehet. Kiemelkedő produkció született a 
Luxemburg grófjából a Kaposvári Csiky Gergely Színházzal közösen, koprodukciót 
hoztunk létre a Kolozsvári Magyar Operával a Cigányszerelem bemutatására, a Miskolci 
és Egri Operafesztivállal pedig a Semmelweis című kortárs opera ősbemutatójára.

2.15.	BELFÖLDI	ÉS	NEMZETKÖZI	SIKEREK
Meggyőződésem, hogy az Operettszínháznak ismertsége és népszerűsége folytán 
fontos feladata a magyar nemzeti kultúra megismertetése és terjesztése belföldön és 
külföldön egyaránt. Ráadásul produkcióinkat a lehető legmagasabb színvonalon, a 
legteljesebb előadásmódjában kell eljuttatnunk a belföldi és nemzetközi helyszínekre, 
és ezzel meghódítani a helyi közönséget a zenés színház szeretetének. Mélyen hiszek az 
„Operettszínház házhoz megy” elvben, és ennek eredményeként az Operettszínház a 
nemzeti kultúra terjesztésében betöltött szerepében. Ennek	jegyében	a	színház	az	elmúlt	
időszakban	kiemelkedőn	magas	számú	belföldi	és	külföldi	vendégjátékon	vett	részt;	
új	városokat	hódított	meg,	és	a	hungarikum	értékű	magyar	operett	játszással	olyan	
országokban	jártunk,	ahova	a	műfaj	még	korábban	nem	jutott	el. Számtalan belföldi és 
külföldi helyszín igazolja vissza újbóli meghívásokkal ennek a gondolkodásnak a sikerét. 

A	felsorolt	eredmények	fenti	összegzését	azért	is	fontosnak	tartottam,	mert	azokat	
nem	 lezárt	 projektként	 értékelem,	 hanem	 az	 esetleges	 következő	 vezetői	 ciklus	
fontos	fejlődési	irányai	megalapozásának.
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AZ	ELMÚLT	ÉVEK	NÉHÁNY	EREDMÉNYE	KÉPEKBEN

Kálmán Imre TeáTrum

A NAgymező utcAi 
bejárAtok mellett és Az 

épületbeN elhelyezett 
digitális displAy eszközököN 

tájékoztAtjuk NézőiNket.

szegéNy dzsoNi és árNikA megújult weboldAl

logóváltozAtok

Kálmán Imre

Opere t t

Bordás Barbara

Dolhai Attila
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II.	MŰVÉSZETI	KONCEPCIÓ

1. BEVEZETŐ

Hiszem, hogy a Budapesti Operettszínház Magyarország és az európai kulturális 
élet élmezőnyébe tartozik magas művészi színvonalát tekintve éppúgy, mint néző- 
és előadásszámát illetően. A	 Nagymező	 utcai	 teátrum	 ma	 Európa	 vezető	 zenés	
színházainak	 egyike.	A magyar operett és előadásmódja számít a színházi műfajok 
közül egyedüliként hungarikumnak. Ez rangot és felelősséget jelent: hazánkban meg 
kell felelnünk a műfajt értő és kedvelő magyar közönség elvárásainak, határainkon 
túl pedig a magyar kultúra nagyköveteként tekintenek ránk, és ennek megfelelően 
kell teljesítenünk. Európaiságunkat	és	magyarságunkat	nem	kell	hangsúlyoznunk,	
mert	 az	 az	 általunk	 leginkább	 képviselt	műfaj,	 az	 operett	 garantálja,	 és	 színházi	
tradícióink evidenciája is. 

Fontos alapelvünk, hogy bel- és külföldi meghívásainkkal évente több új helyszínt, 
várost hódítsunk meg a hungarikum magyar operettel, Budapesten pedig, a Budavári 
Palotakoncertnek és a hozzá kapcsolódó televíziós közvetítésnek, valamint ősztől az M5 
kulturális csatornán induló operettsorozatnak  köszönhetően nagyot léptünk előre a 
műfaj népszerűsítésében a szélesebb közönségréteg körében. 

A hazai és nemzetközi porondon elfoglalt helyünk kötelez: egyrészt arra, hogy 
művészileg továbbra is a	 hagyományokra	 építve,	 de	 a	 XXI.	 század	 kihívásainak	
megfelelve folytassuk eddigi utunkat, másrészt, hogy kihasználjuk szerkezeti-
szervezeti modellünkben, illetve a kül- és belföldi együttműködésekben rejlő kivételes 
lehetőségeket. A későbbiekben kitérünk a musical- és operettjátszás részleteire és 
a repertoár összeállításának szempontjaira, de általánosan fogalmazva a művészeti 
koncepció kapcsán rögzítenünk kell, hogy a	 továbbiakban	 is	 széles	 közönséghez,	
több	 társadalmi	 réteghez	 szóló	 zenés	 színházat	 tervezünk,	 állandó	 társulattal,	
jelentős	művészvendégekkel,	amelyben	nem	egymásnak	ellentmondó	fogalmak	a	
szórakoztatás	és	a	nevelés,	a	kísérletezés	és	a	klasszikus	színházi	formák,	az	újítás	és	
a tradíció.

2. HAGYOMÁNYAINK ÁPOLÁSA

Számomra evidencia, hogy a hagyományok, a múlt tisztelete; kutatása, ápolása és 
továbbgondolása nélkül nincs se érvényes jelen, se jövő. De a hagyományok alatt 
nemcsak az elmúlt tizenöt év történetét értjük, bár ebből is érdemes megtartani 
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vitathatatlan értékeket (pl. az új magyar darabok reprezentatív aránya, az európai 
kultúrtörténethez köthető események, művek zenés feldolgozása), de az	 új	 ciklus	
egyik	alapvető	célkitűzése,	hogy	nem	tagadja	meg	a	műfaj	páratlan	színháztörténeti	
sikeréhez	 kötődő	 még	 korábbi	 korszakokat,	 igazgatókat,	 rendezőket,	 sztárokat,	
hanem	 tudományosan	 feldolgozza	 azok	 művelődéstörténeti	 jelentőségét,	 és	
meríteni	próbál,	sőt:	recepteket	„lop“	az	egykori	sikerekből. A műfaj és a színház 125 
éves történetének egészével összefüggéseiben kívánunk foglalkozni. 

Intézményünk nemzeti színházi minősítése és operett-játszásunk „hungarikummá” 
való válása is bizonyára közrejátszott abban, hogy kezdeményezésünk 
támogatásra talált és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére 
kormányhatározatban 2018.	 január	 1-jétől	 megalapításra	 került	 a	 magyar	 operett	
műfaj	és	operett-játszás	kutatása	céljából	a	Kálmán	Imre	Kutatóközpont, amely a 
Petőfi Irodalmi Múzeum és az alá tartozó Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
szervezeti rendszerébe tagintézményként ékelődik. Vezetője Dr. Jákfalvi Magdolna 
színháztörténész, egyetemi tanár. 

Ezzel kapcsolatban elképzelésem, hogy a Kutatóközponttal együttműködve a mai 
elvárásoknak megfelelve a színházban rendbe	 tegyem	 és	 digitálisan	 fejlesszem	
az	archívumokat	 (a	kotta-	 és	 szövegkönyv-tárunk	 jelentős	értéket	képvisel),	 és	 az	
ehhez	szükséges	személyi,	tárgyi	és	anyagi	feltételeket	biztosítsam,	a	kutatók	értő	
és	gondos	szakmunkájára	támaszkodva.

A hihetetlenül felgyorsult és digitalizálódott, új formákkal és tartalmakkal gazdagodott 
XXI. században nyilvánvalóan a jelenkor elvárásainak megfelelően kell felmutatnunk régi 
értékeinket, mert máskülönben – bármilyen sajnálatos is ez – nem lesznek örökbecsűek. 

Ami a gyakorlati színházcsinálást illeti: az operett és az Operettszínház bámulatosan 
gazdag, kalandos múltja mindenekelőtt ragyogó témákat szolgáltathat alkotóink 
számára. Csak kiragadott példaként sorolva: akár Kálmán Imre fordulatos, szenvedélyes 
élete, akár az épületünkben hajdan működő Somossy Orfeum szivarfüstös, érzéki 
világa, az ötvenes évek Moulin Rouge-ának besúgóktól és titkosrendőröktől hemzsegő 
éjszakái, avagy az operettet a kommunista kultúrterror ellenére is ügyesen új életre 
keltő Gáspár Margit kalandos pályája mind-mind izgalmas alapanyagául szolgálhatnak 
egy-egy megírandó új zenés műnek. 

Mindezek mellett azt is fontosnak tartom, hogy egy-egy évforduló kapcsán alkalmi 
előadásokkal, kiállításokkal, kiadványokkal őrizzük elődeink méltó emlékezetét. 

2016.	 február	 22-én	 színházunkban	 felavattuk	 Honthy	 Hanna	 szobrát,	 és	 az	 idei	
szezonban	 hasonlóképpen	 örök	 emléket	 állítunk	 a	 legendás	 igazgatónak	 és	
népszerű	zeneszerzőnek,	Fényes	Szabolcsnak.	
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A Kálmán Imre Teátrumban rendszeresen megünnepeljük jubiláló idős művészeinket, 
beszélgetős, emlékezős zenés esteket szervezünk nekik; Domonkos Zsuzsa, Szinetár 
Miklós és Makláry László után a következő szezonban Tiboldi Mária, Jankovits József 
és Medgyesi Mária életművét foglaljuk össze ilyeténképp.

Újra bevezettük az 1999-ben megszüntetett „Örökös Tagság“ intézményét, amely 
anyagilag is támogatná hűséges és kiemelkedő teljesítményű művészeinket és más 
munkatársainkat. 

3. A  ZENÉS SZÍNHÁZ MŰFAJI RENDSZERE

Első megközelítésben kézenfekvő a zenés színházi műveket – az operák mellett –
operettként vagy musicalként meghatározni, s kétségkívül számos mű gond nélkül 
besorolható valamelyik kategóriába, s ha tetszik, időbeli cezúrát is alkalmazhatunk: ez 
esetben azt mondhatjuk, hogy a II. világháború után született művek már szinte sosem 
operettek. Csakhogy egyfelől vannak még egyéb műfajok is, mint például a daljáték, a 
rockopera vagy a zenés játék, és az sem ördögtől való, ha az Operettszínház valamely 
népszerű vígoperát mutat be – Jacques Offenbach művei például hangzásvilágukat 
és hangképzési igényüket tekintve legalább olyan joggal sorolhatóak ide, mint az 
operettek közé. Másfelől az is igaz, hogy manapság a	korszerű	színházi	gondolkodás	
olyan	 kreatív	 módon	 nyúl	 a	 művekhez,	 hogy	 ezeket	 a	 kissé	 akadémikus	 műfaji	
határokat	sokszor	eltünteti, ami azért is szerencsés dolog – és kifejezett törekvésünk –, 
mert így sikeresen feloldhatjuk azt a kettősséget, hogy az operett csak időseknek való, 
a musical pedig fiataloknak. Elmúlt négyéves főigazgatói működésem alatt örömmel 
figyeltem meg, hogy a kissé formabontóbb operett-előadásainkon – mint például  
A chicagói hercegnő vagy a Kékszakáll – egyre	nagyobb	számban	jelenik	meg	egy	új	
közönségréteg,	amely	korábban	nemigen	látogatta	a	műfaj	produkcióit.

Talán elsőre kicsit meglepő kijelentés, de művészeti	 vezetésünk	 a	 francia	 operett	
megjelenése	 óta	 született	 alkotásokat	 nem	 kívánja	 műfajilag	 minősíteni	 és	
kategorizálni,	hanem	azt	keresi,	hogy	az	eredeti	művek	közül	melyekből	lehet	ma	is	
értékes	és	izgalmas	új	fogalmazványokat	készíteni.	

A kérdés tehát egy új bemutató mérleglésénél az, hogy a mű zenéje, librettója, üzenetei 
vagy szereplehetőségei rejtenek-e legalább két szempontból olyan értéket, amelyek a mű 
gyengeségeit korrigálva, a mai kornak megfelelően átalakítva, élményt nyújthatnak a 
zenés színház hozzáértő ínyenceinek, vagy a széles nagyközönségnek – illetve jóesetben 
mindkettőnek. 
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4. A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ REPERTOÁRJA

Repertoárunk	a	nemzeti	értékek	ápolása	mellett	 széles	nézői	 igényeket	elégít	ki:	
megtalálható	benne	az	operett	és	a	musical	klasszikusaitól	a	modern	zenés	színház	
többféle	 válfaja	 a	 rockoperától	 a	 kortárs	 operáig,	 emellett	 pedig	 a	 kulturális	
alapellátási	 feladatainkat	 is	 szem	 előtt	 tartva,	 az	 ifjúsági	 és	 gyerekelőadásokra,	
beavató	kurzusok	megszervezésére	is	nagy	gondot	fordítunk.

A műsorkínálat kialakításánál természetesen tekintetbe kell vennünk nagyszerű 
társulatunk összetételét, hogy sztárjaink – akik nélkül ez a műfaj nem lehet sikeres 
– mind, lehetőleg igazságos elosztásban, koruknak, alkatuknak és hangfajuknak 
megfelelő, jobbnál jobb szereplehetőséget kapjanak, s hasonlóképp ügyelnünk kell 
arra is, hogy a többi színészünk, valamint az énekkar, a balettkar és a musical ensemble 
tagjai ugyancsak megfelelő, érdemleges feladathoz jussanak – egyenletes terhelés 
mellett.

A	 jövőben	 valamivel	 szűkebb	 aktív	 repertoár	 mellett	 hosszabb	 blokkokat	 
–	 egymás	 után	 öt-hat	 előadást	 –	 kívánunk	 játszani	 egy-egy	 produkcióból, mert 
meggyőződésünk, hogy ennek művészi, műszaki és anyagi hozadéka is van. Egyrészt 
nyilvánvalóan megterheli a színészeket, kartagokat és zenészeket, ha csak két-három 
hónaponta két-három előadásban játszanak egy-egy darabot, újra és újra gondot és 
extra munkát jelent felidézni, mi is volt, hogy is volt, ez pedig nyilvánvalóan a művészi 
teljesítmény rovására megy, másfelől a műszak munkaerejét és a színház büdzséjét is 
kíméljük, ha nem naponta, kétnaponta kell hatalmas komplett díszleteket bontaniuk 
és felépíteniük. Nagyjából előre sejthető, hogy melyek azok a produkcióink, amelyek 
nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak – többnyire Kálmán Imre és Lehár Ferenc 
legnépszerűbb, leghíresebb darabjai – ezek díszlettervezésénél mindig ügyelnünk kell 
arra, hogy látványosak legyenek, de mégis relatív könnyen szállíthatóak és építhetőek, 
a hangszerelésnél pedig fontos szempont, hogy egy viszonylag kisebb zenekarral is 
szépen megszólaljanak. 

Természetesen	a	 színház	 repertoárjánál	gondosan	ügyelünk	a	pályázatban	előírt	 
–	 operett-musical,	magyar-külföldi	művek	 –	 arányokra. Az elmúlt és a következő 
évad erre vonatkozó – e teljesítést bizonyító – táblázatát az alábiakban közlöm.
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ELŐADÁSSZÁMOK,	2017–2018.	ÉVAD                                             

	 	 	 	 	 	 	 Előadásszám	     Kritériumok  
OPERETT	
magyar Szirmai: Mágnás Miska   8      
   Kálmán: A chicagói hercegnő  14      
   Eisemann Mihály: Én és a kisöcsém  12      
   Kálmán: Csárdáskirálynő    16      
   Kálmán: Marica grófnő   14      
   Huszka: Lili bárónő    19      
   Békeffy-Lajtai: Régi nyár   9      
   Kálmán: Riviera Girl    15      
   Oszi boszi, repülő nagyanyó   10      
   Operettgála     4      
   Swingoperett     6      
   Tolcsvay: Ördögölő Józsiás   7      
   Lehár: A víg özvegy    14      
   Lehár: Luxemburg grófja   27       
   Levelek otthonról    8      
   Egy primadonna titkai:
  Domonkos Zsuzsa estje   1      
   Szeretni bolondulásig – Egy FÉNYES est 12      
   MASZK gála     1      
külföldi Offenbach: Kékszakáll   17      
OPERETT	mindösszesen:	 	 	 	 	 214	 	    
	 	 ebből	magyar:	     197	 92,1%	 	
	 	 ebből	külföldi:	     17	 7,9%	  
           
MUSICAL          
külföldi Presgurvic: Rómeó és Júlia   13      
   Presgurvic: Elfújta a szél   12      
   Green-Brown: Ének az esőben  22      
   Rogers-Strouse: Virágot Algernonnak 13      
   Menken: A Notre Dame-i toronyőr  48      
   Lane-Yasbek: Nők az idegösszeomlás szélén 12      
   Slade-Daniels: Jövőre, Veled, Itt!  5      
magyar Kocsák: Lady Budapest   5      
   Bársony-Lőrinczy: Amerikai komédia 9      
   Várkonyi: Dorian Gray   21      
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	 	 	 	 	 	 	 Előadásszám	    Kritériumok  
   Lázár-Závada-Szirtes: 
  Szegény Dzsoni és Árnika   47 ifjúsági
   Tolcsvay: Isten pénze    17      
   Kocsák: Abigél    4 ifjúsági
   Lévay: Rebecca    29      
   Karafiáth-Bella: Macskadémon  14      
   Musicalmesék     5 ifjúsági
   Erdei kalamajka    33 ifjúsági    
  Musicalgála     7      
MUSICAL	mindösszesen:	 	 	 	 	 316	 		 		 	
   ebből	magyar:	     191 60,4%  
  	 ebből	külföldi:     125 39,6%  
           
1.	MUTATÓ

OPERETT	+	MUSICAL	ÖSSZESEN	 	 	 530   évadonként
          legalább 450   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 előadás		 	
          megtartása
	 	 ebből	magyar	     388 73,2% az	előadások		 	
          70%-ban   
          magyar   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 szerzők			 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 műveinek		 	
          játszása
   ebből	külföldi     142 26,8%  
           
2.	MUTATÓ

OPERETT	+	MUSICAL	(beleértve	az	ifjúságit	is)
ÖSSZESEN	 	 	 	 	 	 	 530	 		 		 	
   ebből	ifjúsági	előadás:    89      
   ebből	felnőtt	előadás:	    441      
   ebből	operett	 	    214	 48,5% gyermek és 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ifjúsági		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 előadások		 	
          nélkül az   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 előadások		 	
          40%-a    
          klasszikus   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 operett	legyen
   ebből	musical	     227	 51,5%	  
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           ELŐADÁSSZÁMOK,	2018–2019.	ÉVAD

	 	 	 	 	 	 	 Előadásszám     Kritériumok  
OPERETT	
magyar Szirmai: Mágnás Miska   20      
   Kálmán: A chicagói hercegnő  17      
   Fényes: Maya     25            
   Kálmán: Marica grófnő   10      
   Huszka: Lili bárónő    19      
   Békeffy-Lajtai: Régi nyár   15      
   Kálmán: Riviera Girl    6      
   Oszi boszi, repülő nagyanyó   6      
   Operettgála     10
  Újévi gála     1            
   Lehár: A víg özvegy    10      
   Lehár: Luxemburg grófja   13       
   Levelek otthonról    7      
  Tiboldi Mária estje    1      
   Jankovits József estje    1
  Medgyesi Mária estje    1      
   Szeretni bolondulásig   12
  Jávori Ferenc: Menyasszonytánc  10
  MASZK gála     1      
külföldi Offenbach: Kékszakáll   6      
    OPERETT	mindösszesen:	 	 	 191	 	    
  	 ebből	magyar:	     185	 96,9%	 	
  	 ebből	külföldi:	     6	 3,1%	  
           
MUSICAL          
külföldi Menken: Apáca Show    37      
   Presgurvic: Elfújta a szél   6      
   Green-Brown: Ének az esőben  8      
   Rogers-Strouse: Virágot Algernonnak 8      
   Menken: A Notre Dame-i toronyőr  48      
   Lane-Yasbek: Nők az idegösszeomlás szélén 10      
   Slade-Daniels: Jövőre, Veled, Itt!  6      
magyar Szörényi-Bródy: István, a király  32 ifjúsági 16 előadás       
  Bársony-Lőrinczy: Amerikai komédia 15 
  Várkonyi: Dorian Gray   20     
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       Előadásszám	    Kritériumok  
  Lázár-Závada-Szirtes: 
  Szegény Dzsoni és Árnika   39 
  A csodálatos mesefa    12      
  Kocsák: Abigél    21 ifjúsági    
  Lévay: Rebecca    21      
  Molnár: Liliom (Carousel)   16      
  Karafiáth-Bella: Macskadémon  18      
  Musicalmesék     8 ifjúsági    
  A Pendragon legenda    4      
  Maeterlinck-Darvas-Závada: A kék madár 20 ifjúsági    
  Musicalgála     10      
		 		 MUSICAL	mindösszesen:	 	 	 311	 		 		 	
  ebből	magyar:	     236	 75,9%	 	
 	 ebből	külföldi:     75	 24,1%	 	
         

1.	MUTATÓ	
  OPERETT	+	MUSICAL	ÖSSZESEN	 502   évadonként    
          legalább    
          450 előadás		 	 	
          megtartása
  ebből	magyar	     421	 83,9% az	előadások		 	 	
          70%-ban    
          magyar    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 szerzők			 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 műveinek		 	 	
          játszása  
 	 ebből	külföldi	     81	 16,1%  
         

2.	MUTATÓ
  OPERETT	+	MUSICAL	(beleértve	az	ifjúságit	is)
	 	 ÖSSZESEN	 	 	 	 	 502	       
  ebből	ifjúsági	előadás:    104	      
  ebből	felnőtt	előadások:   398      
  ebből	operett	     191	 48,0% gyermek és    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ifjúsági		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 előadások		 	 	
          nélkül az    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 előadások		 	 	
          40%-a     
          klasszikus    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 operett	legyen
  ebből	musical	 	    207	 52,0%
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Színházunk rengeteg kül- és belföldi koprodukciós partnerrel dolgozik, és gazdasági 
működőképessége is nagyban függ a jegybevételtől, illetve a kül- és belföldi  
vendégjátékok bevételétől, a repertoár végleges kialakítása a gondos tervezés ellenére 
a racionalitásból és a pillanatnyi  adódó kedvező lehetőségek kihasználásának 
kettősségéből kell, hogy összeálljon.

Szinte evidencia, de míg a nagyszínpad a klasszikus nagyoperettek és a nagymusicalek 
otthona, addig a két kisebb játszóhelyünkön, a Kálmán Imre Teátrumban és a 
Raktárszínházban kísérletező előadások kerülnek majd bemutatásra, mind a művek 
kiválasztásában, mind az alkotók tekintetében.

5. MITŐL LESZ SIKERES EGY ELŐADÁS?

Az elmúlt három-négy évtizedet gyakorta nevezik a rendezői színház korszakának. 
Meggyőződésem, hogy ez a korszak lecsengőben van; az	autoriter,	sokszor	despotikus	
rendezői	 színháznak	 nincs	 jövője. Egyrészt ellentmondanak ennek a XXI. század 
szociálpszichológiai változásai: ma	 már	 nem	 lehet	 tekintélyelvűen	 és/vagy	 a	
hatalommal	 visszaélve	 bárkivel	 bármit	 megcsinálni,	 másfelől	 pedig	 az	 igazán	
jó,	 mai	 előadások	 olyan	 sokrétű	 komplexitásként	 fogalmazódnak	 meg,	 amelyet	
csak	 kreatívan	 és	 harmonikusan	működő,	 kooperativ	 alkotóközösségek	 képesek	
létrehozni.	 (Ugyanezen gondolat jegyében hoztam létre a későbbiekben részletesen 
kifejtett művészeti tanács intézményét is.) Amiképp egy jó színházvezető működésének 
célja sem lehet saját aranyszobrának piedesztálra emelése, hanem csakis a tehetséges 
emberek kiválasztása, és azok lehető legjobb helyzetbe hozása, akképp egy-egy 
produkció rendezője is csak hasonlóan járhat el, még akkor is, ha mindez egy nagyon 
erős és szuverén rendezői vízión belül valósul meg. 

A színházat több mint száz éve féltik és siratják a film, a televízió, majd később a 
számítógép és internet térnyerése okán. A	 színház	 azonban	 –	 amint	 ezt	 például	
a	 tavalyi	 magyarországi	 látogatószámok	 is	 mutatják	 –	 mindezek	 ellenére	 él,	
és	 virágzik,	 de	 az	 bizonyos,	 hogy	 a	 felsorolt	 médiumok	 erős	 konkurenciát	
jelentenek,	és	műfajunknak	bizonyos	értelemben	ezek	ellenében	kell	megőriznie	
népszerűségét.	Ez pedig egyként követeli a színház eredeti entitásának megőrzését, s 
ugyanakkor az idők szavához való alkalmazkodást. Ez utóbbi leginkább a lenyűgöző 
látvány- és hangzásvilág iránti felfokozott igények kielégítését jelenti – kiváltképp a 
zenés produkciók esetében. Mindebből pedig egyenesen következik, hogy jó esetben a 
díszlet- és jelmeztervezők, az új hangszereléseket készítő zenei vezetők és koreográfusok 
nem kiszolgáltatott alárendeltjei, hanem egyenrangú partnerei lettek a rendezőknek. 
És hasonló a helyzet a színész és a rendező viszonyában is. Despotikus konstrukcióban 
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a színész megfelelni igyekvő, megfélemlített bábja a mindenható rendezőnek, míg egy 
együtműködőbb, konzultatív relációban a színművész konstruktív társa a rendezőnek, 
akinek ötleteire és gondolataira ugyancsak szükség van. A különbség leírhatatlan. A 
nézőtéren ülve, próbákat és előadásokat figyelve az utóbbi időben mindig szembeötlő 
volt, hogy a demokratikusabb munkamódszer mennyivel felszabadultabb és 
hatásosabb eredményre vezetett. A	közösségi	 színházcsinálás	 sikerének	érdekében	
feltett	szándékom,	hogy	a	továbbiakban	is	olyan	szabályrendszert	működtessek	és	
hangulatot	teremtsek,	ami	ezt	a	kiegyensúlyozott	kooperatív	alkotómunkát	segíti. 
A fejezeti kérdésben felvetetett dilemmára válaszolva pedig természetesen azt sosem 
fejthetjük meg előre száz százalékosan, hogy mikor lesz sikeres egy előadás – akkor 
unalmas is lenne az életünk –, de biztos vagyok benne, ha több kreatív művész és 
tehetséges szakember közös gondolkodása és javaslatai harmóniában tudnak egymásba 
fonódni, a szélesebb körű elfogadásra és a sikerre százalékosan lényegesen nagyobb 
esélyünk van.
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III.	A	SZÍNHÁZ	MŰVÉSZETI	VEZETÉSE:	
KREATÍV	PRODUCER	ÉS	MŰVÉSZETI	TANÁCS

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen most készülő doktori értekezésemnek egyik 
fejezete éppen a kreatív producer színházban elfoglalt helyével foglalkozik, kézenfekvő 
tehát, hogy az alábbiakban ennek egy rövidített változatát adjam közre. Ez a tanulmány 
egyébként 2016-ban angolul is megjelent a romániai Symbolon című szakfolyóiratban 
(György	 Lőrinczy:	 “The	 Producer’s	 Role	 in	 Director-Centric	 Theatrical	 Practice:	 The	
Professional	Viewer”,	Symbolon,	2016	(XVII),	31.

1. A KREATÍV PRODUCER, MINT HIVATÁSOS NÉZŐ – AZ IGAZGATÓ

Ha az ember nem alkotóművészként van jelen a színházcsinálók világában, könnyen 
viszonyítási pont nélkül maradhat, vezetőként ráadásul súlytalanná válhat. Ezzel a 
problémával magam is küzdöttem,  míg meg nem találtam magamnak a „hivatásos néző” 
titulust, melyet producerként gyakorta képviselek, s amellyel sokszor megdöbbentem a 
színházi szakmát.

Tézisem szerint felelős színházi vezetőként az empatikus nézői attitűd mellett három 
szerepkörbe kell belehelyezkednünk:

A	kalandvágyó,	újdonságokat	kereső	művész	(művészi	szempontok)
A	gondos	pénzügyi	gazda	(gazdasági	szempontok)
Az	értékesítést	szem	előtt	tartó	PR-szakember	(kommunikációs	szempontok)

Különösen	 igaz	 ez	 a	 Budapesti	 Operettszínház	működésére,	 ahol	 a	 bevétel	 több	
mint	 60%-a	 saját	 forrás	 és	 nem	 a	 nagyarányú	 kormányzati	 támogatásból	 lehet	 a	
művészeti	koncepciót	megvalósítani.	Első és legfontosabb feladatunk: 

A	darabválasztás:

Ezen az első feladaton  keresztül szeretném bemutatni, szemléletesebbé tenni álláspontom 
lényegét – a színházmenedzsment és az alkotó színházcsinálás viszonyának komplexitását. 
Illetve annak előnyeit, ha egy feladatot – döntést több oldalról is áttekintünk.

Művészi, gazdasági és kommunikációs szempontokat veszek sorra, hogy olyan igényes 
művészi feladatot találjunk, amely megvalósítható, amelyre van pénzünk, amely felkelti 
a sajtó érdeklődését, és amelyre majd, remélhetőleg a nézők is kíváncsiak lesznek. Van 
olyan döntési kérdés is – sőt a legtöbb ilyen, melyet érdemes mindhárom szempontból 
megvizsgálni.
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	 Művészi	szempontok:
 - Adva vannak-e a személyi, művészi, feltételek?
 - Hol, mikor játsszák, játszották már a darabot?
 - Része-e egy tematikus évadnak? 
 - Kinek lehet benne szerepet adni?
 - Milyen alkotóknak való?
 - Ős- vagy magyarországi bemutató?
 - Milyen szempontból passzol a repertoárba?
 - Kell- e vendéget hívni hozzá, vagy társulatból megoldható a szereposztás?
 - Van-e a bemutatónak színházszakmai érdekessége, jelentősége?

	 Gazdasági	szempontok:
 - Mekkora stábot igényel, milyen esti költséggel?
 - Mekkora a produkció létrehozási költsége?
 - Van-e koprodukciós, illetve forgalmazási partner bevonására lehetőség?
 - Jogdíjköteles-e?
 - Hány előadásra tervezhető?
 - Milyen jegyárakkal lehet piacképes?

	 Kommunikációs	szempontok:
 - Ismert-e a cím, a szerző?
 - Különlegességet rejteget-e a bemutató? 
 - Évfordulóhoz kötődik-e?
 - Ős- vagy magyarországi bemutató?
 - Van-e olyan társművészeti híres alkotás, produktum, ami kapcsolódhat 
           az előadás PR-tevékenységéhez?
 - Van-e valami aktualitása a bemutatónak?
 - Van-e szakmai PR-lehetőség benne?
 - Meg tud-e szólítani olyan nézőket, akik nem tartoznak a törzsközönségünkhöz?

Ezeket a kérdéseket és szempontokat komplexitásukban és egymással összefüggően 
érdemes kezelni. Például egy drágább produkciót egy költséges vendégművésszel 
érdemes bevállalni magas előadásszámban, ha az jelentős bevételt is tud generálni.

Egy nagyon izgalmas ősbemutató, mely jelentős fesztiválérdeklődésre tarthat számot, 
mely jó szereplehetőséget nyújt két fontos művészünknek, akik láthatóan nagyon 
vágynak új kihívásokra, az ilyen darabválasztás megérhet egy még kezelhető anyagi 
kudarcot.
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Tapasztalatom	 alapján	 egy	 produkciónak	 minimum	 két	 szempontból	
reménykeltőnek	kell	lennie	ahhoz,	hogy	érdemes	legyen		bemutatni.		Ha	ilyen	tesztet	
akarunk	végezni	 saját	döntésünkön,	 akkor	a	kommunikációt	ketté	 is	bonthatjuk	
belső	 (szakmai)	 és	 külső	 (nagyközönség)	 kommunikációra	 is.	 Ebből	 elég	 csak	 az	
egyikben sikert remélni.

Persze az egyértelmű siker az, ha végül minden szempontból pozitívra fordul a választott 
darabból készült produkció. Ez azonban úgyis csak utólag derül ki.

A nemzetközi színházi trendeket bemutató szakirodalom megerősíti gyakorlatunkat.  
A producer általában olyan vezető, aki alkalmazkodni kész, együttműködésre  
tökéletesen felkészült, kiválóan kommunikál minden helyzetben, céltudatos, jól 
szervezi csapatát, elkötelezett.1 A hivatásos néző mindemellett megőrzi érzékenységét, 
rácsodálkozni kész attitűdjét, lelkesedését. Egyszerre érzi otthonának a színpadot 
és a nézőteret, s mindkettőt képes elfogadni és követni. Ez a kortárs gyakorlatban 
a legfontosabb mozzanat. Követni az előadás egészének lendületét, ívét, megőrizni 
a kívül-lét örömét, de a folyamat alatt megérteni, elfogadni és ezáltal elősegíteni a 
kreatív csapat egészének törekvését. A hivatásos nézőnek mindent tudnia kell. Jól 
értesültnek kell lennie, mint egy rajongónak, de nem a bulvárújságok híreiből, hanem 
a próbafolyamat egészéből kell megszereznie minden információját.

A magyarországi repertoárjátszás meglehetősen rövid, alig hét évtizedes történeti 
hagyománya más produceri magatartást kíván, mintha egy en suite játszó társulatban 
dolgoznánk. Éppen ezért akadozik a szakmáról folyó beszéd. A producer szakma a 
nagy színházi kultúrák alapvető igényeit, a sikert létrehozó technikát több mint száz 
éve folyamatosan újragondolja. A Versailles-i	 rögtönzést színész- és színházelméleti 
kézikönyvek hozzák példának, pedig akár a produceri munkafolyamat megértésének 
alapja is lehet.

A L’Impromptu mutatja, hogy Molière háttérbe szorította szerzői énjét a produceri énje 
mögé. Sikert kell elérni a 17. században is, s Molière, aki kívülről nézi saját társulatát, 
s rendezi, de menedzseli is őket, hivatásos nézőként viselkedik. „Hát a szerző drukkja, 
lesz-e siker? Ez csak az enyém! Erre nem gondoltok?” 2

A nagy veszekedés a társulat tagjai között a bevétel, a királyi járadék körül áramlik, 
pénzről, megélhetésről, s csak ezen keresztül játékról, lehetőségekről. „Vágjon csak 
vissza, ahogyan akar, fontos, hogy mi jól keressünk!” 3

 1 CaryGillet – Jay Sheenan: The ProductionManagersToolkit. New York – London, Routledge, 2017. 27–29.
2  Molière: Versailles-i	rögtönzés, Első jelenet, Illés Endre fordítása
3  5. jelenet
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Az en suite technikáról még nézzük Mozart 1786-ban bemutatott Színigazgató című 
alkotását, mely hasonlóképpen ábrázolja a producer nehézségeit. A történet kezdetekor 
„Frank, az impresszárió, társulatot szervez Salzburg részére, és Buff nevű színészével a 
toborzás gondjait tárgyalja: mennyi fizetést adhat a különböző tagoknak? Eiler, a bankár, 
Pfeil asszonyt, a barátnőjét ajánlja,  és szerződtetése fejében pénzbeli támogatást ígér 
a társulatnak.” 4  Tudjuk, Mozartnál a helyzet egy legendás énekespárbajra íródott 
(manapság csak ezt a duettet játsszák), de ne feledjük: az impresszárió végig jelen van, 
s döntenie kell, ki a jobb. Néznie kell, hivatásból, s a siker, a közönségsiker érdekében 
békét kell teremtenie.

Egy	színház	vezetője	nem	előadásban,	hanem	évadban	gondolkodik,	hiszen	adott	
állandó	 társulata	 van,	 	 és	 bérletek	 	 által	meghatározott	műsort	 kell	 terveznie. A 
művészi szempontok itt  dominánsabbak, mint az en suite közegben dolgozó produceré, 
hiszen a társulat energiája, művészi ereje nem kizárólag egy-egy előadás, hanem 
bonyolult és összetett módon az egész évad sikerét építheti.

A	színház	vezetője	tehát	egy	repertoárszínházi	közegben	elsősorban	a	társulat	hosszú	
távú,	kiegyensúlyozott	működését	garantálja. A gazdasági szempontok átláthatatlan 
viszonyba léphetnek a művészeti koncepciókkal, örökös és véget nem érő alkuk és 
zsarolások terepe ez – miként Mozart és Molière műveiben láttuk. Ennek elkerülésére 
választjuk külön a művészeti igazgatás és a működtetés feladatait. Míg az első jórészt 
(tapasztalatokon alapuló) improvizációk sora, addig az üzemhez tartozó feladatok 
felkészülést, jog- és gazdasági rendet igényelnek. Évtizedek óta kísért a magyarországi 
produkciók körül a kérdés, hogy a színházi művészi és gazdasági eredmények, 
produceri tevékenységek mögött milyen tudás rejlik. „Meg merem kockáztatni, hogy 
ezek egyikében sem a tudatosság volt meghatározó, sokkal nagyobb szerepet játszott a 
művészi vonzódás, amihez egy intézmény terepet adott.” 5

Az inspiráció, a párbeszéd, a kiszámíthatóság mind a kreativitást elősegítő tényezők, a 
hivatásos nézőként mindezt megérteni tudom, megérezni, s ebből a pozícióból léphetek 
tovább a gazdasági vezetők meggyőzéséhez.

A	menedzser	típusú	igazgató	a	művészi	célok	és	szempontok	alapos	ismerete	mellett,	
új	 innovációs	 stratégiával	 gazdasági	 biztonságot	 képes	 teremteni.	 Erre	 fókuszál	
minden tevékenysége.  

4  Szabolcsi Bence: A Színiigazgató, a színpad és a közönség (1964). In: Wilhelm András (szerk.): Szabolcsi	Bence:	
Válogatott	írások, Budapest, Typotext, 2003. 514.
5  Dr. Bíró Péter: Menedzsment és marketing, Színház, 2015. február és Bíró Péter: Menedzserművészek, 
művészmenedzserek, Budapest, T. Bálint Kiadó, 2012. 25.
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2. A MŰVÉSZETI TANÁCS 

Színházvezetői szerepvállalásom az elmúlt 4 évben rengeteget változott, a nemzetközi, 
gazdasági, kommunikációs menedzseri területről egyre inkább a kreatív produceri 
és művészmenedzseri oldal felé fordult, ehhez viszont segítőkre van szükségem, ők a 
művészeti tanács tagjai. 

A magyarországi színházi gyakorlat alapvetően kétféle színházvezetési modellt ismer, 
az igazgató-főrendező,	 mint	 egyszemélyi	 vezető által irányított teátrum, illetve a 
kulturális	menedzser	 típusú	vezetőből	és	a	 rendező-,	vagy	színművész	képesítésű	
művészeti	 vezetőből	 álló	 igazgatóság. Az elmúlt évek főigazgatói tapasztalatait 
figyelembe véve egy másféle vezetési modellt javaslok, amely nem ismeretlen a világban: 
a főigazgató munkáját segítő, és annak közvetlen felelőséggel tartozó művészeti	tanács	
létrehozását, amely a színház művészeti programjáért felelős alkotók aktív részvételére 
épül. Ilyen	 modell	 működik	 például	 Európa	 legrégebbi	 operettszínházában,	 a	
párizsi	Opera	Comique-ban,	a	madridi	Teatro	Realban,	vagy	a	legtöbb	skandináv	
ország	nagy	zenés	színházában.	Az évados szerződéssel rendelkező, nagy tapasztalatú, 
elismert rendezőkből, dramaturgokból, koreográfusokból és karmesterekből álló 
művészeti tanács a színház művészeti életét irányító döntéselőkészítő testület, 
melynek feladatköre a klasszikus értelemben vett művészeti vezető és főrendező 
feladatkörét veszi át. Ilyen formában a színházat művészeti szempontból nem egy 
személy irányítja, hanem egy szakmai grémium. A	korábbiakban	már	többször,	több	
fórumon	 megfogalmaztam,	 hogy	 én	 alapvetően	 a	 közösségi	 színházi	 munkában	
hiszek.	 	Sok	praktikus	előnye	mellett	az	egyszemélyi	művészeti	vezetésnek	megvan	
az	 a	 veszélye,	 hogy	 saját	 ízlését	 és	 színházi	 gondolkodását	 teszi	 egyeduralkodóvá,		
és	 akaratlanul	 is	 könnyen	 autoriterré	 válhat,	 ezt	 pedig	 semmiképpen	 sem	 tartom	
szerencsésnek, egy olyan sok műfajú, sokféle igényt kielégíteni szándékozó, hatalmas 
repertoárral rendelkező alkotműhely esetében, mint a Budapesti Operettszínház.  
A következő évadtól a munkámat segítő  művészeti tanács – melynek tagjai Székely	
Kriszta	és Béres Attila rendező, Böhm	György rendező-dramaturg,  Bolba Tamás és 
Silló István karmesterek (2020. januártól Makláry	 László)  – és a színház művészeti 
vezetésének – Makláry	 László zeneigazgató (2020. januártól Silló	 István),	 Bodor	 
Johanna balettigazgató, Lőrinczy	Attila vezető dramaturg, Dinyés	Dániel első karmester 
és Szabó	 Mónika karigazgató – együttműködése az elmúlt háromnegyed évben 
nagyszerűen beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

A színház működtetése, a fenntartó felé vállalt kötelezettségek teljesítése az igazgató  
feladata és egyszemélyi felelőssége. A színház művészi értelemben vett teljesítménye, az 
előadások minősége a színházban dolgozó művészek feladata és felelőssége. A művészeti 
tanács ezt a művészi munkát kívánja segíteni, irányítani és felügyelni. Munkája tehát  
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művészi produktum, vagyis a mindenkori előadások, bemutatók minőségének 
maximalizálása, a színház művészeti állományába tartozó vagy a színháznál 
vendégművészként dolgozó valamennyi művész munkájának segítése, szakmai 
felügyelete, természetesen a művészi szuverenitás, alkotói szabadság maximális 
tiszteletben tartása mellett. Valóban	üditő	volt	tapasztalni,	hogy	ez	a	nyolc	ember	az	
aktuális	 művészeti	 kérdések	 megvitatásakor	 mennyi	 kreativitással,	 nyitottsággal,	
figyelemmel,	 határozottan,	 de	 kulturáltan,	 remek	 hangulatban	 volt	 képes	
kommunikálni	egymással,	és	a	legtöbb	esetben	konszenzuális	eredményre	jutni.

Meggyőződésem,	 hogy	 ez	 a	modell	 a	 következő	 öt	 évben	 új	 lendületet	 adhat	 	 a	
Budapesti	Operettszínház	művészi	munkájának,	és	egy	sokszínű,	érdekes	színházi	
műhelyt	eredményezhet.	

 

A	művészeti	tanács	főbb	feladatai:
 – a soron következő évad repertoárjának összeállítása, a különböző előadások
   műsoron tartásának, vagy műsorról való levételének meghatározása,
 – a szerződtetések előkészítése,
 – a társulat összeállításának meghatározása,
 – a különböző produkciók szereposztásának kialakítása,
 – a művészi állomány frissítésének és az egyes szereposztások
  meghatározásának érdekében meghallgatások szervezése, és az azokon 
  való aktív részvétel,
 – dönt az egyes produkciók rendezőiről, karmestereiről, dramaturgjairól, 
     koreográfusáról, díszlet- és jelmeztervezőiről, valamint a meghívandó  
  vendégrendezők és más művészeti munkatársak személyéről,
 – részt vesz a színház szellemiségét meghatározó döntések kidolgozásában,
 – a készülő előadások rendezői koncepciójának meghallgatása, megvitatása
  és elfogadása,
 – a készülő produkcióknál a díszlet- és jelmeztervek előzetes megismerése,
  véleményezése, a díszlet- és jelmezterv elfogadásán való aktív részvétel és  
  tanácsadás,
 – a készülő produkciók esetén, a főpróbahetet megelőző héten, illetve a  
  főpróbahéten több próba megnézése, értékelése,
 – részt vesz a Pesti Broadway Fesztivál műsorának összeállításában és
  lebonyolításában, a kísérő események, és műhelyprogramok 
  létrehozásában. 
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IV.	A		MŰSORTERV

1. AZ ÉVADTERVERVEZÉS ELVEI

A repertoárról szóló fejezetben részletesen ismertettük azokat a logisztikai és 
technikai irányelveket – a sztárok és a társulat egyenletes terhelése, műszaki, anyagi 
és turnészempontok – amelyek az évadtervezésre nézvést is meghatározóak, e helyütt 
tehát elsősorban a darabválasztás tartalmi kérdéseivel szeretnénk foglalkozni. 

Tandori Dezső szép mondatát idézve: „Kétféle könyv van, amelyik segít élni, és amelyik 
nem segít.“ Mélységesen igaz ez az állítás a színházi előadásokra is. A	zenés	színház	
esetében	a	derű,	a	humor	és	az	 irónia,	mely	az	előadások	többségét	belengi,	már	
önmagában	szívderítő	dolog,	mindez	a	könnyedség	azonban	nem	jelenti	azt,	hogy	
zenés	művek	között	ne	lehetne	elgondolkodtató,	megrendítő,	katartikus	darabokat	
is találni. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk Lévay Szilveszter Elisabeth-je milyen 
megrázóan meséli végig a tragikus sorsú császárnő életét, hogy a Szabó Magda 
regényének, az Abigélnek Kocsák Tibor által jegyzett musicalje milyen sokat mond 
el a hűségről és a bátorságról, vagy hogy Offenbach Kékszakáll-variációja milyen 
frappánsan, szarkasztikusan szól a hatalom természetéről, és az azzal való visszaélésről. 
Ahogyan eddig, ezután is feltett szándékunk, hogy olyan önfeledt szórakozást nyújtó 
produkciókat  mutassunk, amelyek tanulságos, mának szóló üzenetet hordoznak. Ilyen 
irányú igyekezetünkben kiemelt fontossággal bírnak a magyar irodalom klasszikus és 
kortárs  művei közül azok, amelyek alkalmasak arra, hogy színpadi adaptáció készüljön 
belőlük. A közeljövőben tervezzük bemutatni Jókai Mór regényének, A kőszívű ember 
fiainak Tolcsvay László-Böhm György-Korcsmáros György szerzőtrió által jegyzett 
musical változatát, Selmeczi Györggyel Sütő András darabjainak (Ádvent a Hargitán 
vagy  A Szúzai menyegző) megzenésítéséről tárgyalunk,  Szirtes Edina Mókust pedig a 
Lúdas Matyi megírására kérnénk fel. 

A már folyamatban lévő felkéréseken kívül az alábbi fontos remekművekről gondoljuk, 
hogy alkalmasak lehetnek zenés színházi adaptációk elkészítésére:

  Tamási Áron: Ábel trilógia
        Tündöklő Jeromos
  Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
  Ottlik Géza: Iskola a határon
  Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
  Krúdy Gyula: Szindbád
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  Móricz Zsigmond: Árvácska
  Kosztolányi Dezső: Édes Anna
  Mándy Iván: Mozi

Nagyon erős szándékunk, hogy ezekhez az ötletekhez ihletett alkotótársakat találjunk, 
és közülük minél többet színpadra állítsunk.  

Tagadhatatlanul sajnálatos tény, hogy a mai diákközönséghez egyre nehezebben jutnak 
el a magyar irodalom klasszikus értékei,  a történelmi témák, és a tartalmasabb kortárs 
művek is, és hogy ez ne így legyen, ebben a zenés színpadi változatok sokat segíthetnek 
– ez ügyben már bőséges kedvező tapasztalatot szereztünk. Általánosságban	is	 igaz,	
hogy	a	legifjabb	közönség	egy	jelentős	része	első	meghatározó	kulturális	élményeit	
a	musicalektől	kapja,	s	ennek	nyomán	válik,	válhat	a	prózai	színházak	rendszeres	
látogatójává,	illetve	igazi	kultúrafogyasztóvá.

2. ÉVADTERVEK

A repertoár és az évadtervezés korábbiakban részletesen ismertetett, rendkívül összetett 
mivolta miatt természetesen sarlatánság lenne a következő ciklus öt szezonjára most 
eskü alatt ötször öt-hét konkrét bemutatót megnevezni, ígérni.  

Annyi bizonyos, hogy az évi öt-hét premierünkből három-négy lehet nagyszínpadi,  
a többi pedig  kamara- és/vagy stúdióelőadás. Szezonról szezonra tervezünk 
nagyoperettet és értékes musical előadást, ősbemutatót vagy első magyarországi 
bemutatót, illetve ifjúsági vagy gyermekprodukcióit is, valamint olykor kortárs  opera-
bemutatót is. Nemzeti	 intézményként	 a	 tervezéskor	 természetesen	 figyelembe	
vesszük	a	kormányzat	kulturális	irányelveit.	

A következő évadról már csaknem végleges elképzeléseink vannak, a tovább négy 
szezonról pedig opcionális terveket adhatunk közre, hisz’ oly sok előre nem látható 
szempont és esemény is befolyásolhatja végleges döntésünket.  A részleges módosítás 
lehetőségét nem kizárva, sőt, szinte feltételezve, évadonkénti bontásban közreadjuk 
a 2019–2024-es időszakra elképzelhető bemutatókat, mely sokat elárul abból, hogy 
milyen ízlés és gondolkodás mentén, milyen struktúrákban gondolkodunk, azután 
pedig mellékelünk még egy – a művészeti tanács által összeállított – bőséges darablistát, 
amely jószerivel a következő ciklus összes szóba jöhető művét tartalmazza. 
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2019/2020

Kálmán Imre: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Jókai Mór–Tolcsvay László–Korcsmáros György–Böhm György: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI 
– ősbemutató
vagy
Jávori  Ferenc–Kállai  István–Müller Péter Sziámi: A FARMERKIRÁLY – ősbemutató 

Zefirelli–Donovan: NAPFIVÉR, HOLDNŐVÉR – magyarországi bemutató 
vagy
Tolcsvay László–Müller Péter: MÁRIA EVANGÉLIUMA

Masteroff–Harrnick–László M.: ILLATSZERTÁR (She Loves Me) – magyarországi 
bemutató

Vencel P.–Orbán János Dénes: BÚBOCSKA – magyarországi bemutató

M. J. LaChiusa: BERNARDA ALBA

Ábrahám Pál: BÁL A SAVOYBAN

2020/2021

Lehár Ferenc: PAGANINI
vagy
Johann Strauss: A CIGÁNYBÁRÓ

Kacsóh Pongrác: JÁNOS VITÉZ
vagy
Szirtes Edina Mókus–Fazekas Mihály: LÚDAS MATYI – ősbemutató
 
S. Schwartz–W. Holzman: WICKED – magyarországi bemutató
vagy
Wildhorn: ALICE CSODAORSZÁGBAN – magyarországi bemutató

Bulgakov–Kocsák–Bródy János: KÉPMUTATÓK – ősbemutató
vagy
Selmeczi György–Sütő András: A SZÚZAI MENYEGZŐ – ősbemutató

Szirmai Albert: TÜNDÉRLAKI LÁNYOK
vagy
Eisemann Mihály: EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI

A SOMOSSY ORFEUM – ősbemutató
vagy
AZ ARIZONA MULATÓ – ősbemutató
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2021/2022

Lehár Ferenc: A MOSOLY ORSZÁGA
vagy
Jacobi Viktor: LEÁNYVÁSÁR

Webber: SUNSET BOULEVARD – magyarországi bemutató
vagy
Lévay Szilveszter: ELISABETH

Cander–Ebb: KABARÉ
vagy
Sondheim–Wheeler: SWEENEY TODD

Szabó M.–Szirtes Edina Mókus–Závada Péter: TÜNDÉR LALA – ősbemutató
vagy
R. Portman: A KIS HERCEG – magyarországi bemutató

Bella M.–Varró Dániel: PÓKER – ősbemutató
vagy
Krúdy Gyula: SZINDBÁD – ősbemutató

Zerkovitz Béla: A LEGKISEBB  HORVÁTH-LÁNY 
vagy
Aldobolyi  Nagy György: CHARLIE NÉNJE 

2022/2023

Johann Strauss: DENEVÉR
vagy
Jacques Offenbach: SZÉP HELÉNA

Selmeczi György–Sütő András: SZÚZAI MENYEGZŐ – ősbemutató
vagy
Semeczi György–Sütő András: ÁDVENT A HARGITÁN – ősbemutató

Menken–Aschman–Slater: ARIEL – A KIS HABLEÁNY – magyarországi bemutató
vagy
Rodgers–Hammerstein: HAMUPIPŐKE – magyarországi bemutató

M. Legrand: YENTL
vagy
J. Larson: RENT

Dr. Sándor J.–Rejtő Jenő: AKI MER AZ NYER
vagy
Ábrahám Pál: 3:1 A SZERELEM JAVÁRA

Hubay–Vas–Ránky: EGY SZERELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA
vagy
A MAGYAR OPERETT TÖRTÉNETE (gálaest)
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2023/2024

Kálmán Imre: A CIGÁNYPRÍMÁS
vagy
Lehár Ferenc:  A MOSOLY ORSZÁGA

Szörényi Levente–Bródy János: KŐMŰVES KELEMEN
vagy
Szörényi Levente–Bródy János: FEHÉR ANNA

Bernstein: CANDIDE
vagy
Gilbert–Sullivan: MIKÁDÓ

Herman–Stewart: HELLO  DOLLY
vagy
MOULIN ROUGE

Kálmán Imre: A MONTMARTRE-I IBOLYA
vagy
Kálmán Imre: KARNEVÁLTÜNDÉR (Faschingsfee) – magyarországi bemutató

Szirtes Edina Mókus–Háy János: VIDRÓCZKI – ősbemutató
vagy
Tamási Áron: TÜNDÖKLŐ  JEROMOS – ősbemutató
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A	művészeti	tanács	által	összeállított,	bemutatásra	érdemesített	darabok	listája:
 
 Klasszikus operettek és zenés játékok:

 Kálmán: Ördöglovas 
 Lehár: Cárevics
 Offenbach: Hoffmann meséi
  Orfeusz az alvilágban
 Jones: Gésák
 Ábrahám: Hawaii rózsája
  Mese a Grand Hotelben 
 Huszka: Gül Baba
  Mária főhadnagy
  Erzsébet
 Suppé: Banditák
  Boccaccio
 Benatzky: A három muskétás
 Varney: Tiszturak a zárdában (Muskétások a kolostorban)
 Planquette: A corneville-i harangok
 Henderson: Diákszerelem
 Szirmai: Mézeskalács
 Lajtai: Három tavasz
 Eisemann: Handa Banda, egy női zenekar kalandjai
 Rejtő: Úrilány szobát keres
 Sárközi: Szelistyei asszonyok

	 Musical	és	kortárs	zenés	színpadi	művek:

 Rossa: Árpád-házi Szent Margit legendája
 Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita 
 Jason Robert Brown: Volt öt évünk
 Hamlisch–Kleban: Chorus Line 
 Mel Brooks: Az ifjú Frankenstein
 K.A. Lopez–R. Lopez–J. Lee:  Frozen (Disney)
 Menken–Ashman: Thumbelina (Hüvelyk Panna) 
 Kander: Curtains
 Merill–Albee–Capote: Breakfast at Tiffany’s
 Minchin: Groundhog Day (Idétlen időkig)
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 L. Bart: Oliver
 Strouse–Charmin: Annie, a kis árva
 Brunger–Cleary: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója
 Sondheim: Company
 Twentieth-Century Blues: The Songs of Noël Coward
 Björn Ulvaeus–Benny Andersson: Kristina from Duvemala
 Jacobs: Grease
 Kander–Ebb: A görkorcsolyapálya (The Rink)
 King–Hall: Pipifarm (Volt egyszer egy kupleráj)
 Ad van Dijk: Cyrano de Bergerac
 Snow: Footloose
 Yeston: Nine
 Stephen Schwartz: Godspell
 Menken: Rémségek kicsiny boltja
 Russel: Vértestvérek
 Barry, Robin, Maurice Gibb: Saturday Night Fever
 Abba: Muriel’s Wedding 
 Furber–Rose: Me And My Girl 
 Michael John LaChiusa:  Giant
 The Wild Party
 Jonathan Larson: Tick! Tick! Boom!
 Jerry Herman: Mame 

 Családi, gyermek- és ifjúsági darabok:

 Ránki György: Pomádé király új ruhája – opera 
 Ránki György: Muzsikus Péter – opera 
 Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány – opera
 Szabó Magda: Sziget-kék 
 Várkonyi Mátyás: A félőlény
 Rachel Portman: A kis herceg – opera
 Britten: Csináljunk operát! (A kis kéményseprő) – opera 
 Lucy Simon: The Secret Garden (A titkok kertje)
 Taylor: Ali baba és vagy 40 gengszter
 Lőcsei Jenő: Pinokkió (táncjáték)
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3. SZÍNHÁZI NEVELÉS – GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
DRÁMAPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

A szülők és tanárok oktató-nevelő feladatai és munkája mellett a színház is óriási 
hatással tud lenni a jövő nemzedékének fejlődésére. Egy mese, egy sztori, egy dráma 
– ezek a mi eszközeink, és segítségünkre van a zene is, amely a képzelet és fantázia 
megnyitásának újabb eszközét adja kezünkbe.

A TIE (theater in education) és DIE (drama in education) előadás a színházi előadások 
olyan formája, melynek célja: a kukucskáló színház hagyományait átlépve, testközelbe 
hozni a darab témáját a nézők bevonásával, aktiválásával. 

A gyermek imád játszani, az ifjú pedig szerepbe bújni, vitázni – ezt kihasználva rengeteg 
lehetőség	nyílik	a	drámapedagógia	módszereivel	való	bevonódásra,	az	élmény	alapú	
tanulásra,	a	katarzis	elmélyítésére.

A Budapesti Operettszínház eddig is rengeteg ifjúsági és gyermekelőadással készült 
a fiatalok számára, de a repertoáron lévő darabok mellett már voltak ún. „drámás” 
előadások is.

A Színházak Éjszakája keretein belül több turnusban is kisgyermekes családok járhatták 
végig a színház épületét a Mesék szárnyán interaktív műsort közösen végigjátszva-
énekelve.

Az UtcaSzak is vendégünk volt Simon Balázs vezetésével, A Notre Dame-i toronyőr 
megtekintése utáni napon 2 korcsoportban játszottunk-beszélgettünk az előadás 
szereplőiről, mondanivalójáról. A gyerekek (és nagy örömömre a felnőttek is) szívesen 
rajzolták-játszották a darabhoz kapcsolódó feladatokat. 

A Musicalmesék című előadásunk kicsiket-nagyokat vonz, hiszen a retro 
meseslágerektől a Disney-musicaleket kedvelőkig minden korosztályt megmozgat. 

A Csodálatos Mesefa előadás évről évre megújul és fejlődik a játszók és írók tapasztalatai 
alapján. 

Az elmúlt években szerzett tapasztalataink (rendhagyó irodalom és ének órák, zenei 
táborok) azt mutatják, hogy a	 zene-humor-személyes	 kapcsolódás	 az	 a	 hármas	
egység,	 ami	megnyitja	az	utat	a	fiatalabb	korosztály	 felé és együtt gondolkodásra, 
együtt játszásra serkenti őket.

Ezen tapasztalatok birtokában a következő évadokra vonatkozó színházpedagógiai 
terveink négy korosztály bevonására irányulnak. 
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A csodálatos mesefa – interaktív zenés előadás 5-8 éves korosztálynak, a Kálmán Imre 
Teátrumban. 60 perces, a meseterápia és a zenepedagógia elemeire épülő előadás. 

Tamási	Áron:	Ördögölő	Józsiás – a darabhoz kapcsolódó, inkább rendhagyó irodalom 
óra kategóriájába sorolható osztálytermi feldolgozó óra 8-12 éves korosztály számára. 

Szabó	Magda:	Abigél című műve tökéletes drámaóra alapanyag: megannyi lehetőséget 
kínál a klikkesedés, kiközösítés, korosztályonkénti konfliktusok, lázadás, ideálkeresés-
teremtés, ifjúkori szerelem témakörében a tanulságos közös játékra. 

A kék madár című új bemutatónk olyan témát boncolgat, amely minden korosztályt 
foglalkoztat: a boldogság keresését. Ehhez az előadáshoz olyan kapcsolódó foglalkozást 
tervezünk, amelyhez nem szükséges egy összeszokott csoport általi megtekintés, 
az érdekessége és izgalma inkább az egymás számára addig ismeretlen emberek 
találkozásából fakad. 60 perces, az előadást követő foglalkozást tervezünk hozzá. 

Három színházi szakember, a középkori Zeami mester, a múlt századi Grotowsky és egy 
újabb iskola, David Zinder test-hang-képzelet egymásra épülő és ezáltal felszabadító 
színészképző filozófiája alapján, valamint Gabnai Katalin drámajátékaiból és Rudas 
János önismereti, személyiségfejlesztői tréningjeiből válogatva egy háromlépcsős, 
játékokra épülő, kreatív órát tervezünk mozgással, ritmus hangszerekkel és asszociációs 
játékokkal gazdagítva. 

A	színházi	nevelés	célja	elfogadásra,	nyitottságra,	kreativitásra	sarkallni	a	felnövő	
ifjúságot,	 hogy	 képesek	 legyenek	 a	 körülmények	 mérlegelése	 után	 kihozni	
magukból	 és	 a	 helyzetből	 a	 legjobbat. Erre kiváló terepgyakorlat a kommunikáció 
fejlesztése, az ismeretlen szituációkban való játékos gyakorlás és egymás megismerése 
a hétköznapi viselkedésmintákon túl, rendkívüli, drámapedagógia helyzetekben is.
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V.	RÉSZLETES	GAZDÁLKODÁSI	TERV
2019–2023

1. KITEKINTÉS AZ ELMÚLT IDŐSZAK GAZDÁLKODÁSÁRA, ÉS AZ 
AZT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB KERETEKRE

A pályázati időszakra vonatkozó gazdálkodási stratégia részletes bemutatása előtt 
pontokba szedve rövid kitekintést szeretnénk adni az elmúlt időszak jövőbeni terveket 
is meghatározó legfontosabb eseményeiről:

2016-ban	a	Színház	a	 fenntartóval	 történt	előzetes	egyeztetések	alapján	1	milliárd	
forint	többlettámogatásban	részesült,	melyet	többségében	a	területi	viszonylatban	
nagyon	 alacsony	 bérszínvonal	 javítására,	 továbbá	 a	 Kálmán	 Imre	 Teátrum	
kialakítására	és	a	Színház	kulturális	alapfeladat	ellátás	területén	nyújtott	kiemelt	
erőfeszítéseinek	fedezetére	fordítottunk.

A bérszínvonal javításának során nem csak az egyes területek vezetőinek véleményét 
vettük figyelembe, hanem a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezetek 
javaslatait és érdekeit is, ennek ratifikálása érdekében a Színház 2016. január 1-jén 
megkötötte az új Kollektív Szerződését. A Szerződés alapján nemcsak az egyes szociális 
és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat gondoltuk át és rendeztük, de a 
művészeti területen dolgozók a törvények adta lehetőségeknek megfelelően jogosulttá 
váltak közreműködésük után járó díjra is, így a teljesítményhez jobban igazodó 
bérrendszert sikerült kialakítanunk.

Hosszú	 előkészítő	 folyamat	 után	 2016.	március	 1-jén	 hatályba	 lépett	 a	 Budapesti	
Operettszínház	 új	 Alapító	 Okirata,	 mely	 legfontosabb	 változásként	 rögzítette	 a	
Színház	azon	lehetőségét,	mely	szerint	a	költségvetési	bevételeinek	25	százalékáig	
jogosult	vállalkozási	tevékenység	végzésére.	

Az Alapító Okirat hatályba lépése megteremtette a lehetőséget, hogy a fenntartóval 
folytatott	előzetes	egyeztetéseknek	megfelelően	benyújtásra	kerülhessen	a	Színház	
megújított	Szervezeti	és	Működési	Szabályzata. A Szabályzatot 2016. augusztus 11-én 
hagyta jóvá az emberi erőforrások minisztere, mely nem csak a vállalkozási tevékenység 
végzésének keretrendszerét fektette le, hanem már a megerősített menedzsment is 
megjelent a funkciók hatékonyabb ellátásának érdekében átgondolt és megújított 
szervezeti felépítésben.

Még 2016-ban megkezdődött a Kálmán Imre Teátrum kialakítása, első lépésként az 
erősen lepusztult épületgépészeti terület helyreállításával, majd a végleges terveknek 
megfelelően az új játszóhely építészeti és szcenikai kialakításával. 2017. április 20-án 
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nyílt meg az új játszóhely a nagyságrendileg félmilliárd forintos beruházás befejezését 
követően, melyből a Színház kezdeményezésére Budapest Főváros Önkormányzata 
ötven millió forintos nagyságrendben vállalt részt.

A 2017. évben már vállalkozási tevékenység keretében végezte a színház a 
vendégjátékainak működtetését, amely mind amellett, hogy a jogszabályi környezetnek 
leginkább megfelelő módot teremtette meg a tevékenység végzésére, jelentős bevételeket 
is jelentett a Színház számára. 

Az	 elmúlt	 évben	 folyamatosan	 növekvő	 előadásszámok	 miatt	 megnövekedett	
munkamennyiség,	illetve	a	hatékonyabb	munkaszervezési	feltételek	miatt	szükséges	
középvezetői	réteg	kialakítása	következtében	megnőtt	a	társulat	létszáma,	a	2014.	évi	
372	fős	engedélyezett	létszámkerethez	viszonyítva	mára	447	fő	látja	el	a	feladatokat.	

A Színház 2017-ben szakaszosan megkezdte új, a modern kornak megfelelő integrált 
tervezési és nyilvántartási informatikai rendszerének kialakítását, mely az elektronikus 
iktatási rendszer mellett a munkaidő tervezését és nyilvántartását, valamint a színházi 
műsor tervezését és menedzselését is informatikai alapokra helyezte.

2016. év elejétől költségvetési felügyelő került kirendelésre a Színházhoz, megbízatása 
ez év júniusában járt le. Az érintett időszakban építő jellegű együttműködés alakult 
ki, melynek során a Színház minden esetben figyelembe vette a felügyelő javaslatait, 
akinek összefoglaló véleménye nagyon pozitív volt a gazdálkodásunkról.

2. A SZAKMAI KONCEPCIÓT KISZOLGÁLÓ GAZDÁLKODÁSI 
STRATÉGIA

Az elmúlt években a Budapesti Operettszínház gazdálkodását a tudatos és részletes 
tervezésnek, a gazdálkodási folyamatok következetes felügyeletének köszönhetően a 
stabilitás és a kiegyensúlyozottság jellemezte. Célunk, hogy a művészeti tevékenység 
és a gazdálkodási feladatok szoros integrációjával ezeket a jellemzőket a jövőben is 
erősítsük.

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

A gazdálkodási stratégia kialakítása során a következő feltételeket vettük figyelembe:

– A szociális hozzájárulási adó várható csökkenésével, és az ebből eredő 
megtakarításokkal csak 2019. évben tudtunk számolni, amennyiben a 
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későbbiekben további csökkenés tapasztalható, úgy az a költségvetési támogatás 
párhuzamos csökkenésével fog megvalósulni. 

– A jogszabályi környezet várható változásával – kiemelt tekintettel a társasági 
adó terhére biztosítható kedvezményes támogatások szabályozására – az 
előkészített jogszabálytervezetek hiányában nem tudtunk kalkulálni, a tervezés 
során így a hatályos jogszabályi keretrendszert vettük figyelembe.

– A 2019. évre benyújtott költségvetési tervezetben jelzett többlettámogatási 
kérelemmel a Színház jövő évi keretszámai ismeretének hiányában nem 
kalkuláltunk.

3. A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ RÉSZLETES
GAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA

A gazdálkodási elképzeléseinket a tervezett bevételek és kiadások alakulása alapján 
kívánjuk bemutatni, melynek összefoglalásaként részletes tervet mutatunk be az 
előirányzatok várható alakulásáról:

3.1.	BEVÉTELEK

A Színház legfontosabb bevételi csoportjait az alap- és vállalkozási tevékenységből 
befolyó bevételek, az átvett pénzeszközök és a költségvetési támogatások jelentik. Ezek 
jellemzőit és tervezett alakulásukat csoportonként szemléltetjük.

– Alaptevékenység: Az alaptevékenység színvonala az elmúlt időszakban  
jelentősen emelkedett, ennek elsődleges oka, hogy fenntartói támogatással 
megnyitottuk új játszóhelyünket, a Kálmán Imre Teátrumot. A	nagyszínpadi	 és	
raktárszínházi	előadások	mellett	megkezdődött	az	új	játszóhely	repertoárjának	
kialakítása,	 aminek	 köszönhetően	 az	 elmúlt	 évben	 az	 előadások	 száma	
már	 meghaladta	 a	 700-at. A magas színvonalú előadásoknak, a hatékony 
marketingtevékenységnek és a kiváló közönségszervezésnek köszönhetően 
az	 előadások	 tényleges	 bevétele	 meghaladja	 az	 eszmei	 bevétel	 95%-át,	 ami	
kiemelkedő	mutató	a	színházak	körében. További nézőközönség bevonzása így már 
szinte csak az előadások számának növelésével lehetséges. Az alaptevékenységből 
származó bevételek növelésére így a jegyárak emelése adhat teret, azonban a 
budapesti árszínvonalhoz képest jelentősen magasabb átlagárakkal dolgozó 
Színházunk esetében erre csak differenciáltan és kisebb mértékben van lehetőség. 
Ezzel azonban minden évben élünk mind a bérletezés, mind a jegyértékesítés 
területén, az ennek köszönhető növekmény megjelenik a felvázolt tervekben is.
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A megnövekedett jegybevétel további bevételi lehetőséget teremt az annak 
mértékéhez kötött társasági adóról szóló törvény által biztosított támogatási 
lehetőség kiaknázásával.

A fentiek mellett a Színház folyamatos erőfeszítéseket tesz a bevételeinek 
folyamatos növelése érdekében, így például: zártkörű előadásokat szervez, 
melynek során a piaci jegyár-bevétel feletti mértéken értékesíti előadásait; 
rendezvényhelyszínként adja bérbe a színház különböző tereit, ebben kiemelt 
lehetőséget biztosít az újonnan megnyílt Kálmán Imre Teátrum, melynek 
folyamatosan zajlik a piaci bevezetése; a nem használt jelmezeket, díszleteket, 
egyéb technikai eszközöket pedig bérbe adja.

–  Vállalkozási tevékenység: A Színház 2017-ben kezdte el az Alapító Okiratában 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelő vállalkozási 
tevékenység végzését. A	jelentős	számú	bel-	és	külföldi	vendégjáték	megtartása	
gazdasági	szempontból	nagyon	fontos	pillére	a	gazdálkodásunknak,	ami	nem	
csak	 a	 Színháznak	 jelentett	 kiemelkedő	bevételt,	 hanem	az	 eredmény	után	
keletkező	befizetési	kötelezettség	a	fenntartó	számára	is	bevételt	jelent.

A vállalkozási tevékenység hosszú távú, egyenletes tervezése azonban nehézséget 
jelent, hiszen a több éves partnerségek és előre lekötött előadások mellett nagy 
számban jelentkeznek az előre nem látható és ezáltal nem tervezhető eseti 
felkérések is, melyeknek nem is minden esetben tudunk eleget tenni. Ezért 
kiemelten fontos az éves tervezés mellett a vendégjátékonkénti tervezés is, ennek 
szellemében került kialakításra a Vállalkozási tevékenység szabályzata. 

– Átvett pénzeszközök –	A	 társasági	 adó	 terhére	 biztosított	 támogatások	 a	
Színház	 költségvetésének	 nélkülözhetetlen	 részét	 jelentik.	 Ennek tervezése 
során azonban óvatosan kell eljárnunk, egyrészt azért, mert csak az adott év elején 
kapja meg a Színház az engedélyt a befogadható támogatások pontos nagyságáról, 
másrészt azért, mert a biztosított támogatás nem automatikusan érkezik, hanem 
fel kell kutatni a potenciális támogató jelölteket, és lehetőleg maximálisan fel 
kell tölteni a támogatási keretet. Az	 elmúlt	 években	 a	 Színház	 maximálisan	
kihasználta	a	támogatási	kereteit,	és bár a társasági adó csökkentése nehezítette 
a támogatások befogadást, ezt a kihasználtsági szintet a következő időszakban is 
elérhetőnek tartjuk.

– Költségvetési támogatás – A költségvetési támogatások tervezése során 
kiindulópontnak tekintettük a 2019. évre már korábban benyújtott bevételi 
tervet, melynek összeállítása során részben egyszeri, részben pedig folyamatos 
támogatási többletigényt jeleztünk, melyeket a kiadások tervezésénél részletesen 
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bemutatunk. Mivel	a	pályázat	beadásáig	a	Színház	számára	nem	ismert	a	jövő	
év	 tényleges	 költségvetése,	 így	 két	 forgatókönyvet	 is	 készítettünk,	 egyet	 a	
többlettámogatási	igényeink	elfogadásának,	egyet	pedig	azok	elmaradásának	
esetére. Ezen túl a költségvetési támogatások mértékét kizárólag a minimálbérre 
és a garantált bérminimumra való kiegészítés alapján járó többlettel és a kötelező 
előrelépések miatti bértöbblettel növeltük.

További bevételnövelő lehetőségként áll rendelkezésre a pályázati tevékenység, mely 
területen az utóbbi időben több sikert is elkönyvelhetett a Színház, erre a jövőben is 
kiemelt erőforrásokat biztosítunk.

3.2.	KIADÁSOK

A Színház kiemelt kiadási csoportjait a bér- és járulékköltségek, a dologi kiadások, 
továbbá a beruházási és felújítási kiadások jelentik, melyeket a bevételi csoportokhoz 
hasonlóan mutatunk be.

– Személyi juttatások – A bérszínvonal tekintetében a fenntartói támogatásnak 
köszönhetően az elmúlt időszakban előrelépés történt a Színházban, azonban a 
versenyszférában és a társterületeken (pl. film) még jelentősebb béremelkedés 
tapasztalható, ami a teljes színházi területnek nehézséget okoz. Jellemzővé vált, 
hogy a színházak egymástól szívják el a munkaerőt, így minden színház esetében 
növekvő tendenciát mutat a fluktuáció. A	Színház	eddig	is	jelentős	mértékben	
a	 saját	bevételei	 terhére	fizette	a	béreket	és	 járulékokat,	 a	megemelt	 szintű	
alaptevékenység	 ellátásának	 biztosítása	 azonban	 a	 következő	 időszakban	
komoly	nehézséget	okoz,	hiszen	ez	jelentős	további	bérnövekményt	igényel. 
Ezeknek a művészeti kiadásoknak a fedezetéül is szolgál a társasági adóról szóló 
törvény által biztosított támogatás.

A személyi juttatások csökkentése érdekében a Színház aktívan él a bértömeg 
megtakarítási lehetőséggel, ennek több megoldását is alkalmazza:

– Tevékenységek kiszervezése: a közalkalmazotti munkakörben nem 
gazdaságosan ellátható feladatokat kiszervezzük, így például külső vállalkozás 
látja el a biztonsági szolgálati feladatokat, a nézőtéri tevékenységeket, a takarítást, 
a mikroportozást, a fejgépezést és a ruhatári szolgálatot is. 

– Hatékony munkaidő-szervezés: a munkaidő tervezésében jelentős segítséget 
nyújt az elmúlt időszakban bevezetett célszoftver, melynek segítségével 
átlátható és gazdaságos módon lehet tervezni a közalkalmazottak tevékenységét. 
Terveink szerint folyamatosan erősítjük a blokkosított játszási formát, még ha 
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ez a jegyértékesítés területén nehézséget is jelent, hiszen a kevesebb műszaki 
átállásból, bontási, előkészítési, és szállítási munkából jelentős megtakarítás 
érhető el.

– Költséghatékony foglalkoztatási formák alkalmazása: új lehetőségként jelent 
meg a költségvetési szervek számára a közérdekű nyugdíjszövetkezetekkel való 
együttműködés lehetősége, mely néhány munkafolyamat esetében jelentős 
megtakarítást eredményezhet.

– Munkaadói járulékok – a személyi juttatásokhoz viszonyított mértéke évek 
óta csökkenő mértékű, illetve a kormányzati szándékok szerint a jövőben további 
csökkenés várható. Mivel ennek pontos időpontja egyelőre nem ismert, illetve az 
itt megjelenő megtakarítások elvonásra kerülnek, így a tervezés során a jelenleg 
érvényes mértékét vettük figyelembe.

– Dologi kiadások – e kiadáscsoport tekinthető a Színházunkban a 
legdiverzifikáltabbnak, hiszen olyan költségeket ölel fel, mint a színház 
üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások, a bemutatók létrehozásának költségei, 
az előadások játszása során felmerült költségek, a marketing költségek, illetve 
különféle egyéb kiadások.

Az üzemeltetési és műszaki kiszolgálási területeken a megtakarítási lehetőségeket az 
olcsóbb beszerzési lehetőségek, a költséghatékony új technikai megoldások (pl. ledes 
világítás, hatékony hűtési-fűtési rendszer, stb.) jelentik, ezek felkutatása a terület 
megerősítésével párhuzamosan folyamatosan zajlik.

A bemutatók költségkeretét és az előadások játszási költségét az éves tervezés során 
állapítjuk meg, kiemelt megtakarítási lehetőség ezen a területen a más színházakkal, 
előadó-művészeti szervetekkel történő együttműködésben rejlik, amikor a bemutató 
költségei megoszlanak a felek között. Az elmúlt időszakban több ilyen produkciót is 
bemutattunk, legfontosabb partnereink a Szegedi Szabadtéri Játékok, a kaposvári 
Csiky Gergely Színház, a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál, a Zikkurat Színpadi 
Ügynökség, de ide tartozik a Co-Opera sorozatban történt együttműködés is.

A játszási költségekre is jó hatást gyakorol az előadások blokkosítása, jelentősen 
csökkenti az átállási és szállítási költségeket.

A fenti megtakarítási lehetőségek mellett azonban minden évben számítani kell az 
infláció okozta áremelkedéssel, illetve a különböző szolgáltató és karbantartó cégek 
áremeléseivel is. Ennek megelőzése érdekében a Színház a közbeszerzéseit jellemzően 
több évre írja ki, így kerülve el a folyamatos áremelés kockázatát.
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– Beruházások és felújítások – Közel	 húsz	 éve	 történt	 meg	 a	 Budapesti	
Operettszínház	 nagyrekonstrukciója,	 azonban	 az	 elsősorban	 saját	 erőből	
történő	 folyamatos	 karbantartások,	 illetve	 jelentős	 összegű	 beruházások	 és	
felújítások	 ellenére	mára	 elengedhetetlenül	 szükségessé	 vált	 néhány	 olyan	
rekonstrukciós	 feladatot	 és	 beszerzést	megvalósítani,	 melyek	 elmaradása	 a	
színházi	működést	veszélyezteti.	Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

– színpadgépészeti rendszer teljes cseréje, kétszintű vészrendszer kialakítása,

– hangsugárzó rendszer cseréje,

– díszletraktár teljes felújítása,

– nézőtéri székek és borítás felújítása, illetve cseréje,

– mikroport és hangosító rendszer beszerzése,

– megmaradt kézi trégerek cseréje gépi ponthúzókra,

– nagyértékű hangszerek beszerzése.

Ezek megvalósítása érdekében a Színház a 2019-2022. évi költségvetési tervezés során 
a 2019. és 2020. évekre összesen mintegy 1,1 milliárd forint egyszeri többlettámogatást 
igényelt. Amennyiben ez a támogatás elmarad, úgy önerőből kizárólag több évre lebontva 
lehet csak megvalósítani ezeket a terveket, azzal a feltétellel, hogy egy-egy esetleges 
meghibásodás az előadások megtartását veszélyeztetheti, ezért elengedhetetlenül 
fontos. 

A fentiek alapján a pályázati időszakot jelentő 2019–2023 évekre a főbb keretszámok 
terveink alapján a következők szerint alakulnak:
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BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

 Eredeti Várható Terv Terv Terv Terv Terv
 előirányzat teljesítés 

 2018	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023
   
 Ezer Ft
Személyi         
juttatások 1 665 192 1 856 000 1 877 700 1 888 500 1 900 500 1 912 500 1 925 500

Munkaadói 
járulékok 369 624 397 000 394 100 396 300 399 300 402 300 405 800

Dologi 
kiadások  2 223 900 2 550 000 2 590 000 2 650 000 2 740 000 2 780 000 2 830 000

Egyéb 
működési 
célú kiadás 500 500 500 500 500 500 500

Beruházások 133 300 133 300 175 600 135 200 110 000 100 000 110 000

Felújítások 77 600 77 600 35 300 75 700 50 000 70 000 70 000

Költségvetési	
kiadások	 4	470	116	 5	014	400	 5	073	200	 5	146	200	 5	200	300	 5	265	300	 5	341	800
               
Működési 
bevételek 1 850 900 2 040 684 2 070 700 2 120 700 2 149 800 2 179 800 2 229 800

Működési célú 
pénzeszköz-
átvétel 745 500 1 100 000 1 110 000 1 120 000 1 130 000 1 150 000 1 160 000

Költségvetési 
támogatás 1 873 716 1 873 716 1 892 500 1 905 500 1 920 500 1 935 500 1 952 000

Költségvetési	
bevételek	 4	470	116	 5	014	400	 5	073	200	 5	146	200	 5	200	300	 5	265	300	 5	341	800
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Az előirányzatok teljesítésének tervezése során figyelembe vettük a pályázati kiírásban 
is megtalálható költségvetési támogatás mértékét, azonban a kiegyensúlyozott és 
biztonságos működés fenntartásának elengedhetetlen feltétele, hogy a színházi 
bérszínvonal felzárkóztatása a korábbihoz hasonló mértékben tudjon folytatódni, illetve 
az épület és a színháztechnika biztonságos működése érdekében a jelzett beruházási és 
felújítási feladatokat meg tudjuk valósítani, mindezek előfeltétele pedig a költségvetési 
támogatás megfelelő mértékű növelése.

Így szigorú költséggazdálkodás, a bevételek és kiadások folyamatos monitorozása és 
kontrollálása mellett stabil gazdasági helyzet teremthető a Budapesti Operettszínház 
számára.
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VI.	A	MŰSZAKI-SZCENIKAI	TERÜLETET	ÉRINTŐ	
LEGFONTOSABB	ELKÉPZELÉSEINK

1. MAGAS TECHNIKAI SZÍNVONALÚ ELŐADÁSOK LÉTREHOZÁSA

A jelenleg is magas színvonalú, de már elhasználódó hangrendszer fejlesztésének 
az irányvonalát részben a jelenlegi rendszer fejlesztéseként, részben pedig innovatív 
módon képzeljük el, míg előbbi a hagyományos hangrendszerek fejlesztése útján 
történne, utóbbi pedig hifi minőségű, a nézők igényeihez igazodó fülhallgatós rendszer 
kiépítésével.

Terveink szerint tovább folytatódik a Színház reflektorparkjának modernizálása, de a 
hagyományos lámpák helyett egyre nagyobb szerepet kapnak a ledes fényvetők, melyek 
additív színkeverése sokkal mélyebb, és változatosabb színeket varázsol a nézők elé, 
mint elődjei. 

A	 színpadtechnika	 és	 színpadgépészet	 a	 nagyrekonstrukció	 során	 történt	 átadás	
óta	számos	modernizáláson,	fejlesztésen	esett	át,	azonban	mára	nélkülözhetetlenné	
vált	 az	 elavult	 gépészeti	 vezérlőrendszer	 cseréje,	mellyel	megbízható,	modern	 és	
biztonságos	vezérléssel	tudjuk	működtetni	a	színpadi	mechanikus	rendszereket.	

2. NAGY RUTINNAL RENDELKEZŐ, KÉPZETT TECHNIKUSI HÁTTÉR

Nemzeti minősítésű színházként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne csak a művészeti, 
hanem a műszaki állomány dolgozói is rendelkezzenek szakirányú képesítéssel, ez ma 
a dolgozói stáb közel kétharmadáról elmondható, továbbá jelenleg is többen vesznek 
részt a színház által támogatott képzésben.

Műszaki dolgozóink átlagos szakmai rutinja kilenc év, ezt az igen jó értéket szeretnénk 
tovább emelni, ezért is fontos a jelenlegi stáb megtartása mellett a nagy tapasztalattal 
rendelkező szakemberek szerződtetése.

Kiemelten fontosnak tartjuk az egész színházi szektorban növekvő mértéket mutató 
fluktuáció visszaszorítását, ezért több erőfeszítést kell tennünk a bérek felzárkóztatása, 
a szakmai előrelépési lehetőség biztosítása mellett a modern és kulturált munkavégzési 
körülmények megóvásáért, fejlesztéséért.
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3. MODERN, GAZDASÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSA

A következő időszakban a következő technológiai megoldások fejlesztésén szeretnénk 
előbbre lépni, így például:

– A díszletekbe épített 230V-os feszültségű rendszerek helyett, elsősorban 12V és 
24V-os rendszereket tervezünk használni, ezzel is növelve a szereplők, technikusok 
biztonságát, továbbá egyszerűsítve és modernizálva ezáltal a vezérléstechnikát is, 
mivel így a rádiófrekvenciás vevő, a tápegység, és a vezérlőegység egy elemként 
kerülhet kialakításra. 

– A nagyobb precizitás, és ezzel a színpadi hatás fokozása érdekében a 
fény- és hangvezérléssel és a vetítéstechnikával kapcsolatos rendszerek 
kialakított kommunikációját folyamatosan fejlesztjük, ennek köszönhetően 
századmásodperces pontossággal történnek meg egyszerre a megtervezett 
színpadi hatások. 

– A lehető legmagasabb számban tervezzük alkalmazni a jövőben a különböző 
akkumulátoros rendszereket, az eldobható elemes rendszerek lecserélésével 
egyrészt pénzt takaríthatunk meg, továbbá a környezet terhelése is jelentősen 
kisebb lesz.  

– A színház hagyományos, halogénizzós reflektorokat is tartalmazó lámpaparkja 
egy részének ledes fényforrásúra cserélésével egy-egy reflektorra vonatkozólag 
nagyságrendileg 75%-os energia megtakarítást érhetünk el, emellett a közönséget 
zavaró felesleges hőtermelést is lecsökkentjük. A mozgatható robotlámpák 
esetében is az eddigi fémhalogénekkel szemben a ledes fényforrásúakat 
preferáljuk.

– A vetítőgépeink esetében a lézeres fényforrásúakat preferáljuk, mivel míg egy 
hagyományos izzó élettartama csupán 1000 óra, egy lézeres izzóval rendelkező 
gép 10-20000 órán keresztül képes egy fényforrással működni, így megtakarítva a 
drága izzók cseréjének költségét.
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VII.	A	TÁRSULAT

A Budapesti Operettszínház szervezeti felépítését az alábbi ábrán közöljük, felsoroljuk 
a színház vezetőinek listáját – akik a pályázatomban foglaltak ismeretében kinevezésem 
esetén kivétel nélkül további együttműködésre készek (szándéknyilatkozataik a 
mellékletben) – majd tagozatok, karok és tárak szerint végigvesszük fejlesztési 
elképzeléseinket. 

1. A SZÍNHÁZ VEZETŐSÉGE

Az	igazgatóság	tagjai
Borbély László ügyvezető	igazgató	
Oros Péter gazdasági igazgató
Makláry László zeneigazgató	(2020.	januártól	Silló	István)
Bodor Johanna balettigazgató
Somfai Péter műszaki	igazgató
Drucker Péter karigazgató	(2018.	július	31-ig)
Szabó Mónika karigazgató	(2018.	augusztus	1-től)
Bacsa Szilvia gazdasági igazgatóhelyettes
Dobrai Zsuzsanna a	gazdasági	igazgató	műszaki-üzemeltetési	helyettese
Fülöp Gergő műszaki	igazgatóhelyettes

Lőrinczy Attila vezető	dramaturg
Dinyés Dániel első	karmester
Velich Rita vezető	jelmeztervező
Mátrai Bori	művészeti	főtitkár
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2. AZ ÁLLANDÓ SZÍNÉSZTÁRSULAT

A Budapesti Operettszínház – közalkalmazotti, vagy szerződéses formában 
közreműködő –	 állandó	 társulati	 tagnak	 tekinthető	 színészeinek	 száma	 jelenleg	
körülbelül	 ötven	 fő. Ez a csapat egészül ki gyakorta alkalmi vagy rendszeresen 
visszatérő vendégekkel, elsősorban a nagy repertoár, a magas előadásszám, valamint 
a külföldi és belföldi vendégjátékok, turnék miatt szükséges kettős szereposztások 
okán. A társulat korosztályok és nemek szerint összetétele ideálisnak mondható. A 
középgeneráció tagjai közt jó néhány olyan művészt találunk – Fischl Mónika, Janza 
Kata, Kalocsai Zsuzsa, Peller Anna, Szendy Szilvi, Szulák Andrea, Dolhai Attila, 
Homonnay Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Mészáros Árpád Zsolt, Peller Károly, Szabó 
P. Szilveszter – akik nagy	 rajongótáborral	 rendelkező	 igaz	 sztárok:	 az	 ő	 intenzív	
jelenlétük	és	megfelelő	főszerepekkel	való	ellátottságuk	kiemelt	fontosságú,	hiszen	
a	 zenés	 színházi	 műfajok	 tagadhatatlanul	 sztárközpontúak,	 egészen	 egyszerűen	
fogalmazva	elsősorban	ők	azok,	akikre	jegyet	vesz	a	néző.

 Az idősebb generáció mára már legendává vált színészeire – Felföldi Anikóra, Kállay 
Borira, Lehoczky Zsuzsára, Oszvald Marikára – különös gonddal igyekszünk figyelni. 
Az operettirodalom őket kevésbé kényezteti el hálás szereplehetőségekkel, ezért, ha 
csak mód van rá, a kedvükért átírunk vagy kitalálunk egy-egy testre szabható figurát, 
mert igazi öröm látni, hogy ők milyen boldogak ettől, s hogy hasonlóképp a közönség is 
milyen hálásan és lelkesen ünnepli a színpadra lépő dívákat.

Előadásainkban ismét szerephez juthatnak néhányan – például Bódi Barbara, 
Kiss Zoltán, Virágh József – akik az elmúlt tizenhét évben valami okból távoztak az 
Operettből, gálaestjeinkre szeretném ismét meghívni a műfaj korábbi nagyjait, és kiváló 
vidéki nagyköveteit; például Teremi Trixit, Sáfár Mónikát, Bozsó Józsefet és a többieket. 
Felkérésemre a Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor páros is önálló esttel készül a Kálmán 
Imre Teátrumban.

A	 fiatalok	 közül	 az	 elmúlt	 években	 a	 kiemelkedő	 tehetségű	 Gubik	 Petra,	
Kocsis	 Dénes	 és	 Veréb	 Tamás	 már	 főszerepekben	 mutathatták	 meg	 nagyszerű	
képességeiket, a stúdiónkban nevelkedő legifjabbak közül pedig Jenes Kitti, Maros 
Bernadett, Kardffy Aisha, Cseh Dávid Péter, Horváth Dániel, Laki Péter vagy Pesák 
Ádám jutnak egyre jelentősebb feladatokhoz, a többiek pedig fontos kiegészítő emberei 
lehetnek egy-egy produkciónak. Tehetségnevelésünk és tehetséggondozásunk részét 
képezi, hogy jó képességű és felkészült, de nálunk még kiugró feladatokhoz nem jutó 
növendékeinket igyekszünk menedzselni: más produkciókban vagy vidéki színházaknál 
olyan lehetőségekhez juttatni, amelyek által bizonyíthatnak és fejlődhetnek.
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3. A VENDÉGSZÍNÉSZEK 

Mint említettem és megokoltam, a Budapesti Operettszínházban elkerülhetetlen a 
nagy számú vendégszínész közreműködése. Közülük sokan – a gyakorta visszatérők, 
mint például Auksz Éva, Polyák Lilla, Boncsér Gergely, Csonka András, Szomor György 
vagy Vasvári Csaba akár virtuális társulati tagnak is tekinthetőek.

Rajtuk kívül – ha erre egy-egy fontos szerep kapcsán szükség mutatkozik – előszeretettel	
invitálunk	magukhoz	olyan	nagyformátumú,	eredendően	prózai	színészeket,	mint	
például	Molnár	Piroska,	Nagy-Kálózy	Eszter,	Udvaros	Dorottya,	Jordán	Tamás	vagy	
Szacsvay	László.	Az ő személyiségük, felkészültségük, és a munkához való viszonyuk 
mindig inspiráló például szolgál a társulat számára, nagy megtiszteltetés, hogy örömmel 
jönnek hozzánk, és jól érzik magukat nálunk. Az ő megjelenésük az Operettszínházban 
reményeink szerint abban	 is	 segíthet,	 hogy	 a	 mainstream	 prózai	 színházi	 kánon	
nagyobb	megbecsüléssel	tekintsen	a	zenés	színházra.

4. VENDÉGALKOTÓK

Természetes, hogy a színház szerződtetett munkatársain és a művészeti tanács tagjain 
kívül egy-egy produkció kreatív csapataiban is sok nagyszerű   vendégművészt találunk, 
értelemszerűen a vendégrendezők állandó,  vagy valamely speciális feladat okán 
választott  alkotótársait. Igazgatásom	elmúlt	négy	évében	a	színházművészet	megannyi	
kiemelkedő	 szakembere	 fordult	 meg	 nálunk,	 az	 ő	 kreatív	 közreműködésükre	 a	
továbbiakban	is	számítok,	a	 listát	pedig	kiegészítem	azokkal,	akiket	kinevezésem	
esetén	meghívni	szeretnék.

Rendezők:	

Bozsik Yvette, Boross Martin, Cseke Péter, Göttinger Pál, Harangozó Gyula, 
Novák Eszter, Réthly Attila, Seregi Zoltán, Szabó Máté, Szente Vajk, 
Szenteczki Zita, Szokol Judit e. h., Tarnóczi Jakab, Vidnyánszky Attila

Koreográfusok:

Barta Viktória, Bozsik Yvette, Duda Éva, Gulyás Anna, Hajdu Anita, 
Horváth Csaba, Juhász Zsolt, Kulcsár Noémi, Lénárt Gábor, 
Lőcsei Jenő, Tihanyi Ákos, Túri Lajos, Widder Kristóf, Zsuráfszky Zoltán
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Zeneszerzők:

Ádám Rita, Bella Máté, Darvas Benedek, Gyöngyösi Levente, Furák Péter, 
Kocsák Tibor, Kovács Adrián, Lévay Szilveszter, Selmeczi György,
Szakcsi-Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus, Szomor György, Szörényi Levente, 
Tóth Péter, Tolcsvay László, Várkonyi Mátyás

Tervezők:

Balázs Juli, Cziegler Balázs, Cselényi Nóra, Cseh Renató, Füzér Anni, 
Horesnyi Balázs, Horváth Jenny, Horváth Kata, Juhász András, Kiss Gabriella, 
Khell Csörsz, Kovács Andrea, Kovács Yvette Alida, Michac Gábor, 
Pattantyus Dóra, Rákay Tamás, Rátkai Erzsébet, Székely László, Tihanyi Ildi, 
Tordai Hajnal, Varga Vince

5. A ZENEKAR

Makláry László zeneigazgató 2019 végéig vállalja a Színház zenei vezetését. Zeneigazgató 
úr javaslatát elfogadva,	 2020.	 január	 1-től	 a	 zeneigazgatói	 feladatokat	kinevezésem	
esetén	Silló	István,	a	Győri	Nemzeti	Színház	zeneigazgatója	venné	át.	Silló karnagy 
úrral való megbeszéléseinken az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg bennünk. 

A	 Budapesti	 Operettszínház	 zenei	 vezetése,	 karainak	 munkaszervezése,	
beosztásuknak	 hatékonysága	 a	 színház	 elmúlt	 évtizedeiben	 a	 leghatékonyabban	
szolgálta	 a	 színház	 műsorstruktúrájának	 biztonságos,	 és	 egyben	 művészileg	
magas	színvonalú	megvalósítását.	A zenei karok főleg Makláry László zeneigazgató 
tevékenységének köszönhető szakmai fejlődése mára nemzetközi színvonalra emelte 
a Színház együtteseit is. Ezen a téren 2020 januárjától fokozatosan, pusztán néhány 
apróbb változtatást szeretnénk végrehajtani.

Az elmúlt évtizedekben a zenekari felállásból eltűnt a 2. oboa, 2. fagott és a 4. kürt 
szólamok megszólalása a nagyoperettekben. Számunkra elvi kérdés, hogy mint az 
Operában Erkelnél és Bartóknál, úgy a nagyoperettekben Kálmánnál és Lehárnál is 
szólaljon meg minden leírt hang, annyi a hangszeren, amennyire a szerző írta. Ennek 
megvalósítását vagy a jelenlegi zenekari struktúra minimális átszervezésével, vagy 
optimális esetben néhány státusz megnyitásával fogjuk elérni. Ezen felül a színház 
énekkarának szólamarányait is az évek előrehaladtával közelíteni kell az optimálishoz. 

A Budapesti Operettszínház zeneigazgatója koordinálja és vezeti az egész színház 
zenei életét. Mivel ez egy igen sokoldalú feladat, ezért segítőtársak nélkül gyakorlatilag 
lehetetlen. Szabó Mónika karigazgató, Takátsy Tamás zenekari igazgató, Mihalics 
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János vezető korrepetítor továbbra is változatlan formában folytatná munkáját. Dinyés	
Dániel	első	karnagy	dolga lenne a teljes operett-repertoár napi szintű kézben tartása, 
az előadások szakmai színvonalának ellenőrzése, az esetleges zongorás, illetve szükség 
esetén zenekaros próbák kiírása, egyszóval ő	lenne	az	operett	tagozat	zenei	vezetője.	

Szándékunkban áll Dinyés karnagy úr mintájára létrehozni ugyan ezt a posztot a 
musical tagozatnál is. A	 színház	kiváló	karmesterét,	Bolba	Tamást	 kérjük	 fel	 erre	
a	posztra. Szinte teljesen természetes elvárás a két kolléga felé, hogy a gondozásukra 
bízott tagozatok teljes repertoárját, mint karmesterek is napi szinten birtokolják. 
Természetesen a fent felvázolt munkastruktúra a két karnagy vonatkozásában nem azt 
jelenti, hogy nincs átjárás a két műfaj között, sőt. Mint ahogy sok esetben a szólisták 
között, úgy a karmesterek esetében is természetes az „átjárás” a műfajok között.   
A szereposztások megalkotásánál, az egyes előadások véleményezésénél minden vezető 
véleményére, „fülére” szükség van. A zeneigazgató koordinálja a két tagozat zenei 
irányítását, és karmesterként napi szinten, mintegy beugrás készen birtokolja a színház 
teljes repertoárját. A két tagozat zenei vezetői megbízatása 2019. szeptember 1-től lesz 
esedékes.    

Hála a Budapesti Operettszínház utánpótlás képzési szisztémájának, a szólisták 
terén rendelkezésünkre állnak tehetséges, agilis pályakezdők, illetve már némi 
rutinnal rendelkező fiatal szólisták.  Karmester-utánpótlás	 viszont	 sajnos	 alig	 van.	
Ezért	 szándékunk	 szerint	 mihamarabb	 el	 kell	 kezdeni	 a	 potenciális	 utánpótlás	
felkutatását. Ezt egy projekt – ösztöndíj rendszerben képzeljük el, miszerint egy-egy 
új darab bepróbálásának folyamatában az ösztöndíjas,  mint a bemutatandó darab 
zenei vezetőjének asszisztense vesz részt a próbafolyamatban, jelen van a zongorás 
összeénekléseken, majd a próbatermi, és színpadi zongorás próbákon, és zenekari 
próbákon. Mint karmester, tevőlegesen vezet minden próbahelyzetben egy-egy próbát, 
sikeres együttműködés esetén egy színpadi zenekaros összpróbát, és különlegesen 
sikeres helyzetben néhány előadást is lebonyolíthat. Ezt az ösztöndíj rendszert a 
Zeneakadémiával karöltve, vagy – amennyiben nem fogadóképesek – az akadémia 
nélkül képzelem el.

A kottatárral és a zenei archívummal is lesznek teendőink. A musicalek kottái általában 
rendben vannak, hiszen a szerzők nagy része saját maga gondozza a kottákat, illetve a jogi 
képviselőjük is naprakész ezen a téren is. Ez nem mondható el a magyar operettek nagy 
többségéről. Kálmán és Lehár hagyaték körültekintően gondozott, de egyéb operett 
szerzőink	kottái	környékén	a	teljes	káosz	uralkodik.	Például Huszka Bob hercegéből 
vagy a Mágnás Miskából nincs egy olyan zenekari anyag partitúrával, ami bizonyosan 
egyezik a szerző eredeti írásával. És a sort folytathatnánk tovább az Eisemann-életmű 
nagy részével, Zerkovitz Bélával, stb. Ezért a Budapesti Operettszínháznak – mint a 
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műfaj nemzeti letéteményesének –  akár az EMB-vel, az NKA-val és a Színházi Intézettel 
összefogva, akár saját erőből évek hosszú sora alatt fel	kell	kutatni	ezeknek	a	műveknek	
minden	elérhető	kottáját,	és	ki	kell	adni,	de	minimum	létre	kell	hozni	ezeknek	a	
műveknek	a	facsimile,	vagy	legalábbis	az	eredetihez	legközelebb	álló	megfelelőjét.

6.  A BALETTKAR ÉS A MUSICAL ENSEMBLE

Az Operettszínház műsortervének sokszínűségéhez és művészi igényességének 
megfelelően, a színházunk táncművészeti szekciója – mely balett és musical tagozatból áll 
– a műfaji sajátosságokhoz igazodva sokrétegű és összetett stílusok képviselésére alkalmas. 

Balettkarunk	 és	 musical	 együttesünk	 gondosan	 kiválasztott	 tagokból	 áll,	 hiszen	
színházunkban	 a	 munkamorál,	 a	 teherbírás,	 a	 megbízhatóság,	 a	 magas	 színtű	
szakmai	alkalmasság,	az	odaadás,	a	művészi	alázat,	az	önálló	kreativitás	képessége,	
a	fegyelem	és	a	professzionális	alapú	csapatszellem	mind-mind	elengedhetetlenül	
szükséges	 ahhoz,	 hogy	 a	 színházunk	 előadásai	 tánc	 tekintetében	 is	 kulturális	
intézményünk	szellemiségéhez	méltó	módon	nyújtsanak		minden	este	felejthetetlen	
élményt		nézőink	számára.

Az Operettszínház számos belföldi és külföldi sikere dokumentálhatóan bizonyítja 
azt, hogy a kiépült működési és működtetési rendszerének köszönhetően a szakmai 
minőség és a folyamatos fejlesztés garantálni tudja azt a színvonalat, amit a vezetőség 
kitűzött magának.

Színházunk kitűzött céljai és elvárásai mellett elkötelezetten gondoskodik arról is, hogy 
a műsorterv kialakítása mellett biztosítsa azokat a szakmai szolgáltatásokat és próba 
körülményeket amelyek szükségesek a magas színtű teljesítményhez. A balettegyüttes 
tagjai számára rendszeres tréninget biztosít, a musical ensemble esetében pedig 
előkészítő tánckurzusban részesülnek.

Színházunk az elvárás és a megbecsülés arányát képviseli, táncművészeink és musical 
tagjaink fiatal művészek, akik odaadással dolgoznak színházunkban. A táncművészek 
pályája rövid, ezért tartjuk fontosnak, hogy az elismerési rendszer megfelelően 
működjön, hiszen ez egyrészt motiváló hatással bír, másrészt ez a fontos részlet is emeli 
intézményünk hírnevét.

Tekintettel a sok műfaji összefonódásra, színházunk tagozatai összedolgoznak 
színházunkban, az összmunka és a szakmai koordináció fontos összetevője a 
szakmai hétköznapoknak. Adott	 esetben	 a	 táncművészek	 ének	 korrepetícióban	
és	 hangképzésben	 részesülnek,	 színészeink	 és	 énekeseink	 pedig	 –	 amennyiben	
szükséges	–	szervezett	tánckurzuson	vesznek	részt.
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A	 szakmai,	 művészi,	 a	 koordinációs	 tevékenység	 összesége	 ezen	 a	 területen	 is	
egyetlen	célt	szolgál:	egy	sikeres	és	magas	szakmai	színvonalon	működő	színházat,	
mely	a	nézők	örömét	és	országunk	hírnevét	szolgálja.	

7. AZ ÉNEKKAR

Az énekkar színházunk legsokoldalúbb kara, hiszen az operettek mindegyikében 
szerepelnek, énekelnek, a színpadon tömeget vagy különböző karaktereket megformálva, 
de egyre jelentősebb hangsúlyt kapnak vokálisan számos musical külső karaként is.

Az együttest 2018. augusztus 1-től Szabó Mónika irányítja, akinek célja, hogy a tagok 
énektudása tovább fejlődjön, ezért támogatom azt a kezdeményezését, hogy mind a 
harminc	 fő	 heti	 rendszerességgel	 kapjon	 hangképzést,	 melyet	 külsős	 és	 házon	
belüli	szakemberek	segítségével	vezetünk	be.

Az énekkarban elkezdődött egy fiatalosítási folyamat. A már tapasztalt kollegák segítik 
az újakat, a huszas-harmincas korosztály pedig friss lendületével dinamizálja az 
együttes régebbi tagjait.

Legfőbb célunk, hogy a szövegérthetőség, az egységes hangzás, az egyéni és közös 
színpadi megnyilvánulások még inkább fejlődjenek. A különböző produkciók zenei 
vezetői már a darab tanulási szakaszában is több alkalommal műhelymunkaszerűen 
foglalkoznak az énekkarral, melynek eredményeképpen a muzikális egység szólista-, 
zenekari-, kórusi szinten is szépen szólalhat meg.

Jelenleg a harminc fő nemek közti megoszlása 60-40 százalék a hölgyek javára.  
A különböző produkciók változó létszámigénye miatt nem mindenki vesz részt minden 
darabban. Egyre	gyakrabban	kap	kisebb	karakterszerepet	egy-egy	tag,	sőt	bizonyos	
esetekben	 szólószerűen	 is	megnyilvánulhatnak.	 Ennek	 lehetősége	 természetesen	
inspirálólag	hat	mindenkire,	 s	 ez	 igen	 fontos,	hiszen	a	kar	 is	 csak	 akkor	 tölti	 be	
szerepét	 kiválóan,	 ha	 koncentrált,	 karakteres	 egyéniségekből	 áll,	 nem	 pedig	 egy	
kedvetlen,	arctalan	tömeget	alkot.

2019 első felében – részint a fentiek érdekében is – tervezünk egy önálló estet az 
együttes számára, ahol a tagok egyénileg és kamarakórusként is megmutatkozhatnak 
több műfajban is, mint az opera, az operett, a musical, a jazz.

Terveink szerint a színház zenekara kíséri a kórus bemutatkozó önálló estjét, amit azért 
is tartunk fontosnak, mert a szólisták is meghallhatják, milyen „statiszták” támogatják a 
háttérben az ő produkciójukat, és az estre való készülés még inkább összekovácsolhatja 
a társulatot, a közösség összetartó ereje pedig a legnagyobb dolgokra képes.
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8. PESTI BROADWAY STÚDIÓ

A Budapesti Operettszínház a VOKE Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskolával 
együttműködve, az intézmények több évtizedes oktatási tapasztalatait felhasználva, 
2017 májusa óta akkreditált formában − a hatályos jogszabályoknak megfelelően −  
a	 színészképzés	 szakmai	 és	 vizsgakövetelményei,	 valamint	 kerettanterve	 alapján	
képzi	 színésznövendékeit.	 Ezt	 a	 rendkívül	 fontos	 és	 sikeres	munkát	 a	 jövőben	 is	
folytatni	szeretnénk.

Stúdiónk szakmai elismertségét évtizedekben mérhető eredményei mellett jelenkori 
sikerei is mutatják, s ezek alapján a hazai középfokú operett és musicalszínész-képzés 
meghatározó jelentőségű műhelyének tekinthető.

Képzésünk alapvető célja az, hogy alkotó módon biztosítsuk a magyar operett- és 
musicalszínjátszás határainkon belül és kívül oly nagy sikerrel megjelenő, magas 
színvonalú játékstílusának és technikai eszköztárának továbbélését. Professzionális 
felkészültségű készségfejlesztő szaktanárok mellett – színházunk vezető művészei 
vállalták a színészmesterség oktatói feladatainak ellátását. Földes Tamás, Frankó 
Tünde, Kékkovács Mara, Lukács Anita, Nádasi Veronika, Somogyi Szilárd, Szabó P. 
Szilveszter, Szendy Szilvi, Vágó Zsuzsi mellett tervezzük társulatunk legtapasztaltabb 
generációjának tagjai közül Felföldi Anikó, Oszvald Marika, Kállay Bori 
mesterkurzusainak elindítását is. Ezen felül ösztönözzük az Operettszínházban életre 
hívott művészeti tanács tagjainak, valamint vendégrendezőinek – Béres Attila, Székely 
Kriszta, Szente Vajk – egy-egy produkció keretein belül megvalósuló színészpedagógiai 
közreműködését.

Színészképzésünk célrendszere kettős.  Egyfelől a klasszikus operett-  és musical-
színjátszás eszközrendszerét „első kézből” megismerő és elsajátító növendékek 
fejlesztésével biztosítani kívánjuk a társulat frissítését a szólisták, valamint a kartagok 
tekintetében egyaránt. Másfelől pedig a színvonalas, egyéni fejlesztésen alapuló 
képzést elvégző, komplex színészi ismeretekkel és tudással rendelkező növendékeink 
más színházak, illetve produkciók keretein belül is színvonalasan elláthatják a hazai 
zenés színjátszás – a műsorrend utóbbi két évtizedben megfigyelhető változásának 
köszönhetően – egyre szélesebb körű és összetettebb feladatait.

Országosan egyedülálló képzési módszerünk a színházi, színpadi gyakorlaton, valamint 
az egyéni képességfejlesztésen alapul. A hatékonyság érdekében, kis létszámú, 8–10 
fős évfolyamokkal szervezzük a képzést. Növendékeink egyéni fejlesztésüket szolgáló 
tanóráik mellett szereplői lehetnek a Budapesti Operettszínház produkcióinak, ekkép-
pen nagyszínpadi, valamint kamaraszínpadi gyakorlat során sajátítják el az alapvető 
színészi, szakmai ismereteket, ugyanakkor szakmai fejlődésüket a teljes színházi 
alkotóműhely egésze alakítja, formálja.
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Középfokú,	felnőttképzési	intézményünk	növendékei	nyilvános	szakmai	vizsgáikat	
követően	nyerhetik	el	a	gyakorlatos	színész,	valamint	a	színész		végzettségeket.

Az Operettszínház, valamint a Vasutas Zeneiskola játszóhelyein, próbatermeiben 
megvalósuló gyakorlati és elméleti képzés – szakmai programunk alapján – az alábbi 
tantárgyak mentén szerveződik: színészmesterség gyakorlat, vers- és prózamondás 
gyakorlat, ének- és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlat, színpadi mozgás és tánc 
gyakorlat, beszédtechnika egyéni és csoportos gyakorlat színház-, film-, drámaelmélet 
és történet.
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VIII.	BEL-	ÉS	KÜLFÖLDI	KAPCSOLATOK

1. BELFÖLDI KAPCSOLATOK

A Budapesti Operettszínház működésének rendkívül fontos részét képezik a belföldön, 
különböző vidéki helyszíneken lebonyolított vendégjátékok, és azok a hosszú távú 
együttműködések, melyeknek köszönhetően a színház rendszeresen hozzáférhetővé 
teszi előadásait a vidéki nézők számára is.

Előadásaink vidéki helyszíneken történő magas színvonalú bemutatása különleges 
élményt jelent a vidéki közönség számára, és olyan nézőknek is lehetőséget teremt 
produkcióinkkal való megismerkedésre, akik egyébként soha, vagy csak nagyon ritkán 
jutnának el Budapestre. Ezzel vendégjátékaink a kulturális alapellátás célkitűzéseit is 
szolgálják, új területeken népszerűsítik a nemzeti operett-játszást, segítik a vidéki nézők 
kulturális integritásának növelését.

Ezen alapelvek érvényességét igazolja, hogy	 az	 elmúlt	 4	 évben	 a	 színház	 már	
régebben	 is	 jelentős	 belföldi	 kulturális	 jelenlétét	 sikerült	 tovább	 szélesíteni,	
új	 belföldi	 helyszíneket	 is	 elérni,	 a	 már	 meglévő	 kapcsolataink	 mellett	 újakat	
kialakítani. A folyamatosan növekvő előadás- és nézőszámok is jól reprezentálják 
ennek a tevékenységnek a sikerességét. Az	elmúlt	évadokban	átlagosan	40-45	előadást	
tartottunk	60-65	ezer	nézőnek	vidéken.	

1.1.	A	BELFÖLDI	KAPCSOLATOK	RENDSZERE

A vidéki partnerekkel kialakított kapcsolatrendszer alapvetően három pilléren 
nyugszik: vidéki, tematikus fesztiválokkal való rendszeres együttműködés (Miskolci 
Bartók Plusz) és Egri Operafesztivál, Veszprémi Operett Fesztivál), koprodukciók  
a nyári fesztiválokkal és más szabadtéri helyszíneken való megjelenések (Szeged, Baja, 
Debrecen, Fertőrákos, Tokaj) valamint vidéki színházakkal, művelődési központokkal 
való rendszeres és alkalmi együttműködések. Nagy jelentőségű a külsős produkciós 
cégekkel, elsősorban az Operettissimával kialakított együttműködés, mely esetében 
fontos, hogy az Operettszínháznak	 semmilyen	 rizikója	 nincs,	 fix	 előadásdíjért,	 
a	külsős	producer	kockázatára	bonyolódnak	e	turnék.



63

1.2.	EGYÜTTMŰKÖDÉSEK	TEMATIKUS	FESZTIVÁLOKKAL

A miskolci Bartók Plusz Operafesztivállal kialakított együttműködés keretében évről-
évre új kortárs opera produkciót hozunk létre. Az immár komoly múlttal rendelkező 
kapcsolat olyan mélységűvé vált, hogy az adott évadban bemutatásra kerülő produkciót 
közösen választjuk ki, és a színpadra állítás alapvető feltételeiről, az alkotók, szólisták 
felkéréséről is közös döntés születik. A premierre minden esetben az Operafesztivál 
programjában kerül sor, majd a bemutatót követően az Operettszínház tűzi műsorára az 
adott előadást. A koprodukciók természetesen gazdasági szempontból is komoly előnyt 
jelentenek, hiszen a létrehozás, bemutatás költségei megoszlanak a két intézmény között. 
Az	elmúlt	 években	 így	valósult	meg	Fekete	Gyula	operája,	 az	Egy	anya	 története	
Zsótér	 Sándor	 rendezésében,	 Beischer-Matyó	 Tamás	 Kreatív	 kapcsolatok	 című	
műve	Székely	Kriszta	 rendezésében,	 idén	pedig	a	Semmelweis-emlékév	hivatalos	
programjaként	Raymond	J.	Lustig	és	Matthew	Doherty	Semmelweis	című	operája	
Boross	Martin	rendezésében.	Külön öröm, hogy az Egy anya története létrehozásában 
harmadik koprodukciós partnerként a Zeneakadémia is közreműködött. Rövidebb 
múltra tekint vissza, de szintén hosszú távú kapcsolatnak ígérkezik az Egri Kamaraopera 
Fesztivállal létrehozott együttműködés, amely keretében a Kreatív kapcsolatok és a 
Semmelweis előadásunk is a Fesztivál hivatalos programjában szerepelt, és szerepel 
majd. Nagy örömünkre szolgál, hogy szinte életre hívásának pillanatától együttműködő 
partnerként lehetünk részesei a veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválnak, 
amelynek idei nyitó programjában két produkcióval is közreműködhettünk, a Régi nyár 
című eladásunkkal és egy közös Operettgálával, amelyben mindkét színház művészei 
felléptek, és amelyet szoros művészi együttműködésben hoztunk létre.

1.3.	EGYÜTTMŰKÖDÉSEK	NYÁRI	FESZTIVÁLOKKAL

Az Operettszínház az elmúlt években szoros együttműködést alakított ki a hazai 
legjelentősebb nyári fesztiválokkal. A	Szegedi	Szabadtéri	Játékok	4000	fős	Dóm	téri	
színpadán	koprodukcióban	valósult	meg	az	Ének	az	esőben,	majd	A	Notre	Dame-i	
toronyőr	 produkció, és mindkét eladás két évadon keresztül szerepelt a Játékok 
műsorán. Baján a	Baja	Marketing	Kft-vel	hetedik	éve	tartó	együttműködésben	idén	
már	nem	csak	kész	előadásunk	vendégjátékát,	hanem	közös	produkció	létrehozását	
is	 sikerült	megvalósítani.	Szörényi Levente-Bródy János István, a király rockoperája 
Székely Kriszta rendezésében, ráadásul Baján belül is egy új helyszínen, a Petőfi-
szigeten debütál 3 előadásban, előadásonként 3400 néző előtt. A debreceni Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadot üzemeltető Főnix Rendezvényszervező Kft-vel is sikerült olyan 
hosszú távú együttműködést kialakítani, melynek köszönhetően minden évben 
szerepel operettszínházi produkció az itteni nyári fesztivál programján. Így került 
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itt bemutatásra az Amerikai komédia, a Csárdáskirálynő, a Nők az idegösszeomlás 
szélén és idén A chicagói hercegnő előadásunk. Rendszeres	 az	 együttműködésünk	
a	Fertőrákosi	Barlangszínházat	működtető	Pro	Kultúra	Sopron	Nonprofit	Kft-vel 
is, melynek köszönhetően minden évben több rangos operett produkciónk szerepel 
a nyári színház műsorán. A Bajadér, az Én és a kisöcsém, a Denevér, a Szép nyári 
nap, az Abigél, a Mágnás Miska után idén Kálmán Imre A chicagói hercegnő című 
előadásával mutatkoztunk itt be. Az együttműködés további fejlődésének lehetőségeit 
mutatja, hogy a két magyar nyelvű eladás mellett egy német nyelvűt is játszottunk, 
külön megszólítva ezzel az Ausztriából átlátogató német nyelvű közönséget is. 
Idén	 ismét	 megjelenhettünk	 Kálmán	 Imre	 szülővárosa,	 Siófok	 reprezentatív	
Szabadtéri	 Színpadán,	 ahol	 a	 program	 legkiemelkedőbb	 produkciójaként	 
A	chicagói	hercegnővel	vendégszerepeltünk.		Az	elmúlt	években	több	előadásunkkal	
mutatkoztunk	be	a	Tokaj	Aréna	műsorán	a	Zempléni	Fesztivál	keretében,	és	sokat	
ígérő	együttműködés	indult	meg	Nyíregyháza	és	Makó	szabadtéri	színpadaival	is.	
Összességében elmondható, hogy színházunk szinte az	összes	jelentős	nyári	fesztivál	
programján	reprezentálja	a	magyar	operett-játszást, egy kis képzavarral élve szinte 
mindenhol ott vagyunk, ahol nyáron felmegy a függöny. Új tendenciánk az a megoldás, 
mely társulatszervezési és gazdasági szempontból is rendkívül racionális, hogy egy adott 
évben	 igyekszünk	 a	 különböző	 helyszíneken	 egy	 kiválasztott	 turnéprodukcióval	
szerepelni,	amely	így	egy	nyár	alatt	gyakorlatilag	beutazza	az	országot.

1.4.	EGYÜTTMŰKÖDÉS	VIDÉKI	SZÍNHÁZAKKAL,	JÁTSZÓHELYEKKEL

Rengeteg meghívást kapunk vidéki színházaktól, művelődési központoktól, és ha 
tehetjük, örömmel teszünk ezeknek eleget. Különösen fontosnak gondoljuk, hogy 
évről-évre több vidéki színházzal alakítsunk ki fajsúlyos kapcsolatot. Törekszünk arra, 
hogy ne csak egy-egy vendégjáték lebonyolítására korlátozódjon az együttműködés, 
hanem idővel minél tartalmasabbá váljon, és akár az egyedi vendégjátékokon túl 
közösen létrehozott produkciókban, fesztivál meghívásokban is megnyilvánuljon. 
Ilyen kapcsolatot alakítottunk ki a Debreceni Csokonai Színházzal, ahol több közös 
bemutatót követően (Marica grófnő, Denevér) a Szabó Magda Fesztiválon az Abigél 
produkciónkkal is vendégszerepeltünk nagy sikerrel. Rendkívül sikeres a kaposvári 
Csiky Gergely Színházzal létrejött nagy formátumú koprodukciónk (Luxemburg grófja), 
amely mellett a kaposvári színház operett bérletet is indított, s ennek keretében évről 
évre 3-4 operettszínházi előadás látogat el a városba. A közeljövő együttműködéseként 
négyes koprodukcióban mutatjuk be Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjét a 
Magyar Zenés Színház, a Békéscsabai Jókai Színház és a Veszprémi Petőfi Színházzal 
való együttműködésben. Ezeknek	a	tartalmas	kapcsolatoknak	rendkívül	fontos	eleme	
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az	a	művészi	együttműködés	is,	melynek	köszönhetően	az	Operettszínház	szólistái	
a	 vidéki	 előadásokban	 vendégszerepelnek,	 és	 természetesen	 fordítva	 is,	 a	 vidéki	
színházak	 szólistái	 rendszeresen	 kapnak	 fellépési	 lehetőséget	 az	 Operettszínház	
előadásaiban.	 Ezen túl hosszú még a sora azoknak a színházaknak, művelődési 
házaknak, akik rendszeresen látják vendégül előadásainkat, ilyen a salgótarjáni Zenthe 
Ferenc Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a kecskeméti Erdei Ferenc 
Művelődési Ház, a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ.

1.5.	EGYÜTTMŰKÖDÉS	A	MAGÁNSZFÉRÁVAL,	KÜLSŐS	PARTNERREL

Ahogy e fejezet bevezetőjében említettem, az elmúlt négy évben fontos partnere lett  
a Budapesti Operettszínháznak egy külsős produkciós cég, az Operettissima, melynek 
köszönhetően még több magyarországi helyszínre juttathatjuk el a magyar operettet. 

Ezek közül is a legfontosabb	a	Budavári	Palotakoncertek	nyári	fesztivál. A Budapesti 
Operettszínház együttműködése főigazgatói megbízatásom alatt, az elmúlt négy évben 
csak erősödött a 2013-ban alapított Budavári Palotakoncertek két producerével, Nacsa 
Olivérrel és Vadász Dániellel. A fesztivál középpontjában továbbra is a magyar operett 
áll. Fontosnak tartom kiemelni, hogy idén, 2018-ban az immár hagyományos operettgálát 
megújítottuk, Lőcsei Jenő, színházunk korábbi balettigazgatója vezetésével, 
rendezésével és koreográfiáival, a producerek és a közönség megelégedésére, hiszen 
2018-ban mintegy 1000 jeggyel többet adtak el a producerek programunkra, mint 
2017-ben.

A	helyszínre	érkező	4500	néző	mellett	a	projekt	igazi	súlyát	a	televíziós	közvetítés	
adja. Az elmúlt négy évben sikerült csak a helyszínül szolgáló Oroszlános Udvarban több 
mint 12 órányi, a legmagasabb technikai elvárásoknak is megfelelő, HD minőségben 
rögzített operettműsort a közmédia felületeire közvetíteni. A	 sokszoros	 ismétlések	
során	nézők	millióihoz	jutottak	el	a	Budapesti	Operettszínház	társulatának	műsorai,	
határainkon	belül	és	azokon	jóval	túl.	

A két producerrel, Nacsa Olviérrel és Vadász Dániellel közös terveink szerint a 
következő öt évben maradunk a már bevált gálaműsor formánál, emellett pedig  
a folklór és klasszikus zenei események teszik varázslatossá ezt a különleges fesztivált. 
E szakmai együttműködés a Budapesti Operettszínház számára is előnyös művészi és 
gazdasági feltételekkel jár, hiszen a közösen létrehozott gálaműsort a továbbiakban bel- 
és külföldön is tudjuk forgalmazni.

Az	 igény,	 hogy	 nagy	 vidéki	 városainkban,	 nagyformátumú	 újévi	 koncerteket	
tekinthessen	meg	a	közönség,	mindig	is	létezett.	A magyar közönség egyértelműen 
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„kiéhezett” az igényes operettgálákra. Igazgatásom alatt az Operettissima Nonprofit 
Kft. tulajdonosa és vezetője, Vadász Dániel bevonásával néhány éve, Sopronban 
szerveztünk először ilyen típusú koncertet, nagyzenekar, 12 szólista és 16 fős balettkar 
közreműködésével. Tavaly indult az a vállalkozás, hogy további városokban keresünk 
helyi partnereket hasonló újévi koncertek szervezésében történő együttműködésre. 
Már az első évben nagy sikerrel került Szeged és Debrecen városok sporcsarnokaiba 
egy nemzetközi szinten is elsőosztályú operettshow, mindkét új helyszínen teltházzal, 
amely Szegeden 1500 Debrecenben pedig 4400 nézőt jelentett.

Már	előkészítettünk	a	2019-es	januári	időszakot,	ahol	Sopron,	Szeged	és	Debrecen	
mellé	már	bekerült	Miskolc,	Szolnok	és	Pécs	 is.	A következő években pedig közös 
terveink szerint ez a projekt még néhány hazai nagyvárost von be szövetségesei sorába, 
még több magyarországi néző igényeinek megfelelve így élőben.

Ugyanakkor	 a	 külföldi	 operett	 rajongók,	 vagy	 éppen	 a	 magyarországi	
kultúrprogramot	 kereső,	 és	 az	 operettkedvelők	 táborába	 így	 belépő	 nézők	
élményeit	 gazdagítja	 a	 szintén	 független	 producerekkel	 létrehozott	 nyári	
koncertsorozat.	 A	 Pesti	 Vigadó	 újranyitása	 óta	 a	 Magyar	 Művészeti	 Akadémia	
központja	a	rendezvény	helyszíne.	Az Operettissima Nonprofit kft. már hónapokkal 
a nyitás után elindította azt a sorozatot, aminek fő célkitűzése a Budapestre érkező 
külföldi turistáknak szóló első osztályú operettkoncertek szervezése volt, az általam 
vezetett Budapesti Operettszínházzal közösen. A sikeres sorozat ma már a Duna 
Palotában is rendszeresen színpadra kerül. A Budapesti Operettszínház szólistái és 
balettkara mellett a Duna Szimfonikus Zenekar alkotja magát a produkciót, a jelmezeket 
– szerződés alapján – pedig a Nagymező utcai teátrum biztosítja.

A	 projekt	 célkitűzése	 a	 következő	 öt	 évre	 vonatkozóan	 továbbra	 is	 az,	 hogy	 a	
fővárosunkba	érkező	turisták	ne	silány	minőségű	operettkoncerteket	láthassanak,	
hanem a műfaj élvonalába tartozó művészek, elsősorban a Budapesti Operettszínház 
művészei kaphassanak ebben az iparágban is megnyilvánulási lehetőséget. Ebben 
a munkában az Operettissima Nonprofit Kft. és a társszervező Hungária Koncert Kft. 
olyan szövetségeseink, akikkel bátran tekintünk a jövőbe és tervezünk egészen 2024-ig, 
sőt, távolabbra is.

1.6.	A	MINŐSÉG	ELVE

Fontos leszögezni: a belföldi vendégjátékok létrehozásának, bár a színház vállalkozási 
tevékenységének keretében bonyolítjuk le azokat, nem a profit termelés az elsődleges 
célja, hanem a színházunk által képviselt értékek minél szélesebb közönséghez történő 
minőségi eljuttatása. A	fent	leírt	együttműködési	rendszer	felépítése	sok	időbe	telt,	



67

nagy	 energiát	 követelt,	 és	 a	 kölcsönös	 figyelmen	 és	 elégedettségen,	 és	 az	 ezekre	
támaszkodó	bizalmon	alapul.	Egyértelmű:	a	jövőt	erre	lehet	alapozni.

2. HATÁRONTÚLI MAGYAR KAPCSOLATOK

Színházunk	együttműködik	és	folyamatos	szakmai	kapcsolatot	tart	fenn	a	határon	
túli	 magyar	 előadóművészeti	 szervezetekkel,	 melynek keretében koprodukciós 
előadásokat hoz létre, mint például a Kolozsvári Magyar Operában színházunk és az 
Opera közös produkcióiként 2014-ben A mosoly országát, 2016-ban a Cigányszerelmet, 
2017-ben A Csárdáskirálynőt. Ezen kívül gondoskodik a közönségkapcsolatok 
folyamatos erősítéséről, új nézői rétegek bevonásáról, különös tekintettel a vidéken 
élőkre és a határon túli magyarokra. 

A koprodukciókon kívül komplett produkciók utaztatását is fontosnak tartjuk és kiemelt 
projektként kezeljük: 2018 augusztusában a Vásárhelyi Forgatag meghívásának teszünk 
eleget, és A chicagói hercegnő című produkciónkat visszük Marosvásárhelyre, ahol 
három alkalommal játszuk majd. A	nemzeti	minősítésű	intézményi	státusz,	és	az	ezzel	
járó	fenntartói	támogatás	többek	közt	arra	is	szolgál,	hogy	belföldön	és	külföldön	
egyaránt	 segítsük	 a	 magyar	 zenés	 színházi	 műfaj	 kibontakozását,	 továbbélését, 
valamint azt, hogy más színházak is eredményesen tudjanak zenés produkciókat, így 
klasszikus operettet is színpadra vinni. A kulturális alapellátás szempontjából nagyon 
lényegesnek	tartjuk,	hogy	az	emberek	saját	 lakhelyéhez	közel,	 „házhoz	vigyük”	a	
színházat!	

A Cigányszerelem kolozsvári bemutatóján elhangzott, hogy a nagyváradi születésű Ari-
Nagy Barbara átdolgozásában és a marosvásárhelyi születésű Béres Attila rendezésében 
készült produkció Zsuráfszky Zoltán koreográfiáival és Velich Rita autentikus 
jelmezeivel olyan, mintha a kolozsvári társulat számára készült volna. 

2017. augusztus 20-án a Kolozsvári Magyar Napok ünnepi záróakkordjaként a Kolozsvári 
Magyar Opera zenekarával közösen a magyarországi bemutatójának 100 éves jubileumát 
ünneplő Csárdáskirálynőt adtuk elő Kolozsvár főterén. Társulatunknak nagy kihívást 
jelentett az erdélyi magyarság identitásának erősítése szempontjából egyre inkább 
meghatározó jelentőségű Kolozsvári Magyar Napokon való fellépés. Nagyon megtisztelő 
volt számunkra és emelte az esemény rangját az, hogy a kolozsvári szervezők jóvoltából 
az előadás a magyarok egyik legnagyobb ünnepén, augusztus 20-án jöhetett létre, kb. 
20 ezer néző előtt. Produkciónkat a mostoha időjárás ellenére nagy ováció kísérte.

A Kolozsvári Magyar Napokon való részvételt követően a 2017-ben megrendezett 
Temesvári Magyar Napok meghívásának is eleget tettünk, nagy örömünkre a Swingoperett 



68

című produkciónkat mutathattuk be szeptember 22-én, Temesvár főterén. A show-ban 
népszerű operett-slágereket, egyebek mellett Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Zerkovitz Béla 
dalait hallhatták Bársony Bálint és Zenekara kíséretében swingre hangolva.

Az erdélyi magyar közönségnek terveink szerint 2019 tavaszán mutatnánk be a 
Semmelweis című kamaraoperánkat két határon túli helyszínen: Marosvásárhelyen  
a Nemzeti Színházzal együttműködésben, Kolozsváron pedig a Kolozsvári Magyar 
Opera színpadán.

2016-ban a jubileumi X. Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekverseny szervezésében 
a Komáromi Városi Művelődési Központ mellett meghatározó szerepet vállalt 
teátrumunk, közös együttműködésben valósult meg a verseny, amelyet végre sikerült 
igazán elfogadottá tenni külföldön, hiszen azon Oroszországtól Lengyelországig, 
Ausztriától Magyarországig, Németországtól Romániáig a műfaj legjobb ifjú képviselői 
vettek részt. A döntőt követően a Budapesti Operettszínházban megrendezett 
nagyszabású gálaműsor keretében az ifjú tehetségek bemutatkozhattak a magyarországi 
közönségnek is.

A sikeres együttműködésnek köszönhetően, terveink szerint ismét közösen hirdetjük 
meg a 2019 májusában újfent megrendezésre kerülő versenyt.

3. EGYÜTTMŰKÖDÉS A FÜGGETLEN ELŐADÓ-MŰVÉSZETI 
SZFÉRÁVAL

Nemzeti	 minősítésű	 intézményként	 alapfeladataink	 teljesítése	 mellett	
törekednünk	 kell	 arra,	 hogy	 színházunk	 olyan	 funkcióknak	 is	 eleget	 tegyen,	
mint	 a	 független	 alkotókkal,	műhelyekkel	 való	 szakmai	 kapcsolatok	 kialakítása,	
folyamatos	 fenntartása,	 mert	 ezzel	 a	 szerepvállalással	 hidat	 képezhetünk	 a	
magyar	kulturális	életben	az	úgynevezett	professzionális	és	a	kísérleti	előadó-	és	
alkotóművészet	és	művelői	között.	Az utóbbi években sikeresen segítettük elő a két 
terület jó kölcsönhatását a fiatal tehetséges művészek – színészek, zenészek, zenés 
színházi alkotók – pályakezdésének és kibontakozásának megsegítésétől (pl. Duda 
Éva, Závada Péter, Bella Máté, Kovács Adrián, Boross Martin, Szirtes Edina Mókus, 
Szenteczki Zita) a független szférában született és nagy hatással bíró, meghatározó 
jelentőségű produkciók támogatásáig, sőt, ígéretes produkciók esetén azok átvételéig, 
újrarendezéséig. Az	ún.	„szabadművészek”	is	tanulhatnak	a	profiktól	szakmai	tudást,	
de	 a	 „hivatásosok”	 is	 töltekezhetnek,	meríthetnek	 a	 függetlenek	 kreativitásából,	
elkötelezetlen,	merészebb	alkotói	magatartásukból.	Ez	a	kölcsönhatás	termékeny	
alkotói	 folyamatokat	 indukálhat	 a	magyar	 színházművészet	 –	 ezen	belül	 a	 zenés	
színház-területén.		
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A független szférával való együttműködéseink közül az egyik legkiemelkedőbb  
a tavalyi évadban bemutatott a Duda Éva Társulat és a Budapesti Operettszínház közös, 
Dinyés Dániel–Duda Éva–Hegyi György: FRIDA című produkciója az Átrium-Film-
Színházban. Az előadás a próza, a zene, a tánc és a videó animáció egyedi hatásával 
idézi meg Frida Kahlo életét. 

A másik számunkra fontos, az idén a Semmelweis-emlékév alkalmából a Bartók 
Plusz Operafesztivállal közös produkció, a Semmelweis című opera ősbemutatója.  
Az oratórikus kórkép amerikai zeneszerzője, Raymond J. Lustig és szövegírója, Matthew 
Doherty a tettvágytól buzgó, önmagával és a világgal viaskodó Semmelweis pszichéjében, 
valóság és képzelet mezsgyéjén kalauzolja végig a közönséget. A darab szövegét Szabó T. 
Anna költő ültette át magyar nyelvre, a produkciót különleges vizuális világgal, számos 
vendégművész bevonásával a fiatal rendező, Boross Martin állította színpadra.

A jövőben is folytatni kívánjuk a függetlenekkel való közös produkciók létrehozását, 
terveink között szerepel többek között a Horváth	Csaba	 rendező-koreográfus	 által	
2005-ben	alapított	formáció,	a	Forte	Társulattal	való	együttműködés.	

A produkciók létrehozásán túl a másik pillére a független szférával való 
együttműködésünknek az a színházi nevelési folyamat, amelyet három éve kezdtünk 
meg a Simon Balázs által vezetett független színházi alkotóközösséggel, az Utcaszakkal.  
A 2015 óta minden évben megrendezésre kerülő Színházat	Mindenkinek!	program 
egyszerre jelent gyakorlati szakmai képzést és továbbképzést színház-pedagógusoknak, 
a módszer iránt érdeklődő helyi művészeknek, pedagógusoknak, szociális dolgozóknak, 
és tényleges fejlesztő programot a helyi, többségében roma gyerekeknek, fiataloknak.

Az ország leghátrányosabb helyzetű településein kéthetente tartanak színházi 
foglalkozásokat a 10-18 éves korosztály számára. A fiatalok ez idő alatt megtanulhatnak 
együttműködni, fejlődik a kifejező-képességük, mozgáskoordinációjuk, a közös alkotás 
élménye pedig máshoz nem fogható hatékonysággal ambicionálja őket. A Budapesti 
Operettszínházban	megvalósuló	alkalmak	a	program	fontos	mérföldkövévé	váltak,	
hiszen	a	fiatalok	profi	színházi	körülmények	között	mutathatják	be	a	próbafolyamat	
során	 saját	 élményeikből	 létrehozott	 előadásaikat	 egymás,	 és	 a	 nagyközönség	
számára,	a	professzionális	színházi	közeg	erősíti	a	minőség	iránti	elkötelezettséget.	

Elsődleges cél, hogy a gyerekek felejthetetlen – és saját lakhelyükön elérhetetlen – 
kulturális élményben részesüljenek, ezért minden évben megtekinthetnek néhány 
előadást a repertoáron lévő produkcióink közül, amelyet aztán színházpedagógiai 
feldolgozó órák követnek. Az	évente	egy-két	alkalommal	Budapesten	megszervezett	
fellépéseken	 kívül	 színházunk	művészei	 (többek	 között:	 Kékkovács	Mara,	 Gubik	
Petra,	 Veréb	 Tamás,	 Bardóczy	 Attila,	 Tucker	 András)	 workshopok	 keretében	 is	
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dolgoztak,	dolgoznak	a	gyerekekkel.	Munkánk eredményei nem csak közvetlenül a 
megvalósult tevékenységekben, hanem a részt vevő fiatalok hosszú távú, az élet egész 
más területein megjelenő fejlődésében láthatók. 

Ez	 az	 együttműködés	 sokszorosan	 pozitív	 hatású	 és	 egyedülálló.	 A	 budapesti	
előadásokon	 eddig	 több	mint	 háromszáz	 fiatal	 vett	 részt.	 2015	 óta	 26	 előadásnak	
adott	helyt	az	Operettszínház,	és	biztosított	infrastrukturális	szervezői	segítséget.	
Közreműködésünk nélkül nem tudták volna fenntartani a rendszeres munkát az 
elmúlt években a szociálisan és kulturálisan a leghátrányosabb helyzetűek közé sorolt 
komplexen fejlesztendő járásokban, ahol jelenleg ez a projekt az egyetlen, tartósan 
megmaradó ilyen irányú kezdeményezés.

4. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

A	 magyar	 operett	 egyértelműen	 egyik	 legfontosabb	 kulturális	 exportcikke	
Magyarországnak	 –	 és	 ezen	 belül	 a	 Budapesti	Operettszínháznak.	Ez köszönhető 
természetesen elsősorban a műfajnak, hiszen sok, különböző nívón teljesítő magyar 
privát társulat turnézik külföldön, de mindegyik között – mennyiségben és minőségben 
is – élen jár a Budapesti	Operettszínház, mely az	elmúlt	négy	évben	olyan	területeket	
hódított	meg,	ahol	magyar	operettet	még	nem	mutattak	be,	vagy	sok	év	elteltével	
tért	vissza	operett-produkcióval.

Utóbbi terület például Japán, ahol a kilencvenes évektől egészen 2007-ig folyamatosan 
vendégszerepeltek az Operettszínház előadásai és gálaműsorai. Majdnem tíz év 
kihagyás után térhettünk ide vissza 2015-ben, egy külsős producer cég, az Operettissima 
tevékenységének köszönhetően.

Előző pályázatomban büszkén írtam le a Pentaton Koncertügynökség nemzetközi 
sikereit, és számítottam együttműködésükre jelen főigazgatói periódusom alatt. 
Most büszke vagyok arra, hogy immár két cég, a belföldi kooperációknál említett 
Operettisima	és	a	Pentaton	is	a	Budapesti	Operettszínház	együttműködő	partnere.	
Bel-	 és	 külföldi	 előadásainknál	 is	 számítok	 rájuk	 a	 következő	 években,	 hiszen	 a	
hosszú	 idők	 és	 energia	munkájával	 létrehozott,	 nélkülük	nem	 létező	nemzetközi	
kapcsolatrendszer	 a	 jövő	 külföldi	 magyar	 operett	 játszás	 záloga.	 És fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy a két cég maga is rendkívül kooperatívan működik együtt 
– 2018-ban például a Pentaton szervezte a Vadász Dániel által létrehívott Budavári 
Palotakoncerteket, de az Operettszínház szempontjából közösen dolgoznak a távol-
keleti piacokon, operett-turnék létrehozásán (Kína, Japán).

Ezeken	 a	 meglévő	 együtműködésen	 változtatni	 nem	 szeretnék	 –	 és	 a	 díjazás	 a	
továbbiakban	 is	 fix	 tiszteletdíj	 nélkül,	 a	 megvalósult	 projektek	 bevétele	 után	



71

történik,	 csak	 és	 kizárólag	 százalékos	 rendszerben.	 A	 változtatásra	 egyébként	 
a	hosszú	távú	és	futó	projektekről	szóló	szerződések	miatt	nincs	is	jogi	lehetőség,	
illetve	 a	 külsős	 cégek	 bevonása	 azért	 is	 fontos,	 mert	 nemzetközi	 partnereink	
megszokták,	sőt,	igénylik	az	ő	részvételüket.	Ráadásul	a	Budapesti	Operettszínház	
nem	tud	ilyen	tapasztalt	nemzetközi	irodát	felállítani,	megszervezni,	megfizetni.

Nemzetközi sikereink és terveink összefoglalását az alábbiakban régiók és országok 
szerint ismertetem.

4.1.	TÁVOL-KELET	(JAPÁN,	KÍNA	ÉS	EGYÉB	ORSZÁGOK)

2015-ben, nyolc év szünet után az Operettissima Nonprofit Kft. saját kockázatú újévi 
koncertek szervezésével újranyitotta az előzőekben sokáig virágzó japán operettpiacot 
a  Budapesti Operettszínház számára. A korábbi menedzsment helyett egy dinamikus 
fiatal team szervezi az újévi koncerteket, a Legare Ltd. szervezetén belül. Legutóbb,	
idén	 januárban	 nagysikerű	 koncerteket	 adtunk	 Osaka,	 Fujisawa,	 Katsushika	 és	
Tokió	több	patinás	koncerttermében.

Terveink szerint a fenti városokon kívül további három-négy újabb várost szeretnénk 
bevonni, és évente visszatérő vendégként hirdetni a magyar operettjátszási 
hagyományokat.

Ezt erősíti a Pentaton Koncertügynökség törekvése, mely kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatrendszerének köszönhetően újabb országokat vont be e nemzetözi 
együttműködésbe az elmúlt négy évben. Csárdáskirálynő	 100	 gálánk	 mini-
verzióját maguk fejlesztették ki, együttműködésben az Operettszínházzal, és 
ezt, európai helyszíneken túl, sikerrel	 forgalmazták	 Kína	 három	 városában	 és	
India	 két	 koncerthelyszínén	 is,	 a	 Balassi	 Intézet	 támogatásával.	 Ezen sikeres 
együttműködéseken alapulva a cél – bevonva ismét a nemzetközi kapcsolataikat a több 
mint 70 éves amerikai Dispeker Artists ügynökséggel – egy	vagy	 több	nagyszabású,	
teljes	 magyar	 előadás	 (Lehár	 és/vagy	 Kálmán	 operett)	 forgalmazása	 Tajvanon,	
Kínában és Japánban.

4.2.	ARAB	TÉRSÉG	(OMÁN,	KATAR,	EGYESÜLT	ARAB	EMIRÁTUSOK)

A kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer egyik legfontosabb ismérve, hogy a meglévő 
nemzetközi kapcsolati hálót használva egy producer addig jár egy másik producer 
nyakára, amíg az üzlet meg nem köttetik. Jól ismerem ezt a múltból, ezért is támogatom 
jelenlegi külsős producer partnereimet új területek felkutatásában.
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Így	jött	létre	2015-ben,	a	Pentaton	közbenjárására,	az	arab	világ	első	operaházában,	
a	Maszkati	Királyi	Operában	A	Csárdáskirálynő	vendégjátéka.	A színház vezetősége 
szerint az addigi legnagyobb sikert érte el ott a Kálmán-operett. Ezt pedig, néhány 
nappal később, egy Csárdáskirálynő	 100 koncert követte, ugyancsak a Budapesti 
Operettszínház művészeivel, a Pentaton saját kockázatára Katar	fővárosában,	Dohában,	
a	Katara	Kulturális	Negyed	operaházában,	ahol	ezelőtt	nem	járt	operett	produkció.	
Így a Budapesti Operettszínház gyakorlatilag egyszerre ünnepelte a legismertebb 
magyar operett, a Csárdáskirálynő 100. születésnapját Budapesten és Dohában.

Az arab térségben hamar hire ment a magyar operett sikereknek, így színházunk 
2019-ben	 már	 három	 előadást	 játszik	 Lehár	 Ferenc	 A	 víg	 özvegy	 című	 művéből	 
a	 nemrégiben	 nyílt	 Dubai	 Operában,	 ahol	 első	magyar	 társulatként	mutatkozik	
be,	 illetve	 további	 produkciók	 is	 tervezés	 alatt	 állnak	 2020-ra,	 2021-re	 a	 Perzsa-
öböl	 térségében. (Jó példa a nemzetközi kapcsolatokra, hogy a Dubai Operában 
bonyolításra kerülő 2019 februári turnéban a Pentaton segítségére volt az InterClassica 
Zenei Ügynökség, mely a Dubai Opera regionális együttműködő partnere – mindkét 
menedzsment cég az AEAA, az Európai Művészeti Menedzserek Szövetségének tagja.)

4.3.	BELGIUM

Szintén új területe a magyar operett játszásnak Belgium. 2017 decemberében a genti 
Capitole Színházba kaptunk meghívást a helyi Music Hall és az Operettissima 
koprodukciójában, ahol a két cég saját kockázatú vendégjátékot szervezett Lehár Ferenc 
A	 víg	 özvegy	 három	német	 nyelvű	 előadására.	 Idén Székely Kriszta rendezésében 
Offenbach	Kékszakáll	című	operettjét	–	szintén	német	nyelven	–	fogjuk	bemutatni.	
Ennek az együttműködésnek igen nagy jelentősége van, egyrészt mert ez a terület 
nem tartozik a  klasszikus operettpiacok közé, másrészt mivel a Music Hall több 
belga városban üzemeltet színházakat, komoly perspektíva áll a közös munka előtt. 
A nagysikerű tavalyi bemutatkozás után jelenleg az idei évad operatív előkészítése 
zajlik, és már folyamatban van a következő évekre vonatkozó produkciók válogatása. 
A szervezők tervei szerint ehhez	 a	 projekthez	 néhány	 éven	 belül	 további	 holland	
játszóhelyek	is	csatlakozhatnak	majd.

4.4.	OLASZORSZÁG	

A trieszti a világ legrégebben működő operettfesztiválja volt 2012-ben, amikoris 
felfüggesztette működését. Ezért különleges megtiszteltetés volt számunkra, amikor 
az Operettissima a Teatro Rossettiben, a trieszti színházzal kopromócióban szervezett  
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gálakoncertekkel indította útjára ‘ Il suoni dal Danubio’ – A Duna hangjai elnevezésű 
operett fesztiválját Triesztben, a város és a régió támogatásával. Tavaly	olasz	nyelven	
mutattuk	be	Lehár	Ferenc	A	víg	özvegy	című	produkcióját,	 idén	 júliusban	pedig	
Kálmán	 Imre	 Csárdáskirálynő	 című	 operettjét	 adtuk	 elő,	 szintén	 olasz	 nyelven.	
A következő években szeretnénk folytatni a munkát Olaszországban, hiszen a zenés 
színházi kultúra fellegvárában ínyenc, ám különösen hálás közönségnek van alkalmunk 
játszani.

Az	elmúlt	években	újévi	koncertek	és	teljes	színházi	előadások	kerültek	színpadra	
Ravennában,	 Bergamóban,	 Udinéban	 és	 Milánóban.	 A szervezőkkel dolgozunk  
a visszatérés lehetőségeinek kutatásában Trieszt mellett a többi említett városban is.

4.5.	NÉMETORSZÁG,	AUSZTRIA

E két ország egyértelműen operett-fellegvár, ugyanolyan hazája a műfajnak, mint 
hazánk. Egyértelmű hát számomra, hogy itt Kálmán, Lehár, Ábrahám műveivel, 
szerzeményeivel kell hódítanunk, bár a magyar musicaljátszás is egyedülálló sikereket 
tudhat magáénak a Budapesti Operettszínház és külsős partnerei által.

A Magyar Operett Napjához közel igyekszünk időpontot választani a felajánlott 
lehetőségek közül a bécsi	Wiener	Konzerthaus	színpadán. A szervező Operettissima 
a korábban említett Budavári Palotakoncert tematikáját követve október végén saját 
kockázatú	 operettgála	 koncertet	 szervez	 a	 bécsi	 klasszikus	 zene	 fellegvárában.	 
A projekt igen nagy médiafigyelmet generál, a kultúra és a kultúrdiplomácia területén 
egyaránt. A szervezőkkel történt egyeztetéseknek megfelelően erre a koncertre több 
nemzetközi ügynökséget, potenciális együttműködő partnert várunk minden évben.

Kapcsolatunk	újraéledt	a	baden-badeni	Festspielhausszal is, ahol több éves kihagyás 
után újra	 vendégeskedhetünk	 2020-tól, reményeink és partnerügynökségünk 
tárgyalásai alapján folyamatosan.

Münchenben	 évek	 óta	 visszatérő	 vendég	 a	 Budapesti	 Operettszínház.	 
A Gasteig Filharmónia hatalmas koncerttermében, a Pentaton és az Operettissima 
együttműködésében a helyi MünchenMusik szervezőcéggel operettgálákat bonyolítunk 
több mint húsz éve. 

Az	 évi	 egy	 projektből	 2017	 óta	 kettő	 lett: év végén musical-, a következő esztendő 
elején pedig operettgálát mutathatunk be a bajor fővárosban. A szervezőkkel történt 
egyeztetéseknek megfelelően a projekt hosszú távon tervezhető, hiszen a közönsége is 
folyamatosan bővül a fiatalok köréből kikerülő újabb nézőkkel, sőt, a helyi producer, 
tervei szerint, a gálákat további német városokban tervezi forgalmazni, valamint jelenleg 
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is tárgyalásokat folytatunk egy teljes	magyar	előadás	bemutatására	német	nyelven,	 
a	MünchenMusik	által	a	több	mint	százesztendős	Prinzregententheaterben.

E színházhoz egyébként is különleges emlékek fűznek. Sok előadást játszott itt 
régebben is a Budapesti Operettszínház, és itt kezdődött, még az általam menedzselt 
Pentatonnal közösen az Operettszínház, de talán a	 magyar	 színháztörténet	 egyik	
legnagyobb	 nemzetközi	 sikere. 2010-ben mutattuk be először német nyelven  
A Szépség és a Szörnyeteg című Disney-musicalt, melyre	 felfigyelt	 Németország	
legnagyobb	produkciós	cége,	a	BB	Promotion. Velük így 2012 óta dolgozunk együtt, 
és tavaly	ünnepeltük	A	Szépség	és	a	Szörnyeteg	500.	német	nyelvű	előadását,	azóta	a	
600-hoz	közelít	az	előadásszám. Legszorosabb partnercégünk és szövetségesünk a BB, 
a folytatáson közösen dolgozunk, hiszen e nemzetközi szakmai és – nem utolsósorban 
anyagi – siker fontos a Budapesti Operettszínháznak. Több előadásról is tárgyalunk,  
a BB Promotionnal együtt biztosak vagyunk benne, hogy 2019-től	is	folytatjuk	a	közös	
munkát	egy	sikerdarabbal,	az	Operettszínház	társulatával,	német	nyelven.

4.6.	IZRAEL

Több	 teljes	 Kálmán-	 és	 Strauss-operett	 vendégeskedett	 már	 Tel	 Avivban	 az	
elmúlt	 években	 az	Operettszínházból.	Két helyi promóter partnerünk, a Bimot és 
az Oz, valamint a Pentaton együttműködésének köszönhetően több mint 50 előadást 
játszottunk itt, több tízezer néző előtt.

Egy év kihagyás után 2019-ben egy több állomásos izraeli	 turnéra	 indulunk	 a	
legnépszerűbb	operett-slágerekkel,		valamint	terveink	között	szerepel	a	világ	első	
és	egyetlen	klezmer-	musicaljének,	a	Menyasszonytáncnak	helyi	forgalmazása.

Partnercégeink tervei azonban ezen túl mutatnak, A víg özvegy és számos más magyar 
operett vendégjátékáról tárgyalnak már 2020-tól.

4.7.	UKRAJNA

A Budapesti Operettszínház életében mindig is fontosak voltak a koprodukciók.  
Az elmúlt években állandó partnerünk volt a Szentpétervári Zenés Komédia Színház, 
mellyel több gálaműsort és teljes előadást mutattunk be.

Az elmúlt négy év nemzetközi tevékenységének köszönhető egy új partner, a 
Kijevi Nemzeti Akadémiai Operettszínház, mely több magyar estet szervezett már,  
a Budapesti Operettszínház szólistáinak meghívásával, illetve társulatuk énekesei is 
vendégszerepeltek Budapesten.



75

A több éves együttműködés 2019-ben új szakaszába lép, amikoris a	kijevi	partnernük	
a	 POSZT-díjnyertes	 Kálmán-operett-előadásunkat,	 a	 Béres	 Attila	 által	 rendezett	
A	chicagói	hercegnőt	mutatja	be,	 replika	produkcióban,	a	magyar	kreatív	csapat	
létrehozásában.

A fentiekből, úgy vélem, világosan kiderül, miért hiszek	a	Budapesti	Operettszínház	és	
a	magánszféra	együttműködésében. Nemzetközi turnék korábban is voltak a Budapesti 
Operettszínház életében, de ilyen számban és gyakorlatilag világszerte nem mutathattuk 
meg, milyen különleges képességű e társulat. Fontosnak tartom, hogy e két ügynökséget 
a jövőben is magam mellett tudhatom, hiszen a Budapesti	Operettszínháznak	nem	
lenne	 sem	 fizikailag,	 sem	 anyagilag	 lehetősége	 új	 partnerek	 felkutatására,	 de	 
a	meglévő	 turnék	 teljes	 körű	 lebonyolítására	 sem. Fontos, hogy az Operettissima 
és a Pentaton	 ingyenesen	intézik	a	Budapesti	Operettszínház	egyéb,	bevételt	nem	
hozó	külföldi	ügyeit (promóció, fesztiválok, versenyek, vásárok, konferenciák), viszont 
a vendégjátékok során a külföldi partnerek által egyre inkább elvárt rizikót képesek 
felvállalni, amit az Operettszínház nemzeti intézményként nem is tudna. Nemzetközi 
tapasztalatával a két cég vezetője állandó tanácsadója a menedzsmentnek.

Egyeztetve velük, a fentieken túl, már most tudom, hogy újabb	területekre	fókuszálnak,	
ahol az egyedülálló magyar operett-játszást mutathatjuk meg, Európán túl elsősorban  
a Távol-Keleten, a következő években visszatérhetünk az Amerikai	 Egyesült	
Államokba,	valamint Dél-Amerikába	is eljuthatnak Kálmán és Lehár dallamai.
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IX.	MARKETING	ÉS	PR-KOMMUNIKÁCIÓ

1. BEVEZETŐ
A Budapesti Operettszínháznak az arculatban, a megjelenésekben, a megfogalmazott 
üzenetekben minden körülmények között tükröznie kell a minőséget és a nemzeti 
értékrendet, amelyet intézményünk képvisel. E téren az elmúlt négy év legfontosabb 
eredménye a teljes megújulás a XXI. századi igényeknek megfelelően. 
A logó	megújításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy az arra épülő arculat 
letisztult és elegáns legyen, ám az alapján mégis markánsan azonosíthatóvá váljon 
az intézmény. Az új logó egy, az épület eleganciájához illeszkedő, fekete és arany, 
dinamikus és korszerű márkajelölés lett, amely egyszerre jelképezi tradícióink tiszteletét 
és sugall modernitást. Korábban minden évadhoz saját arculatot alakítottunk ki, de az 
új megjelenéssel az évenkénti, egyedi kreatív elemek társítása mellett lehetőségünk 
van állandó, erős	arculattal	képviselni a színházat, elősegítve ezzel a brand erősödését  
a köztudatban. 
Jellemző dizájnelemeink felfrissítésével egyidejűleg megújult	a	weboldalunk is. Olyan, 
reszponzív dizájnnal rendelkező felületet alakítottunk ki, amely a legkényelmesebb és 
legteljesebb felhasználói élményt biztosítja látogatóinak. Az új honlap az indulása után 
egy hónappal, 2018. júniusában elnyerte a Magyar Teátrumi Társaság által létrehozott 
Színházat vegyenek! színházmarketing eszközöket elismerő díjai közül a legjobb 
színházi	weboldal	díját.
Ahogyan az intézmény, úgy a kommunikáció szempontjából is rendkívül fontos 
változás következett be új játszóhelyünk, a Kálmán Imre Teátrum megnyitásával. 
Nagyszínpadunk mellett így már három olyan, különleges karakterű játszóhellyel 
rendelkezünk, amelyek a fő stílusirányoktól eltérő, kísérletezőbb jellegű színházi 
műhelymunkát tesznek lehetővé. Az Átriumban futó produkciók és Raktárszínházunk 
kamara-előadásai mellett kortárs operák, önálló estek és gyerekelőadások bemutatására 
is alkalmas játszóhellyel gazdagodott az intézmény. 

2. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ
A hagyományos promóciós megjelenéseinket, amely elsősorban közterületi 
kampányainkat érinti, a Nemzeti	Kommunikációs	Hivatal	kezeli. A Hivatalon keresztül 
bonyolódik nagy számban az egyéb, print, online valamint részben a televíziós és rádiós 
megjelenések koordinációja is.
A vásárolt megjelenéseken túl a színház marketing tevékenységének bázisát jelentik az 
éves szintű médiapartnerségek és barter megállapodások. Stratégiai együttműködő 
partnereink az MTVA, a TV2, a Fidelio, a Lokál, a port.hu, a Klasszik és Jazzy Rádió 
és a Pesti Műsor. A jövőben pedig szorosabb kapcsolatot kívánunk kialakítani  
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a Médiaworks lapcsoporttal, az origo.hu kulturális rovatával, valamint a Rádió1-el, 
akikkel a hagyományos reklámidő vásárláson túl sokféle eladásösztönző promóciós 
megjelenést, akciót, kitelepülést tervezünk.
A Nemzeti Kommunikációs Hivatallal együttműködésben folyamatosan keressük  
a megújulás lehetőségét az online és offline marketing eszközök használatában 
egyaránt, hiszen a hagyományos értékek mellett folyamatosan szem előtt kell tartanunk 
az új	 trendeket is. A jövőben szeretnénk olyan felületeket is alkalmazni, mint a 
lentikuláris közterületi plakátok, amelyekkel különleges, vizuális hatások érhetők el. 
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a Z generációra is, ennek a korosztálynak a figyelmi 
küszöbértéke ugyanis egyre rövidebb, így a nekik szánt tartalmakat alapvetően rövid, 
online videók formájában érdemes elkészíteni. A kulturális szolgáltatást igénybe 
vevő nézők egyre inkább az élményre hajlandóak áldozni, ezért megfontolandó, hogy 
folyamatainkat a „service	design” vagyis a szolgáltatás-tervezés segítségével gondoljuk 
újra, valamint átfogó felmérést készítsünk arra vonatkozóan, hogy milyen csatornákon 
érjük el leghatékonyabban a közönségünket.

2.1.	Online	felületek,	saját	gyártású	tartalmak	és	termékek
A hagyományos online marketing-megjelenéseket az Operettszínházban a banner 
kampányok jelentik. Ezzel a törzsközönséget adó, idősebb (30-69 éves) korosztályt még 
el tudjuk érni, ám a szintén bevonzani kívánt 15-30 éveseket már nem. Erre a generációra 
ugyanis a digitális térben is a reklámkerülés jellemző, ezért meg kell találnunk a 
számukra megfelelő, releváns és hiteles csatornákat, ami felveti az influencerekkel,	
vagyis véleményvezérekkel való együttműködés szükségességét.
Mint az a fentiekből már kiderült, 2018. májusában elindult a Budapesti Operettszínház 
új weboldala, ám az ezzel kapcsolatos munkát nem tartjuk lezártnak, terveink között 
szerepel az oldal új funkciókkal történő kiegészítése. A közeljövőben Sajtószoba	
menüpontot hozunk létre, hogy a média regisztrált képviselői várakozás nélkül 
és könnyedén hozzáférhessenek a sajtóeseményeinkről és előadásainkról készült 
anyagokhoz és közleményeinkhez. Ezen kívül a kulturális szférára még nem jellemző 
chatbot használatát is bevezetnénk. Ez a mesterséges intelligencia alapú, innovatív 
szolgáltatás a nézők egyedi és automatikus tájékoztatását teszi lehetővé. A weboldal 
bővítése mellett régi vágyunk mobilapplikációk létrehozása is. A testreszabható 
Operettszínház alkalmazás és a megújuló	Törzsvásárlói	Programunkhoz kapcsolódó 
applikáció bevezetését a 2018/19-es, illetve a 2019/20-as évadban tervezzük. 
Egyik legfontosabb, online marketing eszközünk tehát továbbra is a weboldalunk, 
amelyen elhelyezzük saját gyártású tartalmainkat írott anyagok (cikkek, ajánlók, 
interjúk) és vizuális alapú tartalmak (kreatívok és videók) formájában. Informatív és 
olvasmányos anyagaink egyszerre elégítik ki elkötelezett nézőinket, és teszik lehetővé 
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újak bevonását. Videóinkat pedig az elmúlt évben némileg megváltoztattuk: ajánlókat 
és a korábban megszokottnál rövidebb, színesebb werkfilmeket és interjúkat kínálunk 
látogatóinknak. Hagyományos hírlevelünket	a jövőben terveink szerint differenciált, 
az eltérő célcsoportoknak különböző tartalmat kínáló direkt marketing eszközök 
váltanák fel, az elmúlt évben bevezetett, közterületen és az épület nézőforgalmi részein 
elhelyezett digitális	display	rendszerünkön pedig dinamikusan cserélhető, naprakész 
információkat tudunk közzétenni. A rendszer jelenleg tíz darab eszközből áll, és 
tervezzük a bővítést a teljes épület lefedettsége érdekében.
Facebook oldalunk körülbelül 84 ezer követővel bír, és honlapunk mellett ez a másik 
fontos, online bázisunk. Mivel a Facebook nem csak a legfiatalabb generációk terepe, 
így itt klasszikus hangvételű, de napjaink elvárásaihoz igazodó kommunikációt 
folytatunk. Némileg eltér ettől a 2017-ben indult, közel 3 ezer követőt számláló 
Instagram profilunkon bevezetett stílus, mivel ezt a csatornát viszont elsősorban 
a tizen- és huszonéves korosztály követi. Közösségi média felületeinket használjuk 
fizetett hirdetések elhelyezésére is, és a jövőben még inkább törekedni fogunk arra is, 
hogy ezeken a felületeken művészeinkkel szorosan együttműködve, minél érdekesebb 
tartalmakat nyújtsunk a közönségnek. Youtube csatornánkon elindítása óta eddig több 
mint kétszázharminc videót tettünk közzé, és a jövőben is aktívan kívánjuk használni a 
videómegosztó portált, hiszen feliratkozóink száma – majd háromezer fő – és a videók 
nézettsége – nem ritkán tízezer feletti – alátámasztja a közönség ezzel kapcsolatos 
igényét. A színház – bár rendelkezik saját kiadású zenei anyagokkal – mindezidáig 
nem élt az online zenei streamelő alkalmazások, például a Spotify vagy a Deezer	
adta lehetőségekkel. Tervezzük, hogy promóciós céllal elérhetővé tesszük a korábbi 
kiadványainkat, valamint új zenei termékeinket is elhelyezzük ezek valamelyikén. 
A színház épületében működő Operett Shopban az előadásokhoz kapcsolódó 
merchandising termékek körének bővítése a célunk, elsősorban az új bemutatókra 
jellemző különlegességekkel.
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3. SAJTÓ- ÉS MÉDIAAKTIVITÁSOK, SAJTÓKAPCSOLATOK
A Budapesti Operettszínház kommunikációs stratégiájának egyik kulcseleme  
a sajtókommunikáció, amely a márkaépítést segítő megjelenésekből, az új előadások 
népszerűsítését célzó anyagok publikálásából, valamint a színház művészeihez 
kapcsolódó sajtómegjelenés támogatásából áll. 
Minden bemutatót a marketing-tervekkel összehangolt, ütemezett	sajtókampány előz 
meg, az adott előadás stílusához és célcsoportjához igazított aktivitásokkal. A sikeres 
kampányok záloga a sajtó képviselőivel ápolt rendszeres és szoros kapcsolat, ezért 
premierenként átlagosan három alkalommal invitáljuk őket sajtóeseményeinkre,	
amelyeken törekszünk a hagyományostól eltérő, kreatív eseménymarketing eszközökkel 
élni. Rendszeresen tartunk tematikus eseményeket, kiállításokat, produkciókkal 
tarkított, híradásra érdemes rendezvényeket, amelyeket saját riporter, fotós és videós 
kollégák segítségével is megörökítünk, hogy anyagainkat igény szerint rendelkezésre is 
tudjuk bocsátani. 
Kiemelkedően fontos a szakmai	 sajtóval történő együttműködés, amely az elmúlt 
években az általunk képviselt műfajok szakmai értékítéletét is jelentősen javította. 
Korábban az intézmény ezeket az orgánumokat nehezebben érte el, de ma már 
az operett és musical műfajoknak megbecsült helye van a kritikai palettán is. 
Bemutatóinkkal rendszeresen foglalkozik a Magyar Hírlap, a Magyar Idők, a Revizor,  
a Criticai Lapok, a Népszava, a Tánckritika vagy a Színház folyóirat is, ez pedig kiválóan 
kiegészíti a szélesebb körhöz eljutó „színes	 lapos” megjelenéseinket. A „sárga” sajtó 
nagy segítségünkre van abban, hogy művészeinket országosan ismertté tegye.
Mivel a Budapesti Operettszínház számos nemzetközi vendégjátékon és turnén vesz 
részt, elengedhetetlen, hogy ezekről a hazai	 és	 a	külföldi	média is tudósítson. Erre 
a célra, exkluzív, csapatépítő jellegű „press	 tripeket” szervezünk, amelyek során 
az újságírók elkísérhetik társulatunkat a jelentősebb eseményekre vagy éppen a  
partnerintézmények országaiból érkező zsurnalisztákat látunk vendégül. A fentiek 
eredményeképp elmondható, hogy az online és offline médiumokban is folyamatosan 
biztosított a színház jelenléte.
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4. A KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS
4.1.	A	HAGYOMÁNYOS	KÖZÖNSÉGSZERVEZÉSI	SZEMLÉLET	MEGÚJÍTÁSA
A digitalizáció a színházakban is gyökeresen átalakította a vásárlói szokásokat, bár az 
Operettszínház jelenleg még egyike azon budapesti színházaknak, ahol a hagyományos 
szervezés túlsúlya jellemző. Szervezési	Osztályunk és külsős szervezői hálózatunk más 
színházakhoz képest nagy létszámmal működik, annak ellenére, hogy az elektronikus 
jegyvásárlás az Operettszínházban is számottevően megnőtt. Az értékesítés segítésére és 
a vásárlói élmény fokozására többek között a Színház jegyárusító helyeinek (Szervezési 
és Közönségkapcsolati Iroda, jegypénztár, Andrássy úti jegyárusító pavilon) környékén 
interaktív,	többnyelvű,	digitális	információs	táblák telepítését tervezzük. 
A jegyértékesítésben a legfontosabb stratégiai partnerünk a jegy.hu oldalt üzemeltető 
Interticket Kft., amely további, értékesítést támogató eszközök használatára is javaslatot 
tett. A fent már említett, egyedi igények alapján testreszabott mobilalkalmazás mellett 
az áruházak önkiszolgáló pénztáraihoz hasonlóan működő KIOSK bevezetését is 
megcélozzuk. Ez utóbbi innováció különösen nagy segítséget jelenthet a nyári időszak 
jegyértékesítése során, amikor színházunk több értékesítési pontja is zárva tart.
Az online rendszerek használatának további előnye az adatbázis	fejlesztés	lehetősége.	
A jegyeladáshoz kapcsolódva lehetőség van olyan látogatói címlista létrehozására, 
amelyre a vásárlási adatok alapján targetált megkeresés küldhető. Ezt az adatbázist 
Színház tudatosan építette eddig is, ám a 2018-as Általános Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) megjelenésekor az abban szereplők száma jelentősen visszaesett. A következő 
évad egyik kiemelt feladata ennek az adatbázisnak a visszaépítése.

4.2.	A	BÉRLETRENDSZER
Az Operettszínház leghűségesebb nézői a bérletes közönség. Ők azok, akik gazdaságilag 
is megalapozzák a soron következő évad bevételét. A 2018/19-es évadban 21 féle sorozatból 
válogathattak a nézők, a közkedvelt bérletek mellett a közönségigényeket szem előtt 
tartva megjelent néhány újdonság is. Az egyik legfontosabb nóvum a SZABADBÉRLET,	
amelynek operett és musical verziója is elérhető. A Családok	Éve programsorozathoz 
kapcsolódva hoztuk létre a 2018/19-es évadra a NAGYCSALÁDOS bérlet konstrukciót, 
amely kedvező áraival és a nagymamától az unokáig, minden korosztálynak szóló 
előadásaival családi színházlátogatásra kínál lehetőséget. A bérletértékesítés terén 
a legnagyobb előrelépés, hogy 2017-ben elindult	 a	 bérletek	 online	 értékesítése,	
visszatérő bérleteseink pedig lehetőséget kaptak az online bérletmegújításra is.
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4.3.	PARTNERPROGRAMOK
Vállalati partnerek
Szervezési osztályunk még folytatja a klasszikus kitelepülés gyakorlatát, amely során 
vállalati partnerek számára házhoz viszi a jegyértékesítési szolgáltatását, mivel azonban 
az ilyen típusú kapcsolattartásra csökken az igény, az online jegyértékesítésben, egyedi 
kódok kialakításával kínáljuk partnereink számára a személyre szabott kedvezményeket. 
Legnagyobb	 partnereink: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., ELMŰ – 
Budapesti Elektromos Művek, Magyar Államkincstár, Magyar Posta Zrt., MTVA – 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt., Nemzeti Adó- és Vámhivatal, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
Törzsvásárlói	program
A bérletesek mellett a színház kiemelt bázisa a törzsvásárlói kör. A jelenlegi program 
megújítása elengedhetetlen, a törzsvásárlói kör megtartása és bővítése az egyik 
legfontosabb feladatunk. Törzsvásárlói programunknak olyan rendszernek kell lennie, 
amely elmélyíti a kötődést, másrészt megfelelő eszközt biztosít az eltérő vásárlói körök 
kezeléséhez. Ebben a munkában is partnerünk az Interticket által üzemeltetett rendszer, 
amelyből részletesen megismerhetjük vásárlóink szokásait.
Idegenforgalom, turizmus
Az elmúlt évtizedben a hazánkba érkező külföldiek körében egyre nagyobb az igény 
a magyar kultúra mind mélyebb megismerésére, ezért a legtöbb előadásunkat idegen 
nyelven is feliratozzuk. A turistákhoz továbbra is a szállodákkal való együttműködéseken 
keresztül tudunk a leghatékonyabban eljutni, de az elmúlt évadban egyeztetéseket 
kezdtünk egy, az idegenforgalom számára készült applikáció használatával kapcsolatban 
is, amely lehetővé teszi, hogy akár a mindig telt házzal futó előadásainkra is jegyet 
válthassanak a hozzánk látogató külföldiek.
Nyugdíjas-program
A nyugdíjasok számára a kedvezményes árú jegyek mellett speciális 
bérletkonstrukciókat, valamint a nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben 
megvalósuló programokat kínálunk, mint például az elmúlt évadban indult sorozatunk, 
az Operettszínház már nem aktív, de a korosztály által ismert és nagyra becsült 
művészekkel folytatott beszélgetős délutánok, estek.
Diákprogram
Diákprogramunk elsődleges célja a zenés színházi edukáció, a középiskolások 
számára kínált programjaink közül a diákelőadásokhoz kapcsolódó kulisszajárás 
a legnépszerűbb, amelyen a tanulók Magócs Ottó színművész kollégánktól kapnak 
betekintést a színházi dolgozók munkájába. A program kínálatát drámapedagógusok, 
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művészek, szakértők bevonásával szeretnénk bővíteni, hiszen az ilyen típusú 
eseményeinkre kiemelt érdeklődést tapasztaltunk többek között az 1956-os 
forradalomhoz kapcsolódó musicalünk kapcsán, amikor a diákok a Terror	 Háza	
Múzeum történészeivel és művészeinkkel közösen dolgozták fel a forradalmi 
eseményeket. Természetesen a csoportoknak kedvezményes jegyvásárlási lehetőség 
is biztosított, ám mivel fontosnak gondoljuk a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
bevonását is – akik többnyire önállóan járnak színházba – a következő évadtól 
lehetővé tesszük számukra, hogy a kedvezményes jegyvásárlás lehetőségével 
egyénileg is élhessenek.

5.	BELSŐ	KOMMUNIKÁCIÓ
Ahogyan eddig, úgy a jövőben is lehetőséget biztosítunk munkatársainknak a 
személyes találkozókra és megbeszélésekre, amelyeken a dolgozók tájékoztatást 
kaphatnak a munkafolyamatokat és az intézmény életét érintő legfontosabb 
információkról társulati	ülések,	szektor-	és	munkarendi	értekezletek keretében, ám 
az információáramlás automatizálására, valamint a belső kommunikációt segítendő 
2017-ben bevezettük a kettős funkcióval rendelkező Kelesys	 rendszert. Ennek a 
szoftvernek az adatbázisa szolgáltatja új weboldalunk alapját, és ebben a rendszerben 
készíthetőek el egységes, új próbatábláink is. Hosszú távon pedig egy harmadik funkciót 
is kap majd, munkaidőnyilvántartó rendszerünkkel összeköttetésben automatizálható 
bérelszámolást tesz majd lehetővé, csökkentve ezzel a gazdasági munkatársak 
adminisztratív terheit.
Mivel dolgozóink és művészeink a munkájuk kapcsán az intézményt képviselik, 
szorgalmazom, hogy a kommunikációs	 tréningeket	 és	 közösségi	 média	
tanfolyamokat tartsunk házon belül, hogy mindenki megfelelő színvonalú és 
értékalapú kommunikációt folytasson a nyilvános megjelenései során.
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X.		ZÁRSZÓ	–	A	PÁLYÁZAT	ÖSSZEFOGLALÁSA	

Pályázatom végén tizenkét pontba szedve még egyszer szeretném összefoglalni, melyek 
azok a legfontosabb célok és feladatok, melyeket a 2019-2024-es ciklusban a Budapesti 
Operettszínházban megvalósítani kívánok.

1.	 A	repertoár		további	gazdagítása	és	színesítése,	a	kormányzati	kulturális
	 	tendenciák	figyelembevételével.
2.	 Új	magyar	előadások	létrehozása,	elfeledett	operettek,	kevésbé	ismert	operett
	 	szerzők	műveinek	bemutatása,	átdolgozott	librettókkal,	újra	hangszerelve.
3.	 A	zenei	színvonal	további	emelése,	a	rendező	és	a	zenei	vezető	egyenrangú
	 	alkotótársként	való	kezelése.
4.		 Előadásainkban	a		XXI.	század	elvárásaihoz	és	a	nézők	megnövekedett	
	 igényeihez	igazodó	korszerű	látványvilág	és	kiváló	minőségű	hangzás	
 megteremtése.
5.	 Az	operett	műfaj	és	a	színház	tudományos	történeti	feldolgozása,		
	 együttműködésben	a	Kálmán	Imre	Kutatóközponttal.	
6.	 Színházpedagógiai,	színházi	nevelési	program	elindítása	az	előadásokhoz
	 	kötődően.
7.	 A	színház	működésének	további	racionalizálása,	az	intézmény	iránti
	 	elkötelezettség	erősítése	a	háttérdolgozók	körében	is,	a	bérek	rendezése
	 	kormányzati	segítséggel.
8.	 A	belföldi	és	külföldi	vendégjátékok	strukturális	újragondolása,	új	partnerek,	
	 városok,	országok	bevonása.
9.	 A	zenés	színész-	és	rendezőképzés	megújított	alapokra	helyezése,	a	zenés
	 	színházi	menedzserek,	szakírók	képzésének	kezdeményezése.
10.	 Különböző	társadalmi	háttérrel	rendelkező,	új	nézői	csoportok	megszólítása.	
11.	 A	színház	gazdálkodási	kérdéseire	a	széles	közönségréteget	megszólító
	 	nemzeti	intézménytől	elvárt,	de	rugalmasságot	biztosító	válaszok	megtalálása.	
12.	 A	kommunikációs	stratégia	folyamatos,	a	trendekhez	igazodó	alakítása.
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XI. MELLÉKLETEK

SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

 1. Kálmán Yvonne
 2. Lévay Szilveszter
MAGYARORSZÁG
 3. Egri Kamaraopera Fesztivál, Gulyás László fesztiváligazgató, 
  Szabó Sipos Máté művészeti vezető – Eger
 4. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft., 
  Kirják Róbert ügyvezető igazgató – Nyíregyháza
 5. Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 
  Bódor Edit ügyvezető – Debrecen
 6. MüPa Nonprofit Kft., Káel Csaba vezérigazgató – Budapest
 7. Zikkurat Színpadi Ügynökség, Rosta Mária producer – Budapest
 8. Voke Vasutas Zene- és Képzőművészeti Iskola, 
  Gaál Péter igazgató, Pál Gábor az igazgatótanács elnöke – Budapest
 9. Baja Marketing Bajai Kommunikációs és Marketing Kft., 
  Bócsa Barnabás ügyvezető igazgató – Baja
 10. Duda Éva Társulat, Duda Éva művészeti vezető – Budapest
 11. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft., 
  Pataki András ügyvezető igazgató – Sopron
 12. Zempléni Fesztivál – Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft.,
  Turjányi Miklós igazgató – Budapest-Tokaj
 13. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., 
  Simon Lajos ügyvezető igazgató – Salgótarján
 14. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., 
  Harangozó Gyula művészeti igazgató, Herczeg Tamás igazgató – Szeged
 15. Bársony Bálint szaxofonművész, zeneszerző
 16. Petőfi Irodalmi Múzeum, Prőhle Gergely főigazgató – Budapest
 17. Csokonai Színház, Gemza Péter igazgató – Debrecen
 18. Recirquel Társulat, Vági Bence művészeti vezető – Budapest
 19. Forte Társulat, Horváth Csaba művészeti vezető – Budapest 
 20. Magyar Zenés Színház, Bozsó József ügyvezető igazgató – Budapest 
 21. Hírös Agóra Nonprofit Kft., Bak Lajos ügyvezető igazgató – Kecskemét
 22. Kodály Filharmónia, Somogyi-Tóth Dániel igazgató – Debrecen 
 23. Pentaton Művész- és Koncertügynökség, 
  Szentpéteri András ügyvezető igazgató – Budapest 
 24. Bartók Plusz Operafesztivál, Kesselyák Gergely igazgató – Miskolc
 25. Szörényi Levente zeneszerző
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 26. Operettissima Nonprofit Kft., 
  Dr. Vadász Dániel ügyvezető igazgató – Budapest
 27. Budavári Palotakoncertek, 
  Nacsa Olivér és Pindroch Ferenc producerek – Budapest
 28. Szentendrei Teátrum, Vasvári Csaba igazgató – Szentendre 
 29.  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, 
  Őze Áron igazgató – Dunaújváros
HATÁRONTÚLI	SZÍNHÁZAK
 30. Kolozsvári Magyar Opera, Szép Gyula igazgató – Kolozsvár
 31. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, 
  Dr. PhD. Gáspárik Attila igazgató – Marosvásárhely
 32. Komáromi Városi Művelődési Központ, 
  Varga Anna igazgató – Komárno
KÜLFÖLD
 33. BB Promotion GmbH, Ralf Kokemüller CEO – Mannheim, Németország
 34. Vereinigte Bühnen Wien International GmbH, 
  Dr. Franz Patay ügyvezető igazgató – Bécs, Ausztria
 35. MünchenMusik GmbH, Andreas Schessl ügyvezető igazgató
  – München, Németország
 36. Dispeker Artists International, 
  Emmy Tu igazgató – New York, Egyesült Államok
 37. Bimot Global, Iris Peled és Yoel Peer producerek – Izrael
 38. OZ Productions, Yehonatan Carmi igazgató – München, Németország 
 39. Music Theatre International (Europe) & Josef Weinberger Ltd., 
  Seán Gray ügyvezető igazgató – London, Egyesült Királyság
 40. Kijevi Nemzeti Akadémiai Operettszínház, 
  Bogdan Strutynskyi igazgató – Kijev, Ukrajna
 41. Interclassica Music Management GmbH, 
  Prof. Benno Schollum ügyvezető igazgató – Bécs, Ausztria 
 42. Schwaiger Music Management GMBH, 
  Elisabeth Schwaiger CEO, Bécs, Ausztria
 43. Music Hall, Geert Allaert CEO, Gent, Belgium
 44. World Entertainment Company S.r.l., 
  Paolo Mandelli ügyvezető-helyettes, Milánó, Olaszország  

NYILATKOZATOK

 45. Makláry László
 46. Silló István
 47. Művészeti Tanács 
 48. Budapesti Operettszínház jelenlegi menedzsmentje
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