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Bevezető

aHoGy EDDIG IS BéKéS NyÁRI ESTéKEN – illetve, ki-
csit másként. máshol? Egyáltalán nem. Irány a Dóm tér! 
Szabadtéri irány. fesztivál irány. Csak éppen fordulóban. 
ahogy majd a nyakát nyújtogatja, ingatja fejét a néző, 
a tornyokat keresi. a tornyok ott vannak. Csak most a 
színészek, táncosok, énekesek néznek felé. már, ha nem 
éppen a négyezer nézőre tekintenek, akik ott magasod-
nak előttük. Hatalmas cézárok, mindent eldöntő, ezerfejű 
ítészek, szórakozni vágyó, ringatózni kívánó, dallamokat 
dúdoló tömeg. felettük pedig a Dóm. az elmúlt egy év-
ben szinte minden erről szólt. megegyeznek a szereplők? 
Új színpad lesz? Hibátlan technika? Beköltöznek a mű-
szakiak, a színészek, az öltöztetők, táncosok, muzsikusok 
a Rerrich Béla térre? éppen arra a térre, kinek névadója az 
épületeket tervezte a színpad köré?
ami pedig a megfordulásról szól? az örvendetes felújítá-
sok és beruházások mellett, nos, az a régi terv is, hogy 
lássuk, láthassák a teret – és a lehetőségeket – minél szí-
nesebben, kreatívabban. Ha a színház forgandó, reméljük 
a Szabadtéri szerencséje nem az. Hanem egy újabb nagy-
szerű nyár záloga a „fordulat”.
a szereplők megegyeztek. Zorba, Háry, Bóni, Scarlett és 
az aBBa emléke hitelesíti majd az egyezséget. a Játékok 
kezdetét veszi, szemben Szegeddel, senkinek sem háttal. 
arccal az arcok felé!
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Az újrakezdés  
évfordulója
Botka László
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt püspök Úr, Höl-
gyeim és uraim, Kedves Vendégeink, Kedves 
Szegediek!
Szeged Város nevében szeretném üdvözölni 
azt a kezdeményezést, hogy a Színházi Világ-
nap alkalmából a Szabadtéri Játékok történel-
mével, jelenével és jövőjével foglalkozó szak-
mai konferenciát szerveznek. Nagyon nehéz 
egyszerű szavakba és néhány mondatba fog-
lalni, hogy mit jelent Szeged városának a Sza-
badtéri Játékok. Nyolcvanhárom, pontosabban 
ötvenöt év elmúltával – hiszen az újrakezdés 
évfordulóját is ünnepeljük –, úgy gondolom, 
hogy sokkal többről van szó, mint pusztán 
egy szimbólumról. az elmúlt években több, az 
egész országot érintő kutatás, felmérés tör-
tént. megkérdezték az ország más régióiban, 
városaiban élő magyarokat, mi jut eszükbe, 
mit tudnak elmondani arról, ha azt a szót hall-
ják, Szeged. a válaszok azt mutatták, hogy a 
Szabadtéri Játékok mindig az első említések – 
ha nem a legelső – között volt. Tehát ez volt az 
első dolog, ami eljutott az ország más részein, 
távoli tájain élők számára Szeged városából. 
Ez azt jelenti, hogy valóban több, mint a város 
jelképe, mint a város szimbóluma. Talán úgy 
lehetne a legpontosabban megfogalmazni, a 
város lényegét, Szeged, mint az értékőrző, de 
mindig megújuló kulturális központ lényegét 
jelenti a Szabadtéri Játékok.
fontos ez a tanácskozás abból a szempontból 
is, hogy a Szabadtéri Játékok helyszíne a Dóm 
tér, a fogadalmi templomunk tere, így törté-

netük az elmúlt nyolcvanhárom évben ösz-
szekapcsolódott, mégpedig végérvényesen. a 
Szabadtéri Játékok főpróbája volt az 1930-ban, 
a Dóm átadásakor rendezett nagyszabású ün-
nepségsorozat. Egy évvel később pedig meg is 
kezdődtek a Játékok. 
az idei esztendőben pedig a város nagy örö-
mére, elkezdődik a Dóm nagyszabású re-
konstrukciója. Ez azt jelenti, hogy ez az év 
egy jelentős kísérlet ideje is, hiszen 180 fokkal 
megfordul a színpad. így nem a kettős torony 
lesz immár a háttér, hanem az óra-terasz elé 
költözik a Játékok. 
Nagyon büszke vagyok, nem csak a tulajdo-
nos-fenntartó Szeged város nevében szólva, 
hanem akkor is, amikor az elmúlt tíz év Sza-
badtérivel kapcsolatos döntéseiről szeretném 
tájékoztatni önöket. 
2004-ben, amikor láttuk, hogy magyaror-
szágon reneszánsza van a szabadtéri, nyári, 
színházi fesztiváloknak, döntöttünk úgy, hogy 
leválasztjuk a Játékokat a Szegedi Nemzeti 
Színházról. ma már szinte minden városban van 
egy nyári fesztivál, mi pedig arra gondoltunk, 
hogy a miénk legyen az, ami nem csupán a leg-
tradicionálisabb, de a legnagyobb szabású is. 
önálló szervezeti életet biztosítottunk a Sza-
badtéri Játékoknak, egy száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú céget létrehozva. 
Ezzel biztosítottuk, hogy az értékeket, tradí-
ciókat őrizve, de a változó és egyre nagyobb 
minőséget követelő közönség igénynek is 
megfelelő módon tudjon működni az intéz-
mény. Ezzel egy időben azt a fenntartói dön-
tést is meghoztuk, hogy akkor, és azóta is, 
három évre előre megállapítja és biztosítja 
az önkormányzat a Játékok számára a városi 
költségvetési támogatást. 
Jogosan irigykedhetnek a színházi emberek, 

vezetők, akik közül többen is itt vannak, hogy 
az országban van olyan színház, amelyik három 
évre előre megkapja a pénzét. Ezt azért tettük, 
mert így tudjuk biztosítani pénzügyileg és jogi-
lag is azt, hogy a vezetők már az év végén le 
tudják szerződni, kötni, és ki tudják hirdetni a 
következő évad előadásait. 
a következő döntésünk az volt, hogy ami-
kor befejeztük a magyar szecesszió legszebb 
épületének, magyar Ede Reök-palotájának 
felújítását, akkor egy összművészeti Közpon-
tot létesítünk. Nem azt az utat választottuk, 
hogy ez egy önálló intézmény legyen, hanem a 
háznak a működtetését, gondozását a Szegedi 
Szabadtéri Játékok Kft-re bíztuk. Nem azért, 
hogy ne unatkozzon a menedzsment két nyár 
között, hanem azt is szerettük volna biztosíta-
ni, hogy a régióban, a város kulturális életében 
folyamatosan jelen legyen a Szabadtéri. Hogy a 
képzőművészeti és egyéb kulturális programok 
mellett a Szabadtérinek is legyen otthona a 
programjai lebonyolításához, ahogy ezt a mos-
tani konferencia is mutatja. 
a legutóbbi döntésünk pedig az volt, hogy biz-
tosítani kívánjuk technikailag is, hogy a Dóm 
felújítása, és a színpad megfordítása, az ön-
kormányzat száz millió forintos támogatásá-
val – az évi 250 millió mellett – zökkenőmentes 
évadot eredményezzen.
Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki az el-
múlt nyolcvanhárom évben a Szabadtéri mi-
nél eredményesebb működtetésében részt 
vett. Ha emlékeznek még, a nyolcvanadik 
évfordulón a színpadon köszönthettem azt a 
nézőt, aki ott volt az első előadáson is. Úgy 
gondolom, hogy nemzedékek nőhettek itt föl 
e közös élményen, és Szeged város eminens 
érdeke, hogy a következő évtizedekben is 
megadassék ez a lehetőség.
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Tér, művészet, szellemiség

Konferencia a Szegedi Szabadtéri Játékok rendezésében,  
az újrainduló Szabadtéri Játékok 55. évfordulóján
2014. március 27-28.
A megnyitó szövegeket közöljük.

Szabó Gábor
A Szegedi Tudományegyetem Rektora
(részletek)

a legfontosabb az, hogy együttműködünk, s 
ezt már jó ideje gyakoroljuk. Nemrég mond-

ta nekem egy turisztikai szakember, amikor 
Szeged városáról beszéltem, hogy na, öre-
gem, én nem bírtam volna így eladni Szege-
det. Nekünk teljesen természetes, hogy a 
Szabadtéri Játékok, Szeged városában van. a 
Dóm tér pedig – mondhatjuk – egy, a kövek-
ben is megtestesülő szimbóluma az együtt-
működésnek. amellett, hogy Szeged városa 
– anno – ötmillió pengő hitelt vett föl arra, 
hogy támogatni tudja az egyetemi épülete-
ket, a Dóm tér természetesen a Dóm miatt 
viseli jól megszokott nevét. 
amikor a templom felszentelésének nyolc-
vanadik évfordulóját, és az épületek átadá-
sának évfordulóját ünnepeltük néhány éve, 
az is mutatta, hogy a Város, az Egyetem és 
az Egyház ezen a téren oly mértékben össze-
kötődnek, hogy ez történelmi kötelezettsé-
get ró ránk. Ennek az összetartozásnak nincs 
alternatívája. 
Kísérleti év lesz az idei, és kisebb-nagyobb 
észrevételeket én is tettem az épülő színpad-
dal és kiszolgáló helyiségekkel kapcsolatban. 
a kollégáimnak mondtam is, kitelepülhetünk 
persze a tanyára is, ott nem lesznek szom-
szédaink, de természetesen a mi érdekünk 
is az, hogy a város élete zökkenőmentes 
legyen, emblematikus eseményei rendben 

megtörténjenek. a kisebb nehézségeket el 
kell viselnünk, hiszen az eredmények majd 
magukért fognak beszélni. 
a Játékoknak sok sikert kívánok, és remélem, 
hogy a Dóm a rekonstrukció után, nem csu-
pán a térnek, de Szegednek is további gazda-
godására szolgál, fontos, új látványelemmé 
válván a városban. Nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy mindez a változás hogyan növeli majd 
Szeged vonzerejét. 
arra pedig büszke vagyok, hogy a Szegedi 
Tudományegyetem nevében tartott előa-
dásaim utolsó diáin mindig ez az épület 
látszik. amikor a lézerközpont városunkba 
kerüléséről szóló határozat megszületett, 
akkor már annyit bosszantottam ezzel a 
diával a kollégáimat, hogy a döntést ko-
difikáló dokumentumba a három város 
szimbólumaként három templom került. a 
prágai székesegyház, a bukaresti ortodox 
katedrális és a szegedi Dóm képe. Egyéb-
ként elképzelem, hogy az egyetemi kiad-
ványokon hamarosan olyan embléma áll 
majd, ami az Új Klinikai épület helikopter 
leszállójáról készült, és onnan is nagyon 
szépen látszik a Dóm. Ez pedig azt is jelen-
ti, hogy az együttműködésnek nem csupán 
jelene, de jövője is van.

Kiss-Rigó László
Szeged-Csanádi Egyházmegye Megyéspüs-
pöke
(részletek)

ahogy az előttem szólók, úgy én is köszöne-
temet tudom kifejezni az együttműködésért, 
hogy ilyen nemes ügyekben együtt dolgoz-

hatunk. Ez a kapcsolat az 1920-as években 
kezdődött, egy gazdaságilag sokkal nehe-
zebb helyzetben, mint amiben most élünk. 
Nagyobb trauma után volt az akkori társa-
dalom, mint a mai – Trianonra gondolok -,  
s mégis egy hihetetlen értéket, örökséget hoz-
tak létre számunkra. Ha ma az Egyetemmel,  
a Szabadtéri Játékokkal, a várossal valaki – le-
gyen az bármilyen szereplő, tulajdonos, fenn-
tartó, vagy egyszerű ember – együttműköd-
het, az óriási megtiszteltetés. 
a Dóm fogadalmi templomnak épült, egy 
nyilvános elhatározás, egy fogadalom után, 
ami a nagy árvizet követte. Ám, mielőtt meg-
épült volna, egy előre nem látható ok miatt, 
az ezeréves egyházmegye központját Temes-
várról Szegedre kellett helyezni. menekülnie 
kellett a püspöknek a húszas évek közepén, 
s így adta magát az épülő templom, mint új 
székhelye az egyházmegyének. Tehát foga-
dalmi templom és Székesegyház is, de a latin-
ból átvett Dóm kifejezés is megfelelő, a gö-
rögből pedig a Katedrális név is használható. 
Gondolhatunk olyan ókori, vagy középkori 
városok mostanra felújított főtereire, ahol a 
nemes értelmű politika, a kultúra, a közügyek, 
a tudomány, a művészetek együtt kaptak 
szerepet. az a csodálatos, hogy a Dóm téren 
mindennek helye van, s ez mindenkit gazdagít. 
az együttműködést – éppen a Szabadtéri 

Játékokat érintően – egyes történelmi ese-
mények nehezítették, a háború okán húsz 
esztendőre el is lehetetlenítették. az elmúlt 
években egy másik esemény is veszélyeztet-
hette volna a Szabadtéri töretlen működé-
sét, ez pedig a Dóm rekonstrukciója, amit – 
összefogva – inkább a Játékok megújulására 
próbálunk átfordítani. 
most, hogy az Egyetem is épületeket újí-
tott fel, a Dóm és az altemplom is megújul, 
felmerült, hogy esetleg kimarad egy évad 
a Szabadtéri Játékok történetéből. Erre 
válasz az új, modernebb színpad építése, a 
nézőtér megfordítása, hogy ne maradjon el 
egyetlen évad sem.
mindez csak összefogással volt lehetséges.  
a polgármester Úr által is említett összeg-
gel, valamint az Egyházmegye számára 
rendelkezésre bocsátott 330 millió forintos 
kerettel vált lehetővé a balesetveszélyes 
trafóház kiváltása, és Európa egyik legkor-
szerűbb szabadtéri színpadának megépítése.
az 1931-től 1939-ig tartó első szakasz, a hú-
széves kényszerszünet, majd az elmúlt öt-
venöt év után most következik egy harmadik 
szakasz a Szegedi Szabadtéri Játékok nagy-
szerű történetében, és azt kívánom, tartson 
nagyon sokáig!

lejegyezte: bj



Krízishelyzetből indult a Szabadtéri Játé-
kok új vezetése, amikor első önálló évadu-
kat tervezni kellett. A Fogadalmi templom 
rekonstrukciója miatti kezdeti aggodalom 
azonban optimizmusba váltott át, és úgy tű-
nik, egy igen sikeres évad elé néz a fesztivál. 
Herczeg Tamás igazgatóval és Harangozó 
Gyula művészeti vezetővel beszélgettünk.

 A tavalyi csonka évad volt az új vezetés 
szempontjából. Megörökölt műsorral kellett 
dolgozni. Milyen eredményeket lehet elérni 
egy ilyen helyzetben? 

HERCZEG TamÁS: a megörökölt műsort te-
kintve a zökkenőmentes lebonyolítás volt a 
legfontosabb kötelezettségünk. Ezt sikerrel 
abszolváltuk. a műsorba azonban bele is kel-
let nyúlnunk. Egyfelől a korábban leszerző-
dött táncprodukció impresszáriója ellépett a 
szegedi bemutatótól, másfelől a látogatott-
ság javítása érdekében mi is szerettünk volna 
picit módosítani. így összességében gazdago-
dott a műsorterv, hiszen a korábban meghir-
detett operagála mellett egy operaprodukciót 
is sikerült vendégül látnunk, Gershwin porgy 

és Bess-ét, amely hosszú évtizedek óta nem 
került színre magyarországon. Ez fontos kul-
turális misszió volt. fontos stratégiai pontja 
volt még az elmúlt évnek, hogy tavaly meg-
alapoztunk egy hosszú távú együttműködést 
a madách Színházzal. az eredményeket az is 
igazolja, hogy a 2010-es évad óta csökkenő 
látogatottsági tendenciát sikerült jelentős 
mértékben megfordítanunk és újra növeke-
dési pályára állítanunk a Szabadtérit.

 Hogyan rímeltek a tavaly meghozott dön-
tések a pályázatukban leírtakra? Nyilvánva-
lóan nehéz egy ilyen helyzetben azt létrehoz-
ni, amit elterveztek…

HERCZEG: a pályázatban leírtakban a leg-
fontosabb az volt, hogy úgy láttuk: a Szegedi 
Szabadtéri Játékokban van növekedési lehe-
tőség. Ezt sikerült bebizonyítani. a színházi 
előadásoknak, a kulturális menedzsment fe-
lől nézve, könnyen mérhető az eredményes-
sége: van néző vagy nincs, több néző van vagy 
kevesebb. Ha ennyire leegyszerűsítjük, azt 
mondhatjuk, hogy a célokat sikerült elérni, és 
eggyel tovább is lépni. 

 Melyek voltak a főbb szempontok a máso-
dik, önálló évad kialakításánál?

HaRaNGoZó Gyula: látható, hogy az idei 
évad előadásszáma jóval magasabb, mint a 
korábbi esztendőké. Csúcsra járatott évadot 
állítottunk össze. Nagy kihívás volt, hogy 
azokat az egyébként nem várt technikai ki-
hívásokat, amelyek a Szabadtéri működé-
sének alapjait rengethették volna meg, meg 
tudjuk oldani. és ezen plusz terhek mellett 
még sikerüljön megvalósítani azt is, amit e 
probléma nélkül akartunk. Váratlan helyzet-
tel kellett szembesültünk, amikor kiderült, 
hogy a Dóm rekonstrukciója miatt nincs szín-
padunk és nem rendelkezünk a megszokott 
helyszínünkkel. Ez megtorpedózta némileg 
a terveinket. projekt volt a projektben ki-
találni az új színpad műszaki megoldását, 
finanszírozását és aztán a lebonyolítást. 
most, a beüzemelés előtt, azt mondhatjuk, 
hogy az akadályokat sikerült biztonsággal 
venni. Emellett pedig úgy dolgoztunk, mint-
ha a világon semmi probléma nem lenne, és 
úgy tűnik, az évadot sikerült értékesíteni is.  
a pályázatban megfogalmazott szándékokat, 

például azt, hogy nyitni szeretnénk külföld 
felé, a következő években lehet meglépni. 

 A fordulás többlépcsős egyeztetést igé-
nyelt. Hogyan alakultak az erőviszonyok? 

HERCZEG: a váratlan szembesülés komoly 
krízist jelentett számunkra. Nem láttuk 
biztosítottnak, hogy hogyan tud a meg-
szokott léptékben működni a Szabadtéri 
ebben az új helyzetben. aztán amikor meg-
értettük, hogy mi a beruházás célja, oka, 
azt fogalmaztuk meg művészeti igazgató 
úrral, hogy ez nekünk jó. a fogadalmi temp-
lom több mint nyolc évtizede a Szabadtéri 
szimbóluma, bár éppen a fesztivál színpada 
miatt nyáron nem élvezhető teljes pompá-
jában. Ha ez a szimbólum jelleg gazdagodik 
egy turisztikai beruházással, és a hozzánk is 

érkező tömegeknek kibővült kulturális szol-
gáltatást nyújt, azzal a két intézmény szi-
nergiái összeadódnak. optimisták lettünk, 
már csak az volt a kérdés, hogyan jutunk el 
idáig. Ekkor olyan műszaki megoldásokat 
ajánlottunk a Szeged-Csanádi Egyházme-
gyének, a pályázat kedvezményezettjének, 
amely konszenzusos állapotot teremtett. 
mobil eszközökben gondolkodtunk. Ennek 
az előzménye, hogy a mobil lelátó éppen 
húsz évvel ezelőtt készült el, és azért vá-
lasztotta ezt az akkori igazgatóság és vá-
rosvezetés, mert nagyon variábilis, sokféle 
felépítésre ad lehetőséget. Ám amíg nincs 
hozzá mobil színpad, addig ez egy fél be-
ruházás. abszolút konszenzus született az 
egyházzal mint főberuházóval, oldott és 
baráti légkör alakult ki. Ehhez csatlakozott 
Szeged megyei Jogú Város önkormányzata 

is. ma azt mondhatjuk, hogy a Szabadtéri 
nagyon komoly technikai fejlődésen ment 
keresztül: nem csak színpadberuházás tör-
tént, hanem komoly fénytechnikai beru-
házás és egy teljes öltözői infrastruktúra 
beruházás is, nem beszélve az elektromos, 
föld alatti infrastruktúráról, amelyek a mű-
ködtetést biztosítják.

 A Szabadtéri második világháború utáni 
újraindulásának 55. évfordulója alkalmá-
ból tudományos konferenciát rendeztek. 
Ennek milyen hozadéka lehet egy alapve-
tően népszínházként működő, szórakozta-
tó fesztivál esetében? 

HERCZEG: a konferencia több szempontból 
volt fontos. Egyfelől az említett kríziskom-
munikációban segített: az új helyzet elfo-
gadását szorgalmaztuk vele, igyekeztünk 
feltárni ennek színháztörténeti alapjait. 
Tudható volt, hogy nem feltétlenül ebben a 
formában képzelték el a valamikori alapítók 
a Szabadtérit. a konferencián sok szem-
szögből vizsgáltuk meg a Játékok helyszínét 
jelentő Dóm teret. Ezek alapján elmondha-
tó, hogy a fordított helyzet nem áll messze 
a Szabadtéritől. az alapítók, a Klebelsberg 
Kuno mellett működő Kertész K. Róbert 
államtitkár eredetileg azt fogalmazta meg, 
hogy az egyházi műveket a templom előtt, 
míg a világi műveket a tér másik oldalán ér-
demes színpadra állítani. Ezt Sándor János 
levéltári kutatásaiból tudjuk. Egyébként a 
korábbi igazgatók is nagy hangsúlyt fek-
tettek a Játékok történetének tudományos 
feldolgozottságára, kutathatóságára. a 
legfontosabb ezek közül Nikolényi István, 
aki számos kötetet jelentetett meg ebben 
a témában. De közvetlen elődöm is adott ki 
könyvet a Szabadtéri történetéről. 

 Szimbolikus, hogy a művészeti igazgató 
– nem mellesleg Kossuth-díjas koreográfus 
– rendezi az idei nyitóelőadást? 

HaRaNGoZó: Szimbolikus természetesen. 
Hadd éljek egy focis fordulattal, így a fut-
ball világbajnokság alkalmával: mivel hazai 
pályán játszom, vállaltam, hogy én próbá-
lom ki az új színpadot először. Úgy éreztem, 
elegánsabb, ha én reszkírozom, én ugrom a 
mélyvízbe, nem pedig a meghívott alkotók 
közül valaki. és persze azért is fontos szá-
momra a nyitóelőadás, mert ez megteremti 
a művészi bemutatkozás lehetőségét az ál-
talam is vezetett fesztiválon.  
HERCZEG: amellett, hogy művészeti igaz-

„
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gató úr nagyon komoly kulturális mene-
dzseri pályafutást futott be, jelentős tán-
cos múlttal és koreográfusi pályafutással 
rendelkezik. Evidens, hogy alkotóművész-
ként is megjelenik. mivel idén van a kété-
vente megrendezendő Szegedi Nemzetközi 
Néptáncfesztivál, és ehhez hosszú évek óta 
csatlakozik a Szabadtéri is, olyan táncmű-
vet kellett választani, amelyben a néptánc 
is meg tud jelenni. ő a Zorba, a görögre ta-
lált rá. Ebben a Győri Balett mellett a Sze-
ged Táncegyüttes is ugyanolyan hangsúly-
lyal tud részt venni.

 Az ország két legjelentősebb, musical-előa-
dásokat játszó színházát is meghívták idén. 
Miért volt szükség mindkét partnerre?  

HaRaNGoZó: fontos volt, hogy gyarapít-
suk a stratégiai partnerek számát. Hosszú 
évtizedes hagyománya van annak, hogy a 
Budapesti operettszínház – elsősorban mu-
sical-fronton – együttműködik a Szabad-
térivel, de úgy gondoltuk, más színházzal is 
érdemes kooperálni. Ezért kezdeményeztünk 
a madách Színházzal a közös munkát. Egy 
akkora fesztivál, mint a Szegedi Szabadté-
ri, amellett, hogy önálló produkciókat mutat 
be, költségvetési okokból arra is kényszerül, 
hogy partnerekkel együttműködjön. Sőt, így 
az általuk és művészeik által megszerzett 
népszerűséget, sikereiket le tudjuk fölözni, 
ha úgy tetszik. az operettszínház gazdagabb 
műfaji skálán mozog, ezért tőlük idén több 
előadás jön. Visszatér a tavalyi musicalsiker, 
az Elfújta a szél, és érkezik tőlük egy operet-
telőadás is. Kálmán Imre legnépszerűbb mű-
vét, a Csárdáskirálynőt érdemes repertoáron 
tartani – fontosnak tartottuk, hogy tíz év 
elteltével a mű újra megjelenjen a Dóm téri 
színpadon. Saját produkcióként idén a Háry 
Jánost tűzzük műsorra. pályázatunkban azt 
ígértük, hogy a fesztivál régi rangját, tehát 
a világhírű művészek Szegedre csábításának 
és felléptetésének hagyományát visszaál-
lítjuk. Erre az opera a legalkalmasabb műfaj. 
mi ugyan magyar operát tűztünk műsorra, 
hiszen a bizonytalanságok miatt nem tud-
tuk, lesz-e lehetőségünk külföldi művészeket 
egyeztetni, de egy pici egérutat hagytunk 
magunknak, Napóleon szerepének esetében. 
amikor láttuk, hogy nem lesz baj, akkor mer-
tünk leszerződni egy világsztárral. az utol-
só előadásunk, a mamma mia! világraszóló 
esemény, hiszen a világon először kapta meg 
a madách Színház az előadás non replica jo-
gát. Ez a darab nagyon pontosan eltalálta a 
közönségünk fogyasztói igényét. Hét estén 
tűztük műsorra, durván huszonnyolcezer lá-
togató szavazott neki bizalmat. 

HERCZEG TamÁS: „azon túl, hogy közel ti-
zenöt éve kulturális menedzsmenttel foglal-
kozom, gyakorló teatrológusként is működöm, 
a doktori disszertációmat is színházi témában 
írtam a marosvásárhelyi művészeti Egyetemen. 
Szegedi születésű vagyok, hosszabb  budapes-
ti kitérő után tértem vissza a Szabadtéri Játé-
kokhoz, ahol korábban mint igazgatóhelyettes 
dolgoztam. az összes munkahelyem közül ezt 
élveztem legjobban. Igazgatóként visszajönni 
ide egy álomhelyzet. fantasztikus érzés a Játé-
kokat vezetni. Hol van még egy olyan színházi 
szervezet az országban, ahol műfaji határoktól 
függetlenül lehet rendezőket, színészeket, alko-
tókat felkérni? Kapcsolatban vagyunk a Nemzeti 
Színház, a Vígszínház, a Katona József Színház, a 
magyar Állami operaház és a független szcéna 
színészeivel, alkotóival. mindemellet, a REöK-
ben dolgozni, ahol a legnevesebb irodalmárok, 
képzőművészek vannak jelen a mindennapja-
inkban…, azt hiszem, ennél vágyottabb helyzet 
nem nagyon lehetséges. Nem lehet nem élvezni, 
hogy ezekkel az emberekkel találkozhatunk, be-
szélgethetünk, együtt élhetünk az alkotásaikkal. 
most azzal ajándékoz meg a sors, hogy minden 
nap aknay János különleges műveit láthatom, 
a múlt héten még Bukta Imre festménye mel-
lett járhattam el. Ez egy nagyon-nagyon gaz-
dag életlehetőséget ad, ami a mindennapokba 
beszűrődve tulajdonképpen a kultúra lényegét 
jelenti. Rettenetesen nagy érzelmi elkötelezett-
ségem van a fesztivál iránt, hiszen itt szerettem 
meg a színházat. a Jézus Krisztus Szupersztár 
volt az első darab, amit itt láttam, Gregor Józse-
fet Kajafás szerepében látva és csodálva lettem 
operarajongó. a színházban nőttem fel, és gye-
rekszínészként, majd rendezőasszisztensként 
csatlakoztam a Szabadtérihez. Szeged egy fan-
tasztikusan szép, élhető város. a családalapítás 
környékén még úgy tűnt, Rézi lányom Buda-
pesten fog megszületni. örülök, hogy szegedi 
lány lett, mert ez a város sokkal élhetőbb, mint 

Budapest. Hétvégente, amikor feleségemmel és 
vele sétálgatunk a belvárosban, újra és újra meg-
fogalmazódik, hogy sehol máshol nincs még egy 
ilyen város az országban: ahol ilyen fantasztikus 
terek vannak, ahol szabadon szaladgálhat, bár-
merre járunk csodás épületek és parkok várnak 
bennünket. Egészen különösen ideális városban 
élünk. és hát most, pár évtized után, újra felfe-
deztem a Roosevelt téri játszóteret…” 

HaRaNGoZó Gyula: „Nagyon jól érzem ma-
gam Szegeden, még a várakozásaimat is fe-
lülmúlta ez a város. amellett, hogy a munka 
abszolút elégedettséggel tölt el, hiszen szí-
nesebb műfaji palettán mozoghatok, mint ha 
csak a tánccal foglalkoznék, a várost is nagyon 
szeretem. élvezem ezt a kicsit monarchia-beli 
kávéházi hangulatot: hogy kiülök egy teraszra 
a reggeli kávémmal, kezemben a napi sajtó-
val és nézem, ahogy éledezik a város. lelkes 
biciklista vagyok, és Szeged egyik legjobb 
tulajdonsága, hogy igazi biciklis város. amíg 
ezt Budán például nem élvezhetem, addig itt 
bármi elérhető távolságba kerül, ha kerék-
párra pattan az ember. Gyakran teniszezem 
is, megtaláltam hozzá a megfelelő helyet és 
szerencsére remek partnerekre is akadtam. 
a családdal sokat járunk a Holt-marosra, az 
anna-fürdőbe. utóbbi közel van a szegedi 
lakásunkhoz, és tíz, balettsérülésből fakadó 
operációval a hátam mögött igyekszem ki-
használni jótékony hatásait. a két kislányunk 
is imádja a fürdőt. annyira szeretik Szegedet, 
hogy bárhol vannak – most például a Balato-
non – csak ide vágynak. Szinte követelték, 
hogy mindenképpen itt töltsük a Szilvesztert. 
próbára is el szoktam vinni őket, nagyon ba-
rátkozós gyerekek, úgyhogy rögtön mindenki 
szívébe belopták magukat. a betanított ko-
reográfiát azonnal ki is próbálták.” 

fb
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a Szegedi Szabadtéri Játékok 1959-es újrain-
dulásának 55. évfordulója és a Színházi Világ-
nap együtt kínálták az alkalmat, hogy egy tu-
dományos konferencia keretei között, kiváló 
előadókkal, a szakmai és civil érdeklődők, to-
vábbá a média nyilvánosságában tekinthes-
sük át az intézmény múltját, jelenét, és a jövő 
lehetőségeit. már az induláskor is példaértékű 
volt, ahogyan a város, az egyetem és az egy-
ház a közös cél érdekében mindvégig egyez-
tetett, és mindegyikük minden tőle telhetőt 
meg is tett a megvalósulásért: ma is erre van 
szükség. Ezt hangsúlyozta köszöntőjében Ha-
rangozó Gyula, a Játékok művészeti igazgató-
ja, és ezt demonstrálták a megnyitóra felkért 
méltóságok is: dr. Botka lászló, Szeged pol-
gármestere, dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora, és dr. Kiss-Rigó lász-
ló, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke.
a konferencia számvetésének aktualitását a 
Dóm rekonstrukciója adta, ami a Játékok éle-
tében most egy teljesen új helyzetet teremt. 
Erre a kihívásra csak egy jelentős, mondhatni 
korszakos változtatással lehetett adekvát 
választ adni: a színház a most induló sze-
zonban 180 fokkal megfordul, háttal áll fel 
a Dómnak, az előadások pedig egy, a leg-
korszerűbb technikával felszerelt, új, mo-
bil-színpadon zajlanak.
a konferencia előadásainak egy része ezzel a 
kérdéskörrel is foglalkozott: például Sándor 
János – amellett, hogy megcáfolt egy legen-
dát is: tisztázta, hogy a Játékok elindításában 
Hont és Hevesi szerepénél meghatározóbb 
volt Klebelsbergé és Shvoy Kálmán altábor-
nagyé, a szegedi helyőrségparancsnoké –, 
levéltári kutatásai alapján elmondta, hogy 

a színház mai megfordulása nem új ötlet. 
Kertész K. Róbert államtitkár már 1931-ben 
a színpad és a nézőtér variálható felállításá-
nak gyakorlata mellett érvelt, mert így – mint 
mondta – a Dómnak háttal lehetőség nyílna 
világi tárgyú darabok bemutatására a Rein-
hardt-i elgondolás szerint. Ennek megfelelően 
az első szezont nyitó magyar passió előadá-
sáról kétféle plakát is készült, kétféleképpen 
ábrázolva a Dóm téri színházat.
Hegedűs D. Géza (Dla) saját művészi tapasz-
talatait osztotta meg a hallgatósággal. Volt 
alkalma olyan produkciókban fellépni, ame-
lyek mondandóját kifejezetten erősítette a 
színpad hátterében magasodó Dóm, de olya-
nokban is, amelyeknek egyáltalán nem hasz-
nált a látvány. Kétségtelen, a Szabadtéri Já-
tékok elsősorban zenés színházi produkciókra 
alapuló programjai nagy kihívást jelentettek 
az alkotóknak: mindeddig alkalmazkodniuk 
kellett a színpadi adottságokhoz, amelynek 
karakteres eleme a hátteret adó fogadalmi 
Templom. így kimondatlanul – de azért min-
dig tetten érhetően – megjelent az a terve-
zői törekvés, ami eltakarni szándékozott a 
templom főbejáratát és a tornyokat, vagy 
legalábbis a látványt elvonni róluk. a díszle-
tezés specialitásait érintette Szőnyi György 
Endre professzor úr előadása – ami a hatalom 
ikonográfiájáról és a 450 éves Shakespeare 
Dóm téri bemutatóiról szólt –, a látványvilá-
got leginkább meghatározó alkotók – Varga 
mátyás és Csikós attila – munkásságát pedig 
Kovács Ágnes mutatta be.
a Dóm rekonstrukcióját a legilletékesebb, 
a tervező Gunther Zsolt (Dla) építész is-
mertette, az ő előadásához kapcsolódott a 

Dóm tér szimbolikájáról és az egykori építők 
rejtett szándékáról Horváth Gábor (phD) 
eredeti, a történeti kánontól mindenképp 
eltérő előadása.
a dráma mágikus természetéről máté-Tóth 
andrás professzor úr értekezett, a zenés mű-
fajok meghatározó szerepéről a romantikus 
Verdi kapcsán pál József professzor úr, a mu-
sical felől marton Árpád. az operett 2004 óta 
számítható megjelentetését és tudatos meg-
újítását pedig Gajdó Tamás (phD) színháztör-
ténész vette észre és elemezte.
a zenés műfajok színre állításának problémái-
ról Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház 
főigazgatója – korábban a szimfonikusok 
igazgatója és karnagya, a Szabadtéri Játékok 
zenés produkcióinak zenei rendezője – be-
szélt. Kiderült, hogy az opera nem szabadtéri 
műfaj, és bár játsszák szabadtéren, de ez a 
mai minőségi követelmények mellett egy-
re nehezebb. minimális elvárás ugyanis az a 
hangminőség, amit a zenebarát otthon, ki-
váló digitális eszközeivel hallgat, ennél gyen-
gébbért nyilvánvalóan nem akarja kifizetni a 
magas jegyárat. így a szabadtérre vitt opera-
előadások mindig a legkorszerűbb hangtech-
nika alkalmazását követelik meg, ami nem 
megoldhatatlan feladat, de roppant drága.
a közönségről előbb mariska Zoltán profesz-
szor úr beszélt, aki elmondta, hogy Trianon 
után a kolozsvári egyetem milyen viszontag-
ságos módon költözött Szegedre, és a tudo-
mányos műhely, a professzori kar és a diákság 
megjelenése hogyan változtatta meg a város 
szellemiségét. majd feleky Gábor professzor 
úr mutatta be a mai publikumot, igényessé-
gük szintjét, elvárásaikat, összetételüket és 
anyagi erejüket. a Szabadtéri Játékok közön-
sége három disztribúcióval írható le: a lokali-
tás, a feminitás és a magas iskolai végzett-
ség fogalmaival. Eszerint háromnegyedük a 
Dél-alföldről jön, kétharmaduk hölgy, a páros 
és a családi látogatások esetében is a hölgyek 
döntenek, és a közönség kétharmada pedig 
felsőfokú iskolai végzettségű.
a Szabadtéri Játékok mai működését az igaz-
gató, Herczeg Tamás (phD) mutatta be. Ki-
emelte, hogy a program tervezése a rendsze-
resen végzett közönségvizsgálatok tényein 
alapul, az ebből kialakított stratégia mentén 
történik. az európai fesztiválok programjaival 
és anyagi kondícióival összehasonlítva meg-
állapítható, hogy a Játékok programkínálata 
megfelel az európai trendeknek, ám a finan-
szírozása azokétól messze elmarad. Sajnos, 
a kultúrafogyasztó réteg egész Európában 
szűkül, magyarországon még az átlagnál is 
gyorsabban, ezért a kultúra szakembereinek 
szembe kell fordulniuk ezzel a káros folya-
mattal. „a kultúra sokba kerül, de a kulturá-
latlanság annál sokkal többe” – hangsúlyozta.
a konferencia előadásait tartalmazó kötet 
a Szabadtéri Játékok kiadásában hamaro-
san megjelenik.

Tér, művészet, szellemiség

Személyesen
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Kossuth-díjas, Érdemes Művész

Igazi fesztivál pillanatok nyitják a 2014-es 
évadot a Szegedi Szabadtéri Játékok új szín-
padán. A Zorba, a görög táncműben a Győri 
Balett társulata, a Szeged Táncegyüttes 
néptáncosai, a Szegedi Szimfonikus Zene-
kar és a Szegedi Nemzeti Színház énekkara 
is szerepet kapott. A produkció különleges, 
3D vetítéstechnikával kerül színre. 

ahol most ön, Kedves Néző ül, szemben a 
hatalmas színpaddal, a nyitó előadás első 
pillanataira várva, még nem ült ön előtt sen-
ki. Egyszeri és megismételhetetlen a pilla-
nat. Hamarosan következik: a Zorba, a görög, 

méghozzá a Kossuth-díjas Harangozó Gyula, a 
fesztivál művészeti igazgatója rendezésében 
és koreográfiájával. Nikos Kazantzakis irodal-
mi művére mikis Theodorakis írt zenét, melyet 
az 1964-es, három oscar-díjjal jutalmazott 
film tett világhírűvé. Szinte nincs olyan ember, 
akinek ne csengnének a fülében a Zorba felejt-
hetetlen dallamai. Ki ne emlékeznék anthony  
Quinn szédítő sirtakijára és arra a legyűrhetet-
len életörömre, mellyel minden nehézségen fe-
lülkerekedett. Hamarosan ön is átélheti mind-
ezt, a muzsikát, táncot és varázslatot. 
Harangozó Gyula szerint a Zorba igazi fesz-
tivál-előadás, hiszen amellett, hogy a Győri 

Balett társulatával állítja színpadra, szerepet 
kap benne a Szeged Táncegyüttes is. Külön 
érdekesség, hogy a koreográfus-rendező eddig 
még sosem dolgozott néptáncosokkal. Emel-
lett, köszönhetően Gyüdi Sándor főigazgató 
úr együttműködési szándékának, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Nemzeti 
Színház énekkara is szerepel az előadásban. 
Sőt, szólót ad elő kiváló operaénekesünk, Szol-
noki apollónia, és az élő buzuki-zene is segít 
a mediterrán varázslat megteremtésében. Ez 
utóbbit andreas lehoudis tolmácsolásában 
hallhatják a nézők. 
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Soha nem látott 3D 
vetítéstechnika
az előadás egyik legnagyobb érdekessége 
Dmitrij Simkin díszlete lesz. olyan látvánnyal 
készülnek az alkotók, melyet még nem ta-
pasztalhatott a Szabadtéri közönsége. Simkin 
huszonöt év táncos karrierje után manapság 
látványtervezőként dolgozik. Bonyolult, geo-
metrikus, már-már kubista teret képzelt el a 
Zorbához, melyet a többlépcsős szerkezet tesz 
izgalmassá. ugyanakkor a speciális, 3D-s vetí-
téstechnika, mely amellett, hogy jelenetfestő 
funkciója van, egészen elképesztő vizuális ha-
tásokra is képes.
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ifj. Harangozó Gyula, Kossuth-díjas, Érde-
mes művész, a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja. Balettművészetét az egész 
világon ismerik, elismerik. A Szegedi Sza-
badtéri Játékok művészeti igazgatója, a 
Zorba, a görög című nyári szegedi produk-
ció megálmodója.
 

 Melyek voltak első színházi élményei?
az operaházban nőttem fel a lúdas maty-
in, a Coppélián, a Diótörőn. apám a hazai 
táncművészet egyik legjelesebb művésze, 
gyakorlatilag a magyar Nemzeti Balett mai 
formájának a megalapítója volt. 

 Mindig is balettművész akart lenni?
Igen. Úgy felvételiztem a Balettintézetbe, 
hogy édesapám nem is tudott róla, édes-
anyám kísért el. amikor felvettek, apám 
nem örült neki – mindig kitűnő tanuló vol-
tam, szerette volna, ha valami kiszámítha-
tóbb hivatást választok –, de elfogadta a 
döntésemet. akkor még nem lehetett elő-
re látni, hogy sikeres művész leszek. 

 Élvezhette az édesapja a fia sikereit?
Kétségei ellenére annyit segített, hogy elin-
tézte: 1974 augusztusában előtáncolhassak 
a moszkvai Nagyszínház Balett akadémiá-
ján. felvettek és 1976-ban kitűnőre diplo-
máztam. Sajnos apám ezt nem érhette meg, 
mert 1974 októberében elvitte a szíve.

 Visszatekintve pályafutására, mindent el-
ért, amit akart?
Voltam a magyar Állami operaház magántán-
cosa, majd a Bécsi Staatsoper első szólótán-
cosa, a müncheni Bajor Állami operaház állan-
dó vendégszólistája. aranyérmet nyertem az 
1977-es Tokiói Nemzetközi Balettversenyen, 
ahol 42 nemzet művészei versenyeztek. meg-
hívtak a New york-i metropolitanba, a milanói 
Scalaba, Tokióba, londonba, párizsba és még 
sorolhatnám. Sokkal többet értem el, mint a 
gyerekkori álmomat, hogy egyszer a magyar 
Állami operaház szólótáncosa legyek.

 Visszavonulása után sem szakadt el a ba-
lettől, színpadtól.
Voltam nemzetközi balett menedzser, alapítója 
és művészeti vezetője a Duna Balett nemzet-
közi együttműködésnek. művészeti igazgatója 
a Világsztárok az operában című nemzetközi 
balettgáláknak, a magyar Nemzeti Balett igaz-
gatója, a bécsi Staatsoper és a Volksoper balet-
tegyütteseinek, és a Staatsoper balettiskolájá-
nak az igazgatója. 2013-tól a Szegedi Szabadtéri 
Játékok művészeti igazgatója vagyok.

 Nem akart vagy nem tudott elszakadni a 
színpadtól?
Tíz, mozgásra visszavezethető műtétem volt 
és a hatodik után 35 évesen abbahagytam az 
aktív táncot, mert nem tudtam megfelelni a 
magamnak állított mércének. 

 Miért vállalta el a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok művészeti igazgatója tisztet 2013-ban?

Herczeg Tamással 2012-ben beadtunk a minisz-
tériumnak egy, a magyar operajátszás hagyo-
mányát megreformáló tanulmányt, melynek 
elkészítése alatt rájöttünk, hogy a színházról 
alkotott filozófiánk nagyon hasonló és kitűnően 
kiegészítjük egymást. a Szabadtéri művészeti 
igazgatói posztját pedig azért vállaltam, mert 
Herczeg Tamás ügyvezető igazgató úr szakmai 
tudásában, helyismeretében és az én nemzet-
közi tapasztalataimban, kapcsolati tőkémben és 
nyelvtudásomban olyan garanciát láttam, mely 
komoly esélyt ad arra, hogy Szegedi Szabadtéri 
játékoknak új lendületet és irányt adhassunk. 

 A fia nem követi az elődök mesterségét? 
a fiam nem követi a családi hagyományt, de 
gondolom, mindenkinek joga van a saját életét 
kovácsolnia. arra, hogy miért nem akart táncos 
lenni egy rövid anekdotával válaszolnék:
a fiam 4-5 éves korában nézett az első ku-
lisszából egy cselekményesnek igazán nem 
mondható szimfonikus balettet, mely végén 
az együttes női tagjai odacsoportosultak köré 
és megkérdezték, hogy szeretne-e ő is táncos 
lenni. azt felelte, hogy nem. - De miért nem, hi-
szen mama, papa, nagymama, nagypapa mind 
táncosok? - mert a papa soha sincs otthon, és ha 
otthon van, gipszben van.

ba

 „Sokkal többet értem el,  
                     mint a gyerekkori álmomat”

Zorba megtanít 
táncban túlélni a 
világot
ifj. Harangozó Gyula mondja:
Zorba alakjában az igazi ihlető nem is a regény 
volt számomra, hanem anthony Quinn csodá-
latos alakítása. a minden csapást túlélő ember 
felejthetetlen figurája. ami külön megfogott, 
hogy válaszai táncban, a tánc által születnek. Ez 
az igazi éltető ereje Zorba jellemének, magatar-
tásának. Táncban túlélni a világot, ez csodálatos 
dolog. a koreográfiában a néptáncok és a balett 
világa is megjelenik és ötvöződik. mindezek ösz-
szessége, a zene, a látvány, a tánc, a történet 
igazán maradandó élményt adhat a nézőnek. 

Zorbász, a görög
"Ha lelki vezért kellene választanom… biz-
tosan Zorbászt választanám. mert benne 
volt meg mindaz, ami egy tollforgató em-
bert megmenthet: sastekintet, amely a 
magasból nyílegyenesen csap le zsákmá-
nyára; a minden reggel megújuló teremtő 
tisztaság; szakadatlanul újnak látni min-
dent, olyan örök mindennapi dolgoknak 
adni szűziséget, mint a levegő, a tenger, a 
tűz, a nő és a kenyér; a kéz biztonsága, a 
szív frissessége, az önnön lelkét kigúnyo-
ló bátorság, mintha lenne ennél nagyobb 
öröm, s végül a tiszta, vad nevetés - mély 
forrású, mélyebb az emberi szívnél-, amely 
Zorbász öreg testéből szabadító erőként 
fakadt fel a legválságosabb pillanatokban, 
felfakadt, és el tudott söpörni s el is söpört 
minden gátat - erkölcsöt, vallást, hazát -, 
amellyel a szegény gyáva ember bástyázta 
körül magát, hogy biztonságban tenget-
hesse nyomorúságos kis életét."

Nikosz Kazantzakisz

„Táncolni kell, uram, a zene majd  
                        csak megjön valahonnan!”
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A Szegedi Szabadtéri Játékokra összeállított 
fesztivál-szereposztással kerül színre nyá-
ron A Csárdáskirálynő és az Elfújta a szél a 
Dóm téren. A Budapesti Operettszínházból 
érkező két produkció szereplői izgatottan 
készülnek a nyárra.

Közel tíz éve nem láthatták a világhírű ope-
rett-komponista, Kálmán Imre legnépszerűbb 
művét a Dóm téri nézők. a színházi legendá-
rium első számú szereplője a Csárdáskirálynő. 
Ha egy teátrum elsöprő sikert szeretne, akkor 
ezzel az operettel aligha nyúl mellé. ifj. Haran-
gozó Gyula művészeti igazgató elmondta, az 
új menedzsment az első teljes évadában már-
is szeretett volna a közönség kedvében járni. 

a Budapesti operettszínház produkciója már 
bizonyított saját színházában, most pedig a 
Dóm tér új színpadára költözik. 
az 1915-ben bemutatott operettről így írt a ko-
rabeli kritika: „Kálmán Imre a Csárdáskirálynő-
ben ötvözni tudta a bécsi keringőt és a magával 
ragadó, temperamentumos magyar zenét. a 
remek számok nemcsak a népszerűséget biz-
tosítják, de igazi zenei élményt is nyújtanak.”
az operettszínház direktora és egyben a 
2002-ben bemutatott, és azóta számos or-
szágban sikerrel játszott előadás rendezője, 
Kerényi miklós Gábor elárulta, vérbeli operet-
tet, izgalmas, színes, lenyűgöző produkciót 
fognak játszani. az elmúlt években állva tap-
solt a produkciónak Tokió, Róma, münchen, 

vagy amszterdam közönsége. Salzburgban, 
Bukarestben és prágában pedig koprodukci-
óban, ugyancsak Kero rendezésében hódított.
az operettszínház munkatársai kizárólag a 
Dóm térre állították össze a nyári előadások 
szereposztását, olyan művészekkel a szín-
padon, akik még sosem játszottak ebben 
a produkcióban. Dolhai attila Edvin herceg 
szerepébe bújik, leopold máriát, lippert-we-
ilersheim hercegét Szilágyi Tibor alakítja. feri 
bácsi figuráját pedig forgács péter játssza. 
az előadásban színre lépnek a karaktereiket 
régóta nagy sikerrel játszó művészek is, mint 
Bordás Barbara, fischl mónika, Boncsér Gergely, 
Dancs annamari, Szendy Szilvi, Kerényi miklós 
máté, Szabó Dávid, Kállay Bori és faragó andrás.

Szabadtéri szereposztások – csak a Dóm térre

"Az első világháború évfordulójáról is 
megemlékezik A Csárdáskirálynő"
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A történetről
a történet az első világháború idején játszó-
dik. a maga idejében egyébként olyan siker 
volt, hogy még az ausztriára ellenségként 
tekintő országok színpadain is hatalmas szé-
riákat futott. mivel idén van a világégés 100 
éves évfordulója, ezt a térre igazított előadás 
alkotói is kiemelik majd. Hatalmas kétfejű sas 
áll majd a díszlet hátterében, és ebben jelenik 
meg a legendás orfeum, valamint a hercegi 
palota és a szálloda enteriőrje. 
a mese egy reménytelennek látszó szere-
lemről szól. Edvin a délceg herceg, rajongá-
sig belehabarodik Szilviába, a pesti orfeum 
csillagába, aki nem takarékoskodik a bájjal és 
csillogással. Ám az arisztokrata család tagjai 
ellenzik ezt a rangon aluli liesont. a szülők 
mindent elkövetnek, hogy fiukat visszacsal-
ják Bécsbe. ott már a neki megfelelő leányzót 
trenírozzák, és Stázi kontesz készen is áll a 
hitvesi szerepre. még arról is gondoskodnak, 
hogy Vereczky Szilviának, a sanzonettnek 
egy New york-i szerződést intézzenek. Ám 

a szerelmesek érdekében is szövetkeznek 
néhányan. a kedves, bolondos Bóni gróf ösz-
szefog az orfeum főpincérével, miskával 
és az ikertestvér alfonzzal, aki éppen a lip-
pert-weilersheim-ház főkomornyikja. Csatla-
kozik hozzájuk feri bácsi, aki Bóni orfeumbéli 

barátja, így egy valódi kvartett dolgozik az 
igaz szerelem ügyén. feri bácsi még arra is 
képes, hogy leleplezze Edvin gróf édesany-
ját, akibe ő egyszer igen-igen beleszeretett.  
S akitől egyáltalán nem is áll távol az a bizo-
nyos csillogó, muzsikáló orfeum.

Kállay Bori - Anhilte
Hat éve játsszom anhilte szerepét a Budapesti 
operettszínházban. a Csárdáskirálynőben ala-
kított karakter volt az első, amit eljátszottam 
a teátrumban. Nagyon szeretem játszani, és 
különösen boldog vagyok, hogy ezt a változa-
tot van alkalmam előadni. Kerényi miklós Gábor 
igazgató, a darab rendezője maga írta át a sze-
repet – meséli. Ez „ziccer”-szerep, lubickolni le-
het benne. Kivételes öröm, hogy mindezt most 
Szegeden is megmutathatom.

Kállay Bori számára meghatározó a Szegedi 
Nemzeti Színházban történt indulása és az, hogy 
egy évad után már a Szabadtéri Játékokon is fel-
lépett. azt mondja, a rövid idő ellenére is jobbnál 
jobb szerepek találták meg Szegeden. Kivételes 
karrierkezdet volt az itt töltött egy évad. 
a Dóm téren Kodály Háry Jánosában léptem föl, 
ami idén is műsoron lesz a Szabadtérin. Szeged 
gyönyörű város, ahova mindig öröm visszatérni 

– mondja. 
a művésznő igazi szenvedélye a kertészkedés. Neki 
is van a Széchenyi téri tulipánfához hasonló fája.

„évekig nem nyílt ki, most virágzik. meg-meg-
simogatom, hogy még szebb legyen. a nö-
vényeknek lelke van, hosszú órákat töltök a 
muskátlikkal, jácintokkal, begóniákkal is. a 
konyhakertemben paradicsomot, paprikát, zel-
lert nevelek. micsoda élmény, ahogyan a pici 
magból egyszer csak kibújik az élet.”
a Csárdáskirálynőben fontos anya-szerep az 
övé, így ezt a kérdést sem kerültük meg a be-
szélgetéskor.

„anhilte mindent elkövet, hogy fia, Edvin herceg 
boldog legyen. Tűzön-vízen keresztül próbálja 
segíteni őt. magam is anya vagyok, tudom, min-
den édesanya ilyen. anhilte igyekezetét azon-
ban némi önzés is vezeti, hiszen a fia sikerei által 
ő is feljebb juthat.” a július 11-én és 12-én színre 
kerülő előadást a művésznő baráti társasága és 
férje, Vitray Tamás Kossuth- és prima primissi-
ma-díjas újságíró is megnézi majd.

Boncsér Gergely – 
Edvin herceg
Első főszerepemet a Szegedi Nemze-
ti Színházban, a Bohéméletben kaptam. 
a Szabadtérin is többször játszhattam, 
Szeged igazán kedves nekem. Nagyon szí-
vesen térek vissza, azzal együtt, hogy az 
operettszínházban pedig ez volt az első 
főszerepem. Nagy dolgok találkozása ez 
számomra, ezen a hatalmas színpadon. 
Sőt, a feleségemmel, Bordás Barbarával 
is ez volt az első közös darabunk. Régi, 
nagy kezdetek emlékét idézi ez a darab, 
és mégis új lesz! a Csárdáskirálynő örök 

siker, már, ha az ember jól csinálja. Ha az 
ember sikert akar csinálni, ezzel a darabbal 
kezd, ám nem mindegy, hogyan csinálja. 
az elődök magasra tették a mércét. mi-
nőségi tálalás szükséges, ez a kihívás és 
a feladat. maga a rendezés bizonyított, 
de előadásról előadásra meg kell újítani, 
talán ezért nehéz. Kerényi miklós Gábor, 
az igazgató ennek tudatában van, a ren-
dezésen is mindig igazít. lelkiismeretes 
és odaadó, szinte minden előadáson ott 
van a takarásban és tüzeli a színészeit. ha 
mást gondol már, akkor változtat. persze 
ennek nem mindig örülünk. De aztán be 
kell látnunk, hogy nekünk is szükségünk 
van a megújulásra, és ez a mi benső vilá-
gunkat is segíti.  

Dancs Annamari:
„a Budapesti operettszínházban arra tö-
rekszünk, hogy új, más színt adjunk az 
operett műfajának. Kero rendezéseinek 
ilyen tekintetben is mindig van újdonsá-
ga, izgalma, maisága, amitől más, frissebb 
lesz ez a nagy hagyományokkal rendelkező 
műfaj. más korban élünk, mint ötven év-
vel ezelőtt. azzal, hogy ezt megmutatjuk, 
sokkal igazabbak lesznek a szereplők, az 
érzések. Szerintem ez a műfaj is kedvelt 
a fiatalok körében. a társulatban sokan 
vannak, akik operettben és musicalben 
egyaránt játszanak, így a két műfaj rajon-
gótábora keveredik. én azt látom, hogy na-
gyon sok fiatal eljön operetteket is nézni 
a színházba, mert kíváncsi a műfajra, nem 
zárkóznak el tőle, sőt egyre nyitottabbak.”  
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Bordás Barbara – 
Vereczky Szilvia, 
sanzonett
az operettek nagyon összehozzák az embereket 
– mondja   Csárdáskirálynő főszerepét alakító 
Bordás Barbara, aki nemrégiben ment feleségl 
Boncsér Gergelyhez, aki a darabban Edvint alakít-
ja. Bár fischl  móniéknál a marica grófnő tette föl 
a pontot az i-re, nekünk pedig a Csárdáskirálynő 
volt akatalizátor, sem az életben, sem pedig sze-
repeink szerint ez a se veled, snélküled kapcsolat 
nem könnyű. Emberek, akik együtt is dolgoznak, 
szimpatikusak is, tetszenek is egymásnak, de 
vajon jól teszike, jót tesz-e a színpadi munkának, 
ha civilben is együtt vannak? örök huzavona egy 
ilyen kapcsolat, mint Szilviának és Edvinnek is. 
a maricában az egész első felvonás kell a sze-
relem kialakulásához, míg a Csárdáskirálynőben 
már az első jelenetben egy veszekedés közepébe 

csöppenünk. a primadonnának és a bonvivánnak 
mindig nehéz dolga van. Nem mondom, hogy 
hálátlan szerepek, inkább azt mondom, kevés-
bé érzik a közönségszeretetét az előadás alatt. 
persze, a darab végén, a tapsrendben aztán 
megkapja mindenki a megbecsülést és szere-
tet, ami továbbviszi az úton. ami szerelmünk, a 
mi drámánk áll a középpontban, de a közönség 
rögtön azokkal szimpatizál, akik segíteni, vagy 
akadályozni próbálják a szerelmeseket. mi úgy 
is hívjuk, a táncoskomikus és a szubrett párost, 
hogy, ők a Viccesék, akik elviszik a poénokat és 
a tapsokat. Jut azért nekünk is szép pillanat. én 
szubrett lelkű primadonnának tartom magam, ki 
is használok minden pillanatot, de nagyon meg 
kell dolgoznunk a közönség szeretetéért. érté-
kelik a szép dalokat, az „Emlékszel még…” címűt 
ebben a rendezésben egyenesen ováció kíséri, 
hiszen a szenvedélynek nem állhatnak ellent. 
Ha mi nem lennénk az egyik pillanatban felhőt-
lenül boldogok, a másikban nem pofozkodnánk, 
mindenki kevesebb lenne az előadásban. Ez egy 
ilyen társasjáték.
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Fischl Mónika –  
Vereczky Szilvia,  
sanzonett
Nagyon várja Szegedet az operettszínház társu-
lata, mert egy operettgálán kívül nem játszot-
tunk még ebben a műfajban. 2001. óta játsszuk 
Kerényi miklós Gábor rendezésében a Csárdás-
királynőt, és bejártuk vele a világot. a Szegedi 
előadás monumentalitásában lesz más, mint a 
kőszínházi. Rengeteg statisztával, táncossal és 
csak erre a két előadásra meghívott vendégmű-
vésszel lépünk fel. Itt lesz velük Szilágyi Tibor, 
forgács péter. a bonviván szerepét az én előa-
dásomban a musical világából átlátogató Dolhai 
attila fogja játszani július 12.-én este. a nagy 
teret kihasználva, a darab első világháborút idé-

ző hangulata miatt, egy hatalmas kétfejű sas 
uralja a színpadot. Ebben játszódik mindhárom 
felvonás, mindig kicsit másként. 
Szilvia szerepét Bordás Barbarával váltva 
éneklem. Ezt a szerepet zöbb száz előadás-
ban, több rendezésben itthon és külföldön 
játszottam. Egyik legjelentősebb Csárdá-
som a mörbischi seefestspielén volt nem-
zetközo szereposztásban. S ezért a szere-
pemért kaptam 2009-ben artisjust díjat.
Ebből az előadásból született CD pedig már 
túl van az aranylemezen.
 S ha egy kis magánéletet csempészhetek 
ide, akkor elmesélem, hogy 2001-ben a 
Csárdáskirálynő japán turnéján szerettünk 
egymásba férjemmel, Vadász Dániellel. ő 
az operettszínház bonvivánja és az opera-
ház magánénekese, s nem mellesleg, a ta-
valy létrejött Budavári palotakoncert egyik 
megálmodója és producere.
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Vágyom a szerepre, 
győzni szeretnék
Janza Kata játssza idén Scarlett O’Harát az Elfúj-
ta a szélben. Különös körülmények vezettek ah-
hoz, hogy a tavaly zseniálisan megformált Belle 
Watling karaktere után övé legyen a főszerep.

„amikor Kerényi miklós Gábor direktor és So-
mogyi Szilárd rendező behívtak az igazgató-
ságra, és csak annyit mondtak, hogy elveszik 
tőlem a szerepet, megijedtem. éreztem, hogy 
valami nem stimmel – meséli a meglepő be-
szélgetésről. Kero azzal érvelt, hogy nem játsz-

hatok egyik nap királynőt, vagyis Elisabeth-et, 
a következő nap pedig kurtizánt. Ez furcsa volt 
tőle, nem szokott ilyesmivel érvelni.”
amikor látták rajta, hogy kis híján elájul, elárul-
ták, hogy Belle helyett idén ő kapja Scarlett 
o’Hara karakterét a darabban. 
„Ez a bejelentés már egy egészen más lelkiál-
lapotban talált. Somogy Szilárd rendező úgy 
emlékezett a meglepetésemre, hogy hirtelen 
egy 20 éves csitrivé változtam a boldogságtól. 
Igazán büszke vagyok erre a pillanatra.
Úgy érzem, ez igazán nekem való feladat. Nem 
megcsinálni kell a szerepet, hanem egészen 
belebújni ebbe a nőalakba. Tavaly nagyon so-
kat segítettem Gubik petra kolléganőmnek. 
Többször beszélgettünk arról, hogyan is hasz-
nálja Scarlett az ő női fegyvertárát. amikor a 
színpadon volt, én a takarásban már elképzel-
tem, vajon hogyan oldanám meg én a szerepet. 
Nagyon érdekes, egy ennyiszer átélt színpadi 
előadás, sokszor látott szerepébe belépni. Ez 
más darabok esetében sosem fordult még elő 
velem. Ennek köszönhetően már most nagyon 
sokat tudok Scarlettről. Győzni szeretnék nyá-
ron, mert nagyon vágyom erre a szerepre.”

Somogyi Szilárd: 
„megújult formában érkezik az Elfújta a 
szél, hiszen a tavaly nyári Szabadtéri-be-
mutató óta volt egy kőszínházi bemuta-
tó, ami rengeteg változást hozott a darab 
életébe. Bekerültek új szerepek, illetve el-
búcsúztunk bizonyos szerepektől. például 
Suellen karaktere új lesz, és miatta megvál-
tozott mammy karaktere. Nádasi Veronika 
tavaly mammy-t játszotta, most Suellent, 
ez is nagyon izgalmas megoldás lesz. az 
egész előadás dramaturgiája, néhol a dalok 
sorrendje… – ez mind-mind megváltozott. 
azt merem mondani, hogy egy teljesen új 
előadást láthat a szegedi közönség, ahhoz 
képest, mint amit tavaly látott. a margaret 
mitchell alapítvány kérésére afro-amerikai 
színészek is kerültek a darabba.” 
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a tavalyi Szabadtéri évad legnagyobb sikere 
az Elfújta a szél című musical volt. Nem csoda 
hát, hogy a nézők visszatapsolták a világhírű 
love storyt. a rendező, Somogyi Szilárd sze-
rint, Scarlett visszatérése igazi meglepeté-
seket tartogat, tehát annak is érdemes újra 
megnéznie, aki tavaly már látta. 
az egyik érdekesség, hogy új karakterek jelen-
nek meg a tavaly nyári bemutatóhoz képest. 
Nem láthatta még a közönség Scarlett test-
vérét, valamint a komornyikot és a szolgálót, 
akik szintén helyet kaptak a történetben. 

a fesztivál-szereposztáshoz az idén csatla-
kozik Janza Kata, aki így újra Szabó p. Szil-
veszter partnere lesz a Dóm téren. ők ala-
kítják a főszereplő Scarlettet és Rhettet. 
Dolhai attila ebben az előadásban is szere-
pet kapott, ashley wilkes-t játssza majd. 
Belle watling szerepét Szulák andrea veszi 
át. pittypat néni idén lehoczky Zsuzsa lesz, 
a kegyetlen adószedőt pedig pintér Tibor 
alakítja. melanie Hamilton szerepét ezúttal 
muri Enikőre bízta a rendező, és új szerepben 
láthatjuk Serbán attilát.

Elfújta a szél – másodszor, másként



Az aurám bevonul  
a színpadra
Fékezhetetlen energia árad belőle, me-
lyet szerencsére nem tud a színpadon kívül 
hagyni. Idén nyáron a Dóm téren is berobban 
vele a színre. Az Elfújta a szélben Pittypat 
nénit alakító Lehoczky Zsuzsával beszélget-
tünk. Szó esett egy lelki társról is…

”Ha baj van, megyek és átölelem a derekát, 

ugyanis addig érek neki: Szabó p. Szilvesz-
terről van szó” – meséli érzelmekkel fűtött 
hangon, majd pajkos jókedvvel a hangjában 
hozzáteszi, nagyszerű színésznek és nem 
mellesleg, nagyon jóképű férfinak tartja. 
„Tisztelem benne, hogy példás családi életet 
él, hiszen ritka, hogy egy házaspár hosszú 
évek után is kézen fogva jár be a színházba. 
Szilveszter feleségével is jóban vagyok. Na-
gyon örültem, amikor megszületett a kislá-
nyuk, az esküvőjükre dalokkal is készültem” 
– meséli, majd jókedvűen részleteket trilláz a 
telefonba az esküvői dalból.
a barátságunk azon alapszik, hogy mindketten 
rendkívül empatikusak vagyunk. Ha fáj Szil-
veszter torka, ami egy énekes színésznél nem 
egyszerű helyzet, hát, engem is kitör a frász. 
Boldogság lesz visszatérni ide. a fesztivál 
monumentális nézőtere és színpada, a kü-
lönleges légkör, ami övezi, olyan varázslatos, 
hogy ha tehetségtelen lennék, akkor is fel 
tudnék nőni a nagyszerű feladathoz. 
az aurám velem együtt vonul be a színpad-
ra. Nem tudom elnyomni a fékezhetetlen-
ségemet. Hisztérikusabb lett velem a figu-
ra, aki állandóan a repülősót keresi, olyan 
zaklatott és érzelgős.
Szerintem ez a történet a nézők számára 
is nagy tanulság lehet. én is vallom, hogy 
a kompromisszumokkal sok minden meg-
oldható az életben.”

Serbán Attila pa-
cifista kiáltványa
Kirobbanó erejű dallal lopta be magát Serbán 
Attila tavaly a Dóm téri nézők szívébe az El-
fújta a szélben. Új szereplőkkel érkezik az 
előadás, őt viszont újra láthatjuk.

a teljes Dóm téri közönség egy emberként, két-
ségek nélkül tette volna le nem létező fegyve-
rét, amikor Serbán attila tavaly az Elfújta a szél 
egyik csúcspontjaként a mediterrán éjszakába 
zengte pacifista kiáltványát, vagyis az előadás 
egyik legszebb dalát. az „Emberek, jöjjetek” 
tomboló sikert aratott. Nem véletlen, hogy 
mennyire hatott a kirobbanó erejű dal, ami a há-
ború ellenében szól. a Tony fontaine szerepét 
alakító színész számára igazi kihívás a szerep. 
a darab elején szinte súlytalan vagyok a többi 
szereplőhöz képest – mondja Serbán attila. a 
báli jelenetben még csak a flörtölés érdekel, a 
háború lehetősége is csupán egy jó hecc a szá-
momra. amikor a fronton elveszítem a testvé-
remet, a kezdeti jókedvem is megtörik. Ekkor 
éneklem el ezt a pozitív, erőtől duzzadó dalt. 
Dramaturgiailag nem sok lehetőség van arra, 
hogy kibontsam a szerepet, ezért büszke va-
gyok arra, hogy az egyik legjobb dal az enyém.
Saját bevallása szerint abszolút tud azonosulni 
a karakterrel, mivel ő is energiát sugárzó sze-
mélyiség. az életben is gyakran volt már szük-
sége erre a tulajdonságra, és közeli barátainak 
is szívesen segít nehezebb élethelyzetekben. 
feke pali az egyik legjobb barátom, két-három-
hetente van lehetőségünk összejönni, ilyenkor 
számtalanszor lendítettem már át a kisebb-na-
gyobb gondokon. persze ő is ugyanezt teszi ve-
lem. Hiszen, ilyen dolog a barátság.
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Fontos a megbíz-
ható társ 
Két előadásban is szerepel idén a Dóm téren 
Dolhai Attila. A tavalyi nagy sikerű Elfújta a 
szél friss, fesztivál-szereposztásában Ash-
ley Wilkes karakterét alakítja. A felkérésről 
és a szerepről kérdeztük. 

Hosszas mérlegelés után döntött úgy hazánk 
egyik legnépszerűbb musical-sztárja, Dolhai 
attila, hogy tíz rendkívül sikeres év után el-
köszön a musical műfajától. Új irányt kíván 
adni karrierjének. utolsó új musical-szerepé-
ben éppen a Szegedi Szabadtérin lép fel.
„örültem a felkérésnek, mert hosszú évek 
óta minden nyáron fellépek a Dóm téri szín-
padon. Bár tavaly nem szerepeltem semmi-

ben, turistaként mégis ellátogattam a Tisza 
parti városba – mondja a népszerű énekes, 
színész. Ám nem volt felhőtlen a hangula-
tom, nagyon hiányzott a munka ezen a va-
rázslatos helyszínen. Idén két előadásban is 
láthatnak a nézők, így bepótolhatom az elő-
ző pihenő évemet.”
Szabó p. Szilveszterrel, régi kedves partne-
rével a társulatból, újra együtt szerepelhet 
a szegedi produkcióban. míg Dolhai attila a 
naiv szerelmest, az imádott nőért bármire 
képes ashley-t alakítja, addig színésztársa 
a nyers, szarkasztikus, megközelíthetetlen 
Rhett Butler bőrébe bújik.
„Vetélytársak leszünk, és ez izgalmas hely-
zet. próbálom majd úgy megformálni a saját 
szerepemet, hogy komoly ellenpontja legyek 
Rhettnek. így és ezzel is hangsúlyozva ket-
tőnk teljesen eltérő személyiségét. Úgy gon-
dolom, hiteles tudok lenni a szerepben, mert a 
magánéletemben is a legfontosabb számomra 
a megbízható, kitartó női társ. Egy olyan part-
ner, akivel minden körülmények közt számít-
hatunk egymásra.”
Dolhai attila azoknak is ajánlja az előadást, 
akik még nem ismerik a történetet, és azok-
nak is, akik már ezerszer olvasták a könyvet 
vagy látták a legendás filmet. 
„Számomra ugyanis az egyik legizgalmasabb 
az lesz a feladatban, hogy a mozgalmas cse-
lekmény áradó romantikáját, hogyan tudom 
majd közel három órában hitelesen, teljes va-
lójában eljuttatni a közönséghez.
Jó érzés, hogy újra Szegeden lehetek, és mi-
közben búcsúzom az Elfújta a széllel, úgy az 
operettel be is mutatkozom, hiszen ebben a 
műfajban a Szegedi Szabadtérin még nem 
játszottam. most a Csárdáskirálynőben van 
lehetőségem Edvinként jelen lenni, és szá-
momra új vizekre evezni.”

Haute coutour – 
magas szintű  
szabászat 

az exkluzív, magas szinten elkészített, 
egyedi ruhák megkülönböztetésére szol-
gáló francia kifejezést nyugodtan hasz-
nálhatjuk a Velich Rita tervezte jelme-
zekre. összesen ötszáz csodaszép ruhába 
bújnak az Elfújta a szél előadásban a sze-
replők. a címszerepben fellépő Scarlett-
nek például tizenkét fellépő ruhája van, 
többek közt a híres, zöld függönyruha is. 

az első felvonásban a klasszikus szabás-
vonalak jellemzőek, egy kis modern csa-
varral, energikusabb érzettel, mégis visz-
szaidézve azt a felejthetetlen látványt, 
ami a legendás film során belénk égett. 
a kosztümök stílusa folyamatosan válto-
zik, és a második felvonásra már modern 
ruhákban lesznek a szereplők, jelezve, 
hogy a háború után új világ köszönt be 
az életükbe. a báli jelenet színorgiája a 
szemet kényezteti, a drámai jelenetek-
ben pedig a súlyos bársonyok közvetítik 
a hangulatok hullámzását. a jelmezter-
vező, Velich Rita elképesztő aprólékos-
sággal és stílusérzékkel varázsolt haute 
couture világot a színpadra. 

Scarlett o'Hara története 1861-ben kez-
dődik, amikor egy tizenhat éves lány 
gondtalan, csupán szerelmi bonyodal-
maktól terhes életébe hirtelen belép az 
amerikai polgárháború. az észak és Dél 
között dúló háború, mindent megváltoz-
tat körülötte. mérhetetlen szegénységbe 
süllyed a család, így Scarlett egy csapásra 
felnőtt nővé érik. Napról napra vívja har-
cát a családi birtok, Tara megőrzéséért, 
és a puszta megélhetésért. pusztulás, 

újjáépítés, születés és halál körforgása 
kíséri végig az életét. Dacból kötött há-
zasságai rendre rossz véget érnek, de 
szerelmi kudarcai árán végül mégis meg-
adatik számára az újrakezdés lehetősége. 
margaret mitchell világhírű regénye alap-
ján, 1939-ben Victor fleming rendezésé-
ben forgattak nagysikerű filmet, amely 
később 10 oscar-díjat nyert az amerikai 
filmakadémia gáláján.

Muri Enikő –
Melanie Hamilton
melanie ebben a feldolgozásban olyan karakter, 
mint amilyen a filmben is volt: abszolút ked-
ves, abszolút megértő, aki mindenben támo-
gat másokat, mindig ott van Scarlett mellett, 
és mint egy mankó, próbálja segíteni őt szinte 
minden döntésében. Hiába furcsa a viszony 
kettejük közt, mégis annyira jó, hogy közben 
mégis csak egymásra számíthatnak. Hálás 
szerep melanié. Van a végén egy dal, amikor 
melanie éppen szülni készül, és megtudja, hogy 
a férje eltűnt. abban a dalban tudok egy kicsit 
önmagam lenni, egy kicsit erősebb karaktert 
alakítani. mindig várom ezt, mert ilyenkor ki-
csit ki tudom ereszteni a gőzt, és utána tudok 
annyira gyenge lenni a darab végéig, amilyet a 
történet megkövetel. Nagyon szeretem a sze-
relmes történeteket, és élvezem, hogy ebben 
a sztoriban van egy csavar. Nem happy enddel 
végződik. Ezekben a történetekben van a leg-
nagyobb kihívás színészileg is.  

Szabó P. Szilveszter 
– Rhett Butler
az előadás átváltozásainak első állomásaira 
már tavaly megérkeztünk, egyik hétről a má-
sikra. a kétszer két órás felvonásokból kellett 
ötven-hatvan percet komponálnunk. Hét dalom 
már eleve kiesett, de csak kettőt tanultam meg 
az elveszett nótákból. az új szereplőkkel más 
szólista magatartás élteti, alakítja az előadást. 
Janza, Szulák, Dolhai, igazán nyerő csapat, s a 
többiek is. így nem is valódi visszatérés az idei 
előadás, hanem megint egy új produkció. Igazi 
erő költözött a háromszögekbe. az új szerep-
lőkkel több, mint másfél évtized után már olyan 
a kémiánk, hogy szavak nélkül is értjük egy-
mást. Tudjuk a felszínt, ismerjük a mélysége-
ket, minden gazdagabb, indokoltabb, élőbb lett. 
Velük minden evidenssé válik, értjük egymást. 
Egyszerűen, jó így nekünk együtt játszani.
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 Miért vállalta el ezt a szerepet? Nem me-
rem azt hinni, hogy ismerte a fesztivált ko-
rábbról, bár mi nagyon büszkék vagyunk rá.

őszintén szólva, nem tudtam, hogy ilyen hatal-
mas ez a fesztivál. a helyszín monumentalitá-
sa vonzott. Emellett pedig az is, hogy nagyon 
szeretem Háry János történetét. Nagyszerű 
történet ez Kodály Zoltántól. a magyarok iden-
titáskereséséről szól, amit remek témának tar-
tok. Háry olyan, mint a cseheknek a Svejk. Sze-
retem a zenéjét, az operát, a folklórt. Egyébként 
nagyon jó emlékeim vannak magyarországról, 
hiszen többször jártam és dolgoztam már itt. a 
fesztiválról annyit tudok, hogy 250-300 ember 
is a színpadon van egyszerre az előadásokban, 
ez elképesztő. Sajnos a várost nem ismerem, 
elnézést ezért, de megígérem, hogy felfedezem. 

az viszont már most látszik, hogy mindenki, aki 
ezen a projekten dolgozik, nagyon profi. örülök, 
hogy egy lehetek közülük. 

 A Háry János fő mondanivalója, hogy mi-
lyenek a magyarok. Ön mit gondol a magyar 
emberekről? 
éltem magyarországon 1988-ban és 89-ben, 
mert öt hónapig forgattunk itt. Jól ismerem 
Egert, Szilvásváradot, Budapestet. lenyűgöz 
a Balaton, szeretem a magyar borokat, min-
den borvidék gyönyörű itt. Emlékszem, hogy 
amikor idejöttem, azt éreztem, mindennek 
nagyszerű íze van – az ételnek, a pálinkának. 
Itt forgattuk később a Napóleont is. magya-
rok és németek voltak a producerek. monu-
mentális film volt, négy csatajelenetet is le-
forgattunk. az asterix és obelix miatt pedig 

később két hónapot töltöttem az országban. 
Bár nem értem a nyelvet, azt elmondhatom, 
hogy a magyarok nagyszerűen dolgoznak, 
ami kivételes tulajdonság. a magyar embere-
ket nagyon szeretem. a nők gyönyörűek.

 Korábban, egy francia produkcióban már 
volt alkalma Háry Jánost játszani. Pontosan 
ismeri a darabot. Mit gondol benne Napóle-
on karakteréről? 
Napóleon nagyon jó karakter lesz attila ren-
dezésében. összességében az egész koncep-
ció zseniális. olyan lesz, mint egy képregény. 
Napóleon nem egy szimpatikus személyiség, 
persze. a karaktere inkább karikatúra, olyan, 
mint obelix-é. Nagyon vicces jellem, de én 
szeretek ilyen szerepeket játszani. Háry János 
a darab hőse, akkor is, ha tudjuk, hogy nem 
mond igazat. a darab mégis olyan, mint egy 
tündérmese. Nagyon szeretem Kodály fantá-
ziáját, mert erőt ad a magyaroknak. Nem baj, 
ha tündérmesében élünk, mert muszáj vala-
miben hinni, hogy az később valósággá váljon.
 

 Háry nagyon ügyes abban, hogy felnagyít-
sa a történeteket. Ön is hajlamos rá, hogy tú-
lozzon? Olyan jó mesélő, mint Háry? 
Igen, Háry János nagy mesélő. De szükségünk 
van arra, hogy meséket halljunk. mert a fel-
nőttek világa nagyon szomorú. Ráadásul Háry 
fantáziája agyafúrttá is teszi őt. 

 Ön is nagy fantáziával rendelkezik?
Természetesen… 

fá

„Szeretek vicces 

karaktereket játszani.” 
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Kodály Zoltán 

HÁRY JÁNOS 
daljáték két részben

Háry János
Öreg Háry

Örzse
Mária Lujza

Ebelasztin
Császárné

Császár/Burkus silbak
Napóleon

Marci bácsi
Magyar silbak

Krucifix
Diák/Székely zsoldos

Pór
Bíró/Francia generális

Melusina

Homonnay Zsolt
Király Levente
Bordás Barbara
Bucsi Annamária
Gálvölgyi János
Kalocsai Zsuzsa 
Bodrogi Gyula
Gerard Depardieu
Bede Fazekas Csaba
Szabó Győző
Vasvári Csaba
Zayzon Zsolt
Gáspárik Attila
Szőcs Artur
Märcz Fruzsina

Díszlettervező
Cziegler Balázs

Jelmeztervező
Tihanyi Ildi

szövegét írta: Paulini Béla és Harsányi Zsolt

Közreműködik a Szegedi Kortárs Balett, Szegedi Nemzeti Színház Tánckara, 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Szegedi Szabadtéri Játékok Énekkara

és a Szeged Táncegyüttes gyermekcsoportja

Zenei munkatársak
Leszkovszki-Tóth Éva, Leszkovszki Albin

Súgó
Sütő Anikó

Ügyelők
Sipos Richárd, Czene Zoltán

Karigazgató
Kovács Kornélia

Zenei rendező
Kéringer László

Rendezőasszisztens
Müller Zsófia

Dramaturg
Ari-Nagy Barbara

A rendező munkatársa
Kovács Krisztián

Koreográfus
Juronics Tamás

Karmester- zenei vezető
Silló István

Rendező
Béres Attila

Gérard Depardieu Napóleon szerepébe bújik a Háry-ban



Homonnay Zsolt – 
Háry János
épp a korrepetítorhoz megyek, amikor beszél-
getünk. Szeretek készen lenni az énekes szere-
pekkel, mire színpadra kerülünk. most még az 
olvasópróba előtt vagyunk, de már dolgozunk. 
Szeretek bizonyos szintig előre készülni, aztán 

úgyis nyitottnak kell lennünk arra, ami a szín-
padon következik. arra, hogy mit akar a rende-
ző, hogy milyen hatással vagyunk egymásra. 
láttam, hallottam már sok Háry‒előadást. 
Nagyon szép és tiszta zene. megdöbbentett, 
hogy mennyire letisztult Kodály világa. Népda-
lok, nagyzenekari, operai kifejezéssel, s mégis 
a tiszta forrás! Katartikus élmény. Nekem még 
az is külön munkát jelent, hogy én inkább ten-
or vagyok, míg a mű inkább a baritont kívánja. 
Ezt a két világot kell hát összeegyeztetnem. Ez 
inkább technika kérdése, de erős még a prózai 
rész is. Ezt külön szeretem, ha egy darabban 
ötvöződik a két világ, vagy egyenértékűek, sőt, 
még a melodramatikus rész is erős. minden 
népnek megvan a maga Háryja. Elhiszi, átéli, 
amit mond. Elkapja a hév. amiről beszél, az 
persze nem úgy, nem ott, nem akkor történt, 
ám a mesében minden feloldódik, és egy másik 
valósággá válik. és, igen. Háry Jánosban ott a 
hősiesség. Sőt, ö egy szuperhős, aki segít el-
képzelni, és megeleveníteni egy másik világot, 
amely akár a miénk is lehetne.

b-f

fotók: Szabadtéri

Bodrogi Gyula – 
Ferenc császár/
Burkus silbak
Először csinálom életemben, hogy Csá-
szár is vagyok, meg Burkus is. De Bur-
kusokból ritkán szokott Császár lenni, 
fordítva már inkább előfordul. mert, ha 
lebukik, akkor a Burkusoknál köt ki. én 
csak a prózával törődöm majd, de a töb-
biek sokat énekelhetnek. aztán az is rit-
ka, hogy két Nemzet Színésze lesz egy 
színpadon, és ráadásul még egy francia 
barátunk is van. Egy igazi, francia Na-
póleon, aki még magyarul sem tud. Neki 
persze a művészet mellé jut tolmács is. 
éppen a próbák előtt vagyunk, de Béres 
attila nagyon ért ahhoz, hogy a nagy for-
mákat pikk-pakk összerántsa. az éneke-
sek meg úgyis tudják már a szólamaikat. 
még nem tudom, hogy nevethetnek-e 
rajtam a nézők, azt viszont nagyon sze-
retem, ha négyezer emberrel kell far-
kasszemet néznem. akkor aztán, tőlem, 
nevethetnek is!

A jelmez: 
Tihanyi Ildi tavaly a leányvásár papírjelmezei-
vel, kreatív iróniájával és játékos ötletességével 
lopta be magát a Dóm téri nézők szívébe. Idén 
a Háry János jelmezeinek elkészítésére kérte őt 
fel a Játékok. mivel a rendező egyik fő szándéka 
az volt, hogy túlzásokkal, rajzfilmszerűséggel 
hangsúlyozza Háry János mesés történetét, a 
jelmezeket is ebben a szellemben tervezte meg 
a fiatal alkotó. a huszárok bajsza óriási lesz, Na-
póleon emblematikus kalapja és az alóla kikandi-
káló haj mérete szintén túlzásokba esik. az orosz 
határőrök fagyott matrjoska babaként pördül-
nek a színre, Háry János szuperhősként, egészen 
konkrétan Supermanre hangolt huszárjelmezben 
repül át a színpadon. az előadás egyik legszebb 
jelenetében örzse lírai különlegességgel szabadul 
meg egyik meghatározó öltözetétől. Tihanyi Ildi 
fantáziája egyedülálló, nem hagyta hidegen ez 
Gérard Depardieu-t sem, aki nem győzte dicsérni 
a terveket. Nagyon tetszett neki a Superman-jel-
mez, illetve Napóleon karikatúrája is.  

Béres Attila  
rendező:
„Ez a mű mélyen rólunk, magyarokról szól. a 
zene nagyon mélyen magyar, nagyon zsigeri. 
a koncepció kialakításakor rögtön eldöntöttük, 
hogy a hazugság nem lehet Háry sajátja. Nem 
az a lényeg, hogy Háry azt hazudja például, hogy 
megküzd Napóleonnal vagy megmenti a csá-
szár lányát. a történetek átélhetővé tétele Háry 
sajátja. a rendkívül kínkeserves magyar törté-
nelmet próbálja átélhetővé tenni azzal, hogy 
felnagyítja azt. a kisember attól tud tovább élni, 
akkor van értelme a létezésének, ha úgy érzi, 
valami nagy történetnek lesz a részese. a mi 
előadásunk nem a hazugságokról szól, hanem a 
túlzásokról. a mesés jelleget maximálisan sze-
rettük volna kihangsúlyozni, sőt felnagyítani. 
én nagyon szeretem ezt a mesét: a szürreális 

világát egy rajzfilmszerű elemeléssel tesszük 
egyértelművé. Ezért kell például a nyitóképnek 
nagyon kontrasztosnak lennie az előadás többi 
jelenetével. az elején egy szürke, magányos, 
egynemű világba csöppenünk, ebbe a világba 
tör be hirtelen a mese. az eredeti történet a 
nagyabonyi kocsmában kezdődik: a kocsma az 
egyik olyan közösségi tér, ahol az emberek be-
szélgetnek egymással, ahol segítenek egymás-
nak túlélni az életet. mi úgy gondoltuk, ma már 
mások ezek a közösségi terek, így egy speciális 
térbe helyeztük a szereplőket. Négy ember talál-
kozik, ultiznak, ők a mai kisemberek – nem tud-
juk kicsodák, de érezzük, hogy valamiféle csoda 
kötődik hozzájuk. a kártya-motívum végigkíséri 
az előadást: Cziegler Balázs díszlettervező kollé-
gámmal sikerült egy meghatározó, emlékezetes 
látványt megalkotni. Vannak a darabban olyan 
elemek, amelyek miatt könnyen lehetne aktua-
lizálni, utalgatni a mára, de Kodály műve ennél 
sokkal mélyebb és sokkal gazdagabb.” 

A díszlet: 
Cziegler Balázs díszlettervező különleges lát-
ványvilággal debütál a Dóm téri színpadon. 
Számos meghatározó díszlet készült már a 
Szabadtéri-előadásokhoz, így például tavaly a 
leányvásár operett-produkció játszódott egy ha-
talmas hajótesten, vagy évek múltán is azonnal 
beugrik a nézőknek a marica grófnő, ha az óriási 
piros lakkcipő kerül említésre. a tervező és Béres 
attila felismerte, hogy egy nagyméretű jellel, 
csak arra az előadásra jellemző, szimbolikus lát-
ványelemmel tehetik felejthetetlenné a 2014-es 
Háry Jánost. a Kodály-mű látványvilágát éppen 
ezért egy hatalmas kártyavár határozza meg, 
mely tetszés szerint tud utalni sok mindenre – 
akár egy csata során használatos terepasztalra 
is. a magyar kártya lapjait idéző monstrumok 
mindegyike 2,5x2,5 méteres, a kártyavár így lesz 
12 méter magas és 16 méter széles. az alkotók a 
pakli ismert motívumait is beépítik a rendezésbe.   
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Mamma Mia! – a világon először non-replica változatban Szegeden

2014 musical szenzációja első alkalommal a 
Szegedi Szabadtérin látható, a mamma mia! 
című aBBa-musical, a madách Színház előa-
dása. a darab az ősbemutató óta most először 
kerül színre non-replica változatban, vagyis 
saját rendezői koncepcióval. az eredeti pro-
dukció a londoni west Enden és a New york-i 
Broadway-n is hatalmas sikerrel fut 1999. óta, 
2008-ban pedig közönségkedvenc film ké-
szült belőle. Világszerte közel 180 városban, 
több mint 54 millió néző előtt játszották már 
az aBBa 24 slágerét felvonultató darabot. El-
hangzik benne többek közt a „Dancing Queen”, 

a „Knowing me Knowing you”, a „Super Trou-
per” és természetesen a „mamma mia!” is. 

a Johnson-andersson-ulvaeus szerzőhármas 
által jegyzett szuperprodukció szereposztása 
castingon alakult ki. Több mint háromszázan je-
lentkeztek a felhívásra, amelyen a főszereplőket: 
Donnát, Sophie-t és Sam-et, valamint a musical 
vezető szereplőit kereste Szirtes Tamás rendező. 
Ennek eredményeképpen Szegeden Donnát Ko-
váts Kriszta játssza, Sam-et pedig Sasvári Sán-
dor. Donna barátnőit Détár Enikő és Sáfár móni-
ka keltik életre, a másik két apajelölt Szerednyey 

Béla és molnár lászló lesz. Sophie-t Simon Bog-
lárka, Sky-t Sánta lászló formálja meg.
 
a produkció minden aspektusból óriási fela-
dat: a dalszövegeket is lefordították. a ha-
zai közönség most először magyar nyelven 
hallhatja a legendás popslágereket. Bárány 
ferenc több nagy sikerű madách-előadás szö-
vegét is átültette már magyar nyelvre, remek 
érzéke van a zenés darabokhoz. munkatársa 
most puller István volt,  aki a fiatalabb gene-
ráció tagjaként a mai kor nyelvét, a fiatalok 
szlengjét tudta belecsempészni a szövegekbe.

Kováts Kriszta – 
Donnan Sheridan:
láttam a filmet, és nagyon-nagyon sze-
rettem. az aBBa hatalmas kedvencem 
volt mindig is, mint régi kórustag, szere-
tek szólamban énekelni, úgyhogy nekem 
az aBBa a szívem csücske. Nagyon igé-
nyesen és szinte mérnöki pontossággal 
vannak megírva ezek a vokálok. Egyfelől 
örökzöldek a dalok, másfelől a retro élet-
érzést is közvetítik. az én generációmnak 

sokat jelent, a fiataloknak pedig talán a 
film miatt fontos. Isteni érzés eljátszani 
Donna szerepét, már a próbákat is nagyon 
élvezem, és nem titkolom, hogy óriási 
megtiszteltetés és számomra a nagy visz-
szatérés lehetősége is. Többen kérdezték, 
hogy miért nem eredeti nyelven énekeljük 
a dalokat. Hát azért nem, mert a darab-
ban a dalok továbbviszik a cselekményt, 
elmondják a történetet, tehát a mamma 
mia! nem egy popkoncert, hanem egy 
színdarab, ahol a dalok mindegyikének 
megvan a dramaturgiai funkciója.

M a M M a M i a ! :  20 1 4 .  au g u s Z t u s 1 5 . ,  16 . ,  1 7. ,  1 9. ,  20 . ,  2 2 . ,  2 3 . 

27

ZENE ÉS DALSZÖVEG

BENNY ANDERSSON
BJÖRN ULVAEUS

A „MAMMA MIA!” ELŐADÁSÁT A MUSIC THEATRE INTERNATIONAL-LEL (MTI) KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS TESZI LEHETŐVÉ, 
421 WEST 54TH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10019 – TEL.: (1)212 541 4684, WWW.MTISHOWS.COM

VALAMINT NÉHÁNY DALBAN STIG ANDERSON

FORDÍTOTTA: BÁRÁNY FERENC ÉS PULLER ISTVÁN

MUSICAL KÉT RÉSZBEN

DONNA SHERIDAN – KOVÁTS KRISZTA
SAM CARMICHAEL – SASVÁRI SÁNDOR
SOPHIE SHERIDAN – SIMON BOGLÁRKA

ROSIE – SÁFÁR MÓNIKA
BILL AUSTIN – SZEREDNYEY BÉLA

TANYA – DÉTÁR ENIKŐ
HARRY BRIGHT – MOLNÁR LÁSZLÓ

SKY – SÁNTA LÁSZLÓ
LISA – LAPIS ERIKA 

ALI – FOKI VERONIKA
PEPPER – EKANEM BÁLINT

EDDIE – BERÉNYI DÁVID

VALAMINT
BARANYAI ANNAMÁRIA, BARÁT ATTILA, KECSKÉS TÍMEA, MEZŐ ZOLTÁN, NAGY ATTILA, 

SÁNDOR DÁVID, SÁRI ÉVA, SZENTIRMAI ZSOLT, WÉGNER JUDIT ÉS SÁRKÖZI GYULA TÁNCMŰVÉSZ
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Szirtes Tamás,  
rendező: 
fantasztikus darab a mamma mia!. Sok 
előadást rendeztem életemben, de talán 
zenés műfajban ennél koherensebb, ér-
zelmesebb, helyesebb történettel nem 
találkoztam. Nagyon élvezzük mindany-
nyian a munkát. a non-replica feldolgozás 
azt jelenti, hogy az ember nem használhat 
semmit az eredeti színházi produkcióból, 
megkapja a szövegkönyvet és a zenét, és 
onnantól a teljes színházi teremtés az al-
kotócsapaté. Nagyon nehéz, de gyönyörű 
feladat. abból a szempontból is fantaszti-
kus mű, hogy az a huszonnégy aBBa-slá-
ger, ami elhangzik benne, és amit az egész 
világ ismer, ki tud adni egy olyan történe-
tet, amelyben ezek a dalok pontosan úgy 

hatnak, mintha ide, erre a célra írták volna 
őket. Tökéletesen követik a dramaturgiát. 
a történet az emberi léleknek olyan érzel-
mi szálait érinti meg, amelyek általánosak, 
mindannyiunk életének meghatározó, nagy 
érzelmei: a nagy szerelmekről, az újrakez-
désről és a szülő-gyerek viszonyról szól. 
Szegedről őrzök egy diákkori emléket, ami-
kor Gábor miklós játszotta a Hamletet, és 
egyedül állt a színpadon, monológot mon-
dott, mégis azt gondoltam, hogy tele van 
a Dóm tér költészettel, színészettel és 
színházi varázzsal. pedig egy szál ember 
mondta a magáét a színpadon. azt gondo-
lom, hogy a mamma mia! is hasonlóan fog 
hatni. Két nagy kedvenc aBBa-dalom van, 
a Slipping through my fingers, magyarul 
ezt úgy fordítottuk, hogy lepereg az idő, 
és a winner takes it all, amit Tiéd a győze-
lemnek fordítottunk.   
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A beszélgetéseket a Városi Tv Szeged készítette.

Sasvári Sándor – 
Sam Carmichael: 
odavagyok az aBBa-ért, fantasztikus 
zene, a világon mindenkit rabul ejt – Svéd-
országtól Honoluluig, amszterdamtól 
az antarktiszig. minden számot kívülről 
fújunk mi is, és szerintem a közönség is. 
profi zenékről van szó, amelyek megérin-
tik az ember lelkét. Nekem is rengeteg aB-
Ba-lemezem van otthon, a gyerekeimmel 

már kicsi korukban megismertettem az 
együttest. megkerülhetetlenek a zenei pa-
lettán. a zenéket, a szereposztást, a ren-
dezést és a díszletet ismerve fergeteges 
előadás lesz. Készüljön fel mindenki, ha-
nyatt fognak esni! Szirtes Tamás rendező-
vel kitűnő hangulatban telnek a próbák. én 
pedig nagyon örülök, hogy a tavalyi fan-
tom-koncert után most is egy világsikerrel 
térek vissza Szegedre, hiszen a város és a 
Szabadtéri Játékok közönsége régi kedves 
ismerősöm, sok-sok szép emlék fűz hozzá. 

Modern retró = ABBA 
Több mint öt hónappal a bemutató előtt 
már gőzerővel készült a madách Színház 
társulata a mamma mia!-musicalre. a ko-
reográfus Tihanyi Ákos dolga volt majdnem 
a legnehezebb az összes alkotó közül. Úgy 
kellett betanítania a koreográfiát, hogy dí-
szlet még csak makettben, jelmez csak ter-
vekben létezett, mégis a majdani színpadi 

térhez kellett idomulnia a táncoknak is. 
mivel a korszak és a zenei stílus meghatá-
rozó, muszáj autentikusnak lenni, de Tiha-
nyi Ákos szeretett volna belecsempészni 
valami olyat is, ami a mai korra jellemző.  
a koreográfusra jellemző, hogy a hagyo-
mányos stílusokat a váratlannal ötvözi. 
a mamma mia! mozgásvilága ezért olyan 
lesz, mint a modern retró. Ennek köszön-
hető, hogy remélhetőleg a közönség nem 
érzi majd avíttnak, divatjamúltnak a da-

rab mozgásvilágát, így minden korosztály 
számára vonzó lesz. 
Tihanyi Ákos nem először készít már ko-
reográfiát világsikerű musical non-replica 
változatához, amely minden esetben nagy 
kihívás, hiszen az előírás szerint teljesen 
mást kell csinálni, mint az eredeti válto-
zat alkotói. a mamma mia! esetében kü-
lön izgalom a koreográfus számára, hogy 
a Valahol Európában produkció után újra a 
Dóm téren dolgozhat. 

Détár Enikő –  
Tanya:
Gyerekkorom óta szeretem az aBBa-t, 
sokat táncoltam annak idején a zenéjük-
re. Hogy ebből született egy musical, azt 
édesanyámtól és a szintén amerikában 
élő rokonaimtól hallottam, akik látták 
többször. Természetesen megnéztem a 

mozifilmet is. Nem volt kérdés, amikor 
hívtak a meghallgatásra, hogy jövök, és 
persze nagyon boldog vagyok, hogy végül 
be is kerültem a produkcióba. ami azo-
nos bennünk Tanyaval, az az önirónia és 
az életigenlés, az élet szeretete. Nagyon 
kemény próbaidőszakot élünk, reggel 
tíztől este hétig dolgozunk, de a csapat 
rendkívül jókedvű, és ez most egyáltalán 
nem pr-szöveg. Tényleg nagyon szeretjük 
egymást és a darabot, szerintem ettől az 
előadás is még jobb lesz.

Molnár László – 
Harry Bright:
Gyerekkorom óta imádom ezt a zenét. pont 
az a korosztály vagyok, amelyik ezen nőtt 
fel, minden dalt kívülről fújok. Nagyon jól 
érzem magam a szerepemben is, és ebben 
a produkcióban is. Bár most játszom elő-
ször a madách Színházban, annyira helye-
sen és kedvesen fogadtak, hogy attól le 
vagyok nyűgözve. Igazi mamma mia!-ra-
jongó vagyok, a filmet is láttam, itthon 

a turnéváltozatot is, és New york-ban az 
előadást is. Elfogultság nélkül állíthatom, 
hogy fölül fogjuk múlni az eredeti verziót. 
Úgy állnak a csillagok, és a rendező, Szir-
tes Tamás is nagyon pontosan tudja, hogy 
mit akar. lenyűgöző a Dóm téren játszani 
és rendezni is. az, hogy az ember kiáll egy 
4000 fős nézőtér elé, egy 38 méteres szín-
padra, elvarázsol. Egyébként is fantaszti-
kus hangulata van Szegednek nyáron. azt 
szoktam mondani, hogy Szegeden játszani 
olyan, mint egy nyaralás, és persze közben 
hihetetlen szakmai kihívás.  

Sáfár Mónika – 
Rosie:
Imádom az aBBa-t, mint mindenki. Imád-
tam gyerekkoromban is, amikor még nem 
tanultunk angolul, és mindenféle zagyva 
szöveget költöttünk rá. Ezek az emlékek 
a mai napig előttem vannak. a kollégákkal 
alig várjuk a bemutatót. a finálé például 
olyan fergeteges, hogy mindenkinek fut-
kos a hátán a hideg. láttam a filmet, és 

már akkor is azt gondoltam, hogy ez a Ro-
sie nevű szerep állna nekem nagyon jól, ez 
az én figurám. akik látták az eredeti előa-
dást, azt mondják, hogy sokkal jobb, mint 
a film. mivel ez egy non-replica változat 
lesz, az benne a különleges, hogy a rende-
ző elengedheti a fantáziáját. ahogyan az 
operaház fantomjának magyar verziójáról 
azt mondják, hogy ilyen jól nem játsszák 
egy országban sem, úgy azt reméljük, hogy 
majd erről is ez lesz az általános vélemény.    

Szerednyey Béla – 
Bill Austin:
Ha az aBBa-ra gondolok, az egész fiatal-
korom eszembe jut. 1976, Balatonkenese, a 
Rózsabokor nevű diszkó…, folyamatosan 
ezekre a számokra ugráltunk, hadonásztunk, 

táncoltunk. Szóval egy őrült, fiatal nyár 
képe rémlik fel. a bemutató után közvetle-
nül talán a tizenötödik előadást láthattam 
londonban, és akkor is elementáris volt az 
az érzéshalmaz, ami hirtelen megtámadott. 
ahogy az operaház fantomja bemutatója-
kor londonban, most is pontosan tudtam, 
hogy melyik szerepet játszhatnám én. 

Simon Boglárka – 
Sophie Sheridan: 
Először a filmet láttam, ami szerintem fan-
tasztikus volt, nagyon tetszett. aztán na-
gyon kíváncsi lettem a Broadway-előadásra, 
amiből a youtube-on néztem részleteket. So-
phie-t játszom, Donna lányát,   aki az egész 
történet konfliktusát előidézi, majd alakítja. 
Sophie ugyanis férjhez menni készül, és sze-
retné, ha a sosem látott apja vezetné oltárhoz, 
ám az édesanyja naplójából arra a következte-

tésre jut, hogy három férfi is esélyes az apa-
szerepre, így mindhármukat meghívja. Nagy 
kihívás és fantasztikus ajándék Sophie-t ját-
szani, hiszen egy csodálatos főszerep, remek 
dalokkal, megindító érzelmekkel és fantasz-
tikus kollégákkal. Szerintem minden fiatal 
színésznő álomszerepe, és persze nem tudok 
eléggé hálás lenni azért, hogy én játszhatom 
Sophie-t Szegeden és a madách Színházban is. 
Nem mellékesen tavaly, az István a király sze-
gedi előadásain – ha lehet így mondani - már 
megfertőzött a Dóm tér atmoszférája, és na-
gyon vágytam visszatérni.

Sánta László – 
Sky:
az aBBa 40 éve nyerte meg az Eurovíziós 
Dalfesztivált, és azóta újra és újra divat-
ba jött, így persze engem is megfertőzött 
már a zenéjük. a mamma mia! musical és 
film pedig az én korosztályomnak, sőt, a 
nálam fiatalabbaknak is kedvencük, így 
nem kérdés, hogy amikor megtudtam, 

hogy a madách Színház castingot hirdet, 
azonnal elkezdtem a felkészülést! Sky sze-
repe közel áll hozzám, tiszta, őszinte fiú, 
szereti az életet, és persze nagyon szereti 
Sophie-t, annyira, hogy össze is házasodna 
vele, bár maga a házasság még kicsit kora-
inak tűnik számára. a darab története na-
gyon emberközeli, ami bármikor, bárkivel 
megtörténhet. pont ezért fogja szeretni 
mindenki, 0-99 éves korig, és azon túl is.
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Örömzenélés a ligetben
Idén a Mrs. Columbo a házigazda Storyville 
Jazz Band vendége az Újszegedi Szabadtéri 
Színpadon hagyományosan megrendezett 
SzegeDixie Gálán, augusztus 3-án 19 órától. 

Kihagyhatatlan program az Újszegedi Sza-
badtéri Színpad műsoráról a Szegedixie Gála, 
mely rendre megtáncoltatja a jazz és a swing 
szerelmeseit. őrjítő, pörgős ritmusok rázzák 
fel ilyenkor az egyébként illedelmes színhá-
zi közönséget. ahogyan a korábbi években, 

úgy idén is a Storyville Jazz Band a rendez-
vény házigazdája. „Idén két részes koncertet 
hallhat a közönség. a Storyville Jazz Band 
vendége most is többek közt frankie látó 
lesz – mondja Háló pál, a zenekar vezetője. 
– Idén leginkább a swing irányába tereljük a 
műsort. Három-négy új dalt is hallhat majd 
a közönség, és előadunk modernebb jazz-fel-
dolgozásokat is. Egy különleges Ella fitzge-
rald-feldolgozás is hallható lesz. a pörgős 
hangulat garantált.” 
az est vendége a mrs. Columbo női zenekar 
lesz, amely egyre népszerűbb a hazai köny-
nyűzenei életben. az együttes frontembere 
Galambos Dorina, aki évekkel ezelőtt a meg-
asztárban hívta fel a figyelmet különleges 

tehetségére. a zenekar könnyed, vidám, 
bohókás, mégis igényes, játékos és kreatív. 
a rögtönzött zene világából indulnak ki, az 
általuk játszott dallamok a nem zeneértő 
fül számára is ismerősek, hiszen nagyrészt 
ismert dalokat formálnak saját képükre. az 
utóbbi időben azonban saját számaik is ké-
szülnek. Stílusuk ötvözi a jazz, a klasszikus 
zene, a rock és minden, a zenekar számára 
kedves műfaj sajátosságait. Első lemezük 
2012 februárjában jelent meg (re)make up 
címmel, mellyel „az év hazai jazz albuma” 
kategóriában fonogram díjat nyertek. 
a dixie-éjszaka végén a két zenekar összeáll 
egy kis közös muzsikálásra, hogy igazi öröm-
zenéléssel örvendeztesse meg a közönséget. 

a j á n d é k ko n c E r t:  20 1 4 .  j ú l i u s 2 2 .
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Az idei évadban bizony, a női nézők lelkét ké-
nyeztetik a Dóm téri előadások ellenállhatat-
lan férfihősei. Érdemes választani közülük, és 
Szegeden lehetőség lesz a több estés kalan-
dokra is. Szórakozva és eltévelyedések nélkül!

minden nő más típusú férfira vágyik: legyen 
érzékeny, vad temperamentumú, extra-
vagáns, elhivatott, klasszikus gentleman, 
vagy éppen kedvünkre formálható hőssze-
relmes. a Szegedi Szabadtéri Játékok idei 
műsorában minden hölgynéző megtalálhat-
ja álmai változatát. 
a Zorba, a görög táncelőadás címszereplő-
je igazi mediterrán hódító, lelkét áthatja a 
legyűrhetetlen életöröm, a minden nehéz-
ségen felülkerekedni kívánó optimizmus. 
pátkai Balázs, a Győri Balett sármos táncosa 
alakítja a görög csábítót. 
a Csárdáskirálynő operett bonvivánja, Edvin 
herceg magas rangú dalia, a mama kedven-
ce. az igaz szerelem elnyeréséért azonban, 
mégis makacs kitartással vágyik kitörni eb-
ből a kötelékből. ugyanebben az előadásban 
ott van Bóni gróf is, vele sosem unalmas az 
élet. a lehengerlő tréfák mestere, az élet ne-
hézségein vidáman táncol át. Edvint Dolhai 
attila és Boncsér Gergely játssza a Dóm té-
ren, míg a két Bóni Kerényi miklós máté és 
Szabó Dávid lesz. 

Sokan vágynak titkon egy szívet tépő, örök, 
ám teljességében beteljesületlen szerelemre 
– ahogyan az a lányregényekben is írva van. 
az Elfújta a szél musical Rhett Butlere kiváló 
választás, ha hullámzóan szenvedélyes ér-
zelmekre vágyunk. a fess, férfiasan jóképű, 
érett lelki világú karakter ellenállhatatlan, 
Szabó p. Szilveszter alakításában különösen. 
Dolhai attila ebben az előadásban is szerepel, 
mégpedig az érzékeny, szerelemért bármit 
feladni képes ashley wilkes-t játssza.
érthetetlen, mégis imádjuk a füllentő, csalfa, 
kiszámíthatatlan férfiakat. Háry János pont 
ilyen. Áthazudja magát a történelmen, mégis 

csüngünk minden szaván, hiszen olyan ő, akár 
egy szuperhős, aki bőven megelőzte a korát. 
Hiszünk neki, mert amit mond az éppoly hi-
hetetlenül gyönyörű, mint az ő fizimiskája. 
Homonnay Zsolt bújik nyáron a nagyotmondó 
obsitos szerepébe. 
a mamma mia! című aBBa musicalben három 
lehetséges apajelölt közül is választhatunk. 
Sasvári Sándor, molnár lászló és Szerednyey 
Béla mind arról próbálják majd meggyőzni a 
női szíveket, hogy megbízható családfőként 
is bármiben számíthatunk rájuk.

rb

Hősszerelmesek a Szegedi Szabadtérin
AJÁNDÉKKONCERT

Csajkovszkij: Olasz capriccio
Hector Berlioz: Les nuits d’été (Nyári éjszakák)*

(ráadás: Summertime)

szünet

Richard Wagner: Sigfried Idyll
Maurice Ravel: Boléro

(ráadás: Manuel de Falla: egy tétel a Háromszögletű kalapból)

Közreműködik Laczák Boglárka – mezzoszoprán 
1.Le spectre de la rose

2.Sur les lagunes (Lamento)
3.Absence

4.Au cimitère – Clair de Lune
5.L’île inconnu

6.Villanelle

Közreműködik: a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Gyüdi Sándor, Liszt-díjas

Szabó P. Szilveszter



Svejk, a derék katona kalandjai, a Páratlan pá-
ros kettős életet élő taxisofőrje és a Bakter-
ház Bendegúzának csalafintaságai is színre 
kerülnek idén az Újszegedi Szabadtéri Szín-
padon. A vígjáték, a bohózat és a komédia 
hármasa valódi családi kikapcsolódást ígér. 

már próbálják a Svejk, a derék elsőháborús 
katona című előadást a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei. a Szabadtéri Játékokkal 
közösen színre vitt előadást július 25-én és 
26-án láthatják a nézők az újszegedi liget-
ben. Jaroslav Hasek népszerű műve Bodolay 
Géza rendezésében elevenedik meg. a darab 
kacagtató jelenetei, Svejk ikonikus alakja és 
a mű ellenállhatatlan humora a kitűnő szóra-
kozás záloga. a vígjáték címszerepét Sorbán 
Csaba alakítja, partnerei többek közt Szilágyi 
annamária, Jakab Tamás, pataki ferenc, Ká-
rász Zénó, Szívós lászló, Rédei Roland és Bá-
hner péter lesznek. 

Negyedik előadását hozza Újszegedre a 
Kecskeméti Katona József Színház idén. a 
visszatérő partner produkcióit imádja a kö-
zönség, nagy sikereket arattak korábban is a 
ligetben. az sem kétséges, hogy a július 29-
én és 30-án látható Ray Cooney-darab, a pá-
ratlan páros is kacagtató jelenetekkel örven-
dezteti meg a nézőket. a mű főhőse, John 
Smith kettős életet él: szigorú időbeosztás 

szerint látogatja két, egymásról persze mit 
sem tudó feleségét. Ebből persze fergeteges 
poénok születnek a közkedvelt darabban. a 
produkció rendezője és egyik főszereplője a 
kecskeméti színház igazgatója, Cseke péter. 
mellette Szerednyey Bélát, Danyi Juditot és 
magyar évát láthatjuk többek közt. 

a székesfehérvári Vörösmarty Színházból 
érkezik augusztus 8-án és 9-én az Indul 
a bakterház című komédia. a számtalan 
szállóigét kitermelő, legendás film irodalmi 
alapanyagát Bereményi Géza dolgozta át 
színházi előadássá. a magyar irodalom egyik 

leghíresebb suhanca, Bendegúz, a kamasz-
kori megaláztatásokat, a felnőttek basásko-
dását nem tűrve, különösen tiszta humorral 
és legénykedő ügyességgel védi meg becsü-
letét – ezt pedig nem lehet megállni guruló 
nevetés nélkül. a produkciót Bagó Bertalan, 
a színház művészeti vezetője rendezte, aki-
nek nevéhez az elmúlt évek egyik legna-
gyobb Dóm téri sikere, a 2010-es Hair című 
musical fűződik. a baktert Gáspár Sándor 
alakítja, a banyát Kubik anna, és láthatjuk 
még színpadon Derzsi Jánost, Závodszky 
Noémit és Sághy Tamást is.

Vígjáték, bohózat, komédia: családi szórakozás Újszegeden 

i n d u l  a b a k t E r H á Z :  20 1 4 .  au g u s Z t u s 8 . ,  9. s v E j k :  20 1 4 .  j ú l i u s 2 5 . ,  26 . 
Pá r at l a n Pá r o s 1 . :  20 1 4 .  j ú l i u s 29. ,  3 0 .
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Indul a bakterház

fotó: Dusha Béla

- Tudja, Švejk, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát - mondta nagyot sóhajtva a 
főhadnagy -, de felmentenék, mert egy ilyen kolosszális hülyét még ott se láttak soha életükben. 
Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arckifejezésétől? Maga a természet legostobább 
tréfája, amivel eddig találkoztam. Na, mondja meg őszintén, Švejk, tetszik maga saját magának?
- Alázatosan jelentem óberlajtnant úrnak, hogy nem tetszek magamnak, mert a tükörben egy 
kicsit tojás alakú a fejem, vagy mi. Ez a tükör nincsen kicsiszolva. A Štanek-féle kínai üzletben volt 
egyszer egy görbe tükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. A pofája így, a feje 
mint egy mosogatóvizes vödör, a hasa mint egy részeg kanonoké, szóval egy jó figura. A helytartó 
úr is arra ment egyszer, belenézett, és mindjárt le kellett venni azt a tükröt.

JAROSLAV HAŠEK  
(Réz Ádám fordítása)

mary izgatottan várja haza wimbledoni ott-
honába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl 
sokat késik. az asszony ezért úgy dönt, fel-
hívja a helyi rendőrséget, hátha hitvesének 
baja esett. Nem messze tőle, úgy négy és fél 
percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja 
haza richmondi otthonába férjét, John Smith 
taxisofőrt, aki túl sokat késik. az asszony 
ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, 
hátha hitvesének baja esett…

fotó: Kecskeméti Katona József Színház 



34 35P Á H O L Y  K U L T U R Á L I S  K Ö Z É L E T I  L A P  2 0 1 4  X V I I I .  É V f o L y A m

Néptánccal, Dóm téri bejárással és nézőtéri 
fotózással várta a szegedieket a gyermek-
nap és a Szeged Napja ünnepségsorozat al-
kalmából a Szabadtéri Játékok. Az ingyenes 
program során a résztvevők – a Dóm téri 
nézők közül először – felfedezhették a meg-
újult fesztiválhelyszínt.

Gyereknapi programmal várta a kicsiket és a na-
gyokat a Dóm térre a Szegedi Szabadtéri Játékok 
május 24-én, szombaton. az eseménynek az 
időjárás is kedvezett: először kóstolhattunk bele 
idén az igazi mediterrán szegedi hangulatba, 
melyben leginkább a Szabadtérin érdemes sü-
tkérezni. az idei évadra megújult fesztiválhely-
színt most először vehette birtokba a közönség.
10 órától bejáráson lehetett részt venni, me-
lyen sok érdekesség kiderült az új színpadról 
és az épülő infrastruktúráról, illetve kivétele-
sen be lehetett lesni a kulisszák mögé, ahol a 
próbák és előadások során a művészek a leg-

több időt töltik majd. 
az újdonságok felfedezése előtt kiderült, 
hogy a nézőtér teljesen ugyanaz, mint amit 
a korábbi években megszokott a közönség: 
most is 4000 szék került a térre és ugyanúgy 
jelölték a szektorokat is. a nézőtér mögött 
már megkezdték a 16 m magas világítási to-
rony építését, ez korábban máshol kapott 
helyet. Többek közt a Zorba, a görög speciális 
3D-s világítását fogják innen irányítani.
a Szabadtéri új színpadára kivételesen a néző-
ket is felengedték, ahol lemérhették, mekkora 
az új forgó. a résztvevők megtudhatták azt is, 
hogy a Dóm térre szállított építési elemeknek 
csak a csőhossza közel 18ezer méter. a szer-
kezetek teljes súlya 140ezer kilogramm. a 936 
négyzetméteres színpadnak közel 1000 tonna 
súlyt kell elbírnia. a szervezők bemutatták a 
két hang- és fénytornyot is a színpad két szé-
lén: ezeket, ha egymás tetejére tennénk, egy 
tízemeletes ház magasságát kapnánk.

a Dóm téri gyereknap fő eseménye a Szeged 
Táncegyüttes fellépése volt. 11 órától 80 fős 
gyerekcsoport vette birtokba az új színpadot: 
rábaközi, dél-alföldi, szatmári, moldvai és sár-
közi táncokat adtak elő. a színes forgatagot 
Gombos andrás művészeti vezető instruálta. 
pörögtek a színes szoknyák, kopogtak a szín-
paddeszkán a fényesre pucolt cipők, repültek 
a varkocsba font hajak. a gyerekek, akik tulaj-
donképpen felavathatták az új színpadot, fer-
geteges hangulatot varázsoltak a megújult 
fesztiválhelyszínre.  
a néptánc bemutató után Dusha Béla fotográ-
fussal készíttethették el portréjukat a nézők 
a megfordított nézőtéren, háttérben Szeged 
szimbolikus látványosságával, a Dómmal. 
Egyedül, párban vagy akár csoportosan is a ka-
mera elé állhattak azok, akik egy szép emléket 
szerettek volna magukról a Szabadtéri hely-
színén. a néptáncosokkal és a résztvevőkkel 
közös csoportkép is született a nézőtéren.

Gyerekek fedezhették fel először a megújult Szabadtérit

Századfordulós hangulatban fotózkodhatunk 
a palota egyik impozáns termében vagy mo-
dern green box technikával a gyönyörű épület
lágy homlokzata elé varázsolnak minket. lát-
vány fotószalonunkban bárki örökre szóló em-
léket kaphat arról, hogy Szeged legszebb
szecessziós épületében járt. 

festmények születésének lehetünk részesei a 
pop-up műteremben, ahol a falakat izgalmas 
művek díszítik, a szoba illatozik a friss festék-
szagtól, mindenhol születőben lévő alkotások 
nyomaiba és eszközeibe botlik az érdeklődő. 
Szombatonként a közönség is betekinthet a 
máskor elzárt alkotófolyamatba, sőt az alko-
tók a kíváncsi kérdésekre is válaszolnak.

Járt már olyan kiállításon, ahol énekszó, eset-
leg élő hangszeres kíséret teszi átélhetőbbé 
a képzőművészeti élményt? Szombatonként 
éneklő hoszteszeink kísérik a látogatókat kul-
turális barangolásuk során, közben egy-egy 
teremben alkalmi komolyzenei koncertekbe is 
botolhat a gyanútlan látogató.

REÖK - ahol a művészetek találkoznak

Képzőművészetre nevel
a REöK kiemelt művészeti programja az im-
már négy éve töretlen sikernek örvendő mú-
zeumpedagógiai projekt, mely során a mai 
napig több mint 10.000 gyermek – óvodás 
és általános iskolás – jutott el az intézmény 
valamely kiállítására. az ale Ildikó festőmű-
vész és múzeumpedagógus által vezetett 

foglalkozások lényege, hogy elmélyítsék a 
résztvevők képzőművészeti ismereteit és 
alakítsák vizuális látásmódjukat. a program 
interaktív tárlatvezetéssel inspirálja őket vé-
leményformálásra, illetve az ehhez kapcso-
lódó alkotómunkával mélyíti el képzőművé-
szeti tudásukat. a legfőbb cél, hogy ne nőjön 
fel úgy gyermek, hogy nem járt életében leg-
alább egyszer képzőművészeti kiállításon. 

GARANTÁLT, INGYENES PROGRAMOK -  
FOTÓSZALON, POP-UP MŰTEREM, ÉNEKLŐ HOSZTESZEK

Dusha Béla fotószalonja

Árnyas Koppány látványműterme



WWW.CLICKSHOP.HU

MINDENKIRE VÁR EGY CLICK

Folyton 
azon kattogok,    

KI LESZ A     
 KÖVETKEZÔ!

          Ne is mondd,         én is tisztára           rápörögtem!

Folyton 
azon kattogok,              Ne is mondd,   
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REÖK 2014. július- 
2015. január 
Kiállítások

A REÖK kiállításai a Szegedi Sza-
badtéri Játékok előadásnapjain a 
produkciókra megváltott jegyek-
kel ingyenesen látogathatók.

XV. Táblaképfestészeti  
Biennálé 
2014. május 18 – július 13.

Anna Margit kiállítás 
2014. július 19 – szeptember 5.

Varsányi Gyűjtemény 
2014. július 26 – szeptember 5.

Fehér László kiállítás 
2014. szeptember 12 – november 23.

Sajtófotó kiállítás  
2014. szeptember 13 – november 9.

Lapis András kiállítás 
2014. november 15 – január 18.

Adventi kiállítás 
2014. december 1 – január 18.

Anna Margit kiállítás:  
2014. július 19 – szeptember 5. 

anna margit festői életművében több izmus 
is konszenzusra lép, vagy éppen korszakról, 
korszakra következik. az expresszionisták ha-
tásával induló pályán egészen az absztrakt ké-
pekig vezetett útja. munkái – tragikusan elhunyt 
férjének, Ámos Imrének a nevét is viselő – önálló 
gyűjteményként Szentendrén tekinthetők meg. 
az állandó tárlat 1984-ben nyílt. a háború után 
a kialakuló szocialista realizmus kiutálta a mag-
yar képzőművészetből, míg a hatvanas évekre 
az éppen tűrt kategóriába került. az első látásra 
naivnak tűnő képeinek sokasága egy tiszta, 
pontos belső világot mutat. a fotó kollázsokból 
megalkotott, ars poeticának tekinthető művei 
a hetvenes évek elejére teljesedtek ki. a szim-
bolista, vagy éppen szürrealista képek tovább 
gazdagítják a sokszor bujkáló, a harsányságtól, 
tülekedéstől távol álló vizualitást, ami anna mar-
git kézjegye.  a családi és történelmi tragédiákat 
egyaránt a bábukban mutatta meg. a hetvenes 
évektől haláláig a háború és a zsidóság, az özveg-
ység, a magány tragédiáját dolgozta fel ironikus, 
groteszk, gonosz és démoni hangokkal, ambiva-
lenciával átitatott képein. Továbbra is önarcké-
peket festett, amelyek olykor metaforákká vagy 
allegóriákká alakultak. Saját testének defor-
málódását, az elmúlás előtti stációkat festette 
meg, képei egyre keserűbb hangvételűek, amit 
erősítettek a "beszélő" címek, s a vászon hátol-
dalára írt üzenetek. a REöK palotában készülő 
kiállítás a jelentős, kiváló huszadik századi 
festőt mutatja majd a közönségnek.

Fehér László kiállítás:  
2014. szeptember 12 – november 23. 

Hogy kerül Barcsay Jenő lekopott szárú ecsetje 
mellé a fekete négyzet? Vagy miként került Fe-
hér László képére Barcsay ecsetje? Mintha azt 
kérdezném, miként került a csizma az asztalra? 
Egyáltalán, milyen fekete ez, mely mélyszürkét 
mutat? Milyen szín a szürke? Mi a négyzet? Noha 

ennyi súlyos kérdés hallatán akár vállat vonha-
tunk. Akkor nincsenek kényelmetlen kérdések, a 
válasz egyszerűbb. Csak. Mert Fehér László így 
csinálta, így akarta, azért került így oda. 
Művészektől sem idegen az önkény. A 
művészetnek is vannak nevezetes csakjai. A hü-
brisz a műalkotásnak is önkéntelen gesztusa 
lehet. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
se Barcsay, se Fehér nem él vele. Önkénynek 
nyoma nincs a művészetükben. Képzettársítá-
saik jól meg vannak alapozva festészeti hagyo-
mányon és pszichológián, nem improvizálják 
az előadásmódjukat. Festészeti gesztusaik tö-
bbszörösen reflektáltak, átláthatók, követhetők. 
Műveiken titok és rejtély alig. Helyesebben meta-
fizikus régiókban tartózkodik. Ha műtárgy láttán 
kérdezni kezd az ember, akkor egyre több a kérdése. 
Például ott marad a kérdés a levegőben, hogy Fe-
hér vajon miért társítja ehhez a mélyszürkének 
látszó sajátos feketéhez Barcsay művészetét?  - 
Nádas Péter: Barcsay ecsetje (részlet)

Lapis András kiállítás:  
2014. november 15 – január 18. 

lapis andrás igazán ismerős. mert igazán sze-
gedi? Talán igen, talán nem. a szobrászatban a 
hely akkor mutat a szobrászra – és viszont -, ha 
a köztér is befogad. Vagy idegenkedik? másra, 
másokra vágyik? lapis esetében a hetvenes, 
nyolcvanas évek megbízásai nyomán készített 
alkotásokhoz gyakran kerül a következő megje-
gyzés: eltávolítva. aha. a szobrászt meghalad-
ta az idő? aligha. a történelem? az éppen 
előfordulhat. a politika? ó, az még inkább. Ám, 
ha Szegeden az odessza lakótelepre befor-
dulunk – figyelem, Újszeged! – az ő munkája 
köszönt a kanyarból. Tiszta forma, kötelező kör, 
ugyanakkor kijátszás és csel is. a játék átlát a 
politika szitáján, amit – teszem azt egy lenin 
esetében – nem tehet. De Gregor, vagy a Ka-
lap alatt titokzatoskodó hölgy, a sok-sok többi 
portréba öntött bronz gazdagon adja lapist. a 
REöK-be a bronzok, az érmek, a plasztikák a 
belső világok lenyomataiként érkeznek majd.

KIÁLLÍTÁSOK ELÉBE
REöK 2014. második félév

A fotók a XV. Táblaképfestészeti Biennálé (2014. május 18 – július 13.) zsűrizése
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Július 18. péntek
18.00 ZSK megnyitó az andaxínházzal
19.00 ZS  antigoné Reloaded – Tea for Two 

tréningbemutató 30’
20.30 DT  élőkép Színház: pirosruhások – 

vizuális mozgásszínházi akciók 60’
22.00 ZS  aradi Kamaraszínház- maSZK 

Egyesület: Eric Bogosian: 
Sex, Drugs, Rock and Roll – 
ősbemutató 70’

24.00 RK majbeszélünk koncert

Július 19. szombat
15.00 BM Kritikus szekció
18.00 DT  élőkép Színház: pirosruhások – 

vizuális mozgásszínházi akciók 60’
19.00 ZS  Via Negativa (Szlovénia):  

mandicgép 75’
21.30 ZSK  art Nuans: Etűd 1./merülés 20’
22.00 ZS  Boca loca lab (Csehország):  

Tics tics politics 40'
23.00 RK koncert

Július 20. vasárnap
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
17.00 KL  Horváth mihály Gimnázium  

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
18.30 ZSK  art Nuans: Etűd 1./merülés 20’
22.00 ZS  fehér ferenc: morgan and  

freeman 45’
20.30 KL  Horváth mihály Gimnázium  

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
22.00 RK Ágens: Kurtizánképző 60’

Július 21. hétfő
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
15.00 ZS Car-men
17.00 K  pintér Béla és Társulata: Titkaink 115’
17.00 ZS Car-men
18.00 KL  Horváth mihály Gimnázium  

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
20.00 K  pintér Béla és Társulata: Titkaink 115’
20.00 GC  metanoia artopédia: Jégdoktrinák 120’
20.00 ZS Car-men
22.00 ZS  Váróterem projekt (Kolozsvár): 

advertego 100’
24.00 RK antal attila koncert

Július 22. kedd
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
15.00 ZS Car-men
17.00 KL  Horváth mihály Gimnázium 

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
17.00 ZS Car-men
18.00 K Kosztolányi Dezső Színház  
(Szabadka): Rózsák 70’
20.00 ZS Car-men
20.00 ZS  orlai produkciós Iroda:  

a csemegepultos naplója 90’
20.00 GC  metanoia artopédia: Jégdoktrinák 120’
22.00 RK  Cirko-Gejzír mozi-manna produk-

ció: Kettős behatolás 70’

Július 23. szerda
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
15.00 ZS Car-men
17.00 SZ  Horváth mihály Gimnázium 

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
17.00 ZS Car-men
18.00 K  Dányi-molnár-Vadas: Nyúzzatok 

meg! 55’
19.30 ZSK Clipa tréningbemutató
20.00 ZS  Clipa Theater (Izrael)-Teatr Novogo 

fronta (Csehország/oroszország): 
fegyvertelen erőkkel 60’

20.00 ZS Car-men
22.00 RK Rokka: Kirakat 40’

Július 24. csütörtök
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
15.00 ZS Car-men
16.00 CS méhes Csaba pisztráng 90'  
17.00 SZ  Horváth mihály Gimnázium 

(Szentes): Gyűlölni nem… 30’
17.00 ZS Car-men
18.00 K  Debreceni Csokonai Nemzeti 

Színház: Beckett: Első szerelem 
19.30 ZS  Niv Sheinfeld and oren laor  (Iz-

rael): Kétszobás lakás 50'

20.00 ZS Car-men
21.00 RK méhes Csaba pisztráng 90' 
23.00 RK  lemondható ingyenes DJ-s buli

Július 25. péntek
09.00 MKH Tea for Two tréningek
15.00 BM Kritikus szekció
15.00 ZS Car-men
16.00 ZSK Kiss Ági
17.00 ZS Car-men
18.00 K Újvidéki Színház: Neoplanta 80’
20.00 ZS Car-men
20.00 ZS  forte Társulat-Szkéné Színház (Bu-

dapest): Helen Edmundson: Irtás 120’
23.00 RK többzenekaros, ingyenes

Július 26. szombat
09.00 mKH Tea for Two tréningek
14.00 Bm Újvidék-Szeged tengely – irodalmi 
beszélgetés
15.00 Bm Kritikus szekció
18.30 ZSK fesztiválzárás - lengyelk
19.00 ZS antigoné Reloaded – Tea for Two 
tréningbemutató 2x30’
21.00 ZS K2: mielőtt az éj leszáll 120’
23.00 RK záróbuli

Valamint:
Ex-stasis – ingyenes fesztiválújság
THEALTER-blog fotókkal + Tea for Two blog
THEALTER Híradó - kisfilmekkel
THEALTER Rádió - a RádióMI munkatársaival 
az interneten: www.radiomi.hu

Helyszínek:
ZS = Régi Zsinagóga
ZSK = Régi Zsinagóga kertje
K = Kisszínház
RK = Rongy Kocsma
KL = Klauzál tér
DT = Dugonics tér
SZ = Széchenyi tér
CS = Csillag Börtön
MKH = megálló Közösségi Ház
BM = Belvárosi mozi
GC = Grand Cafe

Szeged, 2014. július 18-26. / 18-26 July 2014, Szeged, Hungary

 

THEALTER 24
theatre, music, exhibition, academy

színház, zene, kiállítás, akadémia

A MASZK 
(Magyarországi Alternatív Színházi Központ) 
Egyesület szervezésében
Organised by MASZK 
(Centre for Hungarian Alternative Theatres) 
Association
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Minden előadás
        egy történet. 
Minden történetben 
     ott egy száM!
Minden száM egy esély!

Lottózz most!

www.szerencsejatek.hu
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SZÍNHÁZ A KÖZÉPPONTBAN
A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK MÉDIATÁMOGATÓJA AZ MTVA.
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Kellemes estét kíván a szabadtéri 
játékok támogatója

5 SZÍNES 
MAGAZINNAL!



„Elfogult vagyok a Dionysos 
étteremmel kapcsolatban, ezért is 
tartottuk itt a Zorba, a görög táncmű 
sajtótájékoztatóját. Visszatérő vendég 
lettem, hiszen még a legkiválóbb 
görögországi éttermeket is túlszárnyalja 
a Dionysos színvonala. az étterem 
neve összefonódik az előadásunkban is 
közreműködő Sirtos együttesével, akik 
igazi profizmussal zenélnek, sőt, még 
táncra is tudnak perdülni…”  
ifj. Harangozó Gyula rendező-
koreográfus, a Szegedi Szabadtéri 
Játékok művészeti igazgatója

Dionysos vendégei
Írta: Majsa Krisztina

Egyfelvonásos • Szereplők: Aphrodité,  
a szépség istennője • Apollón, a zene istene  
• Erósz, a szerelem istene, aphrodité fia  
(a Páholy tudósítója) • Hermész, az istenek 
hírnöke • Dionysos, a bor istene • Pincér  
• Helyszín: Dionysos étterem, terasz

Aphrodité: Erósz, kérlek ülj egyenesen abban  
a székben! Itt a mobilom, abba jegyzetelhetsz.
Erósz: De anya, amíg nem kapom meg  
a csirkelevesemet, egy billentyűt sem bírok 
lenyomni. mit jelent az a felirat a falon?
Dionysos: „a bor felszabadítja a szívet.” 
ahogy neked a finom falatok hoznak majd 
enyhülést... aztán a sárgarépát is megedd ám!
Apollón: az isteni étkek is felszabadítják  
a szívet. ahogy ez a remek zene a lelket.
Pincér: íme a fiatalember életmentő levese. 
önöknek is sikerült választaniuk? Javasolhatok 
esetleg…
Erósz (evés közben pötyög a mobilba): 
„Kellemes zene. Gyors kiszolgálás. meglepetés 
előétel. a választék zavarba ejtő. a pincérek 
kedvesek. Ismerik az egyes fogások jótékony 
hatását, figyelmesek, segítenek választani. 
Hermész vega? a gazdag vegetáriánus 
kínálatból rendel… gyanús.”

Apollón: az olymposzon érzem magam… 
Dionysos, gratulálok az étteremhez!  
az igényességéhez, az atmoszférájához!  
Ha nem tudnám, hogy külföldön vagyunk, azt 
hinném, épp az istenek lakomáját fogyasztjuk 
otthon.
Dionysos: Köszönöm dicséretedet, erre 
törekedtem. a spártai extra szűz olívaolaj,  
a kalamatai olajbogyó, az iperosi fetasajt,  
a szigetek borai, a fűszerek és a krétai 
receptek: mind a vendégek felejthetetlen 
élményét szolgálják….
Erósz: anya, merre van a mosdó?
Aphrodité: a szökőkút felé. menj csak, és 
közben nyisd ki a szemed!
Aphrodité (miután Erósz elment, a tányérjába 
néz): a sárgarépát is mind megette! Ezt hogy 
érted el, Dionysos? 
Dionysos (titokzatosan): Talán a tisztított 
víz az oka, amivel főzünk. Tán a minőségi 
alapanyagok. Vagy a Göröghonból érkező 
vendégséfek hatása…
Erósz (visszatérve): anya, mit jelent az  
a másik felirat?
Aphrodité: „mindent csak mértékkel.” Ez az  
a szabály, amit ebben az étteremben még 
soha nem sikerült betartanom…
Apollón (szűkszavúan): a languszta kitűnő.
Aphrodité: a nyelvhal is! és mikor lesznek az 
étlapon cukormentes édességek, Dionysos?
Dionysos (nyájasan): Nem hiszem, hogy 
neked szükséged lenne rájuk, aphrodité!  

De dolgozunk rajta. Tele vagyok tervekkel, 
ez köztük az egyik.
Pincér: Elégedettek az étellel? Hozhatok 
édességet?
Hermész: én egy görög kávét kérek. a múltkor 
itt megtanultam, hogy lehet jósolni zaccból…
Aphrodité: Tényleg? Hogyan?
Hermész: Szívesen megmutatom…
Apollón (elnyújtózik a székén): Hamisítatlan 
görög hangulat. Jóllaktam, pedig csupa 
egészségeset ettem. és ez a bor!
Aphrodité (felkacag): De hisz ez a zacc holdat 
formáz!
Hermész (szerelmesen): Holtodiglan, 
holtomiglan! akarom mondani, holdomiglan…
Erósz (bőszen jegyzetel): „az étel nemcsak 
finom, de szép is. az étterem belseje görög 
főteret mintáz. a kicsiknek meglepetés játék, 
a hölgyeknek ajándék virág jár… a mellék - 
helyiség tisztasága tökéletes. anyának megint 
csapják a szelet. Erósz, 11 éves.”
Dionysos (a pincérnek, aki épp az ajándék 
gyümölcsöt tálalja): műszak után jelezze 
a séfnek, hogy a cukormentes édesség 
kifejlesztése napirenden van. és kérünk még 
egy üveg bort!
Erósz: anya, legközelebb a Zeusz feliratú székbe 
szeretnék ülni, és akkor én leszek a főisten!

Taverna Dionysos • 1056 Budapest, Belgrád 
rakpart 16. • (06 1) 318 1222 • dionysos.hu
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TÉVÉZZ OTTHON, VAGY HA MENNED KELL, VIDD A MECCSET IS!

MOST VÁLTS TELEKOM TV-ELŐFIZETÉSRE! 
Válaszd akciós ajánlatunkat, mert Telekom TV-előfizetőként 
a TV-műsorokat nemcsak TV-készülékeden, hanem a TV GO-val 
külön díj fizetése nélkül notebookon, táblagépen és okostelefonon is 
nézheted! Így válik a tévézés élménye több képernyőssé.

További részletek: 1412, üzleteink, telekom.hu

A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik. TV-előfizetési ajánlatunk 2014. április 26-tól 
visszavonásig érvényes, új lakossági Telekom digitális TV-előfizetők részére, a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően. Eltérő díjazással a díjcsomagok 1 éves és határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehetők. Az akció speciális és egyéb 
ajánlatokkal nem vonható össze. A havidíj promóció az 1990 Ft-nál kedvezőbb havi díjú csomagokra, és analóg kábeltévé díjcsomagokra nem érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a 3. hónaptól érvényes havi díjak és további információ: telekom.hu

MINDEN 
TELEKOM TV-CSOMAG

1990 Ft havi díjjal
Az első 2 hónapban, 2 év hűségidővel,
új előfizetőknek.
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> www.okosradio.hu MOBILON IS
TEGYE KI A FÔKÉPERNYÔRE!
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Ahogy sosem
láttad.

Eszik Optika Kft. 6720 Szeged, Tisza L. Krt. 75.
T: (62) 420 642 Mobil: (30) 466 00 65
Email: info@eszikoptika.hu / www.eszikoptika.hu

alapítva 1990-ben

mindent a szemnek!

• Dioptriázható napszemüvegek
• Multifokális lencse akciók
• Gyerek és sportszemüvegek
• Kontaktlencsék
• Szemvizsgálat

A víz a kék szín több millió árnyalatát 
mutatja, de a figyelmes szemlélő még 
néhány vöröset is meglát benne. 
A Maui Jim PolarizedPlus2® napszemüvegek a 
víztükör legkülönfélébb irányú csillanásainak 
99,9%-át kiszűrik. 

A család minden tagjának, a hét minden napján: RTL+

Már bizonyított amerikai sikersorozatok, dél-amerikai telenovellák,
szórakoztató sajátgyártású műsorok, rajzfilmek. Minden hétköznap
késő este krimi, hétvégén pedig családi mozik várják a nézőket. 

Az élethez néha kell valami plusz, amitől minden a helyére kerül.

PREMIER ÉVADOKKAL HAMAROSAN!

Az RTL+ a magyar RTL csoport tagja.
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Theodorakis – Ifj . Harangozó

ZORBA, A GÖRÖG táncmű          
07.   4., 5.

Kálmán

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ operett          
07.   11., 12.

Presgurvic

ELFÚJTA A SZÉL musical          
07.   18., 19., 20.

Kodály

HÁRY JÁNOS opera          
08.   1., 2.

Johnson – Andersson – Ulvaeus

MAMMA MIA! musical          
08.   15., 16., 17., 19., 20., 22., 23.

Jegyértékesítés:
Fesztivál Jegyiroda REÖK, 6720 Szeged, Tisza Lajos. krt. 56.
Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 10–18-ig
Tel.: +36-62/541-205  Fax: +36-62/541-206
E-mail jegyrendelés: jegyrendeles@szegediszabadteri.hu

www.szegediszabadteri.hu
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