
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ  
 

a 690113/00022 azonosító számú,  
„A Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című produkció  

megvalósítására és bemutatására a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozatában”  
c. támogatásról  

 
A produkció előkészületei már 2021 végén megkezdődtek a Szegedi Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes vezetőinek egyeztetéseivel. A budapesti próbaidőszak 2022 tavaszán vette kezdetét a 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes próbatermeiben. 2022. május 22. vasárnap éjfélkor vette kezdetét a 

három és fél hetes munka a szegedi Fogadalmi templom előtt, amelyet követően elkészül a Szegedi 

Szabadtéri Játékok ikonikus helyszíne. A Dóm téri játszóhely teljes épített helyszíne hatalmas méretekkel 

bír. A 12 szektorra osztott nézőtér mellett a színpad és a műszaki-művészeti kiszolgáló bázis együtt 

mintegy 2000 négyzetmétert tesz ki.  A Dóm térre szállított építési elemeknek csak a csőhossza közel 18 

ezer méter - kiterítve Budapesttől Dunakesziig, Szegedtől Mórahalomig érnének. A szerkezetek teljes 

súlya 140 ezer kilogrammot nyom, a 936 négyzetméteres színpadnak csaknem 1000 tonna súlyt kell 

elbírnia. A Szabadtéri helyszínének műszaki költségei jelentős kiadásokkal járnak.  A Szegedi Szabadtéri 

Játékok komoly városi és országos jelentőségű hagyományt képvisel, folyamatosan törekszik a 

megújulásra. Ennek jegyében az idei évadot átfogó hangtechnikai korszerűsítés előzte meg, amelynek 

eredményeként, a közönség minél zavartalanabbul élvezhette a Szabadtéri előadásait, és a nagyszabású 

produkciók minden eddiginél színvonalasabb hangminőségben szólaltak meg a Dóm téren. 

Az első nyilvános próbára 2022. május 26-án került sor, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Zs. Vincze Zsuzsa 

és Zsuráfszky Zoltán csütörtök délután látogattak a napfény városába. A REÖK előtt összegyűlt érdeklődők 

a Szeged Táncegyüttes és a Tiszavirág Néptáncegyüttes 60 gyermektáncosának közreműködésével 

láthattak ízelítőt a Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz ősbemutatóból. A szegedi próbaidőszak 2022. 

június 24-én kezdődött el a Szegedi Nemzeti Színház nagyszínházának színpadán, majd június 28-tól a 

Dóm téri szabadtéri színpadon folytatódott.  

A Szegedi Szabadtéri Játékok 2022-es évadát július 1-jén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Petőfi Sándor 

életéről szóló Szabadság, szerelem! – Petőfi a vitéz című tánc-szín-játékának ősbemutatója nyitotta meg 

a Dóm téri nagyszínpadon. 

A július 1-jén és 2-án megrendezett, összművészeti törekvések mentén összeállított előadásban koszorús 

költőnk szorgalmas diákévei, a vándorszínész Petőfi, a szerelmes férfi, majd a harcos forradalmár 

életének érdekfeszítő eseményeinek felelevenítése közben azok a helyzetdalok, vígeposzok, elbeszélő 

költemények, szívbemarkoló versek, népdalokká folklorizálódott művek is elhangoztak, amelyeket 

minden anyanyelvét és saját kultúráját szerető embernek újra és újra meg kell hallgatnia, hogy 

rácsodálkozhasson azok nagyszerűségére. A magyar néptánc és a magyar népzene, hagyományos 

örökségünk tisztasága és természetessége teremtett méltó környezetet ezeknek a költeményeknek, s így 

együtt, izgalmas, érdekes produkciót hoztak létre a Dóm téren.  A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó 

egyik legkorábbi programként az előadás a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

koprodukciójában született meg. Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

Az előadás rendező-koreográfusa Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, kiváló művész volt. A tánc-szín-játékot 

színpadra írta a Harangozó-díjas, érdemes művész Zs. Vincze Zsuzsa, aki társrendezőként, 

koreográfusként és jelmeztervezőként is hozzájárult a produkció sikeréhez. A díszlet Tóth Kázmér 



 

 

munkája, az előadás zenéjét Rossa László szerezte, továbbá elhangzott benne Liszt Ferenc két zeneműve 

is. 

A nagyszabású Petőfi-tablót előadta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekara, címszerepben 

Herczegh Péter színművésszel. A produkcióban közreműködtek a Szeged Táncegyüttes és a Tiszavirág 

Néptáncegyesület gyermektáncosai is. 

A program technikai adatai: 
Helye: Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri Szabadtéri Színpad (Szeged, Dóm tér) 
Ideje: 2022. július 01. (péntek), 02. (szombat) (próbaidőszak Szegeden: 2022. június 24-től) 
Közreműködők létszáma (színpadi fellépők): 180 fő  
Közreműködők létszáma (műszaki-művészeti kiszolgáló szakemberek): kb. 150 fő 
Látogatók létszáma: 4538 fő  
 
A támogatási összeget a szakmai közreműködők tiszteletdíjára - a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
koprodukciós partneri díjára ill. a Dóm téri próbanapok és előadásnapokkal kapcsolatban felmerült 
műszaki kiadásokra használtuk fel (hangtechnikai szolgálgatás; díszlet építés/bontás; világosítói 
tevékenység a teljes nyári évadra szóló szerződésekből a Szabadság, szerelem! c. produkció próba-és 
előadásnapjaira számolt része). 
 
Támogatásukat nagyon szépen köszönjük!  
 
 
SZÍNLAP: 

SZABADSÁG, SZERELEM! - PETŐFI A VITÉZ 
tánc-szín-játék 

 
Előadja a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekara 

Közreműködik Herczegh Péter a Nemzeti Színház színművésze,  
valamint a Szeged Táncegyüttes és a Tiszavirág Táncegyüttes 

 
A tánc-szín-játékot színpadra írta: Zs. Vincze Zsuzsa 

Díszlet: Tóth Kázmér 
Jelmeztervező: Zs. Vincze Zsuzsa 

Zeneszerző: Rossa László 
Zene: Papp István Gázsa, D. Tóth Sándor, Csávás Attila, Szabó Dániel 

A műsorban elhangzik Liszt Ferenc két zeneművének részlete  
és Tolcsvay László Nemzeti dal feldolgozása. 

Tánckari asszisztensek: Rab Edina, Juhász Sándor, Tompa Attila, Juhász Bence Zsombor 
Koreográfus asszisztensek: Sánta Gergő, Tókos Attila 

Társrendező, koreográfus: Zs. Vincze Zsuzsa 
Harangozó-díjas, érdemes művész 

Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán  
Kossuth-díjas, kiváló művész 

 



 

 

FÉNYKÉPEK A PRÓBAFOLYAMATRÓL:



 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

FÉNYKÉPEK AZ ELŐADÁSOKRÓL: 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EGYÉB MEGJELENÉSEK/VIDEÓANYAGOK: 
A produkció Facebook eseménye: 
https://www.facebook.com/events/3798577123578754/3798577146912085/?acontext=%7B%22event
_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 

 

A produkció leírása a Szegedi Szabadtéri oldalán: 
https://www.szegediszabadteri.hu/hu/page/show/szabadsag-szerelem 

 

https://www.facebook.com/events/3798577123578754/3798577146912085/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3798577123578754/3798577146912085/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.szegediszabadteri.hu/hu/page/show/szabadsag-szerelem


 

 

Egyéb videóanyagok: 

https://www.facebook.com/magyarnemzetitancegyuttes/videos/434508734930110 

https://www.facebook.com/magyarnemzetitancegyuttes/videos/447051857235815 

https://www.facebook.com/szegediszabadteri/videos/305871338428674 

KREATÍVOK: 

 

https://www.facebook.com/magyarnemzetitancegyuttes/videos/434508734930110
https://www.facebook.com/magyarnemzetitancegyuttes/videos/447051857235815
https://www.facebook.com/szegediszabadteri/videos/305871338428674
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https://promenad24.hu/2021/11/05/elkezdodott-a-jegyertekesites-a-szegedi-szabadteri-jatekok-
eloadasaira/ 

https://turizmus.com/desztinaciok/elkezdodott-a-jegyertekesites-a-szegedi-szabadteri-jatekokra-
1177962 

https://szegedma.hu/2021/11/petofi-chicago-traviata-es-abba-slagerek-a-2022-es-szabadterin 

https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2021/11/ezekkel-a-bemutatokkal-varja-a-kozonseget-2022-
ben-a-szabadteri 

https://szeged.hu/cikk/ezt-lathatjuk-jovo-nyaron-a-dom-teren-jon-petofi-a-vitez-bemutatjak-a-
chicagot-es-visszater-a-mamma-mia 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/hirek-elemzesek/item/31314-elkezdodott-a-
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https://fidelio.hu/zenes-szinhaz/kihirdette-2022-es-evadat-a-szegedi-szabadteri-jatekok-166876.html 

https://mediapiac.com/muvhaz/negy-bemutatoval-varja-a-kozonseget-jovore-a-szegedi-szabadteri-
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https://www.radio88.hu/kihirdette-2022-es-evadat-a-szegedi-szabadteri-jatekok/ 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/negy-bemutatoval-varja-kozonseget-jovore-szegedi-
szabadteri-jatekok 

https://kulturaonline.hu/kesz_a_2022es_szegedi_szabadteri_jatekok_programja_11693 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-public-web/#/view-article-
management/printedArticle/6185ad7e08698c2e14de6b82/597f228b4a82722a6867f52c/597f226c4a82
722a6867d97a/618a389308698c2e14ee189c/632c69ffff994b47eb9fb10b 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-videk/2021/11/11/negy-bemutatoval-varja-a-
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https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/01/addig-leszunk-magyarok-amig-magyarul-enekelunk-es-
tancolunk 
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