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– Akik megálmodták a Dóm téri
játékokat a harmincas években,
népszínházi profilt alakítottak ki.
Ezzel sok nézôt tudtak megszólí-
tani magas mûvészi színvonalon.
Itt Mascagni vezényelte a Paraszt-
becsületet, az opera-elôadásokon
a kor legjobb énekesei léptek föl,
a prózai produkciókat pedig az
ország legnagyobb színészei, ter-
vezôi és rendezôi hozták létre.
Ezt a hagyományt kell nekünk
folytatnunk. A Dóm téri helyszín
és a hatalmas színpad olyan fan-
tasztikus színházi lehetôségeket
nyújt, amelyek eredeti elôadások
alkotására biztosítanak feltétele-
ket. Ilyen volt két éve a Szegedi
Kortárs Balettel együtt létreho-
zott Új világ címû táncjáték, amely
elképzelhetetlen egy kôszínház-
ban. Ilyen volt az elmúlt szezon-
ban a Nabucco vagy a Csárdáski-
rálynô, amelyet elôször láthattak a
nézôk a Dóm téren. Ez utóbbi
olyan sztárparádéval – Hernádi
Judit, Bodrogi Gyula, Stohl And-
rás, Gregor József, Gálffi László
–, amilyen csak egy nyári feszti-
válon képzelhetô el. Alföldi Ró-
bert kifejezetten a hatalmas térre
tervezte meg az elôadást, ezért játszhatott a zenekar a színpadon,
és ezért alakíthattunk ki két fürdômedencét is a harmadik felvo-
násban. Óriási siker volt. Az idén a Rudolf címû musical szabadtéri
világpremierjét tervezzük az Operettszínházzal és a Vereinigte
Bühnen Wiennel közösen. Ez megint újdonság: hármas kopro-
dukció, külföldi partnerrel. Nem elhanyagolható hagyományos
résztvevôkkel persze: az Operettszínházzal, amely olyan nagy si-
kert aratott tavaly a Rómeóval, és a rendezô Kerényi Miklós Gábor-
ral, aki oly sok nagyszerû elôadást hozott már létre a Dóm téren.
A Rómeóban egy kész kôszínházi díszletet kellett adaptálni, azaz
kiegészíteni. A Rudolf viszont eleve ide készül. Ezek a koproduk-
ciók mindenkinek hasznosak. A díszlet- és a jelmezköltség meg-

oszlik, ami voltaképpen azt je-
lenti, hogy többet lehet költeni rá.
Az együttmûködô kôszínház pe-
dig annyi próbalehetôséget biz-
tosít, amennyi egy átlagos feszti-
válon elképzelhetetlen. Egy ilyen
musicalt egy hét alatt nem lehet-
ne színpadra tenni.

– Érdekes, hogy a harmincas
években kialakult népszínház-kon-
cepció az 1959-es újrainduláskor
ismét nagyon aktuális lett. A mai
jegyárak mellett azonban nehéz
volna a Dóm teret mindenki szá-
mára elérhetô népszórakozásnak
tekinteni.

– De tettünk lépéseket ebbe az
irányba! A hagyományos aján-
dékkoncerten a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar ingyenes hangver-
senyével várjuk az érdeklôdôket.
Tavaly a Rómeó és Júlia utolsó elô-
adására úgynevezett sétálójegyet
adtunk ki, így további sok száz
nézô jutányos áron kivetítôkön
láthatta a produkciót. Ôket él-
ményhez juttattuk, a Szabadtérit
pedig pluszbevételhez. Az ilyen
ötletek mindenki számára hasz-
nosak.

– Sokan úgy gondolják, az opera
az a mûfaj, amely igazán illik ide. Még megél itt a musical-rockopera
és néha egy-egy táncmû, de a próza nem igazán. A régi nóta: mi illik és
mi nem a Dóm térre?

– Örök mûvészi vita, hogy lehet-e ekkora térben, négyezer em-
ber elôtt prózát játszani. Évtizedekre visszanyúló hagyománya
van, de a harmincas évekhez képest jelentôsen megváltozott mind
a színészi stílus, mind a közönség hangzásigénye, mind a tér alap-
zajszintje. Mi úgy döntöttünk, prózát inkább az ezerkétszáz fôs
Újszegedi Szabadtéri Színpadunkon fogunk játszani. Tavaly meg-
született ott a János vitéz. Az idén a Megyeri Károly Vándorszín-
házzal lesz itt egy közös bemutatónk, a Liliomfi. A táncmûvek vi-
szont nagyon is valóak a Dóm térre. Szívesen látom itt a klasszi-
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kus balettet és a modern táncjátékot egyaránt. És a néptáncot is.
Ez utóbbi megújulásában döntô szerepet játszottak annak a
Novák Ferencnek a Dóm téri alkotásai, aki a néptáncgálákon dra-
maturgiai fonalra fûzte föl a táncokat.

– Prózából igazán Az ember tragédiája vált be. De régen készült
már belôle emlékezetes változat.

– Még Nikolényi István igazgatása alatt folyamatosan kerestük
azokat az alkotókat, akikkel egy érdekes, mai Tragédiát lehetne be-
mutatni. Akkor nem sikerült összehozni egy ilyen csapatot. A Dóm
tér fô mûfaja a musical és az operett mellett újra az opera lehet, eb-
ben egyetértünk mûvészeti vezetônkkel, Kesselyák Gergellyel.

– Ôt nemrég nevezték ki a Magyar Állami Operaház fôzeneigazga-
tójának. Ez nem vonja el az itteni munkájától?

– Neki eddig sem az volt a feladata, hogy minden nap nyolctól
négyig bent üljön az irodában. Nyilván nyáron személyesen is je-
len kell lennie a Dóm téren, de fô feladata a mûsor kialakítása.
A mostani kinevezése egy új kapcsolat kezdete lehet.

– Régebben készültek közös produkciók az Operaházzal.
– Bizonyára lesznek majd ilyenek. De most önállóan vágtunk

bele a Bánk bánba. Olyan elôadást akarunk létrehozni, amely kife-
jezetten ide készül.

– A fesztiválszínházaknak Magyarországon örök problémájuk,
hogy a fenntartó önkormányzatok általában csak tavasszal fogadják
el az az évi költségvetést. Szegeden most másként történt.

– A város jelenlegi vezetôivel sikerült megértetnünk, hogy ne-
künk elôre kell terveznünk, ezért tavaly szeptemberben elfogadták
az idei üzleti tervünket, így már akkor elkezdhettünk szerzôdtetni.
Sôt remény van arra, hogy nemsokára kétéves üzleti tervet fogad el
a testület. Ez óriási lépés lenne. A 2006-os évad már tavaly októ-
berre készen volt, december elején megkezdtük a jegyértékesítést.
Az idei fesztiválnak már csak „meg kell történnie”. Ami azt jelenti,
hogy áprilistól már a 2007-es és 2008-as programmal tudok fog-
lalkozni.

– Miért ilyen fontos a hosszú távú tervezés? 
– Európa szabadtéri színházai így mûködnek, és ha velük aka-

runk versenyezni – márpedig akarunk –, akkor nekünk is jó elôre
meg kell hirdetnünk a mûsorunkat. Alapjaiban újítottuk meg az
értékesítési struktúránkat is. Szakítottunk a hagyományos bizo-
mányosi formával, és teljes egészében az internetes jegyértékesí-
tésre helyeztük a hangsúlyt. Nem is álmodtuk, hogy ekkora siker
lesz. Az idén márciusra eladtuk a jegyek negyvenöt százalékát!
A modern technika segíti a népszínház kiteljesedését, hisz a neten
az ország, sôt a világ legtávolabbi zugából is szinte ingyen vehet
bárki jegyet. Tavasszal stratégiai megállapodást kötöttünk a TUI
utazási iroda dél-alföldi képviseletével. Ez az utazási iroda egy
nemzetközi hálózathoz kapcsolódik, és megpróbál nyáron kül-
földi turistákat hozni az elôadásainkra. Számukra idegen nyelvû
kivetítôvel fordítjuk a szöveget. Az idegenforgalmi szakemberek
szerint a Szabadtérivel kapcsolatban két probléma merül föl: hogy
nem hirdetjük meg idejében a programot, és hogy a vendégek ke-
vés idôt töltenek itt. A mûsor most idejekorán megvolt, a vendég-
éjszakák növeléséhez szükséges többi programot pedig az utazási
iroda megszervezi. Ezek a lépések Herczeg Tamás kollégám nevé-
hez fûzôdnek. Ô korábban a Budapesti Operettszínház és a
Magyar Állami Operaház marketingigazgatója volt, elôbb tanács-
adóként hozzánk is ilyen feladatra szerzôdött, de az idei évtôl el-
vállalta az igazgatóhelyettesi posztot.

– Napirenden van a Dóm tér komplex rekonstrukciója. Mit jelent ez
a Játékok számára?

– A felújítást még csak tervezik, többféle ötlet van forgalomban.
Elképzelhetô például, hogy a tér alatt mélygarázs lesz. Számunkra
a legfontosabb, hogy a felújítás miatt ne essen ki évad. A Szegedi
Szabadtéri Játékok sorozata csak a világháború miatt szakadt meg.
A most megindult sok pozitív folyamatot gátolná a kihagyás. El-
képzelhetô viszont, hogy lesz egy „fordított” szezonunk. Az éven-
te fölállított és lebontott mobil nézôteret más alakzatban is föl
lehet építeni: lehet például belôle arénát alakítani vagy egy hatal-
mas kifutót, mint a divatbemutatókon, de föl lehet rakni a színpad
két oldalára is. Ezt még nem próbáltuk ki. Elképzelhetô, hogy a fel-
újítás nyarán fordítva építjük föl, s amíg a Dóm elôtti részen dol-
goznak, a másik oldalon tudunk játszani. A kényszerhelyzetnek
színházi szempontból még hozadéka is lehet. Például az arénáról
bizonyára sokaknak beugrik a Carmen, amellyel kapcsolatban egé-
szen vad és ma valószínûtlennek tetszô ötleteink is vannak, de
ezekrôl még korai lenne beszélni.

– Az utóbbi években élénk vita folyt arról, hogy a Szabadtéri Játéko-
kat és a Szegedi Nemzeti Színházat együtt vagy külön kell-e mûköd-
tetni.

– Ma már szinte kikutathatatlan, mi volt annak idején a Sza-
badtéri Játékok intézményes formája. Egyszer a lapkiadó rendezte
meg, máskor a város intézôbizottsága vagy egy erre kijelölt kft.
Késôbb a város önálló kulturális intézménye lett. A kilencvenes
években, a pályázati rendszer bevezetése idején helyzete bizonyta-
lanná vált. Talán ezért tûnt jó megoldásnak a kôszínházzal való
összevonás. Eredetileg „részben önálló intézmény” volt, de aztán
egy tagozattá degradálódott.

– Az alapgondolat, a szorosabb integráció jó ötlet…
– Én másként gondolom. Szerintem nem lehet a tíz hónapos

szép, megfontolt közszolgálati munkát összeegyeztetni ezzel a föl-
pörgô nyári másfél hónappal. Ha ez a kettô egy intézmény, akkor
a színházi dolgozók a szabadtérit másodlagosnak tekintik. Pedig
ez kiemelt esemény, erre rá kell készülni. Én nagyon sok külföldi
fesztiválon megfordultam, és a miénkre tényleg nagyon büszkék
lehetünk. Például az Új világ-produkciónkra vagy a Nabuccónkra
sokan irigykednek. Nekünk nem külföldi példákat kell majmol-
nunk, hanem a saját utunkat kell járnunk. Amit megvalósítottunk,
azt csak önállósággal lehetett elérni. Így nyílik lehetôségünk
például az egyre erôteljesebb társadalmi szerepvállalásra is, ezért
tudtuk megszervezni a sétálójegyes Rómeót, vagy azt, hogy az igaz-
gatói páholyt elárvereztük, és a bevétellel a Gyermekszívekért Ala-
pítványt támogattuk.

– Az idén pedig a Bánk bánnal terveznek valami hasonlót, de
újszerût.

– Erkel operáját három alkalommal mutatjuk be, Szikora János
rendezésében. A két szereposztásban nemzetközi rangú sztárjaink
lépnek fel, többek között Kiss B. Attila, Bándi János, Marton Éva,
Tokody Ilona, Keszei Borbála és Sólyom-Nagy Sándor. Nemzeti
operánkkal az államalapítás ünneplésének mûvészi tradícióját is
szeretnénk megteremteni, Augusztus 20-án a Bánk bánt játsszuk,
és az elôadás kivetítôkön a város több pontján is látható lesz. Meg-
hívjuk a határon túl élô magyarokat is. Azt szeretnénk, ha ezen a
napon a világon Szegeden néznének a legtöbben operát.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE:  MÁROK TAMÁS

ELHUNYT HALÁSZ PÉTER. 

Következô számunkban emlékezünk rá.


