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Többször kértek már, hogy fogalmazzam meg mi a fő probléma a Magyar Állami Operaház körül, 

miért térnek vissza időről- időre a hangos botrányok, miért nem tudja egyik politikai oldal sem a 

dalszínházunk működését megoldani. 

Mivel 2001 és 2011 között háromszor is volt alkalmam az intézményt rövidebb-hosszabb ideig, mint 

főzeneigazgató irányítani, azt hiszem, mostanra már vállalkozhatok egy tömör, de átfogó kép 

felvázolására. Előttem Szinetár Miklós vezette az intézményt, első igazgatásomat, melyben 

Locsmándi Miklós volt a partnerem is ugyanő váltotta Petrovics Emillel közösen, majd Hegyi Árpád 

Jutocsa következett Kesselyák Gergellyel karöltve, utána ismét én vettem át egy hónapra a staféta 

botot, majd a Vass Lajos- Fischer Ádám-Kovalik Balázs triumvirátus következett, amelyet ismét én 

váltottam ezúttal Horváth Ádámmal. Végül 2011-től Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház 

vezetője, akit előbb Héja Domonkos, majd Halász Péter segített főzeneigazgatóként. 

Ez a 10 év egyedülálló rátekintést eredményez az intézményre, mivel láttam az Operaház 

működésének alakulását, valamennyi előttem és utánam regnáló igazgató eredményeit és kudarcait, 

a rendszer buktatóit. 

A dolgozat elkészítésében nagy segítségemre volt egy, az Operaház 2001- 2014 végéig megtartott 

előadásait feldolgozó statisztika, valamint egy 2012-ben az Operaház látogatói körében végzett 

közvélemény kutatás.  

Nagy örömmel, és kis büszkeséggel láttam a statisztika számaiból, hogy a közönség pozitívan jelezte 

vissza munkámat, legutóbbi működésem a feldolgozott 15 évad alapján éves százalékában a 

legnagyobb fizető látogatottságot mérte, míg első tevékenységem a legnagyobb 6%-os növekedést 

eredményezte az Erkel Színház látogatottságában. 

Mindazonáltal leolvasható a statisztikából, hogy míg a Szinetár- Petrovics vezetés egyenletesen 

magas látogatottságot eredményezett mind az Operaházban, mind az Erkel színházban, addig a Vass-

Fischer-Kovalik vezetés folyamatosan rontotta a látogatottsági számadatokat. Először az Erkel 

látogatottsága romlott 5 %-kkal, ezt a színházat be is zárták, majd először 1%-ot, majd 5% esett az 

Andrássy úti színház fizetett nézőinek a száma is. A közönség ismét megadta a bizalmat, amikor 2010-

ben átvettük a színházat rögtön 4% növekedést értünk el, majd az általunk előkészített évad még 

további 4% emelt a szinten elérve az eddigi csúcsot, a 89% éves fizetett néző kihasználtságot. 

Ókovács alatt ismét esett a fizető nézők érdeklődése az Operaházban először 2%-kal, majd további 

3%-kal. 

Az összegzésből még egy meghökkentő adat olvasható ki. A felújított Erkel színház a megduplázott 

állami támogatás ellenére a 2013/2014 évad kevesebb bevételt eredményezett, mint a 2004/2005 

évad.  

Ez a tény nem csak a duplájára növekedett állami támogatás, a hihetetlenül megduzzadt marketing 

csapat és költségei miatt érdekes, hanem az arányok miatt is, hiszen az Operaház jegybevételei 

2005 óta ugyanakkor megkétszereződtek. 



Fontos még tudnunk, hogy egy-egy előadás bekerülési költsége az Operaházban illetve az Erkel 

színházban azonos. Míg egy jól eladott átlag előadás az Operaházban ki tudja termelni az előadás 

reprodukálásának költségeit, addig ilyen módon az Erkel színházban létrehozott minden előadás sok 

milliós deficitet termel. 

A statisztikákból még néhány fontos, és kevésbé reflektorfénybe kerülő dolog derül ki. 

Az Operaház aránylag kicsi nézőtere aránylag könnyen megtölthető. Hozzájárul ehhez az épület 

szépsége, és preztizse. A látogatottsága a legrosszabb években sem került 80 % alá, és a legjobb 

évben a 93%-t is elérte. A Magyar Állami Operaház bevétele évről-évre folyamatosan nőtt. 

Leszögezhető tehát, hogy az Operaház vezetése és az Andrássy úti palota megtöltése között nincs 

jelentős összefüggés az anyagi bevétel oldalán. 

Ezzel szemben jól látható, hogy az Erkel színház nagyobb változásokra képes a műsorválasztás, és az 

előadások színvonalának tükrében. Még senki nem tudta 75 %-nál magasabbra vinni éves szinten a 

nézőszámot, és bár ez az Andrássy úti épület nézőszámával azonos nagyságrendű publikumot jelent, 

(a nézőtér befogadóképessége a duplája) az Erkel színház bevétele jelenleg mégis a harmada az 

Operaházénak, és régen sem érte el a felét. 

Egyértelműen leszögezhető, hogy az operaházi drága fenntartás mellett (pl. az operaházi zenekar 

fizetésének a sok másik kiváló zenekar fizetéséhez viszonyított árszint különbsége miatt) ez a színház 

gazdaságosan nem működtethető. Egyetlen megoldás lehetne a gazdaságos működésére, hogy 

befogadó színházként, meghívott produkciókkal, zenekarokkal és kórusokkal működjék. Így a 

kiadásokat jelentős mértékben lehetne csökkenteni. (Megjegyzem az Erkel színház az 50-es évekig, 

mint önálló Népszínház üzemelt. Rákosiék centralizálásának köszönhetően olvasztották az 

Operaházba, hogy az intézmény jobban kontrolálható legyen.) 

 

Nagyon érdekes még a 2012-ben készült, a Magyar Állami Operaház közönsége körében végzett 

közvélemény kutatás néhány eredménye is.  

Ez egyértelműen rávilágít a különböző vezetőségek által elkövetett hibákra, amelyeknek mutatóit 

már a statisztika elemzése során taglaltuk. 

A kérdezettek 89,5 %-a a hagyományos rendezéseket szereti. Ez a kitétel összevetve a nézettségi 

számadatokkal egyértelműen bizonyítja a Vass-Fischer-Kovalik, illetve az Ókovács alatti nézőszám 

esést. A modern rendezések a közönségnek nem tetszenek, csak egy szűk réteg, illetve a kritikusok 

lelkesednek értük. Ez azonban a jegyet vásárlókat nem érdekli, a közvélemény kutatás során 

megkérdezettek a legkevésbé fontosnak tartják ugyanis a beharangozókat és a kritikákat a 

látogatásuk eldöntésekor. 

Az Operaház közönségét megkérdezték, honnan szereznek tudomást az előadásról. A rádiót, a tv-t, a 

plakátokat a megkérdezettek mind összesen 1,5 % jelölte meg, mint fontos információ forrást. Az 

Operaház Andrássy úti épületének megtöltéséhez tehát minden bizonnyal enyhén szólva nem 

költséghatékony a rengeteg óriás plakát, a videoklippek, imázsfilmek. 

A közönség felállította a népszerű darabok és szerzők listáját is, melyet a statisztikák is teljes 

egészében alátámasztanak. A műsorválasztásnál nem kerülhet fölénybe a népszerűtlen szerzők, és 

művek előadása. Ezeknek a műveknek népnevelési célzattal időről- időre el kell hangzaniuk ugyan, de 

semmiképpen sem kerülhetnek túlsúlyba. Ez a harmadik ok, ami egyértelműen mutatja a Vass-

Fischer-Kovalik, és az Ókovács rendszerek nézőszám esését. 



Rövid áttekintés az előzményekről 

Semmiképpen nem szeretnék történelmi áttekintést nyújtani az Állami Operaház 130 éves 

történetéről, erről sok írás született már, és az Operaház mai helyzetét nyilván nem befolyásolja 

közvetlenül Mahler, Radnai, vagy akár Tóth Aladár igazgatása. 

Érdekes talán azt felvázolni, hogy hogyan találta a rendszerváltás az operaházat, és milyen helyzetben 

vettem át annak igazgatását 2001-ben.  

Az 50-es években beolvasztották az Erkel színházat az Opera vezetése alá, innen kezdve annak sorsa 

együtt haladt az Operaházéval. Ismerjük Gerő Ernő beszédét, amelyben felhívta a figyelmet, hogy a 

szocializmust az értelmiség, és a művészek szabad gondolkodása veszélyeztetheti a legjobban, és 

ennek a rétegnek a felügyelete fokozott figyelmet igényel. Létrehozták az Író, és Zeneművész 

szövetséget. Ebbe a vonulatba tartozott az operaélet centralizálása is. 

Mindazonáltal az Operaház volt továbbra is a gyűjtőhelye a legjobb muzsikusoknak, még egy ideig az 

Állami Hangversenyzenekar, és a Rádió Zenei Együtteseinek megalakulása után is. Ezek a zenekarok 

csak idővel jelentettek konkurenciát ennek a nagy múltú együttesnek 

Az énekkar nagy létszámú együttes, 2001-re kicsit kiöregedett már, de rendkívül nagy repertoárt 

ismert. 

Szinte az összes operaénekléssel foglalkozó énekes magánénekesi státuszban kötődött a Magyar 

Állami Operaházhoz. 

A balett ugyanígy működött. Gyakorlatilag az összes főiskolát végzett balett táncosnak helyet 

biztosított a nagy létszámú balettkar, amelyből karszólistákká, majd magántáncosokká válhattak a 

tehetségesebbek. 

Nagy műhelyekkel rendelkezett a színház, megtalálható volt itt minden, ami egy operaház 

működéséhez kellett.  

Mindenki közalkalmazotti jogviszonyban végezte a munkáját, tehát akkor is kapott fizetést, amikor 

hangja már megkopott, táncolni már nem tudott, művészi színvonala, vagy színpadi megjelenése már 

nem tette lehetővé előadásra való kitűzését. 

Az Operaház mindenkori vezetése természetesen a szocializmus reális keretein belül, gyakorlatilag 

megkapta a pénzt az intézmény működéséhez. Ha kicsit túlköltekezték magukat, azt a kormányzat 

rendre kipótolta.  

A rendszerváltozás környékén azonban a költségek egyre nőttek, és az állam lehetőségei egyre 

csökkentek. Mint az állami szféra más területein is a gazdálkodásnak sajátos formái jelentek meg a 

gmk-k később a kft-k. Az állam és ezen belül az Opera is így próbálta kompenzálni a dolgozók egy 

része felé, hogy a béreket nem tudta az infláció mértékével emelni. Engedte a 

magánvállalkozásoknak az opera életében való közreműködést, bizonyos területeket „privatizált”. 

2001-re gyakorlatilag átszőtte már az intézményt ez a papíron legálisnak látszó, azonban a 

korrupciónak melegágyat nyújtó működés. Elég csak átolvasni a KEHI jelentését. Kiszervezték a két 

legnagyobb bevételi forrást jelentő Operabált, és az Operalátogatást. De volt itt magán 

hangszerjavító műhely, amit a zenekari igazgató az operaház címére jegyzett be. Így a 

hangszerjavítási megrendeléseket egyenesen saját maga rendelte meg saját cégénél. Az opera 

klubjából étterem lett. A balett igazgató is szervezett gálákat egy magán cégen keresztül, amelynek 

bécsi bankszámlájáról saját maga emelhette le a pénzeket. Volt itt nyári Operafesztivál is, 



Operaverseny mind-mind átszőve a hasonló összeférhetetlenségekkel. A műhelyek munkájába is 

hasonló „külső” vállalkozások segítettek be. 

A szakszervezet kiharcolta, hogy a kollektív szerződésben minél több kedvezményt kaphassanak a 

dolgozók. Ez különösen a túlmunkák bérezésénél volt látványos. A műszak gyakorlatilag átláthatatlan 

munkabeosztással dolgozott.  

Mikorra átvettem az intézmény irányítását a színházak látogatottsága is hanyatlóban volt. 

Nagybátyám Győriványi Sándor az első Antall kormány munkaügyi minisztere 1989 karácsonyán azzal 

fordult hozzám, hogy az Operaház összes dolgozója azzal fenyegetődzik, hogy felmond. Kérdezte 

szerintem mit kellene tenni. Ifjúi hevemben azt válaszoltam: el kell fogadni. Természetesen nem 

merték megtenni, pedig ez nagyon megkönnyítette volna az átalakulás folyamatát. 

Persze, ha találtak volna megfelelő embert, aki a semmiből képes lett volna felépíteni egy jól működő 

operaházat. Ezt ma már erősen kétlem. 

 

2001. Első igazgatásom ideje 

 

A politika koncepciója az volt, hogy a Főzeneigazgató irányítsa a színházat, akinek a munkáját egy 

gazdasági szakember segítse. Főigazgató társam dr. Locsmándi Miklós volt. 

A feladataink a következők voltak:  

1, A kiöregedett énekes állományt nem közalkalmazott, hanem alkalmanként szerződtetett fiatalokra 

cserélni. (Rengeteg meghallgatással egy egészen új énekes csapatot vontunk be az Operaház és az 

Erkel színház munkájába, akikből többen mára a magyar operajátszás élvonalát képviselik. 

Természetesen a jó hangi állapotban lévő közalkalmazottakat is tovább foglalkoztattuk, így az 

előadások színvonala egyik napról a másikra megnőtt. Ez volt érzékelhető rögtön a már említett 6%-

os Erkel színházi nézőszám növekedésben.) 

2, A korábban az Operaházzal gyakorlatilag egyforma repertoárt játszó Erkel színháznak saját profilt 

adni, - legyen az Erkel színház a fiatalok beavató színháza. 

3, Felemelni a fizetéseket az akkorra már elhúzott többi magyar élvonalbeli zenekar szintjére, evvel is 

megakadályozva a legjobbak elszerződését, vagy külföldre menetelét. Szerencsére az akkori 

kormányzat- addig elképzelhetetlen módon- majdnem háromszorosára emelte az évi támogatást.  

4, Meghallgatásokat tartani a zenekari és énekkari művészek között, és a teljesítmény alapján 

megállapítani az új béreket. (A bérek elosztása, és a művészek elhelyezése a két színház között is 

ennek megfelelően történt. Fontos volt ez, hiszen a bevezetőben már említettem, hogy az Erkel 

színház csak úgy működtethető rentábilisan, ha ott olcsóbb előállítási költségekkel számolunk.) 

5, Tervezhetővé tenni a műhelyek munkáját. (Az Operaház műhelyei évi 6-7 premiert tudnak 

kiszolgálni. Az ezen felüli premierek irreálisan sokba kerülnek, mert ezeket külső műhelyekben kell 

elkészíttetni. Fontos még a premierek az évadon belüli egyenletes elosztása is ugyanezen okokból.) 

Gyakorlat volt, hogy a műhelyek a premierre nem készültek el, így a munkát a saját kft-kben lehetett 

elkészíteni. Az igazgatók pedig a mai napig nem is igyekeznek ezt megakadályozni. Ez a gyakorlat még 

ma is sajnos nagyon sok felesleges pénzkidobást jelent.  



6, Racionálissá tenni a darabok elosztását az évadon belül, hogy a műsoron lévő darabok díszleteinek 

felépítése és bontása a lehető legkevesebb túlórával járjon. Ezzel párhuzamosan olyan új darabokat 

kell csak engedélyezni, amelyeknek a díszlete könnyen mozgatható, építhető. (Bármilyen furcsa is bár 

az Operaház repertoár színház, ahol minden nap más és más darabot játszanak, szakmabeli, rendező 

igazgatóinak (Szinetár, Kovalik) munkássága alatt is olyan darabok készültek, amelynek sem 

felépítése, sem szállítása nem megoldható egy repertoár színház működésének keretei között.) 

7, Bevezetni a repertoár színház blokkokban történő játék módját. (Annak idején a repertoár 

színházak az évadon belül szétszórva játszották a darabokat, így sokszor hónapok is elteltek az adott 

opera egy-egy előadása között. Ez alatt az előadás természetesen szétesett, vagy újabb próbákat 

kellett tartani, amely leterhelte a színház amúgy is szűkös próbarendjét.) Mára ez a játékmód 

természetessé vált. 

8, Kiszámítható, a darabok nehézségi fokának megfelelő számú próba beiktatása, és a művészek 

kötelezése az azokon való részvételre. (Nehéz elhinni, de az Operaházban gyakorlat volt - és sajnos a 

mai napig is gyakorlat- nem részt venni a próbán. Gregor József mesélte nekem, hogy volt olyan 

együttes próba, amelyen ő jelent meg egyedül az énekesek közül). 

9, A keretgazdálkodás bevezetése. (Szintén hihetetlen, de az Operaházban igazgatásaim 10 éves 

intervallumában sem sikerült elérni, hogy egy-egy darab esti előadásainak bekerüléséről legyen adat. 

Így természetesen az évad tervezésénél a várható költségek nem tervezhetőek. Ugyanígy a premierek 

jelmez-díszlet gyártás költségeinek a pontos tervezése is csak 2010-re vált valamelyest átláthatóvá.) 

10, 2001-ben, mivel nagyon sok fiatal énekest is bevontunk az Operaház és Erkel színház 

működésébe, egy Operastúdiót is szerveztünk a fiatal énekesek számára. 

11, A külföldi vérkeringésbe is szerettük volna bevonni az Operaházat. Nem csak világsztárokat 

szerettünk volna meghívni, hanem egy-két feltörekvő énekest, akinek a fellépti díja könnyen 

kigazdálkodható. 

12, Mivel példátlan, sok esetben 100 %-os fizetésemelésre került sor, erőből megváltoztathattuk a 

kollektív szerződést is, amellyel a színház sokkal hatékonyabban dolgozhatott. 

A változásokat elégedetlenség kísérte a dolgozók egy meghatározó részétől. 

A közalkalmazott magánénekesek nehezményezték mellőzöttségüket, és habár sokuk egyetlen 

előadást sem énekelt, sérelmezték, hogy nem emelkedett a fizetésük. 

A zenekari és énekkari művészek nem örültek az egyéni meghallgatásuknak, valamint a gyengébben 

teljesítők elégedetlenek voltak, hogy kevesebb fizetésemelésben részesültek. Úgy érezték száműztük 

őket az Erkel színházba. 

Természetesen sok művésznek nem tetszett a kialakult rend sem, mert így kevesebb mellékes 

keresetük keletkezett, és próbákra, előadásokra sem akkor jártak, ha éppen egyéb elfoglaltságuk 

engedte. 

A visszaéléseket a rendelkezésre álló idő alatt nem lehetett megszűntetni, a műszak irreálisan magas 

túlóra bére, valamint a díszlet-jelmez előállítás körüli átláthatatlan káosz a mai napig tart, ez emészti 

fel a költségvetés nagy részét. 

 

 



2002. Választások, Szinetár visszatér 

 

Mindazonáltal a megkezdett reformoknak már nem lehetett gátat vetni. 

A tehetséges, fiatal énekesek végleg kiszorították az idős művészeket. 

Szinetár visszatértével, ugyan ismét kaptak egy-egy szerepet a korábbi sztárok, de mégis a vezető 

szerepet már az új generáció vitte. 

Viszont a Szinetár-Petrovics igazgatói páros elkövetett egy visszafordíthatatlan hibát. 

A népszerűségük érdekében felemelték a gyengébb zenészek fizetését is a többiek szintjére, így 

ugyan megszüntetve az intézményen belüli bérfeszültséget, de egyben végleg beolvasztva az állami 

támogatás majdnem teljes összegét a bérekbe, semmilyen mozgásteret nem hagyva az 

elkövetkezendő vezetéseknek. 

Így az Erkel színház is már ugyanazon az árszínvonalon hozta létre az előadásokat, mint az Operaház. 

Csak hát a bevétel volt a fele az operaházinak. 

Enyhítettek a kollektív szerződésen is, amelyet később maga Petrovics Emil is beismert, hogy 

megbánta. 

A fő probléma azonban az volt, hogy az új állami kormányzatnak véres posztó volt az Operaház 

megemelt támogatása, és elkezdte farigcsálni azt. 

 

2005. Hegyi Árpád Jutocsa-Kesselyák 

 

Ez Szinetár lemondásához vezetett, helyébe Hegyi Árpád Jutocsa, és Kesselyák Gergely került. 

Harangozó Gyulát Keveházi Gábor váltotta a balett igazgatói székben. 

Az igazgatók hamarosan egymással is összeveszve nagy káoszt hagytak maguk után, amelynek 

rendbetételére megkértek ugyan, de az egy hónappal a megbízásom után érkező Vass Lajos mindent 

elsöpört. 

 

2006. választás Vass Lajos 

 

Politikailag jónak látszott a döntés. Vass Lajos politikus, élvezte a kormányzat bizalmát, és megnyert 

magának két elismert művészt: Fischer Ádám karmestert és Kovalik Balázs rendezőt. Hamarosan 

azonban bebizonyosodott, hogy más jó művésznek lenni, és más egy intézményt irányítani. Ráadásul 

mindketten a modern rendezések szószólói. A dolgozatom bevezetőjében viszont már említettem, 

hogy a közvélemény kutatás szerint sem népszerű ez Magyarországon a nagy közönség körében. 

A nézőszámok estek, a premiereket a nagy közönség nem kedvelte. 



Fischer külföldi munkái miatt keveset volt idehaza, Kovalik meg nem győzte egyedül a „gyár” 

vezetését. Sajnos Vass Lajos, bár ügyesen manőverezett az emberek között, szakértelem hiányában 

nem tudott hatékonyan közbelépni. 

Az állami támogatás csökkenésével belátták, hogy az Erkel színházat be kell zárni, hiszen túlzott 

veszteséget termel. 

Megkezdték az intézmény létszámának a karcsúsítását. Immáron a csak egy színház működtetéséhez  

lényegesen kevesebb zenekari és kórus művész kellett, ezért csökkentették az együttesek létszámát. 

Elküldték a kiöregedett magánénekesek egy részét is, akik addig Szinetár vezetése alatt védelmet 

élveztek. 

Enyhítendő az Erkel színház bezárása után keletkezett űrt, a Thália színházban, majd a Vígszínházban 

próbálkoztak előadásokat tartani. A Thália színház holt vágánynak bizonyult, rossz akusztikája miatt 

sem a művészek, sem a közönség nem kedvelte.   

A folyamatos állami támogatás megvonások, és a nem kellő pénzügyi fegyelem az intézmény hiányát 

eredményezte, amely likviditási gondokkal párosult. A fellépti díjakat több hónapos késéssel volt csak 

képes az Operaház fizetni.  

Ezenfelül a 2010-11.-ben készített átvilágítás rengeteg szabálytalanságot mutatott ki a működésben. 

 

2010. Választás Ismét az Operában ezúttal Horváth Ádámmal 

 

2010.-ben az újabb politikai változás elsodorta ezt a vezetést is. Horváth Ádám érkezett Miniszteri 

biztosként (Először így került Vass Lajos is az Operaház élére 2006-ban), majd ő hívott engem 

ismételten a Főzeneigazgatói székbe. 

Horváth soha nem látott mértékű TAO támogatások behozatalával, és a feleslegesen kifolyó pénzek 

megfogásával helyre tette az Operaház gazdálkodását. 

Nekem tetszett a meglévő szituáció. Az Erkel színház nélkül végre lehetett egy jó színvonalú, 

hatékony Operaházat építeni. 

1, Meghatározni azt az ideális előadás számot, amelyet a színház a törvényes munkaügyi keretek 

között el tud látni, mindennemű túlmunka és illegális munkavégzés nélkül. 

2, Meghatározni azt a létszámot mind a művészeti, mind az adminisztrációs állományban, amellyel a 

színház a legkisebb létszámban tud működni, csúnya szóval élve a humán erőforrás legjobb 

kihasználása mellett. 

3, - a keretgazdálkodás, és az átláthatóság legteljesebb égisze alatt. 

4, Az előadásokkal és próbákkal kapcsolatos elvárások változatlanok maradtak. 

5, A balett élén is változás kellett, mert ott sem volt tovább tartható a még a kommunista 

rendszerből örökölt teljes foglalkoztatás. 

A változásokat,- mint korábban- írtam a közönség azonnal pozitívan igazolta vissza. 

 



2012. Ókovács Szilveszter 

 

A politika másképpen döntött. Horváth Ádám ugyan megnyerte a kiírt pályázatot, de másnap 

lemondatták, és Ókovács Szilvesztert nevezték ki, mint Kormánybiztost, illetve később főigazgatót.  

Sajnos Ókovács nem színházi szakember, de mégis ő akart irányítani. Őt még én vettem fel 2001-ben 

az Operába mint produkciós titkárt, majd az Erkel irányításával kívántam megbízni, hogy vezesse az 

ott elképzelt ifjúsági programot. Erre azonban akkor már nem kerülhetett sor. 

Ókovács viszont nem értette a megváltozott időket, és minden áron meg akarta valósítani a 2001-es 

koncepciómat, nem látva át, hogy erre már nincsenek meg a feltételek, hiszen az egész művészeti 

állomány már csak egy színház működésére állt rendelkezésre. 

Felújítatta az Erkel színházat, amellyel bebizonyította, hogy korábbi bezárásának indoka - mely szerint 

életveszélyes- nem volt okszerű. Működéséhez viszont új emberekre volt szükség. Mérhetetlen 

számra duzzasztották az Operaház zenekarának és kórusának létszámát. Az új fiatal erők azonban 

alkalmatlanok egy ilyen bonyolult működés, mint az Operaház ellátására. A próba nélkül, vagy kevés 

próbával, a darab megfelelő ismerete nélkül játszott előadások színvonala romlott, amely vissza is 

igazolódott a színház csökkenő látogatottságán. 

De igazán az a meghökkentő, hogy miért önti a kormányzat szinte számolatlanul egy rossz 

hatásfokkal működő intézménybe a pénzt? 

Ez nem a kultúra támogatása, hanem az adóforintok milliárdjainak elherdálása. 

A működés teljesen törvényellenes. Mindenki erőn felül teljesít, viszont a megnövekedett túlóra 

pénzek által megemelkedett keresetek miatt azonban mindenki szó nélkül húzza tovább az igát. 

A szabályokban pontosan lefektetett próbajátékok helyett „statáriális” meghallgatásokon, szinte 

egyszemélyes döntés alapján kerültek állományba emberek. 

Soha nem látott módon bővült az adminisztrációs létszám, a marketing iroda létszáma sokszorosára 

dagadt. Folyik a pénzszórás, óriásplakátokra, imázsfilmekre, videoklippekre. A bevezetésben is 

rámutattam már mennyire nem hatékonyak ezek a drága eszközök az Operajátszásban. Ráadásul az 

adminisztráció új emberei elfoglalják a próbatermeket. 

A premierek száma az összes velejáró, korábban kifejtett irreális költségekkel az egekbe emelkedett. 

A kiadások, hangszervásárlások, külföldiek meghívása sosem látott, a nemzetközi gyakorlatban sem 

ismert fellépti díjakkal ismét az átláthatatlanság érzetét keltik. 

A Nemzeti Balettet Ókovács Solymosi Tamásra bízta, aki valóban komoly változásokat hajtott végre. 

Ezeknek eredményeire azonban sajnos nincs kellő rálátásom. 

Viszont egy pozitívumot is említenem kell, a kormányzat jóváhagyta egy központi raktár építését az 

Opera számára. Erre nagy szükség volt már, mert az Operaház a méregdrágán előállított díszleteket 

méltatlan körülmények között volt kénytelen tárolni Budapest különböző külterületi telepén. A napi 

szállítás igen jelentősen terhelte a színház költségvetését. Az már vitatható, hogy egy ilyen raktár 

létrehozása valóban igényel-e ennyi költségvetési forintot, szükség van-e további próbateremre stb.?  

 

 



Jövőkép 

 

Nyilván ez a pénzpocséklás sokáig nem lesz tartható, és egy jövőbeli racionálisabban gondolkodó 

kormányzat gátat fog szabni az eszetlen költekezésnek. 

Milyen problémákkal kell számolni, és milyen megoldások kínálkoznak? 

Az Erkel színház nagy előnye jó akusztikája és elhelyezkedése mellett nagy nézőtere, amely lehetővé 

tenné nagylátogatottságú, rendes bevételű produkciók, koncertek tartását. emellett természetesen 

népszerű operákat is lehetne itt játszani. A bekerülési költségeket úgy lehetne alacsonyan tartani, ha 

egy az Operaháznál alacsonyabb fizetési osztályba tartozó, amúgy is kevesebb munkával rendelkező 

együttes játszana itt: MÁV zenekar, Danubia zenekar, Dohnányi zenekar, Concerto Budapest,… vagy 

akár ezek felváltva. Ennek a profilnak a megszervezése azonban külön managementet igényel, így 

kézen fekvő lenne az Erkel színház teljes leválasztása az Operaházról. Megmaradhatna azonban egy 

lazább, szerződésileg szabályozott viszonya az Operaházzal bizonyos díszletek és jelmezek 

kedvezményes használatára. Így az ifjúság számára is lehetne játszani szériákat a legfontosabb 

repertoár opera darabokból: Bánk bán, Hunyadi János, Varázsfuvola… 

Az Operaház működését keretek közé kell szorítani, mind a törvények betartása, a játszóhely, az 

előadásszám és a dolgozói állomány vonatkozásában.   

Végre megvalósítani a szigorú keretgazdálkodást és tervezést. 

Az állami támogatás összegét az Operaház az országimázst meghatározó szerepének megfelelő, de 

nem túlzott igényeihez kellene alakítani, annak mértékét törvénybe kellene foglalni, hogy az évről-

évre ne változhasson. Így a kormányzat és az Operaház tervezése is egyszerűbbé válna. (2011.-ben 

évad közben milliárdos nagyságrendben zároltak, vontak meg, majd ítéltek meg újra állami 

támogatásokat. Az ilyen, és hasonló kormányzati intézkedések igazgathatatlanná teszik egy színház 

működését.) 

Nyilván a felvázolt és szükségszerű változtatások során ellenérzésre kell számítani a dolgozók 

körében, mert a munka mennyisége ugyan így ismét kevesebb lenne, de a jelenleg megszokott 

mellékeseket elvesztenék. Nyilván ez a felfokozott működés sok bedolgozó személynek, cégnek is 

jelentős hasznot hoz, akik ilyen módon szintén vesztenének megszokott bevételeikből.   

A Magyar Operajátszás végre megérdemelné, hogy előadásainak színvonalával elfoglalhassa méltó 

helyét a nemzetközi operajátszásban, és az emellett önállóan működő Erkel színházzal karöltve pedig 

hatékonyan szolgálhassa a magyar közönséget színesítve a két színház által nyújtott kulturális 

palettát. 
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A 2012-es nézőtéri kutatás eredményei 

 

A 2012. május 4. és június 24. között az Operaház előadásaira látogató 

nézők, bérletvásárlók és online kérdőívet kitöltők (összesen 1760 

érvényes kérdőív) válaszainak összegzése  

 

I. A válaszadók demográfiai, társadalmi jellemzői: 

 

A válaszadók életkora: 

 

A válaszadók majdnem 50%-a 56 éven felüli! 

 

Nemek szerinti megoszlás: 

 

A válaszadók majdnem kétharmada nő. 

A válaszadók iskolai végzettsége: 

 

A válaszadók fele felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

 

 

 

 

18-25 év 9,8%

26-35 év 13,3%

36-45 év 13,5%

46-55 év 14,0%

56-65 év 20,0%

66-75 év 21,8%

76< 7,6%

Nő 68,9%

Férfi 31,1%

8 általános 1,4%

szakmunkásképző 0,6%

szakközépiskolai érettségi 7,4%

gimnáziumi érettségi 16,8%

főikola 27,2%

egyetem 42,6%

PhD 4%



 

 

A válaszadók munkaerő piaci státusza: 

 

A válaszadók kétharmada nyugdíjas illetve alkalmazott. 

Válaszadók anyagi helyzetének megítélése: 

 

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 

 
 

A válaszadók negyede a mai létminimum alatt él. 

További 40 százalékuk az átlagkeresetet sem éri el. 

 

A válaszadók operába járási szokásai és az anyagi helyzetük megítélésének összefüggése: 

 

munkanélküli 1,8%

GYES-GYED 1,1%

tanuló 8,8%

nyugdíjas 37,7%

háztartásbeli 1%

középvezető 4,6%

vezető 3,8%

vállalkozó 6,9%

alkalmazott 34,3%

gondok nélkül, jól élnek 17,1%

beosztással kijönnek 63,7%

éppen hogy kijönnek 15,5%

rendszeres anyagi gondjaik vannak 3,7%

<60 e Ft 6,30%

61-69e Ft 4,60%

70-79e Ft 5,60%

80-89e Ft 10%

90-119e Ft 21,90%

120-149e Ft 19,60%

150-199e Ft 17%

200-299e Ft 9,80%

300-499e Ft 3,10%

500e-1 millió Ft 1,40%

1 millió fölött 0,70%

havonta többször havonta évi 5-6 alkalommal évente néhányszor ritkábban, mint évente

gondok nélkül, jól élnek 17,90% 19% 20,70% 29,30% 13,10%

beosztással kijönnek 16,90% 22% 30,30% 22,80% 8%

éppen hogy kijönnek 18,60% 23,20% 33,10% 19,40% 5,70%

rendszeres anyagi gondjaik vannak 25% 21,90% 21,90% 20,30% 10,90%



Havonta többször legtöbbet a rendszeresen anyagi problémákkal küzdők járnak operába. 

 

II. Operába járási szokások, érdeklődés 

 

Operába járás gyakorisága: 

 

A nézők 37%-a jár havonta többször is operába. 

Operába járás gyakorisága a különböző korcsoportokban: 

 

A legidősebb korosztály jár leggyakrabban, legtöbbet operába. 

Az Operaház különböző programjain való részvétel megoszlása: 

 

 

Havonta többször végzett szabadidős tevékenységek: 

hetente többször 2,1%

hetente 2,8%

havonta 2-3 alkalommal 12,7%

havonta 21,6%

2-3 havonta 28,8%

évente néhányszor 18%

évente 5,1%

ritkábban 5,8%

most először 3,1%

18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-55 év 56-65 év 66-75 év 76<

ritkábban, mint évente 15,70% 13,70% 10,50% 11% 6,50% 4,70% 3%

évente néhányszor 27,30% 24% 30,30% 26,90% 20,50% 19,90% 12,80%

évi 5-6 alkalommal 21,60% 24,90% 23,50% 27,80% 31,50% 33,20% 36,40%

havonta 20,30% 16,40% 17,20% 18% 25,30% 24,70% 27,30%

havonta többször 15,10% 21% 18,50% 16,30% 16,20% 17,50% 20,50%

operaismertető 2,80%

gyermekprogram 15,80%

hangverseny 36,50%

balett 76,50%

opera 92,90%



 

Az operába járók nem nagyon költenek egyéb szabadidős tevékenységre, minimálisan még 

hangversenyre és színházba járnak. 

 

Első operalátogatása hány éves korában történt: 

 

A most operába járók 50%-a 15 éves kora előtt járt először operában. 

 

Mikor döntötte el, hogy eljön az előadásra? 

 

 

Honnan szerzett tudomást az előadásról 

koncert, hangverseny 11,30%

opera 12,80%

balett 4,50%

jazz 0,60%

világzene 0,50%

könnyűzenei koncert 1,60%

színház 8,30%

táncszínházi előadás 1,40%

mozi 4,40%

szórakozóhely 4,40%

<5 évesen 7%

6-10 évesen 28,2%

11-15 évesen 22,3%

16-20 évesen 20,4%

21-25 évesen 8,5%

26-35 évesen 8,4%

36-45 évesen 2,8%

46-55 évesen 2,0%

56-70 évesen 0,7%

ma néhány nappal előadás előtt egy héttel az előadás előtt néhány héttel előadás előtt már régebben

18-25 év 7,50% 10,30% 17,80% 43% 21,40%

26-35 év 4,10% 13,90% 16,40% 42,60% 23%

36-45 év 5,10% 10,30% 7,70% 43,60% 33,30%

46-55 év 0,80% 13,20% 7,50% 43,80% 34,70%

56-65 év 2,50% 14,30% 9,90% 34,20% 39,10%

66-75 év 2,70% 8,20% 8,60% 31,30% 49,20%

76< 1,80% 7,30% 10,90% 21,80% 58,20%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi lenne a legmegfelelőbb tájékoztatási forma 

 

 

Mi lenne a legmegfelelőbb tájékoztatási forma - korosztályonkénti bontásban 

Operaházban 3,5%

Operakalendárium, prospektus 7,2%

ajándékba kapta a jegyet 4,4%

szereplő honlapja 0,6%

Operaház honlapja 11,1%

barát ajánlotta 16,6%

Operaház hírlevele 3,7%

újság 2%

internet (nem az Operaház honlapja) 22,7%

rádió 0,5%

tv 0,3%

utcai hirdetés 0,7%

jó úgy, ahogy van 7,70%

Facebook 17,40%

Operamagazin 9,80%

tájékoztató e-mail 33,80%

postai hírlevél 8,90%

Operakalendárium, prospektus 18,40%

Operaház honlapja 37%

Operaház hírlevele 26,10%

újság 15,20%

internet 53,90%

rádió 17,60%

tv 23,90%

utcai hirdetés 20,80%



 

 

Előadásra érkezés megoszlása  -  korosztályonkénti bontásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Mit szeretnének látni? 
 

 

Az első 20 kedvenc opera (említési gyakoriság): 

18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-55 év 56-65 év 66-75 év 76<

jó úgy, ahogy van 8,80% 4,40% 5,10% 5,00% 9,20% 8,70% 13,70%

Facebook 41,20% 36,30% 24,90% 17,50% 9,00% 3,50% 1,50%

Operamagazin 11,30% 11,90% 12,30% 15,00% 8,10% 7,00% 3,80%

tájékoztató e-mail 27,90% 42,70% 46,00% 43,20% 38,50% 21,50% 11,40%

postai hírlevél 5,70% 3,40% 5,10% 7,60% 9,20% 12,80% 18,30%

Operakalendárium, prospektus 21,00% 23,80% 17,00% 21,60% 13,40% 18,40% 15,90%

Operaház honlapja 41% 48% 48% 45% 37% 26% 11%

Operaház hírlevele 21,10% 27,10% 34,50% 31,00% 25,20% 21,80% 22,10%

újság 24,40% 19,60% 9,20% 17,80% 13,30% 12,00% 16,70%

internet 66,30% 68,30% 66,80% 66,40% 51,50% 36,90% 23,30%

rádió 17,90% 17,40% 15,50% 17,90% 17,80% 18,20% 17,60%

tv 19,40% 25,70% 18,90% 25,80% 26,40% 25,50% 20,60%

utcai hirdetés 31,90% 28,80% 27,50% 24,30% 17,00% 13,20% 7,60%

18-25 év 26-35 év 36-45 év 46-55 év 56-65 év 66-75 év 76<

egyéb 1,70% 1,50% 2,30% 3,90% 1,20% 1,60% 3,60%

tömegközlekedés 61,70% 47,30% 39,50% 44,50% 56,70% 68,10% 73,20%

taxi 0,90% 1,50% 2,30% 0,00% 0,60% 2,60% 0,00%

saját autó 20,00% 26,00% 38,00% 39,10% 33,30% 20,90% 21,50%

gyalog 15,70% 23,70% 17,80% 12,50% 8,20% 6,80% 1,80%



 

Az első 20 kedvenc balett (említési gyakoriság): 

 

 

Hagyományos rendezés megítélése (%): 

Aida 171

Varázssfuvola 154

Carmen 145

Verdi operák 140

Pikk dáma 138

Traviata 127

Bánk bán 117

Wagner operák 115

Pillangókisasszony 113

Tosca 112

Puccini operák 95

Turandot 90

Nabucco 82

Hunyadi László 71

Parasztbecsület 70

Rigoletto 70

Trubadúr 65

Don Giovanni 65

Faust 54

A kékszakállú herceg vára 54

A hattyúk tava 401

Diótörő 251

Spartacus 167

Rómeó és Júlia 94

Giselle 78

Coppélia 77

A rosszul őrzött lány 75

Hófehérke 74

Csipkerózsika 71

A bahcsiszeráji szökőkút 67

A csodálatos mandarin 57

Makrancos Kata 55

A fából faragott királyfi 39

Don Quijote 37

Elfújta a szél 34

Seregi balettek 34

Hamupipőke 34

Karamazov testvérek 33

Anyegin 30

Kortárs balettek 30



 

 

Modern rendezés megítélése (%): 

 

 

Hagyományos rendezés megítélése –korosztályonként (%): 

 

Modern rendezés megítélése –korosztályonként (%): 

 

 

IV. Bérlettel kapcsolatos tapasztalatok 

 

Van bérlete: 

21% 

Tervez bérletet vásárolni: 

36,2% 

 

 

 

egyáltalán nem szeretik 1,3

kicsit szeretik 2,1

közepesen szeretik 7,1

meglehetősen szeretik 21,3

kifejezetten szeretik 68,2

egyáltalán nem szeretik 24,4

kicsit szeretik 19,3

közepesen szeretik 26,6

meglehetősen szeretik 13,8

kifejezetten szeretik 15,9

egyáltalán nem szeretik kicsit szeretik közepesen szeretik meglehetősen szeretik kifejezetten szeretik

18-25 év 1,8 1,8 7,1 30,1 59,2

26-35 év 3,9 3,9 8,3 29,5 54,4

36-45 év 0,4 3,4 13,1 24,5 58,6

46-55 év 1,7 2,9 8,3 24,7 62,4

56-65 év 0,3 2,3 6,6 21,1 69,7

66-75 év 0,3 0,3 4,2 12,5 82,7

76< 2,3 0 1,5 9,9 86,3

egyáltalán nem szeretik kicsit szeretik közepesen szeretik meglehetősen szeretik kifejezetten szeretik

18-25 év 17,2 17,2 22,4 16 27,2

26-35 év 12,3 18,9 28,3 17,6 22,9

36-45 év 14,5 20,4 31,1 15,3 18,7

46-55 év 18,7 17,8 25,3 19,5 18,7

56-65 év 22,8 21 28,3 13,5 14,4

66-75 év 37,9 17,6 27,5 8,5 8,5

76< 49,6 23,3 16,2 7 3,9



 

Bérletváltás terve korosztályonként (%): 

 

A 66 éven felüliek fele még szeretne bérletet vásárolni. 

Bérletesek aránya aszerint, hogy hány éve van bérletük: 

 

 

Hány fajta bérlete van egy bérlettulajdonosnak: 

 

Elégedett-e a bérletben szereplő darabokkal: 

 

 

 

 

 

 

 

18-25 év 35,5

26-35 év 30,4

36-45 év 25,6

46-55 év 35,9

56-65 év 38,3

66-75 év 44

76< 50

friss bérletes 0,5%

1-10 éve 38,2%

11-20 éve 17,0%

21-30 éve 13,0%

31-40 éve 11,7%

41-50 éve 8,4%

51-60 éve 7,9%

61-70 éve 2,3%

71-80 éve 0,2%

1 bérlet 62%

2 bérlet 27%

3 vagy több bérlet 11%

egyáltalán nem elégedett 0,50%

kicsit elégedett 3,10%

közepesen elégedett 22,10%

meglehetősen elégedett 50,50%

kifejezetten elégedett 23,80%



 

 

 

A bérlettel kapcsolatos tíz leggyakoribb vélemény (említési gyakoriság): 

 

 

 

V. Jegyváltással kapcsolatos tapasztalatok 

 

Hogy jutott a jegyéhez: 

 

 

Hol vette a jegyét – korosztályonkénti megoszlásban: 

 

Az online vásárlást a 25-55 éves korosztály részesíti előnyben. Jegyirodában a válaszadók 

elenyésző hányada vásárol. 

 

 

 

jó, színvonalas előadások 47

előre tervezhető, így biztosan eljut, fix nap 43

jó az összeállítás, változatos darabok 34

elégedett a bérlettel 28

olcsóbb, kedvezményes ár 20

váltott bérlettípust, mert kevesebb előadást szeretne 18

ne legyen műsorváltozás 11

fontos, hogy a gyerekeim, unokáim is eljöhessenek a bérlettel 10

asszony mondta… 10

ne maradjanak el előadások, premierek 10

vette 64,6%

szakmai jegy 11,3%

ajándék a családtól 18,3%

ajándék a munkahelytől 0,7%

ajándék az iskolától 0,6%

egyéb 4,4%

az Operaház pénztárában az Operaház szervezésén az Operaház honlapján online Jegyirodában máshol

18-25 év 46,4% 8,2% 26,4% 5,4% 13,6%

26-35 év 34,2% 11,2% 40,4% 5,6% 8,6%

36-45 év 34,1% 13,3% 35,2% 8,7% 8,7%

46-55 év 32,1% 12,6% 33,3% 8,2% 13,8%

56-65 év 36,3% 20,4% 25,4% 6,4% 11,5%

66-75 év 41,3% 26,8% 18,4% 3,4% 10,1%

76< 50,0% 26,2% 6,5% 4,3% 13,0%



 

 

 

 

Mennyire találják drágának a jegyet – 1-10-ig pontozásban (az egyes egyáltalán nem 

drága, a tízes nagyon drága): 

 

A válaszadók 65%-a drágának találja az operajegyeket! 

 

VI. Ami becsalogatja a nézőket 

 

Mi a fontos, hogy eljöjjön az előadásra: 

1. a darab (a program) 

2. a szerző 

3. a Ház hangulata 

4. a szólista 

5. a zenekar/kórus 

6. kényelem 

7. egyéb szolgáltatás 

8. a karmester 

9. ismerős ajánlása 

10. operaismertető előadások 

11. megközelíthetőség 

12. beharangozó, kritika 

 

Az egyes korcsoportokon belül mi a fontos: 

1 2,4%

2 1,8%

3 3,6%

4 4,8%

5 21,5%

6 17,0%

7 17,8%

8 17,9%

9 6,6%

10 6,6%



 

 

 

 

Az elégedettség alakulása (a nézők hány százaléka teljesen elégedett): 

 

Legfontosabbak Legkevésbé fontosak

18-25 év a program, a szerző megközelíthetőség, karmester

26-35 év a program, a szerző megközelíthetőség, beharangozó

36-45 év a program, a szerző megközelíthetőség, karmester

46-55 év a program, a szerző megközelíthetőség, beharangozó

56-65 év a program, a szerző beharangozó, megközelíthetőség

66-75 év a Ház hangulata, a program beharangozó, ismerős ajánlása

76< a Ház hangulata, a program beharangozó, ismerős ajánlása

megközelíthetőség 69,3%

belépőjegyek ára 16,8%

épület funkcionalitása 51,3%

programok 67,3%

hostessek 54,9%

ruhatárosok 18,9%

WC-k száma 12,0%

büfé ára, színvonala 49,6%

programok sokszínűsége 46,6%

jegyvásárlás menete 30,0%

eligazító táblák 41,5%

nézők viselkedése 36,2%

repertoár 44,3%

műsorfüzet tartalma 35,4%


