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Gondolatok az operajátszás körül 
 

1.  Körültekintés 

 

Körültekintés a világban 

    A világon csak néhány zenei és kulturális központ rendelkezik annyi zenés 

színházzal mint Budapest. Párizson és Berlinen kívül, ahol négy illetve három 

operaház is működik, Bécs, London és New York dicsekedhet még két 

operaházzal. Mi magyarok igen büszkék lehetnénk erre az adottságunkra, 

különösképpen ha ideszámítjuk még az Operettszínházunkat is, valamint 

tekintetbe vesszük országunk lakosságát és gazdasági helyzetét.  

    A fent említett városokban azonban a különböző színházak különböző 

repertoárral, színvonallal, és különböző rétegeknek játszanak. 

 

   Talán Berlin az egyetlen város, ahol három, szinte egyenrangú operaház 

működik. Ez a helyzet azonban abból adódik, hogy újra egyesítették Nyugat- és 

Kelet- Berlint, ahol mindkét helyen színvonalas operajátszás folyt. Ám éppen 

napjainkban folynak a tárgyalások, hogy legalábbis kettőt ezekből 

összevonjanak, mivel még a német gazdaság sem bír el akkora költséget, 

amellyel három világszínvonalon játszó operaházat fenntarthatna.   

 

   Párizsban, ahol az operajátszásnak hatalmas hagyományai vannak, a Theatre 

du Chatelet és az Opera Bastille úgynevezett sztárszínház, a Theatre des 

Champs-Elysées és a Palais Garnier pedig kis létszámú együttesre írt műveket 

mutat be. 

 

   Bécsben is erősen elkülönül egymástól a sztárszínházként működő Staatsoper 

és a főleg operetteket és népszerű operákat játszó Volksoper. Itt mind a 

színvonal, mind a repertoár, mind pedig a belépőjegyek árai más megcélzandó 

közönség felé irányulnak. 

 

   Londonban a Covent Garden és az English National Opera ugyanilyen 

különbségeket mutat, hozzátéve, hogy az English National Opera kizárólag 

angol nyelven játszik. 

 

   New Yorkban a Metropolitan és a New York City Opera között a repertoárban 

nincs sok különbség, aminek okát a sajátságos amerikai viszonyokban kell 

keresnünk, de erősen eltér a fellépő művészek színvonala, így természetesen a 

belépő árak is. Egyszerűen fogalmazva, azok, akik nem tudják megfizetni a 

Metropolitan csillagászati árait, így is megismerkedhetnek az opera 

repertoárral. 
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Repertoár, vagy Stagione? 

   Ahhoz, hogy megérthessük az alábbiakban javasolt teendőket, felvázolnám a 

világon használt két alapvető operajátszás, az úgy nevezett repertoár valamint a 

stagione színház előnyeit és hátrányait, majd foglalkozom a világ repertoár 

színházaiban egyre nagyobb teret hódító, mindkettőt ötvöző, úgynevezett 

blokkos rendszerrel is. 

 

   A Magyar Állami Operaház létrejöttekor - azon természetes oknál fogva, hogy 

az ország akkor az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként mindenben az osztrák 

struktúrákat utánozta - a germán típusú repertoár operajátszást követte, s követi 

mind a mai napig, szemben például az olaszországi, franciaországi gyakorlattal, 

amely az úgynevezett stagione játszáson alapul. A Magyar Állami Operaházban 

két színház is játszik párhuzamosan. Ez a gyakorlat nagy létszámú állandó 

társulatot kíván, jelesül 2 zenekart, 2 kórust, 1oo-on felüli magánénekest, 

karmestereket, korrepetitorokat, rendezőket és jelentős létszámú színpadi 

apparátust. 

 

Énekesek 

Repertoár színház 

   Egy-egy szerepre sok énekest kell beállítani, hogy azok akadályoztatása  

(betegség, külső fellépések stb.) esetén az előadások minden esetben 

megtarthatóak lehessenek, 

Stagione színház 

     Nem igényel állandó énekesgárdát, a színház csak szerepekre szerződtet 

énekeseket, így lehetőséget ad a színház vezetőinek arra, hogy egy-egy szerepre 

megtalálhassák a legjobb énekest, s egy produkcióhoz a legjobb karmestert és a 

legérdekesebb rendezőt szerződtethessék. A kisebb szerepeket egy kis létszámú 

állandó társulat, vagy egy fiatalokból álló operastúdió (l. később) tagjai 

láthatják el. 

 

Korrepetitorok 

R: Számos korrepetitorra van szükség, hiszen az énekesek velük tanulják, s 

később segítségükkel tartják karban a folyamatosan és felváltva játszott 

repertoárt. 

S: Egy-egy darabhoz csak egy vagy két korrepetitorra van szükség, akik a zenei 

együttes, illetve a színpadi próbákon játszanak, mivel a szerződtetett énekesek 

már kész szereptudással jönnek az első próbára. 
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Karmesterek 

R: Több karmesterrel is rendelkeznie kell a színháznak a nagy repertoár életben 

tartására. 

S: Az egy állandó karmesteren, vagy zeneigazgatón kívül, aki a zenekar állandó 

színvonaláért felelős, nincs szükség karmesterre, így minden darabra a stílusban 

legjártasabb karmester hívható meg. 

 

Rendezők 

R: Több állandó rendezővel kell dolgozni, akik darabjaikat a rendezés után 

igyekeznek karban tartani. 

S: Az egy segédrendezőn kívül, aki a rendezőnek segít, illetve annak 

távozásakor karban tartja a darabot, szintén nincs szükség rendezőre. 

 

Műszak 

R: A színpad napról-napra történő átrendezése nagy létszámú színpadi munkást 

igényel, nem beszélve a raktárba történő mindennapos szállítás 

költségvonzatairól. 

S: A színpadkép a színpadi próbáktól az utolsó előadásig nem mozdul, így 

jelentősen kisebb apparátusra van szükség annak le és felszereléséhez. 

 

Zenekar, Kórus 

R: A zenekar is, a kórus is - amelynek tagjai igen jól képzett muzsikusok - de 

valamennyi, a produkcióban vagy akörül dolgozó személy túl van terhelve, hisz 

naponta más darabot kell, kellene magas szinten játszaniuk. Próbákra nincs idő.        

Ehhez járul még, hogy Magyarországon a muzsikusok, az alacsony fizetések 

kiegészítésére mellékállásokat vállalnak, így az egyéni gyakorlásuk sem lehet 

olyan mérvű, hogy az lehetővé tegye a naponta változó darabok állandóan 

magas szintű játszását. 

S: A zenekarnak, illetve kórusnak megfelelő idő áll rendelkezésére az adott 

operára való felkészülésre, aminek a színvonala az előadások alatt is egyre 

növekszik, s érik össze. 

 

Művészi színvonal 

R: A repertoár színház további hátrányai, hogy a vendégművészek beállásukkor 

kénytelenek próba nélkül a már meglévő előadásban közreműködni, nem 

ismerve annak sem zenei, sem színházi koncepcióját. Így az ilyen előadáson 

legfeljebb egy-egy különálló énekesi produkcióra, nem pedig egy szerep 

koncepcióba illeszkedő megformálására kerülhet sor. 

    A vendégkarmester is, hacsak nem premierre szerződik, egy kész koncepció 

megmaradt árnyképét kell, hogy próbák nélkül a saját képére alakítsa, amivel 
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sokszor többet árt, mintha ”arctalanul”, követve a még megmaradt elképzelést, 

segítené az előadás zökkenőmentes lefolyását. 

   Az énekeseknek nagy repertoárt kell fejben tartaniuk, ennek következménye, 

hogy sokan a ”súgólyuk”- játékra szorulnak, nem beszélve arról, hogy egymás 

után különböző stílusú, így különböző énektechnikát igénylő szerepeket 

kénytelenek énekelni, ami - nem lévén kellő idő az átálláshoz - bizonyos 

esetekben kifejezetten ártalmas a hangszalagoknak. 

   Karmester és rendező szinten tartó próbákat nem, vagy csak elvétve tud 

tartani a színház állandó túlterheltsége miatt, így meg kell elégedniük az 

előadásoknak az adott lehetőségekhez képest legmagasabb szinten történő 

összefogásával és levezetésével. 

   Ilyen körülmények között az operaelőadások - eltekintve néhány premiertől 

illetve rendkívüli vendégszerepléstől - nem váltanak ki túl nagy érdeklődést, 

hétköznapi eseményekké fokozódnak le. 

S: Ezzel szemben a Stagione színház előnye, hogy a közönség egy minden 

tekintetben kidolgozott, mind zeneileg, mind színházilag magas színvonalú 

produkciót kap. 

   Az előadásokat így nagyobb érdeklődés is kísérheti. Megjegyzendő, hogy 

elérendő cél, hogy az opera visszakerüljön az intellektuális réteg érdeklődésébe, 

azok családjukkal rendszeresen látogassák az előadásokat, és azok 

színvonaláról vitatkozzanak. 

 

 

Műsorpolitika 

R: A repertoár színház előnye, hogy színesebb választékot kínál az 

operalátogatóknak, lényegesen több darabot játszik egy évadon belül, valamint 

jobban kihasználja mind az épületeket, mind alkalmazottaik munkáját.  

   Mi lehet azonban lehangolóbb, mint egy zeneileg slampos, zenei és színpadi 

koncepciót már csak nyomelemeiben tartalmazó, lelkesedést nélkülöző, esetleg 

még fáradt és gyenge hangokkal megtűzdelt operaelőadás. Így minden olyan 

elemét elveszti, amely akár színházzá, akár zenévé, akárcsak énekes 

produkcióvá tenné, nem is beszélve arról, amiért létrejött, hogy ezt a hármat 

egyesítse. 

 

S: A stagione színházi rendszer ezzel szemben fellendítheti a vidéki színházak 

színvonalát is, aminek a fontosságát igen szeretném hangsúlyozni, mivel akár a 

vezető művészek, akár azok a még színvonalas művészek, akik esetleg egy-egy 

stagionéból kimaradtak, fennmaradó idejükben vállalhatnak 

vendégszerepléseket, vagy akár le is szerződhetnek a vidéki színházakhoz.  

   Egyébként pontosan a vidéki színházak azok, amelyek kiküszöbölhetik azt a 

hiányt, amit a stagione rendszer okoz, nevezetesen hogy az országon belül 

megnövekszik az igényesen előadott darabok száma, így az operarajongók 
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elutazhatnak vidékre, hogy ott egy-egy, immáron megnövekedett színvonalú 

előadást megtekintsenek, amit például Olaszországban oly sokan tesznek. 

 

 

 

Az operajátszás a Stagione operajátszás gyakorlata alapján vázlatosan: 
 

1.hét                  2.hét                 3.hét                  4.hét                 5.hét                 6.hét                   7.hét 

 

1.produkció 

 

Háziszínpad------------------ 

(statiszták és énekesek) 

 

                       Zenekar---------  

                                                

                                                Összpróbák a 

                                                   színpadon 

 

                                                                            10-12 előadás----------------------------------------- 

                                                                                                       

                                                                                                     2.produkció 

 

                                                                                                      Háziszínpad----------------------- 

                               

 

                                                                                                                               Zenekar--------- 

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                         Összpróbák a 

                                                                                                           színpadon 

 

 

 

 

Repertoár-Stagione együtt 

   Bizonyos országok hagyományai azt kívánják, hogy operaházuk folyamatosan 

játsszon, ami a stagione színház esetén nem kivitelezhető. Felmérték azonban, 

hogy a hagyományos repertoár gyakorlattal az előadások modern mértékkel 

mért magas színvonala nem biztosítható. Ennek alapján ötvözték a kettőt, így 

hozva létre azt az új gyakorlatot, amelyet nevezhetnénk blokkos Repertoár-

Stagione színházi típusnak. Ez a rendszer megtartja az előző évadokban játszott 

darabokat a repertoáron, de lehetőleg ugyanazokkal a szerződtetett énekesekkel, 

és a darabot az évad folyamán egy vagy legfeljebb két tömörített blokkban 

játssza. 
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A rendszer működése 

   Ez a rendszer lehetőséget nyújt a repertoárdarab felelevenítő próbáira is, az 

azonos, és magas színvonalú művészgárda pedig biztosítja a darab 

színvonalának egyenletességét. 

Pl: Egy repertoár darab két-három felelevenítő próbával, egy könnyű- és nagyon 

ismert repertoár darab egy-két próbával, míg egy új bemutató 10-15 vagy 

esetleg több próbával egyidejűleg játszható.  

 

 

 

 

 

 

 

E módszer gyakorlata  vázlatosan: 

 
1.hét                  2.hét                 3.hét                  4.hét                 5.hét                 6.hét                  7.hét 

 
1-2 Repertoár    Repertoár darabok műsoron ..............    1-2 újabb repertoár     Újabb repertoár darabok műsoron 

darab                                                                                             darab  

próbája                                                                                         próbája  

  

1.új produkció 

 

Háziszínpad------------------ 

(statiszták és énekesek) 

 

                       Zenekar---------  

                                                

                                                Összpróbák a 

                                                   színpadon 

 

                                                                            10-12 előadás----------------------------------------- 

 

                                                                                                         2. új produkció 

 

                                                                                                      Háziszínpad----------------------- 

 

                               

                                                                                                                               Zenekar--------- 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                       Összpróbák a 

                                                                                                                                                           színpadon 
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2. Hogyan tovább? 

 

 

Hogyan tovább? 

   A Magyar Állami Operaháznak szintén erre az utóbb felvázolt blokkos 

játszási formára kellene áttérnie, így ötvözve a két rendszerből adódó előnyöket, 

és megtartva jelenlegi működési hagyományainak és repertoárjának értékes 

részeit. 

 

 

Színházaink új arculata: Sztáropera és Népopera magyarul 

   Első, és legfontosabb feladat lenne az Operaház, valamint az Erkel Színház 

arculatának elválasztása elsősorban művészileg, de ezzel együtt természetesen 

más vonatkozásokban is. Jelenleg a két színház repertoárjának jellege nem igen 

különbözik. A fellépő művészek, rendezők, karmesterek ugyanazok, a zenekar 

és a kórus is ugyanolyan színvonalú. Az egyetlen különbséget talán az épületek 

építészeti értéke adja. 

   Az épületek elhelyezkedése és eleganciabeli különbsége kézenfekvően adja, 

hogy az Operaház előléphetne úgynevezett sztárszínházzá, míg az Erkel Színház 

jó értelemben vett népszínházzá alakulhatna át a bécsi vagy még inkább a 

londoni példa szerint meghagyva a nálunk Gustav Mahler által bevezetett 

magyar nyelven történő operajátszás hagyományait. 

 

 

Operaház 

   Az új elképzelés szerint át kellene alakítani a két operaház működését is. 

Az Andrássy úton igényesebb darabokat lehetne színre vinni a stagione opera 

vagy még inkább a stagione jellegű  repertoár színház gyakorlatának 

megfelelően,  továbbra is műsoron tartva legigényesebb, nagysikerű produkciót. 

   A főbb szerepekre az adott opera szerepeinek elérhető legjobb énekeseit, 

legjobb karmesterét illetve legérdekesebb rendezőjét szerződtetve. Ez lehetővé 

tenné, hogy a darabokat - legalábbis adott évadon belül- azonosan magas 

színvonalú művészek énekeljék, vezényeljék. (Természetesen ezek a művészek 

kikerülhetnek a színház magánénekesei vagy karmesterei közül is.) Csak a 

kisebb szerepeket osztanák a színház állandó társulatára vagy az operastúdió 

tagjaira.  

(l. Operastúdió)   
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  Fontos törekedni több évadon keresztül ugyanazoknak a művészeknek a 

felkérésére. Ezt segítheti, hogy például a legközelebb eső Bécsben ugyanilyen 

szisztéma szerint dolgoznak, így az ott fellépő művészek néhány napra 

szabadok fellépéseik között. 

   Ezt bekalkulálva, ha bécsi szerepeik nem megeröltetőek, biztos szívesen 

térnének vissza magyarországi szerepeikhez. Természetesen itt nemcsak 

külföldi művészekre gondolok, hiszen az elsőrangú cél az lenne, hogy 

Budapesten lehetőleg hazai művészek lépjenek fel, ha az adott szerepre van 

ilyen. 

   Sajnos, kimagasló művészeink nagy része a Magyar Állami Operaház 

működésének eddigi jellege és színvonala miatt külföldre szerződött. Azt 

hiszem, többségük boldogan térne vissza egy-egy produkcióra hazájába, főleg 

ha nem kellene ettől még az Operaházhoz leszerződnie. Így hasonlóan külföldi 

kollégáikhoz, és a külföldi nagy színházak gyakorlataihoz csak egy bizonyos 

periódust töltene a színházzal való szerződésben, a többi fennmaradó idejével 

szabadon gazdálkodhatna. 

 

 

Finanszírozás 

   Felmerül természetesen a kimagasló énekesek, karmesterek, rendezők, stb. 

költségeinek a kérdése. Úgy képzelem, hogy mint a fent említett városokban is, 

a belépőjegyek ára egy magas színvonalon játszó színház esetén a többszöröse 

is lehet egy hagyományos színházénak.  

   A szponzorok is sokkal könnyebben nyerhetők meg egy rendkívüli 

színvonalon kiállított előadásra.  

   A premierekre rendkívüli helyárakkal bérletek bocsáthatók ki, ami bevonhatná 

a tehetősebb rétegek szerepét a költségterhek viselésébe, kompenzálva a 

feltétlenül létrehozandó támogatást is a fiatalok kedvezményes 

operalátogatásához, mivel a leendő nemzedékek operabaráttá nevelése az 

Operaház egyik főfeladata kell, hogy legyen. 

   Természetesen egy reprezentatív operaház egyben az ország kulturális 

életének is szimbóluma, így az államnak is érdeke kell, hogy legyen  egy ilyen 

operaház finanszírozása.  

 

Sztárokat, hogyan? 

   Az a tapasztalatom továbbá, hogy sok sztárénekes megfizethetetlen, ha arra 

kérik, hogy több ezerszer elénekelt szerepét újra énekelje. Ezzel szemben 

szívesen vállal olyan szerepet, amelyet még sohasem énekelt, így mielőtt azt 

lemezre venné, vagy példának okáért a Metropolitanben szinte próba nélkül 
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elénekelné, szívesen jönne el egy színvonalas operaházba azt „beénekelni”. 

Ezért nemcsak olcsóbban vállalná a fellépést, de több próbára is eljönne, mivel 

ez egyezik az ő érdekével is. 

   Természetesen nem a híres idősebb művészekre kellene építeni, hanem azokra 

a fiatalabb, de már nemzetközi porondon megmérettetett énekesekre, akiket 

karrierjüknek abban a stádiumában kellene szerződtetni, amikor már a 

legnagyobb színházak között mozognak, de még építik leendő repertoárjukat. 

   Eddigi munkám folyamán sok ilyen művészt ismertem meg. Miközben 

régebbi szerepeiket már mint sztár énekelték Milanóban, New Yorkban 

Londonban Berlinben, vagy Bécsben, újabb szerepeiket második 

szereposztásban énekelték, így lényegesen több próbalehetőségük volt anélkül, 

hogy a felelőségük túl nagy lett volna. ( Közismert, hogy a nagy színházak 

többségében az első szereposztást éneklő sztárok sokkal később érkeznek, így 

addig a második szereposztás próbál.)  

   Túl azon, hogy az Operaház zenei vezetőségének tájékozottnak kell lennie a 

világ operaéletéről, a vezető művészközvetítő irodákkal is ki kell építeni 

kapcsolatokat, hogy azok a kimagasló tehetségű fiatal énekeseiket egy-egy 

szerepre Magyarországra szerződtessék, ami túl a szerep beéneklési 

lehetőségén, alkalmat nyújthat a fiatal énekesek más európai színházak 

vezetőivel történő megismertetésével. Az Operaház cserében előnyös 

szerződéseket köthet a jövő sztárjelöltjeivel, a rendszeresen ide látogató 

impresszáriók pedig elvihetik az Operaházban folyó munka hírét, és ismét 

bekapcsolhatják azt a világ zenei vérkeringésébe, ahol egykor jelentős helyet 

foglalt el. 

 

Operastúdió 

   Több nagy operaház hozott létre operastúdiót, felismerve a jövő énekes és 

színházi utánpótlásának szükségességét. Úgy hiszem, Magyarországon 

különösen szükség van egy operastúdióra, amely főleg magyar fiatal énekesek 

továbbképzésével foglalkozna.  

   A stúdió masterclass jelleggel rendszeresen meghívhatna olyan külföldi 

énektanárokat, akik keze alól kiváló énekesek sora került már ki, elsősorban az 

olasz énekstílus tanítására Olaszországból, vagy az Egyesült Államokból. 

   A meghívott sztárénekeseket is fel lehetne kérni, hogy próbáik között 

találkozzanak a stúdió növendékeivel, azokat meghallgassák, és tanácsaikkal 

lássák el. 

   Ezen kívül a stúdió tagjai részt vennének a próbákon és az előadásokon, a 

karmesterek és korrepetitorok rendszeresen foglalkoznának velük és az 

előadások során elénekelhetnék a darabok kisebb szerepeit is, amivel színpadi 

rutinra tehetnének szert.  

   Ők láthatnák el a „Coverolást” is, azaz megtanulva a főbb szerepeket, a 

próbákon való részvétellel elsajátítva a színpadi játékot is, a szerződtetett 
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énekes megbetegedése esetén beugrásukkal meg tudnák menteni az előadást. 

Nem egy ma nagy karriert befutott énekes így kezdte pályafutását.   

   Ez a rendszer túl a pedagógiai célokon, egyben költség kímélő is, hiszen a 

fellépő fiatalok nem honoráriumot, hanem ösztöndíjat kapnának.   

   Évente több önálló operaprodukciót is kiállíthatnának, amelyet a külföldi 

színházak gyakorlatában többnyire igen nagy érdeklődés kísér. Így kerülhetne 

sor számos operaérdekesség ritkán, vagy sohasem játszott darab, kortárs művek 

bemutatására, esetleg lemezfelvételére is. Ezek a kamaraprodukciók akár 

utaztathatók lennének vidékre, vagy akár külföldre is.  

 

Zenekar - Kórus munkarend 

   A zenekar és kórus munkáját is hatékonnyá kellene tenni. Az Andrássy úti 

épületbe kellene összevonni a legkiválóbb muzsikusokat és kórustagokat. 

Munkájukat a játszandó darabok nehézségének megfelelően körültekintően kell 

megszervezni. Mindenképpen rossz az a gyakorlat, ha kisegítőkkel kell 

esténként játszani, még inkább, ha egy adott darab próbáin és előadásain a 

muzsikusok váltogatják egymást.  

   Természetesen egy-egy új darab premierjének kapcsán minden zenekari 

zenésznek meg kell ismerni az új darabot, hogy betegség vagy akadályoztatás 

esetén - de csakis ilyen esetekben - helyettesíthessék kollégáikat. 

( Például Stuttgartban A-B zenekarral próbálnak a premierekre. A zenekar 

játssza a bemutatót, míg B ismerkedik a darabbal.) 

   Szükséges, hogy mint minden jó nemzetközi zenekarban rendszeresen belső 

meghallgatáson játsszanak a muzsikusok, így karbantartsák tudásukat. 

   Természetes azonban az is, hogy a színvonal magas szinten tartása érdekében 

a zenekar és a kórus tagjait, mihelyt azt a lehetőségek engedik, jelentős 

jövedelem növeléssel kell honorálni. 

 

Erkel Színház 

   Az Erkel Színház folytathatná eddigi struktúráját, javítva annak hatékonyságát 

a fent felvázolt módon (blokkos rendszer, próbarend, meghallgatás). 

   Működésének alapja egy állandó társulat lenne, természetesen erősen 

megválogatva a szereplőket, karmestereket, hiszen ma egy népopera is csak 

igen magas művészi színvonalon működhet. 

   Repertoárja az igen népszerű operáktól kezdve az operetteken keresztül a 

musicalekig terjedhetne. A magyarul történő előadás elősegíthetné, hogy 

szélesebb rétegeket lehessen bevonni az operalátogatók körébe, valamint 

elősegíthetné ismeretterjesztő és iskolai előadások létrejöttét is. Alacsonyan 

tartott helyárai alkalmassá tennék, hogy széles rétegeket rendszeres 

operalátogatóvá nevelhessen, de megteremtve a lehetőséget vidéki csoportok 

utazással egybekötött operalátogatására, az egész ország opera központjává 

válhatna. 
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Megcélzott repertoár 

   Mindkét házban át kell vizsgálni a repertoárt, és kiválogatni azokat a 

produkciókat, amelyek a mai követelményeknek megfelelnek. Ezeket felújítva 

rendbe tenni, és azokhoz válogatni az új darabokat.  

   Természetesen ügyelni kell a repertoár széles kialakítására, és az egyensúly 

tartásra a különböző stílusok között. 

   Magától értetődően nem hiányozhatnak az opera óriásainak legnagyobb 

művei, így Mozart, Verdi, Puccini, Wagner remekei, a hagyományos repertoár 

operák, valamint a nagy klasszikus magyar operaalkotások. Azonban nem 

szabad elfelejteni néhány olyan művet sem, magyar és külföldi szerzők műveit 

egyaránt, amelyek nagy sikerűek voltak a maguk idejében, és nagy hatással 

voltak korukra.  

   Nem hiányozhatnak az előadandó operák közül a nagy XX. századi alkotások 

sem R. Strauss, Debussy, De Falla, Sztravinszkij, Berg, Schönberg, Britten 

legjobb operái, és gondot kell fordítani új magyar művek előadására is, s a 

hagyományoknak megfelelően pályázatok kiírásával elősegíteni születésüket. 

   A Magyar Állami Operaház múltjában hagyomány volt, hogy a külföldön 

nagy sikerrel bemutatott új operákat a lehető leggyorsabban igyekeztek műsorra 

tűzni. Ezt a tradíciót is szem előtt kellene tartani.   

   Megfelelő súllyal kell szerepelniük a nemzetközi színvonalon működő 

magyar balett előadásainak, valamint az Erkel Színházban néhány klasszikus 

operettnek, esetleg musicalnek is. 

 

Koncertek 

   A zenekar és a kórus fejlesztésére a leghatásosabb módszer a technikailag 

különösen nehéz operák előadásai mellett bizonyos számú szimfonikus koncert 

szervezése, amely jóval nagyobb felelősséget, igényességet helyez mind a 

zenekar, mind a kórus tagjainak vállára, színesíti a ház műsorát, és lehetővé 

teszi a zenekar belföldi, illetve külföldi vendégszerepléseit is.  

    Előadhatóak lennének olyan dramatikus szimfonikus művek is, ahol kisebb 

színpadi mozgások, világítási effektusok színesíthetnék a szimfonikus 

alkotásokat.  

 

Kamarakoncertek 

   Igen fontos, hogy az Operaház művészei folyamatosan kamarazenéljenek, és 

együtteseikkel közönség elé léphessenek. Erre a célra kiválóan alkalmas lehetne 

egy a Székely Bertalan teremben megrendezhető kamara sorozat, amely 
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nemcsak a művészi fejlődést, de a közönséggel való intenzív, élő kapcsolatot is 

elősegíti.  

 

 

 

 

 

Munkaszervezés, költségek csökkentése 

Színrevitel 

   A munka szervezése során gondolni kell arra, hogy bizonyos darabok 

mozgatása igen nehéz, valamint, hogy a díszletek szállítása munkaigényes és 

költséges. 

   Fontos tudni, hogy mivel a világon mindenütt szűk a színházak költségvetése, 

arra ösztönzik a rendezőket, hogy olyan egyszerű, nem költséges díszleteket 

használjanak, amelyben a darabok még jól érzik magukat. Számos ilyen 

„egyszerű” színrevitelt vezényeltem és láttam, melynek sokszor nagyobb sikere 

volt, mint költséges ”Rokokó” társának. 

   Nem egy példa akad arra is, hogy több darabot azonos környezetben 

rendeznek meg, a kellékeket és a világítást változtatva, és mégis nagy hatást 

érnek el. Természetesen úgy kell megválasztani a darabokat, hogy azok a 

hasonló környezetben is hitelesek legyenek. 

 

Együttműködés más színházakkal 

   A világ operaházainak ma az az érdekük, hogy a színre állítás költségeit 

csökkenthessék. Ezért legtöbbjük, természetesen az egyforma technikai 

adottságokkal rendelkezőkről beszélek, arra törekszik, hogy egy-egy darab 

létrehozásának költségeit megoszthassák. Erre a legjobb megoldás, ha lejátszás 

után a díszleteket, jelmezeket, rendezést átadják más színházaknak ahelyett, 

hogy azok a raktárakban vagy bontóban végeznék. Ha a színrevitel színvonalas, 

a színházak szívesen veszik át ezeket, mivel a bérleti díj még mindig jóval 

olcsóbb, mint egy új, saját produkció létrehozása. Rengeteg ilyen produkció 

forog körbe a nagyvilág színpadain. 

   Törekedni kellene a külföldi nagy színházakkal való együttműködésre is, így 

az előadások létrehozásának költségei megoszlanának. Jó színvonalú 

előadásaink lejátszás után eladhatók, vagy bérbe adhatók lennének más vidéki, 

vagy külföldi színházaknak. 

 

Operaérdekességek 

   Mivel egyre nagyobb az érdeklődés arra, hogy elfeledett darabokat is újra 

játszanak a világ operaházai. Sokan tűznek műsorra olyan darabokat is, amelyek 

más színházban nem mennek. Így azok egyrészt nagy érdeklődést keltenek a 

világ opera ritkaságok rajongóinak körében, másrészt a világ szaksajtójának a 



 

 

13 

13 

figyelmét is magukra vonják. Ezek az előadások, amennyiben sikeresek, szintén 

eladhatók. Mivel ezekre a lemezcégek is kíváncsiak, esetleg plusz jövedelemhez 

juttathatják a színházat, nem beszélve az így szerzett presztízsről. Ismerve a 

magyar zenetudomány magas színvonalát, biztos vagyok benne, hogy értékes, 

de elfeledett művek felkutatása, a szükséges kottaanyagok elkészítése nem 

jelentene különösebb nehézséget. 

 

Oratórikus művek színpadon 

   Számos olyan oratórikus mű található a zeneirodalomban, amely a 

hagyományos koncertszerű előadáson kívül alkalmas színrevitelre is. 

Többnyire egyszerű fényeffektusokkal, jelzett díszletekkel nagy hatású 

előadásokat lehet létrehozni viszonylagosan alacsony költségvonzattal. Mivel 

ezek többnyire igényes feladatot rónak elsősorban a kórusra, a kórus fejlesztése 

szempontjából igen fontosak. 

 

 

 

Oratórikus koncertek 

   Hasonló célokkal lehetne több oratórikus koncertet repertoárra venni. 

Előadásuk növelhetné egy-egy ünnep fényét, egyben színesíthetné a repertoárt. 

Egy opera együttes repertoárjára elsősorban olyan művek lennének alkalmasak, 

melyek inkább drámai, vagy operai hangvételűek. (pl. Rossini, Dvorak, Berlioz, 

Liszt, Dohnányi, Kodály... miséi)  
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3.Ütemterv 

 

   Operaházunk helyzetét tanulmányozva, úgy érzem, hogy néhány egyszerű 

munkaszervezési változtatással is jelentős sikereket lehetne elérni a 

hatékonyság és főleg az előadások színvonalának tekintetében. 

 

 

Gazdálkodás az Operaház művészi erőivel 

 

 

Zenekar 

   Mindenképen szükséges, hogy a meglévő zenekari muzsikusok két külön 

zenekarba legyenek osztva.  Az egyik zenekar az Operaházban játszana, míg a 

másik az Erkel Színház zenekarát alkotná.  

   A besorolást egy mindenkire kötelező érvényű meghallgatás döntené el, 

melynek zsűrije főleg külső, elfogulatlan művészekből állna. Anyaga egy 

klasszikus versenymű első tétele, valamint néhány zenekari állás. 

   A munka folyamán a két zenekar teljesen elkülönülve dolgozna, átjárás a két 

zenekar között nem lenne.  

   A meghallgatások elsőrendű célja nem a muzsikusok elbocsátása lenne, de 

természetesen kirívó esetekben sor kerülne a gyengén teljesítő zenészek 

figyelmeztetésére, és azok egy későbbi meghallgatásra történő meghívására. 

   Meghallgatásokat kellene tartani minden hangszerből „külsősök” számára is 

azért, hogy betegség esetén mindig megfelelő muzsikussal lehessen 

helyettesíteni a zenekari művészeket.  

 

 

Próbarend 

   Az új munkabeosztásokat úgy kellene kialakítani, hogy egy-egy darab összes 

próbáját valamint előadásait minden esetben azonos zenekari művészek 

játsszák. Ezen kizárólag orvosilag igazolt egészségügyi problémák esetén 

lehetne változtatni. 

   Ez a módszer első látásra nagyon szigorúnak látszik, de az egyetlen, amely 

biztosíthatja az előadások magas színvonalát. 
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   A próbarend beosztásába a zenekari művészeket is be kell vonni, hogy 

egymás közt egyeztetve lehetőleg a számukra legkedvezőbb beosztások jöjjenek 

létre.  

Például lehetséges, hogy az egy időszakban futó darabokat egy zenekari művész 

vállalja, így ugyan az említett muzsikus egy adott periódusban lényegesen 

többet dolgozik, de ez alatt váltó társa akár hosszabb időre szabaddá válik, amit 

az kollégájának egy másik periódusban viszonoz. 

 

 

   A fent említett rendszerből kivételt képeznek az olyan új bemutatók próbái, 

amelyek előre láthatóan később tartósan repertoárra kerülnek. A premierből 

kimaradó zenekari művészek kevesebb, de a darabot megismerő zenekari 

próbákra lennének beosztva, a szólamvezetők pedig az előfőpróbán játszanának 

szólamvezető társukkal együtt, hogy annak betegsége esetén a darabba 

probléma nélkül beállhassanak. 

   Egy-egy kiemelkedően nehéz darab bemutatója előtt szólampróbákra is sor 

kerülne, ezzel is jobban beosztva a rendelkezésre álló próbákat a minőség 

érdekében. Ez a feladat a szólamvezetőkre hárulna, akiknek a jelenleginél 

sokkal több hatáskört és feladatot kellene adni. 

 

 

Bérek 

   Itt természetesen adódik a finanszírozás kérdése is. Annak érdekében, hogy a 

zenekari művészektől megemelt színvonalú teljesítményt lehessen várni, 

béreiket jelentős mértékben meg kell emelni. A bérek megemelésénél 

figyelembe lehetne venni túl a beosztásokon, a meghallgatáson bizonyított 

művészi színvonalat is. 

Ennek mértékében kerülhetne megállapításra a művészeti pótlék, vagy 

szolgálati díj is. Ezeknek a pótlékoknak, valamint a béremelés mértékének 

megállapítása a színház vezetése, a szakszervezetek és a fenntartó minisztérium 

közötti elengedhetetlen alku tárgya kell, hogy legyen. (l. melléklet) 

 

 

Kórus 

   A kórus művészeinek két csoportra osztása, munkarendje, valamint bérezése a 

zenekari művészekéhez hasonlóan történne.  

   A meghallgatás anyaga egy ária, valamint operai kórusrészlet lenne. 

   A meghallgatás egyben kiváló lehetőséget adna néhány kiváló képességű 

művész megismerésére és kisebb szerepekre történő kiemelésére is. 

 

 

Énekesek 
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Szereposztás 

   Az énekesek éves munkáját úgy lehetne beosztani, hogy egy-egy darab az 

előadás számától függően évente egy, maximum két szereposztásban kerülne 

bemutatásra. Mindkét szereposztásnak rendelkezésre kellene állnia a másik 

próbáinak és előadásainak idején is. A két szereposztáson kívül, a fiatal 

generációból, vagy a fokozatosan kialakított, a fent már taglalt operastúdió 

tagjaiból egy tartalék csapatot is be kellene vonni a munkába, amely mindkét 

szereposztás megbetegedése esetén rendelkezésre tudna állni az előadások 

megmentésére.  

 

   Az összes próbán való részvételükkel a fiatal énekesek alaposan 

megtanulhatnák a szerepeket, amellyel tapasztalataikat mindenképpen 

gyarapíthatnák, de a jövőben akár, mint a két szereposztás egyikének tagja 

énekelhetnék is. 

   A régi darabok szerepeinek kiosztását a korábbi előadásokon tapasztalt 

eredmények alapján dönthetné el a színház zenei vezetése, de mivel az új zenei 

vezető nem hallhatott mindenkit, ezért meghallgatásokon is bemutathatnák a 

magánénekesek azokat a szerepeiket, melyeket a következő szezonban énekelni 

szeretnének, vagy időközben felvettek repertoárjukra. Ilyen módon lehetőség 

nyílna az adott darab legjobb szereposztásának kiállítására. 

 

   Sajnos a hangszalagok, az izomzat kényes és elhasználódó részei az emberi 

szervezetnek. Ki előbb, ki utóbb válhat alkalmatlanná egy-egy korábbi 

szerepének éneklésére. Ez nem jelenti minden esetben azt, hogy az illető 

művész nem képes a továbbiakban az Operaházban énekelni. Esetenként 

megbeszélve az adott énekessel, bizonyára található olyan repertoár, ahol még 

kamatoztathatja megszerzett zenei, művészi és színházi rutinját. Mindenkinek 

be kell azonban látnia, ha valamilyen oknál fogva nem alkalmas többé korábbi 

sikeres szerepének magas színvonalon történő éneklésére, vagy ha a fiatalabb 

korosztályból valaki időközben túlnőtte. Ez minden operaház művészi 

színvonalának alapja. 

   Egyben felelőséggel kell lennie a zenei vezetőknek arra, hogy a tehetséges 

fiatal énekeseket ne terheljék túl. Nem szabad nehéz szerepeket az arra még 

nem érett művészekre osztani. A szerepeket ezen művészek  megtanulhatják, és 

a fent leírt módon tökéletesíthetik, de korai színpadra állításuk nemcsak az 

előadás színvonalára nézve veszélyes, de hamar tönkre tehetnek olyan 

hangokat, amelyek esetleg egy lassabb karrierrel tovább énekelhettek volna. 

    Folyamatosan kellene biztosítani meghallgatásokat azoknak a hazai és 

külföldi fiatal énekeseknek, akik nem tagjai az Operaháznak. Egy-egy 

kimagasló tehetség idejében történő felismerése ugyancsak emelheti az 

előadások színvonalát, de gazdaságilag is előnyös.  
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   Az operaházi bemutatók betanulási próbáira, valamint első három-négy 

előadására meghívott hazai, vagy külföldi rendezőt, karmestert, valamint 

főszerepeire énekeseket lehetne szerződtetni. Ezek természetesen lehetnének az 

Operaház tagjai is, amennyiben biztosítanák egy igen magas színvonal 

létrejöttét, de a vendégművészek színesíthetnék az Operaház munkáját, emelnék 

az Operaház színvonalát, hazai és nemzetközi megítélését is.     

   Ezekre az előadásokra külön, kiemelt helyárakkal Sztárbérletet lehetne 

kibocsátani, amely növelhetné az Operaház bevételeit. 

   A próbákon, mint azt már fent kifejtettem, részt venne egy szintén magas 

színvonalú művész együttes is, amely átvenné az előadás első szériája után a 

darabot, és azt repertoáron tartaná. 

   Az Erkel Színházban az új bemutatók a tagság legjobb művészeiből 

kerülnének ki, és a továbbiakban a repertoár fenntartása úgy történne, mint azt a 

fentiekben felvázoltam. 

 

 

Karmesterek 

   A színvonal emeléséhez talán a legfontosabb tényező a jó karmester. 

Ezt az igényt támasztja alá az a törekvés is, hogy a repertoár darabok zenekari 

próbákat kapjanak. Itt olyan karmesterekre van szükség, akik a próbaidőt a 

lehető leghasznosabban tudják kitölteni az eredmény érdekében. Ismerik a 

zenekar működését, és el tudják fogadtatni munkájukat a zenekar művészeivel. 

   Mivel minden darabot egy-egy karmester vezényelne, egy személyben lenne 

felelős az adott darabok művészi színvonaláért. 

   A legjobb karmesterek mellett:  Kovács János, Medveczky Ádám, fontos 

lenne, ha a magyar karmesterek legtapasztaltabbika, Lukács Ervin továbbra is, 

de nagyobb mértékben venne részt a repertoár életben tartásában. Továbbra is 

számítani kellene Pál Tamás és Dénes István munkájára is. A Frankfurti 

Operaházban dolgozik Kocsár Balázs, aki a Magyar Televízió 

Karmesterversenye óta nemzetközileg elismert operakarmesterré fejlődött. Jó 

lenne, ha munkájára az Operaház számíthatna. Építeni kellene a legújabb 

karmester generációra is: Hamar Zsoltra, Kesselyák Gergelyre, Héja 

Domonkosra is.  

   A legfiatalabb generáció feladata néhány repertoár darab vezénylésén kívül a 

meghívott karmester vendégek coverolása, munkájuk segítése, majd 

távozásukkor a darabok repertoárba történő átvétele is. 

   Rendszeresen meg kellene hívni olyan világkarriert befutott magyar 

karmestereket is, akik a színház művészi fejlődését segíthetnék. - Peskó Zoltán, 

Eötvös Péter, Ötvös Gábor, Stefan Soltész, Michael Halász, Kulka János. 

 

 

Korrepetitorok 
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   Minden darabot két-két korrepetitorra kellene bízni, akik a darabok 

betanítását és próbáit játszanák. A karmesterekkel történt előzetes 

megbeszélések alapján készítenék fel az énekeseket a szerepekre. 

 

 

Rendezők       

   Minden darabot egy segédrendező tartana karban. Az Operaház nem kellene, 

hogy állandó rendezővel dolgozzon, ez lehetővé tenné az új operák színre 

vitelének színességét. 

 

 

 

Balett 

   Talán a színház legnagyobb sikerrel dolgozó részlege. Külön elkülönítetten 

gazdálkodnak, náluk sikeresen végbement, mind a szükséges leépítés, mind a 

hatékonyság fokozása. A balettkarnak és vezetőjének minden segítséget meg 

kellene adni, hogy a megkezdett úton tovább haladhassanak és a színvonalat 

tovább fokozhassák. 

   Ennek érdekében lehetne a balettelőadások zenei színvonalát is a fent említett 

működési elvek alapján a balett színvonalához emelni. 

   Magasabban kellene honorálni az igen kiválóan dolgozó balettkart, ezzel is 

példát mutatva a színház többi részlegének a vezetőség jó munka elismerésére 

tett törekvéséről. 

   A játékrend egyenletesebb beosztásával enyhíteni lehetne a jelenleg meglévő 

túlfeszítettséget. Ennek érdekében jobban be kellene vonni a balett vezetőjét a 

játékrend kialakításába. 

 

 

A repertoár kiválasztása és beosztása 

   A 2000/2001. évadra az Operaházban 25 operát illetve 11 balettet, az Erkel 

Színházban 17 operát, illetve 4 balettet tűztek műsorra. Jól megfigyelhető a 

törekvés, hogy a darabokat az általam is helyesnek tartott blokkos játszási 

rendszerben osszák el az évadon belül.  

   Meggondolandó lenne azoknak az előadásoknak az elkerülése, ahol az 

egyébként blokkban már játszott operákat 3-4 hónappal később egyszeri 

alkalommal műsorra tűzik.  

   További megfontolás tárgyát kellene képeznie Wagner-repertoárunk jelenlegi 

nagymértékű életben tartása. A teljes Ring operánkénti két próbával történő 

előadása, ahogy az idén történt, az operák nehézségét és hosszúságát figyelembe 

véve magas színvonalon nehezen elképzelhető, nem beszélve arról, ahogy az 

mekkora terhet ró az azokat éneklő énekesekre. Mindez az erőfeszítés két-két 
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előadás kedvéért! A bolygó hollandit is kétszer játssza az Operaház, A Parsifalt 

pedig csak egyszer az Erkel Színház. 

   Az igen nehéz és összetett feladatot igénylő Otello is csak kétszer kerül 

műsorra az évad folyamán. 

   Jobbnak érezném, ha ezeknek a különösen nehéz daraboknak csak egy része 

maradna repertoáron, de ezek lényegesen több próbát és több előadás számot 

kapnának. 

 

 

 

 

 

 

Népszerű repertoár magyarul-Erkel Színház 

   Meg lehetne kezdeni a népszerű és magyarul játszott, a közönség által kedvelt 

darabok Erkel Színházba történő átcsoportosítását is. Megfelelő 

közönségszervezéssel, vidéki csoportok, ifjúsági koncertek szervezésével 

hiszem, hogy az Erkel Színház látogatottságát sokszorosára lehetne emelni, 

különösen, ha az előadások színvonala is magasabb lenne. 

   Az ifjúsági előadásokat meg kellene sokszorozni a budapesti és vidéki iskolai 

csoportok számára. Utaztatással egybekötött előadásokat, esetleg bérleteket 

lehetne szervezni vidéki csoportok számára. 

 

 

Operák, Balettek az ifjúságnak 

   Főleg az Erkel Színház műsorában törekedni kellene olyan darabok 

repertoárba vételére, amelyek kifejezetten a legifjabb rétegnek szólnak. Az 

ifjúság operabaráttá nevelését nem lehet elég korán kezdeni. 

 

 

Dohnányi opera 

   2002. Dohnányi Ernő születésének 125. évfordulója. Dohnányit méltatlanul 

mellőzték évtizedeken keresztül. Túl azon, hogy a huszadik század magyar 

zenei életének meghatározó személyisége - 25 éven keresztül a Filharmóniai 

Társaság elnök karnagyaként is működött -, nemzetközileg elismert, 

nagyszabású zeneszerző volt. 

   A Tenor, valamint a Vajda Tornya című operáját annak idején mind 

Budapesten, mind külföldön nagy sikerrel mutatták be. A jubileum egyik nagy 

eseménye lehetne, operáinak újra repertoárba vétele, egyben a tervezett 

Dohnányi- fesztivál részeként rehabilitációjának fontos állomása is. 

   - Bizonyára nagy érdeklődés kísérné az opera hangfelvételen történő 

rögzítését is, mivel operáiból nem létezik még lemezfelvétel.  
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Szerződések 

   Kiváló, hogy az Operaház rendelkezik már egy kollektív szerződéssel, amely 

legmesszebbmenőkig történő betartatására feltétlenül szükség van. Ez a 

részletes munkaszerződés, amely az összes előfordulható kérdést tartalmazza, a 

nyugodt, és kiegyensúlyozott színházi munka alapja.  

   Az egyéni szerződéseket is át kellene vizsgálni, és olyanokat kötni, amelyek 

mind a művész, mind a színház, de főképpen a művészeti színvonal céljait 

szolgálják. 

 

 

 

   Tudomásom van olyan szerződésekről, amelyek havi fizetést biztosítanak 

művészek számára, de énekelendő előadást nem tartalmaznak, így előfordulhat, 

hogy egy-egy művészt azért nem szerepeltetnek, mert ez előadásonként 

többletköltséget eredményezne, de ugyanakkor a havi bérét munka ellenérték 

nélkül fizetik. Az ilyen szerződések senkinek nem jók, hiszen alacsony 

összegük nem elegendő az énekes megélhetéséhez, viszont előadáshoz nem 

juttatja őket. A másik oldalon viszont a színház kénytelen esetleg gyengébb 

énekesekkel ellátni a szerepeket, csak azért mert azoknak más jellegű 

szerződésük van. Egyébiránt viszont a színház ellenszolgáltatás nélkül kidob az 

ablakon egy bizonyos összeget annak egyéb vonzataival. 

 

 

Az Operaház művészi vezetésének kívánatos struktúrája 

 

 

Főintendáns 

   Az Operaház legfelsőbb vezetője. A magyarországi gyakorlat alapján a 

főintendáns minden esetben színházi szakember: rendező, zeneszerző, 

karmester, vagy zenetudós volt. A külföldi gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, 

hogy az operaházak élére az esetek legnagyobb többségében menedzser típusú 

gazdasági szakember kerül, aki jártas mind gazdasági, mind jogi ügyekben, így 

egy személyben tudja vállalni a többnyire igen bonyolult színházak vezetésének 

felelősségét. 

   Ugyan nem feltétlenül kell, hogy színházi, zenei ügyekben jártas legyen, de a 

gyakorlat azt mutatja, hogy az a jó színházi vezető, aki rendelkezik zeneileg 

valamiféle alapképzéssel, de főképpen megszállott zenerajongó. 

   Nagyon fontos, hogy a zenei vezetővel jól megértsék egymást, hogy egységes 

irányba vezethessék a színházat. Külföldön sokszor megtörtént, hogy színházak 
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amiatt nem tudtak működni, mivel a főintendáns, és a művészeti igazgató nem 

értették meg egymást. 

   Igen fontos, hogy a főintendáns jártas legyen propaganda ügyekben, mivel az 

ő feladata kell legyen a színház arculatának meghatározása, szponzorok 

meggyőzése, és természetesen a fenntartóval való egyeztetés is. 

   A főintendánsnak idegen nyelven is kell beszélnie, mivel a többi színházzal 

való kapcsolattartásnak ez ma már elengedhetetlen feltétele. 

   Természetesen fontos, hogy a főintendáns sajtó, kulturális, gazdasági és 

lehetőség szerint politikai körökben is ismert legyen, hogy szerteágazó 

tevékenységeit elláthassa. 

   Vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie, mivel a színház bonyolult működése, 

valamint igen jelentős létszámú alkalmazottai számtalan problémát vethetnek 

fel, aminek határozott, de ugyanakkor politikus megoldása a jó hangulatban, 

hatékonyan dolgozó színház egyik alapkövetelménye. 

 

 

Főzeneigazgató - Művészeti vezető 

   A főintendáns alatt, mint az operaház legfelsőbb művészeti vezetője dolgozik. 

   Közvetlenül irányítása alá tartoznak a művészeti dolgozók: a kórus, annak 

vezetője, a zenekar, a karmesterek, az énekesek, a korrepetitorok és minden az 

előadásban résztvevő művészeti dolgozó. 

   Közvetlenül vezetése alá tartoznak a balett, a rendezők, a díszlettervezők, a 

jelmeztervezők vezetői, akiket  hatáskörük gyakorlásában nem korlátoz, de 

közöttük, vagy bármely más művészeti vitás kérdésben döntő szerepkört tölt be. 

   A főintendánssal egyetértésben kialakítja a színház zenei, és művészeti 

koncepcióját, azaz meghatározza a játszandó darabokat, azok színre vitelét, 

szereposztását. 

   Meghatározza az előadandó darabok próbaszámát. 

   Felel a színház repertoárjának egyenletesen magas szakmai színvonaláért, a 

művészeti dolgozók szakmai felkészültségéért. Ezt folyamatosan ellenőrzi, 

szükséges esetekben lépéseket tesz a nem megfelelően teljesítő művészek 

helyettesítésére, egyben figyelmeztetve azokat nem kielégítő munkájukra. 

   Folyamatosan ellenőrzi a próbafolyamatokat, valamint az előadásokat, 

ezeknek alapján ahol szükséges beavatkozik. 

   Karmesteri tevékenysége során igyekszik az operaház zenei együtteseinek és 

művészeinek hangzási, játék és előadási stílusát egységesíteni. 

   Ismeri a világ opera és zenei életét, jelentős új opera produkcióit, kiemelkedő, 

vagy feltörekvő énekeseit, rendezőit, karmestereit, menedzsereit, ezekkel 

rendszeres kapcsolatot tart fenn. 

 

Művészeti titkárok 
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   Nagyon fontos, hogy mind az Operaháznak, mind az Erkel Színháznak legyen 

egy saját művészeti titkára, akik mint a főzeneigazgató helyettesei a 

színházakban felmerülő napi kérdésekben önállóan, de mindig a 

főzeneigazgatóval egyetértésben döntenek. 

   Nagyon fontos, hogy minden előadást vagy a főzeneigazgató, vagy a 

művészeti titkárok lássanak, halljanak, az abban résztvevők érezhessék, hogy 

munkájukat figyelemmel kísérik, problémáikat segítik megoldani, a 

hiányosságokra felhívják figyelmüket. 

   A művészeti titkárok egyben a főzeneigazgató legfőbb tanácsadói. Segítenek a  

repertoár felépítésében, javaslatokat adnak a szerepek beosztására, részt 

vesznek a meghallgatásokon. Figyelemmel kísérik a próbákat, azoknak 

hatékonyabbá tételét elősegítik. 

   A művészeti titkárok olyan zenei felkészültséggel kell, hogy rendelkezzenek, 

hogy bármely zenei, vagy színházi kérdésben kompetens véleményt 

alkothassanak. A pozíciók betöltésére, operai tapasztalattal rendelkező 

zeneszerző, vagy karmester, vagy korrepetitor lenne alkalmas. 

 

Műsorigazgató 

   A repertoár operaházak egyik legfontosabb embere, az ő hatáskörébe tartozik 

minden a színház dolgozóinak időbeosztásával kapcsolatos teendő. 

   A főzeneneigazgató elképzelései alapján kidolgozza a pontos játék és 

próbarendet. 

   A munkakör nagy tapasztalatot igényel, csak az ilyennel már korábban 

foglalkozó személy töltheti be. 

 

Karigazgatók 

   Az Operaház és az Erkel Színház kórusának szétválasztása után mindegyik 

kórus élére egy-egy karigazgató kerülne, aki felel minden a kórust érintő 

kérdésért. 

   Betanítja az új darabokat. 

   A repertoáron lévő darabokat karban tartja. 

   Felel az egyes tagok felkészültségéért. 

   Felel a kórus színpadi próbán történő mind zenei, mind színpadi munkához 

való hozzáállásáért és felkészültségéért. 

   Felel a az előadásokon a kórus művészi teljesítményéért. 

   Javaslatokat tesz a kiemelkedő kórus művészek meghallgatására, hogy azok 

kisebb szerepekben közreműködhessenek. 

 

Balettigazgató 

   Egy személyben felelős a balett működését érintő szakmai kérdésekben. 



 

 

23 

23 

   A főzeneigazgatóval valamint a főintendánssal egyezteti a bemutatásra szánt 

új darabokat, azok színrevitelét, a koreográfus, a díszlet,  a jelmeztervező 

személyét és koncepcióját, valamint a szükséges zenei és színpadi próbáit. 

   Javaslatot tesz a repertoáron lévő darabok további műsorra tűzéséről. 

   Felel a balettelőadások szakmai színvonaláért, a balettegyüttes szakmai 

felkészültségéért. 

   Javaslatot tesz a főintendánsnak a balettkar állományának változtatására, új 

tagok felvételére, idősek nyugdíjazására. 

 

Főügyelő 

   Az előadások motorja, az ő munkájától függ az előadások zavartalan 

működése. 

   Beosztja a darabokhoz szükséges ügyelőket. 

 

Zenekari igazgatók 

    A zenekarok munkájáért, azoknak beosztásáért, és minden a zenekart érintő 

kérdés felelőse. 

 

 

4. A tervezett munka ütemezése 

 

 

   Az első hat hónap folyamán a Magyar Állami Operaház művészeinek 

megismerése - lehetőség szerint egyéni meghallgatások alapján is.   

A repertoár, valamint a színház működési struktúrájának beható 

tanulmányozása során egy alapos helyzetfelmérés elkészítése. A könnyen 

javítható problémák megoldása. 

 

 

   A második hat hónap folyamán a már megismert hibák kijavítására stratégiai 

terv kidolgozása. A következő évadok megtervezése. Felkészülés az Operaház  

(Andrássy úti színház) és a Népopera (Erkel Színház) művészeinek, és 

repertoárjának szétválasztására.  Meghallgatások, a kidolgozott új munkarend 

bevezetése.  

 

 

   A második évadtól a megtartásra kiszemelt operaprodukciók zenei és színpadi 

felújítása, a legjobb művészek kiválasztásával, esetleg új beállókkal, zenekari és 

együttes próbák beállításával. Bemutatók megtervezése az új koncepció alapján. 

A színvonal fokozatos emelése, a hatékonyság folyamatos fokozása, egy 

nemzetközi színvonalú és rangú operaház létrehozása. 
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Budapest, 2001. január 21. 
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