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musical vette át a népszerûséget a többitôl.
1994-ben a teret egész évben elfoglaló lelátót
csak az elôadások idejére felállított, négyezer
férôhelyes nézôtérre cserélték le. A helyszín, a
Dóm tér atmoszférája egyébként lenyûgözô: a
12 000 négyzetméter alapterületû teret a velen-
cei Szent Márk térhez szokták hasonlítani. A
színpadunk nyolcszáz négyzetméteres, ami
egyedülálló a hazai, sôt a külföldi szabadtéri
színházak között is. Emellett pedig az újszege-
di ligetben mûködik egy „kis” színpad. 2007-
tôl a csodálatos szépségû REÖK-palotában
mûködtetett összmûvészeti központ is a Sza-
badtéri irányítása alá tartozik.

– Miben rejlik Szeged és a Szabadtéri varázsa?
– Évente közel hetvenezer ember fordul

meg a fesztivál eseményein. Az elôadások ide-
jére a színház szerelmesei – akik többségében
az idegenforgalomból érkeznek, legtöbben
Budapestrôl és persze sokan külföldrôl – meg-
töltik a várost. Igazi fesztiválhangulat alakul
ki ebben a két hónapban Szegeden, elôadások
elôtt már korán megtelik a környék emberek-
kel, elfoglalják a mediterrán hangulatú, kávé-
zókkal zsúfolt teraszokat, és nyüzsögve vár-
ják, hogy a nyáresti éjszakában felragyogjanak
a fények. A Szabadtéri varázsa talán abban áll,
hogy – sok más fesztiváltól eltérôen – egy
olyan különleges népszínházi vonalat képvi-
sel, melynek lényege, hogy mindenféle szín-
házi mûfajban szerepet vállal: így operával,
operettel, musicallel, tánccal várjuk a nézôket
a Dóm téren. Márpedig ez olyan széles spekt-
rumát képes kiszolgálni a közönségnek, amely
valóban példátlan. Mindemellett a mûvészi
koncepció az elôadások tekintetében is az,
hogy széles réteget legyen képes megcélozni.

– Gazdag, tekintélyes történeti háttér áll a Szegedi
Szabadtéri Játékok mögött. Mirôl mesélhetne a
Dóm tér, amely sok-sok évtizede tanúja ennek a si-
kersorozatnak? – tettük fel a kérdést Bátyai Edi-
na igazgatónak.

– A lassan nyolcvanéves múltra visszatekin-
tô Szegedi Szabadtéri Játékok az ország legna-
gyobb, legsikeresebb és Közép-Európa egyik
legmeghatározóbb nyári zenés színházi feszti-
válja. A játékok ötletét elôször Juhász Gyula
vetette fel – Salzburg mintájára –, ezt a neves
színházi szakember, Hont Ferenc és Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter is támogatta. Ér-
vek és ellenérvek csaptak össze, végül 1931-
ben mégiscsak megszületett a Szegedi Szabad-
téri. Az elsô elôadás a Magyar Passió volt, He-
vesi Sándor rendezésében. Az 1931-ben, vala-
mint 1933 és 1939 között megrendezett elôadá-
sok a két háború közötti magyar színjátszás je-
lentôs eseményei közé tartoztak. A második
elôadás Hont Ferenc rendezése, Az ember tra-
gédiája volt, majd a Parasztbecsület – Pietro
Mascagni vezényletével –, a Bizánc, a János vi-
téz, a Fekete Mária. A második világháború
húsz évre véget vetett a játékok elsô szakaszá-
nak. A város – szélesebb repertoárral – 1959-
ben újította fel a Szabadtérit, Erkel Hunyadi
Lászlójával vette kezdetét az új idôszámítás. 

– Ez a második korszak már egészen napjainkig
tart. Mi jellemezte a kezdeteket, és hogyan lehet
megfogalmazni napjaink Szegedi Szabadtérijének
arculatát, jellegét? 

– 1959-tôl már minden évben megtartották a
fesztivált. Évrôl évre egyre színvonalasabb
elôadások kerültek a nézôk elé, egyre népsze-
rûbb mûvészek játszották a fôszerepeket. Az
1980-as évektôl a Dóm téren egy új mûfaj, a

Kulturális dömping a Szegedi
Szabadtéri Játékokon és a REÖK-ben

A Szegedi Szabadtéri Játékok hazánk egyik legjelentôsebb színházi fesztiválja, amely elsôként született meg
az ország hasonló jellegû rendezvényei közül. Hírnevét helyszínének lenyûgözô atmoszférája, valamint az
általa képviselt különleges népszínházi vonal öregbíti. Hazánk legjelentôsebb rendezôi és színészei hoznak
itt létre elôadásokat. A hozzá tartozó újszegedi „kis” színpad és a REÖK (Regionális Összmûvészeti Köz-
pont) pedig már csak hab a kulturális tortán. Bátyai Edina igazgatóval és Herczeg Tamás igazgatóhelyet-
tessel beszélgettünk a Szabadtérirôl, illetve a REÖK-rôl.
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Biztosítja ezt egyfelôl a pazar látványvilág, va-
lamint az, hogy a populárisabbra, a kikapcso-
lódásra vágyó igényeket is ki tudjuk szolgálni.
Ebben a Szabadtéri már csak azért is élen járó,
mert a már elôbb említett egyedi méretek és
adottságok monumentális produkciókra ad-
nak lehetôséget. Mindemellett az ország leg-
népszerûbb mûvészeit tudjuk meghívni egy-
egy szerepre – úgyis mondhatnánk: a Szegedi
Szabadtéri Játékok olvasztótégelye a magyar
színházi életnek. A nyári idôszakban az egyéb-
ként más-más anyaszínházakhoz kötôdô mû-
vészeket meg tudjuk hívni vendégjátékra. Mi-
vel a fesztiválnak igen magas a presztízse, így
nem véletlen, hogy az ország legnevesebb ren-
dezôi és színészei dolgoznak itt. Példaként
említhetnénk akár Eszenyi Enikôt vagy Alföl-
di Róbertet, és az általuk rendezett operette-
ket, melyekben olyan színészekkel dolgoztak,
mint Bodrogi Gyula, Stohl András, Nagy Er-
vin, Hernádi Judit, Molnár Piroska, Kovács
Patrícia vagy épp Gesztesi Károly. Lépett már
fel nálunk Lukács Gyöngyi és Rost Andrea is.

– A Dóm téri nagyszínpad mellett még egy
másik is várja a nézôket, pontosabban a próza sze-
relmeseit…

– Igen, a Szabadtéri gondozásában van egy
kisszínpad is, amely persze csak fogalmilag
kicsi – az óriási Dóm téri színpadunkhoz ké-
pest –, hiszen egyébként az ország legnagyobb
kôszínházaival, például a Vígszínházzal meg-
egyezô méretû: 1000-1200 fô befogadására al-
kalmas. Egy csodálatos ligetben helyezkedik
el ez a színpad, amely sokkal alkalmasabb
prózai elôadások játszásra. Elsôsorban azért,
mert a városi zajtól mentes arborétumban, ôs-
parkban található, másfelôl a távolság nézô és
színész közt nem olyan nagy, mint a Dóm té-
ren. A mai színházi helyzetek – a korábbi évti-
zedektôl eltérôen – nem a deklamálós színhá-
zi stílust követelik meg, a kamarajátszás felé
mozdult el a modern prózai színjátszás. Újsze-
geden is népszerû mûvészeket láthat a közön-
ség. Az idei évben például a beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház többszörös
fesztiváldíjas Sólyompecsenye címû elôadását
hoztuk el Szegedre. A prózai színházi elôadá-
sok mellett pedig kisebb koncertek, rendezvé-
nyek is helyet kapnak itt, mint például a min-
den évben megrendezett Dixieland gála. 

– A Szegedi Szabadtéri Játékok mûködteti a RE-
ÖK-öt, vagyis a Regionális Összmûvészeti Köz-

pontot. Hogy függ össze a két kulturális kínálat? –
errôl Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri
igazgatóhelyettesét kérdezzük, aki a REÖK-öt
vezeti. 

– Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra,
hogy évrôl évre bôvítsük a kulturális szolgál-
tatásokat, így fonódik össze a REÖK és a Sza-
badtéri kínálata. Nagy ajándék a sorstól, hogy
Szeged két legjelentôsebb épített örökségének
közvetlen közelében – a Dóm téren és a RE-
ÖK-palotában – van lehetôségünk mûvészeti
rendezvényeket szervezni. Ebben a gyönyörû,
százéves, szecessziós palotában a legkülönfé-
lébb mûvészeti ágak képviselôi számára bizto-
sítunk terepet. A REÖK, mely két éve létezik,
immár országosan is ismert kiállítóhely és kul-
turális központ. A legfôbb célkitûzés – aho-
gyan az a nevébôl is kiderül – az összmûvé-
szetiség. A látogatók az idôszaki kiállításaink
alkalmával olyan mûvészek alkotásait tekint-
hették meg, mint például Goya, Picasso, Andy
Warhol, Robert Capa, André Kertész, klasszi-
kus magyar festôk – így Munkácsy Mihály, Va-
szary János, Gulácsy Lajos, id. Markó Károly,
Csontváry Kosztka Tivadar –, kortárs alkotók,
kortárs szegedi képzômûvészek. Emellett pe-
dig színvonalas színházi, irodalmi, könnyû- és
komolyzenei programokkal várjuk az érdeklô-
dôket. A nyitás óta igazolódott az a kezdemé-
nyezés, amely összekapcsolja a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és a REÖK rendezvényeit. A
nyári színházi esték felejthetetlen hangulatát a
klasszikus és a kortárs képzômûvészettel
tesszük még átélhetôbbé, hiszen a fesztivál
elôadásaira szóló belépôkkel a REÖK aktuális
nyári tárlatait ingyenesen lehet megtekinteni.
Népszerû közönségtalálkozókat is tartunk
visszatérô jelleggel, ezeken a Szabadtéri szí-
nész- és énekessztárjai mesélnek a kulisszák
mögötti kalandokról, az elôadások létrehozá-
sáról és szegedi élményeikrôl. Szubjektív tár-
latvezetésekre is volt már példa, melyeket a
sztárok tartottak. 

– Milyen elôadásokra számíthat a közönség a
2010-es évadban a Szegedi Szabadtéri Játékokon?

– Különleges évaddal készülünk – veszi át a
szót Bátyai Edina –, saját bemutatókra lehet
számítani. A REÖK-ben pedig tavasszal lesz
látható egy országos érdeklôdésre is számot
tartó Toulouse-Lautrec-kiállítás. 
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