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Történelmi pillanatot élünk, hiszen a kőszínház megépülése 
óta nem volt rá példa, hogy járványveszély miatt kényszerszünetet 
kelljen tartania a teátrumnak. Valamennyiünk mögött egy nehéz 
időszak áll, de hála a nyíregyháziak felelősségtudatának és fegyel-
mezettségének, elkerültük a nagyobb bajt. 
Amikor e sorok íródnak, még nem lehet 
tudni, milyen ütemben valósulnak meg 
az enyhítő intézkedések, de szívből remé-
lem, hogy a Rózsakert Szabadtéri Színpad 
és a VIDOR Fesztivál programjai az elő-
zetes tervek szerint valósulhatnak meg. 
A nagyközönségnek köszönöm a színhá-
zunknak adott bizalmukat és támogatá-
sukat, a társulatnak a kitartást és a kreatív 
segítő szándékot. Azt hiszem, valameny-
nyiünk nevében elmondhatom, a veszély-
helyzet megtanította nekünk az igazán 
fontos dolgokat. Megmutatta, hogy amit 
természetesnek tartunk és megszoktunk, 
gyakran sokkal többet jelent az életünk-
ben, mint ahogy gondoltuk. Megtanította, 
hogy vannak dolgok, amelyek semmivel 
nem pótolhatók. Ilyen a Móricz Zsigmond 
Színház előadásait a nézőtéren ülve testközelből látni, ilyenek a ba-
ráti összejövetelek, ahol megoszthatjuk egymással történeteinket 
és gondolatainkat. 

A veszélyhelyzet elmúltával időre van szükség, hogy a dolgok 
ismét a rendes kerékvágásban működhessenek, de bízom benne, 
hogy ez már nem befolyásolja ezt az évadot, az új darabokban nyúj-
tott színészi alakításokat és a közönség által is hőn óhajtott színhá-
zi élményt.

Jó szórakozást kívánok valamennyiüknek!

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Ilyenkor szokás az előző évad sikereire emlékezni, büszkének 
lenni, és az előttünk álló időszak terveiről bizakodóan beszélni. Idén 
azonban olyan dolog történt velünk, ami példa nélküli az emberiség 
történelmében. Ezek nagy szavak, sosem gondoltam, hogy vala-
ha élnem kell ehhez hasonló drámai kifejezésekkel, mikor Önök-
höz szólok. Idén tavasszal a világ összes színháza bezárta kapuit. 
Kultúránk ilyen pofont globális szinten még nem kapott. Mindany-
nyian beleszédültünk. Kénytelenek voltunk teljesen átstrukturálni 
működésünket,  online térbe kényszerültünk, ezzel pedig a szín-
ház pontosan azt veszítette el, mi lényege, hogy úgynevezett élő 

műfaj. Hogy ott és akkor, közvetlenül előt-
tünk, általunk, velünk történik, hogy néző 
és játszó egy organizmussá, közösség-
gé válik. Ezt az élményt egy időre elve-
szítettük, megtapasztalhattuk a hiányát. 
Megérezhettük, mennyire fontos nekünk 
a szórakozás, a kikapcsolódás, lelki vagy 
intellektuális töltekezés, és hogy mindezt 
együtt éljük át. Közösségben. Szeretném, 
ha ez egy kulcsszó, egy meghatározó fo-
galom lenne az előttünk álló időszakban! 
Hogy gondoljunk rá, a színházlátogatás, 
a színházélmény nem csak a látott előa-
dást jelenti, de társadalmi életünket is. Az 
ismerőseinkkel, barátainkkal, szeretteink-
kel, partnerünkkel töltött időt, a közösen 
megélt élményeket annak teljes utóéle-
tével. Jó ugyanis felidézni egy-egy poént, 
dallamot, vizuális élményt, gondolatot, 

érzéseket, amelyek akár anélkül, hogy tudatosítanánk, bennünk 
maradnak, személyiségünk részévé válnak, gazdagabbá tesznek 
minket. Ez az, amit szeretnénk újra megélni Önökkel. Térjünk visz-
sza egymáshoz, térjünk vissza megszokott kulturális szokásainkhoz, 
mely társadalmi életünk lényegi eleme, identitásunk, polgári léte-
zésünk elhagyhatatlan alappillére! Fogadják sok szeretettel a kö-
vetkező oldalakon feltáruló 2020/21-es évadtervünket, tartsanak 
velünk, éljünk együtt át ebben a szezonban is tartalmas, szórakoz-
tató, gondolatébresztő, érzékeny és szellemes pillanatokat. Isten 
hozta Önöket a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Közösségé-
ben!

Újra vár a színházi élmény!

Kirják Róbert
igazgató

KEDVES SZÍNHÁZBARÁTOK!TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM, 
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK!



ÉDES CHARITY
KURÁZSI MAMA 

ÉS GYERMEKEI

Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy Fields

Bertolt Brecht

BEMUTATÓ:  
2020. SZEPTEMBER 5. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA 

NAGYSZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
 2020. OKTÓBER 17. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA 

NAGYSZÍNPAD

Rendező: KERESZTES ATTILARendező: HORVÁTH ILLÉS

A korszakalkotó klasszikus Broadway musicalek hőskorában 
született Édes Charity egy rossz útra tévedt, mégis örökké optimis-
ta, igaz szerelemre áhítozó lány szórakoztató, egyúttal megható tör-
ténete, mely a 60-as évek óta folyamatos, zajos sikerrel hódítja meg 
a színházak közönségét világszerte. 

A fordulatokban gazdag, igazán eredeti, szellemes karaktere-
ket felvonultató történet sikeréhez a fülbemászó, hol erőteljesen 
hangzatos, hol andalítóan lágy musical slágereken kívül nagyban 
hozzájárulnak a rendkívül látványos táncbetétek. A táncok eredeti-
jét a zenés műfaj világhírű zsenije, Bob Fosse koreografálta, akinek 
olyan klasszikusokat is köszönhetünk, mint a sokak által jól ismert 
Chicago, vagy Cabaret. Fosse az Édes Charity koreográfiájáért az 
Egyesült Államok legnagyobb színházi elismerésének, az Oscar-díj 
színpadi megfelelőjének számító Tony-díjat is elnyerte.

„Nem az menekül meg a múlttól, aki elfelejti.” (Brecht: Háborús 
kiskáté)

Bertolt Brecht egyik leghíresebb drámája szenvedélyes vádirat 
minden háború ellen, egyben gazdag, összetett történet arról, mi-
lyenek vagyunk mi, emberek; küzdelmeinkről, vágyainkról, félel-
meinkről, túlélési stratégiáinkról. Izgalmas és bonyolult drámai 
szöveten keresztül mutatja be, hogyan veszíthetjük el arcunkat, 
személyiségünket az embertelenség közepén, vagy mégis, min-
dennek ellenére, hogyan őrizzük meg azt. A történet hőse, Anna 
Fierling markotányosnő három gyermekével próbál boldogulni 
a harmincéves háború poklában. Praktikum és haszonszerzés ve-
zérli, próbálja minden viszontagság és szörnyűség között célba na-
vigálni az otthonukat jelentő ekhós szekeret, és biztosítani három 
gyermeke megmaradását. De a háború minden rémsége mellett ki-
tűnő üzleti lehetőség is, és Kurázsi mama a nyereség bűvöletében 
olykor azokat is hajlandó feláldozni, akik a legfontosabbak számára. 

A Kurázsi mama és gyermekei egy hosszan elhúzódó válság-
helyzet konkrét és lélektani traumáiról mesél, a kizökkent idő krízi-
séről, amelyben mégis talpon kell maradnunk, és amelyre időről 
időre válaszokat kell adnunk, lehetőség szerint az emberség és 
tisztesség szabályai szerint. Több, mint időszerű egy kizökkent vi-
lágban és számos tanulsággal szolgálhat napjaink emberének is.

A Móricz Zsigmond Színház második nagyszínpadi bemutatóját 
Keresztes Attila rendezi.

MUSICAL KRÓNIKA A  
HARMINC ÉVES 

HÁBORÚBÓL



A NAPSUGÁR FIÚK
SZENTIVÁNÉJI  

ÁLOM

Neil Simon

William Shakespeare

BEMUTATÓ:  
2020. DECEMBER 5. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA

NAGYSZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
 2021. FEBRUÁR 13. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA

NAGYSZÍNPAD

Rendező: SZŐCS ARTURRendező: MÉSZÁROS TIBOR

Ha valaki állt már a világot jelentő deszkákon, s megrészegítette 
a reflektorok kábító, csalóka fénye, az értheti csak igazán, milyen ér-
zés, ha a SHOW tovább dübörög… de már nélküle.

Willie Clark felett eljárt az idő, ám ő tudomást sem akar venni 
a minduntalan pergő homokszemekről. A világot jelentő deszkák 
már rég kicsúsztak a lába alól, de ő mindezért másokat hibáztat. 
Pengeélre hányná az egész szakmát, ám haragjának kereszttüzé-
ben leginkább egykori társa, Al Lewis áll. Willie Clarkot talán már 
csak a düh tartja életben; ha a harag mérvadó lenne, örök életet ga-
rantálna számára.

Ám váratlanul felcsillan egy utolsó, nagy lehetőség a visszaté-
résre. Az aprócska csavar a Sors részéről csupán annyi, hogy mindez 
akkor valósulhat meg, ha összeáll egykori partnerével…

A dilemma rekeszizmot szorongatóan fergeteges vígjátékot pro-
dukál. S bár látszólag két konok, kopott komédiás kálváriája ez, de 
a dicstelennek tetsző meghurcoltatás árnyékából egy páratlan pá-
ros ragyog fel előttünk. Épp, mint a Nap: mielőtt aláhanyatlik, s a ho-
rizontba vész, még utolsó sugaraival bíbor ragyogást fest az esti 
égboltra búcsúzóul.

Nehéz a művészlétről olyan drámát írni, mely nem válik belter-
jessé, mely hiteles figurákon keresztül képes e pálya szépségeit és 
árnyoldalait is megmutatni. A Napsugár fiúk valódi jutalomjáték. Akár 
játssza, akár nézi az ember.

Az előadást a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze, Mészá-
ros Tibor rendezi.

Athén fejedelme feleségül akarja venni a legyőzött amazonki-
rálynőt. A tündérkirály viszont folyamatos háborúságban áll fele-
ségével, a tündérkirálynővel – viszályukat a természet, a felborult 
világrend is megszenvedi. Két fiatal pár a szerelmet, az áhított iga-
zit keresi, aki furcsa módon egyszerre akár több arcot is viselhet. 
Hermia és Lysander szeretik egymást, de Hermia apja Demetrius-
hoz akarja adni a lányt, aki korábban Helénának udvarolt, és akibe 
Heléna most is halálosan szerelmes…Van továbbá hat derék athé-
ni kézműves, akik a fejedelmi esküvőn épp egy szerelmi tragédiát 
készülnek előadni; és van egy furcsa manó-kobold, a tündérkirály 
szolgája, aki folyton összezavarja a dolgokat. Egy csodás véletlen 
folytán mindezen emberek és mágikus lények éjjel a városon kívül 
találják magukat, az emberi szabályoktól távol eső, érzékeket és 
ösztönöket felszabadító erdőben, ahol bármi megtörténhet; min-
den és mindenki elvarázsolódik, elvész, hogy azután mégis magára 
találjon, s a reggel tiszta fényénél ráismerjen, kicsoda és hová tar-
tozik. Legalábbis egy időre…

Shakespeare legnépszerűbb vígjátéka egyben a legtalányo-
sabb is: tükröt tart álmainknak, rögeszméinknek, önzéseinknek és 
félelmeinknek, egyszerre csúfolja ki és ünnepli az egyik legem-
beribb érzést, a szerelmet. De tükröt tart magának a színháznak is, 
egész álom és valóság, játék és realitás között egyensúlyozó, tüné-
keny létezésének. 

VÍGJÁTÉK VÍGJÁTÉK



FUNNY GIRL

Jule Styne - Bob Merrill - Isobel Lennart Martin McDonagh

BEMUTATÓ:  
2021. MÁRCIUS 27. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA 

NAGYSZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
 2020. SZEPTEMBER 11. (PÉNTEK) 19.30

KRÚDY KAMARASZÍNPAD

Rendező: HALASI DÁNIELRendező: SZENTE VAJK

A kezdetben félszeg, ám nagy álmokat dédelgető Fanny Brice 
első színházi fellépésén találkozik a nagyvilági, behízelgő modorú 
Nick Arnsteinnel, a híres és hírhedt kártyajátékossal.  A társadalmi 
különbségek ellenére egymásba szeretnek és összeházasodnak. 
Ahogy ível Fanny csillaga egyre magasabbra, úgy hanyatlik Nick 
élete a szerencsejátékok egyre sötétebb világába. Népszerűség, 
pénz, szerelem, fellobbanások, sértődések, csalódások... Vajon ké-
pes-e ez a két, teljesen különböző személyiségű ember romantikus 
kapcsolatuk megmentésére?

Fanny Brice valóságos figurája, ismert sztárja volt a száz évvel 
ezelőtti New York színházi világának, sőt a korabeli felső tízezernek.  
Tulajdon veje jegyezte le fordulatos élettörténetét, ami alapanya-
gául szolgált a későbbi feldolgozásoknak.

A színdarabot éppen abban az évben mutatták be a Broad-
way-n, mint a Hello, Dolly!-t, és három évig játszották egyhuzam-
ban, nem utolsósorban Barbra Streisand káprázatos alakításának 
köszönhetően. Nem volt kérdés, rögtön ezután meg is filmesítet-
ték, így lett Streisand első filmszerepében 26 évesen Oscar-díjas 
színésznő. Partnere a nem kevésbé lenyűgöző, sármos Omar Sharif 
volt. A musical dalai közül jónéhány slágerré vált, ezeket hazai 
előadóink is rendszeresen repertoárjukra tűzik: „Érzés”, „Napfényt 
akarok látni”, „Sztár vagyok rég”.

Martin McDonagh újra írországi, falusi környezetbe kalauzol 
minket, ahol az egymásra utaltság, a monotonitás és a kilátásta-
lanság mételyezi a mindennapokat. Ebben a kis közösségben él 
egy testileg hátrányos helyzetű, árva kamasz fiú, akin mindenki 
csak élcelődik. Hiszen addig sem a saját elfuserált életükön kell 
gondolkodniuk, amíg rajta köszörülik a nyelvüket. Mindenki ezt az 
érzelmek eltakarására alkalmas védőmechanizmust működteti, 
nehogy sebezhetőnek tűnjön ebben a zord világban. Minden sze-
replő groteszk, olykor brutális módon fejezi ki magát, mégis valahol 
a mélyben ott húzódik a valódi szeretet. A ’30-as években játszódó 
történet idején a szigeten épp egy ál-dokumentumfilmet forgat-
nak. Ez a forgatás reményt ébreszt Csámpás Billyben, hogy van kiút 
a monoton és megaláztatásokkal teli életből. A világ kitágul ugyan 
számára, de ez a tapasztalat ráébreszti, hogy „sanyargatói” valójá-
ban az igazi és szerető családja; az élhetetlen sziget pedig minden 
nehézségével együtt az igazi otthona.

Az előadást a Móricz Zsigmond Színházban többször is meg-
fordult, szép sikereket magáénak tudható Halasi Dániel rendezi, 
akinek tehetségét és szakmai rátermettségét idén új műfajban is 
megismerheti a nyíregyházi közönség.

MUSICAL FEKETE KOMÉDIA

A KRIPLI



Viktor Pelevin azonos című regénye nyomán
színpadra alkalmazza Závada Péter

BEMUTATÓ:  
2020. OKTÓBER 30. (PÉNTEK) 19.30

KRÚDY KAMARASZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
2020. DECEMBER 11. (PÉNTEK) 19.30

KRÚDY KAMARASZÍNPAD

Rendező: KOVÁCS D. DÁNIELRendező: OLT TAMÁS

A múlt század közepén, egy francia író, bizonyos Raymond 
Queneau „Exercices de style”, azaz „Stílusgyakorlatok” címmel re-
mekművet vetett papírra. 

A Stílusgyakorlatok című Queneau mű már-már vállalhatatlanul 
rövid, s önmagában szinte érdektelen történet:  

„Egy fiatalember felszáll egy zsúfolásig megtelt autóbuszra, 
pofátlanul leül egy megüresedett helyre, majd leszáll a buszról 
a Szent Lázár téren, ahol egy barátjával találkozik, aki azt mondja 
neki, hogy még egy gombot fel kell varrnia a kabátjára.”

Ám miért is mondaná erre bárki fia-borja, hogy remekmű? Csak-
hogy Queneau ezt a „legkevésbé sem bonyolult cselekményű, már-
már vállalhatatlanul rövid s önmagában szinte érdektelen történetet” 
kilencvenkilenc stilisztikai formában írta meg. Éppen, mint a ma-
gyar népmesék! 

Vadonatúj előadásunk alapjául tehát eme fent emlegetett iro-
mány szolgáltatja az inspirációt, ám még e remek hajdani szerző 
legmerészebb álmai sem adhatnak választ arra, hogyan, mi több 
a nyájas közönség sem, sőt még mi magunk sem tudjuk elképzel-
ni, mely bravúros módon gondoljuk újra, ezt a „legkevésbé sem bo-
nyolult cselekményű, már-már vállalhatatlanul rövid s önmagában 
szinte érdektelen történetet”.

Annyi bizonyos csupán, hogy lesz rá kilencvenkilenc, vagy het-
venhét, de legalább is huszonkettő megoldásunk!

Egy krími üdülőhelyen alkoholmérgezést kap a helyi lakosság 
véréből próbát venni érkezett amerikai szúnyog, a ganajtúró bo-
gár saját példájával teszi világossá a fia számára, mi az élet értel-
me, a hangyalány romantikus szerelemről álmodik, de sivár magány 
lesz a sorsa, egyetlen lánya is elhagyja. És közben ragyognak a csil-
lagok, hullámzik a tenger, születnek és meghalnak a rovaremberek.

„Pelevin írásaiban olykor élesen elkülönülve, máskor egymás-
ba átmosódva, egyforma intenzitással vannak jelen a groteszk, ab-
szurd, fantasztikus elemek és a realista leírás; a klasszikus regény- és 
novellaírói fogások gyakran Stephen King-i, kafkai, esetleg a góti-
kus regény és a modern (posztmodern) szövegirodalom eszköztárá-
ba tartozó módszerekkel ötvöződnek.” (Bratka László, Kalligram VIII. 
évf., 1999. október)

Závada Péterrel ötödször dolgozunk együtt, kell is ez a bizalom, 
hogy e szokatlan alapanyagban megtaláljuk azt a színházi formát, 
amellyel érvényesen mesélhetünk e fantasztikus-furcsa világról, 
mégis saját hétköznapjainkra, konfliktusainkra ismerhessünk ben-
ne. Az Embert tesszük terráriumunkba, hogy nagyítónkkal vizsgál-
hassuk kicsinységét.

Az előadás rendezője, Kovács D. Dániel a fiatal rendezőge-
neráció egyik legtehetségesebb tagja, Junior Prima díjas alkotó. 
Rendszeresen dolgozik a budapesti Katona József Színházban, de 
rendezett a Vígszínházban és az Örkény Színházban is.

VARIÁLÓS 
DERŰRE HANGOLÓS

SZÍNHÁZI 
ELŐADÁS

A ROVAROK ÉLETE

Raymond Queneau ötlete alapján
Olt Tamás - Váradi R. Szabolcs

ÚJ STÍLUS-
GYAKORLATOK



BOGÁNCSVIRÁG

Göttinger Pál

BEMUTATÓ:  
2021. ÁPRILIS 16. (PÉNTEK) 19.30

KRÚDY KAMARASZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
 2020. OKTÓBER 2. (PÉNTEK) 17.00 ÓRA

 NAGYSZÍNPAD

Rendező: HORVÁTH ILLÉSRendező: GÖTTINGER PÁL

Van egy lány, Fiona. Nem gyerek már, de eddig halogatta a fel-
nőtté válást. Most viszont tragédia történik: szüleit elveszíti egy bal-
esetben. A gyászmunka rémes: hozzá kell nyúlni a lakásban minden 
tárgyhoz, mindent át kell nézni. Az apja holmijai között különös ira-
tokra bukkan – kiderül, hogy birtokokat örökölt a világ végén. Egy 
városi lánynak felfoghatatlan ez a hír, és mivel egyébként sincs mi-
ért maradnia az üres lakásban, nekiindul, hogy felfedezze magának 
a helyet, amelyről azelőtt sosem beszéltek neki.

Történetünk itt indul. Egy utazással. Egy megérkezéssel. Egy 
távoli, kopár, északi szigettel, messze benn az óceánon, ahová egy 
teherhajóra felkéredzkedett rémült fiatal nő érkezik az éjszaka kö-
zepén. Tél van, mindenütt sűrű köd – és a ködből kibontakozó ide-
genek: az új barátai. 

Fiona sorra kifaggat mindenkit, és lassacskán világossá válik 
számára: egész eddigi életében hazudtak neki. A megbolygatott 
múlt pedig felkavarodik a köddel együtt, és hamarosan az életét 
fenyegeti.

A háttérben egy régi történet háborúról, kémekről, vesztesek-
ről és árulásról – előttünk pedig egy mai: a felnőtté válásról, a fele-
lősségről, az elhallgatásról. Arról, hogy hogyan mállik semmivé az, 
amit gyerekfejjel megingathatatlannak hittünk. És hogy ez igazá-
ból még nem katasztrófa: hanem egy napfelkelte ígérete. Ha ész-
nél vagyunk.

Botsinkay Jónás és Szaffi kalandos története a török hódolt-
ság után éppen csak magához térő, Habsburgok uralta Magyaror-
szágon játszódik. Ahmed pasának, Temesvár urának menekülnie 
kell, de előbb még elrejti kincseit jó barátja és híve, Botsinkay Gás-
pár birtokán, majd mindketten Törökországba menekülnek tovább. 
A három éves kisfiú, Jónás, korán elveszíti szüleit, cigány mutat-
ványosok veszik magukhoz és nevelik fel. Évek múltán a császár 
amnesztiát hirdet: a száműzöttek hazatérhetnek és visszakapják va-
gyonukat. Útra kel az immár felserdült Jónás is, de a megálmodott 
gazdagság helyett csak pusztulás: elmocsarasodott birtok, romos 
kastély várja. Viszont annál több ellenség leselkedik rá, akik mind 
az örökségére és a titkos kincsre áhítoznak. Szerencsére ott van 
Cafrinka is, a bölcs, öreg cigányasszony, és bájos lánya, Szaffi – ők 
Jónás segítői a kincshez vezető veszedelmes úton, melyet egy bi-
zarr menyasszonyjelölt és ravasz, a bűntől sem visszariadó álba-
rátok szegélyeznek; sőt, Szaffi a végén arra is megtanítja a fiút, mi 
a legfénylőbb arany ezen a világon.

Jókai Mór romantikus, fordulatokkal teli történetéből a nyolcva-
nas években Dargay Attila rendezett nagy sikerű animációs filmet, 
mely nemzedékek kedvence lett, és napjainkban is igen népszerű. 
A Móricz Zsigmond Színházban bemutatásra kerülő új, zenés szín-
padi változatot Horváth Illés rendezi. 

KRIMI EGY
LÁNYRÓL KÉT 
FELVONÁSBAN

MESE

SZAFFI

Jókai Mór kisregénye és  
Dargay Attila rajzfilmje alapján



A PÚPOS
LOVACSKA

Szálinger Balázs

BEMUTATÓ:  
2021. JANUÁR 15. (PÉNTEK) 17.00 ÓRA 

NAGYSZÍNPAD

BEMUTATÓ:  
 2020. AUGUSZTUS 29. (SZOMBAT) 11.00 ÓRA 

MŰVÉSZ STÚDIÓ

Rendező: VARGA PÉTERRendező: VIDOVSZKY GYÖRGY

Az egyik legismertebb magyar népmese egy olyan fiúról szól, 
aki vakmerően szembeszállt a király értelmetlen törvényével, és 
ezzel egy egész birodalom sorsát változtatta meg. A király kíván-
sága ugyanis az volt, hogy ha tüsszent, akkor minden alattvalójának 
azt kell kiáltania, hogy „Egészségére, felséges királyom!” Aki nem 
teszi, azt súlyosan megbüntetik. A sajátos törvény betartásáról a ki-
rály katonái, darabontjai gondoskodtak, akik egyszer egy engedet-
len juhászba botlottak. A fiút kénytelenek voltak a király elé cipelni, 
hogy jobb belátásra bírják, de ő hajthatatlan maradt, sőt meglátván 
a királylányt, azt a feltételt szabta, csak akkor hajlandó megfelel-
ni a szeszélyes törvénynek, ha megkapja a királylány kezét. A király 
először a nagy fehér medve, majd sündisznók tömlöcébe vettette, 
de a juhász csodával határos módon túljárt a vérszomjas állatok 
eszén. A király persze nem éri be ennyivel, mindent elkövet, hogy 
elkerülje a nem kívánt nászt, akár a világ minden kincsét is odaad-
ná! Vajon sikerül-e megakadályozni a ifjú juhászt tervének megva-
lósításában?

A mese Szálinger Balázs friss, játékos átiratában megőrizte 
a történet legfőbb erényét, az értelmetlen és eltorzult hatalom el-
len lázadó egyszerű ember abban való hitét, hogy a rossz dolgok 
megváltoztathatóak, csak bátornak, rátermettnek és tiszta szívű-
nek kell maradni.

Johanna egy különleges, púpos lovacska, aki a  körülötte lévő 
világot nem igazán ismeri. Azt például tudja, hogy a lovak nem tud-
nak beszélni, de ő bizony tud, és ez rendkívüli bonyodalmakat okoz 
a mindennapjaiban. Édesanyjáról csak annyi emléke van, hogy el-
repült a felhők közé, és most nagyon hiányzik neki. Szeret cirkuszo-
sat játszani, ilyenkor azt képzeli, hogy ő maga is a magasban száll. 
Johanna egy nap elindul a nagyvilágba, ahol találkozik jóindulattal 
és rosszakarattal egyaránt. Szert tesz barátokra, szorult helyzetek-
ből menekül, és végül megtalálja saját, igazi valóját.

Az előadást Varga Péter, a Ziránó Bábszínház alkotója rendezi 
– ezúttal nem vendégszínészekkel, hanem társulatunk tagjaival ké-
szítve mesét a legkisebbeknek.

MESE MESE

Veres András

A CSILLAGSZEMŰ 
JUHÁSZ



A FÁBÓL FARAGOTT  
KIRÁLYFI

Mosonyi Aliz

VENDÉGELŐADÁS
MŰVÉSZ STÚDIÓ

BEMUTATÓ:  
 2021. MÁRCIUS 12. (PÉNTEK) 17.00 ÓRA 

MŰVÉSZ STÚDIÓ

Rendező: SEDIÁNSZKY NÓRARendező: VARGA PÉTER

„Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És benne világhírű detek-
tívek... Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És benne egy kis piros 
gomb... Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. Benne egy világszép 
hercegnő nevelkedett... Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. Benne 
nagybetűkkel: Életveszély! Életveszély! Életveszély!... Volt egyszer egy 
Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben volt egy zsák. Hogy eb-
ben a zsákban mi volt, azt nem tudhatja meg senki, soha, mert az ti-
tok!”

Mosonyi Aliz gyermekkönyve költői mesemozaik, melynek szí-
nes darabjai sajátságos világot teremtenek. Játékosan fogalmaz-
nak meg emberi helyzeteket, kríziseket, válaszutakat, választásokat 
és válaszokat. Ezt a játékosságot és költőiséget keressük két szí-
nész segítségével előadásunkban, akik a szekrényvilág lakóit keltik 
életre, s ezzel maguk is világot teremtenek, ebbe a világba szorult 
önálló lényekként. Nem kívánunk választ adni arra, hogy mi ez a vi-
lág, inkább további kérdésfelvetésekre hívjuk meg a nézőket, egy 
olyan színházi kísérlet keretében, mely szabadon használ bábos, 
zenei és prózai színházi eszközöket.

Bartók Béla és Balázs Béla együttműködéséből két halhatat-
lan remekmű született: A kékszakállú herceg vára című opera és 
A fából faragott királyfi táncjáték. Ez utóbbi mese egyszerre táp-
lálkozik a magyar néphagyományból és az európai kultúrtörténet-
ből. A szimbolikus, mágikus elemekből építkező történet két fiatal 
fordulatos egymásra találásáról szól. A világot látni induló Királyfi 
egy nap megpillantja a kastélya ablakában álló Királykisasszonyt, 
és szépsége annyira megigézi, hogy azonnal, szenvedélyesen be-
leszeret. Először azonban a természeti erők Tündére gördít akadá-
lyokat a találkozás elé, majd amikor a Királyfi legyőzi a fák és vizek 
támadását, a Királykisasszony gőgös, szeszélyes természete állja 
útját boldogságuknak. A Királyfi, hogy bizonyságát adja, mennyi 
mindenre képes a szerelemért, egy szépen faragott bábot készít 
a lánynak, voltaképpen saját fába álmodott mását, a Királykisasz-
szony azonban „őt” sem méltatja figyelmére. Ekkor a Tündér élet-
re kelti a fából faragott királyfit, és hirtelen fordulat következik be: 
a Királykisasszonyban élénk érdeklődés ébred a mozgó és beszélő 
bábu iránt, akit valójában a Királyfi lelke mozgat…

A „gondtalan önzés állapotából” a szeretethez, a másik elfoga-
dásához vezető izgalmasan gyönyörű utat bemutató mese új szín-
padi adaptációban kerül most színre, melynek fontos elemei a zene 
és a mozgás, s melyet a rendező, Sediánszky Nóra jegyez.

ZENÉS JÁTÉK  
BÁBOKKAL,  
EGY SZEKRÉNYBEN

MESE

SZEKRÉNYMESÉK

Bartók Béla és Balázs Béla táncjátéka alapján 
színpadra alkalmazta Sediánszky Nóra



A MÓRICZ ZSIGMOND  
SZÍNHÁZ MŰVÉSZEI A  
2020-2021-ES ÉVADBAN

Fridrik Noémi

Dézsi Darinka

Gyuris Tibor

Horváth Réka

István István

Gulácsi Tamás

Horváth László Attila

Horváth Viktor

Jenei Judit

Gulyás Attila

Horváth Margit

Illyés Ákos

Kosik Anita

Nyomtató Enikő

Kuthy Patrícia

 Rák Zoltán

Szalay Bence

Tóth Károly

Pregitzer Fruzsina

Munkácsi Anita

Staub Viktória

Széles Zita

Tóth Zolka

Puskás Tivadar

Nagyidai Gergő

Szabó Márta

Ténai Petra

Urmai Gábor



JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁSRA  
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK JEGYKEDVEZMÉNYEK

BÉRLETKONSTRUKCIÓK

A BÉRLETÁTÍRÁS PONTOS  
MENETE ÉS SZABÁLYZATA

A Móricz Zsigmond Színház Szervező- és jegyirodája 2020. júni-
us 29-én kezdi a bérletértékesítést, a tavalyival megegyező, válto-
zatlan áron, melynek keretében az előző évadban vásárolt bérletes 
helyeket érintő bérletmegújításra 2019. június 29. és július 19. között 
van lehetőség. Ezt követően az új bérlők is igényt tarthatnak a régi 
bérlők helyére. VIP bérletünk korlátozott számban a 2020/2021-es 
évadban is elérhető! VIP bérlettel rendelkező nézőink kényelmét 
soron kívüli ruhatár, valamint az előadások szünetében VIP szalo-
nunkban a büfétől független, soron kívüli catering szolgáltatás 
(pezsgő/bor/pálinka, kávé, üdítők, aprósütemény) biztosítja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kombinált bérlet (megegye-
ző nevű nagyszínpadi és Krúdy kamaraszínpadi bérlet együttes) 
vásárlása esetén továbbra is 10% kedvezményt biztosítunk (pl.: 
Benczúr bérlet – Benczúr kamara bérlet). Felnőtt bérletet vásárló 
nézőinket egy kedvezményre jogosító wellness-utalvánnyal aján-
dékozzuk meg. Bérletek vásárlásakor 5 % nyugdíjas- vagy  5 % pe-
dagógus kedvezmény kapható, melyet érvényes nyugdíjas- és 
pedagógus kártyával vásárolhatnak meg személyesen Szervező- 
és jegyirodánkban. A kedvezmények össze nem vonhatók. 

A bérlet időpontjainak módosítására az alábbiak szerint bizto-
sítunk lehetőséget: minden hónap 5-éig nyilvánosságra hozzuk kö-
vetkező havi műsorunkat, ezt követően 5-15-éig az átírás díjtalan, 
16-25. között 1.000 Ft/bérlet, 26-tól az eredeti, átíratni kívánt idő-
pontot megelőző 3 nappal bezárólag 2.000 Ft/bérlet, utána pedig 
az átíratásra már nincs lehetőség. 

Az átírt bérletek esetében nem garantálható, hogy az eredetileg 
megvásárolt helyek az elcserélt időpontban is rendelkezésre áll-
nak, illetve teltház esetén pótszékeket tudunk biztosítani, ameny-
nyiben rendelkezésre áll még szabad hely további időpontokban. 
A bérletátírás lehetséges időpontjára a Szervező- és jegyiroda tesz 
javaslatot.

A bérletes előadások időpontjának megváltoztatását Bérlete-
seink kizárólag személyesen a Szervező- és jegyirodában kérhetik 
a bérletek bemutatásával.

A kért időpontokra jegyet állítunk ki, az új időpont további vál-
toztatása nem megoldható. 

Fentiektől eltérni nem áll módunkban! Megértésüket köszönjük! 

Jegyek és bérletek kezelési költség nélkül a moriczszinhaz.
jegy.hu oldalon, illetve a Móricz Zsigmond Színház Szervező- és 
jegyirodájában válthatóak:

Nyíregyháza, Országzászló tér 6.,
Tel.: 42/507-006, 30/303-2875, 20/233-2926

E-mail: szervezes@moriczszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétköznap 9-17 óráig

Csoportos jegyvásárlás esetén 25 fő fölött 5%, vidéki csoport 
esetében 25 fő fölött 10% kedvezményt tudunk biztosítani megren-
delő alapján. 

Kerekesszékes mozgáskorlátozott nézőink egységesen minden 
játszóhelyen 10% kedvezményt kapnak. 

A színházi jegypénztárban kedvezményes jegy vásárolható 
előadás előtt, érvényes diákigazolvány felmutatásával. Bérletszü-
netes előadásainknál kedvezményes jegyet nem tudunk biztosítani. 
Valamennyi bérletes előadásunkon a szabad helyekre jegyek vált-
hatóak! 

A színházi jegypénztárak nagyszínpadi előadás előtt 1 órával, 
a kamara és művész előadások előtt fél órával nyitnak.

Jegyeket csak előadás elmaradása esetén váltunk vissza! 

A lehetséges fizetési módokról és további információkról a Szín- 
ház Szervező- és jegyirodájában és a www.moriczszinhaz.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

Színházi ajándékutalványok 500.-, 1000.-, 2000.-, 5000.-, 10000.-
Ft értékben személyesen, készpénzes fizetéssel válthatóak.

 A 2020/21-ES ÉVADBAN IS REPERTOÁRON MARAD:

9-TŐL 5-IG · ÚRI MURI · SZÍNHÁZI BESTIÁK · TANÁR ÚR KÉREM 
TENGEREN · OSCAR · BALFÁCÁNT VACSORÁRA! · KALUCSNI

NAGYSZÍNPADI FELNŐTT BÉRLET:
ÉDES CHARITY · KURÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI 

A NAPSUGÁR FIÚK · SZENTIVÁNÉJI ÁLOM · FUNNY GIRL

KAMARASZÍNPADI BÉRLET:
A KRIPLI · ÚJ STÍLUSGYAKORLATOK · A ROVAROK ÉLETE 

BOGÁNCSVIRÁG 

KÖZÉPISKOLAI KOMBINÁLT BÉRLET:
KURÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI · A NAPSUGÁR FIÚK 

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM · A KRIPLI

NAGYSZÍNPADI IFJÚSÁGI BÉRLET:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM · SZAFFI

 NAGYSZÍNPADI GYERMEK BÉRLET:
SZAFFI · A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ

MŰVÉSZ STÚDIÓ OVIS BÉRLET:
A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI · SZEKRÉNYMESÉK 

A PÚPOS LOVACSKA



JEGYÁRAK

BÉRLETÁRAK

HÉTKÖZNAP 
(H-K-SZ-CS)

VIP  
I.HELY

I. 
HELY

II.  
HELY

III. 
HELY 

IV. 
HELY 

IFJÚSÁGI

ALAPHELYÁR I.
(Édes Charity, A Napsugár fiúk, 
Funny Girl)

4800,- 3600,- 3400,- 2750,- 1950,- 1950,-

ALAPHELYÁR II.
(Kurázsi mama és gyermekei, 
Szentivánéji álom)

4200,- 3000,- 2750,- 2200,- 1800,- 1800,-

KAMARASZÍNPAD 2200,- 1600,-

MŰVÉSZ STÚDIÓ 2200,- 1600,-

GYERMEK ELŐADÁS
(Szaffi) 1500,-

GYERMEK ELŐADÁS
(A csillagszemű juhász) 1300,-

OVIS ELŐADÁS 800,-

VÁLTOZÓNAP 
(H-K-SZ-CS-P-SZO)

VIP  
I.HELY

I. 
HELY

II.  HELY
III.  

HELY 

NAGYSZÍNPADI 
FELNŐTT BÉRLET

5 ELŐADÁS 18500,- 12600,- 11800,- 7900,-

KAMARASZÍNPADI
BÉRLET

4 ELŐADÁS 7500,-

KÖZÉPISKOLÁS
KOMBINÁLT BÉRLET

3 NAGYSZÍNPAD 
+ 1 KAMARA 6000,-

NAGYSZÍNPADI 
IFJÚSÁGI BÉRLET

2 ELŐADÁS 3600,-

NAGYSZÍNPADI 
GYERMEK BÉRLET

2 ELŐADÁS 2800,-

MŰVÉSZ STÚDIÓS
OVIS BÉRLET

2 ELŐADÁS 1400,-
3 ELŐADÁS 2100,-

KOMBINÁLT BÉRLETEK
5 NAGYSZÍNPAD 

+ 4 KAMARA További 10 % kedvezmény

HÉTVÉGE 
(P-SZO)

VIP  
I.HELY

I. 
HELY

II.  HELY
III.  

HELY 

NAGYSZÍNPADI 
BEMUTATÓ BÉRLET

5 ELŐADÁS 22700,- 16800,- 15700,- 13200,-

NAGYSZÍNPADI 
FELNŐTT BÉRLET

5 ELŐADÁS 19350,- 13450,- 12450,- 9900,-

KAMARASZÍNPADI
BEMUTATÓ BÉRLET

4 ELŐADÁS 9200,-

KAMARASZÍNPADI
BÉRLET

4 ELŐADÁS 7800,-

KOMBINÁLT BÉRLETEK
5 NAGYSZÍNPAD 

+ 4 KAMARA További 10 % kedvezmény

HÉTVÉGE 
(P-SZO)

VIP  
I.HELY

I. 
HELY

II.  
HELY

III. 
HELY 

IV. 
HELY 

IFJÚSÁGI

ALAPHELYÁR I.
(Édes Charity, A Napsugár fiúk, 
Funny Girl)

5050,- 3850,- 3600,- 3000,- 2100,- 2100,-

ALAPHELYÁR II.
(Kurázsi mama és gyermekei, 
Szentivánéji álom)

4400,- 3200,- 2900,- 2400,- 2000,- 2000,-

BEMUTATÓ ELŐADÁS 5150,- 3950,- 3700,- 3100,- 2200,-

KAMARASZÍNPAD
BEMUTATÓ ELŐADÁS 2700,-

KAMARASZÍNPAD 2300,-

MŰVÉSZ STÚDIÓ 2300,- 1700,-

VÁLTOZATLAN ÁRON! GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ



MINDENNAP 
TALÁLKOZUNK

A Korzó Bevásárlóközpont 4 szinten, 
73 üzlettel, 2 szintes 640 férőhelyes 

mélygarázzsal, színes programokkal, 
sokrétű árukínálattal és szolgáltatásokkal 

várja látogatóit. Divatüzletek, 
könyvesbolt, illatszer, élelmiszerüzlet és 
elektronikai üzletek várják a vásárlókat. 
Az itt tartózkodást éttermek és kávézó 

teszik teljesebbé. A mélygarázsban 
bankkártyás fizetési lehetőség és e-töltő 

állomás segíti az autóval érkezőket.

NYITVA TARTÁS:  
Hétfő-Szombat: 9-20 óráig 

Vasárnap: 10-18 óráig

Korzó Bevásárlóközpont, H-4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.  
Telefon: +36 42 799 100, E-mail: korzo@korzo.hu 

www.facebook.com/korzobevasarlokozpont
www.instagram.com/korzo_bevasarlokozpont
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GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ ARANY FOKOZATÚ MÉDIATÁMOGATÓK



ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ



M á r ka f ü g g e t l e n  a u t ó s z e r v i z  h á l ó z a t

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG AUTÓJÁNAK

MOTOR
DIAGNOSZ-
TIKA

KLÍMA
SZERVIZ OLAJCSERE FÉNYSZÓRÓ

BEÁLLÍTÁS

FUTÓMŰ
ÁLLÍTÁS

ABRONCS
HOTEL

GUMI
SZERVIZ

MŰSZAKI
VIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÉS

VÁLASSZA SZERVIZÜNKET, 
JELENTKEZZEN BE MÉG MA! 06-42/20-40-80 MARSO.HU

NYÍREGYHÁZA, 4. FŐÚT ROZSRÉTI ELÁGAZÁS

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK



SZÍNHÁZI ÉLMÉNY
SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL!

VÁLTSON VIP BÉRLETET!

MÓRICZ
ZSIGMOND

SZÍNHÁZ

moriczszinhaz.hu

RÓZSAKERT
SZABADTÉRI SZÍNPAD

moriczszinhaz.hu




