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1./ A Győri Nemzeti Színház bemutatói és előadásai a 2018/2019-es évadban 

Az idei évadban is megtartottuk a 18 bérletből álló bérletkonstrukciónkat. Nem 

is tehetnénk mást, hiszen látogatóink ragaszkodnak a megszokott bérletükhöz 

és helyükhöz. Több olyan nézőnk is van, aki majd' 40 éve ül azon a helyen, a.mit 

már megszokott. 

Minden évben új arculatot kap a színház, ebben az évben a „Klasszikus" 

évadunkat mutattuk be kedves közönségnek. Tettük ezt azért, mert színházunk 

épülete 2018-ban ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Úgy gondoltuk, ha 

a klasszikusokhoz nyúlunk vissza, méltóképpen tiszteleghetünk az épület előtt. 

Vannak olyan előadások, amiket nem lehet levenni a palettáról. Ebben az 

évadban is teltházzal játszottuk a Kisfaludy teremből a nagyszínpadra irányított 

Primadonnákat, és a Csoportterápiát. A Vill-Korr Hungária Kft. által létrehozott 

és támogatott Sulibérlet igényeket messze nem tudjuk még mindig kiszolgálni. 

Elmondhatjuk, hogy az idei évadunk is bővelkedik olyan produkciókban, melyek 

népszerűsége napról-napra nő. A „Klasszikus" évadunkra tehát joggal tekintünk 

vissza úgy, hogy meghozta azt a remélt ünnepélyes hangulatát, mellyel a 40 éve 

fennálló intézmény épülete előtt tiszteleghettünk. 

Rengeteg olyan visszajelzést kaptunk, melyek arra bíztatnak minket, hogy 

munkánkat ugya.nolyan alázattal és művészeti koncepcióval folytassuk, ahogy 

eddig is tettük. 
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Tettük ezt Győrért, a kultúráért és azért, hogy a hamarosan új helyre költöző 

színházunk is ugyanolyan minőségi munkát folytathasson, melyet már joggal 

várnak el kedves nézőink és természetesen mi is magunktól. 

Győr városának egy olyan erőpróbát is ki kellett állni a 2018-as esztendőben, 

mely az Európa Kulturális Fővárosa pályázat döntőjében való részvétel. Joggal 

mondhatom, hogy a kulturális intézmények és Győr Megyei Jogú Város egy 

csapatként működött együtt ebben a nem mindennapi megmérettetésben. 

Hatalmas siker fogadta a 2018. szeptember 8-án megrendezésre került EKF 

napot, melyre közös produkcióval készültünk: a Győri Filharmonikus Zenekar, a 

Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház. Rendkívüli élmény volt, hogy minden 

produkciót a Filharmonikus zenekar kísért végig. Színházunk csapata Beatles 

blokkal készült. Felemelő élmény volt együtt énekelni a várossal a Hey Jude 

című örök slágert. Megtiszteltetés volt részt venni a közös munkában. 
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A tavaly szeptemberben kezdődő 11Klasszikus" évadunk a következő 

előadásokat tartalmazta: 

NAGYSZÍNPAD: 

1. Mikszáth Kámán - Závada Pál: Különös házasság (színmű) 
A bemutató időpontja: 2018. szeptember 22. 

Rendező: Valló Péter 

2. Anton Pavlovics Csehov: Sirály (színmű) 
A bemutató időpontja: 2018. október 6. 
Rendező: Bagó Bertalan 

3. Győri Balett- Black to Say Silence 
A bemutató időpontja: 2018. november 10. 

Koreográfus: Ángel Rodriguez 

4. Fenyő Miklós - Egressy Zoltán: Aréna (musical) 
A bemutató időpontja: 2018. december 15. 

Rendező:ForgácsPéter 

Koreográfus: Kováts Gergely Csanád 

S. Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága (vígopera) 
A bemutató i dőpontja: 2019. február 2. 

Rendező: Szabó Máté 
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6. John Steinbeck: Egerek és emberek (dráma) 
A bemutató időpontja: 2019. március 9. 

Rendező: Szűcs Gábor 

7. Huszka Jenő - Bakonyi Károly- Martos Ferenc: Bob herceg (operett) 
A bemutató időpontja: 2019. április 13. 

Rendező: Radó Denise 

Koreográfus: Fekete Miklós 

KISFALUDY TEREM: 

1. Carlo Goldoni: Két úr szolgája (komédia) 
A bemutató időpontja: 2018. szeptember 29. 

Rendező: Funtek Frigyes 

2. Heltai Jenő: A tündérlaki lányok (színmű) 
A bemutató időpontja: 2019. február 9. 

Rendező: Forgács Péter 
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Vill-Korr Sulibérlet: 

1. Kszel Attila: Mágusok és varázslók (színmű) 
A bemutató időpontja: 2018. október 20. 

Rendező: Kszel Attila 

2. Kszel Attila - Szücs Péter Pál: Ludas Matyi jr. (zenés színmű) 

A bemutató időpontja: 2018. december 8. 

Rendező: Kszel Attila 

3. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (mese) 
A bemutató időpontja: 2019. március 23. 
Rendező: Simon Kornél 

Műsoron maradt: 

NAGYSZÍNPAD: István, a király 

A padlás 

Bolha a fülbe 

KISFALUDY TEREM: Csoportterápia 

Primadonnák 

A Pál utcai fiúk 
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1/a 40 év a Győri Nemzeti Színházban 

Ünneplőbe öltöztettük kedves színházunkat, s vele együtt magunkat is, 

boldogan vettük hát birtokba az oly régóta ismerős tereket. A Győri Nemzeti 

Színház 1978-ban Illyés Gyula Fáklyaláng című darabjával nyitotta meg kapuit a 

nagyközönség előtt. 

Az ünnepi eseményre meghívtuk az egykori és jelenlegi társulati tagjainkat, volt 

színházigazgatókat. Velünk ünnepelt Cserhalmi Imre és Korcsmáros György is, 

megidéztük Bor József emlékét, akinek vezetése alatt vált a Kisfaludy Színházból 

Győri Nemzeti Színház. Velünk ünnepeltek mindazok, akik hűséges és kitartó 

munkájukkal építik a maradandót, és hisznek abban, hogy alkotni csak 

szeretetben lehet. 
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Az est nyitányaként felhangzó Művészhimnusszal már az alapító negyven éves 

társulatot köszöntöttük. Az 1978-as fekete-fehér társulati kép a színház büszke 

egyedülálló épülete előtt készült. 40 év eltelte után némán pásztázta a kivetítőt 

a közönség, keresett és talált is rajta ismerősöket. Az emlékkép mögött aztán 

már a 2018-as teljes társulat állt, majd az idő kerekét visszafelé forgatva - most 

először és utoljára - a tagok szerződtetésük éve szerint, sorban hajoltak meg és 

vonultak le a színpadról. Áldott pillanat, hogy még ma is köszönthetjük, és 

együtt dolgozhatunk az élő legendákkal. Bede-Fazekas Csaba magánénekes 

1969 óta, Bende Ildikó színésznő 1974 óta, Rupnik Károly színész 1976 óta és 

Györgyfi József magánénekes 1977 óta vallja első otthonának a győri színházat. 

Az ünneplő társulatot Borkai Zsolt polgármester is köszöntötte. Végezetül 

társulatunk színvonalas munkáját emléklappal ismerte el. 
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Cserhalmi Imrének, színházunk első igazgatójának, aki szintén a nézőtéren 

foglalt helyet, elévülhetetlen érdeme, hogy akkoriban a korszak legnagyobb 

alakjait láthatta itt a győri közönség, és hogy 1979-ben útjára indulhatott a 

Győri Balett. A jubileumi épületben már a kezdetek óta egymást segítve 

működik a két társulat, Kiss János igazgató is nagy szeretettel köszöntötte az 

ünneplő közönséget. Az est második felében Korcsmáros György őszinte szavait 

hallgattuk. Vezetőként életének kitörölhetetlen része az itt eltöltött t izenöt év, 

sőt sokan neki köszönhetik, hogy elindulhattak ezen a rögös, de annál szebb 

színészi pályán. A műsorban a teljesség igénye nélkü l kaptak l ehetőséget 

színészeink, énekeseink, az énekkar és a tánckar tagjai, hogy élményeikkel, 

anekdotáikkal színezzék a zenés és prózai produkciókat. Egy-egy történet 

sokunk számára volt ismerős, hol nevettünk, hol sírtunk a meghatódottságtól. 

Bizony a szív is belefacsarodott, amikor a kivetítőn egymást követték azon 

kollégáink fotói, akik már nem lehetnek velünk. A büfében, az öltözőben vagy a 

folyosón egy-egy kitörő nevetés mögött megbújik néha a szomorúság, szeretett 

munkatársaink fájó hiánya nem múlik el soha. 

A nagyszabású esten kiváló hangulattal ajándékozott meg bennünket 

zenekarunk, $illó István és Medveczky Ádám vezényletével. A négyórás gálát az 

ország legjobb ügyelője, Karácsony Szilveszter irányította a takarásból. 

Lelkiismeretes, szakmai munkájával 1978 decembere óta szolgálja a győri 

szentélyt. Kicsit hosszabb volt az est, mint terveztük, hiszen így sem lehetett 

minden emléket felidézni, de nagyon örültünk és megtiszteltetés volt, hogy 

velünk maradtak és együtt ünnepeltünk. 
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1/b Befogadott produkciók 

A Győri Nemzeti Színházban már 

szinte hagyomány, hogy február 

elején érkezik a legújabb opera 

bemutató, melyet a Co-Operával 

közös munkában hozunk létre. 

Mozart örök klasszikusa, a Figaro 

házassága című vígopera 

szentendrei bemutatója óta elkápráztatta már a szegedi, a debreceni és mára 

már a győri közönséget is. A Co-Opera legfontosabb feladata, hogy a hazai 

vidéki operatársulatok együttműködésében magas színvonalú, értékes 

előadások születhessenek. A gazdasági, művészeti társuláshoz a tavalyi évadtól 

csatlakozott a Győri Nemzeti Színház is. Nagy sikerrel mutattuk be a 

koprodukcióban megszületett Rossini művet, A sevillai borbély című operát. A 

gyümölcsöző közös munka az idei évadban is folytatódott, már Mozart 

mesterművével, színházunk magánénekeseinek, énekkarának és zenekarának 

közreműködésével. A győri előadások karmesterei Medveczky Ádám és Silló 

István zeneigazgatónk. Kollégáink szaktudásának köszönhetően, a Figaro 

házassága című előadás díszlete is itt készült műhelyünkben, a jelmezeket újra 

a szegediek varrták, és a budapesti próbákat követően az újonnan csatlakozó 

debreceni Csokonai Színház biztosította a főpróbahéten szükséges 

próbahelyiségeket. A Co-Opera beváltotta tehát a hozzáfűzött reményeket, 

küldetését nemcsak hazai sikere, de első külföldi vendégszereplése is 

visszaigazolja. A produkcióban közreműködik Kendi Lajos, Fodor Beatrix, Keszei 
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Bori, Pataki Bence, Kálnay Zsófia, Busa Tamás, Farkasréti Mária, Biri Gergely, 

Takács Zoltán, Németh-Nagy Johanna, Laborfalvi Soós Béla és a Győri Nemzeti 

Színház énekkara. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az 

idei évadban önálló koncerttel állt 

elő Mohácsi Attila színművészünk. 

Az Érzések lírai szólókoncert 

címet vise lő produkcióban Moha a 

saját komfortzónájából is kilépett 

és olyan lírai dalokkal készü lt, 

melyek neki is sokat jelentettek, sokat segítettek az elmúlt években. Tette ezt 

azért, mert a mai világban akartunk ellenére is falakat építünk magunk köré. 

Ebben a másfél órában viszont ezek az általunk felépített bástyák leomlottak, 

és egy pillanatra kiléphettünk belőlük. A produkcióban a Győri Nemzeti Színház 

két nagyszerű táncosa segítette a munkát, Németh Eszter és Eisenbacher Ba lázs 

személyében. A stábban hegedűn kísérte Atti lát Nyíregyházky Orsolya, a 

korrepetitor Kertes Anna volt. 

Az idei évadban vendégül láttuk a Kassai Színház produkcióját, melyet 

koprodukcióban állítottak színpadra a Jelenlét Színház és a Szkéné Színház 

közreműködésével. Az előadás a Játsszuk azt, hogy ALMA címet viselte, melyet 

Nagy András Alma című művébő l adaptáltak színpadra. 
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Dráma Alma Schindler életéről, aki számos rendkívüli férfi múzsája volt: Gustav 

Mahler zeneszerző, Walter Gropius építész, majd Franz Werfel író felesége, 

valamint Klimt, Kokoschka és Zemlinsky nagy szerelme. A szövevényes életű nő 

a történet idején vár valakit, egy Papot, akitől megváltást remél, választ a 

kérdéseire ... , paradox módon arra kérdésre is: "Mi a szerelem ... ?" 

Kántor Kata, a darab rendezője győri születésű, a Győri Tánc- és 

Képzőművészeti Iskola egykori növendéke, aki számtalan alkalommal lépett fel 

gyermekszereplőként a Győri Balett előadásaiban a színház nagyszínpadán. 

Markó Iván Az álmok ura című előadásának főszereplője volt, Popova 

Alejszjával. Előadóként számos alkalommal lépett fel a győri Magyar 

Táncfesztivál meghívott előadásaiban, így a Tünet Együttes, a TranzDanz, a 

Pataky Klári Társulat darabjaiban. 

A Magyarock Dalszínház megalakulása óta küldetésének tartja, hogy a hazai 

zenés színházi műfaj legismertebb műveit színpadra állítsa, emellett 2007 óta 

saját alkotóműhellyel is rendelkezik. Vizeli Csaba szerző-rendező állandó társa 

Másik Lehel zeneszerző-énekes, akit nem kell bemutatni a győri közönségnek. 
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A Vizeli-Másik szerzőpáros örömmel fordul legendás művekhez is. Nos, 

mindenképpen idetartoznak Rejtő Jenő légiós kalandjai, köztük A három testőr 

Afrikában című regény, aminek filmváltozatát Bujtor István készítette el 1996-

ban, kiváló győri színészlegendák szereplésével. És lám, milyen kicsi a világ: 

Bujtorék a film nagy részét a monostori erődben forgatták. A légiós történetek 

hangulata egyértelműen muzsikáért kiált, ezt Bujtor István is felismerte, 

filmjének zeneszerzője testvére, Frenreisz Károly volt, aki maga is szerepelt a 

magyar moziban. 

A készü lő mű műfaja tehát adott volt, azonban Csü lök, Senki Alfonz és Tuskó 

Hopkins vidám kalandjait nagyon nehéz feladat volt adaptálni. ,,Nem könnyű a 

szövevényes, rejtői történetmesélést színpadon viszontlátni, ezért ki kel lett 

emelni egy cselekményszá lat, amit aztán következetesen végig lehetett vinni az 

előadásban úgy, hogy a nézőtéren ülőkben se maradjon hiányérzet" - mesélte 

Vizeli Csaba, a Rejtő musical szerző-rendezője. Nehezített helyzet, hogy Rejtő 

szereplőinek szállóigévé vált mondatai a mai napig élénken élnek a 

köztudatban, újabb és újabb generációkat megfertőzve, így azokat vissza kellett 

adni a musicalben is. A légiósok és barátaik küzdelmes, nagyszabású pénzügyi 

átverést l eleplező, önfeláldozó kalandjait bemutató zenés mű 2017-ben 

debütált nagy sikerrel a monostori erődben, sokan dicsérték az adaptációt és a 

szenzációs szereposztást. ,,A sikeren túl a legnagyobb elismerés számomra, 

hogy a felkért színészek már az első pi llanattól kezdve óriási szeretettel nyúltak 

a darabhoz, és ez visszaköszön a játékukból" - árulta el Vizeli Csaba. 

A Magyarock Dalszínház vendégelőadását 2019. március 31-én 19.00 órakor 

láthatta a Nagyszínházban a közönség, lépcsős teltház előtt, főbb szerepekben 

Barabás Kis Zoltánna l, Csengeri Attilával, Barát Attila Györggyel, Háda Jánossal, 
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Magyar Attilával, Makrai Pállal, Kuczmann Ágnessel és Gerdesits Ferenccel, 

valamint Petőcz Andrássa l. 

A következő vendégjáték egy igazi különlegesség. A Magyarországi Német 

Színház, a Deutsche Bühne Ungarn érkezik Szekszárdról, 2019. április 12-én, 

pénteken a Kisfaludy terembe a Matthieu Delaporte - Alexandre De La 

Patelliére: Hogyan nevezzelek? című előadással, német nyelven feliratozó 

géppel. Elisabeth és Pierre vendégül látják a nő bátyját, Vincent-et, annak 

várandós feleségét, Anna-t és gyermekkori barátjukat, Claude-ot. A menü 

marokkói ínyencségekből áll, a hangulatot a jó hír emeli tovább: a születendő 

gyermek fiú lesz! - Na és gondolkodtatok már a nevén? - Igen. Ki kell ta lálnotok. 

A-val kezdődik. A helyes választ senki nem találja ki. Mert ARRA a NÉVRE aztán 

végképp soha senki nem gondolna. A tréfának szánt névválasztás elindít egy 
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lavinát: kiderül, ki mit gondol valójában a másik dolgairól, kit mi idegesít 

valójában a másikban, illetve ki mit hallgat el már jó ideje ... A francia humorral 

fűszerezett darab túlmutat egy könnyed esti vígjátékon. Azt feszegeti, mennyire 

vagyunk mi emberek a klisék foglyai, tudatában vagyunk-e ennek egyáltalán, és 

vajon készek vagyunk-e túllépni a klisék által felállított határokon. 

Az idei évad utolsó vendégelőadása a szintén, már-már visszatérő 

dunaszerdahelyi tehetséges művészeti együttes, a Rivalda Színház 

tolmácsolásában érkezik hozzánk májusban a Sóska, sültkrumpli Egressy Zoltán 

vígjátéka. 

. \ , .. 
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A történet egy játékvezetői öltözőben zajlik: meccs előtt, a két félidő között és a 

meccs végén. Három szereplője egy futballmérkőzés bírói csapata: Szappan, a 

visszaminősített futballbíró, Művész, az elhagyott szerelmes, valamint a törtető 

Bíró, aki nemzetközi karrier előtt áll. Ezen a meccsen múlik, hogy beválasztják-e 

a FIFÁ-ba vagy sem. Meccs után azonban elszabadul a pokol, a szurkolók 

haragja elől alig sikerül elmenekülniük. Az öltözőben immár két vesztes életű 

helyett három ül, és az egyetlen dolog, ami összeköti a három embert, az egy 

bizonyos nő. Rövidlátóságukban nem látják a kiutat saját életük útvesztőjéből, 

frusztráltságukban egymást is mélybe húzzák. Egy tragikomédiát láthatnak a 

nézők, melyben valamennyien felismerhetik munkahelyi intrikáikat, 

munkatársaikat: az ambiciózus törtetőt, a titokban ármánykodó kollégát vagy a 

valóságtól elrugaszkodott alkoholistát. A szórakozás garantált, eddigi 

előadásaikat is teltház fogadta a Kisfaludy teremben. 

1/c XVIII. Győri Könyvszalon -4. Kortársasjáték 

Színházunk idén is megrendezte népszerű, szórakoztató drámaíró versenyét, a 

Kortársasjátékot. A XVIII. Győri Könyvszalon rendezvénysorozat második 

napján, november 17-én színészeink a nagyszínpadon mutatták be azt a három 

kortárs minidrámát, amit a meghívott szerzők alig egy nap alatt írtak meg. A 

drámaírók a feldolgozandó témát a Könyvszalon hivatalos megnyitóján húzták 

ki a Kisalföld megyei napilap aznapi hírei közül. Idei meghívott szerzőink, 

Pozsgai Zsolt, Kiss József és Kszel Attila. A 4. Kortársasjáték témáját Török Máté, 

a Misztrál együttes tagja sorsolta ki a Kisalföld megyei napilap pénteki címei 
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közül. Ezt követően a drámaírók színészcsoportot és rendezőt húztak 

maguknak. 

Az idei évben a következő címeket választottam ki a napilapból: 

• Az egész város a keréken pörög 

• Elárverezhetik az iskolamentő család otthonát 

• Csak a gyógyszeréért könyörgött a megkéselt hajléktalan 

• Egy levél, három élet-földöntúli üzenet 

• A törvényszék adta vissza a nevüket 

• Rémálmok gyötrik a fiatal párt 

Török Máté, a Misztrál együttes tagja az Egy levél, három élet - földöntúli 

üzenet címet húzta ki az urnából a három drámaíró számára. 

A pénteki sorsolás után a drámaírók visszavonultak, hogy kevesebb, mint egy 

nap alatt megírják azokat az egyfelvonásos műveket, melyeket a közönség 

szombaton este 19.00 órától láthat a nagyszínházban. A színészeknek és a 

rendezőknek nagyjából hét órájuk volt színpadra állítani a minidrámákat. 

A rendezők és a művészek szombat reggel kézhez kapták a kész 

szövegkönyveket. Radó Denise, Kautzky Armand és Oberfrank Pál megkezdte a 

színészcsoportokkal a koncentrált munkát. A délelőtti olvasópróba után a 

minitársulatok három különböző próbahelyszínen dolgoztak. A szombat esti 

bemutató előtt a csapatok a műszaki stábbal csupán egyszer próbálhatták végig 

produkcióikat a nagyszínpadon. 
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Földöntúli üzenet, ez volt a címe az első előadásnak. Kszel Attila írását Kautzky 

Armand vitte színpadra. Az író a történet misztikus szálát ragadta meg, 

humoros formában. A szórakoztató játékban Dunai Csengét, Fehér Ákost, 

Mézes Violettát, Nagy Johannát, Posonyi Takács Lászlót és Ungvári Istvánt 

láthattuk. 

A második mű már egy nőgyógyászati kórteremben játszódott. A drámai 

történetet Kiss József író abszurd humorral, míg Radó Denise rendező 

da lbetétekkel oldotta, a megoldást nagy örömmel fogadta a közönség. Az Opció 

című zenés darabban Balogh Fanni, Jáger András, Kisfaludy Zsófia, Kurucz 

Dániel, Maszlay István és Molnár Erik játszott. 

Az első szünet után következett a Kortársasjáték rutinos versenyzőjének írása. 

Pozsgai Zsolt most is követte a kihúzott cikk tartalmát. A Disznósajt című 

e l őadás szereplőinek játékát nagy siker követte. Az emberi történetben 

Bányoczky Nórát, Bende Ildikót, Bródy Norbertet, Fehér Nórát, Molnár Zsoltot 

és Rupnik Károlyt láthattuk. Az előadás rendezője a Veszprémi Színház 

igazgatója Oberfrank Pá l volt. 

A sikeres előadásokat követően a nézők szavaztak. Döntésük értelmében a 

legjobb produkció a harmadik, a Disznósajt című előadás lett. A szakmai zsűri: 

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Horváth Sándor Domonkos, 

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója és Egressy Zoltán, Szép 

Ernő-díjas, József Attila-díjas drámaíró, költő választotta ki a legjobb drámaírót, 

aki idén ismét Pozsgai Zsolt lett. A legjobb rendező díját Radó Denise-nek ítélte 

a zsűri, aki Kiss József művét állította színpadra. A legjobb színésznő - a 

Kortársasjáték történetében másodszor - Bende Ildikó lett, míg a legjobb 

színész Rupn ik Károly. 
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Csapatépítés volt ez a színházon belül! - köszöntem meg az egész napos 

munkát, hangsúlyozva, hogy országos szinten a Győri Nemzeti Színház műszaki 

stábja a legjobb. Végül a szervezők ígéretet tettek, hogy a drámaíró verseny 

jövőre is folytatódik. 

1/d Tájelőadások 

Immár hagyományos jelleggel ismét meghívást kaptunk az Operaház álta l 

szervezett Primavera fesztiválra. 2018. május 15-én A sevillai borbély című, 

koprodukcióban készült darabunkkal léptünk fel az Erkel Színház színpadán. 

A Győri Nemzeti Színház ismét meghívást kapott a 18. Pécsi Országos Színházi 

Találkozóra. A POSZT OFF programjában sikeresen szerepelt Simon Kornél több 
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rendezése. A 4x100 és a Primadonnák után idén A vád tanúját láthatta a 

fesztiválozó nagyközönség június 8-án, pénteken 19.00 órakor a Kodály 

központban. A 18. versenyprogram előadásai mellett számos kísérőrendezvény 

várta az Pécsre látogatókat június 7. és 16. között. A Kiposztolva című tárlaton 

többek között láthatjuk színházunk kiváló plakátjait is, amiket Pálfalvi Lukács 

grafikusunk tervezett. 

A Városmajori Színházi Szemle versenyprogramjába indult, a Városmajori 

Szabadtéri színpadon Simon Kornél rendezése, a nagyszerű krimi, A vád tanúja, 

2018. június 15-én. Már az előadás előtt rendkívüli hangulat volt a csapatban. 

Ahogy közeledett a kezdés, a Városmajor kezdett megtelni az előadásra érkező 

kedves nézők sokaságával. Aztán ahogy ment le a nap, szépen lassan 

megjelentek a színpadon az előadás fényei és elkezdődött a Vád tanúja Simon 

Kornél rendezésében, Csankó Zoltánnal, Szína Kingával a főszerepben. Az 

előadásnak remek hangulata volt és abszolút megélt szabadtéri körülmények 

között. A közönség nagyon figyelmesen élt és lélegzett együtt a 

színművészekkel. Hatalmas siker volt és a szakmai zsűri is tetszését fejezte ki, 

de természetesen nagyon diszkréten. Csupán egy-egy pillantásból lehetett 

tapasztalni, hogy valóban elégedettek voltak a látottakkal. 

A Fertőrákosi Barlangszínházban szinte visszatérő vendégként mutattuk be a 

Co-Operával közösen életre hívott A sevillai borbély című előadást, melyet két 

egymás követő nap láthatott a nagyérdemű, 2018 júliusában. A közönség 

nagyon nagy szeretettel és odaadással figyelte az előadást és a siker az idén 

sem maradt el. 
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Nem álltunk meg, egy rövid pihenést követően már indultunk is tovább, hisz 

meghívást kaptunk Veresegyházára a Veresl Színház szabadtéri színpadára 

ahol, A padlás című produkciónkat hatalmas siker fogadta. 

A Vidéki Színházak Fesztiváljára is meghívást kaptunk, szintén Simon Kornél 

rendezését vittük a Magyar Színházba. Agatha Christie nagyszerű krimije, A vád 

tanúja hatalmas népszerűségnek örvendett a budapesti közönség előtt is. 

Rengeteg díjat hoztunk el a 2018-as esztendőben, de erre külön szeretnék 

kitérni a következő fejezetben, ugyanis rendkívül büszke vagyok a társulatomra 

és az alkotócsapatra, akikkel már szinte egy családként élünk együtt. 

Boldogan és elégedetten tért vissza társulatunk a mesés Verbaniából, ahol 

március 15-én nagy sikerrel mutatkozott be a Co-Opera produkciója, Szabó 

Máté rendezése, Mozart Figaro házassága. A meghívás a Co-Opera társulás és 

a legnagyobb milánói koncertszervezői cég együttműködésének gyümölcse. Az 

olasz partner részéről pedig ez volt az első operaelőadás, amit szervezésükben 

mutattak be Verbania rendezvényközpontjában. Vidáman, jó hangulatban 

utazott a győri társulat az észak-olaszországi város felé, ami az Alpokban fekvő 

Maggiore-tó partján található. 

Verbania 21. századi 11 Maggiore multifunkcionális rendezvényközpontja jó l 

szolgálta az operaelőadást. Színpadtechnikailag jól felszerelt, süllyesztett 

zenekari árokkal rendelkezik, nagy tetőteraszáról pedig pazar kilátás nyílik a 

lebilincselő tájra, az ország második legnagyobb tavára. ,,Már a próbán 

érezhető volt, hogy mindannyiunkban benne van a zabszem - folytatja 

beszámolóját Silló István -, hogy az opera hazájában miként fogadják a győri 

társulatot. Kíváncsiak voltunk a „hírhedt" olasz közönségre, hogyan reagál 
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majd. Ahogy egy énekesünk befejezte az áriát, rögtön érkezett rá a hangos 

tetszésnyilvánítás, hangos bravóval jutalmazott bennünket a közönség. 

Mozart vígoperáját eredeti, olasz nyelven játszotta a társulat. A milánói 

koncertszervező cég tekintettel a szövevényes történetre, felirattal is segítette 

a közel három és fél órás darab teljes befogadását. Már az előadás 11 nyitánya" is 

remekül sikerü lt, hiszen követve a rendezést, ami egy borászatba helyezi a 

mozarti történetet, a szervezők egy-egy pohár vörösborra l fogadták a 

nagyérdeműt. · 

A főszereplők döntő többsége már énekelte az operát olaszul. A grófot alakító 

Kendi Lajos rutinos énekes, többször játszotta ezt a szerepet külföldön, többek 

között Olaszországban is. Nagy köszönet jár a Figarót éneklő Pataki Bencének, 
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aki egy hónap alatt tanulta meg a szerepét olaszul, és hiba nélkül teljesítette a 

feladatát. A felkészüléshez hozzátartozik, hogy a teljes társulat az utazás el őtt 

még egy hetet próbált Budapesten. 

Március 15-én este az 11 Maggiore nézőteréről közel ötszázan követték Szabó 

Máté rendezését, ami meghódította az értő közönséget, álló tapsos 

fogadtatásban részesültek művészeink. A Co-Opera társulás és ezzel a győri 

társulat is letette névjegyét Olaszországban. A külföldi bemutatkozások sora 

folytatódik, július 4-én az Armel Operafesztivál keretében láthatja a bécsi 

közönség a Co-Opera produkcióját, a Figaro házasságát, olasz nyelven. 

Meghívást kaptunk már sokadszorra a Fertőrákosi Barlangszínházba, szintén az 

operával, melynek időpontja 2019. július 6. 

2019 májusában rengeteg helyre kaptunk meghívást, melyekre nagy szeretettel 

mondtunk igent. Május 14-én hatalmas megtiszteltetés, hogy a Nemzeti 

Színházban játszhatjuk a Sirály című előadást, Bagó Bertalan rendezésében. Ezt 

követően június 28-án a Veszprémi Petőfi Színház lát minket vendégül a házi 

szerzőnk Kszel Attila által írt és újragondolt Ludas Matyi jr. című 

gyermekelőadással. 

Ezt követően ellátogatunk a Városmajori Szabadtéri Színpadra, ahol ismét 

izgulhatunk a társulatért, ugyanis A tündérlaki lányok versenyez majd a Szemle 

programjában. 

Ezután ismét külföldre látogatunk, egészen Bécsig. Ott, mint Verbaniában is, a 

Figaro házasságát adjuk elő a híres operafesztivál keretein belül, 2019. július 

4-én. 

Újra ellátogatunk a Fertőrákosi Barlangszínházba, ahol szintén Mozart dallamai 

csendülnek fel a hatalmas barlangszínház falain belül. 
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Nem maradhat el az év, egy újabb Vidéki Színházak Fesztiválja nélkül, úgyhogy 

ott is képviseltetjük magunkat. A produkció A tündérlaki lányok lesz, és bízom 

benne, hogy a nagyszerű szereposztással és nagyszerű játékkal fűszerezett 

előadás beváltja a hozzá fűzött reményeket és ismét díjakkal leszünk 

gazdagabbak. 
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1/e Díjak 

A 2018-as esztendőben nagyon sok kollégára lehettünk büszkék. Külön öröm 

számomra, hogy olyan díjakkal gazdagodtak színművészeink, melyek mind 

számukra, mind a színház számára hatalmas elismerést jelentett. 

Szeptember 3-án, hétfőn átadták a Városmajori Színházi Szemle díjait. A 

legjobb női főszereplő díját Szina Kinga, az idei év Különdíját Csankó Zoltán 

vehette át. 

A vád tanúja ismét tarolt, Szina Kinga a legjobb női alakítás, Mézes Violetta a 

legjobb női karakteralakítás díját vehette át szeptember 11-én a Pesti Magyar 

Színházban. 7. alkalommal szervezték meg a Thá lia Színház szezonnyitójaként a 

Vidéki Színházak Fesztiválját, amelynek idén - a Tháliában zajló felújítás miatt -
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a Pesti Magyar Színház adott otthont. A 8 vidéki társulat bemutatkozását 

kiemelkedő érdeklődés kísérte. 

Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója örömét fejezte ki, hogy a 

találkozónak otthont adhatott a színház. Mint fogalmazott, a fesztivá l kivételes 

találkozásra adott lehetőséget az alkotókkal és a közönséggel, sokszínű, vibráló, 

új ítani vágyó előadásokat láttak. 

A produkciókat ismét öttagú zsűri értékelte: Dobák Lívia dramaturg; Lackfi 

János író, költő; Tóth Auguszta színművész; Hábermann Jenő producer és a 

közönséget képviselő Makk Zsuzsa. A díjakat az idén is Szilágyi Imre debreceni 

grafikusművész készítette. 

Ünnepélyes keretek között átadták a 

színházi háttér- és kiszolgálószakmák 

művelőit elismerő, Magyar Teátrum Díjakat 

a Nemzeti Színházban. A fővárosi 

eseményen osztották ki az egyik 

tagszervezet, a Magyar Színháztechnikai 

Szövetség által alapított életműd íj at is, a 

Magyar Ál lami Operaház első mérnökéről 

elnevezett Tolnay Pál-díjat, amit Molnár 

Tamás, a Győri Nemzeti Színház műszaki 

vezetője vehetett át. Az életműdíjjal ezer eurós pénzjutalom, valamint egy -

To lnay Pál portréját és egy színházi jelképet ábrázoló - bronzplakett is jár. 

Molnár Tamás 1978-ban érkezett világosítóként színházunkhoz, 1981-től 

fővilágosítója, 1987-tő l műszaki vezetője volt a győri teátrumnak. 
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Alázatos munkáját több díjjal is elismerték. 1985-ben kiváló dolgozója lett a 

színháznak, és amikor elkészült a Műhelyház 1999-ben, Győr Megyei Jogú 

Város Ezüst Emlékéremmel tüntette ki. A Kisfaludy terem az ő útmutatásai 

alapján készült el 2000-ben. Molnár Tamás 1978 óta folyamatosan jelen van a 

Győri Nemzeti Színház életében. Mind szakmailag, mind emberileg maximálisan 

méltó erre a díjra. Rengeteg újítás az ő felkészültségének is köszönhető. 

Lojalitása kimagasló a mai napig. 

Ezzel szeretnénk alázatos munkáját meghálálni, hogy neveztük őt erre a díjra. 

Tamás! A Győri Nemzeti Színház nevében ezúton is köszönöm odaadó 

munkádat, és azt a szaktudást, amely nélkül színházunk kimagasló műszaki 

részlege nem jöhetett volna létre. 

Hagyomány már színházunk 

életében, hogy az évad kiemelt 

előadásán átadják a Kardirex 

Művészeti Díjat. Fenyő Miklós

Egressy Zoltán: Aréna című 

országos ősbemutatója előtt Dr. 

Vasas Norbert, a Kardirex 

Egészségügyi Központ centrumvezető főorvosa nyújtotta át a megtisztelő 

elismerést. Az idei kitüntetett a szombati premier Flippere, azaz Nagy Balázs. 

A Kardirex-díjat Dr. Vasas István, a Kardirex Egészségügyi Központ főigazgatója 

2014-ben hívta életre. A kuratórium így kívánja elismerni és támogatni 

színházunk legkiemelkedőbb művészi teljesítményét nyújtó színészeit. 2014-
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ben Csankó Zoltán, 2015-ben Járai Máté, 2016-ban Töreky Zsuzsa, 2017-ben 

Posonyi Takács László, míg 2018-ban Nagy Balázs vehette át az elismerést. 

A kitüntetett színész több mint húsz éve erősíti a Győri Nemzeti Színház kiváló 

csapatát. 1997-ben még úgy tervezte, hogy csupán egy évre szerződik ide, de 

beleszeretett a városba, a mai napig itt él, mindkét gyermeke itt született, és 

örökre hálás a városnak, amiért ismeretlenül is befogadta. A Győri Nemzeti 

Színházban az elmúlt két évtized alatt letette már névjegyét, a jobbnál jobb 

alakítások mellett párhuzamosan játszik a fővárosi Madách Színházban, és az 

utóbbi időben a Játékszínben is. 11Szeretem Győrt és Budapestet is. És ameddig 

estéről estére képes leszek ADNI a színpadról, nem hagyom el ezt a két várost". 

Dr. Lanczendorfer Erzsébet, a győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke a Győri Nemzeti 

Színházért - KÉSZ Alapítvány kuratóriuma nevében és döntése alapján 

huszonnegyedik alkalommal adta át a Szent István-díjat a Győri Nemzeti 

Színház tükörtermében a Kisfaludy- és a TAPS-díj, valamint a 11Győr 

művészetéért" díj birtokosának, Szina Kinga művésznőnek. A Szent István-díj az 

anyagi elismerésen kívül a Ferenczy-díjas Hefter László üvegművész által 

készített emlékplakettel és díszoklevéllel jár. 

A kitüntetett sokoldalú tehetséggel megáldott színművész. A pontosság, az 

átélt szerepformálás teszi hitelessé minden alakítását. Szakmai alázata, a 

tökéletességre való törekvése példamutató, melyet a közönség és a színházi 

szakma egyaránt elismer. Az 1994-ben megalakult Győri Nemzeti Színházért -

KÉSZ Alapítvány célja a Győri Nemzeti Színházban folyó alkotómunka során 

kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtó művészek elismerése, díjazása. 
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 

22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága 

szerint, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

tisztázta le a Himnusz kéziratát. A győri 

önkormányzat hagyományosan minden évben ekkor 

adja át a „Győr Művészetéért" és a „Győr 

Közművelődéséért díj" díszokleveleit, valamint 

elismerésben részesíti a város kulturális 

intézményeiben kiemelkedő színvonalon dolgozó 

munkatársakat is. A városi ünnepségen díjazták Vigné Kerekes Brigittát, 

színházunk szervezési osztályának vezetőjét. A kitüntetett, Vigné Kerekes 

Brigitta 2003 óta dolgozik színházunk szervezési osztályán. Munkáját az alázat, 

az elmélyült precizitás és az igényesség jellemzi. Nincs olyan kérés - érkezzen 

ez a munkatársai vagy éppen a nézők részéről, amit ne próbálna meg 

teljesíteni. Védjegye a korrektség és a kedvesség. 

Pozsgai Zsolt házi szerzőnk, már-már hazajár Győrbe, a színházba. Több olyan 

elismerést kapott, melyre mi is rendkívül büszkék vagyunk. Többek között a 

XVIII. Könyvszalon keretén belül az ő drámája lett ismét a legjobb. A Disznósajt 

tarolt. Ezen felül rengeteg nemzetközi díjat vehetett át a 2018-as esztendőben, 

és 2019-ben is. Ezúton is gratulálunk és további jó munkát kívánunk. Valószínű 

a következő Kortársasjáték írói között ismét köszönthetjük Zsoltot. 

Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Győri Nemieti Színházban hosszú éveket 

eltöltő művésznő Kossuth-díjat vehetett át · 2019. március 15-én. Gyöngyössy 

Katalin színházunk Örökös tagja hosszú, gyönyörű pályafutásának méltó 

elismerése ez. 
28 



:t,)!ő. DG ZGti SZíRhóZ 
v 

2./ Nemzeti minősítés 

A Győri Nemzeti Színház idén is mindent megtett, hogy teljesítse a Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzattal fenntartói megállapodásban rögzített feltételeket. 

A 2018-as évben megújításra került mind a fenntartói megállapodás, mind 

pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási 

szerződés . Mindkét dokumentum vá ltozatlan tartalommal került 

meghosszabbításra. A közszolgáltatási szerződés további kötelező 

fe lülvizsgálata megkezdődött, szerződés szerint. A szerződések szerint részt 

veszünk országos jelentőségű fesztiválokon, tájelőadásokon. Ezeket a 

fellépéseket több esetben csak a TAO-támogatásból tudjuk fedezni. 

Rendszerint beszámolok róla, hogy a minősítéssel kapcso latos elvárások 

komoly fe ladatokat rónak ránk például a vendégelőadások tekintetében vagy a 

köte lező tájelőadások, színházi workshop szervezése témakörben. 

Ezúttal is elmondom, hogy az ifjúság színházi kultúrára való nevelésének 

gyakorlatában milyen konkrét lépéseket teszünk. Színházunkban már régi 

hagyomány, hogy évente két e l őadásra meghívjuk a város és a környék 

középiskolása it, hogy népszerűsítsük körükben a teátrumot. 2019. január 9-én 

délelőtt 11.00 órakor közel 700 győri diák nézte meg Bagó Bertalan 

rendezésében Csehov Sirályát. Az előadást követően, a jó hangulatú 

beszélgetésen a diákok sok érdekességet megtudhattak a darabról, utána pedig 

jobbnál jobb kérdésekkel bombázták színészeinket. A szerdai 

közönségtalá lkozót a Samrajevet alakító Posonyi Takács László vezette. 

Bevezetőjében rögtön megtalálta a hangot a diák közönséggel. ,,Csehov 
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korának a social media sztárja volt. Ugyanis miről szól ez a darab? Ugyanarról, 

amiről a Facebook és az lnstagram sztorik: én, én, én. Itt is mindenki magáról 

beszél." 

A Sirály sikerének titka, hogy tükröt tart a valóságnak, a darab figuráiban 

nemcsak a benne játszó színész, de a néző is magára ismerhet. Erre a 

párhuzamra a diákok közül többen is rákérdeztek. Dorn, az orvost alakító 

Maszlay István több szereplővel is talált hasonlóságot, a férfi női viszonyokat 

illetően pedig nem áll tőle távol a hölgyeket szédítő orvos szerepe. 

Miután Csehov kötelező olvasmány a középiskolákban, az itt hallottakat a 

diákok és tanáraik is magukkal viszik, egy-egy magyar órán azokat 

átbeszélhetik. Kezdeményezésünk folytatódott, hiszen meghívásunkra január 

22-én ismét a győri és a vidék középiskolásai töltötték majd meg a Nagyszínház 

széksorait, és nézték meg Bagó Bertalan rendezését, utána pedig részt vettek 

azon a kötetlen beszélgetésen, ahol az előadás szereplőitől sok érdekességet 

megtudhattak a kitűnő orosz darabról. 
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Bérlet neve 

3./ A 2018/2019-es évad bérletértékesítése 

Kimutatás az eladott bérletekről 

2017/2018 2018/2019 
+ /-

Eladott Fizető Eladott Fizető Eladott Flzet6 
összesen összesen összesen összesen összesen összesen 

db fü db fő db fő 

Premier 359 353 305 301 -54 -52 
Kiss Bazsa 561 559 456 455 -105 -104 

Lelkes Dalma 581 578 559 557 -22 ~21 

Déryné 570 570 475 475 -95 -95 
Simon Kázmér 600 593 553 549 -47 -44 

Földes 523 523 468 468 -55 -55 
Gárdonyi 527 527 498 498 -29 -29 
Várady 483 481 455 454 -28 -27 

Csengery 556 556 539 539 -17 -17 
Kisfaludy 560 560 543 543 -17 -17 

Somlai 571 571 548 548 -23 -23 

Paál István 555 555 488 486 -67 -69 
Sipka 635 635 630 630 -5 -5 

Betlen 615 615 592 592 -23 -23 

Gáti 547 545 469 469 -78 -76 

31 

Változás 

% 

Eladott Fizető 

összesen összesen 
-15,04% -14,73% 

-18,72% -18,60% 

-3,79% -3,63% 

-16,67% -16,67% 

-7,83% -7,42% 

-10,52% -10,52% 

-5,50% -5,50%. 

-5,80% -5,61% 

-3,06% -3,06% 

-3,04% -3,04% 

-4,03% -4,03% 

-12,07% -12,43% 

-0,79% -0,79% 

-3,74% -3,74% 

-14,26% -13,94% 
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Czuczor 597 582 577 566 -20 -16 -3,35% -2,75% 

Radnóti 549 543 534 529 -15 -14 -2,73% -2,58% 

Kazinczy 470 458 479 468 9 10 1,91% 2,18% 

Összesen 9859 9804 9168 9127 -691 -677 -7,01% -6,91% 

Vill-Korr Sulibérlet "A" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet 11811 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet "C11 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet "D" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-l<orr Sulibérlet "E" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet "F" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet "G" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Vill-Korr Sulibérlet "H" 118 118 118 118 0 0 0,00% 0,00% 

Sulibérlet összesen 944 944 944 944 0 0 0,00% 0,00% 

Összesen 10803 10748 10112 10071 -691 -677 -6,40% -6,30% 

Sikerbérlet összesen 

Mindösszesen 10803 10748 10112 10071 -691 -677 -6,40% -6,30% 
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A 2018/2019-es évadra a bérletértékesítésünk 6,3%-kal csökkent. Ezen 

belül legnagyobb mértékben a keddi Kiss Bazsa, a csütörtöki Déryné, és a 

Premier-bérletek értékesítése csökkent. Az összes bérlet 677 db-bal változott az 

előző évadhoz képest, ami egy „teljes házat" jelent .. A vásárlói kedv csökkenését 

a Színház felújításának híre, és a megkezdett ásatások miatti félreértések 

okozzák. A Vill-Korr Sulibérlet népszerűsége azonban töretlen. 

Kimutatás az előadás- és nézőszámokról 

Nagyszínpad 

2018 2019 

PRODUKCIÓ Előadás- Előadás- Látogatottság 

szám 
Nézőszám 

szám 
Nézőszám ea/fő 

db 
fő 

db 
fő 

Primadonnák 1 713 4 2726 687 

Bolha a fülbe 3 2108 3 1371 . 579 

István, a király 10 7110 8 4063 .620 

Sirály 15 8425 4 2366 567 

Aréna 9 6107 17 10324 631 

Különös házasság 18 10935 - - 607 

A padlás 6 3912 4 2106 601 

Egerek és emberek - - 12 5565 463 

Figaro házassága - - 16 9151 572 
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Kisfaludy terem 

2018 2019 

PRODUKCIÓ Előadás- Előadás-
Látogatottság 

szám 
Nézőszám 

szám 
Nézőszám ea/fő 

db 
fő 

db 
fő 

Primadonnák 4 480 - - 120 

A Pál utcai fiúk 6 720 5 364 98 

Csoportterápia 3 360 2 240 120 

Két úr szolgája 45 5391 26 2875 116 

Ludas Matyi jr. 9 1071 12 968 97 

Mágusok és 10 1200 2 240 120 
varázslók 

A tündérlaki lányok - - 36 2615 73 

Mindkét teremben az e lőadások látogatottsága nagyon magas. A Primadonnák 

100% fölötti. Szinte minden előadáson lépcsőjegyeket is árusítunk. 

Megfigyelhető, hogy a zenés darabok népszerűbbek, ugyanakkor pl. Mikszáth 

Kálmán Különös házasság című darabját is 18 előadásban 10.935 fő látta, 

átlagosan előadásonként 607-en. 

A Kisfaludy teremben a Vill-Korr Sulibérlet látogatottsága töretlen, de a több 

évada játszott A Pál utcai fiúk is előadásonként 98,5 főt vonz. A Két úr szolgája 

című produkciót pedig teljes teltházzal játsszuk. 

34 



u i színhúz 

4./ Társasági adó 

Az idei év legnagyobb problémája, hogy a TAO-ból való támogatás lehetősége 

a vállalkozók részéről 2019. január 01-től megszűnt. Ez a támogatás 2011 évtől állt a 

színházak rendelkezésére. 2018 évben 174.151 eFt-ot utaltak a különböző 

vállalkozások a számlánkra. Sajnos a 2018 év végi negatív sajtóhírek kedvezőtlenül 

befolyásolták a támogatási hajlandóságot, így az évről évre folyamatosan növekvő 

TAO-bevétel sajnálatos módon 2018 évben csökkenést mutatott. 

TAO bevételek alakulása 

Év Bevételek 

2011 109.950 eFt 

2012 129.500 eFt 

2013 141.800 eft 

2014 169.282 eft 

2015 189.069 eft 

2016 190.810 eft 

2017 194.303 eft 

2018 174.151 eFt 
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5./ 2019/2020-as évadterv 

A következő évadunk arculata a „Korok és történetek" címet kapta. Egyfajta 

időutazásra invitáljuk kedves nézőinket. Valamennyi színdarab, amit a 

2019/2020-as évadban bemutatunk, egy izgalmas korszakhoz fűződik. Tesszük 

ezt itt, a jól megszokott helyszínen a Győri Nemzeti Színház épületében, most 

épp a 2019/2020-as évadban. Abban az évadban, ahol a 2019/2020-as szezon 

végén már biztos, hogy utoljára gördül fel a függöny. Igaz történetek ihlette 

darabokkal készülünk. Ezek a történetek valós eseményeket dolgoznak fe l, 

amelyeket már életük során megismerhettek tanulmányaikból, filmekből, vagy 

regényekből. Remélem, hogy ezek az igaz történetek a színművészek 

interpretálásának segítségével magas művészi színvonalon elevenednek majd 

meg ezáltal egy nagy katartikus élményt nyújtva az Önök számára. 

5./a 2019/2020-as évad előadásai 

A következő évadunk első bemutatója Tasnádi István műve, a Szibériai csárdás 

lesz, a darab rendezője pedig Tasnádi Csaba. Ki kapná fel a fejét arra, hogy 

Magyarországon valamelyik színház műsorra tűzi az örökbecsű operettet, a 

Csárdáskirálynőt? De ha mindez az első világháború alatt, tő lünk 6000 

kilométerre, Szibériában, egy hadifogolytáborban történik? Az már kezd 

érdekes lenni! Kik? Miért? Kikkel? Hogyan? Sikerül-e? Majd minden kiderül 

ebben a valós eseményeken nyugvó, érzelmileg felkavaró, szellemileg 

megmozgató,-Kálmán Imre csodás dallamaival kísért történetben. 
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Második bemutatónk immár a Kisfaludy teremben lesz látható, melynek címe 

ismerős lehet: A király beszéde. David Seidler drámáját már filmvásznon is 

láthatta a nagyérdemű. Főszerepekben Csankó Zoltán és Ungvári István lesz 

látható, az előadást Funtek Frigyes fogja rendezni. Egy zseniális 

beszédterapeuta és egy fantasztikus ember, Lionel Logue segít a királyi család 

tagjának, hogy ember legyen. Hogy király legyen. 

Ezt követi Szabó Magda Régimódi történet című családtörténete, mely Bagó 

Bertalan rendezésében kerül színpadra. Olyan nők története ez, akik képesek 

kezükbe venni sorsuk irányítását, hogy saját lábukra állva küzdjenek meg 

fennmaradásukért. 

A Győri Balett legújabb bemutatója, az idei évben 40 éves Győri Balett egy 

szép, és klasszikus előadással készül, melynek címe Anna Karerina. ,,Az észt 

azért kapta az ember, hogy megszabadítsa magát, tehát meg kell szabadulni. 

Miért ne oltsa el az ember a gyertyát, amikor nincs mire néznie többet, amikor 

mindenre olyan utálatos nézni? De hogyan?( ... ) Egy tehervonat épp akkor ért 

oda ... " (részlet a regényből) 

Tolsztoj 1872-ben szemtanúja volt, amikor egy fiatal nő, féltékenységi 

rohamában egy tehervonat elé vetette magát. Az írót a halott, összeroncsolt nő 

látványa sokáig nyomasztotta. Tizenegyszer dolgozta át a művét, mire 

megszületett a végső változat, mely Annát az irodalom legnagyobb hősnői közé 

emelte. A varázslatos Anna Karenina, a társaság megbecsült tagja. Ám amikor 

bátyja kérésére Moszkvába utazik, összetalálkozik a fényes karrier előtt ál ló, 

fess katonatiszttel, Vronszkijjal. Ekkor még nem tudja, de ettől a pillanattól 
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fogva élete már sohasem lesz az, ami eddig volt ... Az előadás koreográfusa 

Velekei László lesz. 

Az évek óta tartó sikeres Vill-Korr Sulibérlet első bemutatója Kszel Attila La 

Fontaine, avagy a csodák éjszakája című színműve lesz, melyet sok év után újra 

bemutat a színház. Az állatmesék egyidősek az „embermesékkel". Az örök 

kérdés az, hogy vajon mi ruházzuk-e fel az állatokat emberi tulajdonságokkal, 

avagy fordítva. Mi tanultunk meg bizonyos viselkedésformákat tőlük? 

A következő diákoknak szóló gyermek előadás szintén Kszel Attila tollából, egy 

zenés színmű lesz, Róma réme címmel. Attila hun király és Aetius római 

hadvezér gyerekkoruktól ismerték egymást. Harcoltak egymás oldalán, és 

egymás ellen is. Nem túlzás azt állítani, volt idő, amikor ők ketten döntöttek 

Európa jövőjéről. Attiláról mindenki hallott, de Aetiust csak kevesen ismerik, 

pedig nem volt akárki, egyesek az „utolsó rómainak" nevezték őt. E két 

gyermekelőadásokat maga az író, Kszel Attila fogja rendezni. Mindegyik előadás 

a Kisfaludy teremben lesz látható. 

Minden bizonnyal állíthatjuk, hogy a következő évadunk talán legjobban várt 

darabja Sylvester Lévay - Michael Kunze: Elisabeth című musicalje lesz, melyet 

mindenkori segítőtársammal és koreográfusommal Kováts Gergely Csanáddal 

álmodjuk színpadra. Adott egy kor, adott egy mindenki által szeretett nőideál, 

Sisi, aki maga volt a megtestesült nagybetűs élet, és adott egy misztikus szál, a 

Halál személyében. Ezek összessége gyönyörűséges képi világot ad, amely 

fantasztikus zenével párosul. 
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A következő évadra tervezett operaelőadás Wolfgang Amadeus Mozart 

Szöktetés a szerájból című műve lesz. Az előadás a Győri Nemzeti Színház és a 

Co-Opera koprodukciójában valósul meg. Az előadás rendezője, Juronics Tamás 

az alábbi szavakkal illeti a darabot: ,,A mű gondolati magja a hűségen alapuló, 

ártatlan mesebeli szerelem hatalma. A tiszta szerelem, illetve a szabadságvágy 

képviselői állnak szemben a számukra ellenséges hatalommal. Bár a mű 

cselekménye a szöktetés elkészítése és kivitelezése, a mondanivalót tekintve 

mégsem ez a legfontosabb. A lényeg az, hogy a szereplőknek lelki akadályokon 

kell áthatolniuk." 

Ezt követően a krimik világába varázsoljuk tisztelt nézőinket, ugyanis a Kisfaludy 

teremben a soron következő előadás Agatha Christie Váratlan vendég című 

műve lesz. Ugye mindenkivel előfordult már, hogy váratlan vendége érkezett? 

Valljuk be, a bejelentés nélkül érkezők okozhatnak némi kellemetlenséget, 

kiváltképp, ha ez a rejtélyes kellemetlenség egy gyilkosság. 

Szűcs Gábor rendezésében a nagyszínpadon láthatjuk évadunk következő 

darabját, a Chioggiai csetepatét. Carlo Goldoni komédiájában egy Velence 

melletti, mediterrán halászfalu elevenedik meg, amelynek főterén csipkeverő 

lányok és asszonyok kapnak össze, hogy aztán a férfiak is jól elmondhassák a 

magukét. A piszlicsáré okokból kirobbanó, de végül egész Chioggián 

elhatalmasodó kalamajka váratlan fordulatokat tartogat. 

Az évad utolsó Kisfaludy teremben bemutatásra kerülő előadása, egyúttal a 

Sulibérlethez tartozó gyermekelőadás Szilágyi Andor Leánder és Lenszirom 

című meséje lesz, melyet Gábor Sylvie fog rendezni. Az a Gábor Sylive, aki a 

tavalyi évad csodálatos gyermekoperáját a Pomádé király új ruháját vitte 
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színpadra. Leánder kobold 16 éve és 9 hónapja tartja fogva erdejében II. 

Bölömbér kerált, amiért az lenyilazta kedvenc éjfekete kandúrját. A 

szabadságát egy egyszerűnek tűnő ígéret árán nyeri vissza: olyasvalamit kell 

adnia Leándernek, amivel még ő maga sem rendelkezik. Ha eddig kibírta 

nélküle, ezután is ki fogja - gondolja Bölömbér kerál. Ám udvarába hazatérve 

megtudja, hogy épp 16 évvel ezelőtt megszületett leánya, Lenszirom ... 

Évadunkat egy nagyszínpadon bemutatásra kerülő darabbal zárjuk. Peter 

Shaffer Amadeus című színjátékát Méhes László rendezésében és színházunk 

két fantasztikus színművészének Járai Máté és Csankó Zoltán főszereplésével 

láthatják a nézők. Antonio Salieri a császári udvar karmestere volt II. József 

uralkodása idején, világhírű olasz komponistaként emlékezünk rá. De szokás őt 

Mozart gyilkosaként is emlegetni. Az Equus írója, az ír származású Peter 

Schaffer tragédiájában nem követi hűen Mozart ismert élettörténetét, azonban 

remek humorral, sok iróniával kelti életre a legendás zeneszerző figuráját. 

Salieri rajong Mozartért, ám ahogy egyre jobban elbűvöli őt a fiatal művész 

géniusza, úgy erősödik benne a féltékenység, és a lelkifurdalás, amiért 

legszívesebben elpusztítaná az isteni tehetséget. 
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6./ Közeli jövő 

Az e l őttünk álló i dőszak rendkívü l mozgalmas lesz. Hisz még javában készülünk 

az utolsó bemutatónkra, a Bob hercegre. Ezen kívül minden energiánkat leköti 

a következő évad arcu latának és e lőadásainak szervezése, melyben külön 

figyelmet fordítottunk arra, hogy bizony 2020-ban költözik a színházunk. 

Az e l őttünk ál ló időszakban még az Egy nap a kulisszák mögött 

eseménysorozatunk is következik, melyben új programokkal is várjuk a kedves 

színházszerető közönséget. Az esemény ápri lis 26-án 9.00 órakor kezdődik az 

első ku lisszajárással. 

Ezt követi 2019. május 14-én a Nemzeti Színházban Csehov Sirálya, majd 

utazunk tovább Veszprémbe, ahol a Ludas Matyi Jr. című produkciónkat látják 

vendégül. Júniusban ismét megmérettetjük magunkat a Városmajori Szabadtéri 

Színpadon, A tündérlaki lányokkal kerültünk be idén a versenyprogramba a 

Színházi Szemlén. Ezt követi az operameghívásunk a Bécsi Operafesztiválra, 

j úlius 4-én. Majd szinte azonnal indulunk Fertőrákosra, hogy szintén a Figaro 

házasságát eljátsszuk a Barlangszínházban. Majd egy rövid szünet után ismét 

eleget teszünk a megtisztelő meghívásnak a Vidéki Színházak Fesztiváljára, 

ahová A tündérlaki lányokka l utazunk, hogy ismét megmérettessük magunkat, 

és bízom benne, hogy idén is díjja l leszünk gazdagabbak, és nemcsak a győri 

közönségünket tudjuk előadása inkkal elkápráztatni. 
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7./ Összegzés 

Az elmúlt évad megint bizonyította, hogy a győri polgároknak egyre nagyobb a 

színházlátogatási kedve. Nagyszerű élményeket éltünk át idén is, mely erőt ad a 

folytatáshoz. Kell is az erő, és az összefogás, hisz 2020 májusában színházunk 

átköltözik az Olimpiai Sportparkba. Hatalmas erőkkel dolgozunk, hogy minden 

zökkenőmentesen alakuljon, melyhez minden támogatást megkapunk Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzatától. Rendkívüli csapatmunkában dolgozunk együtt mind 

színházon belül, mind városi szinten. Nagyon nagy öröm, hogy mindenben 

igyekeznek támogatni a kéréseinket és elfogadják a javaslatainkat. Nagyon örülnék, 

ha nem fordulnának el tőlünk a nehéz időkben, és bizalmat szavaznának abban a két 

évadban is, amikor a színháznak egy új erőpróbát kell kiállnia. A szervezési munkák 

megkezdődtek az önkormányzat segítségével, melyet a legnagyobb alázattal és 

türelemmel járunk végig, együtt a kedves közönséggel és a színház összes 

munkatársával. s·ízunk a színházunk erejében és abban, hogy az eddig befektetett 

munka és alázat átsegít minket a ránk váró nehéz feladatokon. Azért fogok dolgozni, 

hogy a színház méltó helyet kapjon az Olimpiai Csarnokban és, hogy azt a 

szellemiséget tudjuk ott is képviselni, amit a nézők már megszoktak tőlünk. Amit még 

nagyon fontos megemlítenem, hogy a színházunk saját költségen megkezdte a 

Padlásszínház életre hívását. Tesszük ezt azért, hogy azok a kamara előadások, 

melyek igazi közeli színházi élményt nyújtanak, létjogosultságot kapjanak abban az 

időben, amikor a Kisfaludy teremben nem lesz lehetőségünk azok bemutatására. 

~ 
igazgató 
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