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Nagy sikerű előadásokat visz-
nek színre az év utolsó nap-
jaiban a magyar társulatok: 
Székelyudvarhelyen, Marosvá-
sárhelyen, Szatmárnémetiben, 
Nagyváradon és Sepsiszent-
györgyön is ígéretes produkci-
ókkal várják a közönséget ma 
és holnap este.

 » BEDE LAURA

A román drámaírás egyik leg-
ünnepeltebb és legtöbbet 
játszott alkotója, I. L. Cara-

giale komédiájával búcsúztatja az 
óévet a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház. Az elnökválasz-
tásokat érintő évadban különös 
aktualitással bíró, Az elveszett 
levél című darabot Albu István, a 
Figura Stúdió Színház igazgatója 
rendezésében viszik színre ked-
den 18 órától.

„I. L. Caragiale darabjának fordí-
tásait átdolgoztuk, hogy a korrup-
ció és az érdekemberek a legjobb 
színben tűnhessenek fel. A valósá-
gunk ihlette, de konkrétan senkire 
nem mutogatunk ujjal. Mert végül 
is miénk a felelősség, hogy kivel 
engedjük képviseltetni magunkat a 
közéletben. Ebben a zenés (!) vígjá-
tékban (?) kisember és nagyember, 
román és magyar, nő és férfi , poli-
tikus és (nem) politizáló választó-
polgár egyszerre van színpadon, 
és a legszimpatikusabb énjüket 
mutatják” – vallja Győrfi  Kata, az 
előadás dramaturgja.

Francia komédia
a marosvásárhelyi színpadon
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
egy újabb francia komédia színrevi-
telével kívánja megörvendeztetni a 
mélyen tisztelt közönséget. Georges 
Feydeau A hülyéje című bohózatát 
ma és holnap 19 órától viszik színre 
a Tompa Miklós Társulat színművé-
szei Sebestyén Aba rendezésében.

Lucienne, Vatelin felesége kapós 
nő, egyszerre próbálja őt megsze-
rezni férje nős barátja, Pontagnac 
és a nőcsábász Rédillon. A nő azon-
ban hű férjéhez, soha nem csalná 

LÁTVÁNYOS PRODUKCIÓKAT, EGYEDI SZILVESZTERI SZÓRAKOZÁST ÍGÉRNEK A SZÉKELYFÖLDI ÉS PARTIUMI TEÁTRUMOK

Komédiakavalkád, világhírű operett a színpadon

A Cintányéros cudar világ látványos kavalkádjában világhírű zenék, egyedi koreográfi ák szerepelnek

Az elveszett levélben kisember és nagyember, román és magyar, nő és férfi  egyszerre van színpadon

 » Jacobi 
Viktor világhírű 
operettjével, a 
Sybill-lel köszön-
ti az új évet a 
nagyváradi Szig-
ligeti Színház: 
a nagyszabású 
előadásban tíz 
színművész, 
tizenkét táncos, 
tizenhárom fős 
énekkar és tizen-
öt fős zenekar 
lép színpadra 
kedden 19 órától.

meg őt mindaddig, míg ez fordítva 
meg nem történne. Az udvarlók leg-
nagyobb szerencséjére épp ekkor je-
lenik meg a színen Maggie, akivel a 
férjnek egykor Londonban viszonya 
volt. Innen kezdődően a bohózatban 
feje tetejére áll a világ: némi zsarolás, 
számos hazugság, váratlan helyzetek, 
felfokozott ritmus, és kész is a káosz.

Georges Feydeau a 19–20. század-
forduló egyik legsikeresebb francia 
vígjátékszerzője, a korabeli vaudevil-
le műfajának megújítója. Műveinek 
fő jellemzői a pergő ritmus, a kiszámí-
tott, pontos szerkesztés, szatirikus áb-
rázolásmód. A szürrealista és abszurd 
dráma előfutárának is tartják.

Ray Cooney nagy sikerű
bohózata Szatmáron
Minden évben nagy érdeklődés övezi 
a Harag György Társulat óévbúcsúz-
tató előadásait, s ez valószínűleg így 
lesz idén is: a Szatmárnémeti Északi 
Színház társulata ugyanis fergeteges 
vígjátékot tűz műsorára ma 19 és hol-
nap 18 órától. Ray Cooney neve isme-
rős lehet a szatmári közönség számá-
ra, ő írta például a bonyodalmakban 
és nevettető szituációkban bővelkedő 
Család ellen nincs orvosság című da-
rabot, de az ő nevéhez fűződik példá-
ul A miniszter félrelép című darab is, 
melynek fi lmes válto zata hatalmas 
siker volt bő két évtizeddel ezelőtt.

Ray Cooney brit drámaíró Pénz az 
égből című bohózatában a középko-
rú Henry Perkins kishivatalnok szü-
letésnapi vacsorájára igyekszik haza, 
és a vonatról leszállva valaki másnak 

a táskáját veszi fel, amiben a szendvi-
cse helyett vastag pénzkötegeket ta-
lál. Ez a temérdek pénz egyértelműen 
egy bűncselekményhez köthető, így 
Henry elhatározza, hogy lelép vele, 
még mielőtt a rendőrség meggya-
núsítaná. Azonban előreláthatatlan 
események sora keresztezi a mene-
külni vágyó főhőst, és a félreértések 
hálójából a maffi  a, a rendőrség, a 
haszonleső hivatalnokok, irigykedő 
barátok, rokonok nem engedik kisza-
badulni. Ezeket a már-már abszurd 
helyzeteket rendkívüli humor kíséri, 
és ebben a kavalkádban pedig köny-
nyű megfeledkezni arról, hogy mi 
elől és milyen indíttatásból mene-
kül. A hazugság eredménye pedig az 
önkép és a többiekhez fűződő viszo-
nyok torzulásához vezet.

A mesés orosz télbe
kalauzolnak Nagyváradon
Jacobi Viktor világhírű operettjével, a 
Sybill-lel köszönti az új évet a nagyvá-
radi Szigligeti Színház: a nagyszabá-
sú előadásban tíz színművész, tizen-
két táncos, tizenhárom fős énekkar 
és tizenöt fős zenekar lép színpadra 
kedden 19 órától. Az igazi színházi 
csemegének számító előadást Tárno-
ki Márk rendezi.

Az előadás cselekménye a mesés 
orosz télbe kalauzol minket: valahol 
a cári Oroszországban egy kisváros 
népe lázban ég. A Grand Hotelben 
összegyűlt vendégek a nagyhercegnő 
érkezését várják. Kivéve Sybill. A hí-
res francia színésznő szentpétervári 
turnéjáról menekült ide egy jövő nél-
küli szerelem elől. Petrov hadnagy a 
katonai szolgálat elől menekült, hogy 
Sybill-lel lehessen. Most már együtt 
kell menekülni az elfogatóparancs 
elől. És ha Sybill menekül, vele mene-
kül Poire, az impresszáriója és annak 
felesége, Charlotte is. A szerelmesek 
Párizsban új életet kezdhetnének, 
ha nem érkezne meg idő előtt a kor-
mányzó. A szorult helyzetben nincs 
más megoldás, játszani kell, Sybill 
a nagyhercegnő szerepében találja 
magát. A váratlanul betoppanó nagy-
herceg pedig örömmel vesz részt a já-
tékban. A báli forgatagban mindenki 
átváltozik, mindenki szerepet játszik, 
a párok felcserélődnek, az elfojtott 
vágyak felszínre kerülnek. És egyre 
nehezebb eldönteni, hol ér véget a já-
ték, és hol kezdődik a valóság.

Szilveszteri operettgála
Sepsiszentgyörgyön
Kánkántáncosnők, a bécsi keringő 
mesterei, tüzes spanyol dámák, mu-
zsikus cigányok, a revük tollas csil-
logó nagyasszonyai, parasztlánykák 
és csikósok várják az operettkedvelő-
ket a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színházban. A budapesti Monarchia 
Operett Cintányéros cudar világ című 
produkcióját kedden 17 és 20 órától 
tekintheti meg a közönség.

A több mint 10 éve alakult Monar-
chia Operett céljául tűzte ki a világhí-
rű, hungarikumnak számító magyar 
operett hagyományainak megőrzé-
sét, népszerűsítését, de a mai kor 
igényeihez alkalmazkodva fi atalos 
lendülettel, energiával telített látvá-
nyos produkciókat állít színpadra. 
Ötvözi a folklórt, a revüt, különböző 
táncstílusokat, de mindezt úgy teszi, 
hogy közben megőrzi a klasszikus 
operett alapjait, hagyományait, érté-
keit. A Cintányéros cudar világ látvá-
nyos kavalkádjában világhírű zenék, 
egyedi koreográfi ák, magas szinten 
képzett szólisták, táncosok, zenészek 
és az operetthez nélkülözhetetlen 
pompa ígér felejthetetlen szórako-
zást, melyben minden közönségréteg 
megtalálhatja a kedvérevalót.
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A hülyéje bohózat cselekményét számos hazugság, váratlan helyzetek alakítják




