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A MAROSVÁSÁRHELYI HAHOTA SZÍNTÁRSULAT A HÚSZAS-HARMINCAS ÉVEKET IDÉZI MEG BOHÓZATÁBAN

A pikantériától is megáll az ész

A Hahota társulat alapítója szerint pikantéria van bőven a jelenetekben, de a jó ízlés határain belül 

A klasszikus kabaré „vágányán” 
haladva négy nagyobb lélegzetű 
bohózatot és egy kétszemélyes 
jelenetet mutat be szilveszteri 
előadásában a Hahota színtár-
sulat, amely számos erdélyi és 
székelyföldi településre viszi el 
Megáll az ész! című műsorát.

 » SZÁSZ CS. EMESE

S emmi politika, trágárság vagy 
obszcén jelenet, csak kis pi-
kantéria és számos félreértés. 

De ezektől is megáll az ész – fog-
lalhatnánk össze röviden a Hahota 
színtársulat szilveszteri előadását, 
amellyel hagyományszerűen szé-
kelyföldi és erdélyi turnéra indult 
nemrég a marosvásárhelyi csoport.

Az idei előadás címe Megáll az 
ész!, a választásról Puskás Győző, 
a Hahota alapítója és művészeti 
vezetője beszélt érdeklődésünkre. 
„Minden jelenetben egy-két sze-
replő olyan helyzetbe kerül, amikor 
eleve azt mondja, hogy ez hihetet-
len, megáll az ész, olyan dolgok 
történnek, olyan lehetetlen helyze-
tekbe kerülnek, amitől egyszerűen 
megáll az ész. Sokszor el is hangzik 
ez a mondat, s az ember ugye min-
dig olyan címet keres, ami átfogó, 
jellemző az egész kabaréra” – ava-
tott be a részletekbe Puskás. Hoz-
zátette, továbbra is hozzák formá-
jukat, vagyis a „klasszikus kabaré 
vágányán haladnak”, ami idén azt 
jelenti, hogy a szilveszteri előadás-
ban négy nagyobb lélegzetű bohó-
zatot és egy kétszemélyes jelenetet 
mutatnak be, amelyeket zene- és 
énekszámok tarkítanak. A jelenet 
a hetvenes évekből származik, a 
bohózatok azonban a húszas-har-
mincas évekből, az ígéretek szerint 

azonban a nézők egyáltalán nem 
találják majd porosnak vagy régi-
nek, ugyanúgy szól a ma emberé-
hez, mint száz évvel ezelőtt.

„Azt tapasztaljuk, hogy a közön-
ség igenis szereti a klasszikus ka-
barét, bohózatokat, szeretnek úgy 
szórakozni, hogy ne legyen benne 
obszcén trágárság. Pikantéria van 
bőven, de a jó ízlés határain belül. 
Mi a szalonképes humort képvisel-
jük, és a nézők is hálásak ezért, úgy 
tűnik” – fejtette ki a jelenetek jól 
ismert főszereplője, hiszen Puskás 
Győző különleges játékával a Haho-
ta jeleneteinek – ahogy ő fogalmaz 
– „főhülyéje”.

A színtársulat március közepéig 
naponta előadja a Kovács Levente 

rendezte produkciót, melyben 
Bodoni Ildikó énekel, a zenét 
Szőcs János és Árkosi Árpád 
szerezte. Fellép Puskás Győző, 
Kelemen Barna, Gönczi Katalin, 
Cseke Péter, Szőlősi P. Szilárd, 
Halmágyi Éva, Gáll Ágnes, va-
lamint Székely M. Éva. Az érdek-
lődők megtekinthetik a műsort a 
következő településeken: Maros-
vásárhely, Csíkszereda, Brassó, 
Székelyudvarhely, Barót, Gyergyó-
szentmiklós, Korond, Szentegy-
háza, Sepsiszentgyörgy, Alsó- és 
Felsőszentmihály, Nyárádszere-
da, Zetelaka, Kovászna, Kézdi-
vásárhely. A teljes műsorrend 
megtekinthető a www.hahota.ro 
weboldalon.

 » „Azt tapasz-
taljuk, hogy a 
közönség igenis 
szereti a klasz-
szikus kabarét, 
bohózatokat, 
szeretnek úgy 
szórakozni, hogy 
ne legyen benne 
obszcén trágár-
ság” – mondta 
Puskás Győző.
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 » BEDE LAURA

A magyarországi kortárs cigány 
kultúra egyik legismertebb kép-

viselője lép fel január 23-án a kolozs-
vári Atelier kávéházban. A Romano 
Drom, a „Cigányok Útja” ősi oláh 
cigány nyelven szólal meg, modern 
felhangokkal. A zenekar egyedülálló 
fúziós zenéje – melynek szerzője ifj . 
Kovács Antal – az évszázados zenei 
hagyományt vegyíti a katalán rum-
bával, arab és balkáni pop ritmusa-
ival, mely megoldások mellett a dob 
és más hangszerek érdekes harmó-
niáját társítja tradicionális hangzás-
sal – olvasható a formáció hivatalos 
oldalán.

A zenekar megőrizve gyökereit és 
hagyományait, mindig képes volt 
megújulni, oláh zenei ritmusokat 
kortárs zenei élménnyé emelve ját-
szani. 1999-es alapítása óta bejár-
ta a világot Kairótól New Yorkig, 
Dél-Koreától Londonig, Pekingtől 
Oszlóig. Turnéztak Közel-Keleten 
és Távol-Keleten, számos sikeres 
tengerentúli koncertsorozat van a 

hátuk mögött, s játszottak Európa 
majd’ minden országában. Egyedi 
zenei világuk zajos sikert aratott, s a 

legkeresettebb cigány kultúrát ápo-
ló, de világzenét játszó zenekarrá 
tette a Romano Dromot.

A formáció fontos célja, hogy kü-
lönleges zenéjét eljuttassa és meg-
szerettesse azokkal is, akik nem 
ismerik az oláh cigány zenét, tán-
cokat, kultúrát. Ez az elképzelés al-
bumaik során nyomon követhetően 
teljesedik ki, az eredeti oláh cigány 
dallamokat eltérő zenei kultúrák-
ból ismerős vonásokkal elegyítve. 
Így épül fel ez a néha melankolikus, 
érzelmes, és máskor roppant energi-
kus tánczene.

A zenekar 6 albumot jegyez ha-
zai és külföldi kiadók gondozásá-
ban, kiadtak egy remix albumot 
is, mely egyedülálló a műfajban. A 
Romano Drom zenéjébe feledkez-
ve a közönség nem egy adatközlő 
zenekart hallhat, hanem Kovács 
Antal (frontember) szerzeménye-
it, a zenekari tagok magas szintű 
művészeti előadásával gazdagítva. 
A zenekarvezetőn kívül Balogh Jó-
zsef énekel és gitározik, Kovács 
Máté dobol, Kovács Krisztián ütő-
hangszereket szólaltat meg és tán-
col, basszusgitáron pedig Bordás 
Péter játszik.

Oláh cigány dallamok, világzene a kincses városban

A Romano Drom az évszázados zenei hagyományt vegyíti a katalán rumbával, balkáni pop ritmusokkal

Érkezik a No Sugar 
második nagylemeze

Várhatóan már január végén ke-
zünkbe vehetjük a gyergyószent-

miklósi No Sugar együttes második 
nagylemezét. „Az albumon jelenleg a 
gyártási munkálatokat végzik, remél-
jük, hogy két hét múlva már kikerül a 
piacra. Utána nem titkolt szándékunk 
lemezbemutatót tartani, hogy ez 
akusztikus formában lesz, kisebb he-
lyeken vagy nagyobb klubokban, még 
attól függ, hogyan tudjuk szervezni” 
– árulta el érdeklődésünkre Bereczky 
Botond, a No Sugar gitárosa. Az új 
nagylemez címe Jégvirág, tíz dal és két 
bónusztrack – a Gyergyói Hoki Klub-
nak írt himnusz, valamint az egyik 
dal zongorás feldolgozása – található 
rajta. „Van, amit ismernek már, hiszen 
a tavaly megjelentettünk egy-egy dalt, 
de lesznek teljesen újak is, amit még 
nem hallott a közönség. Az én legna-
gyobb kedvencem például az egyik 
meglepetésdal” – fogalmazott Portik 
Lívia, a zenekar énekesnője. A banda 
tavaly több fesztiválon részt vett, sok 
koncertjük volt nemcsak Erdélyben, 
hanem Magyarországon is. Idén is ez-

zel a lendülettel szeretnének zenélni. 
Január 20-án lesz egy televíziós felvé-
telük, amit az M2 Petőfi  Tv tűz műso-
rára. Március 6-án pedig Budapesten 
lépnek fel. „Egy zenekar életében 
egyértelműen az a legfontosabb, hogy 
minél több koncertet adjon. A lemez 
megjelenésével jól indul számunkra 
ez az év, ezt a lendületet szeretnénk 
továbbvinni, és ezeket a dalokat 
újrahangszerelve játszani minél több 
helyen” – mondta Bereczky Botond, 
aki egyelőre még nem tudja, hogy az 
erdélyi közönség mikor hallhatja tőlük 
először az új nagylemez dalait élőben. 
(Barabás Orsolya)




