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Klasszikus kabaréjeleneteket 
sorakoztat fel a nagyváradi 
Szigligeti Színház óévbúcsúz-
tató előadása, amely élőben, 
a színházteremben várja a 
közönséget, mivel a városban 
csökkent a fertőzöttségi ráta. 
A produkciót öt alkalom-
mal játsszák a napokban a 
járvány ügyi óvintézkedések 
betartásával.

 » K. J.

Ú jranyithatja kapuit a nagyvá-
radi Szigligeti Színház, mivel 
a városban 3 ezrelék alá esett 

a fertőzöttségi ráta. Tegnaptól meg-
nyitottak a kávézók, éttermek belső 
terei, a játéktermek is. Amint a teát-
rum közölte, a közönséggel való ta-
lálkozást fergeteges óévbúcsúztató 

KLASSZIKUS KABARÉT, RÉGI SZÍNHÁZI ANEKDOTÁKAT MUTAT BE A KAPUIT ÚJRA MEGNYITÓ NAGYVÁRADI TEÁTRUM

Óévbúcsúztató élőben a Szigligeti Színházban

Végre találkozhat közönségével a nagyváradi társulat, élő produkcióval búcsúztatják a 2020-as évet

A gyergyói múzeum azt szeretné, hogy ne merüljön feledésbe az a világ, amit régi fotók örökítettek meg 

 »  „A Szigligeti 
Színház mellett 
két kabarészín-
ház is működött 
Váradon, mind-
kettő a Fekete 
Sas Palotában. 
A Bonbonnière 
kabaré volt a 
régebbi, a mai 
bábszínház he-
lyén működött, 
a nemrég bezárt 
mozi helyén 
pedig Kabos 
Gyulának, a híres 
fi lmszínésznek, 
komikusnak a 
tulajdonában 
volt egy másik 
kabaré, ami na-
gyon jól ment.”

előadás-sorozattal ünnepli a teátrum. 
Ma és január 2. között öt alkalommal 
láthatja a közönség a Kabaré 12 című, 
új bemutatót. Az előadásban klasszi-
kus kabaréjelenetek, például Karin-
thy írásain alapuló jelenetek, operett-
részletek, slágerek is felcsendülnek, 
színházi anekdoták is elhangzanak. 
Érdekesség, hogy a társulat két idős 
művésze, Hajdu Géza és Dobos Imre 
régi színházi szilveszterekre emléke-
zik a kabaré keretében. A csókos asz-
szony című operett részlete is felcsen-
dül a produkcióban. Nagyváradon 
még az 1900-as évek elején jött létre a 
kabaré, mely a századelőn élte virág-
korát. „A Szigligeti Színház mellett két 
kabarészínház is működött Váradon, 
mindkettő a Fekete Sas Palotában. A 
Bonbonnière kabaré volt a régebbi, a 
mai bábszínház helyén működött, a 
nemrég bezárt mozi helyén pedig Ka-
bos Gyulának, a híres fi lmszínésznek, 
komikusnak a tulajdonában volt egy 
másik kabaré, ami nagyon jól ment” 

– mondta el az előadás kapcsán az 
M5 csatorna műsorában Hajdu Géza, 
a társulat rangidős színművésze. A 
kabaréval az idén 120 éves Szigligeti 
Színház épülete előtt is tisztelegnek.

A kifejezetten szilveszterre készült, 
csaknem kétórás műsor rendezője 
Novák Eszter. Célja az volt, hogy a 
járványügyi szabályozásoknak meg-
felelő előadást hozzanak létre a tár-
sulat művészeivel, amely a régi idők 
nagyváradi szilvesztereit idézi fel, 
és ugyanakkor önfeledt szórakozást 
ígér. „Klasszikusok, Karinthy Frigyes, 
Gábor Andor jelenetei lesznek a szín-
padon, megidézünk néhány régi tör-
ténetet a társulat életéből” – mondta 
Novák Eszter rendező.

A Kabaré 120 című előadást ma 19 
órától főpróbaként, holnap 16.30-
kor előbemutatóként, majd 20 órától 
bemutatóként láthatja a közönség. 
Január 2-án 16.30-tól és 20 órától ün-
nepi előadásként tűzte műsorára a 
társulat. A Szigligeti Színház szerve-

zői felhívják a nézők fi gyelmét, hogy 
az előadások között fertőtlenítik a 
színház közönségforgalmi tereit. 
Ezért kérik a 20 órai kezdettel műsor-
ra tűzött előadások résztvevőit, hogy 
19.45-re érkezzenek. „Tájékoztatjuk 
kedves nézőinket, hogy a decem-
ber 31-ei előadásokon hagyományos 
pezsgős köszöntőnkre is sor kerül – a 
járványügyi szabályozások maximá-
lis betartásával. Tekintettel az előa-
dás hosszára, ajánljuk, hogy délutá-
ni előadásainkon azok a személyek 
vegyenek részt, akik távol laknak, és 
biztosan haza szeretnének érni a kijá-
rási tilalom kezdetéig. Az előadásban 
szereplő színészeket tesztelték, ezért 
maszk nélkül játszhatnak” – olvasha-
tó a társulat közleményében. Mind-
azok, akik otthonuk kényelméből 
szeretnék megtekinteni az előadást, 
a Szigligeti Színház jegypénztárában 
válthatnak jegyet az online vetítésre, 
és regisztrálhatnak a 24 óráig elérhe-
tő videó megtekintéséhez. 
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Kabaré: humor, szatíra, aktualitások, rögtönzések

A kabaré sajátos szórakoztató színházi műfaj, általában kis színháztermek-
ben, kávéházakban, akár kocsmákban adták elő, szatirikus, humoros, szóra-
koztató prózai és verses-dalos elemekből lazán összefűzve. A kabaré francia 
szó cabaret, kocsma, csapszék jelentéssel. A szórakoztató színpadon a 
kabarét megelőzte a vaudeville; de hasonló szellemű populáris látványossá-
gok már a középkorban is voltak. A mai értelemben vett kabaré a 19. század 
legvégén Párizsban jött létre, azonnal népszerű lett, és rövidesen elterjedt 
egész Európában. A kabaré-előadásokban a jeleneteket, magánszámokat, 
kuplékat, sanzonokat, eltérő stílusú és hangulatú műsorszámokat a konfe-
ranszié előadása, monológja köti össze. A kabaréra jellemző a mindenkori 
jelenre vonatkozó aktualitás és a rögtönzés is. A kabaré 1901-ben jelent meg 
Budapesten, majd 1907-re ki is alakult a jellegzetes „pesti kabaré”, ugyanis 
ekkor nyílt meg a „Bonbonnière”. Konferansziéja Nagy Endre volt, aki 1907 
és 1912 között megteremtette az irodalmi szintű kabarét. „Fogadalmat 
tettem magamban, hogy ezt a megalázott, meggyalázott kabarét fölemelem 
a megbecsült művészetek színvonalára” – mondta Nagy Endre 1908-ban. A 
pesti kabaré a későbbiekben is foglalkoztatta az értékes magyar írókat, köl-
tőket. Legjelentősebb szerzői: Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, 
Szép Ernő, Kellér Andor, Gábor Andor, Békeffi   István, Vadnay László; a II. 
világháború után Kellér Dezső, Darvas Szilárd, Gádor Béla, Komlós János, 
Ősz Ferenc, Farkasházy Tivadar, Galla Miklós stb.

 » GERGELY IMRE

Az úgynevezett digitális világ előtt 
készült fényképeket gyűjti egy 

helyre, rendszerezi és teszi hozzá-
férhetővé a gyergyószentmiklósi Ta-
risznyás Márton Múzeum az általa 
létrehozott Gyergyoidia.ro oldalon, 
amelynek tartalommal való feltölté-
séhez keres önkénteseket. Arra kérik 
a gyergyószékieket, hogy a dobozok-
ban vagy fényképalbumokban őr-
zött családi képeket, vagy bármilyen 
más fényképet, töltsenek fel a jelzett 
weboldalra, megadva hozzá a fotók 
„történetét”: kiket ábrázolt, mikor, 
milyen alkalommal és hol készült, és 
más olyan információkat is, amelyek 
érdekesek lehetnek. Egyedüli feltétel, 
hogy a kép Gyergyószékhez kötődjön, 
az itteni településeken készült kép 
legyen, vagy itteni embereket örökít-
sen meg. „Másként a régebbi képek 
által hordozott információk el fognak 
veszni, hiszen idővel nem lesznek már 
olyan személyek, akik a több évtized-

del ezelőtt megörökített személyeket, 
alkalmat azonosítani tudják” – mutat 
rá Csergő Tibor gyergyószentmiklósi 
polgármester, a múzeum korábbi 
igazgatója. Az intézmény mellett mű-

ködő Pro Múzeum Alapítvány széles 
körű kezdeményezést indít el. Amel-
lett, hogy mindenkinek megadják a 
lehetőséget saját képeik feltöltésére, 
önkénteseket keresnek Gyergyószék 

településeiről, akik az ott található 
fotóanyagot összegyűjtik, digitali-
zálják és feltöltik. Az alapítvány a 
Bethlen Gábor Alaptól pályázati úton 
nyert összegből vásárolt minőségi 
szkennereket, amelyeket az önkénte-
seknek adnának használatba, ezzel 
segítve a fényképfeldolgozást. A fo-
tófeltöltés nem bonyolultabb, és nem 
vesz el több időt, mintha például a 
Facebookra posztolna ki valaki egy 
képet. Itt azonban szakszerűen kell 
kategorizálni, hogy később bármikor 
visszakereshető és szakemberek által 
is hozzáférhető, használható legyen 
a képállomány. Amint Szőcs Levente 
megbízott múzeumigazgató jelezte, 
a Gyergyoidia.ro egyelőre még teszt-
üzemmódban van, technikai fejlesz-
tések is szükségesek még a felületen, 
de jövőtől mindenki által hozzáfér-
hető kapacitással indul el, hogy bár-
ki hozzáadhassa a maga családi és 
egyéb fényképeit, illetve kereshesse, 
böngészhesse a remények szerint na-
gyobb léptékben bővülő tartalmat.

Régi fotókat, képfeldolgozókat keres a gyergyói múzeum
 » A digitális 

világ előtt készült 
fényképeket 
gyűjti a gyergyói 
múzeum.  




