
Költők a színpadon

V erset nem „fogyasztunk”, sűrített hangula-
tát, helyzetét megéljük, világába elmerülünk. 

A vershez vissza-visszatérünk, újra  és újra elolvassuk, 
halkan és hangosan, míg végleg rabul ejt, sorai bekúsz-
nak gondolatainkba, szavai bekerülnek saját személyes 
szótárunkba. A költő lázát mintha hamarabb kapnánk el, 
mint az íróét. A költő tanú és krónikás, a költő bőrébe bújó 
színész pedig a verseken keresztül töpreng, kinyilatkoz-
tat, vall magáról és koráról. A versest nem szerepjátszás, 
hanem egyéniségek találkozása, sajátos szellemidézés 
színházban, egy sokszoros, állandóan pulzáló, viszony-
váltó párbeszéd: költő és színész, színész és vers, vers és 
közönség, közönség és színész, közönség és költő. Ka-
paszkodunk klasszikusokba, félkortársakba és kortársak-
ba, rímekbe, képekbe és verslábakba – úgy tűnik, egyre 
nagyobb az igény ezekre az üzenetekre, a tiszta hangokra. 

NEM TUDHATOM 
– RADNÓTI ÉS KORUNK
 � Katona József Színház
� DECEMBER 1. – 19.00
� 2500–4900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

MONDJAD, ATIKÁM! 
– VECSEI H. MIKLÓS 
JÓZSEF ATTILA-ESTJE
 � Vígszínház
� DECEMBER 3. – 19.30, 13., 
 14., 15., 17., 18. – 19.00
� 500–4190 Ft
� vigszinhaz.hu

KEZDHETEK 
FOLYTATÓDNI 
– PÁL ANDRÁS PETRI 
GYÖRGY-ESTJE
 � Radnóti Színház
� DECEMBER 10. – 20.00
� 2000 Ft
� radnotiszinhaz.hu

ANYÁM TYÚKJA 1., 2.
 � Örkény Színház
� DECEMBER (2.) 11., 21., 
 (1.) 26., 31. – 19.00
� 2600–3700 Ft
� orkenyszinhaz.hu

AZ ARANY JÁNOS-
EMLÉKÉV KAPCSÁN 
AJÁNLJUK:
Aranyozás 
– Örkény Színház

SzínArany 
– Radnóti Színház

Toldi 
– Pesti Színház, 
Thália Színház
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„Teljességgel 
valószínűtlen történet” 
– olvashatjuk a darab 
ismertetőjében. 
Mit jelent ez?
Szerintem Gogol azzal, 
hogy ennyire szokatlanul 
erősen hangsúlyozza, hogy 
eff éle nem esik meg, épp 
az ellenkezőjére akar utalni: 
arra, hogy a darab története 
nagyon is elképzelhető, 
hogy a párválasztás 
nehézségei lehetnek ilyenek 
is, és hogy a szereplők igenis 
létező emberek. Ha pedig 
messzebbre tekintünk, 
megmutatja a döntésektől, 

felelősségvállalástól való 
félelmeinket, azokat 
a pillanatokat, amik 
általában nem előrefelé 
viszik a világot.

Mennyire komédia 
a Háztűznéző?
A Háztűznéző humora 
a karikatúrák humorára 
hasonlít a legjobban. 
Tehát felnagyítjuk 
azokat a félelmeinket, 
kétségeinket, amik az 
életben esetleg csak 
átsuhannak a fejünkben, 
és nem is tudatosítjuk 
azokat. Ennek van egy 

erőteljes humorforrása: a 
saját bizonytalanságainkon, 
gyengeségeinken nevetünk.

Szegény Agafj a 
Tyihonovna számára 
nincs happy end. 
Szerinted hogyan 
ébred fel másnap?
Szerintem Padkaljoszin, a 
vőlegény,  egy hónap múlva 
nyugodtan úgy dönthet, 
hogy ismét háztűznézőbe 
megy. Ugyanakkor azt 
hiszem, Agafj ának nincs 
több esélye. Ezt a szégyent 
nehéz jól kezelni, pláne, 
ha olyan bizonytalan, 
félelmekkel teli, éretlen 
személyiség vagy, mint ő. 
Talán egy jó pszichológus 
segíthetne neki, hogy képes 
legyen refl ektálni önmagára 
és az eseményekre, és 
levonja a tanulságokat, amik 
segítségével továbbléphet.

G ogol Háztűznézőjét Ascher Tamás rendezésében 
mutatta be a Katona József Színház. A címbeli 

esemény női főszereplőjéhez, egy kereskedő 
eladósorban levő lányához érkeznek a kérők, szám 
szerint négyen. Agafj a Tyihonovnát Jordán Adél játssza, 
őt kérdeztük a darab műfajáról, mélyebb rétegeiről és 
az általa megformált karakterről.

„A saját gyengesé geinken nevetünk”
INTERJÚ JORDÁN ADÉLLAL
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FÖLDI PARADICSOM 

A bszurd humorú tragi-
komédia, évszázado-

kon átívelő családtörténet, 
amelyben az író, Caryl 
Churchill, valamint az előadó, 
a KV Társulat a nő és a férfi  
családban betöltött szere-
pének kérdését vizsgálja.

 � Trafó
� DECEMBER 9. – 20.30
� 2000 Ft
� trafo.hu

E gy darab a 16. századi, elvben köztársaságként 
működő Firenzéről, ahol Alessandro Medici kor-

látlanul gyakorolja zsarnoki hatalmát. Aki adap-
tálta: Gimesi Dóra, aki rendezi: Pass Andrea.

 � Jurányi Ház – 123-as labor
� DECEMBER 13., 15. – 20.00; 14. – 18.30
� 2500 Ft    �  juranyihaz.hu
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Adventi hangulattal, betlehemmel, gyermek- és 

családi programokkal,  ingyenes koncertekkel, 

kézműves vásárral várjuk Önöket Óbudán,  

a Fő téren és a Szentlélek téren.

Vasárnaponként gyertyagyújtással, közös 

énekléssel tesszük meghittebbé a várakozás 

hangulatát,  és idén sem maradhat el az óriás 

karácsonyfa  és az ingyenes korcsolyapálya sem.

Készüljünk együtt az ünnepre, érezzük át 

közösen az ünnepvárás igazi hangulatát! 

Egyedül is megy

A monodráma különleges színpadi műfaj, a magyar színházi 
hagyományban nagy színészegyéniségek önálló, többnyi-

re vers- és egyéb pódiumműsoraiban gyökerezik. Nem könnyű 
műfaj. Már az alapanyag tekintetében sem, hiszen szükségelte-
tik hozzá egy különlegesen sodró, izgalmas, mélyen megérintő 
vagy humoros történet, olyan, amelynek fordulatai azonnal 
lekötik a néző fi gyelmét. És akkor még nem beszéltünk arról, 
hogy itt nem lehet megúszásra játszani, minden este minden 
pillanatában koncentrálni kell, ezért hát kell hozzá egy remek 
előadó, egy olyan színész, aki az adott karaktert mély ember-
ismerettel, empátiával és beleéléssel jeleníti meg. Szerencsére 
a kortárs magyar színház nincs híján sem a fenti követelmé-
nyeknek megfelelő daraboknak, sem a művészeknek. Alábbi 
válogatásunk nem teljes – legalább tucatnyi előadást választ-
hattunk volna, amelyeket helyszínbontásunkban megtalál-
nak! –, vállaltan szubjektív, és az érdekességekre koncentrál. 

A CSEMEGEPULTOS 
NAPLÓJA 
– ÖTVÖS ANDRÁSSAL

 � Jurányi Ház
� DECEMBER 3. – 19.00
� 2900 Ft
� juranyihaz.hu

EGY MAJDNEM 
KOMPLETT SZTÁR 
– NÁDASI VERONIKA 
SZÜLETÉSNAPI 
KONCERTJE

 � Budapesti Operettszínház
� DECEMBER 4., 5. – 19.30
� 3000–5000 Ft
� operett.hu

DIGGERDRÁJVER 
– EPRES ATTILÁVAL

 � Örkény Stúdió 
� DECEMBER 14., 28. – 19.30 
� 3000 Ft
� orkenyszinhaz.hu

MAKAR CSUDRA 
– FARKAS 
FRANCISKÁVAL

 � Thália Színház 
� DECEMBER 15. – 19.30
� 2500 Ft
� thalia.hu
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BETHLEN – MANNA 
– TÜNET EGYÜTTES:

Mary
és Max

PROMÓCIÓ

A 8 éves Marynek 
(Grisnik Petra) nin-

csenek barátai. Kaki színű 
anyajegye és iszákos 
anyja viszont van. Egy 
nap találomra felüti a 
telefonkönyvet és levelet 
ír Amerikába. A levél épp 
Maxet (Gőz István), egy 
zárkózott, különc, 44 éves 
New York-i férfi t talál meg, 
aki előbb pánikrohamot 
kap, majd végül válaszol…
Adam Elliot gyurmafi lmje 
nyomán átdolgozta és 
rendezte: Valcz Péter

 � Bethlen Téri Színház
� DECEMBER 20. – 19.00
� 2500 Ft
� www.bethlenszinhaz.hu
 www.mannaprodukcio.hu
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Adventi hangulattal, betlehemmel, gyermek- és 

családi programokkal,  ingyenes koncertekkel, 

kézműves vásárral várjuk Önöket Óbudán,  

a Fő téren és a Szentlélek téren.

Vasárnaponként gyertyagyújtással, közös 

énekléssel tesszük meghittebbé a várakozás 

hangulatát,  és idén sem maradhat el az óriás 

karácsonyfa  és az ingyenes korcsolyapálya sem.

Készüljünk együtt az ünnepre, érezzük át 

közösen az ünnepvárás igazi hangulatát! 
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A színészek, táncosok, 
performerek, zenészek 

és operatőrök egyszerre és 
egy időben írják, játsszák és 
rendezik a Hajnóczy-tudat-
folyamból készült, műfaji 
határokat elmosó előadást.

 � Trafó
� DECEMBER 13., 14. – 20.00
� 1900–2400 Ft
� trafo.hu

A pillanat, amikor csak rajtunk múlik, képesek vagyunk-e 
újraértelmezni a kapcsolatunkat, vagy útjaink végleg el-

válnak egymástól. A játszók: Balsai Móni és Makranczi Zalán.

 � Rózsavölgyi Szalon
� DECEMBER 14., 15., 16. – 19.30; 16. – 16.00
� 4500 Ft    �  szalon.rozsavolgyi.hu

 BEMUTATÓ 
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 BEMUTATÓ 
A HALÁL KILOVAGOLT 
PERZSIÁBÓL  

Szenteczki Zita – 
Juhász András –
DoN’t Eat Group
Hajnóczy Péter:
A halál kilovagolt
Perzsiából

2017/DEC/13-14 | 20h | 

www.trafo.hu
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bemutató: 2017. december 9-10. 19h Szkéné Színház
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fordította  
Thurzó Gábor és Rónay György 

 BEMUTATÓ 

Üvegfi gurák

E mlék-játék esendőségről, törékenység-
ről és tökéletlenségről, vágyakról, álmokról 

és önbecsapásról, Kováts Adél, Lovas Rozi, Poro-
gi Ádám és Nagy Dániel Viktor előadásában.

 � Radnóti Színház    �  DECEMBER 15., 16., 21., 30. – 19.00
� 1900–4000 Ft    �  radnotiszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 
HÁBORÚ ÉS BÉKE 

C saládtörténetek, szenve-
délyes szerelmek, tragé-

diák, születések és halálok, 
amelyekhez Kelet és Nyugat, 
Európa és Oroszország máig 
változó kapcsolata a háttér.

 � Vígszínház
� DECEMBER 14., 15., 16., 17.,
 18., 29. – 19.00
� 890–4490 Ft
� vigszinhaz.hu 
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Adventi koncert 
Tokody Ilonával 
és Ács Jánossal

A ki az idei karácsonyra emelkedett 
hangulatban szeretne készülni, annak 

kiváló lehetőség Tokody Ilona világhírű, 
Kossuth-díjas mesterművész és Ács János, 
az olasz operarepertoár szintén világhírű 
specialistájaként emlegetett karmester 
koncertje december 20-án 19 órakor a 
Budapesti Kongresszusi Központban. 

A káprázatos hangú szoprán operaénekes 
népszerű operaáriákkal, olasz dalok-
kal és a karácsonyi ünnepkör áhítatos 
hangulatát megteremtő egyházzenei 
alkotásokkal örvendeztet meg ben-
nünket. Ács János, akit a zeneszerető 
publikum a Három Tenor kanagyaként 
ismerhetett meg, zongorán kíséri majd 
a Művésznőt, akivel több ízben adtak 
már egyedülálló zenei minőséget kép-
viselő, magával ragadó koncertet. 

A két művész eddigi közös műsoraiban ál-
landó közreműködőként szerepelt Muskát 
András, aki többek elmondása alapján ma 
Magyarországon az egyetlen olyan tenor 
operaénekes, aki a műfaji sajátosságokat 
behatóan ismerve a bel canto műfaját 
hitelesen képes tolmácsolni. Amint a Viga-
dóban adott koncerteken, illetve az Ope-
raházban – Tokody Ilona 40 éves pályafu-
tását megkoronázó gáláján – a december 
20-ai est folyamán ő is szívhez szóló
áriákat és dalokat ad elő.

 � Budapest Kongresszusi Központ
� DECEMBER 20. – 19.00 
� 7000–13 000 Ft
� danubiusmusic.com

www.papageno.hu     15 
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H. C. Andersen-Selmeczi Bea

Főszereplők:

Rendező:

További szereplők:
Fehér Dániel, Mészáros Piroska,
Rada Bálint, Erdei Gergő
Látvány (diszlet, jelmez):
Márkus Sándor, Korponovics Roland
Bábtervező: Márkus Sándor
Zene: Erős Márton
Dalszöveg: Lovasi András
Dramaturg: Selmeczi Bea 
Rendezőasszisztens: Vándor Veronika
Külön köszönet Raffai Péternek,
Fülöp Dávidnak

JEGYEK KAPHATÓK: WWW.JEGY.HU
Hatszín Teátrum, 1066 Budapest, Jókai utca 6.  •  www.hatszin.hu

Művészeti Szalon és Kávéház
1052 Budapest, Szervita tér 5. 
Jegypénztár: 06-1-266-8337
jegy@rozsavolgyi.hu
www.szalon.rozsavolgyi.hu

Oleksandr Mardan: 

VALENTIN NAP ÉJSZAKÁJA

  BEMUTATÓ: DECEMBER 14.
  TOVÁBBI ELŐADÁSOK: DECEMBER 15., 16., 31.

MAGYARORSZÁGI BEMUTATÓ 

Szereplők: Balsai Móni, Makranczi Zalán
Rendező: Dicső Dániel

 BEMUTATÓ 
ASCHER TAMÁS 
HÁROMSZÉKEN 

„Neked, ki ezeket 
a sorokat olvasod, 

/ S örülsz, hogy újra találko-
zol itt a nevemmel, 
/ Neked ajánlom e készülő 
darabot, / Fogadd őszinte 
szeretettel!” – így kez-
dődik Pintér Béla aján-
lója a darabhoz, amelyre 
minden jegy elkelt.

 � Katona József Színház
� DECEMBER 16., 17., 18., 20. 
 – 19.00; 31. – 16.00, 20.00 
� 5900–11 900 Ft
� katonajozsefszinhaz.hu

Hogyan kell főzni a tyúkot? Ha akváriumot kért születés-
napjára, akkor örül-e a gyerek a logikai fejlesztőnek? Mit 

csináljunk, ha nem? Az élet nehéz, legyünk mi a nehezebbek!

 � Katona József Színház – Kamra 
� DECEMBER 18., 19., 20., 31. – 19.00 
� 8900 Ft    �  katonajozsefszinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

Minden kombi cirkó, 
de nem minden cirkó bojler 
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H. C. Andersen-Selmeczi Bea

Főszereplők:

Rendező:

További szereplők:
Fehér Dániel, Mészáros Piroska,
Rada Bálint, Erdei Gergő
Látvány (diszlet, jelmez):
Márkus Sándor, Korponovics Roland
Bábtervező: Márkus Sándor
Zene: Erős Márton
Dalszöveg: Lovasi András
Dramaturg: Selmeczi Bea 
Rendezőasszisztens: Vándor Veronika
Külön köszönet Raffai Péternek,
Fülöp Dávidnak

JEGYEK KAPHATÓK: WWW.JEGY.HU
Hatszín Teátrum, 1066 Budapest, Jókai utca 6.  •  www.hatszin.hu



JÓZSEF ATTILA 
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Szeretek minden este 
más bőrébe bújni, mégis 
önmagam maradni.

“
“

Ömböli Pál színművész

Móricz Zs. – Kocsák T. – Miklós T.

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
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Semmi 
konferencia
K oncert-színház a Kiscsil-

laggal – Lovasi András 
szerzőségével, Földes Eszter 
rendezésében – egy 11 éves 
kisfi úról, aki konferenciát 
szervez, hogy megtudja, 
mi az a Semmi, és miért 
szomorú az édesanyja.

 � Átrium
� DECEMBER 21. – 19.30
� 3600–4500 Ft
� atrium.hu

Két néni, 
ha megindul
A nnette és Bernadette 

– két párizsi vénkisasz-
szony – anyjuk halála után 
a krematóriumból kilép-
ve egyszerre ott találják 
magukat, urnával a kézben, 
a szomszédos bár pultjá-
nál. És még sok más helyen.

 � Örkény Stúdió
� DECEMBER 17. – 20.30
� 2500 Ft
� orkenyszinhaz.hu

ESTI MESE FELNŐT-
TEKNEK: TÍZ EMELET 
BOLDOGSÁG

K ét emeletes ház la-
kóinak mindennapjai, 

egy óriási szerelem, ext-
raként pedig: mit jelent 
szomszédnak lenni?

 � Budapest Bábszínház 
 – Ország Lili Stúdió
� DECEMBER 1. – 19.00
� 1900 Ft
� budapestbabszinhaz.hu
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A Garaczi László drámájából készült előadás 
a fi atalok párkeresési gondjaival, a szexuá-

lis identitás kérdésével, a virtuális világ és a va-
lóságos élet összeütközésével foglalkozik.

 � RS9 Színház    �  DECEMBER 14., 30. – 19.30
� 2500 Ft    �  rs9szinhaz.hu

 BEMUTATÓ 

Lucifer 
show 
A címszereplő nem 

hagyja magát befo-
lyásoltatni a 20. század 
történéseitől, mert a 
sorsfordító napok mind a 
nagy „showtime” részei.

 � József Attila Színház
� DECEMBER 15., 16., 17. 
 – 19.00; 17., 18. –  15.00
� 1500-4300 Ft
� jozsefattilaszinhaz.hu

Magyar Mátrix fo
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