


      -      „Család ellen nincs orvosság” (vígjáték)-  MANDALA PREMIER!

2018. augusztus 10. (péntek) 20.30 óra - Esőnap: aug. 12.  

�

-  „Család ellen nincs orvosság” (vígjáték)- Cserjési Beatrix, Vlasits Barbara, 

Besenczi Árpád, Kovács Attila

2018. augusztus 11. (szombat) 20.30 óra - Esőnap: aug. 12.  

- „A forgatókönyv”  (vígjáték) – Csonka András, Magyar Attila, Szerednyei Béla

- 2018. augusztus 15.  (szerda) 20.30 óra - Esőnap: aug. 16.  
�

- “Négy Piros Dugóhúzó” (zenés bohózat) – Mikó István, Rozsályi Márkó 

- 2018. augusztus. 24. (péntek) 20.00 óra - Esőnap: aug. 26. 

- “Négyszögletű Kerek Erdő” (mesejáték) – Mandala Dalszínház

- 2018. augusztus 25. (szombat) 16.00 óra - Esőnap: aug. 16. 

- XXVII. Mandala Nyár-Zárógála, 

melyen Dobos Lászlóra, a Mandala Dalszínház Alapító-Igazgatójára emlékezünk 

Mandala Dalszínház, Vendégek: Varga Szabolcs & Vastag Tamás   

- 2018. szeptember 02. (vasárnap) 19.30 óra 

Az előadások helyszíne: Szent Miklós Görög Katolikus Ált. Isk. udvara 
(Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 16., Tel.: 0642/506-453) 

Jegyek elővételben kaphatók:  
TDM Iroda
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Tel.: 0642/310-735) 
SKY Travel Utazási Iroda 
(Nyíregyháza, Szabadság tér 4.,  Tel.: 0642/500-794) 

Jegyek kaphatók továbbá az előadások napján 15.00 órától a helyszínen. 

További információk: 

www.facebook.com/mandalanyar

www.facebook.com/mandala.szinhaz
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XXVII. Mandala Nyár  
2018. július 13. (péntek) 20.30 óra  

Esőnap: július15. 
Görög Udvar 

�
Vadnai-Márkus-Harmath: 

A csúnya lány 
(kisoperett három felvonásban, 5 képben) 
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Zenei átdolgozás: Suha Kálmán 

Díszlet: Dobos László 

Rendezte: Mikó István (Jászai-díjas) 



A szerző, Vadnai László neve bizonyára már sokak számára 
ismerősen cseng, hiszen hozzá fűződnek a mára már fogalommá váló, 
nagy népszerűségnek örvendő „Hacsek és Sajó”  kabarék jelenetei. 
Filmjeiről sem szabad megfeledkeznünk, mint például a „Meseautó”-ról, 
„Pesti mese”-ről vagy az 1935-ben vászonra kerülő „Csúnya lány”-ról. 

Jávor Pál, Muráti Lili, Kabos Gyula nagysikerű filmje után most 
színpadon is láthatja a közönség ezt a rendkívül szórakoztató, 
fordulatokban gazdag zenés vígjátékot, melyben adott egy válóperes 
ügyvéd Dr. Kornidesz Tamás, aki imádja a nőket,  a házasság köteléke elől 
viszont kényszeresen menekül. Munkáját komolyan véve kizárólagosan 
csúnya lányokat foglalkoztat titkárnőként, nehogy elcsábuljon. Így 
ismerhetjük meg a „csúnya lány” álarca mögé bújó Fóthy Éva kisasszonyt, 
aki egyszer elbűvölő szépségként női bájait, máskor csúnya Katóként 
csavaros eszét használja fel ahhoz, hogy meghódítsa ügyvédünk szívét. 

Persze nem marad el a már oly’ jól ismert Kabos-féle humor sem, 
amit Mikó István formál tovább, a megcsalt ügyfél, Bogdán Artúr 
szerepében. 

A három felvonást Márkus Alfréd fülbemászó dallamai színesítik, 
melyek gyönyörű díszletekben, Mikó István rendezésében virágoznak ki. 



                               



XXVII. Mandala Nyár  
2018. július 21. (szombat) 20.30 óra  

Esőnap: július 22. 

Görög Udvar 

 

Johnnie Mortimer - Brian Cooke: 

Pasik a pácban 
(zenés vígjáték két részben) 

 
 

Mildred......................Csomor Csilla 

George........................R.Kárpáti Péter 

Ethel...........................Rátonyi Hajni 

Humphrey....................Heller Tamás 

Jennifer........................Házi Anita 

                 Shirley..........................Némedi-Varga Tímea 
 

Zeneszerző: Szolnoki Péter (Bon-Bon) 
 

Rendező: Gergely Róbert 
 
 
 

Mildred és George 15 éves házassági évfordulójuk alkalmából egy röpke 
tengerparti nyaralásra készülnek, ám a minden tekintetben „kocka” férj 
vonakodik az utazástól. Ő inkább otthon maradna a könyveivel, meccset nézne 
vagy például jókat enne. Kisvártatva megérkezik Mildred nővére Ethel, akiről 
kiderül, hogy csúnyán összeveszett férjével, a csélcsap Humphreyvel. A 
testvérek – egymást hergelve és felbátorítva - szövetségre lépnek a két lehetetlen 
alak – azaz férjeik – ellen: bejelentik, hogy akkor ők utaznak el a tengerpartra, 
egy laza hétvégére. Az itthon hagyott „urakat” sem kell félteni: kihasználva a 
helyzetet, belevetik magukat a londoni éjszakába és két fiatal szépséggel, 
Jenniferrel és Shirleyvel térnek vissza a lakásba, egy görbe és buja este 
ígéretében. De az emlékezetesnek ígérkező éjszaka nem várt fordulatokat-
bonyodalmakat tartogat, s így a két pasi igen nagy pácba kerül… 
 
 



  




















 



















          
           
             
            


        

  
             


	 Történetünk	a	cári	Oroszországban	kezdődik.	Egymás	után	érkeznek	a	szállodai	vendégek,	töb-
bek	között	Sybill,	párizsi	énekesnő,	a	Nagyherceg,	a	Kormányzó,	Petrov,	a	moszkvai	testőrtiszt	és	még	
sokan	mások.	Ebben	a	gyönyörű,	orosz	téli	hangulatban,	ahol	zümmög	a	szamovár,	odakint	hull	a	hó,	a	
Kormányzó	úr	tiszteletére	tartott	estélyén	minden	adott	ahhoz,	hogy	Sybill	és	Petrov	szerelme	kibonta-
kozzon.	

										Azonban	ahhoz,	hogy	a	szerelmesek	egymásra	találhassanak,	sok	félreértésen,	szerepcserén,	ne-
vetést	és	könnyeket	fakasztó	jeleneteken	keresztül	vezet	az	út.	
										Az	ismert	nagy	slágerek:	“Kis	Petrovom”,	“Illúzió	a	szerelem”,	az	“Élni	jó”	mind	csupa	fülbemá-
szó	dallam,	melyek		a	történetet	magasba	emelik,	és		a	klasszikus,	látványos	operett	előadást	felejthetet-
lenné	teszik.













XXVII. Mandala Nyár  
2018. augusztus 04. (szombat) 20.30 óra, Esőnap:aug. 06. 

Görög Udvar 

Francis Veber: 

Bérgyi lkos  a  barátom
( v í g j á t é k  k é t  r é s z b e n )  

Szereplők: 

 PIGNON…………………………………. .Kovács Attila 
                    RALPH…………………………….………Bódis Gábor

 ÉMILE……………………………………..Bencze István 
DR. WOLF……………………………….. Bánhidi Péter 

              LOUISE…………………………………...Krutilla Fruzsina/ 
                          Vajnárovics Viktória 

                     GISELLE…………………………………..Petrényi Írisz 
                     RENDŐR………………………………….Szendrei Gábor 

Rendező: Besenczi Árpád (Jászai –díjas) 

Két férfi egyszerre költözik be a szomszédos szállodai szobákba. Egyszerre teszik ki a 
táblát az ajtókra: „kérem, ne zavarjanak”. Egyikük gondosan összecsavarozza a távcsöves 
puskát, másikuk hurkot készít a függönyzsinórból. Minden készen áll. Csakhogy a bérgyilkos 
(Ralph) bal lábbal kelt fel, az öngyilkos (Pignon) pedig jobb lábbal, és a szobáik egybenyílnak…  

Pignon öngyilkos kísérletei kudarcba fulladnak, s ezzel magára vonja a szállodai 
alkalmazottak és a lenti rendőrség figyelmét. A bérgyilkos pedig kénytelen megmenteni, és 
életkedvet verni bele, hogy küldetését nyugodtan teljesíthesse. De Pignon nem könnyű eset. Még 
egy bérgyilkos türelmét is próbára teszi. 

A francia bohózatszerző (Balfácánt vacsorára, Magas szőke férfi felemás cipőben. Pofa 
be!) halálosan mulatságos és képtelenül érzelmes darabja igazi világsiker, többször 
megfilmesítették, jelenleg is játsszák a londoni West Enden. 
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XXVII. Mandala Nyár  
2018. augusztus 05. (vasárnap) 20.30 óra  

Esőnap: augusztus 09. 
Görög Udvar 

 
 

Miss Arizóna
(Zenés vígjáték két felvonásban) 

Szereplők:

HELLER TAMÁS, 
GREGOR BERNADETT 

CSENGERI ATTILA 
SÁFÁR ANIKÓ, 

SZARVAS ATTILA 
CSEKE KATINKA

A komédiások féltékenyek és szerelmesek. Szenvedélyesen vágynak 
egymásra és egy saját színházra. Vajon valóra válnak, beteljesülnek a vágyak? 
Álmuk, hogy saját otthonuk legyen, egy igazi színház. És benne a csoda, Miss 
Arizona… 

Ének, zene, tánc, humor, krimi… 







XXVII. Mandala Nyár – PREMIER! 
2018. augusztus 10. (péntek), 11. (szombat) 20.30 óra  

Esőnap: augusztus 12. 
Görög Udvar 

Ray Cooney: 

Család ellen nincs orvosság 
(bohózat két felvonásban)

Fordította: Komáromy Rudolf 

Szereposztás: 

Dr. David Mortimore    - Besenczi Árpád m.v. /Bódis Gábor  
Dr. Mike Connolly        – Kovács Attila 
Rosemary Mortimore  – Vlasits Barbara m.v./Molnár Ágnes 
Dr. Hubert Bonney      – Bencze István 
Főnővér                         – Krutilla Fruzsina 
Sir Willoughby Drake  – Nagy Zoltán/Papp György 
Jane Tate                       – Cserjési Beatrix 
Leslie                             – Rozsályi Márkó 
Rendőr őrmester          – Bánhidi Péter 
Bill                                 – Bacskai Zsolt/Szendrei Gábor 

                            Díszlet: Mészáros Tibor  
                           Jelmez: Mandala-TEAM 

                  Rendező: Besenczi Árpád (Jászai-díjas) 
  



�

   

A „Páratlan páros” és a „Miniszter félrelép” szerzőjének, Ray Cooney-nak 
darabja alaposan megdolgoztatja a rekeszizmokat. A londoni ősbemutató idején az 
újságok azt írták: "az előadás előtt nevetés elleni pirulákat kellene osztani a 
nézőknek."  

A helyszín London egyik elegáns kórháza, ahol a világ minden tájáról 
odasereglett neurológusok konferencián vesznek részt. A nyitó előadást Dr. 
Mortimore tartja, akihez váratlanul betoppan tizennyolc évvel ezelőtti szeretője 
Tate nővér, ráadásul ennek a titkos viszonynak a "gyümölcse", Leslie is. A főorvos 
szorult helyzetbe kerül, s nem lévén más választása kollégáját, a kissé kétbalkezes 
Dr. Bonneyt kéri meg arra, hogy ideiglenesen vállalja az apaságot... Innentől 
kezdve aztán az események szédítő tempóban követik egymást.  

�



XXVII. Mandala Nyár  
2018. augusztus 15. 20.30 óra, Esőnap: augusztus 16.  

Görög Udvar 
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XXVII. Mandala Nyár  
2018.augusztus 24. (péntek) 20.00 óra  

Esőnap: aug. 26.. 
Görög Udvar 

A 75 éve elhunyt Rejtő Jenő emlékére! 

Rejtő Jenő: 

A Négy Piros Dugóhúzó
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Zeneszerző: Suha Kálmán           Dalszövegek: Mikó István és Suha Kálmán 

     Díszlet: Dobos László             Jelmez: Mandala Team 

Színpadra írta és rendezte: Mikó István (Jászai-díjas) 





Kedvcsináló sorok 

„A „Négy Piros Dugóhúzó”-ban egy egész estés produkcióban, két felvonásban mutatjuk be a 
Mandala Dalszínházzal Rejtő világát.  

Az első felvonásnak a szerző olyan műveiből származó részletei, olyan jellegű írásai adják az 
alapot, melyek eredetileg nem színpadra készültek. Nagyon sokféle helyről gyúrtuk össze egy egységes 
egésszé ezt a „légiós” első részt.   

Azt gondoltam legyen ennek a „légiós” résznek egy központi figurája, akit a néző követni tud - 
kvázi - mint egy főhőst. Ennek a központi figurának az útját látjuk, az ő szemszögéből látjuk a jeleneteket 
a Francia Légióban. Ez a Mautner nevű fickó döfi a kést a matrózba, de ő az útonálló is, aki pénzt akar 
szerezni és ő jelentkezik a légióba is. Mautner tehát több ismert rejtői hős egy alakban. 

A második részben azt a Rejtőt próbáljuk megmutatni, aki kacagtató, hihetetlen jó humorú 
kabaréjeleneteket írt. A kabaré író Rejtőt is hasonló technikával, a jeleneteket egy laza szövettel 
összeszőve, egy központi figura segítségével mutatjuk be, aki a jelenetek főhőse. Az volt a célom, hogy a 
néző úgy érezze, mintha ezzel a központi figurával történne mind a négy jelenet. Itt a második részben ez 
a központi figura a pesti kis ember, akinek megvan a magához való esze, de aki természetesen nem 
mindig napra kész, akivel ki is tudnak babrálni, akinek végül az esetlensége babrál ki másokkal, persze 
akaratlanul. A második részben főhősünket Grósznak hívják.  

A két felvonás díszleteiben is elválik egymástól, azonban részben hasonlítanak. Az első egy 
Észak-afrikai kocsmában, a „Négy Piros Dugóhúzó”-ban, a második egy pesti kávéházban játszódik.  A 
felvonások figuráit ugyanazon színészek játsszák. 

A két rész jeleneteit a zene segítségével próbáltuk még szorosabbá fonni. Az első rész  zenéit 
beépítettük a cselekménybe, ugyanis itt a daloknak megvan a maga dramaturgiai helye. A második 
részben a jelenetek között mint kávéházi/orfeumi produkciók – mintegy játék a játékban - hangzanak el a 
dalok.  

A darabban felcsendülő klasszikus zenei kavalkádot pedig arra használtuk fel, hogy az egyébként 
filmen vagy rajzfilmen könnyebben megmutatható, de nagyon nehezen színpadra állítható verekedéseket, 
akciókat a zene segítségével kifejezőbben tudjuk megjeleníteni. 

A „Négy piros dugóhúzó” bemutatásával a felnőtt nézők szórakoztatásán túl fontosnak tartjuk, 
hogy minél több fiatallal megismertessük Rejtő Jenő sajátos humorát. Célunk, hogy a kabaréesttel arra 
motiváljuk Őket, hogy beleolvassanak regényeibe, hogy közelebb hozzuk hozzájuk ezt a generációjuk 
számára  már-már ismeretlen világutazó, rejtélyes, kalandos életű embert, akinek regényei százezres 
példányszámban fogytak, aki méltán érdemli a magyar irodalomtörténet egy sajátos fejezetét, de akinek 
neve a XXI. század fiataljai számára talán már P. Howard-ként is sajnos ismeretlenül cseng.” 

        Mikó István s.k. 
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XXVII. Mandala Nyár  
2018. augusztus 25. (szombat)16.00 óra  

Esőnap:aug. 26. 
Görög Udvar 

Lázár Ervin: 

Négyszögletű Kerek Erdő
 zenés mesejáték Halász Judit dalaival  

  SZEREPLŐK: 

   Mikkamakka    Bencze István/Bacskai Zsolt 
   Bruckner Szigfrid   Bódis Gábor 
   Aromó    Kovács Attila 
   Vacskamati    Cserjési Beatrix 
   Ló Szerafin    Sándor Luca/Vajnárovics Viktória 
   Szörnyeteg Lajos   Bánhidi Péter/Papp György 
   Dömdödöm     Gavola Bálint 
         

Jelmez : Sz. Fazekas Zoltán    Koreográfia: Kovács Attila 

Díszlet: Dobos László 

Játékmester: Bódis Gábor 

Lázár Ervin kedves,   népszerű  meséje nemcsak a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek is sok-sok tanulságot rejt. Az állatbőrbe bújtatott szereplők nagyon is 
emberi jellemeket takarnak.  

A Négyszögletű Kerek Erdő lakói csalódottságuk miatt hagyták el korábbi 
otthonukat, s ebbe a nem mindennapi erdőbe kerülve saját bőrükön tapasztalják 
meg az emberi jellemek különbözőségéből eredő problémákat. Néha civakodnak, 
megsértődnek, nagyképűsködnek vagy félnek, de a végén minden jóra fordul és 
persze az örök tanulság sem marad el. Ez a bájos mese a barátságról, a szeretetről, 
az önzetlenségről, az egymás iránti tiszteletről szól, s közben közkedvelt 
gyermekslágerek csendülnek fel.   
�
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XXVII. Mandala Nyár  
2018. szeptember 02. (vasárnap)19.30 óra  

Görög Udvar 

XXVII. Mandala Nyár-Zárógála 
melyen  

Dobos Lászlóra,  
a Mandala Dalszínház Alapító-Igazgatójára emlékezünk, 

s melyben Vendégeink a 2018. évi Sztárban Sztár+1 Kicsi Győztesei: 

Varga Szabolcs & Vastag Tamás 
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