
Szereplők: 

Tamino – ÁBRAHÁM GELLÉRT / TÓTH CSENGE-HANGA 

Pamina – FÜZESY ILKA 

Papageno – PAPP ATTILA / KISS SZABOLCS 

Papagena – ANTAL-GENG SZILVIA 

Sarastro – TOLNAI REGE RÉKA 

Az Éj Királynője – JUHOS NOÉMI 

Három hölgy – BÎLC NÓRA, ÁGOPCSA ÉVA, ZSOLDOS KRISZTA 

Öreg pap – SEFFER-PATKA VIRÁG 

Második pap – VASSY TIMEA 

Monostatos – MISKA IVETT 

Három fiú – PAPP KINGA, SÁNDOR ZSÓFIA, SZILÁGYI ZSUZSA 

Papok, rabszolgák – DÉNÁR ÁRON, FILEP-RUDAMAS VAHID, KÁDÁR 
ANDRÁS, JÁNOSI NORBERT, SIMON EDUÁRD, TOTH PAUL 

Közreműködnek: Egyed Zsófia, Kabai Péter,  Máthé Erik, Macalik Rebeka, 

Maksay Róbert, Pálfy Márton, Papp Csongor, Papp Ervin, Sâmpăleanu Áron, 

Staharoczky Boglárka, Tolnai Abigél, Zilahy Sámuel (vadállatok), Barta 

Sarolta, Csillag Lóránd, Cziriák Szabolcs, Kiss Csenge, Kiss Hunor, Kolcsár 

Renáta, Koncsag Norbert, Koszta Antónia, Pușcaș Eszter, Szalma Beatrice 

(tűz-víz).  

 

Zenészek: ÁBRAHÁM DÓRA, EZTLER LUCA, MATEI PETRUŞ, FÜZESY ILKA, 

KISS SZABOLCS, PETRA FOLEA, PATRICIA SÎRB, SZABÓ-BÁZSA-LOVÁSZ RUBIN, 

LINCZING DÓRA, BOLLA EMESE, GÁL ÁGOTA, MACALIK ABIGÉL, PAUL 

SZANTO, LÁSZLÓ-BAKK ÁRON, SZILÁGYI KÁROLY. 

Az opera zenéjét kisegyüttesre adaptálta Szabó Mária. 

Díszlet- és jelmeztervező: PAPP EMESE, MACALIK BORBÁLA , szülők és a IV., 

V. és VI. M osztály diákjai 
 

A rendező aszisztense: SZABÓ MÁRIA; ügyelő: KUN RÉKA 
 

Hangosítás: NAGY ANDRÁS, TÓTH KÁROLY; világosítás: PAPP GYÖRGY 

Zenei vezető: SZABÓ MÁRIA    Rendező: PAPP EMESE 

Ezúton köszönjük a segítséget: 

KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA, KATYA Jelmezkölcsönző Kft., Ágopcsa család, 

Biró István, Bîlc család, Cișmașiu Andreia, Égly család, Kondrát Bea, Kozák 

Klaudia, Macalik család, Majó Zoltán, Mihály Teréz, Papp György, 

Staharoczky Vera, Szilágyi Elza,  Todor-Szász Timea, Tolnai Eszter, Tóth 

Andrea, Tóth Károly, Traian Trif, Vassy Attila, Vincze Tünde; az előkészítő és 

II.M osztálynak a jegyeket és műsorlapokat, a IV.M osztálynak a plakátot, az 

V. és VI. M osztály szüleinek az anyagi támogatást.  

Következő előadások:  

május végén:  magyar nyelven; június elején: román nyelven (pontos dátum 

hamarosan a www.waldorfcluj.ro-n és a Facebook-on). 

 

 

A TÖRTÉNET 
 

A bölcs király összeházasodott a gonosz királynéval. Egy nap lányuk született. A 
király faragott egy fuvolát, melyet megfújva minden állatot megszelídített, s 
mindenkinek melegség költözött a szívébe. Sarastro, Ízisz és Ozirisz bölcs papja, 
Paminát a templomba vitte, hogy megvédje haldokló apja felkérésére anyjának, az 
Éj Királynőjének a befolyásától.  

Taminót a vadonban egy kígyó támadja meg. Elájul, de három hölgy, az Éj 
Királynőjének szolgálói, megmentik, hogy ne ölje meg a kígyó. Mindhárman 
beleszeretnek Taminóba, és reménykednek, hogy megszerezhetik maguknak. 
Tamino felébred, és találkozik Papagenóval, aki azzal henceg, hogy ő ölte meg a 
kígyót. Ezért a visszatérő szolgálólányok megbüntetik, nem tudja kinyitni a száját. 
Tamino a hölgyektől a megszöktetett Pamináról egy „csodálatos képet” kap. 
Megjelenik az Éj Királynője, és arra kéri Taminót, hogy a lányát, Paminát, szabadítsa 
ki. A három hölgy megszabadítja Papagenót a szájzártól, és Taminónak egy arany 
varázsfuvolát, Papagenónak egy harangjátékot adnak. Három fiú vezeti Taminót és 
Papagenót további útjukon.  

Paminát a szolgák a szerecsen Monostatos elé viszik, Sarastro palotájának egy 
pompás egyiptomi szobájába. Monostatos bilincsben hagyja Paminát, aki elájul. 
Papageno megjelenik, és megijeszti Monostatost, aki elmenekül. Pamina értesül 
Papagenótól a mentőakcióról és Tamino szerelméről. Papageno panaszkodik, hogy 
nincs társa. Mindketten menekülnek.  

 

 



 

A három fiú Taminót egy ligetbe vezeti, amelyben a bölcsesség temploma, az 
értelem temploma és a természet temploma áll. Az értelem templomába és a 
természet templomába Tamino nem tud belépni; a bölcsesség templománál 
felvilágosítást adnak neki Pamináról és Sarastróról. Papageno és Pamina 
menekülését Monostatos meghiúsítja. Sarastro megbünteti Monostatost Paminával 
szembeni viselkedéséért, azonban nem adja vissza Pamina szabadságát sem. 
Pamina és Tamino felismerik kölcsönös szerelmüket; Papagenónak és Taminónak 
azonban először a próbák templomában kell megtisztulniuk.  

Sarastro papjai kihírdetik, hogy Tamino méltó Paminára. Paminát azonban nem 
szabad a babonát terjesztő anyjának visszaadni, hanem Taminóval kell összeadni. 
Tamino és Papageno első próbája abban áll, hogy a kísértés során némának kell 
maradniuk. Tamino néma marad, de Papageno megtöri a hallgatását.  

Pamina alszik a szobájában, amikor Monostatos közeledik hozzá, majd megjelenik 
az Éj Királynője. Pamina ébredése után az Éj Királynője egy tőrt ad neki, hogy 
megölje Sarastrót. Monostatos ezt kihallgatja. A Királynő távozása után 
Monostatost Sarastro megjelenése űzi el.Tamino és Papageno második próbája. 
Ismét nem tud néma maradni Papageno, amikor egy idős asszony vízzel kínálja. A 
három fiú elhozza nekik a varázsfuvolát és a harangjátékot. Pamina belép, Tamino 
minden lelki szenvedése ellenére sem szegi meg a hallgatási fogadalmat. Pamina 
feltételezi, hogy már nem szereti őt, és emiatt elszomorodik.  

A papok Taminót Erényesnek éneklik meg: Sarastro megdicséri Tamino 
állhatatosságát, és két további próbát jelent be. Papageno egyedül van; bejelentik 
neki büntetésének feloldását. Az idős hölgy megjelenik, és átváltozik fiatal 
Papagénává. Mindkettejüknek türelmeseknek kell még lenniük. Tamino és Pamina 
egymásra lelnek. Engedélyt kapnak, hogy egymással beszéljenek és megöleljék 
egymást. A varázsfuvola segítségével sikerül átjutni a vizen és a tűzön.  

Papageno jön, fel akarja akasztani magát egy fára, mivel azt hiszi, hogy nem 
nyerte meg Papagenát. A még időben érkező három fiú azt tanácsolja neki, hogy 
szólaltassa meg a harangjátékot, hogy Papagenát odacsalogassa. Papagena 
megjelenik, egymásra találnak, s rögtön „családtervezésbe” kezdenek.  

Az Éj királynője és Monostatos a templom lerombolását tervezik. Monostatosnak 
ehhez meg kell nyernie Paminát az istennő számára. Ebben a kísérletben azonban 
saját maguk pusztulnak el, villámlás és mennydörgés közepette az örök éjbe 
zuhannnak.  

A színt a Nap ragyogja be. Sarastro megjelenik és egymásnak adja a papi ruhába 
öltözött Taminót és Paminát. 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart:  

A VARÁZSFUVOLA 
Zenés színjáték két felvonásban 

Szövegkönyv: Emanuel Schikaneder (ford. Harsányi Zsolt, 1791) 

  

 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756, Salzburg – 1791, Bécs) 
 

Rövid, de annál termékenyebb élete során Mozart (teljes nevén Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) 626 művet alkotott: az elsőt 5 
éves korában, az utolsót halálos ágyán. Ez a hihetetlen teljesítmény nemcsak 
szorgalmának volt köszönhető, hanem annak a különös képességének is, hogy 
tudott komponálni miközben valami egészen mással foglalatoskodott, például 
épp kedvenc szenvedélyének, a biliárdozásnak hódolt. Mozart rendkívül gazdag 
alkotói tevékenysége mellett feltétlenül ki kell emelni időtől és kortól független, 
egyedi és páratlan stílusát. 
Az operák és daljátékok Mozart legfontosabb művei közé tartoznak. Két és fél 
évtized leforgása alatt összesen több mint 20 született belőlük. Mozart operái 
igen előkelő helyet foglalnak el a mindenkori „opera-világranglistán”: ezek közül 
a Varázsfuvola (1791) életének utolsó évéből származik. 
  

„…gyógyíts meg, Zene,  
te, Mindenségé, édes üteme  
a fájdalomnak, Varázsfuvola,  

varázsjáték, te, tündér mámora  
hitnek, reménynek: árnycsík a falon  

a nagy fényben, s a szívben nyugalom  
s üvegparázsként égő sugarak  
az élő lomb tengerzöldje alatt,  
s bölcseség, a vidám öregeké,  

amilyen azé lehetett, azé  
a napórásé, ki – „Non numero  
horas nisi serenas!” – drága jó  

intelmét adja, még most is, tanácsul:  
„Csak derűs órát veszek tudomásul!” 

(Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben) 
 


