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I. felvonás 

Stahlbaum tanácsos otthonában karácsony megünneplésére gyülekeznek 
a vendégek. Köztük van Drosselmeyer is, aki Stahlbaum gyermekeinek, 
Marikának és Misinek a keresztapja. Csodálatos ajándékot hozott nekik: 
egy kedves kis diótörőt.  
A gyerekek türelmetlenül várják, mikor láthatják végre a karácsonyfát és 
az ajándékokat. A várva-várt pillanat elérkezik: a pompásan feldíszített 
karácsonyfa megjelenik a vendégek előtt.  
Varázslónak öltözve hirtelen megjelenik Drosselmeyer. A gyerekek nem 
ismerik fel őt. A titokzatos varázsló képes életre kelteni a játékaikat. Ám 
mint minden varázslatba, akaratlanul ebbe a játékba is egy kis ijedtség 
vegyül. Hogy a gyerekek megnyugodjanak, Drosselmeyer leveszi az 
álarcát, ők pedig rájönnek, hogy a varázsló szeretett keresztapjuk volt. 
Marika az életre keltett babákkal szeretne játszani, de azokat már 
elrakták. Drosselmeyer erre vigasztalásul neki ajándékozza a diótörőt. 
Marika kedvesen pártfogásába veszi a mókás külsejű, furcsa figurát.  
Marika bátyja, a rakoncátlan, minden pajkosságra kész Misi véletlenül 
összetöri a diótörőt. Marie finoman kézbe veszi a sérült bábut és 
kedvesen elringatja. Misi és pajtásai ekkor egér álarcot húznak magukra, 
és ugratni kezdik Marikát.  
Ekkor a másik szobából átjönnek a vendégek, és a nagypapa ünnepi 
táncát követően mind hazamennek. Éjszaka van. A szobában álló 
karácsonyfa ezüstösen csillog a holdfényben, csak úgy árad belőle a titok 
és a varázslat. Marika lép a szobába óvatosan, hogy megnézze a beteg 
diótörőt. Megcsókolja és elringatja őt. 
Megjelenik Drosselmeyer, ám a barátságos keresztapa helyett a varázsló 
képében. Keze intésére minden átváltozik, a szoba falai megmozdulnak, 
a karácsonyfa egyszerre csak nőni kezd. A játékok életre kelnek és ők is 
egyre nagyobbak lesznek. 
Ekkor az egérkirály vezérletével egerek bújnak elő a padló alól. A 
játékbabák ijedten és összezavarodva szétrebbennek. Ám a diótörő 
bátorsága és esze megmenti a helyzetet. Csatasorba állítja az 
ólomkatonákat, és harcra vezényli őket az egerekkel szemben. Ám a 
küzdelem egyenlőtlen, a gonosz egerek túlerőben vannak. A diótörőnek 
egyedül kell farkasszemet néznie az egérkirállyal és seregével. Marika 
nagyon kétségbeesik a veszedelem miatt, ami a kedves diótörőt 
fenyegeti. Ebben a pillanatban Drosselmeyer egy égő gyertyát ad Marika 
kezébe, amit ő az egerek közé dob, azok pedig fejvesztve elmenekülnek. 
A csatamező elnéptelenedett. Csak a diótörő maradt sebesülten fekve a 
csatatéren. A babákkal együtt Marika siet a segítségére. És ekkor csoda 
történik: Marika előtt egy csodaszép ifjú jelenik meg, a diótörőből lett 
herceg.  
A ház falai egyszerre csak eltűnnek. Marika a többiekkel együtt a 
csillagos ég alatt egy mesés karácsonyfa mellett találja magát. Körben 
táncoló hópelyhek jelennek meg.  Marika és a diótörő herceg pedig, 
mint valami varázslatos álom, egyszerre csak elindulnak a karácsonyfa 
tetején ragyogó csillag felé. Egy bűvös csónakba szállnak, mely a fa 
tetejéhez repíti őket. A babák is velük tartanak. 

II. felvonás 

Marika és a diótörő herceg bűvös csónakjukon a karácsonyfa 
birodalmában vitorláznak. Velük vannak barátaik, a babák is. Egyre  

közelebb jutnak a ragyogó csillaghoz. Már éppen elérnék a fa tetejét, 
amikor hirtelen megtámadja őket az egérkirály, aki az egerek 
seregével együtt mögéjük kúszott. A diótörő újra felveszi velük a 
küzdelmet. A rémült Marika és a babák kétségbeesetten nézik a 
csatát. A herceg győzedelmeskedik. Boldog győzelmi ünneplés 
következik. A babák táncba kezdenek, a gyertyák még fényesebben 
ragyognak, a karácsonyfa életre kel. A gonosz egerek végzetes 
vereséget szenvedtek. Marika és a herceg csak úgy ragyog a 
boldogságtól. Eljutottak álmaik birodalmába! 
Ám egyszerre csak világossá válik, hogy mindez csak álom volt. A 
karácsony este, minden ragyogásával együtt véget ért. 

Az Uránia Nemzeti Filmszínház ajánlata: 

Bolsoj Balett 2016/2017 évad 

Csajkovszkij: Csipkerózsika | 2017. január 22. 16:00 
Koreográfus: Jurij Grigorovics; Libretto: Ivan Vsevolozskij és Marius 
Petipa (Charles Perrault nyomán) 

Csajkovszkij: Hattyúk tava | 2017. február 5. 16:00 
Koreográfus: Jurij Grigorovics; Libretto: Jurij Grigorovics 

Kortárs balett est | 2017. március 26. 17:00 
Zeneszerzők: Benjamin Britten, Max Richter, Ludwig van Beethoven, 
Leonyid Deszjatnyikov; Koreográfusok: Hans Van Manen, Sol León, 
Paul Lightfoot, Alekszej Ratmanszkij 

Demutskij: Korunk hőse | 2017. április 9. 17:00 
Koreográfus: Jurij Possokov; Libretto: Kirill Serebrennikov 

Ajánlat karácsonyi válogatásunkból: 

A művészet templomai: BOSCH - A gyönyörök kertje (12) spanyol 
ismeretterjesztő film, 90', spanyol nyelven, magyar felirattal 
2016. december 21-én, 22-én és 1-jén 

A művészet templomai: Pápai bazilikák 3D (6) 
olasz ismeretterjesztő film, 90', magyar nyelven 
2016. december 17. és 2017. január 3. között minden nap műsoron 

Shakespeare: Tévedések vígjátéka 
A londoni Shakespeare's Globe Színház előadása, 147', angol nyelven, 
magyar felirattal. 2016. december 27-én 

Mozart: A varázsfuvola A New York-i Metropolitan Opera előadása, 
120', angol nyelven, magyar felirattal 
2016. december 28-án 17 órakor 

Mozart: Don Giovanni A New York-i Metropolitan Opera előadása, 
210', olasz nyelven, magyar és angol felirattal 
2016. december 29-én  

A Berlini Filharmonikusok szilveszteri gálakoncertje élő koncert-
közvetítés, 140’, Sztárvendég: Daniil Trifonov 
2016. december 31. 

Részletes ünnepi programunk a www.urania-nf.hu weboldalon látható 


