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A Napsugár fiúk, a Furcsa pár, a Mezítláb a parkban és 
megannyi sikeres vígjáték szerzőjének Pletykák című 
bohózatát 1988-ban mutatták be a Brodway-n, ahol hatszáz 
teltházas előadást ért meg. A darabot azóta is világszerte 
állandóan repertoáron tartják. Ezúttal a Gárdonyi Géza 
Színház közönsége is részese lehet ennek a fergeteges 
komédiának, melynek rendezője: Frigyesi András. 

A történet a Hudson folyó partján fekvő, egyik New York-i elővárosban 
játszódik, ahol bankárok, orvosok és ügyvédek, neves sztárok, befolyá-
sos közéleti emberek élnek. Többek között New York alpolgármestere 
és felesége, akik épp tizedik házassági évfordulójukat ünneplik. Legjobb 
barátaikat hívták meg a partira. A négy házaspár mindegyike sikeres, 
karrierje csúcspontján áll. Számukra döntő az anyagi és hatalmi siker, a 
házasságuk látszat-boldogságának fenntartása, de nem fontos az érték-
rend. Üres az életük, s amint a rendezett külcsín megzavarodik, hirte-
len gyámoltalanná válnak. Egy váratlan esemény mindannyiuk karrierje 
számára veszélyes lehet. A várható botrány elkerülése érdekében a való-
ságot különféle kitalált történetekkel, hazugsággal igyekeznek eltakar-
ni. Egymásban sem igen bíznak, ezért egymást is kitalációkkal traktál-
ják. Végül teljes káoszt teremtenek. Mi az igazság? Ezt is szeretné tudni 
a néző, aki két órán át remekül szórakozott a szellemes „pletykákon”.
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“Tíz pletykából kilenc szent igaz.”
                                    Michelle Frances
                                               angol írónő

“Mutass valakit, aki sohasem pletykál, és mutatok 
valakit, akit hidegen hagynak az emberek.”
                        Barbara Jill Walters 
                amerikai újságíró

“Ahol a pletyka felüti fejét, ott pirosak a nyelvek.”
                                     közmondás
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Neil Simon (1927. július 4. - 2018. augusztus 26.) korunk legismertebb színpadi szer-
zője, három éve hunyt el. Pályafutását postázóként kezdte a Warner Brothers-nél, majd 
bátyjával rádiós és televíziós forgatókönyvek írásába kezdett. Első darabját 1961-ben 
mutatták be a Broadway-n. Összességében tizenhét Tony-jelölést kapott és ebből hár-
mat el is nyert. A Yonkersi árvák (1991) után kapta meg a Pulitzer-díjat. 
„Legjobb vígjátékai nem csupán egy sor vicces mondatot tartalmaznak, de számos em-
lékezetes karaktert is. (…) Simon valójában az egyik legkiválóbb vígjátékíró az ameri-
kai irodalomtörténetben.”- Walter Kerr Broadway-kritikus.
Főbb művei:
Mezítláb a parkban (1963), Furcsa pár (1965), Napsugár fiúk (1972) Pletykák (1988)
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