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Lelkednek sem Art egy kis táplálék    

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,

Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.

Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél! 



2019. 05. 05. vasárnap Erkel Színház

 Cinema Szinetár

Szép volt, jó volt, elég volt! 

Többet már nem megyünk Szinetár műsorra. Egy poén volt 
a sok sztori között, ami új és eddig ismeretlen volt 
számomra:

„Valamikor hajdanán egy felvételiztető műsor során oda jött
hozzám egy „kislány” és megkért, hogy vegyem Őt be a Ki-
mit-tud? műsorba, mert nagyon szeretne fellépni az Erkel 
Színházban! Hát ezt most nem ígérhetem meg, de ha 
hozzám jön feleségül, akkor 50 év múlva felléptetem az 
Erkel Színházban! Tessék: Hámori Ildikó következik!”

És következett még a Szinetár Dóra, szóval az est egy 
családias műsorest lett!



2019. 05. 07. kedd Pesti Színház

                        Bertolt Brecht: Baal

A 20. század emblematikus színházi alkotója, teoretikusa, a 
máig nagy hatású Bertolt Brecht. A Baal című költői 
darabjában egyszerre beszél a művészetről és a szerelem 
pusztító erejéről.

Baal a felhők szerelmese. Baal a kívülálló. Baal az ifjúság 
megrontója. Baal a lázadó, Baal Don Juan kései 
leszármazottja. Könyörtelen és gyengéd, konok és 
kiszámíthatatlan. Baal vonzásának sem nő, sem férfi nem 



tud ellenállni, elkerülhetetlen pusztulásában megvilágosul, 
mint Peer Gynt, mint Hamlet. Páratlan költő, elementáris 
egyéniség. A fiatal Brecht példázata az örök művészről. Az 
öreg Brecht szellemi végrendelete. Kivételes alak, kivételes 
dráma. Vizionárius remekmű, amelyen a szerzője harmincöt
éven át dolgozott. Önarckép és mítosz. A Pesti Színházban a
legelső, 1918-as változat Horváth Csaba által színpadra 
álmodott ősbemutatója látható. Tiszta költészet, kegyetlen 
realizmus, színpadi varázslat.

Ez a színlap kínálkozó szövege, kénytelen voltam átvenni, 
mert az előadást nem láttam, a legnagyobb unokám Emma 
és a Férjem nézték meg a darabot az Emma kívánságára.

Mindketten, egybehangzóan nyilatkozták: Rossz volt és 
lassú, unalmas!



2019. 05. 13. vasárnap Radnóti Színház

Osztrovszkíj: A művésznő és rajongói

Valamikor a színházaknál a Főrendező szobájában volt egy 
dívány! Nyilvánvaló, hogy arra az esetre, ha esetleg a 
főrendező úr egész nap a színházban tartózkodott és 
elfáradt, legyen hol lepihennie. Azután, merő véletlen 
folytán, valaki elkezdte „szereposztó díványnak” nevezni ezt 
az ártatlan bútordarabot!...és mégis mindenki örült, mert 
egyszerű volt az élet!

 … még korábbi években is volt valahol egy ágy, azt is 
„szereposztónak” nevezték, csak esetleg nem a 
primadonnának tartották fenn, hanem a színház 
igazgatójának, és/vagy a primadonnának, vagy valaki fontos
személynek, aki színházat szeretett volna „csinálni”! Ezt a 
változatot „mecénásnak”, „mecenatúrának” nevezték!



A baj akkor kezdődött, amikor a dolgok, bizonyos politikai 
elgondolások mentén, illetéktelen emberek kezébe 
kerülnek. 

Az illetékesség ugyanis ott kezdődik, hogy valakinek van 
valamije és azt a valamijét a köz érdekében akarja 
felhasználni, mindannyiunk épülésére. Tehát valakinek a 
valamije: lehet pénz, vagy tudás! Ha mind a kettő van és 
netán egy kézben, akkor az a Kánaán. 

Ha pedig ezen dolgok (pénz és hatalom) egy, tisztére 
alkalmatlan politikus, kezében összpontosul, a társadalom 
kontrollja nem működik, akkor viszont baj van, nagy baj!

Valami ilyesmiről szól, akar szólni ez a darab.

Osztrovszkij viszont 1823-ban született 196 éve, elég régen 
volt! Úgy tűnik, hogy, amit megírt, örök érvényű probléma! 

Talán, ha a szereposztó díványnál maradnánk....egyszerűbb 
lenne mégis az élet, talán...



                  2019. 05. 18. szombat Erkel Színház                          

                Giacomo Puccini: Manon Lescout

Május 18. és június 10. között PucciniFeszt címmel 
rendezvénysorozatot indított az Ókovács Szilveszter, az 
operahát főigazgatója. A világon egyedülálló módon, szerző 
11 operáján kívül, valamennyi színpadi és vokális műve 
megszólal alig egy hónap alatt. Hát erre a Fesztiválra 
jelentkeztünk be nézőként. Sajnos a sorozatból csak pár 
darabot tudtunk megnézni. Betegségem miatt kárba veszett 



az előadások egy részének a jegye! És volt olyan előadás is, 
amire az Imre egyedül ment el, de azután feladta, mert 
nélkülem „nem olyan” -mondta. Sajnálom!

Ezt az előadást, azonban, még együtt tekintettük meg. 
Gyönyörűséges előadás volt. Létay Kiss Gabriella volt, 
Manon és Marcello Giordani, des Grieux. A magyar Állami 
Operaház Ének- és Zenekarát, Kocsár Balázs vezényelte.

Talán máskor már írtam erről, hogy nekem azzal a jelenettel
befejeződik az opera, amikor a rabokat szállító hajó kifut a 
Le Havre város kikötőjéből, Amerika felé. Így azután, 
amikor elhangzik a hajóskapitány engedélye: Hát menjen!

Des Grieux hatalmasat ordít, síkit és megy Manon után a 
hajóra, akkor mi kijövünk a páholyunkból és jó érzéssel 
indulunk haza. (Nem kell nekem tudnom, hogy Manon nem
bírja a viszontagságokat és meghal New Orleans közeli 
sivatagban.)



                       2019. 05. 20. hétfő Erkel Színház

     Giacomo Puccini: Messa di Glória / Lidércek

Ide már csak az Imre ment. Korábban láttuk ezeket a 
műveket a Műhelyház nyitó előadásainak során.

Ezek korai művek, de már minden Puccini felismerhető, 
ami a későbbiek során, jellemezni fogja a szerzőt. Gyönyörű 
dallamok, szenvedélyes kettősök, hatásos kórusok. (Lásd 
például a Tedeumot a Toscából.)

Szép előadás volt, mondta az Imre, tömören.



                2019. 05. 24. péntek Megyeri úti temető

              Zeffer Józsefné, Nusi néni, temetése

Pár nappal a 90. születésnapja után, meghalt az Általános 
Iskolai osztályfőnököm, Zeffer Józsefné, Nusi néni. Az első 
osztálya voltunk, azaz 5-8-ig az osztályfőnökünk, és matek, 
fizika tanárunk volt. Nekem bele van égve a fejembe egy 
képsor, amikor a Nusi néni belép az osztályba az 
elmaradhatatlan hatalmas fa vonalzóival és a szorosan 
melléjük fogott osztálykönyvvel!

„Rossz” osztály voltunk, sok bosszúságot okoztunk Neki, de 
nagyon szeretett minket, mi is Őt, igaz nem mindig (!) 
1956/57-es tanévben végeztünk. És ha nem is a kezdetektől,
mert mindannyian a pályaválasztással és a magánéletünk 
ügyes-bajos dolgaival voltunk elfoglalva, de 24 évvel ezelőtt 
sikerült újra összeterelni a bandát, és azóta kisebb nagyobb 
csoportokban tartja a kapcsolatot egymással és a Nusi 
nénivel a híres - Csató Ödön, igazgató kedvence – a VIII.b. 
osztály.

Amennyien csak tudtunk elkísértük utolsó útjára. Zsuzsika 
(Lorántffy) búcsúzott el Tőle az osztály nevében!

               Köszönünk mindent, Drága Nusi néni!





                        2019. 05. 27. hétfő Erkel Színház

Giacomo Puccini: A fecske



Imre egyedül ment. Részletes beszámolót nem kaptam, csak
annyit, hogy a Kolozsvári Magyar Opera közösön hozta létre
ezt az előadást a Magyar Állami Operaházzal. Nyilván így 
megoszlottak a költségek. Puccininek kései műve ez a 
zenedarab, amelyet egy bécsi színház igazgatóinak 
felkérésére írt és amelyet Monte-Carlóban mutattak be, 
óriási sikert aratva, 1917-ben.

Jó, de mégis milyen volt az előadás? Vidéki!

Valami azonban lehet ezzel a művel, ha egyszer a világ 
operaházai nem tartják műsorukon!

De az Ókovács, a teljesség kedvéért, tett mellé egy pipát! Mi 
eljátszottuk!



Kedves Olvasó!

Ennyi volt az én májusom, több is lehetett volna, de 
sajnos... Nem kedveztek a csillagok színházba járásomnak. 

Mivel jót írni többet nem tudok a rossz meg csak úgy 
száguldozik a levegőben, írás és olvasás nélkül is terjed, 
nincs értelme tovább szaporítani a szót!

Jelen pillanatban kénytelen vagyok azt írni, hogy NYÁRI 
SZÜNET következik, de majd meglátjuk!

Csók Mindenkinek

Kellemes, szép nyarat kívánok Nektek!

                      


