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                  Lelkednek sem Art egy kis táplálék 

 2016. 06. 01. szerda Erkel Színház



Új korban, új opera, vagy dalmű, vagy olyan alkotás, amelynek a
szövegét  új  emberi  artikulációban  adnak  elő,  olyan
artikulációban,  amelynek  meghatározására,  nincs  szó  a
szótáramban. Szerző: Thomas Adés

Az operába járó közönség türelme végtelen! (Kivétel az előttem
ülő  Pasit,  akire  egy  másik  néző  rászólt,  hogy  kapcsolja  ki  a
telefonját.  A  Pasi  egy  darabig  türtőztette  magát,  de  a  második
felvonás  alatt  a  térde  közé  hajolva  újra  elővette,  mármint  a
mobilját. De miért jött vissza a szünetben?) 

Szóval nagy siker volt, mint ahogyan az az előadás végén kiderült.
Tapsorkán! Csodálkoztam. A mögöttem levő sorban társalgó fiatal
hölgyek,  lelkendeztek.  Szuper  volt!  És  a  ruhák  is  milyen
tökéletesek! Lehet, hogy igazuk van? Kiöregedtem volna?

Mindazonáltal,  tényleg  fantasztikus,  hogy  a  sikítozó  Ariel
szerepére  találtak  énekesnőt  (Laure  Meloy)  Miután  Ő  szellem,
repülni  is  tudott.  (Szegény  zsinórpadlás.)  Prospero  szerepében
(Franco  Pomponi)  valóban  lenyűgöző  alakítást  nyújtott.  És
nagyon tetszett  nekem, Palerdi  András (Gonzalo),  aki  tökéletes
volt,  mint  mindig,  és  elegáns.  (Különös  tekintettel  a  piros
bőröndjére!)  Elismerésem,  de  nekem  ez  már  sokk!  (2k-val.)
Halász Péter, karmester, lelkes volt.        

(Hogy az énekesek,  hogyan tudják megtanulni  a szerepüket,  az
rejtély előttem!)



 2016. 06. 02. csütörtök    Radnóti Színház 



Ismerjük az írót. Eddigi művei Magyarországon: Kripli (Radnóti
Sz.  2013),  Alhangya  (Vígszínház  2002),  Vaknyugat  (Átrium
2013),  Leenane szépe (Már egyszer  volt  rá jegyünk, de Pogány
Judit betegsége miatt elmaradt az előadás. Piszkavas címen már
játszotta az Örkény Színház, Béres Ilona főszereplésével. A jövő
évadban biztosan megnézzük majd). 

Hát  akkor  nézzük  ez  a  mű  milyen!  Rémes!  Sőt  borzalmas.
Stephen King sem tud ilyen visszataszító dolgokat kitalálni. 

Van  egy  író  aki  ír,  és  a  történeteit  elmeséli  a  kissé  elmebeteg
bátyjának......... 

Rendőrségi kihallgatáson az író csodálkozik: Mivel gyanúsítják?

A néző az íróval azonosulva bambán mered az eléggé kegyetlen
vallatókra és éppen úgy nem értik a történést, mint ahogyan az író
sem érti, mit akarnak tőle ezek a kegyetlenkedők?

De a vallatók biztosak a dolgukban, határozottan cselekszenek.

Öcsikét,  az  írót,  összezárják  a  Bátyóval,  aki  szépen  elsorolja,
hogyan  valósította  meg  az  öccse  történeteit,  hiszen  a  Bátyó
mondta.....

Az író beleborzad és a Bátyót szépen megfojtja, az Öcsit meg főbe
lövik a rendőrök. Pont!

Csak nagyon erős idegzetűek nézzék meg ezt a darabot, nekem
nem volt való.



2016. 06. 04 szombat Cinema City Mammut 

Számomra a legfontosabb szereplő nincs a plakáton! Nagy hiba,
pótolom:



Ő Hector Elizondo, ebben a filmben Julia Roberts menedzsere.
Imádom  ezt  a  Pasit,  eddig  csak  mellékszereplőként  láttam
filmekben,  de  nagyon  nagy  színésznek  tartom.  Már  nem  lesz
Oscar-díjas, valószínű, pedig megérdemelné, az idén lesz 80 éves.
Az  a  jelenet  amikor  benéz  a  vendéglőbe  a  „főnökéhez”,  hogy
fontos mondandóját előadja, majd távozóban megdicséri Júliát,
hogy a  jó  villát  választotta  az  ételéhez,  szenzációs.  (Ugyebár  A
micsoda nő című filmben Ő volt a szállodaigazgató, aki tanította
az  evőeszközök  használatára  a  Julia  Roberts  által  alakított
utcalányt.) Ezért az idézetért érdemes megnézni a filmet. A kritika
nagyon  lehúzta  ezt  az  alkotást,  de  nekem  kedves  volt,  persze
lehetett volna kemény dráma is, de minek, amikor minden bajra
kell legyen megoldás. 

Különben  a  film  maga  igaziból,  közhelyek  gyűjteménye.  Stabil
egzisztenciával  rendelkező  TV  sztárról  kiderül,  hogy  van  egy
eltitkolt kislánya. Először megtagadja, majd boldogan lesz egyből
nagymama. 

Szépséges nőt elhagyja férje, rémesen fáj a dolog és érthetetlen,
de kiderül, hogy nem is akarná már visszafogadni a férjét, mert
csak  egy  gazdag  majom.  A  fiatal  mostoha  pedig  nem  is  olyan
gonosz nőszemély, Neki is akadna valaki! Stb.



2016. 06. 05. vasárnap Puskin Art Mozi Mefisztó-terem



„Ha  megöregszel,  megkopik  a  szépséged,  az  egészséged,  a
tehetséged. És semmi, de semmi nem garantálja, hogy pusztán
az éveid számától bölcsebb leszel, mint amilyen fiatalon voltál.
Viszont  amíg  élsz,  van  lehetőséged  arra,  hogy  kijavítsd  a
hibáidat. Tény, hogy az Ifjúság nem lett olyan remekmű, mint
Sorrentino előző filmje, A nagy szépség. De még így is több, mint
egy jó film. „

Ez a szöveg olyan szép, hogy a magamé helyett idemásoltam az
Internetről.  Teljes  mértékben  egyetértek,  bár  sajnos  A  nagy
szépség  című  filmet  nem  láttam,  hogy  lenne  összehasonlítási
alapom, de, amint lehet pótolni fogom! 

Ez a film csodálatos! Nézés közben nem is volt annyira elbűvölő,
de  állandóan  visszatérnek  a  gondolataim.  Valami  kell  legyen
benne,  ami  lenyűgöző!  Ebben  a  filmben  is  rengeteg  az  idézet,
valószínűleg  az  Ildi  (filmtudós  Lányom)  tudna  erről  többet
mondani.  A  szobor  szépségű  nő  csodálata,  a  tehenek  és  a
kolompjuk  által  szolgáltatott  (természet  hangjai)  vezénylése
Michael  Caine  által,  vagy  annak  a  szakállas  hegymászónak  az
arca,  amikor  meglátja  a  „nagy  Ő-t”,  felejthetetlen  jelenetek
számomra.

E helyről kérdezem a Lányomat, ha látta a filmet: az ejtőernyős
leszállása és a szövege: „Azt hiszen nem itt kellett volna Földet
érnem!” Mi volt? Mire utalt? És az öngyilkos filmrendező: Tony
Scott-ra utalt? Ha nem Őrá, akkor kire?

A Maradonát alakító színész (vagy talán nem is színész?) játéka,
zsonglőrködése a tenisz labdával, fantasztikus, továbbá, hogy Ő is
balkezes jelenet, csúcs! 

(Valóban a kövérség káros az egészségre!)



2016. 06. 08. szerda Pesti Színház

Schiller 22 évesen írta ezt a darabot és már a bemutatón óriási
sikert  aratott,  ami  azóta  is  tart!  Számomra,  a  nem  szeretem,
színművek kategóriájába tartozik. Csodálkozom, hogy senki nem
veszi észre, hogy a darab cselekménye, Shakespeare: Lear király
című drámájában benne foglaltatik. Ugyanis Gloster gróf és két
fiának  története  megegyezik  –  majdnem  szóról-szóra  –  a
Haramiákban megírt Moor testvérek és apjuk esetével.

Mondjuk annyi különbség van, hogy míg Gloster mostoha fia a



vagyonából  szeretné  kitúrni  az  öccsét,  addig  a  két  Moor  fiú  a
társadalom burkát akarja szétrugdosni. Egyik sem tisztességes.

Az  eszközökről  pedig,  ne  is  essék  szó!  A  színészek  pedig  jók,
különben nem lennék ennyire kiakadva. (Magyarán, annyira jól
játszottak, mintha nem is játsszák volna!)

2016. 06. 09 csütörtök Zeneakadémia

Minden tökéletes volt. Igazán kellemesen elkábultunk.  A 
zongoraművésznek indult Kocsis Zoltán még mindig el tud 
játszani egy zongora darabot. (Már inkább karmesterkedik!) 

Csodás volt az énekkar tolmácsolásában a Bartók népdal 
feldolgozása, kár, hogy nem kellett énekelnie a közönségnek is.

A Cantata Profana pedig gyönyörű volt.

Egy baj volt csak, hogy nem erre a C-dúr zongoradarabra 
készültem lelkileg. Nem ezt kellett volna hallanom, C-dúrt, de a 
No.21-es számút!  De hát Mozart 27 zongoraversenyt írt, ebből 6 
C-dúr. Honnan lehet tudni, hogy éppen melyikről van szó, ha 
egyszer a sorszámát, másszor pedig a Köchel-jegyzék számot 
tüntetik fel a műsorlapon. És ki tudja ezeket a számokat fejből? 



2016. 06. 10. péntek Szabados ZeneEst X.

 Ez is, az is, vagy, ami az eddigiekből kimaradt 

Műsor:
01.       Michel Jackson/Bad/ Bence Péter 
02.      Two Guitars – Russian Gipsy Music

03.      The Swingle Singers – Piazzola / Libertango – a capella

04.      Alkan – La Festin d’Escope (Jack Gibbons)  Variációk 
            Tori Amos / Night of Hunters      
05.      Cabaret zenekar – Mert Te mindig sírni akarsz 

06.      Canadian Brass – Pachabel / Canon

07.      Gilbert Becaud – Charlie

08.      Hacsaturján – Kardtánc

09.      Pavarotti & James Brown – It’s a man’s world

10.       Michle Bubble – Sway

11.       Haydn / symph. 88 – Bernstein Wiener Philh.

12.       Jose Merce / Mummy Blue

14.       Hasta siempre commantante / BGKO

15.       Disturbed / The sound of silence

16.       Gustavo Dudamel – Perez Prado / Mambo / 

             Simon Bolivar Ifjúsági Zenekar

 17.      Michel Jackson/Black and Whit/Bence Péter 

 Tudom, hogy ez a műsor „melléktermékként” született, de ettől 
függetlenül kár lett volna, kihagyni. Nem is beszélve arról, hogy az
ember kutató munkája közben olyanokra is akad, amit egyébként 
nem is keres (ez az Internet átka), de ha már megvan, akkor félre 
kell tenni: Hátha jó lesz valamire? (Lásd pl: fenti műsor.)

Az is igaz szokott lenni, hogy egy „esztrád” műsor nem 
mindenkinek tetszik, avagy a vegyes dolgok nem aratnak 
egyértelmű sikert, mindenkinél. 

Kihagytam volna a műsorból például a gyerekek által előadott 
Hacsaturján: Kardtáncát, mert, aki kicsit is járatos a Facebook-
on, annak már a könyökén jön ki ez a kis „cukiság”!



Nem tudom „nagyra értékelni” a Simon Bolivár Ifjúsági Zenekar 
működését, mert erősen nem tetszik, amit látok, hallok. Jó, jó, 
rendben van, egyszer, de már sokadjára úgy tűnik nem komoly.

A tűz körül járt rítusra emlékeztet az egész, csak a fiatalok 
öltönyre, estélyi ruhára és komoly hangszerre cserélték a tam-tam
dobot és a háncs szoknyát. Nyilván a hazai közegben népszerűek. 
Európában nem valószínű, hogy hasonló sikert aratnának, mert 
hiányozna a közönség tombolása.

Nem tudtam, hogy ki az a Bence Péter, de örülök, hogy benne volt
a műsorban, mert legalább megtanultam. A fiatalember 
működéséről azonban, a sikereitől eltérően, nincs jó véleményem.
Szerintem egy komplett idegroncs, ez a gyerek. (Kíváncsi lennék 
mi lesz Vele?) Számomra nem elég a virtuozitás! A zenéket a 
zeneszerzők írják, úgy, ahogy. Az interpretátornak azt kell 
előadnia, ami a kottában van. Lehet átírni, de az már nem az 
eredeti mű, variáns, variáció. Az eredeti interpretáláshoz 
fegyelem kell! Részemről maradok a Fischer Annie zongora-, és 
Kovács János karmesternél.

De az is lehet, hogy már nem nagyon tudok befogadni új dolgokat,
mert ebből a műsorból is az tetszett leginkább, amelyet eddig is 
ismertem:



2016. 06. 09. péntek főpróba

 2016. 06. 10. szombat bemutató előadás

 2016. 06. 12. vasárnap előadás

Kárpáti Liza Hanna 5. évfolyam Balettvizsga

Izgalmasan telt a hétvége! Liza az egyik balett órán a hátra 
bukfencél megrántotta a nyakát a Mórok tánca című (Verdi: Aida)
koreográfia közben. Egy darabig úgy próbált, hogy a bukfencet ki 
kellett hagynia. Amikor „visszaállt” volna, elutazott „Erdei-
iskolába.”

                                      Liza a János Kórházban

Ez okból kifolyólag nem tudott részt venni az első színpadi 
próbán. A pénteki napon meglehetősen izgult, de végül nem lett 
semmi baj. Nagyon komolyan és sikeresen dolgozott és meg is lett
az eredmény, az előadásokon óriási sikert arattak.

                                                Gyakorlatok



Anyával a szünetben.(Tangó) Ilyen nézés nincs még egy a 
világban! Most Anyának szól, de később.....ki tud majd 

 ennek tekintetnek ellenállni?)

A mórok tánca. (Vastaps) Film megtekinthető a Facebookon



Más dolog miatt (is) izgultam, ugyanis a „nagylányok” egyik 
táncához én készítettem a fellépő ruhájukhoz illő kis kalapokat, 
nyolc darabot. Drukkoltam, hogy le ne essen, de nagyon ügyesen 
felrakták a fejükre – rátekerték a kalapgumit a kontyukra.

Eredetileg, azt gondoltam, hogy az álluk alá teszik a gumit, de így 
volt biztonságosabb, igazuk lett. (Átéltem egy jelmeztervező 
gondjait!)

Piros ruhához fehér-piros kalap, fehér ruhához piros-fehér kalap 
járt. Csinosak voltak a lányok.

(Társadalmi munka volt!)



2016. 06. 14. kedd Cinema City Aréna

Bemutató előtti - tanári – vetítésre voltunk hivatalosak. Liza 
osztálytársát is vittük volna, de a Kislány beteg lett, így a Nóra jött
el helyette, jó sokan, hatan képviseltük a családot.

Nekem kissé bárgyúnak és eléggé unalmasnak tűnt a film, de a 
Lányok találtak benne érdekességeket.

De azért megemlítették, hogy Ők már kinőttek a mesefilmekből!

Csak félig van igazuk, mert a jó mesefilmekből nem lehet kinőni!

Sok felnőtt boldog, hogy elviheti kiskorú gyermekét egy ilyen 
mesefilmre, mert legalább álcázva van az érdeklődése!



2016. 06. 16. csütörtök 

 A kaposvári Csiky Gergely Színház és a Bozsik Yvette

 Társulat közös előadása

Városmajori Színházi Szemle 

Egy – magára valamit adó – színháznak eléggé rangos feladat egy 
ilyen darab előadása, ráadásul úgy, hogy egy prózai színházról 
van szó. Nem is szól másról nekem az előadás, mint a tehetségünk
megmutatásáról. Rendben van! Végül is már az is nagy szám, 
hogy egy magyarországi vidéki színház el tud játszani a 43 éves 
filmet, úgy, hogy azt hihessem a moziban ülök 43 évvel ezelőtt!



2016. 06. 18. szombat

A szombathelyi Weöres Sándor Színház előadása

Városmajori Színházi Szemle 

Végül is szeretem ezt a darabot, főleg balettként, mert alkalmat ad
egy hisztis nő megszemélyesítésére a táncosnőnek, ami nagyon 
tetszetős koreográfiára ad lehetőséget. Bár túlzónak tartom a 
Shakespeare által megírt szöveg férfiközpontúságát, de hát abban 
a korban még nem harcoltak a nők az egyenjogúságukért. 
Biztosan tudták az akkoriak, hogy egyszer majd eljön az idő, 
biztosan az nem véletlen, hogy éppen az angol nők kezdték a 
szüfrazsett mozgalmat.

De most másról van szó, a nők teljes és totális lealázásáról! 
Tudjuk, hogy Alföldi más, tudjuk, hogy a férfiak is tudnak 
pucéran szépek lenni (mint ahogyan a nők is rondák), de azért ezt
nem vártam volna egy Alfölditől. Ebben a felfogásban még 
Shakespearenak sem tetszene a műve! Hazáig morogtam és nem 
fogok könnyen megbocsátani az Alföldinek!



2016. 06. 21. kedd 

A Miskolci Nemzeti Színház előadása

Városmajori Színházi Szemle 

Ez a darab a román „portugál”-nak is tekinthető lehetne. A 
nyelvezete a legérdekesebb, csak hozzá kell szokni. Első 
percekben nem értettem egy szót sem. A fordító bravúrosan 
működött, mert ez a beszéd nem egyszerű szép paraszti, nem is 
közönséges, hanem a felsőbb osztályokból ellesett értelmiségi 
szóhasználat, tudatlanságból eredő alkalmazása. 

A negyedműveltség balgasága. 

Gondolkoztam, hogy hogyan lehetne érzékeltetni a darab 
nyelvezetét, de nem jutott eszembe a fentinél jobb meghatározás. 
Őszinte csodálatom a művészeknek, hogy el tudták sajátítani, ezt 
a szöveget! Egyébként a darab konfliktusa egy házszám fordítva 
történő visszaszögezéséből ered, de tényleg csak az „apropó” ez az
ötlet, amely alkalmat ad egy, már nem paraszti, de még nem is 
polgári, vidéki élet bemutatására. Jól csinálták! Nagyon!

Lásd pl. a visszafelé eljátszott jelenetet. Lajos Andrásnak: Bravó!



2016. 06. 24. péntek Pesti Vigadó

Döglesztő hőségben elcipeltük a Lizát a Vigadóba, hogy 
megnézzük Somogyi József szobrász kiállítását, mert 26-án, 
vasárnap, bezár. Ha még több kiállításra is kell menni, 
megőrülök! – mondta és végigcigánykerekezte a Vigadó 
folyosóját.

Molnár Edit fotóművésznővel találkoztunk a kiállításon, Aki jó 
barátja volt Somogyi Józsefnek, a megnyitóra kapott meghívót, 
akkor nem tudott eljönni. Úgy járt mint mi, az utolsó pillanatig 
halogatta. Nem baj legalább találkoztunk.

Liza meg kapott fagyit, szent volt a béke. Somogyit pedig 
mindenki jól ismeri köztéri szobrairól. Többek között a Kossuth-
téri metrómegállóból.



2016. 06. 26. vasárnap MÜPA

Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok



Igen, így kell előadni egy Wagner operát!

Ismerjük már a MÜPA-ban meghonosodott „féligszcenirozás”-i 
szokásokat. Nekünk a Férjemmel nagyon tetszik, nálunk bevált. 
Nem kell a sok dromedár, drága, egy daru sem tudja megemelni, 
díszlet. Elég egy kicsi házforma paraván és egy nagyobb, 
háttérben egy Dürer metszet és már Nürnbergben vagyunk.

A végére tartogatták a leghatalmasabb Bosch ikont: A gyönyörök 
kertjét, így repítettek minket a Paradicsomba. (Az eredeti kép 
részletét használták fel!) 

Minden jó, ha a vége jó, mondja a közmondás, és ebben a 
mesében meg is valósul, mindenki elnyeri méltó párját Éva 
Ádámot, azaz bocsánat Walter von Stolzing-ot, Dávid, az Ő 
Magdalénáját. Igaz Hans Sachs magára marad, de a 
megszelídített Walter nyilván gondoskodik majd sok-sok 
gyerekről, akiket majd Sachs nevelgethet, ha már az anyjukat 
annyira imádta. Mindenki vidáman, szépen énekelt, Fischer 
Ádám csodásan vezényelt, a közönség jól mulatott, mehet az 
egész stáb Bayreuth-ba!

(Bizony ez az előadás sokkal, sokkal jobb volt, mint amilyet 
Bayreuthban láttunk! Minek a sok fakszni, adjuk csak azt elő, 
amit megírtak a szerzők, jelen esetben Wagner!)



2016. 06. 28 kedd 

A tatabányai Jászai Mari Színház előadása

Városmajori Színházi Szemle 

Felhívom a volt 25. Színház rajongóinak figyelmét, hogy az Orgon 
anyját alakító színésznő: Bajcsay Mária volt!



Egyszer el kellene felejtenem, hogy mi volt régebben. Ezt a 
darabot most látom, most nézem, más időszak, más kor van.

De, hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet megtenni, hogy Orgon 
most Crespo Rodrigo, nem Major Tamás és nem is László Zsolt, 
tehát Crespo Rodrigot lássam csak és ne az összes Orgont, akivel 
valaha láttam ezt a színművet.

Nagyon valószínű, hogy, ha van időm ezen elmélázni, miközben 
nézem az előadást, akkor valami baj lehet az előadással, vagy a 
színésszel, vagy mindkettővel.

Pedig ez az előadás jó, vagy legalábbis nem rossz, tatabányai.

A legutolsó, amit láttam, az pesti volt, Nemzeti Színházi! Persze 
lehet engem azzal vádolni, hogy elfogult vagyok egy vidéki 
színházzal szemben, Budapest javára. Lehet, de inkább nem! 
Szerintem, helyénvaló az, hogy az ország első színházában 
elsőrangú színészek, rendezők és más közreműködők is a 
legjobbak legyenek. Bár néha, néha előfordul, hogy akad egy 
Kaposvári társulat és van egy jelenlegi Nemzeti Színház!

Akkor ne is legyen vidéken színház, mert nem tud jobb lenni, 
mint a fővárosi? Nem, dehogy legyen csak minden városban, 
mindenhol színház. És játsszák el iparosok a tündéreket és 
énekeljenek a mesterdalnokok, és rendezzenek passió-játékokat, 
és miközben ezt teszik érezzék magukat nagyon jól. Ha van játék, 
lesz néző is, és legyek én a néző, aki annyit sem tud színészkedni, 
mint a legutolsó „ajtónálló”, és akkor nézzek bambán, vagy 
értelmesen a nézőtéren, élvezzem, amit kapok a pénzemért! OK, 
így lesz. 

Vonatkozó réges-régi történet: Egy alkotó (lehet színész vagy 
bárki) írja a kritikusnak: Uram! (Hölgyem!) Lakásom legkisebb 
helyiségében ülök. Előttem van az Ön kritikája, de nemsokára 
mögöttem lesz!

Egy azonban 100%-ig biztos, hogy a Parti Nagy Lajos, egy zseni! 

Lásd még: 2013. 04.27-i bejegyzésemet az ART levelek között. 
Meg lehet tekinteni: www.muzsay.hu  ART levelek fejezetben. 
Lányom hosszas értekezése is olvasható ott, egy megjegyzésem-
mel kapcsolatosan. Érdekes, érdemes, oda kalandozni.

http://www.muzsay.hu/


2016. 06. 30. csütörtök

 A Szabadkai Népszínház Magyar Tagozatának előadása

Városmajori Színházi Szemle 



Lehetséges, hogy az eddig látott darabok közül ez volt a legjobb? 
Igen! – mondta Imre hazafelé. De miért is? 

Hát azon kívül, hogy jó a darab, nagyon ötletes a rendezés. 
Nekem például nagyon tetszett a beiktatott némajáték és a 
táncmozdulatok „lépten-nyomon”. (Ezt már én mondom.) 

Avagy úgy kezdődik az előadás, nem írhatom, hogy a darab, mert 
valószínű ez a jelenet nincsen beleírva a szövegkönyvbe, vagy 
rendezői, vagy koreográfusi ötlet az első jelenet. A kormányzó 
ellejt egy szerelmi táncot, egy virágcseréppel, amelyről, 
kisvártatva, kiderül, hogy a trezorja is egyben, a virágföldben 
rejtegeti a pénzét, amit korrumpálása során kapott. Nem véletlen,
tehát a szerelmi tánc.

A legnagyobb csoda, pedig maga az író, Lev Birinszkij. 1912. 
október 1-jén mutatták be ezt a tragikomédiáját, a prágai Nemzeti
Színházban, 5 évvel a Nagy Októberi Forradalom előtt. 

Birinszkijnek (1885. Kijev – 1944. USA) már 1901-ben el kellett 
hagynia Oroszországot, mert zsidó származása miatt üldözték.

Vladimir Procházka azon a prágai estén, ezt nyilatkozta a 
barátjáról: „...bármennyire is hihetetlen is, ez az ember ott, 
Bécsben 1912-ben mindent tudott. Minden megtörténhető és 
megtörténhetetlennek vélt dolgot az addig lezajlott és azután 
bekövetkező forradalmakról.”

A színészek, azon kívül, hogy valóban nagyon jól tették a 
dolgukat, méghozzá összművészeti módon azaz éppen úgy tudtak 
táncolni, mint énekelni, bravúrosan mozogtak, némelyikük pedig 
hangszeren is tudott játszani. Szépen beszéltek, minden szavukat 
értettem, nem kellett kérdezni, az Uramat: Mit mondott? (Ebből 
is csak az derül ki a számomra, ha valaki szépen artikulál, kiejti a 
magánhangzókat, nem hadar, nem nyeli le a szóvégeket, akkor 
mégis rendesen hallom az előadást!)

Rendkívül lelkesek voltak! Érezni lehetett a játékukon, hogy 
szívesen teszik a dolgukat, nem is szívesen, örömmel. Élvezik, 
amit csinálnak. Jó volt közöttük az összhang.

Szóval az idei Vidéki Színházak Szemléjének eddigi legjobb 
darabját láttuk.



2016. 06. 28-én elhunyt Bud Spencer, eredeti nevén Carlo 
Pedersoli olasz úszó, vízilabdázó és színész, aki leginkább a 
Piedone-filmekkel, spagettiwesternekkel és a Terence Hill-lel 
közös filmjeivel vált ismertté. Wikipédia 

 

Emlékezzetek Rá szeretettel!

A Városmajori Szabadtéri Színházban folytatódik a Színházi 
Szemle azaz lesz júliusban és augusztusban is ART levél.

És van egy nagyon-nagyon fontos hírem megnyílt a Galériában az 
Amadeo Modigliani életmű kiállítása!

Kellemes olvasást, jó nyaralást kívánok.

2016. 06. 30.  Köszönöm az elolvasást!

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bud_Spencer


Levelem „postázása” után, a legszorgalmasabb olvasómtól 
kaptam egy levelet e-mailben, amelyet úgy gondoltam, hogy 
„beleörökítem” ezen ART levelembe. Ime:

Kedves Ibici,

örömmel olvastam a kiegészítéseket.

Tiszteletben tartom a véleményedet, néhány megjegyzést azonban 
teszek.
A Hacsaturján cukiságbombáját csak egy gegnek szántam, amúgy én 
kicsit sem vagyok jártas a Facebookon, így nem tudtam, hogy ez egy 
elcsépelt darab.

Néhány adat a venezuelai Simon Bolivar zenekarról: 1999 óta Gustavo 
Dudamel a művészeti igazgató és többek között Claudio Abbadoval, 
Daniel Barenboinnal és Sir Simon Rattlelel is dolgoztak együtt. 2007-
ben mutatkoztak be a BBC Prom koncertjén elképesztő sikerrel. Az erről
készült film bejárta a világot. Még ugyanebben az évben a Carnegie 
Hallban is felléptek.
2016-ban eddig Barcelonaban (Palau de la musica), Luxembourgban, 
Toulouseban, Londonban (Royal Festival Hall), Münchenben, Kölnben 
és Essenben léptek fel 2015: Berkley, Los Angeles, Milano (Scala 
összesen 15 előadás!), Brüsszel, Frankfurt, Valencia, Madrid, Párizs 
(Notre Dame), Maszkat, Abu Dhabi. Korábban: Salzburg 
(Festspielhaus), Chicago, Washington, Philadelphia, New York, 
Concertgebouw, Zurich, Róma, Istambul. Oslo, Stockholm, Szt Pétervár,
Moszkva, Varsó, Athen, Vienna, Toronto, Peking, Szöul, Tokyo.
És ezek csak szemelvények. Látható, hogy szinte az összes híres 
hangversenyteremben felléptek.
A zenekar lemezkiadója a Deutsche Grammophon.

Eltér a véleményem Bence Péter ügyben. Ami az átiratokat illeti, 
sokszor egy jól sikerült átirat jobb lehet, vagy ugyanolyan értékű mint a
forrásmű. (gondolj csak Lisztre). Bátran érdemes kísérletezni és Bence 
Péter is ezt teszi nagyon innovativ módon. Ma már szívesen látott 
vendég a világ több országában.

Gratulálok Lizának a balett előadáshoz, Neked meg a kalapokhoz.

Továbbra is számítok megtisztelő figyelmedre.



George

Magyarázat:

Az eredeti ART73-as levélből kifelejtettem a ZeneEst X. 
(Szabados), valamint a Kárpáti Liza fellépését. Csak az 
érintetteknek küldtem a kiegészített ART73. levelet újra.

Segítőm véleménye a változtatásról:

Kedves Ibi, -
Nagyon jól sikerült a megújítás. Mobilon és 
táblagépen is jól olvasható és formailag is tetszetős 
lett. Gratulálok!
Üdvözlettel:Misi

Hadháziné dr. Kárpáti Ildikó Antónia hozzászólása

Hahó!

Megnéztük az Ifjúságot, úgyhogy talán tudok válaszolni a kérdésre.
A rendezőről annyit, hogy az előző filmje (A nagy szépség) 2014-ben a 
legjobb külföldi film Oscar-díját nyerte, az Ifjúság c. filmjét tavaly 
Karácsonykor mutatták be, januárban még nálunk is az egyik 
legnézettebb volt (valami 60e nézöje volt). Egész kultusz alakult ki 
körülötte, bár egy művészfilm. 

A nagy szépség Fellini Az édes élet c. filmjének egyfajta újraértelmezett
folytatása, az Ifjúság pedig a 8 és 1/2-é. Tulajdonképpen ennyi a lényeg,
Sorrentino Fellini életművét alkotja újra, de ettől még nem lenne jó, 
inkább attól, hogy folytatja a filmjeit és hozzá is tesz olyan dolgokat, 
amit Fellini tenne hozzá, ha élne és ő forgatná. Folytatás, mert pl. a 8 és 
1/2 szintén egy szanatóriumban játszódik, ahol Mastroianni az alkotói 
válságban lévő filmrendező, de csak 30 év körüli, míg itt a két 
főszereplő 65 ill. 85 éves. Ugyanakkor mai "problémákat" is felvet, mint
pl. Jane Fonda (Brenda) távozása a tévésorozatba. (Emlékszel Jessica 



Lange-re? Az Aranyoskám aranyoskája, momentán egy elmebeteg 
alkoholista nagymamát játszik az American Horror Story c. 
tévésorozatban, egyébként zseniálisan. És még mindig olyan szép.) Ezt 
most nem fejtem ki bővebben, a lényeg h az utóbbi évtizedben kiderült 
h a tévé sokkal nagyobb pénz, sokkal nagyobb hírnév, mint a mozi és 
minden valamire való hollywoodi színész és rendező tévésorozatot 
csinál. Amikre több pénzt költenek, mint mozifilmekre.

Maradonát színész játsza, nem ő maga. A balkezes jelenetben egy kis 
vicc is van, mert a választ úgy is lehet érteni, hogy "az egész világ tudja 
h maga balos", vagyis h baloldali (Marx van a hátán és Maradona 
valóban balos minden értelemben, politikailag és balkezes és ballábas.) 
(Bár több szereplő önmagát játssza, pl. a popénekes csaj, vagy a 
szépségkirálynő, aki ugyan pont Miss Universe nem volt, de egy nagyon
menő modell, aki mellesleg igen intelligens is, amúgy egy román csaj, 
de 5 nyelven beszél anyanyelvi szinten.)
A filmben vsz tényleg rengeteg konkrét utalás van, pl. ha már 
Maradonánál tartunk, akkor "látomása" a focistákról miközben 
maszírozzák a lábát, az 1986-os VB dontő felállása, ahol is Argentina 
megverte a németeket - akkor NSZK - 3-2-re és így világbajnok lett. 
Maradona 2 gólt rúgott a meccsen, amiből az egyik ma is a minden idők
legszebb góljai listákon a 6.) Érdekes h amikor megkérdezik, h mire 
gondol, azt mondja, h a jövőre (nem a múltra, pedig de). 

A legtöbb konkrét utalás Fellini filmekre van, annak ellenére, h a filmet 
magát Francesco Rosinak ajánlotta Sorrentino, aki egy kevéssé híres 
olasz rendező.
Ezeket az apróságokat mind hosszasan lehetne elemezni, de nem 
nagyon érdemes, inkább a film "érzésvilága" (merthogy az érzelmek 
mégis számítanak), képi világa és hangulata, ritmusa az érdekes. 
Ha összességében kéne elemezni, akkor én inkább ezt mondanám:

Az öngyilkos filmrendező nem utal senkire (Tony Scott nem alkotói 
válságból lett öngyilkos, de egyébként se lehet sehogy ehhez a filmhez 
kapcsolni), hanem arról van szó, hogy a filmrendező és a zeneszerző 
valójában egy ember. A szanatórium egy belső, lelki tér (ahogy a 8 és 
1/2-ben is, a Tavaly Marienbadban is és Thomas Mann: A varázshegy c. 
könyvében, amiket mind előrángatnak ennek  a filmnek a kapcsán. Pl. 



találtam egy kritikát erről a filmről, aminek az a címe,hogy"Fellini a 
varázshegyen").
A 85 éves komponista a szanatórium "varázslatában" találkozik a 65 
éves önmagával (a filmrendező), így visszatér életének ahhoz a 
fordulópontjához, amikor a felesége "elnémult" mint énekesnő (az 
mindegy miért, a fontos, hogy kikerült az életéből - a díva kilép a 
filmrendező életéből és életművéből ötven év után), ebben az esetben 
két választási lehetősége van: öngyilkos lesz vagy újraértelmezi magát 
és az életet/alkotást/szépséget/az élet szépségét, a vágyat stb. választja. 
A zeneszerző azzal szembesül itt, h ő egyfajta öngyilkosságot választott,
bár konkrétan nem halt meg, ahogy a felesége sem, de éppen úgy 
kivonult az életből. Az egyik fele ettől a felismeréstől valóban 
megögyilkolja magát és ezzel megváltja a másik felét, aki így már tudja 
folytatni az életet.

Ezt a felismerést a szanatórium adja neki, pontosabban az ottartózkodás,
de nem a szerzetes (aki szintén színész), vagy más olyan szereplők, 
akitől ezt várnánk. hanem Miss Universe. A film elején van egy 
álomjelenet, amiben ő kiöltözve megy vezényelni a vízben egy járdán és
szembejön a szépségkirálynő. Ebből tudjuk, hogy vissza fog menni 
vezényelni, és azt is h a csajnak köszönhetően. A lényeget később - az 
éppen csúnyának látszó - szépségkirálynő mondja el a színésznek, 
miszerint az ő egyéni, belső magánügye h szenved az élettől, mivel nem
a világ valamilyen, hanem a nézőpontunktól valamilyen. Azért szenved, 
mert szenvedni akar. Ellenben lehet h Miss Universe-nek lenni nem 
nagy szám, de ő élvezte h az lehetett. Az élet csak ez, nem azt kell látni, 
hogy mi lehetett volna (ha nem hülyül meg a feleségem), vagy minek 
kellett volna lenni (nagyobb műveket kellett volna szerezni, mint az 
Egyszerű Dalok), hanem azt kell látni, ami van és azt értékelni. 
(A zeneszerző valójában ezt tudja, hiszen egy zörgő papírral tud zenélni,
hallja a tehénkolompok dalát, de nem engedi meg magának. Az egyik 
Egyszerű Dala erről szól, - teljesen kontrolláltnak lenni - és ennek a 
feloldását csak egy részének a halálával tudja elérni, vagyis h egyik 
része öngyilkos lesz. Kicsit olyan ez, mint a Fekete hattyú c. film, ahol 
is a fekete és a fehér hattyú egy nőben van, de a fehéret meg kell ölni h 
a fekete megnyilvánulhasson/felszabadulhasson.)

(Az olasz film ebben különbözik Woody Allentől, hogy az olaszoknál a 



spleen, apátia, kilátástalanság, kiábrándultság, közöny érzését mindig a 
"dolce vita" ott rejtőzése oldja fel, a tehénkolompokban lévő zene. 
Alleennél, vagy a pesti humorban ezt az irónia és a cinizmus oldja fel. 
Viszont ez utóbbiak romboló érzések, míg az olasz válozat építő érzés.)
Sorrentino ezt nagyon tudja, az egész olasz filmtörténet, mondhatni 
egyfajta tipikusan olasz életérzést átadni, éppen annyira tudja ezt mint 
Fellini, ezért önálló alkotó, nem egy másoló (inkább továbbgondoló).

Külön elemzést érdemelne az operatőri munka, ez a kedvenc 
kamerahasználatom, amikor a képkompozíciók valójában csak 
erővonalakra, mértani alakzatokra bontott terek, csak csíkok és vonalak 
meg téglalapok. Az esküvői fotóink is ilyenek. A kép nagy részén nincs 
semmi.
Ezt külön lehet elemezni, hogy ez a képi megvalósítás hogyan szolgálja 
a mondanivalót.

Illetve van még egy filmben egy esztétikai eszmefuttatás a szépségről, 
Fellini szellemében az Anita Ekberg = Miss Universe (annak a kétféle 
formája, este és a medencénél) - a filmrendező sokféle nője a 
domboldalon - Jane Fonda vonalon (a parókás aggastyán, aki saját 
múmiájának néz ki, mégis miatta egy csapásra ott kell hagyni a 
meztelen Miss Universe-t.)

Az ejtőernyős szerintem nem utal semmilyen filmre, csak egy vicc.
Pp

u.i.: Angolul néztük, nemtóm h mit hogyan fordítottak, pl. az Egyszerű 
Dalokat, vagy h pl. a dalszövegeket feliratozták-e.
A nagy szépséget letöltöttem nektek, legközelebb odaadom.
Hahó!

Kedves Férjem hozzászólása alapján javítást kell eszközölni:
A film végén elhangzó Egyszerű dal a kontroll elvesztéséről szól, nem a
megtartásáról. Tehát azt kell megvalósítania a zeneszerzőnek, amit 
megírt és amitől sikeres lett. 
(Ez a szám egyébként annak a koreai szoprán énekesnőnek a dala, aki a 
film végén énekli - Sumi Jo; 53 éves, mondjuk ezt nem gondoltam 
volna. Amerikai zeneszerző írta, az Ifjúság c. film zenéjeként jelent 



meg, Golden Globe és Oscar-díjra jelölték, de nem kapta meg.)
Pp


