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Lelkednek sem Art egy kis táplálék 

2017. 01. 05. csütörtök, Katona József Színház

A kopottas enyhén szólva is „alig” díszletet látva, 
fanyalogtam. 
Egyszer csak azt vettem észre, hogy egyáltalán nem érdekel 
a díszlet, a színészek betöltötték a teret! Magával ragadott a 
történet, igaz kissé átírva, de azért mégis Shakespeare! A 
rímes sorok igazán kellemesen hangzottak. Orvos lánya, 
elindul a királyhoz, hogy meggyógyítsa és jutalmául a 
szeretett férfit kérje. (Életével játszik, mert halál lenne a 
jutalma, ha a király nem gyógyul meg!) A király 
meggyógyul, a jutalom pasi is meglenne, de az nem akarja 
nőt és elszökik! 
A lány, bánatában világgá megy, de útközben történik egy 
és más! Sziporkázóan jó előadást láttunk! Kiváló 
szereplőkkel, akiknek egy része még főiskolás!
Lehet menni jegyet venni!



        2017. 01. 07. szombat, Radnótai Színház 

Remélem nem fogok senkinek sem csalódást okozni, ha azt 
állítom, hogy az évad legjobb darabja lesz ez az előadás. 
Kováts Adél pedig, kiérdemelte a legjobb színésznőnek járó 
díjat!

Előző levelemben feltettem a kérdést, hogy vajon milyen 
úton indul el majd a Radnóti Színház Kováts Adél 
vezetésével! Nagyon jó úton! Gratulálok hozzá! Csak így 
tovább. Nagyon izgalmas, nagyon rejtélyes, nagyon jól 
kitalált dráma, amit láttunk, felkavaró! 

Irány a jegyvásárlás!



              2017. 01. 11. szerda, Shure Stúdió

Úgy látszik nagyon jól kezdődik ez az év! Kétszer voltunk 
eddig színházban és ragyogó előadásokat láttunk. És itt a 
harmadik! (3-ból, 3! 100%)

Nagyon szeretem a Lázár Katit! Inkább filmekben láttam 
eddig, de azért színházban is. (Senki nem tud úgy krumplit 
hámozni, mint Ő, Háy János: Nehéz c. darabjában, Bárka 
Színház 2011. 03. 13.)

 Jászai Mari, számunkra egy budapesti tér, pedig hús, vér 
ember volt nem is olyan nagyon régen. Lázár Kati 
megmutatja nekünk, milyen volt a nagy tragika!

Ugye mondanom sem kell, hogy futás a jegyért....



2017. 01. 12. csütörtök, Erkel Színház

Richárd Wagner: A szerelmi tilalom

Nem volt se jobb, se rosszabb, mint amikor először láttuk 
ezt az előadást. Furcsa Wagnertől hallani ilyen zenét. Nagy 
szerencse, hogy nem maradt meg ennél a szintnél. (Ha élne 
biztosan nem engedné játszani ezt a művét.) Egyébként, aki
Wagner rajongó, az meg van sértődve, nem létezik 
ilyen....ez nem Wagner! Aki pedig nem szereti Wagnert 
(sőt) az eleve el se megy Wagnert nézni, tehát a mű 
bemutatása „csak” a wagneri alkotások bemutatásának 
teljességét szolgálhatja! Nem is volt tele az Erkel Színház. 

Az előadás „külső megjelenési formája” sem volt wagneri! 
Kicsit „vidékies” az előadás, már ami a jelmezeket illeti. 
(Igaz, lényeg a tartalom és a forma egysége!) 

A két szoprán énekesnő viszont kiváló: Egyed Apollónia és 
Barabás Zsuzsa! Az előadás a Kolozsvári Magyar Operával 
közösen jött létre. 



                2017. 01. 13. péntek, Erkel Színház

                   Ermanno Wolf-Ferrari: Sly

                                      Tavaly májusban  láttuk ezt az 
operát, a bemutatásakor. (ART72 2016.05.31.) Megnéztem, 
hogy mit írtam akkor. Minden szavamat tartom! Pontosan 
úgy gondolom most is. Tetszik nekem ez az opera! Annyit 
tennék hozzá, hogy Slynek van egy áriája, amit a társra, az 
igazi női társra vágyó férfiak himnuszának tekintek! 

László Boldizsár olyan átéléssel adta elő az áriát, hogy 
szinte a meghajlásig sem tért magához! Ezért az egy áriáért 
érdemes volt megírni ezt az operát és minden férfinak 
ismernie kellene! No, meg persze minden hölgynek is, hogy 
lássák a nők, hogy így is lehet rajongani értünk! Megható 
volt!

Kocsis Judittól (Szegedi Színház tagja és a Balga-belga 
barátunk, alias Öcsike, unokahuga) megtudtuk, hogy ez volt
az utolsó előadása a Sly-nek! Kár!



      2017. 01. 14. szombat Westend Cinema City

Balerina 

című animációs film megtekintése

Gyorstalpaló tanfolyamon megtanultunk táncolni, 
balerinaként ugrani és elnyerni az Operaház, Diótörő 
bemutatójának, a híres felnőtt balerina oldalán, a kislány 
Marika szerepét. Hát ez bizony nem kevés! A látottak 
alapján lelkes voltam és tetszett a történet, még akkor is, ha
a főszereplő, árvaházi kislány először csalt a szerep 
elnyerésének érdekében!



Három felnőtt nő kísérte az egy szem Lizát a moziba, jó 
ürügyként, és a Liza, mielőtt feltehettem volna a kérdést, 
azt mondta nekem: Ne várd tőlem ezt a teljesítményt. Ez a 
gyerek még iskolába se járt, nem tanult, egész nap csak 
táncolt. A filmbeli gyereknek valóban nem kell 
megtanulnia, másnapra a (rímhányó) Romhányi József: 
Teve fohásza című, „e” betűkkel megírt nyelv-, és 
emlékezet-törő versét, a maradékos osztást, és közben két 
testvéréhez alkalmazkodnia stb.

Igen, ez a film (is) megtévesztő! Azt hiteti el a gyerekekkel, 
hogy pik-pakk sztár lesz belőlem! Valahogy nem derül ki az 
ilyen, és a hasonló  filmekből, hogy például az Operaház 
balett iskolájában, minimum 8 évig tart a képzés, nagyon-
nagyon kemény munkával! Hogy egy zongorista napi 8 órát 
gyakorol és annak egy része skálázás, új-törő 
gyakorlatokkal és szolfézs is van, és meg kell tanulni kottát 
olvasni stb. És ez igaz arra is aki szakmát tanul, vagy orvos, 
ügyvéd akar lenni!

Van egy jó kis magyar népdal, és mint ilyen nagy az igazság 
tartalma, ezt szoktam a Lányoknak idézni, utalva arra, hogy
a Tv-ben látott „sztár”, laza gitárpengetése mögött hatalmas
munka áll!

Aki dudás akar lenni,
Pokolra kell annak menni.
Ott kell annak megtanulni,
Hogyan kell a dudát fújni. 



2017. 01. 16. hétfő, Katona József Színház

Ezt a történetet minden híreket hallgató ember ismeri: 
Olaszliszkán kocsival áthaladó tanárról azt hiszik, hogy 
halálra gázolt egy kislányt. A vélt hír hallatán férfiak 
csoportja megállítja az autót, kirángatják a sofőrt és a két 
kislánya szeme láttára halálra verik! Hogyan történhetett 
ez? Hogyan élnek az Olaszliszkaiak? Ki a felelős? Nagyjából 
ezekre a kérdésekre keresi a választ az író, és az előadás. 
Nekem borzalmas volt! 



Ráadásul az írót megszemélyesítő Fekete Ernő a teljes 

bevezetőjét, háttal ülve a közönségnek, valami rosszul 
beállított mikro- portba mondta el – elég hosszan – amiből 
egy árva szót sem értettem! (2. sorban ültünk!) Kérdeztem 
az Imrét, hogy??? Visszaintett, hogy Ő sem hallja. Ezen 
teljesen kiakadtam! Rendező Máté Gábor, nyilván tudja, 
hogy a közönségnek színész nem fordíthat hátat, de akkor 
mit akart ezzel? Innentől kezdve csak szenvedtem!

Imrének, azonban nagyon tetszett az előadás. Kifejtette 
nekem, hogy a színpadtér egy hatalmas szemétdomb, ahol 
nem csak háztartási szemét van leszórva, hanem a 20. 
század összes szemete, a földbe fúródott II. VH-s 
bombáktól a rossz kerékpárig minden megtalálható. 

Ezen a szemétdombon él a cigányság (bocsánat: romák), 
mert Olaszliszkán más megélhetési lehetőség nincs, csak a 
szemét!

Továbbá, miért köröznek ott a bőrfejű motorosok lánccal a 
kezükben? És egyáltalán mi történik ebben az országban?

Korrajz, lehet menni megtekinteni.



2016. 01. 17. kedd Budai Tánciskola

                         Bemutató óra

Nagy élmény nekem minden bemutató óra, nem csak azért 
mert láthatom az Unokám ügyességét és aranyos 
mozdulatait, szokatlan módon, fegyelmezettségét, hanem 
azért is mert felelevenedik bennem a régmúlt!!!

         Életlen ugyan, de középen a Liza van a levegőben!

Telefonommal, mozgásról, nem tudok jó képet készíteni, 
ezért inkább filmeztem, és van néhány életlen fotóm.



2017. 01. 19. csütörtök Házi mozi

 című filmet tekintettük meg, szintén a Kislányunk
jóvoltából, mert Tőle kaptuk a filmet.

A filmnek van egy alcíme is: Találd meg a hangod és merj 
álmodni. Jó alcím, csak egy baj van vele, hogy felnőtteknek 
szól! Igaz, a film alkotói nem döntötték el igazán, hogy 
felnőtteknek, vagy gyerekeknek szánták ezt a filmet. Egy 
modern Twist Olivér változat, nagyon tehetséges árva kisfiú
hányadtatása. Segít rajta a jó szemű tanárnője, bejuttatja 
egy bentlakásos zeneiskolába, ahol nagy sikereket ér el, 
csodás énekhangjával, a gyerek. És láss csodát, amire 
mutálni kezd, éppen kitennék az iskolából, Édesapára és 
szerető mostoha anyára lel. Mese, mese, mátka.... Olyan 
szempontból viszont jó film, hogy – amiről ezen írásomban 
is tettem említést –, hogy „valakinek” lenni, azért nem 
olyan egyszerű dolog! Meg kell küzdeni mindenért!



2017. 01. 21. szombat Erkel Színház

Giuseppe Verdi: Aida

Már korábban láttuk ezt az „újfajta” Aidát, de most nem 
néztem vissza, hogy mit írtam róla anno.

Azért nem, mert megalkudtam magammal! Megértem, 
hogy ma már nem lehet olyan előadást rendezni, mintha 
50, vagy még több évvel ezelőtt lennénk. Elhatároztam, 
hogy nem figyelek annyira a külsőségekre és megpróbálom 
elszakítani magam az eddig látott Aidáktól. Nem muszáj 
piramisokat látnom és nem muszáj a győztes bevonulásnak 
díszes egyenruhában csillognia, mintha a Vörös téren 
vonulnának a tankok, rajta feszengő díszkatonákkal. Jöjjön 
a lepusztult hadsereg, sebesültekkel és hadifoglyokkal 
együtt. Lássa a fáraó, hogy milyen nagy veszteséggel járt  a 
győzelem!

Egyébként pedig olyan előadást láttunk, hogy a világ 
bármely híres operaházában megállná a helyét. Művészileg,
hangilag és külső megjelenési formájukban is tökéletesek, 
vagy nekem nagyon tetszőek, voltak az énekesek. Fabrice 
Bollon vezényletével a zenekar, valamint a kórus úgy szólt, 
ahogyan a „nagy Könyvben” meg van írva!



2017. 01. 22. vasárnap Westend Cinema City

Kaliforniai álom film

A Kislányom jóvoltából voltunk ismét moziban, a fenti című
filmet tekintettük meg. Hazafelé jövet mondtam a 
vejemnek: Látod Zsoltika ilyen film való az ilyen 
öregasszonyoknak, mint, amilyen én vagyok! Élénken 
bólogatott! (Gondolhatta magában: Nem én mondtam!)

Most is kitartok a véleményem mellett, és nem csak azért, 
mert nagyon szeretem a táncot, hanem azért is mert ez a 
film bemutatja a sikerhez vezető nagyon-nagyon nehéz 
rögös utat! Nem adják „csak úgy” a sikert! 

Mindezeken kívül tele volt idézetekkel a film, bár ezt csak a 
korombeliek vehetik észre, akik még láthatták filmeken 
Fred Astairet és Ginger Rogerst, valamint Gene Kellyt és 
társaikat táncolni.



2017. 01. 27. péntek Szalon

Meghívott vendégünk: Tamás Ervin a volt Népszabadság
újságíróra  

Kérdésünk: Van-e élet a Népszabadság
megszüntetése után?

Most már mint „kívül álló” szemléli a történéseket, mert, 
megsejtve a sejthetetlent, időben „lelépett”, nyugdíjba 
vonult.  A véleménye azonban nem változott, bár  lojális 
szokott lenni, a politikai hova tartozásától függetlenül, de 
látja, amit nem lehet nem látni: 2010 óta totális politikai 
megszállást folytat a kormány a szabad publikáció, a média 
és a civil szervezetek ellen. Ha ezek a fórumok kifújnak, 
akkor kiszárad minden információs forrás! 

És gyűlöletes hadjáratot folytatnak például a migránsok, 
vagy a másképpen gondolkodók ellen. Például a legutóbbi 
kinyilatkozás: Hazaáruló az, aki aláírja az Olimpia elleni 
népszavazást kérelmező gyűjtőívet! De talán még lesznek 
egy darabig szabad, vagy annak vélt fórumok, napi-, vagy 
heti lapok, hírportálok: HVG, Magyar Narancs, ÉS, 
Népszava, 168óra, Vasárnapi Újság, Szabad Föld, INDEX, 
444, Átlátszó.hu, ATV, HIR24, HIRTV;



2017. 01. 28. szombat Operaház / Üzemház

                          Verdi: A végzet hatalma 

Szöveg: F.M. Piave

Rendező: John Dexter

Karmester: James Levine

Szereposztás: 

Alvaro                  Giuseppe Giacomini

Don Carlo            Leo Nucci

Leonóra               Leontyne Price

Melitone             Enrico Fissore

New Yorki Metropolitán Operaház Ének- és Zenekara

Az Operabarát bérlet egyik kedvezménye, hogy az Operához
tartozó Üzemház 8. emeltén levő próbateremben néha-
néha film klubot tartanak. Ezen a napon Verdi: A végzet 
hatalma című operáját vetítették. A felvétel 1984-ben 
készült a MET egyik előadása alapján.

A parádés szereposztásnak megfelelően színvonalas, csodás
előadást láthattunk, 33 évvel ezelőttről.



2017. 01. 29 vasárnap, Operaház 

Eötvös Péter: A szerelemről és más
démonokról

Eredetileg a főpróbára volt jegyünk, de az elmaradt (?), így az 
első - normál – előadásra tették át a jegyünket. Ez az oka 
annak, hogy a Csepelyi Adrienn Facebook-on megosztott 
véleményét el tudtam olvasni az előadás előtt. Akinek van 
hozzáférése olvassa el, érdemes!(Ő az az újságíró hölgy, Aki a 
Szalonban már megfordult nálunk, és az egyik kárvallottja a 
Népszabi megszüntetésének.)  

A ma élő legnagyobb zeneszerzők egyike: Eötvös Péter és 
magyar, tehát ebben a minőségében is kötelező a 
bemutatóinak megtekintése! Három operáját láttuk a 
Férjemmel eddig, bocsánat: a jelenlegivel együtt négyet!



2000. 04. 11. Operaház Három nővér Vezényelt a szerző, 
rendezte Vajda Gergely.

2005. 04. 04. MÜPA A balkon Vezényelt: Kovács László, 
rendezte Alföldi Róbert

2014. 01. 23. Operaház Paradise reoladed (Lilith) Neue
Oper Wien előadása (ART44) 

Adriennek minden szava igaz! Mégis azt tudom mondani, 
hogy vannak az előadásnak hibái. Az első felvonás nagyon 
lassú, bár a teljes mű terjedelme nem sok, 2x1 óra. Az első 
felvonás, kifejezetten unalmas expozíció! A második már 
izgalmas bár azonos idejű, mint az első, mégis itt történik 
meg a lényeg! Mintha felgyorsulna a cselekmény, minden 
megtörténik, amit az Adrienn írt, szerelem, szex, mágia, 
ördögűzés, démonok, halál! Ha én lennék a rendező, nem 
szakítanám félbe az előadást, hanem kicsit felgyorsítanám 
az expozíciót és folyamatosan játszanám végig a történetet! 
Nagyobb lenne a feszültség, nem mehetnének el a nézők a 
szünetben, mert, ha elmennek nem tudják meg soha, hogy 
milyen „klassz” művet láttak, és rossz hírét viszik az 
előadásnak! 

G.G Marquez regénye alapján, Hamvai Kornél írta a 
szövegkönyvet és a történet nagyon szomorú! Idős 
márkinak meghal a felesége, évek óta ezen bánkódik,  
felesége ruháiba öltözve „szeretkezik” a halott nejével. 
Tizenkét éves kislányával kizárólagosan csak a néger 
szolgáló, a dadus törődik. Sierva, a kislány játékos, aranyos 
ábrándozó, szeretethiányos, csillagokról ábrándozik, 
kijelentve, hogy saját csillaga van, ami figyeli őt, ott él az 
anyja, a csillag az ővé …...Siervát megmarja egy kutya, 



kisvártatva kiderül, hogy a kutya  veszett volt. A gyerek 
őrjöng, sikít, harap ezért beadják egy kolostorba, hogy 
kiűzzék belőle a démonokat! 

A főpap, vállalkozik az ördögűzésre, de előbb elküldi az 
„alpapját” a lányhoz, hátha Ő tud megoldást. Ekkor történik
a nagy baj, mert a pap beleszeret a kislányba és a Sierva 
viszonozza ezt a szerelmet, mert végre akad valaki, aki csak 
vele, vele törődik. A Férfi 36 éves és pap, a  Nő pedig 12 
éves és még kislány! Hatalmas szerelem alakul közöttük, a 
lány alig várja, hogy a Férfi érkezzen már ördögöt űzni, 
ruhátlanul várja, csak a hosszú haja takarja a testét. A Férfi 
jön, szeretik egymást, majd veszekedés következik, hogy ne 
is jöjjön többé, mert Siervának nagyon rossz, amikor 
elmegy, akkor inkább ne is jöjjön. De a Férfi jön.....és 
lebuknak! A papot az Apátnő azonnal elkergeti, és Ő maga 
kezdi meg az ördögűzést. Első lépésként levágják a gyerek 
haját! Erről  a kislány azt gondolja, hogy biztosan ez a nap 
az esküvője napja, mert a daduska azt mondta, hogy az 
esküvője napjáig növesztik a haját! Következik a Kislány 
kifeszítése és az Apátnő megkezdi az ördögi munkáját, 
amibe Ő maga beleőrül, Sierva pedig belehal! A pap pedig a 
szenvedésbe hal bele, hogy elvesztette a szerelmét!

Amilyen drámai a történet, olyan drámai a zene is. Dráma 
az emberi butaság jelenléte, a kiszolgáltatottság helyzete, 
amiből nincsen kiút, mert, ha sikítozol, rúgsz, harapsz még 
válságosabbá teszed a helyzetedet! Rémes! Eötvös Péter 
megérdemel minden elismerést!  
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