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2017. 02. 02. csütörtök Operaház Színpad

Faggató

Egy-egy új opera bemutatása során, az előadások előtt, az 
opera jobb megértésének érdekében, több külföldi operaház
bevezetett egy olyan műsorszámot, amelynek a neve: 
Faggató! Az érdeklődő közönség megismerkedhet az új 
művel, a szerzőkkel, közreműködőkkel és kérdéseket 
tehetnek fel az alkotóknak. 

A budapesti Operaház átvette ezt a módit, több ilyenen 
vettünk már részt az Erkel Színházban, az Operaházban 
most először. Ebben az esetben A szerelemről és más 
démonokról című operáról lehetett kérdezni a zeneszerzőt. 

Műsorvezető: Zsoldos Dávid 
Vendégek: Eötvös Péter karmester, zeneszerző
                    Keszthelyi Kinga: dramaturg
                    Gábor Sylvie rendező asszisztens
(Kissé elkéstünk, úgy osontunk be az utolsó sor, utolsó székeire. Ugyanis aznap lezárták 
az Andrássy utat – Putyin érkezése miatt – csak nagy kerülővel tudtunk egyáltalán 
bejutni az épületbe! )

Hogyan zajlik Amerikában a Faggató? Mi a különbség a 
bemutató (Glyndebourne 2007) előadás és a budapesti 
között, avagy mi a magyar változat? Ilyen és hasonló 
kérdésekre kért- és kapott választ a közönség. 



2017. 02. 02. csütörtök, Örkény Stúdió

A Dohány utcai seriff

Ezt a „darabot” nem lehet ajánlani, de nem szólni, 
hogy van: Bűn! 

Aki érez magában elkötelezettséget az emberség 
irányában, annak kötelező megnézni, márpedig 
szerintem nincs olyan ember, aki ne akarna 
„emberséges” lenni! 



Aki volt már  „láthatatlan kiállításon” annak a teljes 
sötétség nem meglepetés, de „színdarabot” nézni 
totális sötétben...

Zsidó viccek sorozatát hallhatjuk, zenei effektek és 
kis gyerekdal kíséretében, egy részben. 

„Ez nem sárga csillag: Én vagyok a Dohány utcai 
seriff!”

„Dó-re-mi-fá-szó-lá-ti-dó, szalonnát eszik a zsidó”

Gyertya gyúl, mint egy tábortűz körül állnak a 
színészek, vége! Vége?

Nekem ez az előadás volt a legmegrázóbb az összes 
holokauszt témát feldolgozó műalkotás közül!

Nem tapsolunk, nem lehet!
Elkullogtunk mély csendben.
Kint a fény, ruhatár, kabát, hideg utca, élet...
Legszívesebben ordítanék, vagy elbújnék...
Hihetetlen, hogy ez megtörtént...
M i t  t e t t é l  e m b e r?!



2017. 02.05. vasárnap, Erkel Színház

Puccini: Pillangókisasszony

Puccini, úgy tűnik, ragaszkodott ahhoz, hogy 
tragikus sorsú nőket ábrázoljon! Soha nem tudtam 
megállni, hogy ne sirassam el a hősnőit: Mimit, 
Mannont, Angelika nővért, vagy éppen Butterflyt! A 
siratást azonban leginkább Butterfly „érdemli”, mert
hiszi, ha Ő szeret, viszontszeretik! Gyermeki 
ártatlanságból eredő szerelméről el sem hiszi, hogy 
nem „igazi” szerelemmel szereti! Pedig létezik a 
rossz, ebben az esetben egy kéjelegni vágyó, önző 
amerikai személyében, akiért „most meg kell halni”!

Csodálatos előadást láttunk!



2017. 02. 09. csütörtök, Bajor Gizi Színészmúzeum

Találkozások, beszélgetések:
Emlékeim Simándy Józsefről

Meghívott vendégek:
Kasza Katalin drámai szoprán operaénekes és költő
Medveczky Ádám karmester, zeneszerző
Sólyom Nagy Sándor bariton operaénekes
mind a hárman Kossuth-díjasok.

Moderátor: Sediánszky Ágnes dramaturg, 
műfordító, író, rendező

Simándi Jutka sokat sejtető bölcs mosolygással 
hallgatta a történeteket!

Olyan sokan jöttek, hogy alig fértünk el! 
Kedvesen mulatságos este volt!



2017. 02. 10. péntek Szabados György
ZeneEst XVII.

Tánczene

Izgalmas táncok, jó zenék, szexis jelenetek, szép 
este volt! Köszi Szabados!

(Keleti Éva: Extázis c. fotója)

Palotás (Erkel: Hunyadi László opera)

Freestyle vs. ballet

Alaripu bharatanatyam

Rumba (Pink Martini)

The charleston dance

Hattyúk Tava

Zorba

Flamenco dance

A tangó (Sara Baras)

Libertango

Twist

Mojszejev

Carmina Burana

Salsa

Vízizene

Keringő (Demis Roussos énekli Sosztakovics
keringőjét)

Irish Dance Group (Riverdance)

Samba do Brasil

Rio karnevál 2016

Rock and Roll



2017. 02. 11. szombat

Bizet: Carmen

A két kép között lezajlott az előadás! Most nem 
morogtam, nem háborogtam, elfogadtam. Nem is 
olyan rossz ez a díszlet. A kaleidoszkóp szerűen 
működő tükrök megsokszorozzák a színpadi 
látványokat! Az énekesek ideálisan szépek, jó 
hangúak! S bár nagyon sajnálom a spanyol 
megjelenéshez szinte elengedethetlenűl tartozó 
fodros ruhákat, de „civilben” is dráma, a dráma! 

Szép előadás volt!



2017. 02. 13. hétfő VE Matéria Kft.
Születésnapi ünnepség a VakVarjú

Étteremben

Kollégáim meghívtak Rozika születésnapját
ünnepelni! Képes beszámolót készítettem!

Isten éltessen: „Lelkecskécske-Rozalicskácska”
programozók gyöngye!



2017. 02. 13. hétfő Örkény Színház
Thomas Mann: József és testvérei

Thomas Mann 1943-ban megjelent művét (többek között) 
Magyarországon 1968-ban (Helikon) jelentette meg két 
kötetben, 1576 oldalon! El tudjátok képzelni, hogy hogyan 
lehetett ebből a tetralógiából színdarabot írni?

I. kötet: Jákob történetei / A fiatal József
II. kötet: József Egyiptomban / A kenyéradó

Gáspár Ildikó készítette a mű színpadi adaptációját!

Hatalmas munka volt! Hatalmas az előadás is, három 
felvonás 5 óra! Aki bírja szusszal, mehet okosodni!



          2017. 02. 15. szerda Magyar Színház

Már régebben leszoktunk erről a színházról, de most úgy 
adódott, hogy...........hosszú és tudom, hogy nem szerettek 
sokat olvasni, ezért ennek magyarázatát most kihagyom. 

...de, kár volt odamenni! 

Több okból is: A színház totálkáros!
                        A darab olyan, amilyen! 

A színészek, óriási csalódás!
Előre bocsátom, hogy az amerikai irodalomnak, nem szeretem 
azon alkotásait, amelyek olyan emberekről szólnak, akik nem 
tudják magukat kirántani, kihúzni a szerencsétlenkedéseikből! 
Nagyon sok van ilyen: Az ügynök halála, Nem félünk a farkastól,
A vágy villamosa, Macska a forró bádogtetőn, Gamma sugarak 
hatása stb. Ez a darab is ilyen. Négy ember, négy totálkár! 
Öröklik a szüleiktől..... Persze tudom, hogy az írók a társadalom 



rejtelmeit boncolgatják és olyan problémákkal foglalkoznak, 
azokat örökítik meg, amelyeknek másképpen kellene lennie, de 
sokaknak nem megy! Tehát ábrázolni kell, hogy legyen tanulság, 
katarzis stb, stb. De nem szeretem, nem a kedvenceim az ilyen 
művek!

Málnay Levente rendezte a darabot és Róla is azt gondolom, 
hogy Ő sem szeretheti túlzottan az ilyen műveket, mert nem 
tudott a darabbal mit kezdeni! 
Látványosan megmutatkozott, hogy hiányzott a színészekből az: 
Instrukció! Meghívott vendégként játszotta az Anya szerepét, 
Bánsági Ildikó, és látszott rajta az igyekezet, de az is, hogy nem 
tud a szerepével mit kezdeni. Annyira nem illett rá a szerep, hogy
már sajnáltam, hogy így kell kínlódnia. Szélyes Imre, hát Ő sem 
volt a csúcson! Ő legalább megpróbált valamit, időnként ordibált,
időnként éppen úgy viselkedett, mint a fiai, ami miatt pár perccel 
előbb letolta őket. A visky felhígítási jelenet pedig már, enyhén 
szólva, az elmebetegség határát súrolta!
A két fiú, játszotta, amit kell, próbáltak lendíteni a darabon, de 
mintha meggondolták volna magukat előadás közben, erre az 
estére jó lesz így is...hol a gázsi? Gáspár Kata volt az egyedüli 
üde folt a darabban (szerepe szerint is), aki mit sem törődve a 
„nagyképű hülyék”-kel, tette a dolgát, mint háztartási 
alkalmazott. Főzött, mosott és ivott, ha megkérték, nem filózott 
semmin.
Lehet, hogy éppen az zavarta a színésznőt, Bánsági Ildikót, hogy 
a lányával játszott, rá figyelt és nem a szerepére?

Persze a végén restelltem magam, mert óriási tapsot kaptak!

Hát lehet, hogy velem van a baj!

Nem tudom jó szívvel ajánlani ezt a darabot, de akinek kedve 
van.......



2017. 02. 17. péntek

A férjem születésnapja,

tehát ünnepeltünk. Ünnepi ruha, ünnepi kaja, 
ünnepi ajándék:

Nahát, egy okos-telefon! 

Este az ünnep után: Ibicikém, én nem szeretném ezt az okos-telefont! 
Nem lehetne inkább a Tiéd? Hát mit csináljunk, legyen! 2017.02.27-én 
csördült meg először, de nem tudtam felvenni! Fel kellett hívni a 
Kisfiamat, és meg kellett kérdezni: hogyan kell felemelni a zöld kagylót, 
mert akárhogy dörzsölöm, nyomkodom, böködöm, nem sikerül! De 
Anya csak rá kell húzni a karikát a kagylóra! Ki hitte volna!

Vajon megtudom-e valaha, hogy ki keresett?



2017. 02. 19. vasárnap Erkel Színház

A Triptichon három egyfelvonásos Puccini opera, amelyet 
egy este játszik el az Operaház, két szünettel. 
Természetesen nem kötelező így játszani, de lehet!

Ha lehet, hát legyen így és mi nagyon örültünk, mert az 
Angelika nővért viszonylag ritkán játsszák! Így egységes az 
este: Puccini! Két dráma követi egymást, de feloldásként 
jön a Gianni Schicci! A furfangos címszereplő túljár az 
örökösök eszén, de van akivel jót tesz! Éljen a vidámság!



2017. 02. 22. szerda Pesti Színház

Egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ez a darab jó volt-e,
vagy rossz? Érdekes, komikus, vagy hülyeség az egész?



 Gyönyörű, szerelemre vágyó nők és Őket, hol vadul, hol 
szerencsétlenül ostromolják a férfiak, de mindegyik a másik
nőjét hajkurássza! Mi lesz ebből? 

Fülledt szexmámoros éjszakának kellene következnie, de 
nem jön össze! (Csak a karikatúrája!) Amit én gondolok 
erről a darabról, meg sem közelíti azt, ami a szórólapon le 
van írva!

Lehet, hogy Woody Allen darabja és/vagy a filmje még 
sziporkázik, de amit mi, Aleksandr Bargman „nagyszerű 
orosz rendező” olvasatában láthattunk, az olyan volt, 
mintha egy elfuserált Ványa bácsit láttunk volna, még annál
is lassabbra véve a „pörgős” darabot!

Volt azonban négy mellékszereplője a színpadi játéknak, 
akik, hol éjszaka kóválygó állatocskák, hol „okos” fák, hol 
kellékek, hol pedig akármik voltak! Ötletes, szép figurákat 
formáztak meg, nagyon ügyesen mozogtak, ők voltak az est 
fénypontjai.

És Kern? A mindig imádott Kern Andris, Andrást alakít  
ebben a darabban, de nem áll jól neki! Önmagának a 
kifigurázását adta elő, nekem nem tetszett!

Az is igaz, hogy az előadás szünetében tudtuk meg, hogy 24-
én lesz a bemutató, tehát, amit mi láttunk valamiféle 
„gyakorló” játék lehetett, amin a rendező még 
módosíthatott, hiszen a bemutatóig volt még két napja.

Valaki nézze meg és mondja meg nekem: Milyen volt?



2017. 02. 24. csütörtök Operaház 

Dráma a nagy francia forradalom idején! Az opera a 
vesztesek oldaláról dalol, méghozzá fájdalmasan. Ifjú hölgy 
születésnapján, fogadást tart az édesanyja a palotában, a 
lánya tiszteletére, ahová meghívást kap a költő Andrea 
Chenier. Előkelő társaság, tánc, szellemes vita a költővel 
stb., stb. Majd betörnek a bálterembe a sans-culotte-ok. 



Innentől kezdve semmi nem lesz úgy, mint régen. Az anyát 
ott helyben megölik, a szerelmeseket pedig egy kicsit 
később a forradalmárok „közvádló”-ja ítéli halálra. 

Persze azért a bál és a kivégzés között történik egy s más, 
ami szerintem pokolian jól van kitalálva, prózában is 
hatalmas drámaként lehetne játszani, színre vinni. 
Léleképítő és romboló a szereplők története. Hogy 
befolyásolja egy-egy ember életét a történelem. Hogyan lesz
egy szolgából az események hatására főnök, vezető, gonosz, 
bosszúálló, majd mindent megbánó, meggyötört ember. És 
hogyan történik meg az, hogy a jóindulatú fordulat nem 
képes érvényesülni az őrült, ölni vágyó, történelmi 
események hatására, megbolondult tömegeken!

Nem láttam túl sokszor ezt az operát, de az utóbbi időben 
kétszer is egymás után és megszerettem, rájöttem, hogy ez 
az opera rendkívüli mű! Ezen a legutóbbi előadáson Gérard 
második felvonásbeli áriájába szerettem bele! Nem tudom 
olyan szépen megfogalmazni, mint ahogyan szeretném, 
mint amit ez az ária megérdemelne! Ez az ária komplett 
mű, önálló dráma! Zenéjében, szövegében, tartalmában, az 
emberi lélek fejlődésének olyan remekműve, amit ritkán 
hallani ennyire sűrítetten is gyönyörűnek! (Fordítás: 
Karczag Márton munkája) Ha már erről a szereplőről van 
szó, akkor muszáj az alakot megformáló Kálmándy Mihályt 
megemlítenem, aki olyan átéléssel alakítja e szolgálóból lett
forradalmárt, hogy olyan hatással tudott rám lenni, mint 
amit ide leírtam! Szerintem nagyon nagy dolog, énekelni és 
olyan színészi teljesítményt nyújtani, amit ez az ember tett, 
valóban művészi alkotást hozott létre! Vajon készült-e 
felvétel az előadásról?



2017. 02. 24. péntek Szalon

Téma: „Love Letter from New York” 

Előadó: Ildi és Zsolt 

Nagyon szép előadást, képes, filmes összeállítást 
készítettek a fiatalok. Ízelítőt kaptunk egy igazán 
fantasztikus – több vonatkozásban is – város életéről. 
Valamint egy örömteli, céltudatos utazásról. 
Köszönjük szépen!
Az első kép nem szorul magyarázatra!
A második kép pedig kifejezetten nekem készült, mert a
kedvenc festőm Modigliani, akinek két alkotása van a 
MET Múzeumban, ennek a két műnek a fotóját kaptam 
a Kislányomtól!



2017. 02. 25. szombat Örkény Színház

Helyszín Bécs, időpont 1930 körül, kispolgári dráma az 
utolsó „békeidőkből”. Nem ismertetek többet! Menjetek 
nézzétek meg az előadást!

Annyit még, hogy a fordítás Parti-Nagy Lajos munkája, a 
szöveg a kor szellemének megfelelő, de leginkább Parti-
Nagy Lajosnak megfelelően, tökéletes! Már csak a mű 
nyelvezete miatt is érdemes a darab a megtekintésre!



2017. 02. 26. vasárnap

„Zsuzsi60”

Ünnepi zenés, filmes összeállítást készített, a barátunk
születésnapjára, Szabados György.

                                     Fotó: Fodor János

Zsuzsika e helyről is gratulálok! Maradj továbbra is ilyen
szép és csinos!



Már vége is lenne a február hónapnak, de történt még
valami...

2017. 02. 26-án éjjel (hajnalban) kiosztották az Oscar-
díjat és kaptunk egyet a Mindenki című 25 perces

kisfilmünkért!

Éljen! Éljen! Gratula az alkotóknak!

A stáb képen szereplő tagjai:

Deák Kristóf író, rendező; Balázs Ádám, zeneszerző; Hais Dorottya,
Liza alakítója; Gáspárfalvi Dorka, Zsófi alakítója; Szamos Anna,

Erika néni karvezető tanárnő; Udvardy Anna, producer

Deák Kristóf, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya mellett Szamosi Zsófiát is ki 
kell emelni, aki finom gesztusokkal formálta meg a sikerre éhes, manipulatív 
tanárnőt. Csillag Manó vágó, Maly Róbert operatőr, Juristovszky Sosa 
jelmeztervező és Balázs Ádám zeneszerző nagyszerű munkájáról is meg kell 
emlékezni. Balázs az édesapja, Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét 
használta fel a film felejthetetlen befejezéséhez. A kisfilmben a Bakáts Téri 
Ének-Zenei Általános Iskola kórusa is szerepel, közéjük állt be a két 
gyerekszínész a filmben. 

A filmgyártási költség összesen 10 millió forint volt, ebből 8 millió forint 
a Huszárik Zoltán kis-játékfilmes és kísérleti filmes pályázat 2014-es 
támogatása, további 2 millió forint TAO-támogatásból és az alkotók, elsősorban
Deák Kristóf és a gyártócég, a Meteor Film hozzáadott pénzéből jött össze. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Husz%C3%A1rik_Zolt%C3%A1n


… és még!

Életének 87. évében, 2017. 02. 26-án, elhunyt Berek Kati a
Nemzet Színésze

 
                              Nagyon szerettem Őt!

     

 Köszönöm az elolvasást                             www.muzsay.hu 

http://www.muzsay.hu/

