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Sokszínű, de az anyagi gondok miatt nehéz időszakot él át a Kolozsvári Magyar Opera

Jazzoperett a tervezhetetlen évad zárásaként

Nagyon gazdag, színes, ugyan-
akkor nehéz és számos eset-
ben tervezhetetlen évadot 

zár a Kolozsvári Magyar Opera, 
mely utolsó produkcióként Ábra-
hám Pál Viktória című operettjé-
nek eredeti verzióját viszi színre. 
„A teljes arculatunkat megmutat-
tuk” – értékelte a hamarosan lezá-
ruló évadot a tegnapi sajtótájékoz-
tatón Szép Gyula igazgató, hiszen 
mint mondta, az első magyar operá-
tól – az 1822-ben írt Béla futásától – 
a nemrég bemutatott utolsóig, a Bú-
bocskáig számos és különböző mű-
fajú produkciót játszottak. A hagyo-
mányos és magyar, illetve nemze-
ti operák mellett balett- és gyerek-
előadást is láthatott a kincses vá-
rosi közönség.

„Harminc éve veszek részt az 
opera vezetésében, az évadterve-
zésben, de még ilyen tervezhetet-
len évadot nem éltem meg” – muta-
tott rá az árnyoldalakra is az intéz-
ményvezető. Emlékeztetett, hogy 
a költségvetés kedvezőtlen alaku-
lása miatt ki kellett venni a terve-
zett előadások közül a Fekete Pé-
tert, és az Otellót is elhalasztották. 
„Ilyen rossz helyzetben még nem 
voltunk” – fogalmazott Szép Gyu-
la, aki szerint az előadásokra szánt 
pénz év végéig elfogyott, így ősztől 
sem számíthatnak jobb időszakra. 
Az új évadról egyelőre annyit tud-
nak, hogy október 4-én bemutatják 
a már többször elhalasztott Otel-
lót, erre már megvan a pénz. „Nem 
tudom, hogy mit fogunk csinálni, a 
költségvetés akkor elég, ha nem csi-
nálunk egyetlen előadást sem. A bé-

rek jócskáknak mondhatók, de be-
zárhatjuk az operát” – vetítette elő 
a szomorú jövőt az igazgató.

Viktória – vissza az eredetihez

Az idei évad utolsó bemutatója Áb-
rahám Pál Viktória című operettje, 
melyet két szereposztásban, szom-
baton, illetve vasárnap láthat a kö-
zönség. A művet már harminc év-
vel ezelőtt is színre vitték Kolozs-
váron, és nem kis sikernek örven-
dett, most azonban teljesen más 
előadásra számíthat a nagyérdemű, 
Bori Tamás rendező ugyanis az ere-
deti szövegkönyvet vette a produk-
ció alapjául.

Nehéz próbafolyamaton vannak 
túl, ismerte el a rendező, aki pár éve 
a nagy sikerű Cigányszerelem című 
előadást vitte színre a kincses vá-
rosban. „Mi is a bőrünkön tapasz-
taltuk az anyagi nehézségeket, 
hogy mi tud és mi nem tud létrejön-
ni” – fogalmazott. Míg a Cigánysze-
relem a budapesti operettszínház-
zal közös produkció volt, így meg-
volt az alap, a díszlet és a jelmezek, 
a Viktóriához minden Kolozsváron 
készült. Bori Tamás szerint a leg-
nagyobb kihívást a dalok népsze-
rűsége jelentette, emiatt a művet az 
idők során számtalanszor átírták, 
így már maga a szerző sem ismerne 
rá. Ezért a kolozsvári produkcióhoz 
az eredeti szövegkönyvet válasz-
tották, az 1930-ban bemutatott ope-
rett ugyanis a humoros, vidám dal-
betéteken túl kissé szomorkás da-
rab, mely az első világháború utáni 
állapotokat, a szibériai fogságot is 

bemutatja. A szovjet lágerekben ját-
szódó első felvonást a harminc éve 
bemutatott kolozsvári előadásból 
az akkori oroszbarát politikai hely-
zet miatt teljesen ki kellett vágni.

Fiatalokat is megszólítanának

A próbafolyamat másik nehézsé-
gét az jelentette, hogy bár Ábrahám 
Pál zseniális zenét írt, de a hang-
szerelés sok kívánnivalót hagy ma-
ga után, ezért korábban sokan át-
hangszerelték, így nem kis munka 
volt megtalálni és összeegyeztetni 
a különböző partitúrákat. Kulcsár 
Szabolcs karmester elmondta, há-
rom verzióból kellett egy megfelelőt 
csinálni, melyből kiviláglik a 20-as 
évek szalonjainak zenéje, hangula-

ta. Bori Tamás rámutatott, ez már a 
swing, jazz és ragtime kora, a mű 
leginkább jazzoperettnek nevezhe-
tő, melyhez Gulyás Anna koreográ-
fus a revü világát is hozzárendel-
te. Az eredeti szövegkönyv haszná-
lata mellett fontos szempont a kor-
hűség, a történelmi hitelesség is, 
ami Ledenják Andrea jelmezeiben, 
a megjelenő fegyvereknél is tetten 
érhető. Az előadás nem titkolt cél-
ja, hogy az opera, operett hagyomá-
nyos közönsége mellett megpróbál-
ja a fiatalabb korosztályt is megszó-
lítani, mondta a rendező, ezzel in-
dokolva az eredeti darab humoros 
operettelemeken túli, keserédes, 
sírva nevetős hangulatához való 
visszatérést. Kifejtette, az előadás 
kísérlet arra, hogy a táncos jelene-

teknél nevessen a néző, ugyanak-
kor megérezze a mű keserédes ízét, 
a gazdasági világválság szomor-
kás, magunkon nevetős hangula-
tát. „Tempója, pimaszsága és humo-
ra mellett a történet szép és fájdal-
mas elégia mindenféle háború ér-
telmetlenségéről” – összegzett Bo-
ri Tamás. Az előadásban Barkóczi 
László magyarországi vendégmű-
vész, valamint Szabó Levente játsz-
sza a főszerepet, míg Viktória sze-
repében Barabás Zsuzsa, Fülöp Tí-
mea és Egyed Apollónia látható. A 
két szereposztásban készült pro-
dukciót szombaton és vasárnap 18 
órától tekintheti meg a kolozsvári 
közönség.

PaP Melinda

A marosvásárhelyi színitanoda 
diákjai kezdeményezték két év-
vel ezelőtt azt a találkozót, ame-
lyen a Kárpát-medence egyete-
mein színészmesterséget magyar 
nyelven tanuló diákok találkoz-
nak. Nemcsak ismerkedést, talál-
kozást, hanem együttdolgozást, 
közös műhelymunkákat is jelent 
a Maszidi, a Magyar Színházi Di-
áktalálkozó.

A találkozó ötlete Gaál Attila 
Csaba fejéből pattant ki két évvel 
ezelőtt, a már Veszprémben dolgo-
zó színművész akkor még a Köte-
les utcai egyetem színésztanonca 
volt, és úgy érezte, nagyon gyenge 
a kapcsolatuk a többi egyetemmel, 
a máshol, de ugyancsak magyarul 
színésznek tanuló diáksággal. Ő 
pedig kíváncsi a többiekre, és el-
határozta, hogy tenni is fog érte. 
Ötlete az egyetem vezetőségének 
is tetszett, így szervezték meg két 
évvel ezelőtt az első diáktalálko-
zót. „Azt gondoltam, ha együtt dol-
gozunk, kialakulnak kapcsolatok, 
amelyeknek amellett, hogy megis-
merjük egymás munkamódszere-
it, egyéb hozadéka is lehet. Lett is: 
innen ment valaki Újvidékre ren-

dezni, meg Budapestről is jöttek 
ide rendezni” – fogalmazott az öt-
letgazda, aki két évvel ezelőtt di-

áktársaival szervezte meg a talál-
kozót, ezúttal meg a jelenlegi diá-
koknak adja át szervezési tapasz-

talatát. A második találkozó hét-
főn már elkezdődött, és egészen 
vasárnapig tart: összesen negy-

venöt színészhallgató vesz részt 
műhelymunkákban. Az újvidé-
ki, budapesti, kaposvári, kolozs-
vári és marosvásárhelyi diákok 
öt különböző csoportban dolgoz-
nak egész héten, a workshopot a 
különböző egyetemek tanárai ve-
zetik: Forgács Péter a budapesti 
Színház- és Filmművészeti Egye-
temről, Uray Péter a Kaposvári 
Egyetemről, Hernyák György és 
Táborosi Margaréta az Újvidéki 
Művészeti Akadémiáról, Szilágyi-
Palkó Csaba, a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Szín-
ház és Televízió Karáról, míg a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
temet Sebestyén Aba képviseli.

A műhelymunkán kívül szabad-
idős foglalkozások, összejövetelek, 
koncertek is szerepelnek a prog-
ramban, amelyek szintén a kapcso-
latépítés jegyében zajlanak. A diá-
kok munkájának eredményét  va-
sárnap este meg is lehet tekinteni 
a Stúdió Színházban, ahol 18 órá-
tól láthatja a közönség, hogy ki mit 
gondolt, mit ad elő a hatalom tema-
tikájában.

 
SzáSz CS. eMeSe

Marosvásárhelyen találkoznak a magyar nyelven tanuló színis hallgatók 

Jazzoperettet visz színpadra az évad utolsó előadá-

saként a Kolozsvári Magyar Opera. A Viktória erede-

ti verziójának érdekessége, hogy humora mellett  fáj-

dalmas elégia a háború értelmetlenségéről. Az intéz-

mény nehéz anyagi helyzete a próbafolyamatra is rá-

nyomta a bélyegét.

Gaál Attila Csaba (balra) az ötletgazdája a Vásárhelyen ezekben a napokban zajló Magyar Színházi Diáktalálkozónak 

Elégikus operett. A szovjet lágerekben is játszódó történet bemutatójával zárja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera

Fotó: haáz vinCe

Fotó: kolozSvári Magyar oPera




