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Mozart életútját vitte színre a magyar operában az Apáczai Csere János Elméleti Líceum vegyes kara 

Szabadságélmény a kolozsvári színpadon

Wolfgang Amadeus Mozart Ze-
ne, az vagyok én! című művé-
nek szövegrészlete alapján 

„tévedés zene nélkül az élet” – kedd 
este pedig a Kolozsvári Magyar Ope-
rában bebizonyosodott, hogy az Apá-
czai Csere János Elméleti Líceum ve-
gyes kara számára színjátszás nél-
kül lenne tévedés az élet. Ugyan-
is színpadra született, tehetséges, 
több mint fél éve – a rendező szerint 
– emberfeletti munkát végző diákok 
mutatták be a felvidéki származá-
sú Lévay Szilveszter és a cseh szár-
mazású Michael Kunze Mozart! cí-
mű darabját. „Nekem egy célom volt, 
amikor elkezdtük a munkát: hogy 
azok, akik színpadra állnak, érezzék 
magukat szabadnak, merjék azt gon-

dolni a saját maguk, illetve a megfor-
mált karakter viszonylatában, hogy 
az önazonos. Tudják felvállalni azt, 
amit gondolnak a világról, önmaguk-
ról és saját helyzetükről a világban. 
Hiszen Mozart figurája is mintha azt 
súgná nekünk, hogy ha van egy ál-
munk, célunk, szenvedélyünk, ami-
ben hiszünk, akkor azt vigyük vé-
gig, és éljük meg az elejétől a végéig” 
– mondta el a Krónika megkeresésé-
re Lovassy Cseh Tamás, a musical 
rendezője. Hozzátette, reméli, hogy 
azok az emberek, akik részt vettek a 
projektben megérezték ezt a szabad-
ságélményt vagy azt a fajta önfeledt-
séget, amit nagyon sokszor nincs al-
kalmuk átélni a mindennapokban. Ez 
bizonyára sikerült, hiszen még a kö-

zönség soraiból is érezhető volt, hogy 
a diákok felszabadultan játszanak, 
kizárják a külvilágot, és beleélik ma-
gukat a szerepükbe.

A darab az osztrák zeneszerző 
életútját mutatta be, a gyermekkor-
tól élete utolsó pillanatáig, a maga 
vívódásaival és művészethez való 
viszonyulásával. Nyomon követhet-
tük Mozart tehetségének kibontako-
zását, néhány embert vonzó és telt 
házas estjeit, apjával való viszályos 
kapcsolatát, szerelmi életét és a leg-
több részben a zene iránti szenvedé-
lyét. Filep Gergő főszereplő számá-
ra épp ez a hatalmas szenvedély el-
játszása jelentette a legnagyobb ki-
hívást, valamint a színdarab végén 
kialakuló őrület igényelt több mun-
kát. „Úgy érzem, hogy a premieren 
sikerült először megvalósítani azt, 
amit szerettem volna. A próbákon 
sosem jön úgy össze, mint az elő-
adáson. Az utóbbin több az izgalom, 
feszültség, figyelem: ezért általában 
minden jobban sikerül” – tette hoz-
zá a világhírű zeneszerzőt alakító 
Filep Gergő.

A Mozart-életút hiteles színrevi-
telével kapcsolatban Lovassy Cseh 
Tamás úgy fogalmazott, adott volt 

egy zenei anyag, egy szövegkönyv, 
amely megkívánt bizonyos techni-
kai feltételeket, például az élő zenét, 
amire nekik nem volt lehetőségük. 
Következésképpen az összes nehe-
zebben előadható részt megpróbál-
ták prózásítani, és a prózai részeket 
mélyíteni, hogy ellene játszanak an-
nak, amit a musical jelent, és megta-
lálják azokat a figurákat, amelyeket 
talán a zene elfed. „A musical műfaj 
nem mindig engedi meg, hogy mély-
ségeiben és árnyalataiban ábrázol-
junk embereket. Mi a prózai részek-
nél zenekar hiányában arra töreked-
tünk, hogy megpróbáljuk ezeket a fi-
gurákat kihozni a közönség felé, mé-
lyíteni. Olyan figurákat szerettünk 
volna látni a színpadon, akik való-
di problémákkal küszködnek, vala-
mint valódi kapcsolatok vannak kö-
zöttük, és csak akkor kezdenek el 
énekelni, amikor a beszélt szöveg 
már nem elég” – fogalmazott a ren-
dező. Kifejtette, erről van egy szín-
házelméleti gondolat is, miszerint 
az ember akkor kezd el színpadon 
énekelni, amikor a beszélt szöveg, a 
próza már kevésnek bizonyul. Az al-
kotóknak minden alkalommal sike-
rült megtalálniuk azt a határt, ami-

kor beszédből dalba kellett váltani-
uk. Ennek eredményeként több mint 
35 zenei megszólalást fedezhettek 
fel a nézők, szólók, duettek és a tel-
jes kórus közreműködését igénylő 
zeneművek formájában.

Lovassy Cseh Tamás szerint nem 
szabad elfelejteni, hogy akik szín-
padra álltak, nem színészek, ha-
nem iskolába járó kamaszok, akik-
nek vannak bizonyos kötelezettsé-
geik, mint például a félévi dolgoza-
tok vagy az érettségi. „Egy ilyen pro-
jekt esetében talán az egyik leg-
nehezebb feladat összehangolni a 
színházi munkát az iskolai felada-
tokkal úgy, hogy az előbbi ne menjen 
az utóbbi rovására” – vélte a rende-
ző. Kifejtette, a tavalyi produkció óta 
elképesztően sokat fejlődtek a diá-
kok, ezúttal már sokkal szabadab-
ban játszottak. A kolozsvári líceum 
ötödik produkciójában Szabadi Il-
dikó zenei vezetőként szerepelt, Ja-
kab Melinda koreográfusként mű-
ködött közre, Gábor Zsófia az elő-
adás díszletét és jelmezeit jegyezte, 
míg Kiss Tünde dramaturgként vett 
részt a projektben.

Bede Laura

Gasztronómia, szabadtéri sport és kultúra az első borszéki bográcsosfesztiválon

Telt ház előtt mutatta be Mozart! című musicaljét a 

kincses városbeli Apáczai Csere János Elméleti Líce-

um vegyes kara kedd este a Kolozsvári Magyar Operá-

ban. Lovassy Cseh Tamás rendező a nagy sikerű pro-

dukció után beszélt lapunknak a próbafolyamatról, a 

kitűzött és megvalósított célokról.

Számos gasztronómiai, kulturális 
és sportrendezvénnyel várják az 
érdeklődőket az első alkalommal, 
július 13–15. között rendezendő 
Borszéki Bográcsfeszten. A fesz-
tivált igazi multikulturalitás jel-
lemzi, hiszen a magyar és román 
szakácsokon, fellépőkön, sporto-
lókon kívül több más nemzetisé-
gű résztvevő is jelen lesz az ese-
ményen – jelentették be a szer-
vezők tegnap, a csíkszeredai me-
gyeházán tartott sajtótájékozta-
tón. Dan Burlac, a rendezvény 
egyik szervezője, a Secvențe Kul-
turális Egyesület elnöke elmond-
ta, nagyon szeretik Borszék üdü-
lővárost, láttak benne potenciált, 
és ezért esett erre a helyszínre a 
választásuk. Hozzátette, a telepü-
lés egyik előnye az etnikai sokszí-
nűsége, ez pedig jól igazodik a ren-
dezvény multikulturális jellegé-
hez. A rendezvénynek három alap-
pillére van: a gasztronómia, a sza-
badtéri sport és a kultúra.
Pădurean Sándor társszervező, a 
Papă la Sanyi étterem tulajdonosa 

a gasztronómiai programok kap-
csán kiemelte, a szombati főző-
versenyre igyekeztek minél több 
nemzetiségű szakácsot meghív-
ni, így többek között magyarok, 
románok, tatárok, szászok, ör-
mények mutathatják meg főző-sü-
tő tudásukat. A fesztivál résztve-
vői pedig ingyenesen kóstolhatják 
meg a készített ételkülönlegessé-
geket. Vasárnap az amatőrök fő-
zőversenyét tartják, amelyre bár-
ki jelentkezhet, a nevezési díj 150 
lej. A kulturális programok kon-
certekből, fotókiállításból, filmve-
títésekből, és különböző kreatív 
műhelyekből állnak. A szabadtéri 
sportokat is népszerűsíteni kíván-
ják a fesztiválon.
Keresztes Emil, a gyergyószent-
miklósi hegyimentő-szolgálat ve-
zetője ismertette a sporttevékeny-
ségekkel kapcsolatos tudnivaló-
kat. Kifejtette, a fesztivál mindhá-
rom napján reggel nyolc órától ke-
rékpártúra indul hat kilométeres 
szakaszon. Szombaton hegyi te-
repfutó versenyre nevezhetnek az 

érdeklődők 10,3 kilométeres sza-
kaszra reggel 8 óra és 9.30 óra kö-
zött. Továbbá szabadtéri sportok-
ról szóló Outdoor konferenciát is 
szerveznek, amelyre meghívtak 
neves sportolókat, mint Tiberiu 
Ușeriut, Novák Károly Eduárdot, 
Toma Coconeát, Török Zsoltot, 
valamint Avram Iancut.
A péntektől vasárnapig zajló bog-
rácsfesztivál programját a FestivApp 
okostelefonos alkalmazásról is lehet 
követni, letöltés után, akár offline 
is működik. A rendezvényre a be-
lépés ingyenes, továbbá a sípályá-
nál szintén ingyenes sátortábort 
biztosítanak. A fesztivál idején a 
kényeztetésre vágyók a fesztivál 
wellnessrészlegén lazíthatnak, ahol 
csontkovácsolás, jóga, akupunk-
túra, svéd- és gyógymasszázs 
várja őket. Az érdeklődök a rész-
letes programot és egyéb informá-
ciókat https://www.facebook.com/
CeaunBorsecFestival oldalon ta-
lálhatják.

BaraBás HajnaL

Koprodukció. Filep Gergő főszereplő (jobbra) számára az jelentette a legnagyobb kihívást a produkció során, hogy eljátssza Mozart zene iránti hatalmas szenvedélyét

Fotók: pusztán vioLa

A fesztivál résztvevői ingyenesen kóstolhatják meg az ételkülönlegességeket

Fotó: papa La sanyi




