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 » KISS JUDIT

A kétszáz éves intézményes zeneok-
tatást ünnepli A krónikás című, 

Selmeczi György által írt vígopera, 
amelynek ősbemutatóját vasárnap 18 
órától tekintheti meg a Kolozsvári Ma-
gyar Opera közönsége. A krónikás szö-
vegét Szőcs Margit meseciklusa alapján 
Egyed Emese, Laczkó V. Róbert és Sel-
meczi György írta. A produkcióban köz-

reműködik a Kolozsvári Magyar Opera 
ének-, balett- és zenekara, valamint a 
Sigismund Toduță Zenei Főgimnázi-
um gyermekkara és zenekara – közöl-
te a társulat. A kétfelvonásos vígopera 
meghatározatlan történeti korokban 
játszódik Kolozsváron és környékén, a 
kincses város és Erdély történetére, le-
gendáriumára támaszkodó cselekmény 
a fantasy műfajokhoz sorolja a művet. 
A történet kiindulópontja szerint Ko-

lozsvár népe nem ismeri a zenét, ének 
és zene nélkül éli az életét, ezen hivatott 
segíteni a menekültek kisebb csoportja, 
akik egy bizonyos Huba testvér vezeté-
sével szöknek meg Déváról, a várépítő 
nagyúr zsarnoksága elől, és a kolozs-
vári bírót kérik, hogy fogadja be őket 
a város. A menedékért cserébe énekre, 
zenére tanítják a kolozsváriakat, még-
pedig a szépséges Ilona vezetésével, 
akire szemet vetett a dévai zsarnok, 
ezért a többiekkel együtt maga is szök-
ni kényszerült. Az egész város a zene-
tanulás lázában ég, a farsangi álarcos-
bálon már gyermek és felnőtt egyaránt 
számot adhat a tanultakról. Ám éppen 
a bálról rabolják el Ilonát a nagyúr zsol-
dosai. A kolozsvári gyerekek ocsúdnak 
leghamarabb: már a bál éjszakáján 
kiszöknek a városból, az emberrablók 
után vetik magukat a rengeteg erdőbe, 
ahol a martalócok egy barlangban őr-
zik Ilonát. A gyerekek azonban ötletes 
cselekkel ártalmatlanná teszik őket, s 
már-már kiszabadítanák Ilonát, amikor 
megjelenik a félelmetes Kőzúzó Kúnó, a 
dévai nagyúr. Eltiporná a gyermekcsa-
patot, de megérkezik a felmentő sereg, 
a dévai árvák csapata, élükön Huba 
testvér és maga a Krónikás. Parittyák 

sokasága szegeződik Kúnóra, aki meg-
adja magát. A győzelmet, az ének, 
a muzsika hatalmát ünnepli a város 
apraja-nagyja Kolozsvár főterén. Az is-
mertetőben az olvasható, hogy az opera 
zenéje tág stiláris kört ír le. A szerző a 
játékosság szellemében rendre új mo-
tivikát kínál, melyben a reménybeli 
közönség ráismerhet korábbi vígoperai 
élményeinek toposzaira. A mű stiláris 
végpontjai messze esnek egymástól: az 
opera, a daljáték, olykor a musical mű-
faji jellemzői is megjelennek, a bonyo-
lult vokális és hangszeres struktúráktól 
el egészen a dal műfajának egyszerűbb, 
közvetlen intonációjáig, sőt feltűnik az 
énekbeszéd műfaja is puszta ritmus-
kombinációk kíséretével. Selmeczi 
György korábbi operáihoz hasonlóan 
a mű hangzó anyagát ezúttal is a dal-
lamos-harmonikus-tonális-modális 
hangvétel és egy tágas magyar népze-
nei háttér jellemzi. A szerző vendég-
szövegeket is beépített a librettóba, 
többek között László Noémi és Tompa 
Gábor verseit. A kompozíción túl a mű 
szokatlanul tág teret nyit gyerekek és 
felnőtt művészek zenei és színpadi 
együttműködésének, a jókedvű közös 
munkának.

Vígopera készült az intézményes magyar zeneoktatás bicentenáriumára

 » A kétfelvo-
násos vígopera 
meghatározatlan 
történeti korok-
ban játszódik 
Kolozsváron és 
környékén.

A krónikás című előadásban fellépő kolozsvári zeneiskolások és Kállay-Molnár Tünde aligazgató

Színházi előadásokkal, 
irodalmi estekkel, koncertek-
kel, gyerekprogramokkal, és 
persze a magyar könyvkiadók 
legújabb termésével várja az 
érdeklődőket a 25. Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásár. 
A holnap reggel kezdődő köny-
ves szemle 45 önálló standon 
mintegy 15 ezer címet kínál 
a látogatóknak, de már ma 
este színházi előadást láthat a 
nagyérdemű. 

 » SZÁSZ CS. EMESE

H ivatalosan holnap reggel 10 
órakor nyitja meg kapuit az 
immár 25. alkalommal szer-

vezett Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár, de már ma este 
elkezdődik a kultúrkavalkád: Dar-
vasi László Karády zárkája című 
monodrámáját lehet megtekinteni 
a Gyulai Várszínház előadásában a 
szemle nulladik napján a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház nagyter-
mében.

Tánccal és zenével nyílik a 
könyvvásár
A hivatalos megnyitót a Navarra 
Dance tánccsoport A könyv bű-
völetében című performansszal 
igyekszik emlékezetessé tenni a 
színház előtti téren, utána bir-
tokukba is vehetik a látogatók a 
nemzeti színház előcsarnokában 
tartott vásárt. Idén is mondhat-
ni könyvtengerré válik a díszes 
előcsarnok: Káli Király István 
főszervező szerint 45 önálló stan-

HOLNAP MEGNYITJA KAPUIT A KÖZÖNSÉGET VASÁRNAPIG VÁRÓ 25. MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR

Könyvek, írók, olvasók találkozási pontja

A magyar könyvkiadás legújabb termésével várja az érdeklődőket a könyves szemle

 »  A kiemelt 
programok mel-
lett még számos 
lehetőségük 
lesz a látogatók-
nak arra, hogy 
írókkal, költőkkel 
találkozzanak.

don mintegy 15 ezer címet sikerül 
elhozni a látogatóknak, köztük ter-
mészetesen a magyar könyvkiadók   
legfrissebb termését, számos köte-
tet a szerzők jelenlétében Marosvá-
sárhelyen mutatnak be először.

Már holnap koncertre is várják 
a kicsiket: 10.15-től Balázs Imre 
József Kirándulás a felhőben című 
verses gyermekkoncertje szerepel 
a programban. Holnap este is kon-
certre számíthat a nagyérdemű, 
nem is akármilyenre, az idén 60 
éves Kovács András Ferenc Árdéli 
szép tánc című kötetének versei a 
Sebő Együttes előadásában csen-
dülnek fel, maga az ünnepelt, 
a Kossuth-díjas költő is közre-
működik az ünnepi előadásban. 
A Sebő együttes háromszor is fel-

lép a napokban: pénteken 11 órától 
a gyerekeket várják a Nyárádszere-
dai Művelődési Ház nagytermébe a 
Maros hídja leszakad címmel meg-
hirdetett koncertjükre. Ugyanezt 
a gyerekkoncertet ismétlik meg a 
marosvásárhelyi nemzeti színház-
ban szombaton délelőtt.

Pénteken két jeles programnak 
örvendhetnek az irodalom szerel-
mesei: a színház nagytermében 
18 órától Prózaajándék Vásárhely-
nek címmel irodalmi est kezdődik, 
amelynek meghívottja Darvasi Lász-
ló, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Né-
meth Gábor és Vida Gábor, mode-
rál Gáspárik Attila és Szegő János. 
A könyves szemle második napjá-
nak méltó lezárása 20 órától Bog-
dán Zsolt Ady-estje a kisteremben.

Hétvégén is vásár és kultúra
Érdekes kezdeményezéssel rukkol-
nak elő szombaton reggel 10 órától 
a vásár látogatói számára: Gyéresi 
Júlia színművésznő olvassa fel Ady 
Endre összes versét. A könyvvásár 
látogatói számára már megszokott, 
hogy szombaton délelőtt a kisgye-
rekeké a színház nagyterme, ahol 
ezúttal a Sebő Együttes zenél nekik 
11 órától. Közben a felnőtteket iro-
dalmi matinéra várja Darvasi Lász-
ló, Grecsó Krisztián, Németh Gábor, 
valamint Szegő János.

Szombat este két bravúros színész, 
Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter 
főszereplésével láthatja a közönség 
Marie Jones Kövek a zsebben című 
darabját a nagyteremben. A Kövek a 
zsebben egy forgatás kulisszái mögé 
kalauzolja nézőjét: egy amerikai 
fi lm készítésének kellős közepébe 
Írországban. A fergeteges folytatást 
a két főszereplő, esetünkben két 
statiszta biztosítja, akik úgy mesé-
lik el a történetet, hogy a forgatáson 
megforduló összes karaktert maguk 
keltik életre. Míg régebben szombat 
este zárult a könyvvásár, és vasárnap 
csomagoltak a könyvkiadók, évek 
óta immár vasárnap is tart a szemle: 
délelőtt 11 órától Kovács András Fe-
renc Jack Cole dalai című megzenésí-
tett poémáját adja elő Fazekas Ernő, 
Márton Lóránt és Nagy Csongor. 
A kiemelt programok mellett még 
számos lehetőségük lesz a látogatók-
nak arra, hogy írókkal, költőkkel ta-
lálkozzanak, könyvekről beszélges-
senek, illetve  ritkaságszámba menő 
kulturális élményekben legyen ré-
szük. Egész napos gyerekprogramok 
is várják a kicsiket, mert a vásáron 
minden évben azzal is próbálkoznak 
a szervezők, hogy felneveljék a jövő 
olvasó generációját.
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