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A nagytermi produkciókat 
szabadtéri koncert- és előadás-
sorozattal igyekszik pótolni a 
Kolozsvári Magyar Opera. A 
társulat közölte, július 23. és 
augusztus 9. között az előadá-
sokat az intézmény udvarán, a 
Szamos-parton tartják.

 » KISS JUDIT

A z élő zene hangulatát nem 
lehet csupán felvételekkel, 
vagy online közvetítésekkel 

helyettesíteni: a nagytermi előa-
dások szünetelnek ugyan, de ezek 
hiányát július 23. és augusztus 9. 
között úgynevezett szabadtéri kon-
cert- és előadássorozattal igyekszik 
pótolni a Kolozsvári Magyar Opera 
– közölte a társulat. A jelenleg ér-
vényes rendelkezések értelmében 
egyelőre nem játszhatnak zárt tér-
ben, következésképpen az opera fa-
lain kívülre kényszerültek. Az opera 
a szükségállapot és a vészhelyzet 
ideje alatt YouTube-csatornáján 
tett közzé előadás-felvételeket, 
emellett a Bánk bán baritonvál-
tozatának augusztus 20-i, buda-
pesti bemutatójára készült. Június 
elején azt is bejelentette, hogy a 
korábban júniusra tervezett II. 
Székelyföldi Operahetet 2020. ok-
tóber 20–25. között szervezik meg 
Csíkszeredában. Az első zenés ko-
lozsvári utazás holnap 19 órától 
Bécs városába repíti a közönséget: 

KONCERTEKKEL, ELŐADÁSOKKAL VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT AZ ELKÖVETKEZŐ HETEKBEN A SZAMOS-PARTON A ZENÉS SZÍNHÁZ

Szabadtéren lép fel a Kolozsvári Magyar Opera

Az opera udvara átalakul előadótérré, a Szamos-parton várják az előadások a közönséget 

 » Az élő zene 
hangulatát nem 
lehet csupán fel-
vételekkel vagy 
online közvetíté-
sekkel pótolni.

a Bécsi nyár című koncert Mozart és 
Beethoven életművének napos ol-
daláról szól, a hangverseny helyszí-
néül az Erdélyi Történeti Múzeumot 
választotta az opera a jó akusztikájú 
udvar miatt. A műsor első felében 
három Mozart-dal (An Chloe, Als 
Luise die Briefe, Das Veilchen) de-
rűs előjátékként szolgál Beethoven 
op.18/3, D-dúr vonósnégyese számá-
ra. Ez utóbbi, a neves elődök és kor-
társak hatásán túl, a nyugodt felszín 
ellenére fel-felvillantja a későbbi, 
erőteljes, sorskérdéseket feszegető 
beethoveni gesztusokat. Ezt követi 

két, koloratúrákkal díszített ária – a 
drámaibb hangvételű O zittre nicht, 
mein lieber Sohn a Varázsfuvolából 
és az Il mio tesoro in tanto a Don Gi-
ovanniból. Az estet négy, párba szer-
kesztett, ilyen formában talán rit-
kán felhangzó mű zárja. Mozart két 
(valószínűleg már akkor népszerű, 
Varázsfuvolából származó) témája 
Beethoven számára is ellenállhatat-
lannak bizonyult, így született meg 
utóbbinak két, zongorára és cselló-
ra írott műve, az Ein Mädchen oder 
Weibchen témájára megalkotott 12, 
illetve a Bei Männern, welche Lie-

be fühlen duettre készült 7 variáció. 
Mindkét esetben előbb elhangzik az 
eredeti ária, majd az általa megihle-
tett változatok.

Július 25-én, szombaton és 26-án, 
vasárnap 20 órától adják elő a Mi, 
muzsikus lelkek... zenére koccintunk 
című produkciót a Kolozsvári Magyar 
Opera udvarán. Az 1920–1930-as évek 
slágereit átdolgozva adja elő Ádám 
János, Balázs Borbála, Fülöp-Gergely 
Tímea, Gergely Arnold, Jordán Éva, 
Kerekes Mária, Kis-Lukács Bernadett, 
Mányoki Mária, Nagy Szilvia Klá-
ra, Peti Tamás Ottó, Rétyi Zsombor, 
Rigmányi István, Szeibert István, 
Székely Zsejke, zenei vezető: Incze 
G. Katalin. Július 30-án, csütörtökön 
19 órától a Dalok és levelek – Robert 
Schumann-dalestet láthatja-hallhat-
ja a közönség, elhangzanak részletek 
Robert és Clara Schumann levelezé-
seiből a narrátorok előadásában. 
Augusztus 2-án, vasárnap 20 órától 
az Opera Romantica – Részletek és 
áriák nagy olasz romantikus és veris-
ta operákból című produkció várja 
a nagyérdeműt szintén a Kolozsvári 
Magyar Opera udvarán. Előadják: 
Egyed Apollónia, Barabás Zsuzsa, 
Fülöp-Gergely Tímea, Balázs Bor-
bála, Veress Orsolya, Bardon Tony, 
Balla Sándor, Szilágyi János, Fodre 
Attila, rendezte Gombár Annamária. 
Augusztus 6-án, csütörtökön a Tánc 
a „dobozon” kívül – kortárs táncelőa-
dás szerepel a műsorban, augusztus 
8-án és 9-én pedig operettgála. Rész-
letek a Kolozsvári Magyar Opera hon-
lapján találhatóak.
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Minőségi humorral 
legyőzni a vírusfrászt

Valahol az idők során félreértelmezték őseink a le-
küzdendő Rossz bajvívásra hívásának módozatát, az 
egyenes megszólítást, s a bátorításból tiltó óvás lett: 
a „ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik”, ami 
félelemmel teli fi gyelmeztetés. Holott már az előem-
ber érezte, könnyebben tudja legyőzni a bölényt, ha 
előbb barlangja falára rajzolgatja, közben alaposan 
végiggondolva a szembesülés taktikáját. A későbbi-
ekben aztán, a szeretet fi lozófi ájának általánossá vá-
lása során, ugyanez a megközelítés váltott át az „Isten 
nevét hiába ne vegyed!” parancsra. Azaz ne károm-
lásban, szitkokban vagy átokban fenyegetőzz azzal, 
akiről tudod, hogy melletted áll, hanem amikor taná-
csát, segítségét kérnéd, vagy egyszerűen csak szerető 
szavaira vágysz, akkor szólítsd meg. Most pedig, ami-
kor jó száz esztendő után ismét járvány szállta meg 
a világot, fi gyelemre méltó, sőt csodával határos kul-
turális esemény történt éppen a mi közelünkben: De-
mény Péter írót paródiaírásra ihlette a kényszerbezárt-
ság, Könczey Elemér grafi kust, karikaturistát, lapunk 
munkatársát karikatúrákra, az Ábel Kiadót pedig a két 
alkotó közös kötetének a lehető leggyorsabb megje-
lentetésére. Máris piacon a könyv, bár még javában 
karanténközeli állapotban élünk, sőt – állítólag – egy 
még súlyosabb hullám közeleg. Igen, erre a 21. szá-
zadhoz méltó gyors kiadói lépésre használtam a cso-
dával határos minősítést. Milyen jó, hogy ezúttal ma-
gával a könyvvel foglalkozhat az olvasó, nem terelik el 
fi gyelmét folyton a szokásos epés megjegyzések, hogy 
ki emlékszik helyesen és ki helytelenül, ki beszél félre, 
jobbra vagy balra, és ki képzeli magát földre szállt an-
gyalnak, holott a falra festett ördög.

Demény Péter nem félt a vírusördögöt a falra festeni, 
épp ellenkezőleg: a barlangban élő emberhez hasonló-
an nagyon is bátran kihívta a harcra, ráadásul a lehető 
legnagyobb nyilvánosságot, a „frászbukot” véve igény-
be. Az Utószóban elmondja, hogy a március 11-i, első 
kényszerű otthonmaradást követően három nap múlva, 
14-én írta az első négy paródiát. „Először csak a víru-
son akartam bosszút állni a magam módján, később 
már kötetben is gondolkodni kezdtem (ezt is az olvasók 
kérték, bár én se húzódoztam), s az Ábel Kiadó kész-
ségesen fogadta ötletemet, akárcsak Könczey Elemér, 
akinek a világa talál ezeknek a paródiáknak a hangula-
tához. A gonosz vírus megszelídült, irányított, szimbó-
lumai, a korona, a maszk, a karantén pontokként mű-
ködtek.(…) Nem akarok álszerénykedni, hiszen magam 
is azt hiszem, hogy több sikerült jól, mint rosszul, és a 
szellem is a Karinthyé, a Bajoré vagy a Mark Crické, aki 
recepteket írt nagy írók nevében, olyanokéban, mint 
Jane Austen, Kafka, Chandler és mások. A facebookos 
anyagot a szerkesztők segítségével megszűrtem, és 
remélhetőleg csak a legjobbakat hagytuk meg” – írja. 
Az olvasó pedig azonnal vissza is igazolja a szerző leg-
jobbakkal kapcsolatos feltételezését, ugyanis képte-
lenség volna a Balassitól a kortársakig terjedő magyar, 
illetve a Dantétól ugyancsak máig érő világirodalmi 
alkotók paródiái közül bár egy csokornyit kiválasztva 
azt mondani: ezek a legjobbak. A paródiahangulat-
nál maradva inkább csak annyi mondható: a vírussal 
ellentétben, amivel kapcsolatban ugyan azt mondják 
sokan, hogy senkit nem kímél, amíg sokkal többen 
élünk, mint ahányan sajnálatos módon – állítólag – a 
vírus miatt eltávoztak, addig nincs baj. A Demény-paró-
diáknak viszont mindegyike telitalálat olyannyira, hogy 
a Siker máris saját tarisznyájába gyűjtötte be, és büsz-
kélkedik is velük egyfolytában. Más szóval: a Demény 
Péter, Könczey Elemér és Ábel Kiadó Korona-változatok 
című kötete bizonyság arra, hogy minőségi humorral si-
kerül legyőzni a vírusfrászt.

MOLNÁR
JUDIT

KÖNYVESPOLC




