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APRÓHIRDETÉS 

Vágásra és továbbtartásra alkal-
mas nagytestû libák 2500 Ft / db,
valamint pecsenyekacsák 1700 Ft / db
áron eladók. Szállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20-94-75-372

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, hevederzár, ajtórács, napel-
lenzô, tetôjavítás, mûanyag ajtó, ab-
lak.  Tel.: 302-5902, 

06-30/547-5060 – 13822

Festést, mázolást, tapétázást, hideg-
burkolást, parkettázást, teljes körû
lakásfelújítást vállalunk. 
Két-Tóth Bt.      Tel/fax.: 220-2849,

06-30/9754-830 – 12147 

Redôny javítás-készítés, gurtnicsere,
szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa.
Tel.: 06-30/212-9919

Konyhabútor-készítés méretre,
munkalapcsere, lapra szerelt búto-
rok összeszerelése, bútorátalakítás,
ingyenes felmérés.
Tel.: 06-30/354-6767, 06-1/220-2849

Lakatosmunkák. 
Tel.: 06-20/512-6123

Búbos kemence, cserépkályha, tégla-
kályha, kandalló tervezése és építése.
Tel.: (36)30/312-3128.

Gépírást, szövegszerkesztést
vállalok, diktálásra is. Tel.: 06-30/354-
4346, 06-1/331-5088.

Duguláselhárítás.
Tel.: 06-1/212-7035; 06-20/939-2872.

Villanyszerelés.
Tel.: 06-70/631-5648.

LAKÁS-TELEK

Hagyaték felvásárlás korrekt áron.
Tel.: 06-30/621-3646

TÁRSKERESÉS

Budapesti, fiatalos 65 éves özvegy
hölgy keresi társát 60-70 éves úr
személyében, aki legalább 176 cm
magas és szereti a természetet. 
Tel.: 06-30/542-0608.

160/56/55 éves, csinos, megértô,
megbízható budafoki hölgy keres jó
helyzetû, nyugodt természetû tár-
sat, korhatár nélkül. 
E-mail: kisseil@yahoo.com

68 éves, fiatalos hölgy keresi társát
65-70 éves, legalább 172 cm magas,
természetkedvelô Budapest vagy
környéki úr személyében. 
Tel.: 06-70/533-2784

ÜDÜLÉS

Mezôkövesd Zsóryfürdôn okt. 1–
ápr. 30-ig kedvezményes téli árak.
6 nap / 5 éj félpanzióval emeleti
kétágyas szobában 29 425 Ft / fô. Törzs-
vendégeknek és gyerekeknek 14 éves
korig kedvezmény! Szállóvendégek-
nek fürdôbelépô csak 1 400 Ft / nap.
Bôvebben: 
www.zsoryfurdo.hu  06-49/413-227  

panzio@zsoryfurdo.hu 

Napjainkban általánossá vált az
operák eredeti nyelven történô szín-
revitele – jobb is, hiszen az énekelt
szöveg sok esetben még anyanyel-
ven sem érthetô – úgy, hogy a ki-
vetítôn követhetô a magyar fordí-
tás. Miskolcon – a Cosi fan tutte
kivételével – minden külföldi szer-
zô mûvét nagyon sokáig magyarul
adták elô. Most végre megtörtént
az, amire sokan vágytak: a Toscát
olaszul mutatták be. 

A Miskolci Nemzeti Színházban
szeptember 25-én a Toscát Keselyák
Gergely rendezésében néztük meg.
A Liszt-díjas, és Érdemes Mûvész
címmel kitüntetett karmesternek,
aki már több darabot is színpadra
állított, legnagyobb érdeme, hogy
úgy rendez „modernül”, hogy köz-
ben nem tesz erôszakot a zenén.
Annak ellenére, hogy a színpad te-
li van statisztával, akiket úgy moz-
gat a rendezô, hogy nem tereli el a
figyelmet a melódiákról. Nem ál-
lítom azt, hogy Keselyák koncep-
ciójának összes elemével egyetér-
tek, de azt igen, hogy a jó rendezôk
közt van a helye. Vegyük most elô-
ször sorra azokat a Toscával kap-
csolatban, amiket nem igazán tar-
tottam jó megoldásnak. Az elsô fel-
vonás helyszíne a Sant’Andrea della
Valle-templom. A rendezô bizo-
nyára azért, mert tudja, hogy a
templomokat úgy építették meg,
hogy azokban az elhangzott szó
visszhangozzék, a színpad külön-
bözô pontjaira mikroportokat he-
lyezett el. Ezen technikai eszkö-
zökkel oldotta meg a visszhangha-
tást. Ezzel sajnos elérte azt, hogy az
elsô felvonásban az énekszólamo-
kat változó hangerôvel hallhatta a
publikum, és a zenekart sokszor
elnyomta az énekelt melódia. Le-
gyen szó bármilyen diktatúráról,
egy templomba, fôleg Itáliában,
nem mehetnek be fegyveresek. Az
pedig abszurdum, hogy egy több
mázsás Madonna-szoborral „tán-
colnak” az ellenség felett aratott
gyôzelem hírére. Az is érthetetlen,
hogy a második felvonásban, a rend-
ôrfônök szobájában miért gyertyá-
val világítanak, ha egyszer a ren-
dezô szerint az 1940-es években
vagyunk… A szépen felépített, nem
stilizált díszletek sem terelik el a já-
tékról a figyelmet. Remek ellentét-
pár, a második felvonásban a tréger-
rôl lelógatott tükörbôl látható mu-
latozó tömeg, és a Farnese-palo-
tában kínvalattásnak kitett Ca-
varadossi. Scarpia, dolgozószobá-
jában monológja közben dühöd-
ten belevágja kését az asztalba, s
ez okozza a vesztét. A darabban
a kés a „csehovi puska”, amely-
nek helye lesz a dráma szöveté-
ben. A harmadik felvonás hely-
színe az Angyalvár; katonák hoz-
zák az erôd bástyájához Cava-
radossit, a halálba. A felvonás ele-
jén leeresztik Róma makettjét. A
makett megvilágítása mutatja a
világ rossz irányba változását. A
színpompás Rómára sötétség bo-
rul, és Toscát az öngyilkosságba
zavarja.

Herczenik Anna Toscája remek-
be szabott. Az elôadás csúcspont-
ja. Hihetetlen vivôerejû hangja
megtöltötte a miskolci teátrum né-
zôterét, gyönyörû fényes magassá-
gai, visszafogott, lágy vibrátója és
az igazi verista csúcsai lenyûgöz-
tek. Imája döbbenetesen expresszív
és fájdalmas volt. Xavier Rivade-

neirát színpadi megjelenése és já-
téka hiteles Cavaradossivá tette.
Annak ellenére, hogy lírai tenor,
és bizony Cavaradossi szólama hôs-
tenort követel. Sokszor spórolt a
hangjával az áriák és duettek elôtt.
Cseh Antal Scarpiája a második
felvonásban megtelt élettel, izzott
a szenvedélytôl. Mindent egybe-
vetve Cseh jó Scarpia már most
is, a fiatal énekes szép jövô elôtt
áll. Gárday Gábor Sekrestyése ha
kell a szent egyház védelmezôje,
a volteriánusok esküdt ellensége,
ha kell, kedves és bohókás. Ösz-
szeségében magas színvonalú tech-
nikai tudással énekli, és sallang-
mentesen játssza rövid, de fontos
szerepét. Böjte Sándor énekelte
Spolettát; hangja most is reme-
kül szólt, okvetlenül generációja
egyik legértékesebb matériájának
birtokosa. Megtalálta a szerep.
Cser Ádám vezénylése nyomán a
Tosca melódiája igényes kidolgo-
zásban, tartalmas tuttikkal és több-
nyire artisztikusan csiszolt áriák-
kal és jelenetekkel hangzott fel.
Az énekkar jól énekelt, mind a
formálást, mind a dinamikai meg-
oldásokat tekintve. Puccini ope-
rája mindmáig népszerû, mert re-
mek lehetôséget kínál minden
szereplônek. A darab a napóleo-
ni idôkben játszódik, nem volt ér-
telme, nem csak azért, mert lerá-
gott csont, a cselekmény idejét át-
tolni a Mussolini-érába.
A Magyarok Fóruma rovatot írja: 

Medveczky Attila
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Kéj, szerelem, halál
Puccini: Tosca – Miskolci Nemzeti Színház

Herczenik Anna és Cseh Antal (Fotó: Éder Vera)

Gárday Gábor és a kórus (Fotó: Éder Vera)




