
A kezdetek

Kolozsvár nagy államférfiak – Hunyadi
Mátyás, Bocskai István – szülõvárosa, számos
magyar király, fejedelem kedvenc városa és
egyben a magyar gazdaság, politika, kultúra
és így zenei életünk jelentõs helyszíne is
minden idõben. A reneszánsz és barokk kor-
ban a kolozsvári és erdélyi jelentõs arisztok-
rata családok kastélyaiban valóságos mûvelõ-
dési laboratóriumok alakultak ki, ahol szám-
talan kultúra hatott egymásra. Ezekbõl a ta-
lálkozásokból képzõdött ki egy sajátos mû-
veltség. A festészet, építészet, táncmûvészet
mellett Erdélyben találkozott a nyugat-euró-
pai zenei kultúra a keletrõl hozott hagyomá-
nyos népzenénkkel. Ennek köszönhetõen
született meg Erdély teljesen sajátos népzené-
je és mûzenéje is.

Kolozsvárról indult 1792-ben a magyar
operajátszás, itt alakult meg az elsõ magyar
zenekonzervatórium, itt írta meg Ruzitska 
József az elsõ magyar operát, a Béla futását,
amelynek itt tartották az õsbemutatóját is, itt
kezdõdött Erkel Ferenc mûvészi karrierje. Erkel
ekképp emlékszik vissza Kolozsváron töltött
éveire: ,,Ami vagyok, azt mind Kolozsváron
töltött éveimnek köszönhetem. Ott mûveltem
ki magam zongoramûvésznek, ott tanultam
legtöbbet, ott lelkesítettek, ott kötötték lel-
kemre a magyar zene felvirágoztatásának
ügyét, és ott telt meg szívem a szebbnél szebb68
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Kötelességünk 
tájékoztatni 
a közönségünket arról,
hogy hol tart 
a zenekultúra, illetve
hogyan fejlõdik. 
A közönség ízlését 
irányítani kell! 
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magyar-székely népdalok árjával, melyektõl nem tudtam többé szabadulni,
s nem is nyugodtam meg addig, míg ki nem öntöttem lelkembõl, amit már
akkor éreztem, hogy ki kell öntenem.” De ide jött szívesen koncertezni Liszt,
Brahms, Bartók is; itt született Veress Sándor, ez volt Ligeti György kedvenc
városa, és a sort hosszasan lehetne folytatni.

Alapozás és folytatás

A múlt nagyon fontos nekünk, hiszen azonosságtudatunk alapja. A Ko-
lozsvári Magyar Opera létezése óta hangsúlyt fektet mind az egyetemes,
mind a magyar, klasszikus vagy kortárs alkotások bemutatására és mûsoron
tartására: ünnepeltük Mozartot, Verdit, Puccinit, illetve Lisztet, Erkelt, Ko-
dályt és Bartókot egyaránt. A nagy zeneszerzõk mellett a közelmúltban egy-
re többet foglalkoztatott azoknak a személyiségeknek az életpályája, akik a
magyar, de elsõsorban az erdélyi zenés színpad alakításában, fejlõdésében
játszottak fontos szerepet. Ezért szerveztük meg a Bánffy Miklós Napokat és
a Janovics Jenõ Napokat is. Kolozsvárott többnyire mindig azokat a mûveket
játszották, amelyek Velencében, Firenzében vagy éppen a párizsi operahá-
zakban is mûsoron voltak. A világ kortárs operái naprakészen a közönség elé
kerültek. Az Erkel-operák többségét, a Bánk bánt, a Brankovics Györgyöt rö-
vid idõvel a megírásuk után Kolozsváron is bemutatták. Kivétel a Hunyadi
László, amelyet 1853-ban külön, csak a bécsi cenzúra jóváhagyásával lehe-
tett elõadni. Az irodámban van egy plakát, rajta a bécsi cenzúra pecsétje, mi-
szerint egyetlen alkalommal játszhatják a Hunyadi Lászlót Kolozsváron.
Janovics Jenõ jóvoltából a 20. század elsõ éveiben a Puccini-operák is szín-
padra kerültek. 

A kortárs kritika egyik-másik elõadást igencsak elmarasztalta. Ezek az
operák minõségi zenekart igényeltek. Ezen a téren akkoriban voltak hiányos-
ságaink, ezért nem véletlen, hogy Seprõdi János az egyik Tosca-elõadás után
azt írta, hogy így nem szabad játszani. Puccini mellett magyar zeneszerzõink
– Bartók Béla, Kodály Zoltán, Kacsóh Pongrác – színpadi mûvei is az elsõk
között kerültek színre Kolozsváron. Az operák és daljátékok mellett az ope-
rettekrõl sem feledkezhetünk meg, operánk elsõsorban Johann Strauss és a
magyar operettszerzõk, így Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Jacobi Viktor, Ábra-
hám Pál és Huszka Jenõ mûveit játszotta, miközben musical színrevitelével
is kísérletezett.

Kortárs operák a repertoárban

1990 után minden évadban programszerûen mûsorra tûztünk legalább
egy kortárs magyar operát. Ha csak a zeneszerzõket vesszük, Selmeczi
György, Vermesy Péter, Vajda János, Lajtha László, Kõmûves Lajos, Illés La-
jos, Csemiczky Miklós, Fekete Gyula, Gyöngyösi Levente, Farkas Ferenc, de
a saját kollégáink közül is a Demény Attila és a Venczel Péter által írt mûvek
is színpadra kerültek. Selmeczi Györgynek négy operáját mutattuk be az el-
múlt években. Kötelességünk tájékoztatni a közönségünket arról, hogy hol
tart a zenekultúra, illetve hogyan fejlõdik. A közönség ízlését irányítani kell!
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Azért vannak a zeneakadémiák, hogy fejlesszük, támogassuk az alkotóinkat.
Kötelességünk bemutatni legalább a jobban sikerült alkotásokat. 

Alkotás és befogadás

Hatalmas munka operát írni. Egy fiatal zeneszerzõ megír egy szimfóniát,
egy vonósnégyest vagy kamarazenét. A munka mennyisége viszont tizede
sincs az opera megírásához viszonyítva. Elképzelhetõ, hogy a fiókban ma-
rad. Ha persze egy impresszárió felvállalja, vagy egy zeneszerzõ, karmester,
rendezõ meggyõzi az operaigazgatót, hogy márpedig ez a mû egy remekmû,
akkor szerencséje van. Az alatt az idõ alatt, míg egy operát megír, lehet, hogy
alkot öt szimfóniát, és azt Erdélyben is bemutathatják, Sepsiszentgyörgyön,
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, szinte minden 
városban. Opera azonban csak Kolozsváron van. Ha minket nem gyõz meg
arról, hogy ez olyan alkotás, amelyért minden mást félreteszünk, akkor nem
kerül bemutatásra a mûve. 

Intézményünk jövõje

A Kolozsvári Magyar Opera jelenleg igyekszik minden értékes hagyo-
mányt képviselni mûsorrendjében, legyen az a sajátosan erdélyi magyar ha-
gyaték vagy az európai kultúra szerves része. Ez különben egy elég nehéz
kérdés. Annyit talán mondhatok, hogy operánk lényegében soha nem volt
olyan szakmai és szervezési színvonalon, mint most. Nem vagyunk nagy
opera, de kicsiben mindenünk megvan, egészen kerek az intézmény. Erre a
tényre – szerintem – jogunk és kötelességünk jövõt építeni, vagy legalábbis
szép jövõrõl álmodhatunk ez alapján. Sajnos az opera nem olyan mûfaj, amit
elég lelkesedésbõl csinálni, de a lelkesedés mindennél fontosabb. A zenés
színpad iránti szeretet minket is hordoz, vezet, visz elõre. Ugyanakkor mun-
kánkhoz a nagy anyagi erõforrásokra mindig is szükség volt, és szükség lesz.
Ilyen értelemben az állami, kormányzati, illetve önkormányzati vagy más
stabil pénzforrásnak is léteznie kell, különben nem tudunk mûködni. Két-
százötvenen vagyunk csak a mi operánkban, ennek a nyolcvan százaléka
egyetemet végzett mûvész. Már a havi béreknek a nagysága is elég nagy.
Ezenkívül a produkcióknak a színpadra vitele mindig komoly költségeket
feltételez. Ezt önellátóan nem lehet finanszírozni, és a világon nincs is olyan
opera, amely a bevételekbõl fedezi a kiadásait. Az az elképzelés, hogy min-
den városban legyen opera, anyagilag és mûvészileg megvalósíthatatlan. Így
is a minõséget csak a folyamatos és következetes költségvetési segítség ga-
rantálhatja. Még nem tartunk ott, hogy ennek a támogatásnak a súlyát jóté-
kony támogatóink mecénáskodva a vállukra vehetnék. 
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