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Miért éppen AZnavour?
Urartu-bemutató a sanzonkirály életér�l

Charles Aznavour a francia sanzon koronázatlan királya. Él� legenda, hiszen 

nemcsak több mint ezer dal szerz�jeként és el�adójaként, de a francia fi l-

mes újhullám egyik legnagyobb színész sztárjaként is ismert. Budapesten is 

számos alkalommal járt, s  mint a világ legismertebb örménye kapcsolata is 

van a magyarországi örmény diaszpórával. Innen már csak egy lépés, hogy a 

budapesti örmény nemzetiségi színház (mely az ókori Urartu királyság nevét 

viseli) bemutatta a genocídiumot túlél� Aznavourian család leszármazottjának 

életér�l szóló színdarabot. A tavaly alapított intézmény pont egy éve, Aznavour 

kilencvenedik születésnapján t�zte m�sorára a zenés játékot, és komoly sikert 

aratott vele. Budapesten és számos vidéki városban is telt házas, vastapsos el�-

adásokon találkozhatott vele a közönség.

Kevesen tudják, hogy Elvis után Az-

navour adta el a világon a legtöbb hang-

lemezt. Hangja és örökzöldjei a mai negy-

ven fölöttiek egész fi atalkorát végigkísérte. 

A darab író-rendez�je és egyben az Urartu 

Örmény Színház igazgatója, Diramerján 

Artin nemcsak azért választotta Aznavourt, 

mert évtizedekkel ezel�tt személyesen is 

találkozhatott vele Budapesten, hanem 

azért is, mert az általa képviselt m�fajt 

közelinek érzi magához. „A sanzon olyan, 

mint a rap. A  szövegcentrikusság, szlen-

gesség, �szinteség szempontjából rokon 

m�fajok” – fogalmazta meg egy korábbi 

interjúban a színház vezet�je. Mindket-

t�t meghatározzák azok a szinte beszél-

ve énekelt részek, melyeknek hatalmas 

a kifejez�erejük. Aznavour egyébként is 

egy profán sanzonénekes. Nyersen, szó-

kimondóan fogalmazó el�adó, aki ezzel 

a stílussal képes volt megújítani az egyébként addigra éppen fáradni látszó 

francia sanzont. Egy csapásra nemzeti ikonná vált. � a francia sanzon jelenlegi 

királya, és kilencvenévesen még koncertezik. Születésnapján éppen Berlinben 

lép fel, és fi atalokat megszégyenít� módon énekel végig kétórás koncerteket. 

Igazi profi , koncertjeinek minden részlete tökéletesen kidolgozott, mégsem ad-

ja el� ugyanúgy a dalokat. Ezért esett a választás Aznavour személyére, hiszen 

az � sorsa, az ügy, amit képvisel, tökéletesen tükrözi az európai diaszpórában 

él� örmények életét. Beleszületni valamibe, ami a születés pillanatától kezd-

ve természetes közegként és kulturális valóságként vesz körül minket, de a 
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családon keresztül hozni, 

nevelni magunkban egy 

er�s érzést, múltat, alap-

hangulatot, mentalitást, 

ami csak az örmények-

re jellemz�. Bár Aznavour 

1924-ben már Párizsban 

születik, szülei néhány év-

vel korábban átélték az 

örmény genocídiumot. 

Tehát �k megmenekültek 

a rájuk váró megsemmisí-

tés el�l. Ez az élmény �t is 

érinti, a  család sokat be-

szélt róla, így számára is meghatározó minden, ami ezzel kapcsolatos. Egyszer 

egy interjúban így fogalmazott: Franciaország a hazám, az örménység pedig a 

hitem. Sok dala szól err�l a sajátos érzésr�l, illetve a genocídiumról. Az Ils sont 

tombés magyar nyelven a darabban is elhangzik.

A  darab indulásánál még bizonytalan volt, hogy egyáltalán találnak-e a 

színház alkotói Aznavour-karaktert Magyarországon, de Baj László érdekes, 

�rl�d�, elemz�, szorongó megformálásával ez többé nem volt kérdés. A többi 

szerepl�: Kárász Eszter Edith Piafként nyújt meggy�z� alakítást, illetve Tóth 

András Pierre Roche-ként és a nagyszer� Chévalier-ként lép színpadra, vala-

mint Kovács Olga, aki a gyermek Aznavour anyukáját, illetve egy amerikai bul-

várújság-írón�t alakít. A zenei rendezést Lukács László zongoram�vész vállalta, 

míg az örmény zenei ízekr�l David Yengibarian harmonikam�vész gondosko-

dott. Aki jegyet vált, és szerencséje van részt venni az Urartu Színház valamelyik 

AZnavour-el�adásán, az els�sorban szórakozni fog. Átél valamit, aminek során 

megérezheti ennek a kisnagy örménynek a varázslatosságát. Aznavour a dalait 

egészen eszköztelen módon adja el�, és mégis többezres koncerttermeket tölt 

meg. Különleges jelenség. Bárhol jár, mindenhol �szinte, megjátszás és kép-

mutatás nélküli szeretet veszi körül. Ezt fogja érezni a közönség is. Sok ismert 

dal csendül fel, nagy részüket mindenki hallotta már, még ha nem is tudják, 

hogy a szerz�je és az el�adója Aznavour. Elég csak mondjuk a She-t említeni, 

amely számos romantikus amerikai fi lm f� zenei témája. Aki nem ismerné az 

énekest, annak is meglesz az az érzése, hogy ó, hát ez is Aznavour? De hisz 

ezt úgy szeretem!

Aznavour id�s kora ellenére jelenleg is az UNESCO utazó nagyköveteként 

teljesíti küldetését: világszerte tényként elismertetni az örmény genocídiumot, 

és az örménység ügyét képviselni, olyan tragikus történésekkor, mint például 

az 1988-as örmény földrengés, amelyben hetvenezer örmény halt meg, köztük 

rengeteg gyermek.

Az Urartu Színház AZnavour cím� el�adása legközelebb Budapesten a nyá-

ri szünetet követ�en, szeptember 26-án látható az Arany10 színháztermében. 

Képeink a májusi el�adáson készültek.

Diramerján Artin


