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1. feladat:  

 Írd fel a zeneszerző, Gerschwin /ejtsd: Görsvin/  nevét, születésének és halálának 

adatait, majd a legismertebb műveit! 

 

 

2. feladat:  

 Olvasd el a Porgy és Bess c. operájának történetét! 

 

Első felvonás 

A Catfish Row-t, Charleston egyik szűk kikötői utcáját szegény feketék lakják, szabadidejüket 

kockázással ütik el. Bess, a csinos fiatal lány a rossz hírű, erőszakos Crownnal él együtt. 

Kockajáték közben verekedés tör ki a résztvevők között, és Crown részegen megöli a fiatal 

Robbinst, Serena férjét. A gyilkos elmenekül, és magára hagyja Besst. Robbins holttestét 

Serena szobájában ravatalozzák fel, s a szomszédok spirituáléval búcsúztatják a halottat. A 



búcsúztatón Bess a nyomorék Porgyval jelenik meg, aki befogadta a lányt. A gyilkosságot 

kivizsgáló detektív nem ér el eredményt, ezért magával viszi az öreg Petert, a mézárust, Porgy 

barátját, akit a gyilkosság koronatanújának tart. A temetkezési vállalkozó kevesli a pénzt, ami 

a temetésre összejött, de Serena megígéri, hogy a hiányzó részt ledolgozza.  

Második felvonás 

Bess teljesen megváltozott Porgy mellett, nem kábítószerezik, tisztességesen dolgozik, 

gondoskodik nyomorék társáról. A kábítószercsempész Sporting Life szeretné Besst 

„pártfogásába venni”, sok szépet ígér neki, de a lány elutasítja. A társaság egy közeli kicsiny 

szigetre, Kittiwahra készülődik, ahol vidám pikniket tartanak. Bess nem akar menni, Porgyval 

akar maradni, ő azonban rábeszéli a lányt, hogy menjen, érezze jól magát a többiekkel. A 

szigeten önfeledten mulat mindenki, de visszainduláskor hirtelen megjelenik a szigeten 

bujkáló Crown, és visszatartja Besst. A lány csak napok múlva, betegen, lelkileg meggyötörve 

tud megszabadulni tőle, és ismét a nyomoréknál talált otthonra. Porgy megígéri Bessnek, 

hogy meg fogja védeni régi szeretője üldözése elől. A két ember között valódi bensőséges 

érzés alakul ki. Közben hazaengedik Petert a rendőrségről. A tengeren borzalmas vihar 

tombol, mindenki azt hiszi, hogy tengeren lévő Jake és Clara nem fogja túlélni, az emberek 

fohászkodó dalt énekelnek értük.  

Harmadik felvonás 

Hatalmas meglepetésre, a tomboló vihar közepette megjelenik Crown a Catfish Row-n. 

Fenyegetőzve magával akarja vinni Besst, ám a kétségbeesett Porgy a gyilkos hátába döfi a 

kését, majd megfojtja, a holttestet pedig kihurcolja az utcára. Másnap ismét megjelenik a 

detektív, aki most sem talál használható nyomot, de előállítja Porgyt, hogy azonosítsa a 

halottat. Sporting Life ismét megkörnyékezi Besst, de a lány ezúttal is visszautasítja. A 

kábítószercsempész azonban biztos a dolgában, egy adag kokaint hagy hátra Bessnél, s 

amikor visszamegy érte, a lány követi régi szeretőjét New Yorkba. Egy hét múlva 

hazaeresztik Porgyt, mert a rendőröknek nem sikerült semmi értékelhetőt kicsikarni belőle, de 

a házát üresen találja. A szomszédok újságolják el neki a történteket. Porgy előhozza 

kecskefogatú kordéját, és elindul Bess után a messzi New Yorkba. 

 


