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ELSŐ FELVONÁS 
 
Catfish Row, Charleston bérlakás negyede, Dél-Karolina, 1920-as évek 
 
A Catfish Row lakói a napi munka végeztével pihenőt tartanak. Clara 
bölcsődalt dúdol kisbabájának, míg mások, például a férje, Jake, 
valamint a kábítószerárus Sportin’ Life – a vallásos Serena rosszalló 
tekintete által kísérve – kockajátékot játszanak. Jake a saját nótáját is 
elénekli a babának.  
Megérkezik a nyomorék koldus, Porgy és éppen csatlakozni akar a 
játékosokhoz, amikor feltűnik Crown és barátnője, Bess. Crown 
hangoskodva bekapcsolódik a játékba, de a kábítószer hatása miatt nem 
tud odafigyelni és veszít. Verekedni kezd, és egy gyapotvágóval megöli 
Robbins-t. Mielőtt a rendőrség megérkezne, elmenekül, de előtte még 
azt ígéri Bess-nek, hogy visszajön érte. A többiek magára hagyják Bess-t 
várakozás közben, Sportin’ Life ugyan felajánlja, hogy magával viszi 
New York-ba, de a lány ezt visszautasítja. Csak Porgy mutat iránta 
részvétet: védelmet és támogatást kínál neki, amit Bess el is fogad.   
Következő este Robbins özvegye, Serena vezeti a gyászoló gyülekezetet 
a saját szobájában. Gyűjtést kezdeményeznek a temetés költségeinek 
fedezésére. Megérkezik Porgy és Bess, és a lány felajánlja hozzájárulását 
Serenának, amit ő először visszautasít, mert Crown pénzének véli, de 
miután magyarázatot kap, hogy Bess-é, végül elfogadja.  
Megérkeznek a rendőrök és a mézárus Petert vádolják a gyilkossággal, 
aki megrémülve magyarázza, hogy a gyilkos Crown, de a rendőrök 
mégis magukkal viszik, mint koronatanút. 
Egy hónappal később Jake és halásztársai hálót javítgatnak, Porgy pedig 
az övékhez hasonlítja saját életét. Megjelenik Sportin’ Life, de mielőtt 
még elkezdhetne hadobálni, a Catfish Row főnökasszonya, Maria 
elzavarja őt.  Az Ügyvéd kihirdeti Bess és Crown válását, noha nem 
voltak házasok.  
A társaság egy templomi piknikre készülődik, amit Kittiwah szigetén 
tartanak. Sportin’ Life újra győzködi Bess-t, hogy menjen el vele New 
York-ba, de hiába kínál még kábítószert is, a lány nemet mond neki. 
Porgy ekkor megfenyegeti és elzavarja, majd felidézik azt a boldogságot, 
melyet egymás mellett megtaláltak. Porgy szeretné, ha Bess nélküle is 
elmenne a piknikre, de a lány vonakodik, mert nem szeretné magára 
hagyni őt. Végül mégis enged Porgy noszogatásának. 
Aznap este Kittiwah szigeten, Sportin’ Life a mulatozóknak felvázolja 
saját, cinikus vallási nézeteit, de Serena szétkergeti őket, mielőtt az 
telebeszélhetné a fejüket. A gőzhajó kürtje jelzi, hogy az idő lejárt 
Előbukkan Crown, aki eddig a gyilkosság miatt a szigeten bujkált és 
erőszakoskodni kezd, hogy Bess menjen vele, de az határozottan 
visszautasítja,  Crown ekkor arra kényszeríti, hogy vele maradjon. 
  

MÁSODIK FELVONÁS 
 
Egy héttel később a Catfish Row-ra új hajnal virrad, a halászok a 
vihar fenyegető jelei ellenére is készülődnek, hogy tengerre szálljanak. 
Porgy szobájából kihallatszik Bess hangja, félrebeszél a láztól, mert 
beteg, mióta Kittiwah szigetéről végre kiszabadult. Peter, akit épp 
most engednek haza a fogságból, azt tanácsolja Porgy-nak, hogy 
vigye kórházba a lányt, de Serena inkább imába kezd, és fohászát 
meghallgatja az ég: Bess egyszer csak kilép az udvarra, a láza elmúlt. 
Elmondja Porgy-nak, hogy vele akar élni, de ha Crown újra 
felbukkan, magával fogja vinni őt. Porgy megnyugtatja, hogy ennek 
nem kell így lennie. 
Másnap hajnalban mindenki Serena szobájában imádkozik, várják, 
hogy szűnjön a pusztító vihar. Kopogtatnak: Crown érkezett meg, 
aki menedéket keres, és Bess-t akarja elvinni. A lány újra elmondja, 
hogy semmi áron nem megy vele, és hogy megtalálta a boldogságot 
Porgy oldalán. Crown kigúnyolja Porgy-t. A tomboló vihar közepén 
Clara meglátja, hogy férje, Jake csónakja felborult, és siet, hogy 
megmentse. Bess arra kéri a férfiakat, hogy menjenek az asszony után 
és segítsenek neki, de csak Crown jelentkezik. 
Másnapra elmúlik a vihar, este az asszonyok a viharban 
odaveszetteket siratják, köztük Jake-et, Clara-t és a vélhetően szintén 
halott Crown-t. Felbukkan Sportin’ Life, és azt állítja, hogy Crown 
még mindig él. Bess tűnik fel az ablakból, Clara babájának altatódalt 
énekel. Az éj leple alatt Crown Porgy házához lopódzik, de Porgy 
már készen várja: egy pillantás alatt lesújt rá, és megöli őt.  
Másnap délután újra nyomozók jelennek meg a Catfish Row-n, 
Crown gyilkosát keresik. De hiába kérdezősködnek. Ekkor Porgy 
otthonába térnek, és arra kérik, hogy azonosítsa a holttestet. Porgy 
azonban nagyon megrémül a gondolattól, hogy látnia kell Crown 
arcát. Tiltakozik, de azok magukkal viszik.  
Porgy távollétében Sportin’ Life megint megpróbálja meggyőzni 
Bess-t. A lány elutasítja őt, de ekkor a férfi erőszakkal kábítószert ad 
be a lánynak, és távozóban még az ajtó mellett is hagy egy adagot.  
Egy héttel később a Catfish Row lakói köszöntik egymást egy új nap 
reggelén. Kiszabadulva a börtönből Porgy jókedvűen tér haza. Észre 
sem veszi barátai reakcióit, miközben Bess-t szólongatja. Végül 
tudtára adják, hogy Bess New York-ba ment Sportin’ Life után. 
Porgy úgy dönt, követi a lányt: nem tud Bess nélkül élni. 
 
A szinopszis az Angol Nemzeti Opera jóváhagyásával került kiadásra. 
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