
Héja Domonkos 

fôzeneigazgató

az Operaház jövôjérôl

Nem elég 
 csak ígérgetni

Héja Domonkost szeptember 6-án nevezték ki a Magyar Állami Operaház fôzene igaz ga-

tójának. Ókovács Szilveszter kormánybiztos mellett dolgozik, a megbízatása egy következô 

pályázat eredményhirdetéséig, de legfeljebb 2013. augusztus 22-ig szól. Azt ugyan senki 

nem mondta ki, nem írta le, de a szakszerûség és a béketeremtés a dolga a 37 esztendôs 

– de az Óbudai Danubia Zenekart kamaszkorában alapító, tehát már komoly vezetôi eré-

nyekkel bíró – fiatalembernek. Nincs könnyû helyzetben. 
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Gramofon: Ésszerûnek tetszik a döntés, hogy a 2012 tavaszi 
Rajna kincse premier elmarad.  Nem csupán pénzügyi szem-
pontból, hanem azért is, mert végül nem a megfelelô, koráb-
ban felkért rendezô – Achim Freyer – állította volna színpadra 
a darabot. 
Héja Domonkos: Ha oly gyakran emlegetjük az adófizetôk 
pénzét, valóban logikus, hogy ne két fél ház elôtt menjen 
a Wagner tetralógia elôjátéka. A Mûvészetek Palotájának 
kész, teljes és sikeres Ringje van – elôre lehetett tudni, 
hogy ott 2012-ben ez lesz mûsoron. Ha mi bármit szeret-
nénk elérni hazai és majd nemzetközi színtéren, akkor 
azoknak az intézményeknek, amelyek az Operaház mellett 
kulcsszerepet játszanak a magyar zeneéletben – MüPa, Ze-
neakadémia –, össze kell fogniuk. Ahol financiális szem-
pontból most tartunk, az – eufemisztikusan fogalmazva – 
nem kifejezetten jó. Meg kell várnunk azt, hogy milyen 
költségvetési támogatás érkezik a Magyar Állami Opera-
házhoz. Az anyagi háttér kevésbé érinti a mostani évadot, 
inkább a következô szezon ter-
veivel kapcsolatban lenne jó 
tudni, mennyibôl gazdálkod-
hatunk. Azt gondolom, hogy a 
megháromszorozott  lobbierô, 
kü lönösen, ha közös célokat tu-
dunk felmutatni, nagyobb si-
kerrel kecsegtet. 

G.: Ezek nagyon szép általánosságok, de beszéljünk inkább 
néhány konkrétumról. Milyen változásokat tapasztal az ope-
rai jegyvásárló az évad második felében?
H. D.: Az évadot az elôdök túl sok külföldi vendéggel dú-
sították fel. A vendégjárás egy ilyen internacionális pá-
lyán, mint a zene és táncmûvészet, nagyon üdvös lehet. De 
több felkérés is indokolatlannak látszott, hiszen a ház tag-
jai között voltak és vannak hasonló erôk, sôt nem egy kö-
zülük talán még jobb is lesz egy-egy szerepben. Azt hiszem, 
az egész magyar zenei élet általános problémája – tehát a 
zenekari muzsikusoké is –, hogy évek óta nincs semmiféle 
megbecsülésben részük. Ha már a jövedelmük elmarad az 
európai uniós átlagtól, legalább az elismertségük hozzon 
valami kárpótlást. Legalább a hangulatuk, a lelkiállapo-
tuk, amibôl a mûvészetük fakad, legyen derûs és termé-
keny – ez csak néhány jó szóba kerül. Eszemben sincs azt 
mondani, hogy a szakmai színvonal minden tekintetben 
teljesen rendben van, azt bizony emelni kell. Kurzusokkal, 
kamarakoncertekkel; olyan feladatokkal, amelyek kihívást 
jelenthetenek az embereknek. Meg kell azt is nézni, hogy 
mindenki azon a polcon legyen-e, ahová magát képzeli. 
Ezt pontosan fel kell mérni. Visszatérve a változásokhoz, 
ha spórolni akarunk, akkor a sok pénzt elvivô vendégek, 
akik azért mégsem képviselik az élvonalat, de EU-s gázsi-
kat várnak el, most nem foglalkoztathatók. Az Operaház-
nak sajnos vannak kifizetetlen számlái, nehéz adósságai, 
nem is feltétlenül a saját hibájából. Nem akkor és nem 
annyi pénz jött a kasszába, amibôl precízen lehetett volna 
gazdálkodni. Ahogy Káel Csaba is elmondta a közös sajtó-

tájékoztatónkon: nem lehet 2014-re úgy tervezni világra-
szóló programot, hogy fogalma sincs, mennyi pénze lesz 
akkor. Mi nem tudjuk mekkora lesz a büdzsénk 2012-
ben… Pedig ötleteink vannak: igazi húzóneveket mi is sze-
retnénk meghívni, közös elôadásokat létrehozni, együtt-
mûködni külföldi színházakkal. Mivel ma mindenhol 
csökkentik a költségvetést, az európai tendencia is a ko-
operáció felé mutat. De ez csak úgy megy, ha van mibôl 
tervezni. Különben csak ígérgetni lehet, de az kevés, úgy 
nem tekintenek komoly partnernek. 

G.: Átesvén a bizonytalanságokon: Richard Strauss Magyar-
országon nem túlságosan ismert operája, az Arabella lesz az 
évad második felének reprezentatív eseménye. Ez is valamifé-
le együttmûködést mutat: a Budapesti Tavaszi Fesztivál is 
programjába veszi a premiert. A mû nem sokkal a drezdai be-
mutató után, 1933-ban látható volt Budapesten, aztán évtize-
dekig néma csend…

H. D.: Az Arabella nagyon 
egybevág az elképzeléseim-
mel. Az évadnyitó társulati 
ülésen is említettem, hogy 
szeretném a Strauss operá-
kat visszahozni a repertoár-
ra. Jövôre sorra kerülhetne a 
Capriccio vagy még inkább 
az Ariadné Naxos szigetén, 

amiben sok jól kiosztható szerep van, az énekeseknek szí-
nészi szempontból is kihívást kínál. A mû finomsága, ka-
mara-jellege vonz, ez most nagyon alkalmas lehet szá-
munkra. A következô évadban érdemes lenne folytatni a 
Da Ponte-trilógiát, hiszen az eredeti ötlet is az volt, hogy 
Nina Cecchi gyönyörû díszletei csekély változtatásokkal 
szolgálják ki mindhárom Mozart-operát. Szívem szerint a 
Cosí van tutte kerülne sorra, majd a 2013–14-es szezonban 
a Figaró házasságával zárnánk a sorozatot. A bizonyta-
lanságoktól viszont nem nagyon tudok elszakadni, mert 
egyelôre sok a megoldatlan kérdés. Készül a kollektív 
szerzôdés, formálódik a szervezeti és mûködési szabályzat, 
olyan körülmények között, amikor nem kevés fôfájást 
okoz, hogy a közalkalmazott magánénekesek átlagéletkora 
meglehetôsen magas – meglepô lenne a szám, ha megmon-
danám. A repertoárt vivô derékhad, akik velem együtt 
Európában már nem számítanak „ifjú tehetségnek”, csu-
pán szerzôdésekkel kötôdik az Operaházhoz. És hogy a 
szerzôdések is szolgáljanak valamelyes biztonságot, azt meg 
kell oldani. 

G.: A Chemnitzi Opera – ahol elsô karmesterként dolgozott/
dolgozik – szép és baráti hangú cikkben jelentette be, hogy 
Budapesten fôzeneigazgató lett. 2005-ben szerzôdött Német-
országba, s még azt is megemlítik, hogy a kislánya ott szüle-
tett 2009-ben. Szeretik és büszkék Önre. És fôként nem tekintik 
lezártnak a kapcsolatukat. Persze a német – és jegyezzük 
meg, ott is egyre jobban takarékoskodó – operaházaknak 
nemcsak a mentalitása más, hanem a körülményeik, a 

Héja Domonkos 

fôzeneigazgató

az Operaház jövôjérôl

„Nem lehet úgy tervezni világ-
raszóló programot, hogy nem 

tudjuk, mennyi pénz lesz”
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szerzôdtetési rendszerük is. Amikor ezek a sorok megjelennek, 
Chemnitzben egy németországi bemutatót vezényel, a brit 
Jonathan Dove Swanhunterét…
H.D.: A történet több mint érdekes, különösen a mi szá-
munkra, mert a finn népi eposz, a Kalevala egyik legszíne-
sebb egyéniségérôl, a harcos kedvû Lemminkäinenrôl szól. 
A mû viszonylag friss: az ôsbemutatója 2009-ben volt az 
Opera North-ban. A sztorit meglehetôsen horrorisztikus 
eszközökkel viszi színre Jürgen R. Weber. Mi 2008-ban, 
Pfitzner Die Rose vom Liebesgarten címû operájában ta-
lálkoztunk elôször; akkor „beugró” karmester voltam, ke-
veset láttam abból, ahogy dolgozik. Színésznek készült, 
tanult énekelni, bariton hanggal tenor szerepekre vágyott, 
de belátta, hogy jobb ezt abbahagyni… Filmezni kezdett és 
ez a munkamódszerein is érzékelhetô: fontos számára a lát-
vány, és hogy az akciófilmeken felnövô közönséget is rá-
hangolja az opera mûfajára. És ebben azt hiszem, nemcsak 
Chemnitzben, hanem Würtzburgban, Erfurtban, Lipcsé-
ben is sikeres. A „miért menjünk operába, ha a Csillagok 
háborújával, a Terminátorral vagy valamilyen számítógé-
pes játékkal is szórakozhatunk?” kérdésre próbál új eszkö-
zökkel válaszolni. Némelyik megoldását ugyan túlzásnak 
tartom, de több megszívlelendô is van közöttük. A próbák 
kezdetétôl blogot ír a színház honlapján. 

G.: Megnéztem a videókkal illusztrált blogokat, és min ta-
szerûnek tartom a felkészülést. A közönség így pontosan fog-
ja tudni, hogy  milyen elôadásra ül be. 
H. D.: Bizony. Valamilyen néprajzi archívumból való hi-
teles énekmondók, esküvôi szertartások segítségével a 

finn hagyomány sok elemét ismerheti meg a nézô. Tud 
mihez viszonyítani, hogy miként értékeli-értelmezi át a 
zene szer zô, Jonathan Dove és a librettó írója, Alasdair 
Middle ton, valamint persze a rendezô a legenda 
Lemminkäinen-szálát. Weber behívott az egyik próbánkra 
két osztálynyi iskolás gyereket – hozzáteszem: a próbater-
münk épp akkora, mint a színpad. Érdeklôdve-elborzadva 
nézték a próbát, és végül elmondhatták a véleményüket, 
javaslatokat tehettek. Ezzel visszakanyarodom hozzánk: 
rendkívül fontosnak tartom a közönségkapcsolatok meg-
újítását, az internetrôl leszakadni szinte képtelen nemze-
dék meghódítását az opera mûfaja, a Magyar Állami 
Operaház számára. Valaki megjegyezte, hogy az Opera-
ház Facebook-oldala iránt igen csekély az érdeklôdés. Én 
ezen nem csodálkozom: a közönségünk jelentôs része pil-
lanatnyilag külföldi, a másik fele a hagyományos opera-
barát nemzedék, amely az idôsebb generációt képviseli. 
Kovalik Balázs korábban bevált kezdeményezéseit is sze-
retnénk felfrissíteni. Úgy képzelem, hogy bizonyos 
premierekbôl, de a repertoáron lévô darabokból is készít-
hetnénk úgynevezett highlighto kat: egy rokonszenves 
férfi vagy nô beszélne az adott mûrôl, az énekesek akár 
civilben elôadnának kiemelkedô részleteket. A Zene 
Világ napján, október 1-jén kinyitottuk a házat, s ez is 
igen jó tapasztalatokkal járt: sokféle mûsort kaptak a kí-
váncsiskodók, bepillanthattak balettpróbába, kamara-
koncertet hallgathattak. Ilyesfajta nyílt napot, amelyen a 
kulisszák mögé is elkalauzolják a nézôt, külföldön is, Bu-
dapesten is szerveznek a színházak. Csak folytatni kell a 
gyakorlatot.  n
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Gramofon: Szereti az új, a kortárs vagy elfeledett mûveket 
hallgatni, betanítani, mûsorra tûzni. Mikor találkozott 
Korngold operájával? 
Kocsár Balázs: Imádom az antikváriumokat, a speciális 
lemezboltokat, szenvedélyesen gyûjtöm a régi és új lemeze-
ket, kottákat. Egyszer rábukkantam Korngold operájára, 
és zenei világa teljesen megragadott, beleszerettem, na-
gyon közel kerültem ehhez a mûhöz. Ez elég régen volt, ta-
lán tizenöt évvel ezelôtt. Akkor még ritkaságnak számított 
az európai dalszínházakban, fesztiválokon, de az utóbbi 
nyolc évben többen felfedezték.  A zenéje azt a stílusvilá-
got képviseli, ami jellemezett szinte minden, a 20. század 
elsô két évtizedében keletkezett alkotást.  Olyasfajta fejlô-
dés volt akkor, amely sokféleségében is lenyûgözô, és ebbôl 
a tárházból én nagyon sokat merítek. Nemcsak A halott 
várost fedeztem föl,  hanem e korszak képzômûvészeti al-
kotásait, építészetét is. Az utóromantika és a modernizmus 
kezdetén nem volt korlátja a fantáziának, bátran újítottak 
és elképesztô remekmûvek születtek. 

G.: Korngoldot elsôsorban filmzeneszerzôként jegyzik, bár írt 
ope rákat és zenekari mûveket is. Ismeri Korngold filmes mun-
kásságát? 
K. B.: Aki szereti a nagy hollywoodi filmeket, tudja, mi-
lyen fontos szerepet játszott a zene a némafilmes korszak 
után is. Korngold  hozta létre a szimfonikus filmzenét.  Az 
ér  zelmek fokozása, a képi világ megerôsítése volt a zene 
célja a filmben. Hol emelte a történet feszültségét, hol 
harmó niát teremtett, hol fájón belehasított a szívekbe 
vagy szárnyalásra késztette a nézôt. Jól hangszerelt és 
megírt zenék, amelyek a színészi játékkal, a cselekmény-
nyel párhuzamosan alkottak egészet. Korngoldot barátja, 
Max Rein hardt rendezô hívta Hoollywoodba.  Ismerték a 

tehetségét, már négyéves korában zseninek tartották, 
Mahler csodagyereknek nevezte ôt.  Amikor Reinhardtot 
felkérték a Szentivánéji álom (Shakespeare) megfilme-
sítésére Hollywoodba, Mendelssohn kísérôzenéjét al-
kalmazta, s meghívta barátját Amerikába. A harmincas 
éveket írták, a zsidó származású Korngold élete is veszély-
be került, üldözöttként Amerikát választotta második 
otthonának, bár sokáig reménykedett, hogy visszatérhet, 
és szülôföldjén folytathatja pályafutását. Próbálkozása 
azonban sikertelen volt, Európa nem fogadta szívesen, így 
élete végéig a tengerentúlon maradt. Sikeres szerzô volt, 
egyik film után jött a másik, két Oscar-díjat is kapott, az 
egyiket Kertész Mihály Robin Hoodjáért, és jól érezte ma-
gát a filmes világban. Korngold csodálatos hangzásait, 
szimfonikus remekeit a kö zönség imádta, de a szakma le-
nézte, a kritikusok bírálták.

G.: A halott város hangulata, zenei igényessége milyen gondo-
latokat ébreszt önben? És mire számíthat a közönség? 
K. B.: A halott város címû  operát Kölnben és Hamburg-
ban egyszerre mutatták be 1920-ban; Kölnben a 20. század 
egyik legnagyobb karmesterének,  Otto Klemperernek a 
vezényletével. A bemutató óriási siker volt. A halott város 
Korngold legnagyobb sikerû alkotása a mûfajban. Az ope-
rában felfedezhetô a Mahler- és a Puccini-mûvek érzelem-
gazdagsága, elképesztô hangszerelési technikája pedig 
Richard Strausst idézi. Elôfordult, hogy a családommal 
hallgattam Korngold operáját, és a gyerekeknek egy idô 
után úgy potyogtak a könnyeik, mint a záporesô, pedig 
nem értették a történetet.  Ilyen ereje van ennek a zené-
nek. Azt remélem, a közönség értékelni fogja ezt a zenei 
gyönyörûséget. És bízom benne, hogy a magyarországi 
publikum igényli ezeket a mély emóciókat. 
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Egy komponista 
a Monarchiából
A halott város magyarországi 
bemutatója Debrecenben

Erich Wolfgang Korngold A halott város címû 
operájának hazai színpadra állítása régi, dé-
delgetett álma Kocsár Balázs karmesternek. A 
Mahler és Richard Strauss által is nagyrabecsült 
osztrák-cseh zeneszerzô legsikeresebb operájá-
nak bemutatására  2012. január 20-án kerül sor 
a debreceni Csokonai Színházban – koproduk-
cióban a Budapesti Tavaszi Fesztivállal. 
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G.: A fôszereplôk kiválasztásánál figyelembe vette, hogy ko-
moly színészi teljesítményt is követel az opera elôadása?
K. B.: Fontosnak tartom, hogy az énekeshez közel álljon a 
szerep karaktere. Ez a darab sikerét jelentheti. Nyári Zol-
tán, aki a férfi fôszerepet alakítja, hangilag megérett a fel-
adatra, és bizonyította már színészi képességeit is. Elemez-
tük a karakter személyiségét, bonyolult lelkiállapotát, és 
tudom, hogy hitelesen fogja megformálni Paul szerepét. 
Rálik Szilvia felkérését sem kell különösebben indokol-
nom: ismerve az adottságait, hiszem, hogy Marietta szere-
pében ô is nagyszerû lesz. Mivel sok éven át érleltem ma-
gamban a darabot, volt idôm megtalálni a megfelelô éne-
keseket. Különben nem is választottam volna a darabot a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál programjába.

G.: A magyarországi elôadást a tervek szerint Vidnyánszky 
Attila rendezte volna, de végül Vlad Troickij ukrán rendezô vi-
szi színre. Dolgoztak már együtt?
K. B.: Vlad Troickijnak ez lesz az elsô operarendezése, így 
mi is elôször fogunk együtt dolgozni.  Azt gondolom, hogy 
minden színházi elôadás szerkezetét a szerzô határozza 
meg: átdolgozta a szöveget, végiggondolta a drámai idôket. 
Ha ezekkel a tényezôkkel számol  a rendezô, akkor nagy 
hatású lesz az elôadása – függetlenül attól, hogy milyen 
korba vagy miliôbe helyezi a cselekményt. Korngold zené-
je pontosan festi le a szituációkat, a hangulatokat. Még 
nem mondhatok sokat, de Troickij elképzelése izgalmas, 
biztos, hogy a produkció nem lesz szokványos. Vidnyánszky 
Attilával a  Bánk bánban, A végzet hatalmában, a 
Turandotban dolgoztunk együtt. Jó lett volna, ha a debre-
ceni munkásságom lezárásaként A halott várost is együtt 
visszük színre, de elfoglaltsága most nem teszi lehetôvé, 
hogy ô rendezze az elôadást.  n
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KornGolD: A HAlott város 

Angela Denoke, torsten Kerl 

orchestre Philharmonique de strasbourg

Karmester: Jan latham-König

rendezô: Inga levant

l  l  l  l  

Korngold A halott város címû operájának DVD-n 

kiadott felvétele már nem új. A párizsi Châtelet 

Színház és a strasbourgi Opera 2001-es közös 

produkcióját az utóbbi helyen, az Opéra national 

du rhinben rögzítették. A mû rendre elôkerül az 

utóbbi évtizedben, San Franciscótól Bécsen át 

londonig. Sûrûbben játszani, mint e periódusban, 

talán nem indokolt. Az azonban, hogy Magyaror-

szágon eddig senkinek sem jutott eszébe elôvenni 

a darabot, teljességgel érthetetlen, és a honi ope-

rajátszás számláján feltétlenül a súlyos hiányok 

közé sorolandó. Debrecennek, jelesül a Kocsár Ba-

lázsnak és a Csokonai Színháznak most eszébe ju-

tott. Szurkolhatunk, hogy a mai szûkös és kultúr-

politikailag is válságos viszonyok között valóban 

létrejöjjön a produkció. A halott város a 20. szá-

zad elejének stíluskeresô törekvéseit, egyben a 

nagyromantika alkonyát testesíti meg. Szerzôje 

szélesen áradó dallamokból szôtte moralizáló al-

kotását. A háromfelvonásos opera csaknem 

egyidôs Bartók egyfelvonásosával, A kékszakállú 

herceg várával. nem tagadható:  a különbség ha-

talmas. Bartók ökonómiája, lélekábrázolásának 

szûkszavú pontossága felülmúlja Korngold 

bôbeszédûségét. De A halott város elôadása ma is 

tanulsággal szolgál, mert viszonyítási pontul szol-

gál: a szecessziót hozza be a színpadra, Bartók 

„Bauhausával” szemben. 

A felvételen a sztárallûröktôl mentes, de stabilan 

mindig jó teljesítményt nyújtó Angela Denoke ala-

kítja Mariettát. A német szoprán szûk fachot kép-

visel az európai operajátszásban; elmélyültségé-

vel, intelligenciájával, s nem a felületes csillogással 

tûnik ki. torsten Kerl kitûnôen énekli Pault: mö-

götte ugyancsak igen kiegyensúlyozott, de ko-

rántsem lezárt pálya áll. 2013-ban a Metropolitan 

Opera vendége lesz. 

Albert Mária

Bel Air-Arthaus 
100 342

ErIcH WolfGAnG KornGolD
1897-ben született Brnóban, az Osztrák–Magyar Monarchia terü-
letén. négyéves korától tanult zongorázni. 1906-ban Gustav 
Mahler csodagyereknek nevezte, és beajánlotta Alexander von 
Zemlinsky zeneszerzôhöz, aki másfél éven át tanította. tizenhá-
rom éves volt, amikor a bécsi Hofoperben bemutatták A hóember 
címû balett-pantomimet, amelynek zenéjérôl richard Strauss ké-
sôbb elismerôen írt. 1916-ban bemutatásra került két egyfelvoná-
sos operája (Polykrates gyûrûje és Violanta), de a legnagyobb si-
kert A halott város címû opera bemutatója (1920) hozta Korngold 
számára. tanított a bécsi Zeneakadémián, majd 1938-tól az egye-
sült Államokban élt, ahol a korszak egyik legsikeresebb film zene-
szerzôje lett. 1957-ben hunyt el Hollywoodban.
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HänDEl: BElsHAzzAr

tarver, Joshua, Mehta, Hammarström, 

Karmester: rené Jacobs

rendezô: christof nel l  l  l  l  l

Amióta Claus Guth 2009-ben, a theater an der 

Wien-ben színpadra állította a Messiást (1742), 

Händel legelvontabb bibliai oratóriumát (de nem ám 

afféle szabad asszociációs koreográfiaként, hanem 

tel jesen összefüggô, hétköznapi történetet kreálva e 

kultikus tisztelettel övezett remekmû köré), azóta 

sen kinek sem lehet kétsége: az oratórium, ez az an-

ti-operaként kitalált mûfaj nagyon is elôadható 

szcenikusan. Hát még, ha annak az oratóriumnak 

igazi cselekménye is van! Például olyan, amely a zsi-

dók babiloni fogságát, a bálványimádó Baltazár 

(Belshazzar) király általi megalázását, Dániel próféta 

általi megvigasztalását és a perzsa Cirus király általi 

megszabadulását beszéli el. A ze  nés színház törté-

netének egyik legnagyobb paradoxonja ez: Händel 

hangversenyterembe szánt oratóriumait sokkal 

szín padszerûbbnek érezzük, mint operáit, amelye-

ket a barokk belcanto stilizált vi lá gá ból többnyire 

csak a rendezôk parodizáló kedve képes kirángatni 

és a mai nézô számára élvezetessé tenni. A drámai-

ság legfôbb letéteményese a Belshazzarban is a kó-

rus (szemben a belcanto operákkal, ahol a da capo-

áriák alkotnak egy-egy mini-drámát). A riAS 

Kammerchor pompásan felel meg a hármas feladat-

nak: a babiloniak, a zsidók és a perzsák életre kelté-

sének. A rendezés minden erôlködés nélkül hidalja 

át a pszichológia és a ko reográfia közötti ellentétet. 

remekek a szólisták is: különösen a tenor Kenneth 

tarver (Belshazzar), a kontratenor Bejun Mehta 

(Cyrus) és a csodálatos szoprán, rose mary joshua 

(nitocris) éneklése és játéka emlékezetes. A 

kísérôfüzetbeli esszé rámutat azokra a politikai ösz-

szefüggésekre, amelyek közös sikereik ellenére is gá-

tat vetettek Händel és szövegírója, Char les jennens 

további együtt mû kö désének.   Mesterházi Máté

MozArt: A vArázsfUvolA

Polenzani, Huang, Pape, Miklósa

Metropolitan opera, James levine

rendezô: Julie taymor l  l  l  l  l

Vajon Magyarországon milyen keletje lesz-e ennek 

a DVD-nek, nem tudható, mert az elôadás nem né-

met, hanem angol nyelvû. A produkció a mi euró-

pai ízlésvilágunktól igen messze áll. De hát a szín-

ház élô mûvészet, így a legnagyobb, az úgyneve-

zett „zsinórmértéknek” tartott mûhelynek is lehet-

nek kevéssé sikerült, sôt rossz pillanatai. Számom-

ra Mozart daljátékát, A varázsfuvoláját meghúzni, 

fontos részleteket kihagyni belôle, elfogadhatatlan. 

egyszerûen abszurdnak tartom, hogy a sokak által 

ismert Képária sem hangzik el teljes egészében. 

Mégis a színek és a formák végtelen, felfokozott ka-

valkádjával elragadó élmény lehetne az operával 

ismerkedôk számára az elôadás. A rendezônô egy 

keleti mese kereteit választotta Schikaneder mesé-

jének megjelenítésére. A fôszereplôk kínai elô ke lô-

ségek. Kínai papírsárkányok úsznak a levegôben, 

Papageno madárkái pedig a jól ismert japán hajto-

gatott papírmadarak. A három Dáma a keleti szín-

házakban látható nagy faálarcot tart maga elé. A 

darab végén a tisztaság jelképeként tamino és 

Pamina hófehér kimonóban lép ki a világba. Foko-

zott ötletgazdagságot mutat a pantomim és a ma-

rionett-színház eszközei mellett a különbözô szim-

bólumok használata is. Sarastro papjai öltözetén a 

kör és a négyszög a geometriát, a háromszögek és 

a piramis formák a szabadkômûves szimbólumokat 

hivatottak erôsíteni. A figurák színészi tekintetben 

elég egyszerûek: az éj királynôje gonosz, Sarastro 

egy napsárga óriás, Monostatos gusztustalan. Az 

énekesek közül a legismertebb név rené Pape, aki 

sajnos elég sokszor hamis. Miklósa erika a produk-

ció magyar szereplôje, aki ezüstös, kristálytisztán 

pengô csúcsmagasságokkal örvendezteti meg a 

nézôt. Bátori Éva

AnnA nEtrEBKo – lIvE At tHE 

MEtroPolItAn oPErA HoUsE

Anna netrebko (szoprán) és a Metropolitan 

opera Ének- és zenekara  l  l  l  l  l

Azt hihetjük, gálakoncert felvétele, de nem: váloga-

tás az elmúlt tíz év fellépései során készített fel-

vételekbôl. A puritánok áriájával csodásan indul a 

lemez. Kivételes hang, lágy, diszkréten szlávos, 

egyszerre kecses és testes, hajlékony. Aztán egy 

másik világ: Prokofjev Háború és békéje. netrebko 

erôsebben énekel, ismét csak kiváló, de zavaróan 

más a felvétel hangzása. Magas, éles. A Don 

Giovanni-részlet azért érdekes, mert netrebko nem 

született Zerlina, itt az orosz háttér sajátos színe-

zetet ad. ezután egyre zavaróbb, hogy netrebko 

sokszor olyan együtteseket választott, amelyekben 

nemcsak elsôrangú éneklést hallunk. Vajon miért 

nem azokat a részleteket választotta, ahol magá-

ban énekel egy-egy jelentôsebb áriát? nem rossz 

lemez ez, de egyenetlen színvonalú, nem meg-

gyôzôen szerkesztett, bizony meglehetôsen csa-

lódást keltô a mûvésznô, az intézmény és lemez-

kiadó viszonylatában. Ha nincs már más anyag, 

érdekes egy ilyen válogatás, de miért nem a szóban 

forgó operák igazán nagy pillanatait halljuk, vagy 

miért nem adják ki inkább egy-egy erre érdemes 

elôadás teljes anyagát? A Háború és békérôl nincs 

sok felvétel, pedig jeles alkotás; a Hoffmann me-

séirôl van, de érdemes volna kiadni az egészet, 

Calleja is meglepôen jó benne. Az a véleményem, 

hogy több teljes felvétel jelenhetne meg netreb-

kóval CD-n, akár élô felvételen, de rendes elô ké szí-

téssel, nem zene alatti tapssal. Kimagasló netrebko 

szereplése Gounod rómeó és júliájában és a 

lammer moori luciában, de jó lenne CD-n is hoz zá-

férhetôvé tenni. A DVD más: hanglemezen a hang-

anyagon a hangsúly, és valljuk csak meg, elsôsorban 

ez adja az operák fô vonzerejét. 

Zay Balázs 
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lA BEllEzzA DEl cAnto

olga Peretyatko – szoprán 

Müncheni rádiózenekar 

Karmester: Gomez-Martinez   l  l  l  l  l

A német televíziók új netrebkóként sztárolják az 

orosz szopránt, nem kevés felületet szánva bemuta-

tására. ezekbôl és háromnyelvû honlapjából sok 

minden kiderül az énekesnôrôl, akinek a neve hazai 

szakmai berkekben (kipróbáltam!) egyelôre semmit 

sem mond. Ha feltévednének a site-ra, láthatják, 

bármily fiatal, sajnos fogy a remény, hogy meghív-

ható legyen Budapestre. Két-három éve kalendáriu-

mában még fôként másodosztályú házak szerepel-

nek, de a mostani lista már rangos: egyebek között 

Párizs, lyon, Berlin neve sorakozik a naptárban. 

Olga Peretyatko eminens lány, Szentpéterváron ta-

nult, 15 éves koráig a Mariinsky Színház gyermekkó-

rusának tagja volt, majd karvezetés szakon diplo-

mázott, tehát valószínûleg képes nemcsak a maga 

szerepében, hanem a mûvek egészében gondolkod-

ni. Még ma is bejár a Hanns eisler-Hochschule für 

Musikra, párhuzamosan az olasz repertoár, a 

belcanto stílus elsajátítására Bolognában is vesz lec-

kéket. Plácido Domingo egyik felfedezettje ô is, az 

Operalia énekversenyen 2007-ben szerzett második 

hely indította el európában. A videókon magasabb-

nak látszik netrebkónál (egyelôre karcsúbb is nála), 

de a pályakezdése kétségkívül emlékeztet a nemzet-

közi operaéletbe úttörôként betörô szopránra. 

Fôként belcanto operákban, lírai koloratúr szerepek-

ben látható, és interjúi szerint egyelôre meg is ma-

radna ebben a fachban. Az oly sokszor dicsért orosz 

énekes iskola rendkívül fogékonnyá teszi a fiatalo-

kat, a kifogástalan technikai alapokon könnyen ta-

nulnak stílust, kifejezést. errôl tanúskodik a CD is. 

Az elsô számnál, (rossini: A török itáliában) kicsit 

aggódva hallgatjuk, vajon nem vibrálja-e túl Donna 

Fiorilla szólamát? A továbbiakban megnyugodha-

tunk, ez a lány tudja, mit csinál.  AM

ADÉs: PoWDEr HEr fAcE

Almeida Ensemble

  l  l  l  l  l

thomas Adés negyvenéves – ezt az operáját tizen-

hat esztendeje hagyta maga mögött. új csillag a brit 

zene egén – az epitheton ornanst még kiskorún szer-

zett kamaraszimfóniája után megkapta. Ma is fia tal, 

és már több történt vele, mint egész zeneszerzés-

tanszakok növendékeinek késôbbi pályáján össze-

sen. A Powder Her Face idézetopera, bár korántsem 

hinnénk, hogy e paródia-sorozatban összegezni 

akar na. elsôsorban Britten kamaraopera Screw-ja 

vagy az angol nyelvû komédiák kötelezô ôse, a 

rake’s Progress (így, dupla áttéttel a mozarti Figaro), 

de Berg mindkét mesteroperája is citálva vagyon. A 

kabaréelemek Weillre, a modernitás jegyei ligetire 

és Kurtágra hajaznak. ekkora irodalomjegyzékkel 

katy vaszra számítanánk, de nem:  erôs szín padi tá-

mogatás mellett élvezetes lehet a Púder. A sztori 

szí nes, a feldolgozás nem túlbeszélô, 15 hangszeres 

mellett négy énekes bújik különbözô szerepekbe. 

Mar garet Wigham, a 20. századi brit celebvilág 

egyik botrányos alakja a fókuszban: liftbaleset veze-

tett oda, hogy íz- és szagérzékelésének elveszítésé-

vel egyidejûleg csillapíthatatlan szexuális étvágy 

uralta el. és akkor a fôtémánál vagyunk! A zene nyil-

vánvaló lényege a lélek Csomolungmáinak és Maria-

na-árkainak ábrázolása, de gyengédebb kitü rem ke-

dések és áttûnések is okai, néha következményei a 

zenének. Így a testi szerelem: sokan helyezik stili-

zált vagy naturális környezetbe e témát, de egy az 

egyben „kottázott” koituszt és orgazmust Adésnál 

hallunk elôször. és bizony, sor kerül a „legendás fel lá-

ció” megkomponálására is, amely polaroid-képek 

nyomán került közkézre, s a fotókon lévô úr feje nem 

látszik – mégis mindenki tud ta anno, hogy a hadügy-

miniszter az. Botrány a négyzeten, avagy a züm mö-

gôkar új értelmezése…  Ókovács Szilveszter

HänDEl: AGrIPPInA

Pendatchanska, rivera, Im, Mehta, fink

Karmester: rené Jacobs 

Akademie für Alte Musik Berlin HHHHH 

„Bizonyos, hogy az Agrippina szövegkönyvével 

Händel ékszert kapott a kezébe: a legjobbat és ko-

runk számára legaktuálisabbat, amit valaha megze-

nésített” – írja kísérôfüzetbeli tanulmányában rené 

jacobs. Ám mi is ékszert kapunk a kezünkbe ezzel a 

felvétellel. Az öt csillag a zene és a megszólaltatás 

mi nôsége mellett a doboz külsejének és a booklet 

tartalmának is szól. jacobs olyan zenetudományi 

alapossággal és dramaturgiai gonddal elemzi végig a 

25 éves Händel elsô nagysikerû operáját, hogy látat-

lanban is elhisszük: az általa megszólaltatott válto-

zat még az 1710-es velencei ôsbemutató (és a hallei 

Händel-összkiadás) kottaszövegénél is hívebben 

tük rözi szerzôje eredeti – az énekesi hiúság által még 

nem eltérített – szándékát. A nagyszabású jelenete-

ket, „scena di forza”-kat Händel nemcsak, hogy el-

sô ként komponálta meg (összetettségük okán ez a 

betanulás szempontjából is szükséges volt), hanem 

mindvégig változatlanul is hagyta, a dráma elengedhe-

tetlen részének tekintve ôket (ami a kor ope ra praxi-

sában szokatlan). Merôben újszerû, gyakorlatias lá-

tásmódjával jacobs ugyanakkor rámutat: a római 

évek vokális termésébôl kölcsönzött egyes gyöngy-

szemek sem a gondolatok hiányára utalnak (Händel 

ze neszerzôi beérésének korszaka ez), hanem éppen 

ellenkezôleg: új gondolati összefüggéseket teremte-

nek az áriák eredeti és újonnan „ráhúzott” szövege 

kö zött. Így lett a Monteverdi Poppeájából ismert 

sztori elôtörténete metaforikus vígjátékká. Még a ki-

sebb szerepeket is olyan kiváló ságok szólaltatják 

meg, mint a basszbariton neal Davies, a kontratenor 

Dominique Visse vagy a fiatal osztrák bariton, Daniel 

Schmutzhard. A fô sze rep lôk közül pedig ezúttal az 

argentin Marcos Fink gyönyörû színezetû basszbari-

tonját emelem ki.   Mesterházi Máté
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GIorDAno: AnDrEA cHÉnIEr

Maria callas, Mario del Monaco,  

orchestra e coro del teatro alla scala  

Karmester: Antonio votto 

legutóbb 2002-ben, Maria Callas halálának 25. év-

fordulója alkalmából jelentette meg az eMi Giordano 

Andréa Chénier címû operájának 1955. január 8-án, a 

Scalában rögzített felvételét, amely a díva karrierjé-

nek legsikeresebb idôszakából való. jelen kiadásban 

a két korong mellé egy harmadik is került: rajta az 

ope ra szö vegkönyvével és a szinopszissal. A felvétel 

története kalandos: a Chénier nem szerepelt a Scala 

1954–55-ös mûsortervében; eredetileg A trubadúrt 

játszották volna, ám del Monaco az utolsó pillanat-

ban visszalépett. Pontosabban közölte: Manrico he-

lyett inkább Chénier-t énekelné. A színház aktuális 

Chénier-jeként del Monaco tisztában volt vele, hogy 

Callas nem tudja Maddalena szerepét, s bízott benne, 

hogy a szoprán (akinek sikereire féltékeny volt) le-

mondja a fellépést, és renata tebaldi léphet a helyé-

re. Ám csalódnia kellett: Callas öt nap alatt megtanul-

ta a szerepet, és vállalta a hat elôadást – kivívva ez-

zel te baldi rajongóinak haragját is. ilyen elôzmények 

után nem csoda, hogy a bemutató kissé zaklatottra 

sikerült, ám a dirigens, Antonio Votto remekül ösz-

szetartja a produkciót – úgy, hogy szinte végig „küz-

de nie kell” a milánói közönség jobbára Callas-elle nes 

véleménynyilvánításával is. A díva alakításának 

csúcs pontját jelentô, 3. felvonásbeli la mamma 

morta ária után például majdnem verekedésben tört ki 

a publikum;  jelezve, hogy a Callas-féle Madda le na-

ábrázolás a többség számára elfogadhatatlan. Pedig 

Callas Maddalenája méltó párja del Monaco Chénier-

jének: nemcsak a hangjával hódít, hanem azzal is, 

ahogy a fiatal, gondtalan arisztokrata lányból szen ve -

dé lyes, majd szenvedô, sôt a csapásokat is büszkén 

viselô érett nôvé válik. Mario del Monaco félté keny-

ségbôl követelte a Chénier-t A trubadúr helyett – és 

ezért örök hálával tartozunk neki.  V. Nagy Viktória

rUGGIEro rAIMonDI PortrÉ

Km.: a Párizsi operaház zenekara 

és a velencei szólisták 

Karmester: Emil tchakarov l  l  l  l  l

Bizonyos értelemben nem okoz csalódást a 

ruggero raimondi felvételeibôl összeollózott új ki-

advány. nem okoz, mert hosszú pályafutása alatt 

bôven megmutathatta, hogy basszusnak egészen 

kitûnô, ellenben az ismeretlen okból favorizált ba-

ritonterületen nem boldogul. tényleg rejtély, ho-

gyan lehetséges ezzel a fura kettôs identitással 

élni: ha valaki Borisz, az a legritkább esetben 

escamillo. Persze nyilván szûk a basszisták irodal-

ma, onnan egy robbanékony habitus kitörne a 

gonosztevô vagy csáberôs közép-fachba. ez em-

berileg érthetô, még színpadilag is – gondoljunk 

csak joseph loosey rendkívül hatásos Don 

Giovanni-filmjére, vagy az Andrea Andermann-féle 

élô toscára. De hangilag sikertelen kicsapongások 

ezek. A lemezen hallott torreádor szûk és nazális, 

tompult reflexû, ami még egy matadornak is élet-

veszély. Arról nem beszélve, hogy mindig bele kell 

tudnunk hallani egy hangi kapacitásba a negyedik 

felvonás lírai duettjét Carmennel: itt ez túl nagy 

képzelôerôt követelne. Pezsgôáriája sem hozhatja 

azt a fényes gyöngybuborék-sort, amelyre ab ovo 

kavalierbaritonok képesek – inkább Siepi és 

Gyaurov hagyományát folytatja, amikor ólomlába-

kon jár egy démoni dal. Kérdés, hogy Mozart a 

Kormányzó vagy leporello számának szánta-e éle-

te legrövidebb áriáját? Ha egyiknek sem, csakis a 

kottában félreérthetetlenül jelzett címszereplônek, 

akkor pedig miért bíbelôdnek vele mások? Ami ha-

táreset, de jó, az a jago-monológ: a falig elvitt, sö-

tét és cinikus Credo. Ami pedig nagy formátumú, 

megrázó alakítás, az a Borisz halála. itt helyére ke-

rül raimondi vocéja – hogy a tenorokra kompo-

nált, napfényes tosti-slágerekben megint vakvá-

gányra térjen.  Ókovács Szilveszter

BrIttEn: BIlly BUDD

Hampson, rolfe Johnson, Halfvarson

Hallé orchestra

Karmester: Kent nagano l  l  l  l  l

A Billy Budd azon hiányosságok egyike, amelynek 

törlesztésére egyelôre kevés kilátás mutatkozik: az 

opera londoni ôsbemutatója, 1951 óta nem kerülhe-

tett színre Magyarországon. Britten (és brit kortársai) 

munkássága fontos lépcsôfok az operatörténetben, 

ezen léphetne át a hazai közönség a mai kompozí-

ciók világába. A Billy Budd persze new Yorktól Bé-

csig jelen van az operaházak repertoárján, ha nem is 

versenyezhet – mondjuk – a traviata játszási sûrû sé-

gé vel. Különös mû ez, a valóság és a fantázia, múlt 

és jelen, szépség és durvaság, jóság és gonoszság 

furcsa szövedéke. Az ötletadó regény éppúgy fel-

használ valóságos, de idôben elcsúsztatott eleme-

ket, mint a librettó. Különös azért is, mert csupa férfi 

szereplôje van, hiszen egy hadihajón játszódik a 18. 

század végén. A hangszínek, a ritmusok rendkívül 

változatosak, és egy fiúkórus pótolja a szoprán-tó-

nusokat. A három fôszereplô közül a prológban és 

az epilógusban Billy Budd kivégzésére vissza em lé ke zô 

Vere kapitány szólama tenorra íródott; Billy Budd ba-

riton, míg a drámai konfliktust elôidézô strázsames-

ter, Claggart basszus. Amint a Peter Grimes, a Billy 

Budd legfôbb szereplôje, a jelenetek összekötôje a 

tenger, amelynek hangja egyszerre költôi és festôi. 

Britten nagy zenekari apparátust használ, amely 

Kent nagano pálcája alatt szinte látvánnyá transz-

formálja a muzsikát. Britten hangszerhasználata, az 

énekbeszédre épített dialógusok mind a 20. század-

ra mutatnak, de a tengerésznóták dallamai hitelesen 

idézik a kort.  eric Halfvarson – aki a Parsifal Gurne-

man zaként aratott siker a Mûvészetek Palotájában – 

súlyos basszusa mellett thomas Hampson hajlé-

kony és kifejezô baritonja,  Anthony rolfe johnson 

lírai tenorja ideális hármasnak hallatszik az 1997-ben, 

Manchesterben rögzített elôadásban.  AM
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sonDHEIM: A lIttlE nIGHt MUsIc 

(EGy nyárI ÉJ MosolyA)

lansbury,  zeta-Jones, Herdlicka, lazar

Karmester: tom Murray  l  l  l  l  l

Stephen Sondheim zenéje évrôl-évre népszerûbb már 

európában is. Amerikában – különösképpen szü lô vá-

ro  sában, new York-ban – nagy elismertségnek örvend: 

a zeneszerzô nyolcvanadik születésnapját 2010-ben 

óriási színházi parádékkal ünnepelték meg. A musical 

fejlôdése az öreg kontinensen kevésbé volt folyama-

tos, mint a tengeren túl, így a lírai hangvételû, operet-

tesen-operásan szerkesztett Sondheim-musicalekkel 

nehezebben barátkozott meg a közönség. Sond hei-

met, aki a West Side Story és a Candide címû 

Bernstein-darabok révén is híressé vált, az utókor bi-

zonyosan igazolni fogja. Mûveit elôadni éppen 

minôségük miatt komoly feladat: ha nincs megfelelô 

együttes, a siker korántsem garantált. A korábbi lon-

doni és new York-i elôadások tapasztalatait és sze-

rep lôgárdáját felhasználva, 2010 januárjában egy 

new York-i stúdióban rögzítették ezt a musicalt. elég 

csak két nevet említeni: a színésznôt, Desirée Arm-

feldtet játszó Catherine Zeta-jonest és az édesany-

ját, Madame Armfeldtet alakító Angela lansburyt, 

hogy jelezzük: stílusos és színvonalas felvételrôl van 

szó. (A brit színjátszás nagyasszonya, megannyi 

tony, Golden Globe és egyéb kitüntetés tulajdonosa 

egy színházi fesztivál alkalmával a Magyar Színház-

ban egy brit társulattal vendégszerepelt, és rávilágí-

tott, milyen remek darab a Sweeney todd.) A CD 

ma gyarországi megjelentetése, bár megelôzte a 

Cent rál Színház-beli premiert, feltétlenül idôszerû, 

hiszen a trevor nunn rendezte darab repertoáron 

van.  Angela lansbury magyar megfelelôje törôcsik 

Mari, aki mércét állít a teljes szereplôgárdának. A 

new York-i produkciót tíztagú kamarazenekar kíséri; 

Sondheim nem használ nagy együtteseket, de meg-

követeli a hangszeresek sokoldalúságát. Finom, sze ret-

hetô muzsika A little night Music.  Albert Mária

vIttorIo GrIGolo: ArrIvEDErcI

Km.: coro e orchestra del teatro regio di 

Parma  

Karmester: Pier Giorgio Morandi l  l  l  l  l

újra beköszön immár második szólólemezével egy 

ifjú tenorcsillag, Vittorio Grigolo. Ugyan Arrive-

dercit mond, de nyilván a viszontlátás volna itt a 

lényeg, amely nem is annyira biztos. Pedig a fiatal-

embert ismerjük a tavalyi, mantovai rigoletto Her-

cegeként (az élô televíziós adásban Domingo adta 

a címszerepet), és friss albumán is sorakoznak ope-

raszámok. De mintha még nem döntötte volna el, 

nôi lapok címoldalán pózoló tony-tenor lesz-e, 

esetleg pop-operás crossover-sztár, vagy komoly 

énekmûvész – 34 év azért elég lehetett volna erre. 

Grigolo szerint nem is kell dönteni. Mario lanza 

óta ez a tenorrepertoár; egy hangversenyen is így 

sorjáznak a petárdák. és a lemezen is minden van: 

Alba hercegétôl a Sorrentói emlékig és lucio Dalla 

daláig, a Carusóig. De persze az Un aura amorosa 

is belefér, valami Mozarttól, mert kell valami csö-

pögôs – de elsietett, túlaffektált – az Asszony in-

gatag és a Brindisi harsánysága közé. ezalatt taka-

ros, csaknem igényes kis tenor-tanulmány olvasha-

tó a bookletben, Grigolo személyes jegyzete mel-

lett. Ki érti ezt?

érthetetlen az is, hogy a különben posszibilis 

énekest miért nem fogja vissza a kiadó vagy a kar-

mester, mint ab ovo mûvészeti vezetô? Utóbbi kü-

lönben régi ismerôs nekünk, Pier Giorgio Morandi. 

Arra gondolni sem merek, hogy ezt a saláta-prog-

ramot és selyemfiú-dizájnt netán a Sony erôlteti 

rá… Mert a hang különben friss, vivôerôs, bár nem 

igazán megkapó, viszont biztonságos. Baj akkor 

lesz, ha a negédes stílusjegyek így eluralkodnak 

rajta a nemzetközi „kovácsjózsefizmus” égisze 

alatt. Amíg komolyat nem hallunk újra tôle, addig 

marad nekünk, gramofonosoknak a kissé pikírt 

szó vicc: Grigolo, a dzsigoló. Ókovács Szilveszter
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vIvA!

simone Kermes

venice Baroque 

orches t ra; 

A. Marcon

 l  l  l  l  l

A lipcsei születésû, már-már démonian vörös-feke-

te koloratúrszoprán, Simone Kermes (aki egyebek 

mellett elizabeth Swarzkopf és Dietrich Fischer-

Dieskau mesterkurzusain képezte magát) ma a vi-

lág legjelentôsebb operaszínpadainak, koncertter-

meinek és fesztiváljainak egyik legkeresettebb 

elôadómûvésze. Hangjának terjedelme, virtuozitá-

sa, hajlékonysága, drámaisága, eleganciája, vala-

mint tökéletes énektechnikája joggal avatta ôt 

elsôsorban a barokk mesterek, köztük Händel és 

Vivaldi mûveinek ihletett tolmácsolójává; de mel-

lettük gyakran szólaltatja meg Haydn, Mozart és 

Beethoven koncertáriáit, sôt kelti életre hôsnôiket 

is. Viva! címû lemeze csupán ebben a formában új-

donság, hiszen a rajta szereplô Vivaldi-motetták és 

-operaáriák már megjelentek korábbi – több díjat is 

nyert – Amor Sacro, illetve Amor Profano címû al-

bumain. VNV

Hungaroton records 
HCD 32703

KIncsEs vEronIKA 

PortrÉ

Kincses Veronika a magyar operaélet újkori történel-

mének egyik leggyönyörûbb hangú szopránja. A válo-

gatás ékesen bizonyítja ezt. Hallgatva az anyagot az 

jutott eszembe: ha van kötelezô olvasmány, akkor az 

énekes palántáknak kötelezô „hallványként” kellene 

ismerniük felvételeit. Hangjának tisztasága, ezüstös 

csillogása, sallangmentes muzsikálása példaképül 

szol gálhatna. A matéria szépsége, és e szépség egy 

éle ten át való ápolása önként vállalt kö te les ség ér ze té-

bôl fakadt. Zeneakadémista korunkban áhítattal figyel-

tük ôt. Most ugyanezt éreztem, hallva az egymást 

kö vetô, különbözô stílusú áriákat. Híres Susanna-

alakításának elragadó mozarti mivolta a lemezrôl is 

sugárzik. Sokszor lejátszottam Pillangókisasszony-le-

mezét anno, hogy tanuljak belôle. Milyen szép idô-

szaka volt az Operaháznak az ô jelenlé tének kora! 

Vitelliája, Améliája ma is példamutató.  BÉ




