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„Még zeneakadémista voltam, amikor először énekelhettem 
Wagnert, Wotan utolsó monológját adtam elő A Rajna kin-
cséből. Szintén szép emlék, amikor a milánói Scalában, az 
előéneklésen mutattam be a király imáját a Lohengrinből 
2006 őszén, és sikerrel jártam, megkaptam a két szerepet: a 
Salome Első katonáját és a Jenufa Stárekjét – idézi fel Bretz 
Gábor –, a részletek után az első teljes szerepem Kothner 
volt, a Magyar Állami Operaházban. A Vidnyánszky Attila 
rendezte előadásban egy hatalmas, műanyagból készült 
péklapáttal a kezemben küzdöttem a színpadon.” Követke-
zett Daland, A bolygó hollandiban, Klagenfurtban. Az elát-
kozott hajós történetében Budapesten is felléphetett, 
ugyanezt a figurát alakította Szikora János  2013-as színrevi-
telében. Gurnemanz is felkerült a repertoárra, először Bo-
lognában kelthette életre, s idén végre az Ybl-palotában is 
bemutatkozhatott az idős Grál-lovagként. A Müpa sorozatá-
nak pedig immár visszajáró vendége.  
„A Budapesti Wagner-napokon először Herrmannként lép-
tem színpadra, négy évvel ezelőtt, még ma is beleborzon-
gok, ha arra az előadásra gondolok. Wagnert énekelni ép-
pen a monumentalitása miatt jó, de a Tannhäuserben 
különösen elképesztő az a felvezető zene, amelyet követően 

nekem énekelnem kell. S emlékszem, ahogy ott álltam a 
Müpa színpadán, minden szempár rám szegeződött, nem-
csak a közönség figyelt, hanem a pódiumon álló, összes em-
ber. S azután a káprázatos muzsika után el kellett kezdenem 
énekelni…  Nem tudom, hogyan jött ki hang a torkomon, 
de valahogy csak megszólalt az ária. Wagner zenéje nagyon 
sokat ad az embernek. Szeretem énekelni a műveit. Általá-
ban mindenki tudja, hogy milyen művekben szól jól a 
hangja, és úgy érzem, az én vocém illik a zenedrámákhoz. S 
minél többet énekel az ember, annál közelebb jut a nagyobb 
és nagyobb feladatokhoz. ”
A Tannhäuser mellett már akkor is fellépett A Rajna kin-
csében, így ismerős lesz számára az óriás figurája. Hozzá-
teszi, nagyon élvezi a Müpás produkciók légkörét, hogy a 
sokfelől érkezett kollégákkal mindig sokat nevetnek, s azt 
is, hogy Fischer Ádám mindent tud Wagner világáról, az 
összes kérdéssel bizalommal fordulhatnak hozzá. „A nagy 
álmom most A nürnbergi mesterdalnokokban Pogner, s 
örömmel bújok bele Fasolt bőrébe is. Később pedig más 
szerepekben szintén örömmel kipróbálnám magam: Hans 
Sachs és talán egyszer Wotan iszonyatosan nehéz szerepe is 
sorra kerülhetne.” Arra a kérdésre, hogy vágyik-e Bay-
reuthba, igennel felelt, de elmeséli azt is, kicsit elrettentő 
számára, hogy az Ünnepi Játékokon mindenkinek, min-
den évben próbát kell énekelnie, ő pedig a New York-i 
MET után megfogadta, soha többé nem énekel elő. Fel-
adatból pedig így is akad jócskán, hiszen a budapesti Wag-
ner-ünnep előtt Mahler VIII. szimfóniát énekel Drezdá-
ban, Kékszakállút Bécsben, Rómeó és Júliát az Erkel 
Színházban.  A fesztivál után a Tour D’Opera Tisza-tavi 
kulturális kerékpártúrán szerepel, ahol a közönség körbe-
tekeri a tavat, s közben zenei produkcióknak tapsolhat. 
Majd tanít a Crescendo Nyári Akadémián, ahová másod-
szor tér vissza. S ha már a Tisza-tó körül nem biciklizhet, 
azért a Triatlon országos bajnokságon versenyezni fog, 
ahogy már évek óta mindig. A jövő szezonja is tartogat iz-
galmas fellépéseket, hiszen Kékszakállú lesz a Müpában, a 
Covent Gardenbe A trubadúrral tér vissza, a Carmenben, 
a Bohéméletben és a Parsifalban pedig a hazai közönség 
találkozhat vele. 

Bretz Gábor: két főszerep a Wagner-napokon
Idén június 16-tól várja az érdeklődőket a Fischer Ádám által alapított Budapesti Wagner-
napok programsorozata a Müpában. Az idei szériában A nibelung gyűrűjének négy darab-
ja mellett A nürnbergi mesterdalnokok kerül színre. Világjáró basszistánk, Bretz Gábor is-
mét vendége a sorozatnak, Pognerként és Fasoltként is pódiumra lép. Az énekes 
Wagner-repertoárjáról, az eddig énekelt és vágyott szerepeiről, valamint a következő idő-
szak terveiről beszélt a Gramofonnak. 

Jelenet a Tannhäuser budapesti előadásából

A Budapesti Wagner-napok teljes programja,   
bővebb információ: www.mupa.hu 
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