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58 nap alatt 91 koncert – BBC Proms július 15-én kezdő-
dött, monstre rendezvénye szeptember 10-ig várja az érdek-
lődőket. Számos hangversenyt élőben közvetítenek, a záró-
napon pedig nemcsak a Royal Albert Hallban kerül színre 
operagála (többek között Juan Diego Flórezzel), hanem a 
Hyde parkban és más szabadtéri helyszíneken szintén fel-
hangzik a muzsika. A fellépők névsora ugyancsak lenyűgö-
ző, megtalálható köztük Marta Argerich, Olga Borodina, 
Bryn Terfel, Sarah Conolly, Valery Gergiev, Esa-Pekka 
Salonen, Sir Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Sir Simon 
Rattle, Daniel Barenboim vagy Gustavo Dudamel is. A 
rangos fesztivál magyar művekben és művészekben is bővel-
kedik. Liszt és Ligeti kompozíciói mellett Bartók darabjai is 
több alkalommal kerültek színre; augusztus 26-án a BFZ 
koncertezett Ficher Iván vezényletével; három nappal ké-
sőbb pedig Schiff András adott Beethoven-estet.  
Bartók egyetlen operája augusztus 3-án hangzott fel, s en-
nek a hangversenynek magam is a hallgatója lehettem. A 
Royal Albert Hall nézőterén nem nagyon lehetett üres he-
lyeket találni, több mint ötezer ember volt kíváncsi a 
Charles Dutoit  dirigálta estre, amelynek első részében 
Dvořák h-moll gordonkaversenye kapott helyet. Különleges 
ez a helyszín, hiszen itt az állójegyeket nemcsak a legfelső 
emeletre lehet váltani, hanem a koncertdobogó előtti rész-
re, ami meg is telt mindenféle korosztályt felvonultató, fe-
szülten figyelő tömeggel. A német Alban Gerhardt tolmá-

csolásában ihletetten szólalt meg a cseh zeneszerző darabja. 
Játéka még szívhezszólóbbá varázsolta a csellóverseny 
melan kolikus dallamait, hangsúlyozta a mű karaktergaz-
dagságát, sokszínűségét. Virtuóz előadásmódját szinte léleg-
zetvisszafojtva hallgatta a londoni publikum, hogy az utol-
só hangok elhalkulta után bravózásos, lábdobogásos 
ünneplésben törjön ki. A sikerben jelentős szerepet játszott 
a Dutoit irányította Royal Philharmonic Orchestra: végig 
kamarazenei igényesség, figyelem jellemezte az előadást. 
A kékszakállú herceg vára elején némiképp meglepő volt, 
hogy a címszerepet életre keltő, kanadai basszbariton ango-
lul mondta el a Prológot, utána azonban magyarul hang-
zott fel a mű. A Covent Gardenben és a Metropolitanben is 
rendszeresen foglalkoztatott John Relyea 2009 óta már 
több alkalommal alakította a Kékszakállút, s egészen jó ma-
gyar kiejtéssel énekelte végig a szerepet. Kősziklaszerű, moz-
díthatatlan herceget formál, gazdag, bársonyos hanggal. 
Komlósi Ildikó sok-sok éve bújik Bartók hősnőjének bőré-
be, ezernyi színét képes megjeleníteni a szerelem, a kapcso-
lat alakulásának, változásainak. Alakítását most is intenzív 
színpadi jelenlét, szép magasságok, szívbemarkoló pianók 
jellemezték. S ahogy felhangzott előadásában: „Szép és 
nagy a te országod” vagy „Én, jaj, koldus, kopott vagyok” – 
megállt a levegő.
Dutoit az együttessel most is mesteri zenekari színeket ke-
vert. Mindent megfestett a pódiumon: a vigasztalan sötét, 
komor várat, a tündöklő kincseskamrát vagy a könnyek 
ködbe burkolózó tavát. S szinte a mennyezet hatalmas, kék 
fényben tündöklő, fehér gömbjeit is megremegtette, olyan 
átütő erővel hangzott fel az ötödik ajtó C-dúr akkordja… 
A koncertdobogó előtti rész publikuma pedig végigállta az 
estet, lelkesen olvasva az opera szövegkönyvét, értve és él-
vezve Bartók kompozícióját. Erről a hosszas ünnepelés is 
tanúskodott, amellyel a művet és az előadókat köszöntöt-
ték. A BBC  élőben is közvetítette a koncertet, s honlapjukon 
is elérhető volt néhány hétig. A magyar mezzo pedig foly-
tatja a Kékszakállú sorozatát Dutoit-val, hiszen október vé-
gén két alkalommal Bostonban énekli majd Juditot, akkor 
Matthias Goerne lesz a herceg.  n

„Lásd, ez az én birodalmam!”
Komlósi Ildikó és A kékszakállú herceg vára sikere a londoni 
Royal Albert Hallban
„A világ legnagyobb komolyzenei fesztiválja”  – hirdeti a BBC sorozatát, amely közel két 
hónapon át valóban a legnagyobb neveket, legizgalmasabb koncerteket kínálja. Ennek 
keretében került színre a zsúfolásig megtelt a Royal Albert Hallban Charles Dutoit vezény-
letével A kékszakállú herceg vára, s Bartók koncertszerűen, magyar nyelven előadott ope-
rája Komlósi Ildikóval Judit szerepében nagy sikert aratott.
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Komlósi Ildikó – szép magasságok, szívbemarkoló pianók
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