
„Minél szabadabban, 
minél természetesebben...”

Kertesi Ingrid úgy véli, minél szabadabban, természetesebben kell énekelni, hangszerként 
használva a hangot, és erre igyekszik megtanítani a növendékeit is. Imád kamarázni, inst-
rumentális gondolkodását a nyolc esztendőn keresztüli csellótanulás alapozta meg. Az el-
telt évtizedekben a legnagyobb koloratúrszoprán szerepekben lépett pódiumra, de ugyan-
ilyen fontos számára a dal- vagy az oratóriuméneklés. Ma is tele a naptára fellépésekkel. 
Az elmúlt szezonban Melinda volt az Operaházban, nyáron templomi koncerteken, szabad-
téri előadásokon találkozhatott vele a közönség. A produkciók tükrében szinte hihetetlen, 
hogy az idei már a harmincharmadik évadja lesz a dalszínházban.
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Gramofon: Pedig nem indult könnyen az a bizonyos legelső 
szezon… 
Kertesi Ingrid: A diplomázást követően azonnal – az ope-
ravizsgám alapján, amelyen Olympiát, Luciát, Adinát éne-
keltem – szerződtettek. Főszerepek vártak volna ősztől, 
augusztus végén azonban volt egy autóbalesetem. Teljesen 
összetörtem. Bár gyorsan gyógyultam és novemberben már 
elkezdtem próbálni, Mikó András (aki még a kórházban is 
meglátogatott) Mihály Andrással egyetértésben igyekezett 
szépen, lassan adagolni a feladatokat. Így a Gara Mária, 
Blonde helyett maradt csupán az Oszkár, amitől persze ak-
kor teljesen boldogtalan voltam. Három évig a repertoárom 
nem állt másból, mint Az álarcosbálból, valamint a Car-
men Frasquitájából és a Ceprano grófnéból. El voltam ke-
seredve nagyon, és csak hosszú évek után jöttem rá, mindez 
mekkora szerencsét is jelentett a számomra. Biztos vagyok 
benne, hogy a hangom ma már lebegne, hogy évek óta nem 
énekelnék, ha nem ilyen fokozatosan indul a karrierem. 

G.: S így jutott ideje arra is, hogy megtanulja a színpadi já-
tékot… 
K. I.: Így igaz, hiszen nem elég valamit zongora mellett el-
énekelni, tudni kell mindenre és mindenkire figyelni, rea-
gálni a pódiumon, közben a technikán sem görcsölni. Eb-
ben az időszakban jártam énekórákra Geszthy Szilviához is, 
később pedig Adorján Ilonához. Velük folytattam mindazt, 
amit a Zeneakadémián Sziklay Erikával elkezdtem. Így 
mindez szépen, lassan beérett. S mivel nagyon fontosnak 
tartom ma is a „külső fület”, mindig kikértem és kikérem a 
számomra fontos kollégák véleményét egy-egy előadásról. 
Arról, hogyan szól a hangom. Az ember ugyanis nem 
ugyanúgy hallja belülről az éneklését, mint ahogyan az való-

jában, a nézőtéren szól. Ezért is szoktam arra biztatni a nö-
vendékeimet, hogy vegyék fel az énekórákat is, objektíveb-
ben tudják így értékelni a saját teljesítményüket. Akkor szól 
ugyanis a legszebben a voce, hogyha minél szabadabban, 
minél természetesebben énekel valaki. S ezt a felvételek is 
igazolják. Ha azt mondanák nekem, lebeg, vagy nagyon 
vibratóssá vált a hangom, nem énekelnék tovább. 

G.: Úgy vélem, nem lehet ilyen gond, hiszen az elmúlt sze-
zonban Melindák sorát énekelte a dalszínházban, és temér-
dek koncerten aratott sikert. 
K. I.: A zenekar véleményére mindig adok, s a Bánk bánok 
után a muzsikusok közül sokan gratuláltak. Fontosak szá-
momra ezek a visszajelzések. Ma is, ha például szerepről, 
felkérésről kell döntenem, van olyan kolléga, akinek kiké-
rem a tanácsát. Érdekes, hogy amikor gyerek voltam, meg-
kaptam Kalmár Magda egyik lemezét, amely annyira elvará-
zsolt, hogy folyton-folyvást hallgattam. Később boldoggá 
tett, hogy Magda kollégája lehettem, s akadt olyan darab, 
amelyben együtt szerepeltünk. Ma is rendszeresen meghall-
gatom a véleményét, mert tudom, hogy nagyon egyenes em-
ber, aki azt mondja, amit gondol. Rám egyébként jellemző 
– még most is –, hogy állandóan kételkedem. Soha nem 
éreztem, hogy valamit tökéletesen csináltam és nem lehet-
ne rajta javítani… 

G.: Mivel lehet még jobbá tenni a produkcióit? 
K. I.: Az eddigi pályám során arra jöttem rá – s ezt próbá-
lom a növendékeimnek is továbbadni – hogy követni kell 
azt a bölcs meglátást, mely szerint az éneklés nem más, mint 
felnagyított beszéd. Ha valakinek az látszik az arcán, hogy 
mindez nehézséget okoz számára, ha grimaszol, akkor 



22 GRAMOFON 2017. ősZ

előbb-utóbb hallatszódni fog az is, hogy erőlteti a hangsza-
lagjait. Pedig fontos, hogy minél lazábban menjen, s jobban 
essen az éneklés. Nem szabad például, hogy a nyelv máshol 
legyen, mint beszéd közben. Nekem soha nem tetszett, ha 
valaki minél nagyobb hangon próbál énekelni. A hangszer-
szerűséget szeretem, s persze ebben biztosan szerepet játszik 
az is, hogy korábban nyolc éven keresztül csellóztam. Min-
den énekesnél nagyon sokat számít, hogy tanult-e hangsze-
ren. Hiszen az instrumentummal azt is elsajátítja az ember, 
hogy milyen kamarázni, s rájön, az énekléssel is arra kell 
törekedni, hogy a hang úgy szóljon, akár egy hangszer. 
Ahogy az is fontos – Sziklay Erika erre is megtanított ben-
nünket –, hogy minél több dalt, és oratóriumot kell előad-
ni. Ugyanis onnan jön az a fajta éneklés, amely gyógyír a 
hangra. Nem szabad túlságosan nyomni, forszírozni, és ak-
kor nem születik meg belőle az a némileg komikus operaéne-

kesi ágálás, amely annyira visszariasztja a műfajtól a fiatalo-
kat. Egyébként ebből az erőltetésből fakad később az a fajta 
lebegés is, amit én utálok, mert megöli a dallamot. Ezért 
követelem meg magamtól is – s persze a tanítványoktól –, 
hogy minél simábban, természetesebben szóljon a hang. S 
bár minél többet, s tovább szeretnék még énekelni, de csak 
addig, amikor úgy szól a vocém, ahogyan azt magamtól is 
elvárom. 

G.: Abban, hogy most is illúziókeltően alakítja a koloratúr-
szoprán hősnőket, jelentős szerepe van annak, hogy okosan 
építette fel a repertoárját. 
K. I.: Azért kezdetben minden fiatal énekes megpróbálja 
elénekelni mindazt, amit kap... Amikor elmúlt az „összetört 
az Ingrid, kímélnünk kell” időszak, akkor – még magyarul 
– énekelhettem a Lammermoori Luciát. Boldog voltam, 
hogy három alkalommal is életre kelthettem ezt a Donizet-
ti-hősnőt, de éreztem, nem esik jól. Szerencsém volt, hogy 
éppen akkor vették le a repertoárról, és amikor több évvel 
később ismét műsorra került, már nem jelentett gondot. 
Bizonyos szerepekre meg kell érni hangban, technikában, s 
akkor az ember valóban szép időtartamú pályát tudhat 
maga mögött, nem csupán néhány esztendőt.

G.: Ma valahogy egyre gyakoribbak a rövid karrierek… Mit 
mond a növendékeinek, hogyan lehet az énekesi hivatás ne-
hézségeire felkészülni? 
K. I.: Amikor végeznek, már az sem biztos, hogy találnak 
feladatot… Ráadásul ekkor még – kevés kivétellel – a saját 
hangfajuk szerepkörét sem tudják elénekelni, hiszen egy-
egy ária még nem egy teljes opera. Nem beszélve arról, hogy 
a hang mellett színpadi jelenlétre, külső kontrollra is szük-
ség van. Arra oktatom őket, hogy minél több dalt tanulja-
nak, minél több koncerten próbáljanak meg énekelni, töre-
kedjenek egyensúlyra a két repertoárban. S járjanak 
előénekelni a világban, hiszen itthon nincs túl sok lehető-
ség, vidéken is egyre kevesebb a társulat. 

OLYMPIA, MELINDA, ROMILDA
Kertesi Ingrid 19 évesen kezdte a Zeneakadémiát, előtte nyolc 
esztendőn keresztül csellózni tanult. sziklay Erika növendéke-
ként szerzett diplomát 1986-ban. Még abban az évben szer-
ződtette a Magyar Állami Operaház, ahol magánénekesként 
egyre jelentősebb szerepeket kapott.  Fél évig Geszthy szilviá-
nal tanult stuttgartban. Több nemzetközi énekverseny nyert 
díjat. Az egyik győzelmét követően a bécsi Volksoper szer-
ződtette, 1988-90 között pedig a berlini Komische Operben 
lépett fel. Rendszeresen vendégszerepel olyan városokban, 
mint Graz, Amszterdam, Bregenz, Párizs vagy Verona, s tur-
nézott Japánban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Thai-
földön, Kínában. Az 1997-98-as szezonban a düsseldorfi opera 
szerződtette, s a bonni operának is a tagja volt. Repertoár ján 
olyan hősnők szerepelnek, mint Olympia, Lucia, Gilda, Adina, 
Blonde, Dzsufi, Melinda, Tünde, Romilda. Ötvennél is több 
lemezfelvétele jelent meg. A szimfonikus zenekarok kedvelt 
szólistája, a koncertpódiumok gyakori fellépője. Hat esztende-
je a Zeneakadémia adjunktusa. Liszt-díjas, érdemes és kiváló 
művész. 
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G.: Az Ön pályájára mennyire hatott, hogy már fiatalon kül-
földi operaházak tagja lehetett? 
K. I.: Rengeteget jelentettek azok az évek. Visszajelzés, s 
egyben hatalmas motíváció volt. Amikor a Neue Stimmen-
versenyt nyertem meg, akkor a Komische Oper igazgatója 
hívott, s magával Harry Kupferrel dolgozhattam. Nagyon 
intenzív munkában vehettem részt, ahonnan azt, aki nem 
teljesített jól, rögtön hazaküldték. Utána szerződést kap-
tam abba a dalszínházba, s ez olyan volt, akár egy második 
operaszak. Abban a Szöktetésben Blondeként egy „go-go-
girl rúdon” kellett lecsúsznom, egy nehéz vízipipával a ke-
zemben szaladgálni és közben énekelni a színpadon. Ekkor 
tanultam meg, ha olyan az a rendezői koncepció, akkor 
igenis fekve, háttal, mindenhogyan kell tudni énekelni. S 
bár rengeteg tánccal, mozgással járt, de nagyon élveztem 
például Kovalik Balázs Xerxesét is. Több ház szerződtetett, 
de közben a budapesti operának is a tagja maradtam. Fá-
rasztó volt azonban az állandó ingázás, ráadásul külföldön 
koncertezni sem tudtam eleget, így örültem, amikor ezek-
nek a lekötött szezonoknak vége lett. Viszont ezeknek a 
munkáknak köszönhettem, hogy aztán vendégként számos 
operába meghívást kaptam.   

G.: Mikor kezdett el tanítani? 
K. I.: Néhány éve lehettem az Operaház tagja, amikor már 
lett növendékem, s ennek most már több mint két évtizede. 
Nagyon szeretem. S mindig azt élveztem igazán, amikor 
már művészi eszközökról, kifejezésről lehet beszélgetni a fia-
tal kollégákkal. Először a Nyugat-Magyarországi Egyetemre 
hívtak, aztán Pécsett foglalkoztam a fiatalokkal, majd a Ze-
neakadémiára kaptam felkérést, ahol már hat esztendeje 
oktatok. Nyolc növendékem van, magántanítványként pe-
dig két tehetséges fiatallal, Szemere Zitával és Zemlényi Esz-
terrel foglalkozom. Zita a szerepkörömet kezdte énekelni, s 
nagyon jó érzés volt látni, hogy nemrégiben éppen az én 
ruhámban alakította Gildát.
 
G.: Jövőre elkezdi a harmincharmadik szezonját az Opera-
házban, de emellett sok koncerten találkozhat Önnel a kö-
zönség. Különleges hangversenyre készül szeptember 20-án 
is, a Zeneakadémián. 
K. I.: Ács János (ahogy a nagyvilágban ismerik: Janos Acs) 
rengeteget kísérte, vezényelte Luciano Pavarottit, s az ő öt-
lete volt, hogy a legendás tenor emléke előtt koncerttel 
tisztelegjünk,akit éppen tíz évvel ezelőtt veszítettünk el. 
Megtisztelő, hogy engem kért fel szólistának, s igyekeztünk 
olyan darabokat válogatni, amelyek Pavarotti repertoárján 
szerepeltek. Örülök, hogy vele dolgozhatom, hiszen elké-
pesztően sokat tud a bel cantóról, ami úgy vélem, minden 
éneklés alapja. Ritkán hallható operákból, például Verdi 
Kalózából vagy Rossini Korinthosz ostromából is felhang-
zik részlet, a második részben pedig Donizetti-művek sora 
szerepel, amelyből Lucia Őrülési jelenete sem hiányozhat. 
Haja Zsolt mellett növendékem, Sárközi Xénia is pódiumra 
lép, ezen az In Memoriam-esten az Inventum Dei Vonós-
kvintett muzsikál még velünk.   �




