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Réfi Zsuzsanna

„Meg kell halnom a színpadon – 
minden este”

Molnár Levente álmokról  
és a tehetségek támogatásáról

Sikert aratott a New York-i Metropolitanben, a londoni Covent Gardenben, 
a bécsi Staatsoperben, az utóbbi két szezonban pedig már a zürichi Opera-
házban is. A 35 éves, Liszt-díjas Molnár Levente napjaink egyik legkereset-
tebb baritonja, naptára 2020-ig felkérésekkel tele. S amilyen szenvedélyes 

a színpadon, ugyanolyan vehemenciával foglalkozik két, fiatal tehetségeket 
támogató alapítványával is. Nagy álma pedig nem egy újabb neves dal-

színház vagy darab, hanem az, hogy szülőföldjén, Székelyföldön  
is működjön opera. 
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Ma is emlékszem arra az estére (majd’ másfél évtizede), 

amikor Petrovics Emil, az Operaház akkori főzeneigazgató-

ja Önre mutatott, s azt mondta:nem sokáig fog a budapesti 

dalszínházban énekelni… 

Amikor 18 évesen Magyarországra jöttem, ő volt az, aki azzal 

zárta a beszélgetésünket: „Molnár, magát csak úgy most 

nem veszem fel, de jöjjön vissza!” S állta a szavát: amikor 

ismét jelentkeztem nála, az operastúdió tagja lehettem. Majd 

eljött egy koncertemre, s a végén odaszólt nekem: „Molnár, 

maga ki fog menni külföldre.” Sokat köszönhettem neki.  

Don Giovanniként debütáltam az Operaházban, a premieren 

azonban nem ugrottam át a lécet. Létezett ugyan bennem 

egy világrengető Don, de azon az estén nem tudtam 

megmutatni. Abban az időben halt meg ugyanis a nagy-

apám, s az előadás miatt – hiába kértem – nem engedtek 

haza, így nem tudtam jelen lenni a temetésén. Ugyanolyan 

fekete báránya volt a családnak, mint én, nagyon közel 

álltunk egymáshoz. Nagyapámnak az volt a kérése, hogy ne 

lovasszán vigye a temetőbe, hanem én, traktoron. Máig bánt, 

hogy nem így lett. Ekkor szembesültem először azzal, milyen 

áldozatokat is kíván ez a hivatás. Később aztán már születtek 

sokkal jobb Don Giovanni-előadásaim.

Don Giovanni vagy Leporello? 

Még nem vagyok a szolga. Pedig karakterben és játékban 

igazából Leporello lennék. Csak hangban nem… Jobban 

kellene zengetnem a vocét, mélyebbre mennem, ezt 

azonban még korainak tartom. Többször kaptam felkérést 

Leporellóra is, de egyelőre maradok a Donnál. Annak is 

érnie kell még! 

Bár lehet, hogy elégedetlen volt a bemutatkozásával, a 

bu da pesti közönség szerette produkcióját, s ettől kezdve 

fő szerepek sorát énekelte az Ybl-palotában, nagy tetszést 

aratva.

Egészen addig, míg Kovalik Balázs meg nem jegyezte, hogy 

ha ilyen jó vagyok, akkor próbáljam ki magam külföldön. 

Gyűlöltem akkor ezekért a mondataiért, mert úgy éreztem, 

ki vagyok rúgva… S nekem, székelyföldi magyarként nagyon 

fontos volt, hogy Budapesten mutassam meg magam. 

Korábban ugyanis azért is rengeteget bántottak, ha például 

egy román énekversenyen magyar áriát választottam. Forrva 

a dühtől rögtön el is mentem próbát énekelni Bécsbe, s 

rengeteg helyre kaptam felkérést. A következő budapesti 

szezonra is szép szereplista érkezett az Operától, de akkor 

már a Bayerische Staatsoper tagjaként jöttem énekelni. 

Balázsnak pedig később megköszöntem, hogy elindított 

világot látni. S persze azt is, amit tőle a színpadról, a dara-

bokról tanultam.

Már az első, stúdiós fellépésein is lehetett látni, hogy 

nagy ívű pálya előtt áll. Nem gondolt addig külföldi karrierre? 

Nekem már az is óriási dolog volt, hogy a budapesti 

Operaházban szerepelhettem. Gyergyóremetén, egy kis 

faluban láttam meg a napvilágot, s gyerekként, a birkákat 

terelgetve kezdtem népdalokat énekelni. Amikor felvettek az 

operastúdióba, akkor csak másodéves voltam a Nagyváradi 

Művészeti Líceumban. Attól kezdve vizsgázni jártam csak 

vissza, s bár sikerrel diplomáztam, rengeteg pótolnivalóm 

akadt. Hiszen mielőtt eljöttem volna Budapestre, még 

operaelőadást sem láttam.

Ezért kezdett Pászthy Júliához járni? 

Igen. Felvettek a stúdióba, ő is meghallgatott, s azt mondta: 

„Levente, segítek magának.” Száz és száz órát kaptam tőle 

teljesen ingyen. Nagyon kedves volt, kiváló tanár. Fogta 

a kezem, elvitt koncertre, operajegyet vásárolt nekem, 

s mindezt érdek nélkül tette. Nem kérkedni akart, hogy 

a tanítványai sorában emlegessen, hanem csak segíteni… 

Azt éreztem, óriási, felbecsülhetetlen ajándékot kapok tőle, 

s ezzel talán elsőként ösztönzött arra, hogy magam is 

odafigyeljek az ifjú tehetségekre. A másik példaképem 

e téren Polgár László. Bár nem ismert, sosem találkoztunk, 

de megkaptam az ösztöndíját, amelyből eljutottam mester-

kurzusokra. Igyekszem hát mindkettőjük példáját követni. 

Most tehetséges ifjú baritonokkal dolgozom. Két alapítványt 

is életre hívtam, hogy a gyerekek minél több segítséget 

kapjanak. 

„Nagyapámnak az volt a kérése, hogy ne  
lovasszán vigye a temetőbe, hanem én,  
traktoron. Máig bánt, hogy nem így lett.”

Mióta foglalkozik a tehetséggondozással? S hogyan jut erre 

is ideje? 

Marton Zoltán – akinek a külföldi karrierem elindításában 

rengeteget köszönhetek – tanácsolta nekem, hogyha tenni 

szeretnék e téren valamit, legyen alapítványom. Három hét 

múlva szóltam neki, hogy megvan, megcsináltam.  

Az ArtStart4u onnan kapta a nevét, hogy szinte minden 

alapító tagja – akik egyébként személyes barátaim – más 

országból származik, s az ügynökségem is csatlakozott 

ehhez a kezdeményezéshez. A saját bőrömön is tapasztal-

tam, milyen sokat jelentett a Wagner vagy a Parsifal Alapít-

vány ösztöndíja. A segítség mellett visszajelzést adott, ami 

szinte ugyanolyan fontos. Amikor elkezdtem a fiatal tehetsé-

gekkel foglalkozni, tényleg egyedül csináltam mindent, 

s ezért is jó, hogy most többen válaszolunk a beérkező, több 

száz levélre, s találjuk ki, hogy kinek mivel lehetne segíteni. 

Nekem ez a hobbim. Erre áldozok időt, pénzt, energiát. Mert 

hiszek abban, hogy fontos, hogy tegyünk a körülöttünk lévő-

kért, a társadalmunkért. Akadnak pályázatok, amelyekre 

érdemes jelentkezni, de Erdélyben korábban senki sem 

foglalkozott ezzel ennyire célzottan. Pedig a gyerekek 

a jövő! S nekem figyelnem kell a saját pátriámra. Gyergyóre-

metén megkaptam a díszpolgári címet, s számomra ez az 

egyik legnagyobb elismerés. Mert az én kis falum tüntetett ki 

vele, ahol büszkék rám. Fontos, hogy figyeljen ránk valaki, 

mert magyarságunkban folyamatosan próbára vagyunk téve 



a Székelyföldön. Ami rajtam múlik, azt megteszem. A tehet-

séges fiataloknak nem feltétlenül pénzt adok: igyekszem 

mindenkit azzal segíteni, ami számára a leghasznosabb. 

Volt, hogy valakit elvittem magammal egy vendégszereplés-

re, előénekelhetett abban a rangos színházban, ahol 

felléptem, bejárhatott a próbákra, gyakorolhatott. Arra 

törekszem, hogy minden kapcsolatomat a tehetségek 

érdekében használjam. Három évvel ezelőtt megszületett az 

első alapítvány, s nemrég a második non-profit szervezet is. 

Ezeknek a működtetésére költöm a Magyarországon 

keresett pénzemet. A fiatalokkal már számos koncertet 

adtunk Erdélyben, tartottam több mesterkurzust is. Emellett 

a Virtuózok sorozatában alapítottam egy díjat, s a televíziós 

verseny erdélyi jelentkezőinek is tartottam már felkészítést. 

A nagy álmom egyébként az, hogy budapesti minőségű 

zenei életet teremtsünk ott is, szülessen egy székelyföldi 

operaház, egy vándortársulat, hogy az ott élők is hallhassa-

nak komolyzenét, zenedrámát. 

Azt hittem, álomként újabb dalszínházakat, szerepeket 

emleget majd. Eljutott minden neves operába, ahová 

szeretett volna? 

Sőt, még több helyre is… Öt évig voltam a Bayerische 

Staatsoper tagja, s olyan művészekkel léptem fel rendszere-

sen, mint Jonas Kaufmann vagy Anja Harteros. A másik 

példaképemmel, Thomas Allennel szintén sokszor szerepel-

hettem Münchenben. Három esztendővel ezelőtt a New 

York-i Metropolitan Operában is bemutatkozhattam, az 

elmúlt években rendszeresen énekeltem a Bécsi Staatsoper-

ben, s a berlini Deutsche Operben ugyancsak szép sikereket 

arattam. Az idei pedig már a második szezonom a zürichi 

Operaházban. Az álmom egyébként a londoni Covent 

Garden volt azóta, mióta egyetemistaként láttam a Bohémé-

letet a tévében, Thomas Allennel. S aztán 2008-ban abban a 

dalszínházban is debütálhattam, ráadásul én búcsúztattam 

azt az egykor látott, legendás előadást. Plácido Domingo 

volt a karmester, a királyi család is eljött az estre, kezet 

foghattam velük. A rendező, John Copley az előadás végén 

pedig azt mondta, én voltam a legjobb Marcellója… Azóta 

várok egy új álomra. 

Scala, Bayreuth? 

A milánói dalszínházba már többször kaptam felkérést, de 

egyik alkalommal sem olyan műre hívtak, ami igazán nekem 

való lenne. Érdekes módon az olasz operaházak kevéssé 

vonzanak, inkább a spanyol dalszínházakat tartom izgalmas-

nak. Bayreuthban pedig majd nagy örömmel énekelek, de 

húsz év múlva. Gondolni kell azokra az esztendőkre is. 

„Arra törekszem, hogy minden kapcsolatomat 
a tehetségek érdekében használjam”

Gondosan építi a pályáját? 

Nem vagyok tervezgetős típus. E téren is szeretek szabad 

lenni. Úgy vélem, őszinteséggel, szorgalommal és tehetség-

gel az ember nagyon sok mindenbe bele tud kezdeni. 

Jelenleg Zürichben vagyok rezidens énekes, s inkább 

vendégszereplő akarok lenni mindenütt. Be kell valljam, 

bárhol is járok, azért mindenütt gyötör a honvágy, ráadásul 

azt látom, hogy a legrangosabb műhelyek is kezdenek 

„gyárrá” válni. Itthon szeretnék lenni a legtöbbet, mert most 

olyan jó minden. Itt van a családom, több időt szeretnék 

tölteni a hároméves lányommal, a csodás párommal, a két 

cicámmal, meg a kutyámmal. Ahogy annak is örülök, hogy 

segíthetek a tehetséges fiataloknak, s e téren is rengeteg az 

új terv. Az elképzelések szerint egy egyetem létrehozásában 

is közreműködöm majd. Nagy örömöt jelentett az is, hogy 

a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőben a testvéremmel 

– aki népzenész, hegedűs – végre közösen szerepelhettünk. 

Szeretnék idén egy lemezt is készíteni, ami bemutatja az 

eddigi életutamat. A legkedvesebb áriáimból válogatnék, de 

lenne közte nóta is, s persze néhány duett – ha a párom, 

Mester Viktóra vállalja. Szeretek vele énekelni, mert ugyan-

olyan színpadi lény, mint én – benne is megvan az a tűz,  

ami bennem. Öröm vele olyan operákban szerepelni, mint 

a Carmen vagy A sevillai borbély. Az Atlantis császárában 

ismerkedtünk meg, ő volt a Dobos én pedig a Diktátor. 

Remek partner, sokat beszélgetünk a zenéről, mert mindket-

ten mélyre tekintünk, meg akarjuk érteni a kottában rejlő 

összes mondandót.  
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Egyedül készül fel a szerepeire? 

Nem, hiszen ez mindig csapatmunka. Van néhány ember, 

akinek számítok az őszinte véleményére – annak ellenére is, 

hogy amikor lejövök a színpadról, pontosan tudom, mennyi-

re voltam jó vagy rossz. Lényegesnek tartom azt is, hogy 

bárhol járok, az előadások után folytassunk a vezetőséggel 

egy építő jellegű megbeszélést. Szükség van a külső 

kontrollra. Ha az ember a legjobb akar lenni, ki kell javítani 

a hibákat, hiszen így lehet egy Forma-1-es autót is mindig 

gyorsabbá és gyorsabbá tenni. 

„A legrangosabb műhelyek is kezdenek  
’gyárrá’ válni”

És a repertoár-építés? Mi következik most? 

Mindenki azt mondja, hogy a Verdi-szerepek jönnek, de én 

még nem érzem ezt, bár egy új Verdi-hőssel bővül tavasszal 

a repertoárom. Az álarcosbál Renatóját éneklem majd 

a Magyar Állami Operaház új bemutatójában. De egyébként 

jól érzem magam a mostani szerepkörömben, szeretem 

A sevillai borbélyt, a Szerelmi bájitalt, a Figaro házasságát, 

a Don Giovannit. Sok a felkérésem is. Wagner zenéje 

foglakoztat még, közel áll hozzám, tényleg emberfeletti 

muzsika. Pedig stúdiósként még azt mondogattam, hogy 

sosem akarom ezeket a zenedrámákat énekelni. Akkor még 

nem fogtam fel a zenei világát… Örülök, hogy tavasszal 

Zürichben Parsifal-bemutatóm lesz, a többi szerepre pedig 

még van sok esztendőm. Kicsit egyébként Verdinél attól 

tartok, hogy elvész az a rögtönzés-szerű érzés, amit én úgy 

imádok. Nem szeretem ugyanis, ha valami túl van próbálva. 

Akkor már könnyebben megunom. A legmodernebb 

Bohémélet-rendezést is megtanultam fél óra alatt. Élvezem, 

ha improvizálhatok, s még nem tudom, hogy ez Verdi 

hőseivel mennyire összegyeztethető. Az a típus vagyok, 

akiből a rendezőnek mindig faragnia kell. Az viszont büszké-

vé tesz, hogy a partnereim azt mondogatják, inspirálom 

őket. Lazábbá válnak mellettem, s jobban értelmet nyer 

minden gesztus, mozdulat.

Baritonként – okos szerepválogatással – sok éves pálya, 

termérdek feladat vár még önre. 

Korábban néha szinte sírtam azért, hogy tenor lehessek, de 

mára már szeretek bariton lenni. És minden előadásba 

beleteszek mindent. Csodálkozom azokon a kollégákon, 

akiken az éneklést követően nincs egyetlen izzadtságcsepp 

sem… Meg kell halnom a színpadon minden este, mert ha 

nem így történik, akkor nincs értelme. S tényleg bármi 

módon örömmel szolgálom a kultúrát. Egy alkalommal 

a zürichi operában csúszásban volt a produkció, mert nem 

épült fel kezdésre a díszlet. Bár én voltam a főszereplő, 

odaálltam és segítettem a műszaknak. Furcsán néztek rám 

a partnerek, de azt éreztem, tenni kell, csinálni kell. Odaállni, 

megizzadni az eredményért, s beletenni a lelkünket. Nekem 

ez a mentalitásom, ilyen vagyok.

Adams Alexander Alphasax A&S Bach Bags 
Berg Larsen BG Blackburn Buffet Crampon 

B&S Cannonball Cherub Conn-Selmer 
Courtois D'Addario Denis Wick Dotzauer  

Edwards Francois Louis Gard Gator 
Getzen Hammig Hohner Holton Hoyer 

Jody Jazz Jupiter Keilwerth King 
KKönig & Meyer Kromat Leblanc Lorée 
Ludwig Majestic Manhasset Marca 

Marigaux Melton Muramatsu Musser 
Neotech P. Mauriat Paiste Pearl Powell 

Rigotti Sankyo Schagerl Schilke Schneider 
Schreiber Seiko Selmer Silverstein Steuer 

Straubinger Studio 49 Theo Wanne 
TTrevor J. James Vandoren Wilde + Spieth 

Wittner Yamaha Yanagisawa Zoom 

Kiemelkedően széles 
választékkal 

várjuk vásárlóinkat 
üzletünkben és 

webshopunkban!
www.fontrademusic.hu

1081 Budape1081 Budapest, Kiss József utca 14. 
Telefon: +36 1 210-2790, 

+36 30 488-6622 
Nyitvatartás: 

h-p 900 -1730 


