
Réfi Zsuzsanna

„Nem hangmagasságban, jellemben 
gondolkodom”

Vizin Viktória színpadi és  
magán életi szerepekről, karrierutakról

Carmenként aratott sikert a New York-i MET-ben, a londoni Covent Gardenben, a bécsi 
Volksoperben, a Chicago Lyricben, s aztán a századik előadás után úgy döntött, elég. Nem 

megélhetési, hanem élvezeti énekes akar lenni. Kihívásokra vágyik, s olyan darabokra, 
amelyek elgondolkodtatják a közönséget. Az utóbbi években Vizin Viktória  

rendhagyó előadásokat vállal, gyakran lép fel kortárs és barokk művekben. Idén nyáron 
 a RockGiovanniban volt Donna Elvira Miskolcon, s már készül a jövő évi kortárs  

monooperára, a Keresztre, amely szintén a Bartók Pluszon hangzik el először.
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Azt olvastam erről a darabról, hogy olyan, akár egy 

fordított Kékszakállú-történet, ahol csak Judit van, egyedül 

a vár fogságában. 

Nagyon érdekes mű Bartók operája, én mindig úgy látom, 

hogy Judit maga a Kékszakállú… A mi új darabunk,  

a Kereszt egy operaénekesnő története, aki elveszik 

a színpad és a valóság között. Barátnője öngyilkossága arra 

készteti, gondolja végig, hogy eddigi évei alatt mi merre 

vitte, hová tart az élete, s mi az, amit már nem szeretne. 

Közben meg kell birkóznia azzal, hogy a legnagyobb 

ovációt követő éjjeleken egyedül ül a hotelszobájában. 

Hiszen mindig fájdalmat okoz, hogy éppen azok nincsenek 

jelen ekkor, akiket az ember szolgálni szeretne a sikerével. 

Megjelenik a műben az is, hogy a karrierépítéshez  

a tehetségen és a jó adottságokon kívül gyomor is kell. A fő 

kérdés, hogy ennek a keresztnek a hordozását ki mennyire 

vállalja.

Mennyire ihlették ezt a darabot a saját élményei? 

Nem én vagyok a főhősnő, de a drámaíró, B. Török Fruzsina 

természetesen sok élményemet, érzésemet belefoglalta 

a műbe. Az opera életre hívásához felkerestem kedves 

kollégáimat. Zombola Péter komponálja a zenét:  

az ő stílusa járja meg azt az érzelmi mélységet, amire 

nekem szükségem van a színpadon való munkához.  

Gergye Krisztián pedig rendezi, koreografálja a produkciót. 

Szokatlan helyzetben ismerkedtek meg: Gergye Krisztián 

akkor A víg özvegy koreográfusa volt, ön pedig életében 

először énekelt operettet.

Az első próbánk végén azt mondta, ő ilyet még nem látott. 

Be kellett ugranom ugyanis, s már kevés volt az idő  

a koreográfia gyakorlására. Én azonban megszoktam, hogy 

a lépéseket a nézőtéren ülve memorizáljam, így a próbánk 

tíz perc alatt, beszélgetve zajlott. Krisztiánt később láttam 

a Kokoschka babájában is, s akkora hatással volt rám 

az előadása, hogy ott zokogtam az első sor közepén… 

Ezután megírtam neki levélben, hogy dolgoznunk kell 

együtt. Azt éreztem, megtaláltam a színpadi partneremet 

– bár ő nem énekel, hanem táncol. Nagy szívfájdalmam 

ugyanis, hogy az operákban ritkán akadok olyan partnerre, 

aki hozzám hasonlóan átéli a színpadi játékot.  

Mindenki az éneklést teszi elsődlegessé, pedig a lényeg 

az összprodukció, s abban az utolsó, hangtalan művész is 

ugyanolyan nélkülözhetetlen, akár a primadonna. Gyakran 

érzem azt, hogy hiányzik mellőlem a férfi a pódiumon. 

Krisztiánnal sosem volt ilyen gondom, igazi Escamillóvá 

változik a színpadon, aki határozott, pontos, és teljesen átéli 

az adott szerepet. A következő közös munkánk az 1956-os 

forradalom emlékére született összművészeti performance, 

az Egy ünnepi színjáték volt, amelynek 25 perces opera-

betétjét Zombola Péter komponálta nekem. Örömmel 

dolgozom hát most a Kereszt kapcsán ismét velük, mert ez 

tényeg közös alkotómunka: elmondhatom, hogyha szó-

cserére van szükség, mert valami nem jól énekelhető, de 

azt is, ha egy dallamot egy terccel lejjebb kell vinni. A szö-

vegkönyv elkészült, Péter dolgozik a zenén, Krisztiánnal 

pedig már próbálunk, s a 2019-es Bartók Pluszon a közön-

ség is megismerheti a Kereszt című monooperát. A darab 

kapcsán sok más tennivaló is akad addig, hiszen a tervek 

szerint egy óriási bábfigura szerepel majd az előadásban. 

Erre már el kell kezdeni a gyűjtést, ugyanis egyelőre nem 

sikerült pályázati pénzt nyernünk. Szerencsére Amerikában 

sok tapasztalatot szereztem arról, hogyan lehet alapítványi, 

jótékonysági célokra mecénásokat gyűjteni. Engem azzal 

nem lehet megállítani, ha valamire nem kapok támogatást. 

Nyilatkozta többször, mennyire szereti a miskolci fesztivál 

sokszínűségét, kísérletező kedvét, s a rendezvény-

sorozaton nemcsak operettben, hanem Toscaként is 

kipróbálta már magát. Vonzza a szoprán szerepkör? 

Nem hangmagasságban, jellemben gondolkodom. Aztán el 

kell énekelni, és kész. Tosca nagy kihívást jelentett, régóta 

szerettem volna eljátszani. Izgatott a figura, s nem azzal 

foglalkoztam, hogy öt magas C is akad a kottában. Igaz, 

amikor Kesselyák Gergely felhívott az ötlettel, nem mond-

tam azonnal igent… Kritikául azt kaptam, hogy ez a Tosca 

„nagyon Vizin Viki-s volt”. Elgondolkodtam, hogy ez vajon 

mit jelenthet, hiszen én mindig, mindenben magamat 

adom. A Carmenem is azért volt átütő, mert azokat  

az emberi értékeket igyekeztem megjeleníteni, amelyeket 

az adott karakterben lényegesnek tartok. Tosca meg-

formálásával ráadásul technikailag is sokkal többet  

tanultam magamról. Előtte Wagnert énekeltem Palermóban, 

s a partnereim között volt Iréne Theorin, tőle pedig azt 

a lazaságot sikerült ellesnem, ahogyan a magas C-it 

megszólaltatja. Akad még azért olyan szopránszerep, amit 

örömmel elénekelnék: ezek közé tartozik a Salome. 

Említette korábban a beugrást. Sokszor került rá sor 

a pályáján, s a MET-ben ráadásul Olga Borodina helyett 

vállalta Carment… 

Szeretem a stresszt, engem mindig doppingol. Ahogy a düh 

is. Borodina a kabalám lett, mert aztán Chicagóban is a 

coverjének kértek fel először. Amikor egyetlen Carmen- 

próbára vissza kellett utaznom Németországból a 

tengeren túlra, nagyon mérgesen énekeltem. Így viszont jól 

sikerülhetett az előadásom: a próba végén a dirigens,  

Sir Andrew Davis elárulta, hogy Borodina lemondta  

a sorozatot, és helyette engem kérnek fel az összes estre.

A századik Carmenjét a budapesti Operában ünnepelte.  

De aztán úgy határozott – ahogy nyilatkozta is –, hogy 

nem megélhetési, hanem élvezeti énekes akar lenni.  

Mit értett ezalatt pontosan? 

Kemény döntést hoztam. Két utat láttam ugyanis magam 

előtt. Egyenesen haladt a pályám felfelé, nagyon jó helyeken 

kaptam címszerepeket. Százszor voltam Carmen, ami 

a végén már nagyon, fizikailag fájt… Azt éreztem, mókus-

kerékbe kerültem, s egy új szerep, felkérés már nem jelent 



számomra kihívást, nem ad sokat a számomra. A lelkem 

forradalmi hangulatba került 2011 végén, s ekkor ultimá-

tumot adtam magamnak: ha fél éven belül nem történik 

jelentős változás, más hivatást választok. Lehet, hogy egy 

közértben fogok dolgozni, de boldogabb leszek. Miközben 

a Scalában énekeltem, robbanásközeli állapotba jutottam, 

mert láttam, hogyha ezt az utat folytatom, belesüppedek a 

sikerbe. Eltartom a családomat, de a gyerekeim úgy nőnek 

fel, hogy nem látták az anyjukat. De lehet, hogy a házas-

ságom is rámegy. Ezért végiggondoltam, hogy számomra 

mi jelenti az értéket az életben, s arra jutottam, hogy  

a 16 éves Carmen lányommal és a 13 éves Dani fiammal kell 

törődnöm. A 200. Carmen-előadásra nincs szükségem. 

Ezért a másik utat választottam, árral szemben. 

Sokkal nagyobb küzdelem, hogy nem a szokványos karriert 

folytatja, hiszen ezt el kell magyarázni, meg kell értetni 

az ügynökével, a felkérőkkel… 

Igen, de ennek az útnak nem érzem a nehézségét. Mert 

nem azért küzdök, hogy színpadon lehessek, hanem azért, 

hogy ismét megtaláljam a motiváltságomat, hogy boldog 

legyek, s őszintén közölhessek olyan történetet, amelyekről 

fogalma sincs az átlagos operalátogatónak. Annak idején 

azért talált meg engem ez a szakma, hogy az emberek elé 

tükröt tartsak. Februárban Eötvös Péter operájában,  

a Senza sanguéban énekeltem: nekem az ilyen történetek a 

lényegesek, amikor a mélybe ásunk, keressük önmagunkat, 

a hibákat és a megoldásokat. Ez tesz boldoggá. S a legjobb 

az egészben, hogy így párhuzamosan működhet a magán-

élet és a művészi lét. Amikor 27 évesen úgy döntöttem, 

családot szeretnék, hittem abban, hogy mindezt megkap-

hatom egyszerre. A lányom jazz-énekesnek, zongoristának 

készül, jövőre már utazgatni kell vele és egyetemet keresni, 

Dani pedig országos bajnokságokon induló úszó, akinek 

segíteni kell a sportpályáfutását. Elfogadtattam hát  

a menedzseremmel, hogy több időt akarok a családommal 

tölteni, s csak olyan feladatokat vállalok el, amelyekben 

kihívást látok. Szerencsére megért, ő is énekes volt.

Sikeres, ünnepelt előadó ritkán választ ilyen utat. 

Mindenki csodálkozott, a szüleim, a férjem is. De jól érzem 

magam, mert most teljesen minőségi feladatokat vállalok. 

Sikerült meghallatnom a hangomat, 

hogy engem a barokk és a kortárs 

nagyon-nagyon érdekel, mert 

azokban az operákban kiélhetem 

az érzelmi világomat. Nem szeretem 

a nagyon kötött műveket, untatnak… 

Ahogy az is, hogy az énekeseknek 

csak egyféleképpen szól a hangjuk, 

nincs benne semmi érzelem. Tíz perc 

után – akármilyen szép is a voce, – 

unalmassá válik az előadás.  

Azt vallom, nem kell a hangnak 

mindig tökéletesnek lennie: inkább 

jelenjen meg benne az adott érzelmi szituáció. A barokkban 

azt szeretem, hogy nagy hanggal is képesnek kell lenni 

a stílus finomságaira, a kortárs művekben pedig azt, hogy 

élő szerzőkkel dolgozhatok, akiktől megkérdezhetem,  

miért éppen úgy írtak meg valamit, s megbeszélhetjük, 

hogy mindehhez én mit szeretnék hozzátenni. 

Ősztől a Chicago DePaul University professzoraként is 

dolgozik…

Emellett pedig egy mentorprogramom is van. Mindez úgy 

kezdődött, hogy a lakásunktól nem messze egy gyermek-

múzeum található, ahol megnyitókon énekeltem, jótékony-

sági bálokon vettem részt. Bekerültem egy olyan közegbe, 

ahol felkutathatom, segíthetem a fiatalabb generációt, 

a közép- és főiskolás tehetségeket. Felkészítem őket, 

hangversenyeket szervezek nekik. Az új iskolaszezontól 

pedig a kicsi gyerekekhez is eljutunk. Szeretnék 

 érvénye sülési lehetőséget biztosítani ugyanis azoknak is, 

akiknek nincs megfelelő anyagi hátterük. 

Visszatérve Chicagóra: igen, egyetemi professzor lettem. 

Fontos számomra, hogy továbbadjam a tudásom, de persze 

ebben is maximalista vagyok. Addig nem engedek el senkit, 

amíg nem szól jól minden egyes hang. Egyébként már 

Magyarországon is akadtak növendékeim, s volt, akit 

bejuttattam főiskolára. De mindig megdöbbenek azon, 

hogy kész hanggal várják a fiatalokat, miközben a jelentke-

zéskor még az enyémről sem lehetett tudni, hogy szoprán 

vagy mezzo.

Hogy érzi most, a jó utat választotta?  

Minden egyes produkció ezt bizonyítja a számomra. 

Az embernek nem álmokat kell kergetnie, hanem élnie 

a saját életét. Azzal a szabadsággal, ami számomra mindig 

fontos volt. S igyekszem a kapcsolatrendszeremet,  

az energiáimat bevetni az értékes ügyekért. A nagy tervem 

pedig az, hogy mesterkurzusokon tanítsam világszerte, 

hogyan építse fel magában valaki Bizet cigánylányát,  

mitől válhat igazán Carmenné. Sok a jó énekes,  

s kötelességemnek tartom, hogy a tehetségeket fejlesszem, 

hogy aztán az első húsz évüket ők is óriási tűzzel tudják 

végigjárni.
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MVM
KONCERTEK

A ZongoraA Zongora – 2018
2018. október 30. (kedd) 19.30 óra – Müpa – Ránki Dezső
2018. november 9. (péntek) – Zeneakadémia – Boris Berezovsky
2018. november 19. (hétfő) – Müpa – Bogányi Gergely
2018. november 30. (péntek) – Zeneakadémia – Várjon Dénes
2018. december 11. (kedd) – Müpa – Piotr Anderszewski

Müpa-bérlet – 2019
2019. január 15. – Yulianna Avdeeva
2019. február 25. – Balázs János
2019. április 29. – Grigory Szokolov  
2019. szeptember 21. – Ránki Dezső
2019. november 5. – Evgeny Kisin
2019. december 11. – Arcady Volodos
Bérletárak (6 koncertre): 42.000 – 36.000 – 30.000 – 24.000 – 21.000 – 18.000 Ft 
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára: 66.000 – 54.000 – 42.000 – 33.000 – 27.000 – 21.000 Ft

ZAK-bérlet – 2019
2019. január 23. – Bogányi Gergely
2019. március 4. – David Fray
2019. március 19. – Nikolai Lugansky 
2019. április 3. – Ránki Fülöp
2019. május 3. – Vladimir és Vovka Ashkenazy
2019. október 24. – Evgeni Koroliov
Bérletárak (6 koncertre): 42.000 – 36.000 – 30.000 – 24.000 – 18.000 – 15.000 Ft 
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára: 59.000 – 48.000 – 36.500 – 30.000 – 23.500 – 18.000 

Jegyek és bérletek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában,  
megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen.  
Internetes jegyvásárlás: www.jakobikoncert.hu – a Jegyvásárlás és  
a Bérletvásárlás menüpontokban. Bővebb információ a www.azongora.hu honlapon.

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Grigorij Szokolov Ránki Dezső Jevgenyij Kiszin Bogányi Gergely
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