
Az elbűvölő szoprán
Nem csupán tenor- és baritonsztárok kápráztatták el a pesti közönséget  
az 1960-as és ’80-as évek között, szopráncsodák is ellátogattak hozzánk.  

Közülük is kiemelkedett az olasz lírai koloratúr, Renata Scotto, aki 31 évesen,  
1965-ben mutatkozott be az Erkel Színházban a Traviata címszerepében,  

pár nappal később pedig a Bohémélet Mimijeként, Giacomo Aragall 
 partnereként aratott ugyancsak frenetikus sikert.

Lindner András
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Bizonyította, hogy akárcsak Tito Gobbi, nagyszerű színész, 

aki hangi adottságai mellett a szerepekkel való tökéletes 

azonosulásával hódított – Pesten Mimiként, Toscaként, 

Cso-cso-szánként vagy éppen Lammermoori Luciaként. 

Legapróbb gesztusainak is értelmet adott. Mindenki meg- 

győződhetett arról, hogy „számára az operaéneklés a hangi 

produkció, a hanggal való karakterábrázolás és a színpadi 

játék komplex művészete” – ahogyan Várnai Péter írja 

az Operalexikonban. Tizenöt estén lépett fel itthon, hét 

szerepben. A Traviata mellett két másik Verdi-operában is 

láthatta a publikum, Az álarcosbálban, illetve A trubadúrban, 

és csak sajnálhatjuk, hogy különösen kedvelt szerepében, 

a Rigoletto Gildájaként nem hallhattuk.

A hozzáértők kiemelték a mágneses erőt, ami színpadi 

jelen létének minden pillanatában sugárzott belőle. Finom 

líraiságba ágyazott hangja különösen ideális volt Mimi életre 

keltésére. Mindkét áriában, de leginkább a 3. felvonásbeli 

„Donde lieta”-ban és az opera megríkató zárójelenetében 

szinte letaglózott mindenkit. Partnerei a magyar énekes-

gárda krémjéből kerültek ki, a Traviatában Ilosfalvy Róbert és 

Melis György, Puccini operájában pedig Aragall mellett szin-

tén Melis, valamint Osváth Júlia lépett fel az oldalán. 

A szép éneklés fortélyait első tanárától, az Alfredo Kraust is 

felkaroló spanyol Mercedes Lloparttól leste el, akit 1960-tól 

már a Scala zenekarának koncertmestere, Lorenzo Anselmi 

váltott fel: ő lett a férje és egyben szakmai segítője Scottónak. 

A világhírnevet egy három évvel korábbi véletlen hozta el 

számára Bellini Az alvajáró című operájával az Edinburgh-i 

Fesztiválon, ahol az eredetileg tervezett négy előadás után 

ötödször is színre vitt produkcióban Maria Callas helyett ő 

alakította Aminát, és fellépésével megbabonázott mindenkit. 

Nyomban Callas utódjának kiáltották ki a 23 esztendős  

Scottót, és száz fokon izzó, átszellemült szerepformálásáról 

beszéltek. Persze voltak, akik támadták, a Callas-hívekből 

verbuvált ellentábor nem betonbiztos magasságait pécézte 

ki, sőt, egyesek alacsonyabb termetével is élcelődtek – olvas-

ható Jens Malte Fischer Grosse Stimmen című könyvében.  

Ő azonban nem törődött ezekkel a hangokkal és Bellini, 

illetve Donizetti operáiban nyújtott alakításaival magához 

láncolta imádóit. Több, Plácido Domingóval közös lemez-

felvételét a kritikusok is szinte utolérhetetlennek mondták, 

és egyből a hangfaj nagyasszonyainak táborába emelték 

Leontyne Price, Montserrat Caballé, Joan Sutherland és 

Mirella Freni mellé. 

1965. októberében debütált a New York-i MET-ben,  

a Pillangókisasszonyban, és számára ez a Puccini-opera lett 

az egyik legkedvesebb: „Sokan mondták, hogy én voltam 

az igazi, a legjobb Cso-cso-szán, mert tökéletesen tudtam 

azonosulni a szereppel. E mögött azonban erős kontroll állt. 

Ha nem tartom kézben magam, megőrülök. Emlékszem 

legelső alakításomra ebben a szerepben, és arra, hogy köz-

ben zokogni kezdtem.”

Sokáig a MET volt Scotto legkedvesebb otthona, a publikum 

dédelgette, ő pedig 26 szerepben több mint 300 fellépést 

abszolvált, így éveken át ő lehetett a Ház egyik kiemelkedő 

prima donnája. 1977-ben az első innen sugárzott élő tévé-

közvetítésben ő volt Luciano Pavarotti partnere a Bohém-

életben, és itt lépett fel először a Puccini Tritticóját alkotó 

három opera női főszerepeiben is. 

De Verdi operáiban is tündökölt, a számtalan vele készült 

lemez közül kiemelkedik egy Deutsche Grammophon-féle 

Traviata-felvétel még a ’60-as évekből. Scotto alakítása re-

veláció volt, mert a szerep megformálásához szükséges 

különböző szoprán színeket, a spintót, a könnyebb és súlyo-

sabb lírai szopránt egyaránt birtokolta. Egy másik Verdi- 

operában, A trubadúr Leonórájaként 1976 októberében 

debütált a MET-ben, melynek kapcsán néhány kritikus túl 

könnyűnek ítélte a hangját – személyének egyedülálló kisu-

gárzásával viszont így is felejthetetlenné tette az estét.

Több mint 40 esztendőt felölelő karrierje során több mint 

50 szerepet énekelt. A bel canto-repertoárra értő gondos-

sággal, tudatosan felépített pályáján komolyabb kirándulá-

sokat is megengedett magának, amikor verista darabokat és 

súlyosabb Verdi-operákat is felvett a repertoárjára, így pél-

dául a Don Carlos, A trubadúr és a Macbeth nőalakjait. 

„Előszeretettel énekelte elfelejtett operák felújításain a 

főszerepeket, nem egy Donizetti- vagy Bellini-művet az ő 

kedvéért ástak elő a kottatárakból” – említi az Operalexikon. 

Lírai koloratúrszopránból előbb könnyű drámai (lirico-spin-

to), majd drámai szopránná vált, karrierje vége felé pedig az 

igazán súlyos szerepek is megtalálták, mint például a Parsifal 

Kundryja, az Elektra Klütaimnésztrája, illetve a tábornagyné 

szerepe A rózsalovagból.

Miután 2002-ben visszavonult a színpadtól, fiatal tehetsé-

geket igyekezett segíteni – a legismertebb közülük Anna 

Netrebko volt. Az ifjabbakat a mai napig mesterkurzusain 

próbálja felvértezni a tapasztalataival. Hajthatatlan, amikor 

a mozdulatok fontosságát hangsúlyozza egy alakításban: 

„Ezeknek értelmet kell adni és szinkronban kell lenniük a 

szöveggel. A testnek a hanggal együtt kell mozognia, azt 

kell támogatnia. Fontosnak tartom azt is, hogy lehetőleg 

korán kezdjék el pályájukat, mert akkor marad idejük, hogy 

hibázzanak. Azokból tanulhatnak a legtöbbet.” Budapesten 

is tartott egy kurzust 2002-ben, idén pedig Rómába zarán-

dokoltak miatta a fiatalok, hogy meríthessenek az immáron 

86 esztendős szoprántól, aki Albissolában saját operaakadé-

miát is alapított. 

Mindeközben rendezőként is komoly nevet szerzett magá-

nak. Elfogadja a remekművek újragondolását, a modern 

rendezéseket is, de csak akkor, ha a rendező nem akarja 

lerombolni a zeneszerző eredeti elképzeléseit. A minimaliz-

mus híve, mert az segítheti az énekeseket is. Számos rende-

zése közül Traviatáját Emmy-díjjal is kitüntették.


