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Másfél éve annak, hogy különös harcot vívunk egy láthatatlan ellenséggel. 
A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg mindannyiunk biz-
tonságérzetét. Több mint 30.000 honfitársunkat veszítettük el a
járvány követ keztében. Ma közel 1000 olyan kiskorú él Magyarországon, 
akinekegyikvagymindkétszülőjeelhunytabetegségkövetkeztében.
Ez a tragédia több mint 600 családot érint. A sok-sok tragédiát látva 
férjemmel úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk aRegőczi Alapítványt.
Az árváváváltgyermekeknekfelnőttéválásukigszeretnénktámogatást
biztosítani. Személyre szabott segítséget kívánunk nekik adni, legyen 
szó ösztöndíjról, lakhatási támogatásról, szociális juttatásról vagy 
a közlekedésinehézségekmegoldásáról.

A Magyar Állami Operaház évek óta partnere a jótékonysági kez de ménye-
zéseknek. A Zongoraáriákcíműkoncertekévrőlévreagyermekekért
szóltak, és nagyon sok kis beteg gyógyulását tudták támogatni a 
hangversenyekből befolyt bevételeikből. A koronavírusmiatt árván
maradt gyerekek számára az Adódjatok össze!elnevezésűjótékonysági
napon az Opera munkatársai és a Sztárgála közönsége is adakozhatott 
az alapítvány javára.

Köszönöm a Magyar Állami Operaháznak, hogy mellénk állt, köszönöm 
művészeinek,munkatársainakésaközönségnekazönzetlentámogatást.

Üdvözlettel:
Herczegh Anita,

a köztársasági elnök felesége
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CÍMLAPON

„Erre
 születtem”

Szerző:LászlóFerenc

Olyan szerepekkel kezdte a pályafutását, 
amilyenekkel mások inkább végezni szokták, 
és Rálik Szilviát egyebekben is teljes 
joggal nevezhetjük szerencsés 
szopránnak.

RÁLIK SZILVIA

Hogyan lesz egy békés-
csabai kislányból az 
Opera vezető drámai 
szopránja?
Minden véletlenül, vagy tán 
helyesebb így mondanom: 
sorsszerűen alakult gyer-
mekkoromban. Erős zenei
érzékem volt, szerettem 
énekelni, táncolni, de ez ál-
talában minden gyerekről
elmondható. Esetemben ezt 
szerencsésen hamar felis-
merték, már általános isko-
lásként szólót énekeltem a 
kórusban, nyertem népdal-
versenyt s hat évig még he-
gedülni is tanultam. Amikor 

tizennégy évesen a továbbtanulás, a pálya-
választáskérdéseelőszörfelmerült,valahogy
természetesnektűnt,hogyazénekszakfelé
induljak.Demégakkorsemakartamfeltét-
lenül operaénekes lenni, amikor elvégeztem 
a békéscsabai zeneművészeti szakközép-
iskolát, és tanulmányaimban továbbléptem 

Debrecen,illetveSzegedfelé.Atanításér-
dekelt nagyon, és volt egy genetikai adott-
ságom, a nyers nagy hangom, amivel énekel-
hettem volna népdalokat, musicalt, operettet 
– és operát is. Azt hiszem, bármelyik lehettem 
volna,operettprimadonnakéntműködtemis,
deakapuk,újraígymondom:sorsszerűenaz
operafelényíltakmegelőttem.Errefeléterelt
a képzés klasszikus iránya és a nagy drámai 
hang is, ami volumenében valósággal kiköve-

telte az operaszínpadot.

Ez mind a hang, de mi a 
helyzet a személyiséggel, az alkattal? 
Hiszen az operaszínpadon még ma 
is gyakran megtapasztalható, hogy 
egy-egy jó hanghoz nem feltétlenül 
társul erős jelenlét vagy akár érdemi 
játékkészség.
Énelsősorbanjátszaniszeretek,ésúgyér-
zem, a drámai szerepek szélesebb ampli-
túdójakínálkellőteretaszínpadijelenlétem
számára is. Engem nemcsak a hangom, de a 
színpadi ambícióm, a játékkészségem, a sze-
mélyiségem is a nagy drámai szerepekre pre-
desztinált. Erre születtem, ez volt az én utam. 
Ezek a nehéz szerepek nagyon korán meg is 
találtak, mint a MacbethLadyje,aNabucco 
Abigélje vagy a Turandot: csupa olyan szó-
lam,amelyettöbbnyireapályakésőbbisza-
kaszábanszoktakelvállalniaszopránok.De
arraisvágyom,hogyazerőésaszenvedély
mellettabennemrejlőérzékenységet,sérülé-
kenységet és komplexitást is megmutassam: 
ebbőlaszempontbólmeghatározóélmény
volt számomra a Jenůfa címszerepe. Ám az 
operaszínpadon sosincs vége önmagunk fel-
fedezésének,abensőnkbenzajlóváltozások
megtapasztalásának.

Ehhez a folyamathoz az Opera évadról 
évadra nagy szerepek sorát kínálja 
fel önnek. Sok feladat, sok előadás, 
kamaraénekesi és egyéb elismerések: 
a pályája itt is szerencsésen alakult.
FőkéntazOperánakköszönhetem,hogynincs
bennem semmiféle hiányérzet, hiszen negy-
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RÁLIK SZILVIACÍMLAPON

venötfőszereppelahátammögöttmármost
is teljes a pályám. Tudom, ebben közrejátszik 
az a tény is, hogy drámai szoprán vagyok, hi-
szenebbőlahangfajbólnincstúlkínálat,mint
pármásikból.Nemvagyokelégedetlentípus,
imádok színpadon lenni, játszani a kollégáim-
mal,újművekbenésújprodukciókbankipró-
bálni magamat. 

A 2021/22-es évadban is jönnek a 
nagy és változatos feladatok: kortárs 
mű (Glass: Les Enfants Terribles – 
Veszedelmes éden), Az árnyék nélküli 
asszony Kelmefestőnéje, Brünnhilde 
Az istenek alkonyában – és ez korántsem 
a teljes lista. Nem megterhelő ennyiféle 
szerep és szólam egy szezonon belül?
Én mindig az adott feladatra koncentrálok, 
élek bent a szerepben, mondjuk Az árnyék 
nélküli asszony Kelmefestőnéjeként vagy
Brünnhildeként: ilyenkor a hangom, a testem 
és a lelkem ahhoz a feladathoz idomul. Ezért 
is szokás úgy tartani, hogy nem praktikus pár-
huzamosanegymástólegészeneltérőkarak-
terűszerepeketmegformálni,mertazaváltás
túlságosan megterheli a „hangszerünket”, ami 
egy énekes esetében maga a test és a lélek. 
Deebbenisszerencsésnekmondhatomma-
gamat: a hangom és az egész valóm sokféle 
feladatra alkalmas, rugalmas vagyok, bírom a 
fokozott terhelést.  

Az elmúlt időszakban rendszerint arról 
kérdezték az operaénekeseket, hogyan 
őrzik meg a kondíciójukat a pandémia 
idején. Öntől legalább annyira indo-
kolt azt kérdeznem: hogyan őrzi meg  

állóképességét ennyi feladat közepette, amikor 
évadszámra szinte le sem jöhet a színpadról?
Valamikorakarrieremkezdeténmégmesterem,Misura
Zsuzsamondtanekem,hogyhiddel,eztapályátelsősor-
ban lábbal kell bírni. Ez nagyon igaz, én azóta rendszeresen 
tornázomis–kivéveelőadásinapon.Figyelekazállóképes-
ségemre, a táplálkozásra, s amikor csak módom nyílik rá, 
sportolok,töltődöm,pihenek:aszakmám,segyáltalán–az
életem, az egészségem miatt. Számomra a pandémia miatti 
leállásmindenproblémájávalegyüttigazoltpihenésiidőszak
volt,egyegészencsodálatos,rengetegfeladatban,fősze-
repekbengazdagperiódusután.Lehetőségahosszabbká-
vézásokra a teraszon, s alkalom a dolgaim átgondolására.

Ha az ember az operaénekesi interjúkat figyelte az 
utóbbi másfél esztendőben, akkor azokban vissza-
térő motívumnak tűnhetett a pálya újragondolásá-
nak kényszere, és a (majdani) lezárás-lekerekítés 
érzékeny témája.
Ezeken a kérdéseken a pandémia nélkül, attól függetlenül 
isgondolkodniakellmindannyiunknak.Nekema tanítás
kínál egyfajta továbblépési, kiteljesedési irányt, hiszen az 
márfiatalonisfontosvoltszámomra,ésmostTemesiMária
professzorasszony invitálására nagy örömömre újra tanítok: 
Szegeden,aholkorábbanénistanultam,azegyetemen.De,
mert a színpadközelség is éppily fontos, bevallom, el tudnám 
képzelnimagamrendezőkéntvagyegyrendezősegítőtársa-
ként is, hiszen ma is az egyik legnagyobb örömöm az, hogy 
csapatban együtt gondolkodhatunk egy-egy produkció 
megszületése körül. Távlatosan ilyesmiken is töprengek 
már,habárjóltudom,mégszámosnagyszerűnőalakszín-
padi megformálása vár rám.  

RÁLIK SZILVIA
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PREMIER

Az élet nagy kérdéseit 
feszegetve
Szerző:SzentgyörgyiRita

Milyen kapcsolódási pontjai vannak 
Beethoven István királyával – amely 
főként a verbunkos témákra épült 
nyitányáról ismert –, illetve magával a 
tematikával?
A frenetikus, fülbemászó nyitányon kívül 
korábban nem ismertem Beethovennek ezt 
akórustételekből, szólamokból, prózai ré-
szekbőlállókompozícióját.Ezatémaazért
isfontosszámomra,mertvalahaaPiarista
SzínpadonSíkSándorazonoscíműdrámájá-
ban játszottam István királyt, és ez az élmény 
meghatározó volt a pályaválasztásom szem-
pontjából. Ott szembesültem azzal, hogy mi-
lyen az, amikor az ember belép a színpadra, és 
hirtelen minden más lesz belül, bennem, egé-
szen mélyen. A Sík Sándor-féle István király 
monológot azóta is rendszeresen el szoktam 
mondani ünnepek, kiváltképpen augusztus 
20-a alkalmával. 

A rendezésében is a prózai részekre 
kerül a hangsúly?
Amikor Ókovács Szilveszter megkeresett,
lehetőséget kaptam arra, hogy gazdagít-

OBERFRANK PÁL

sam az irodalmi 
anyagot, amelyhez 
Beethoven kompo-
nált kísérőzenét.
Sík Sándor drámá-
ján kívül egyéb írá-
sokból, Kosztolányi 
ésBabitsverseiből
is beemeltem néhá-
nyat. Igyekeztem olyan részleteket, fontosabb 
elemeket kiragadni, amelyek közelebb visznek 
acímszereplővívódásaihoz.Ilymódonbeleke-
rültek az eredeti Kotzebue szövegbe nagyobb 
ívűmondatok,monológok,egy-egyjelenet,
mintpéldáulIstvánésGizellafájdalma,Vazul
és István küzdelmes párbeszéde, a korona fel-
ajánlásaSzűzMáriának,amikatartikus,máig
ható,erőspillanat.Sokanhiszünkabban,hogy
Mária országa valóság, és nehézségek esetén 
szinte menekvésként fordulunk hozzá, hogy 
megvédjen minket a bajtól. 

Milyen koncepció mentén képzelte el a 
félszcenírozott előadást?
Azelsődlegescél,hogybennünkélő,belénk

égve létező képet adjunk az első magyar
királyról. Annak érdekében, hogy ne csak a 
fülnek, hanem a szemnek is élményt nyújt-
sunk,vetítettképekfestikaláazelőadásta
képzőművészetben,azépítészetbenmegje-
lenőIstvánkirályábrázolásokról.Azegyszerű
díszlet,aszínpadonmegjelenőkórus,apró-
zai jelenetek, mind a befogadást igyekeznek 
elősegíteni.AszereplőknekazOperagazdag

jelmeztárából válogattunk ruhákat, amelyeket 
nagy múltú, híres operaénekesek viseltek an-
nakidején.Fontosnaktartom,hogyolyangaz-
dagságbanlássukaszereplőket,amelyméltó
ahhoz a nagysághoz, melyet István király és 
kora képvisel. Úgy érzem, hogy manapság 
különösen szükség van arra, hogy igazodási 
pontként tekintsünk nagyjainkra, az elsők
között Istvánra, és megadjuk nekik a tiszte-

11

Az Opera ősszel mutatja be Beethoven két, ritkán 
hallható alkotását az Eiffel Műhelyházban, 

amelyeket eredetileg August von Kotzebue színpadi 
műveihez írt kísérőzeneként. Oberfrank Pál új prózai 
részekkel kiegészített rendezése az István király, Magyarhon 
első jótevője esetében a szakralitásra és az államalapító 
nagyságára helyezi a hangsúlyt, míg az Athén romjai 
színrevitelét filmes eszközökkel képzeli el.
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PREMIER
letet és a sérthetetlenséget. 
A legnagyobb kihívás és fe-
lelősség ennek aműnek a
bemutatásában, hogy István 
alakját a maga nagyságában 
mutassuk be a hallgatóság 
számára. Különösen ma-
napság,amikorahősök,a
nagy emberek, a szent ügyek 
devalválásának korát éljük. 

A régi korok hősiessé-
ge, kulturális öröksége 
hogyan jelenik meg az 
Athén romjaiban?
Az Athén romjai az István 
királyhoz hasonlóan az élet 
nagy kérdéseivel foglalko-
zik, egyetemes gondolato-
kat feszeget. Már a címe is 
nagyon izgalmas és elgon-
dolkodtató. A Beethoven 
Prométheusz teremtmé-
nyei című balettzenéjéből

ismerősPrométheusz-nyitány után a kórus 
arról énekel, hogy megbékélt a korszellem: 
„dicsőséges világ romjaimost ébredjetek,
mert elmúltak a bosszú évei”. Ehhez képest 
akövetkezőképbenaztlátjuk,hogyezegyál-
talán nem így van. Elhangzik egy duett arról, 
hogy rabságban élni milyen nehéz, a jól ismert 
Török induló pedig arra utal, hogy hogyan sö-
pör végig a világon egy teljesen másik kultúra. 
Egykövetkezőképbenegyidegenfiguratűnik
fel – talán mi magunk vagyunk –, aki a fenye-
getett, kihívásokkal teli világban valamiféle 
idillt, szépséget keres. Sokan vagyunk, akik 
ragaszkodunkakultúrához,aművészetekhez,
mert ezen keresztül tudunk menedéket találni 
magunknak a lelki és szellemi túlélésre. Egy 
másik jelenetben a törökök, a dervisek újabb, 
veszélyes vonulása a mai kor népvándorlását 
idézi.Némimetaforátérzekabban,hogyazsi-
dó-kereszténygyökerűEurópátnapjainkban
is épp elárasztja egy másik világvallás, az isz-
lám,ésbárszeretnénkmegőrizniakultúrát,
amelyet mi örököltünk, ezzel az áradattal nem 

igazán tudunk mit kezdeni. Az Idegen alakja 
prózában és dalban is vágyódását fejezi ki egy 
harmonikus,letűntkoriránt,amilyenAthén
ésPallaszAthénévilága lehetett.Álmában
furcsa alakok jelennek meg, akik megvál-
toztatják ezt a profán, hétköznapi világot, és 
éppen nála fedezik fel azt a bennünk is szuny-
nyadó prométheuszi fényt, amellyel magunk 
menthetjük meg az emberiséget. Ezt értse 
mindenki saját hite szerint. Babits Mihállyal 
szólva:„bennedaCélésnáladaKulcs…”

Milyen rendezői elképzelést, mai utalá-
sokat visz bele a színpadi látványba?
AzAthénromjainemkönnyűfeladatrende-
zőiszempontból.Nemszíndarab,nincsenek
bennenagy,drámaikonfliktusok,karakterek,
akikkel azonosulni lehet. Annak idején, az 
1812-es bemutatón is inkább Beethoven zené-
jeadtamegasúlyátésrangjátaPestiNémet
Színház nyitóeseményének. Lényegében
életképek sorozatáról van szó, kevés szöveg-
gel.Nemúgyíródott,minta színpadiművek
általában,ezértfilmeseszközökkelszeretnék
élni, sokat vetíteni, ezzel mai asszociációkat 
felvetni, akár hangeffektek használatával is. 
A nyitány alatt mintegy beúszunk abba a vi-
lágba, ahol a történet játszódik. Az ókori kul-
túra nagy motívumai, jelképei, Athén és Róma 
melletttalánkitekintünkPárizsra,Londonra,
Berlinre,sőtNewYorkrais.

Oberfrank Péter az élet legnagyobb 
ajándékának nevezte, hogy először 
dolgozhatnak együtt karmester-rende-
ző minőségben. Mennyire inspirálják 
egymást?
AközösestjeinkenPéterzongoránjátszott,
én pedig szépirodalmat, verseket mondtam. 
Testvérként félszavakból is értjük egymást, 
bármikorfelhívhatomőt,hogyátbeszéljüka
színpadi kérdéseket. Mindez egy másik kar-
mesterrelnemlenneilyenegyszerű.AzAthén
romjai zenei szerkezetét is vele egyeztetve 
alkottukmeg.Nincsenekfalak,korlátokköz-
tünk, bízunk a másikban, és ez a közös mun-
kánkonisérződik.
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  Oberfrank Pál 
      Fotó: Gáspár Gábor, Veszprémi Petőfi Színház
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PREMIER SZÉKELY KRISZTA

Régi-új mesék
Szerző:PappTímea

A Hoffmann meséinek van terjedelmes 
mennyiségű hiteles kézirata, kritikai 
kiadása, de nincs definitív verziója. 
Fodor Géza „ismeretlen 
remekmű”-nek nevezte Offenbach 
befejezetlenül maradt operáját, amelyre – 
szintén Fodort idézve – önmagában nem, 
csak interpretációtörténetileg tekinthetünk. 
Ezt a történetet írja tovább az Opera 
előadása, amelyet Székely Kriszta rendez.

Az operának meglehetősen kaotikus az 
őstörténete, amihez hozzátartozik egy 
évtizedekre torz formában kanoni-
zálódott verzió, az 1970-es évekből 
származó alapmű-rekonstrukció, majd 
a magángyűjteményekből hatalmas 
mennyiségben előkerült kéziratok, 
amelyek mind hitelesek, de sokszor 
egymást fedik, miközben még mindig 
hiányosak. Ebből az anyagból hogyan 
válogattatok? 
Szabó-Székely Ármin dramaturg és Kesselyák 
Gergelyintenzívkutatásaivalindultamunka,
de minél inkább beleástuk magunkat a da-
rabba, annál nehezebbé vált bizonyos dön-
tések meghozatala. Eljutottunk egy pontra, 
aholvettünkegynagylevegőt,ésKesselyák
GergelyjavaslatáraaPierreBarbier-félever-
ziótválasztottukalappéldánynak.Ebbőlhúz-
tunk és ebbe kerültek a kiegészítéseink, mert 
kortárselőadástszerettünkvolnalétrehozni,

amiamainézőhözszóldramaturgiájábanés
látványvilágábanis.Filmeken,sorozatokon
szocializálódunk, és azoknak a ritmusában 
gondolkodunk még akkor is, ha operát nézünk. 
Dramaturgiailagészeneileg isegynagyon
sűrűszövetűanyagjött létre,amelybenjól
vegyíthetőavalóságésabelsővilágunkáltal
projektáltmese,belsőigazságvagyfélelem.
Ebben a darabban – amit az operaműfa-
ja eleve az abszurdba emel – meséken és a 
mesékbebelépővalósszereplőkönkeresztül
látjuk azt, ahogyan a személyiség árnyolda-
lai felnagyítódnak. A saját életünkben is így 
működünk:nemmindigvesszükkomolyana
sajátbelsőnket,aztavilágot,amielégerősen
meghatározza a másokhoz való viszonyunkat, 
azt, hogy milyen típusú szorongásainkat vagy 
szabadságainkat vetítjük ki másokra. 

Hogyan döntöttetek a Múzsa szerepét 
és a szerelmek sorrendjét illetően?

AzelőjátékbabetettükaMúzsaátalakulásról
szóló áriáját, ami keretet szolgáltatva meg-
magyarázza, miért nézzük ezt a történetet, 
éskiezaNicklaussenevű,Hoffmannt fo-
lyamatosankerülgetőfurcsa,élcelődőalak.
A  Múzsának van némi köze a romantikus

művészmítoszhoz,az ihletés
a világtól való elzártság vagy 
a tudatmódosító szerek kér-
déséhez, ő az, akimagáénak
akarja tudni a főhőst, és így
fontos ellenpontja annak, amit 
Hoffmann az életben keres.
Nagyon különlegesnek látom
eztaművet,mertaHoffmann-
történetek horrorisztikus, 
szinte freudi, komplexusokkal, 
félelmekkel teli világába ka-
lauzolja a nézőket, és ezáltal
unikális helye van az opera-
irodalomban. A játék tere 
egy hiperrealisztikus, szinte 
filmszerű díszlet. Ebből nem

mozdulunk ki, de bízom abban, hogy elválnak 
egymástól azok a sötét, de humorral teli vi-
lágok,amelyeketazittmegjelenőszereplők
megidéznek. 
A szerelmek sorrendje Olympia, Antonia 
ésGiulietta,mertúgyéreztük,hogybáraz
Antonia-képben felnövekszik a zene, mégis 
klausztrofób, zárt ez a világ, és muszáj ki-
nyitnunk a történetet.

  Hoffmann meséi díszletállítás I Fotó: Nagy Attila

  Székely Kriszta I Fotó: Nánási Pál

  Hoffmann meséi díszletállítás I Fotó: Nagy Attila

  A Hoffmann meséi első színpadi próbája I Fotó: Rákossy Péter
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AZ OLVASÁS ÖNMAGUNKKAL 
TÖLTÖTT MINŐSÉGI IDŐ

INSPIRÁLÓ 
INTERJÚK ÉS 
TÖRTÉNETEK

HITELES ÍRÁSOK 
AZ ÉLETRŐL 

KULTURÁLIS 
TARTALMAK

LÉLEKTAN A 
HÉTKÖZNAPOKBAN

SZAKÉRTŐI 
TANÁCSOK

A szereposztás alapján úgy tűnik, két kü-
lönböző előadás készül, hiszen az egyik sze-
reposztásban a hármas főszerepet Kolonits 
Klára alakítja, a másikban pedig Jónás 
Réka Piroska (Olympia), Ádám Zsuzsanna 
(Giulietta) és Horti Lilla (Antonia) látható. 
Ez a te döntésed volt, vagy a felkérés erre 
érkezett? 
A Magyar Állami Operaház megkeresése erre a 
két szereposztásra szólt. Kezdetben picit nehe-
zen tudtam elképzelni, de hamar átalakult jóféle, 
inspiráló kihívássá, és kíváncsian várom, hogy 
ugyanabbanakeretben,dekülönbözőművészek-
re szabva hogyan születnek meg a képek. Kolonits 
Kláranagyszerűéskülönlegestehetségűalakja
a magyar operajátszásnak, akinek méltó, szép 
feladatot jelent, hogy ezt a hármas bravúrszere-
petelénekelje.Nagyonváromavelevalómunkát,
már csak azért is, mert bár évek óta jó barát-
ságot ápolunk, még sosem dolgoztunk együtt. 
Különleges pillanat lesz, és bízom benne, hogy a jó 
kapcsolatunkezáltalcsakmegerősödik.Amásik
szereposztásbanháromszinténkiválóművész-
nőműködikközre.Egyrésztazért,merthárman
vannak, másrészt pedig azért, mert pályájuk más 
szakaszában tartanak, mint Klári, biztosan más 
tartalmakkalgazdagodikazelőadás.

Alapvetően prózai színházban dolgozol, de 
viszonylag gyakran kirándulsz a zenés mű-
fajba. Miért szeretsz operát rendezni?
Nagyonleegyszerűsítveaszínházrendezésarrólszól,
hogyanhelyezünkegymásmellékülönbözőhatáso-
kat. Az opera esetében eleve adott a hatóanyag, a 
zene,amimegkérdőjelezhetetlenéskiolthatatlan,a
művészetösszeságaközülalegprimérebbésleg-
zsigeribbhatású.Nincsolyanfestmény,amiolyan
elementáriserővelhatolnaazemberlelkelegmélyé-
re, mint négy egymás után leütött hang a zongorán. 
Ez nekem olyan érzetet ad, mintha nem is a földön 
dolgoznék, hanem egy szuperszonikus rakétán ülnék.

A zeneszerző elvégzi a munkád nagy részét?
Bevallom, időnként jobban szorongok egy zenés
rendezésnél, mint egy prózainál, mert adott egy 
remekmű,amitaszínpadonésazenekariárokban
hatalmas munkával szólaltat meg rengeteg ember, 
úgyhogy nekem nincs feltétlenül könnyebb dolgom. 
Deazpéldáulcsodálatos,hogyúgykezdődikegy
opera próbafolyamata, hogy az énekesek pontosan 
tudják a szerepet, és azonnal a munka manuális ré-
szével tudunk foglalkozni. Bármikor dolgoztam az 
Operában,azénekesekrészérőlmindigkíváncsisá-
got éreztem, azt, hogy szerették volna színészileg 
meghaladni önmagukat; azért pedig én vagyok há-
lás,hogyaműfajróltudoktőlüktanulni.

  A Hoffmann meséinek díszletfestése az Eiffel Műhelyházban I Fotó: Nagy Attila
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GYEREK

A digitális világ 
hősei
Szerző:FilipViktória

Nem is olyan rég útjára indult két, az oktatás területéhez 
kapcsolódó kezdeményezés, amelyből az Opera sem 
maradhatott ki. A Lázár Ervin Program általános 
iskolások, míg a Csontváryval a magyar kultúra útján 
egyetemisták számára jött létre. A világjárvány persze 
ebben a vonatkozásban is jelentős akadályokat gördített a 
megvalósítás elé, de a diákok, a tanárok és az Opera is  

jól vizsgáztak a nehéz időkben.

Az,hogymindentavasszalésősszeltanulók
vidám zsivajától hangos az Erkel Színház, már 
megszokottá vált, hiszen Magyarország leg-
nagyobb szabású színházi oktatási program-
ja, az OperaKaland 2013 óta futott. 2014-ben 
aközgyűjteményekcsatlakozásávalmindez
KultúrKalanddábővült,nemrégpedigújabb
átalakulás következett be. A nyolcadiko-
soknak azonban az intézmény változatlanul 

mesés élményeket kínál a 
LázárErvinProgramkere-
tében. Az EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkársága
2019őszéntetteközzéfel-
hívását, mely szerint szoci-
álishelyzettőléslakóhelytől
függetlenül minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló általá-
nos iskolai diák, valamint 

6-8. évfolyamos gimnáziumi tanuló részére 
tanévenként egyszeri alkalommal ingyene-
sen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi 
előadások, komolyzenei hangversenyek,
múzeumok,illetveazőshonosállatokbemu-
tatóhelyeilátogatásánaklehetőségét.Atan-
kerületek bevonásával a Klebelsberg Központ 
szervezi a programot, amely során minden 
nyolcadikosnak egyszer el kell látogatnia 

egy budapesti kulturális intézménybe, amely 
lehet többek között a Nemzeti Színház, a
Budapesti Operettszínház vagy épp a Magyar 
Állami Operaház. Az opera és balett a nyol-
cadik osztályosok programjában szerepel, 
így 2020 februárjában mintegy 1000 diák és 
csaknem100kísérőtekinthettemegazOlasz 
nő	AlgírbancíműRossini-művet.Ekkorlépett
színreváratlanula leggonoszabbszereplő,
a koronavírus, aki átröpítette a történetet 
az Óperencián túlra, az online világ kellős
közepébe.

„A digitális oktatás rendkívül megnehezítet-
teamegvalósítást,különösenaLázárErvin
Programesetében–fűzitovábbacselekmény
szálait Kákay István, az Opera képzési veze-
tője.–Azáltalánosiskolásoknemjöhettekel
személyesen a színházba, pedig ennek a kor-
osztálynak a zenéhez és operához való szok-
tatásáhozelengedhetetlen,hogyélőelőadást
lássanak, hogy felmenjen a függöny, hogy 
tapsolhassanak, hogy átérezhessék, milyen 
egynagyobbközösségtagjakéntegyművészi
produkcióbefogadójánaklenni.Avilágjárvány
miatt2020-banelmaradtelőadásokatFekete
Péterkultúráértfelelősállamtitkárúrenge-
délyével 2021 tavaszán pótolhattuk digitális 
keretekközött.Ennekköszönhető,hogycsak-
nem 25 000 diák és tanáraik tekintették meg a 
Szerelmi bájital és a Gianni Schicchicíműope-
rákat egy link segítségével, ami egy hónapon 
átvoltelérhetőszámukra.Avisszajelzések
alapjánazelőadások–különösenaSzerelmi
bájital – elnyerték a gyerekek tetszését, így 
elmondható, hogy a körülményekhez képest 
az Opera sikeresen teljesített.”

Azújhelyzetnemcsakazelőadásokmegte-
kintésének módját változtatta meg, hanem 
afelkészítőanyagfelfrissítésétismagával
hozta. A tanárok az OperaKalandnál is számít-
hattakerreakiadványra,amimostJávorszky
Györgynemzetközikommunikációsprojekt-
menedzser munkája nyomán több oldalon, új 
köntösben, számos érdekességgel, ábrákkal, 
sok-sokképpelfűszerezve,háttér-informáci-

Ők mennyire tudják felmérni saját képességeiket? És 
milyen szerepet játszik önértékelésük abban, hogy 
jobb zenésszé váljanak? Ezekre a kérdésekre keresett 
most választ a frankfurti Max Planck Institute for Em-
pirical Aesthetics, valamint a New York University és 
a University of Hamburg kutatócsoportja hivatásos 
énekesek körében végzett vizsgálatában, melynek 
eredményeit a Journal of Voice című folyóiratban fog-
lalták össze. Egy stúdióban felvették, amint a kutatás 
résztvevői – akik valamennyien női szopránénekesek 
voltak – a „Happy Birthday” c. dalt énekelték, majd 
arra kérték őket, hogy hallgassák meg az összes 
felvételt, és értékeljék mind saját, mind kollégáik 
hangmagasságának pontosságát. „Az eredmények 
azt mutatják, hogy önértékelésükben az énekesek 
meglepően pontatlanok voltak: a legtöbben túlbe-
csülték saját teljesítményüket” – mondta Pauline 
Larrouy-Maestri, a tanulmány vezető szerzője. A 
kutatók emellett összefüggést fi gyeltek meg az éne-
kesi kompetencia és az önértékelési képesség között: 
minél jobb az énekes (a hangmagasság-pontosság 
szempontjából), annál jobbnak értékelte magát. 
Ez az eredmény meglepő, hiszen egy adott terület 
szakértői általában hajlamosak alábecsülni az adott 
területen szerzett képességeiket. A tanulmány tehát 
nemcsak azt hangsúlyozza, hogy még a profi  éneke-
sek sem feltétlenül értékelik helyesen saját énekesi 
teljesítményüket – arra is utal, hogy az önértékelés 
kulcsfontosságú tényező lehet a kivételes zenei ké-
pességek kialakulásában.

A megfelelő 
hangot 
ütötted 
meg?

Aki szeret énekelni a zuhany 
ala� , az valószínűleg tudja, 

hogy néha rosszul énekel. 
De mi a helyzet 

a profi  énekesekkel?

2021-08_MiPszi_Operamagazin.indd   1 2021. 08. 05.   16:30
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  Lázár Ervin Program, 2020 -  
Olasz nő Algírban c. előadáson I Fotó: Rákossy Péter
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VÍRUS IDEJÉNGYEREK

Megjelenik minden pénteken.

Fizessen elő, vagy keresse
a boltokban és újságosoknál!

Hang.hu

A kritikus 
polgárok lapja

ókkal,videókkal,bővebbhallgatásisegédlet-
tel kiegészítve került a tanárok kezébe. Az új 
típusúfelkészítőanyag2021őszéniselérhető
lesz,deazOperaismétnyilvánoselőadásokra,
A telefon és A színigazgatócíműegyfelvonáso-
sokrainvitáljaadiákokat–minda27 000-et.
AzoperaelőadásokhelyszíneezúttalazEiffel
Műhelyházlesz,ésmivelaBánffyterembe-
fogadóképessége néhány száz fő, hatvan,
jórésztőszi,kisebbhányadbantavaszielőa-
dás szerepel a kiajánlásban. További állandó 
tényező–elsősorbanBudapesten–azOpera
Nagyköveteinek45percesfelkészítőelőadá-
sa az iskolákban a színházlátogatást meg-
előzően,azélményekutólagosértékelése,
feldolgozása pedig változatlanul a pedagó-
gusok feladata marad.

ALázárErvinProgramazáltalánosiskolások
magas kultúrához való hozzáférését segíti, a 
Csontváryvalamagyarkultúraútjánelneve-
zésűkezdeményezéscéljapedigazegyetemi
hallgatókszéleskörűműveltségénekelmélyí-
téseamagyarkultúravezetőintézményeinek
programjai segítségével. Az egyetemek ma-
guk jelentkezhetnek az EMMI-nél, a diákok 
kreditpontot kapnak, ha felveszik a tantárgyat 
ésművészetiágankéntmegtekintenek–akár
személyesen,akáronline–egy-egyelőadást,
majd gondolataikat írásban is rögzítik. A kul-
turális palettát a Magyar Állami Operaház 
mellettazÓbudaiDanubiaZenekar,aNemzeti
CirkuszművészetiKözpont,aSzépművészeti
Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a
NemzetiSzínházisszínesíti.

„Ezzel a programmal könnyebb dolgunk volt 
– mesél tovább Kákay István. – Az egyetemis-
ták már évek óta digitális oktatásban vesz-
nek részt, önálló tanulásra képesek, hozzá 
vannak szokva a számítógép használatához, 
könnyebbelérniőketilyenmódon.Nekikta-
valyisésidéntavasszalisháromkülönböző
előadástkínáltunkfel:2020-banAz álarcos-
bált, a Carment és a Székely fonót, 2021-ben a 
Poppea megkoronázása, a Mester és Margarita, 

valamint A	 szerelemről	 és	más	démonokról 
címűoperákatnézhettékmegregisztrációt
követően.A felvételeket feliratoztuk,mert
nagy örömünkre számos külföldi hallgató ér-
deklődikamagyaroperajátszásiránt.A dara-
bokvetítéseelőttMonaDánielzenetörténész
kollégánkfelkészítőelőadásttartott,tavaly
pedig még az opera megtekintése után elem-
zőbeszélgetésreissorkerültavezetésével.
A diskurzusélőben,internetesfelületenzaj-
lott, és azt tapasztaltam, hogy az egyetemis-
ták egy része igen jártas az operák világában, 
így nagyon jó kérdéseik, meglátásaik voltak. 
Sikerként értékelem, hogy bár 2020-ban 
csakonline lehetőséget tudtunkbiztosíta-
ni,azősziésatavasziszemeszterre is je-
lentkeztekafiatalok.TavalyaSemmelweis
Egyetem,idénmáragödöllőiMagyarAgrár-és
ÉlettudományiEgyetem,valamintaNemzeti
Közszolgálati Egyetem hallgatói is részt vet-
tek a programban. Számuk szemeszterenként 
csaknem500fővolt,dereményeinkszerinta
körajövőbentovábbbővülmajdmásfelsőok-
tatási intézmények csatlakozásával.”

Így történt, hogy a koronavírus ármánykodá-
sai ellenére, a viharosan változó és szokatlan 
körülmények dacára (vagy épp következtében) 
a nyolcadikos diákok és tanáraik, valamint az 
egyetemi hallgatók és persze az Opera is egy-
szerűrésztvevőkbőlazonlinetérbenisottho-
nosanmozgószereplőkkéváltak.

  Hangoló, 2020 - Mona Dániel I Fotó: Berecz Valter
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Himnuszok és Te Deumok
Szerző:PallósTamás

Szeptember 5. és 12. között – 1938 után ismét – a Budapesten sorra 
kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson sokszor elhangzik majd a nyolcvanhárom 
évvel ezelőtt született, de ez alkalomra zenei szempontból „korszerűsített” 
Oltáriszentség-himnusz, amely így kezdődik: „Győzelemről énekeljen 
Napkelet és Napnyugat…”. A NEK művészeti, szakrális vonatkozásai a 
Magyar Állami Operaház együtteseit is érintik.

Az 1938-as budapesti világta-
lálkozóra Bangha Béla páter 
szövegére,KoudelaGézaáltal
komponált közkedvelt népének 
lett az idei kongresszus zenei 
mottója, „vezérmotívuma” is. 
MiutánaNEKtitkárságaáltal
kiírt himnuszíró pályázatra 
beküldöttművekközöttnem
találtak minden elvárásnak 
megfelelőt,a„Győzelemről	éne-
keljen Napkelet és Napnyugat” 
felfrissítése mellett döntöt-
tek. (Kovács)Ákosdalszerző,
előadómenedzselteazújvál-

tozat elkészítését, amelynek hangszerelését 
barátja,PejtsikPéter,azAfterCryingalapítója
vállalta.Időközbenafelvételeiselkészülthá-
romtehetségesifjúénekessel:NagyBogival,
DánielfyGergővelésCzinkeMátéval.

ANEKközpontiliturgikuseseményeinekzenei
felelőse,SapszonFerenckarnagyisaztavé-
leményterősítette,hogyKoudelaésBangha
közkedvelt opusa maradjon a régi-új himnusz: 

„Ténylegmindenbennevan:bensőségesen,
mélyen foglalkozik az Eucharisztia titkával, 
ugyanakkor mondanivalója kiterjed az egész 
világegyetemre, és a népek közti egység 
vágyátismegfogalmazza.Egyszerű,mégis
hihetetlenmozgósító erővel bír. Pontosan
olyan, amilyennek egy himnusznak lennie 
kell. A szöveg, a dallam és a karakter megtar-
tásával, többféle variációban fog megszólalni 
szeptemberben ez az ének, amelynek hang-
felvételén 2020-ban az Opera Zenekar és a 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermek-
karaisközreműködött.”

Az Opera együtteseivel való kooperációról 
SapszonFerencelmondta:a2019/20-asdal-
színházi szezonra Keresztény évadothirdető
főigazgató, ÓkovácsSzilveszter kezdemé-
nyezte a Magyar Állami Operaház Zenekarának 
és Énekkarának szerepvállalását az eredetileg 
2020szeptemberérekitűzöttvilágtalálkozón.
Jóllehetakoronavírus-járványmiattegyévet
csúszott a program, idén nyárra konkretizáló-
dott, hogy az Opera Zenekar szeptember 7-én 
a Rózsák terén álló Árpád-házi Szent Erzsébet 

plébániatemplomban, és szeptember 10-én a 
Hungexpo„A”jelűcsarnokábanbemutatandó
szentmisén teljesít egyházzenei szolgálatot. 
A szeptember 12-i ünnepi záróeseményen, il-
letveaFerencpápaáltalcelebráltszentmisén
–amelyenegykétezerfősegyesítetténekkar
látja el a zenei szolgálatot – az Opera Zenekar 
ésÉnekkarisközreműködik.AHősökterén

tartandó szertartást a hangolódás jegyében 
egyházzenei koncert előzi meg. A műsor
részétképezőBudavári Te Deumot az Opera 
főzeneigazgatója, Kocsár Balázs vezényli.
A karvezető szerint ez amindig „aktuális”
Kodály-műegyóriásiistendicsőítőhálaadás
lesz hazánkért, az együttlétért és a ritka al-
kalomért is, hogy a pápa személyesen zárja 
le a nagyszabású programsorozatot az ünnepi 
misével. 

KodályontúltöbbekközöttLiszt-ésHarmat-
kórusművekkelkészülnekabevonulásigtartó
„hangolóra”. A liturgia állandó részeinek „alapját” 
a kar és a hívek váltakozó énekével megszólaló, 
világszertejólismertVIII.gregoriánmise(Missa 
de angelis) adja majd. A szertartás keretében 
elhangzik még Kodály Pange linguája, kortárs 
darabként pedig Horváth Márton Levente 
motettája.A szentmisétVaughanWilliams
oltáriszentség-himnusza, valamint Marc-
Antoine Charpentier híres Te Deumazárja.De
természetesen a kongresszusi himnusz sem 
maradhatel.SapszonFerencszándéka,hogy
akkor a nagyzenekarral kísért változata szó-
laljonmegaHősökterén.

  A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtótájékoztatója I Fotó: Ambrus Marcsi

  A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtótájékoztatója I Fotó: Ambrus Marcsi

  Sapszon Ferenc
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Ablak Európára
Szerző:JászayTamás

Július óta már a negyedik kiváló minőségű operafelvétel  
érhető el az Opera repertoárjából a világszerte ingyenesen 
működő OperaVision felületein. Luke 
O'Shaughnessy projektmenedzser a program bemutatása 
mellett mesélt arról, milyennek látja a magyar operajátszást.

Az európai operaházak előadásait köz-
vetítő OperaVision 2017 óta működik. 
Hogyan indult a projekt?
Ez valójában a program második fázisa: 
2014-ben az Opera Platformon tizenöt
operaházstreamelteazelőadásaitrajtunk
keresztül. Akkor még semmilyen európai 
tapasztalat nem létezett a formáról. Az in-
dulásban a német-francia Arte csatornának 
komolyszerepevolt,hiszenőkismertéka
livestreamműködését, tudtak feliratozni
is.Nekünkanemzetközikapcsolatihálónk
volterős,ígyközösenkezdtünk,haviegy-
két streammel. A sikereket látva 2017-ben 
a Kreatív Európa program jóvoltából meg-
dupláztukarésztvevőkszámát,abudapesti
Operaisekkorlettapartnerünk.Jelenleg17
ország29operaházávalműködünkegyütt.
Látva,hogyafinanszírozásbiztoslábakon
áll, merész döntést hoztunk: az összes 
streametaYouTube-onisközzétettük.Az

OperaVisionszószerintglobálisanláthatóvá
vált,többénemcsakeurópainézőinkvoltak.

De miért van szüksége az opera-
rajongóknak egy online streaming 
platformra?
Azoperaházakmindigerősentámaszkodnak
a helyi közönségükre, javarészt velük töltik 
meg a nézőteret, meg persze turistákkal.
Jogos a kérdése:miért kellenemeggyőz-
ni az embereket, hogy inkább maradjanak 
otthon, mint hogy elmenjenek az operába? 
Szerintünk a két dolog nem zárja ki egymást, 
sőt!Astreamingazoperaműfajnépszerűsí-
tésénekkorszerűmódja.Alegelkötelezettebb
rajongók sem tudják bejárni a kontinenst egy-
egy bemutatóért. Mi ablakot nyitunk, amin ke-
resztül látható, mi történik Európa színpadain. 
Nemállandóarchívumotépítünk,alegtöbb
előadás legfeljebb fél évig látható, amára
koncentrálunk. 

Az operaházak jelent-
keznek a programba, 
vagy önök keresik meg 
őket?
Voltakintézmények,például
BécsbenvagyLondonban,
akiket feltétlenül a háló-
zat tagjaiként akartunk 
látni, mert már 2014-ben 
komoly tapasztalatuk volt 
astreamelésben.Célvolt,
hogy a nagy, híres intéz-
mények mellett kisebb, ke-
vésbé ismert házak is jelen 
legyenek.2017-tőlaztánaz
igazgatók egymásnak aján-
lottak minket, a szervezet 
organikusannőtt.

Milyen típusú előadá-
sok alkotják a repertoár 
gerincét?
Messzebbről kezdem a
választ: rengetegen néz-
nek minket az Egyesült 

Államokban, ahol az operajátszás mást je-
lent, mint nálunk. Ez inspirálóan hat, szíve-
senmutatjukmeg,milyensokszínűazenés
színháziműfajEurópában.Szeretünkmin-
den operaházból helyi érdekességeket mu-
tatni,deakanonizáltműveketisüdvözöljük.
Küldetésünknektartom,hogyolyanszerzőket
iselővegyünk,akiketsajáthazájukonkívülalig
ismernek.Meglepőlehetett,hogyErkelBánk 
bánjátműsorratűztük,denemcsalódtunk:
komoly siker lett.

Nagyszerű ezt hallani. Mit tudnak a 
nézőikről, kikből állnak?
AzOperaVision tartalmaihoz regisztráció
nélkül hozzáférhet bárki. Ezért nincs pon-
tos válasz a kérdésére, de azt tudom, hogy 
hányan és honnan néznek minket. Egy ko-
rábbi felmérésünk alapján elmondható, hogy 
Észak-Amerika értelmiségi rétege, tanárok 
és egyetemi emberek különösen kíváncsiak 

ránk.Igyekszünkkülönbözőnézőketmeg-
szólítani, és itt az operákhoz kapcsolódó 
kísérőanyagokragondolok.Ahonlapunkon
előadásrészleteket, beszélgetéseket te-
szünk közzé az alkotókkal, szöveges vagy 
animált összefoglalót a cselekményről;
csupaolyasmit,amielsőretalánkevésbé
hat nyomasztóan, mint egy háromórás ope-
rát végignézni.
 
Nem furcsállják az operarajongók, hogy 
az OperaVisionnek van saját TikTok 
oldala is?
Bizony, ráadásul ott minden tartalmat egy 
percnélrövidebbidőbekellsűríteni.Ezaplat-
formfőlegafiataloknakszól,akikismerked-
nekazoperával,demuszájmegjelennünkott
is. A streaming forma maga után vonja, hogy 
mindenlehetségesonlinefórumonfeltűnjünk.
A TikToknak komoly edukációs szerep jut, 
amikor „öt dolog, amit nem tudtál az operáról” 
típusú tartalmakat készítünk oda. 

  Bánk bán, 2017 I Fotó: Nagy Attila
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Hogyan hatott a pandémia a program-
ra? Úgy hiszem, hogy a karanténból, 
az online közvetítések fellendüléséből 
profitálhatott az OperaVision.
Így van: az azonnali reakciónk az volt, hogy a 
nézőknektöbbszolgáltatástkellnyújtanunk,
támogatva az operaházakat és segítve az 
otthonragadtnézőket.Azoperaházakar-
chívumaiból válogatva tematikus hónapokat 
hoztunk létre, volt, hogy Mozartra, máskor 
azangolnyelvűoperákrakoncentráltunk.
Anézettségünkóriásimértékbennőtt:az
összes felületünkön 2017 óta körülbelül 
18 millió megtekintésnél járunk, de ennek 
a fele tavaly március óta generálódott. A 
pandémia lecsengése után átlagosan havi 
három-négyelőadássaljelentkezünk:eza
tempólehetővéteszi,hogymindegyikbe-
mutatókellőfigyelmetkapjon.Akarantén
másújlehetőségeketishozott:fiatalnorvég
énekesekkel mutattunk be egy operát, amit 
egyLondonbanélőrendezőZoomonállított
színre.

Akkor nem csak az ismert operákat 
nézzük, hanem fogékonyak vagyunk az 
újdonságokra is?
Alapvetőentudható,mitnéznekmajdsokan:
azismerőscímekmelletthelyekisvonzóak,
mintpéldáulaCoventGardenvagyazamsz-

terdamiopera.Deazértvannakmeglepeté-
sek: Klaipedában egy hajógyárból, rendkívül 
izgalmas környezetben közvetítettük A bolygó 
hollandit, hatalmas siker volt. 

A Magyar Állami Operaház a Bánk bán, 
a Jancsi és Juliska, A kairói lúd, avagy 
A rászedett vőlegény után ebben az 
évben az Andrea Chénier-vel szere-
pel az OperaVision kínálatában. Mit 
gondol mindezek alapján a magyar 
operajátszásról?
Nehezet kérdez... Az biztos, hogy nagyon
változatosarepertoár.Fontos,hogykomoly
szándék érezhető a nemzeti operakincs
megmutatására, aminek szép példája a Bánk 
bán.Jelenvannakahagyományosabb,mégis
viszonylagritkánelőkerülőcímek:azAndrea
Chénier egészen más, mint egy sokat játszott 
Mozart-opera. Az intézmény szereti kitapo-
gatni a repertoár határait, A kairói lúd erre is 
jó példa, hiszen igazi ritkaság, a bemutatása 
bátortett.Látszik,hogyakreatívcsapatok
bátran dolgozhatnak: a Jancsi és Juliska
vizualitásamellbevágóvolt.Folytatnifogjuk
azegyüttműködést,azEiffelMűhelyházatiz-
galmas helyszínnek tartom. És jól jönne több 
ErkelazOperaVisionkínálatában–aszínházra
ésazeneszerzőreisgondolok.

ÚJ RITMUSBAN
A GAZDASÁGGAL

ÜZLETI HÍREK, ELEMZÉSEK, TRENDEK
SZAKMAI FORRÁSBÓL, KÖZÉRTHETŐEN

Megújult külsővel és tartalommal várja Önt a gazdasági
hírek hiteles forrása, az Ön üzleti szakértője, a VG.HU

Olvassa Ön is mindennap a legfrissebb üzleti híreket! 

  A kairói lúd, 2019 I Fotó: Rákossy Péter
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Több, mint két évtizedet töltött a világ 
színpadain, Budapestre a Lett Nemzeti 
Operabalett együtteséből érkezett 1998-
ban. A balettirodalom főszerepeinek javát 
eltáncolta, amikor úgy döntött, hogy 
otthagyja a rivaldát az oktatásért. Radina 
Dace ma a Magyar Nemzeti 
Balettintézet művészeti 
vezetője, akit a sorsfordító vagy épp a 
nehezebb pillanatok talányairól is kérdeztünk.

Szerző:BraunAnna

Az elmúlt bő egy évben a Magyar 
Nemzeti Balettintézet (MNBI) növen-
dékei csak néhány hetet töltöttek a 
termekben, javarészt otthon, digitális 
keretek között tanultak. Amikor a 
járványhelyzet engedte, mégis voltak 
előadásaik, a harmadik hullám lecsen-
gésekor a vizsgáikat is letették. Hogy 
tudták megtartani a gyerekek figyel-
mét, motivációját, hogyan táplálták a 
lelkesedésüket?
Azt hiszem, a növendékek és a közöttünk 
levőkapcsolata titkamindennek:őkmeg-
bíznak bennünk, tudják, hogy amit mondunk, 
annak van értelme és célja, mi pedig nagyon 
igyekszünk fenntartani az érdeklődésüket.
Különleges és izgalmas feladatokat találtunk 

„Ha szereted 
őket, ők is
szeretni fognak 
téged”

nálnak.Innentőlkezdvepedigmindenműködik
magától – ha a növendékek tiszteletben tartják 
amestert.Ezpedigbelülrőlfakad:éntisztelem
és szeretem a saját növendékeimet, és sok-
szorosankapomvisszatőlükezt.Szerintem
amikapcsolatunkkölcsönösségenalapul.De
bármilyen területen foglalkozol gyerekekkel, 
azalapvetőszabályszerintemaz,hogyhate
szeretedőket,őkisszeretnifognaktéged.

Amikor a kislánya megszületett, még 
nem voltak növendékei, nem volt MNBI. 
Mennyire volt tudatos ez a váltás szülés 
után?
Adél most hétéves. Az érkezése után másfél 
évvel még visszamentem az Opera társula-
tábadolgozni.Nagyonkeményidőszakvolt,
sorravettemvisszaafőszerepeket.Sokszor
jött velem a terembe, miközben a próbák szü-
netébenszoptattam.Nagyonelfáradtama
végére. Majdnem hároméves volt, amikor ab-
bahagyta a szopizást. Én akkor már azt érez-
tem,hogyteljesenkimerültem.Letáncoltam
az életem, tizenhat éves koromban már nagy 
együttessel színpadon álltam kartáncosként, 
majd szépen haladtam előre, huszonnégy
évenkeresztül.Ezrengetegidő.

Nagy dilemma volt?
Úgy éreztem, hogy nem tudok kettészakadni: 
egyetlen gyerekem van, és nem tudom neki 
aztnyújtani,amitszeretnék.Deazigazság-
hozazishozzátartozik,hogyegészfiatalon
láttam, hogyan kopnak el hatalmas tehetsé-
gek negyven felett, hogyan kapaszkodnak so-
kanaspicc-cipőbemégakkoris,amikormár
csak önmaguk árnyékaként teljesítenek. Már 
akkor eldöntöttem, hogy én akkor hagyom 
abbaeztatípusúmunkát,amikoralegjobb
vagyok.Alehetőségpedigéppenszembejött,
indultazMNBI.

Solymosi Tamás váratlanul felkérte 
mesternek?
Igen, én pedig azt mondtam, hogy már nem 
érzem magam jól, már nincs bennem annyi 

ki:voltakmesterek,akikkoreográfiákatal-
kottaknekik,másokarraösztönöztékőket,
hogyőkmagukkészítsenektánctervet.Arra
isvoltpélda,hogyfitneszóráttartottamnekik,
planket és hasizomgyakorlatokat végeztünk 
boogie-woogiezenére,átöltözhettekhaspóló-
ba és leggingsbe, amit általában nem szoktunk 
csinálni,demosterősítetteaközösségiél-
ményt. És persze sokkal többet beszélgettünk. 
Meséltem a saját hétköznapjaimról, arról, hogy 
Adél(RadinaDacelánya–a szerk.) mit csinál, 
szóba kerültek a kutyáim, és megtárgyaltunk 
bármit,amiéppérdekelteőket.

Ez a közvetlenség merőben másnak tű-
nik, mint az, amiben a mesterek korosz-
tálya felnőtt. A Vaganova-módszerhez 

a szigor, esetleg a 
kegyetlenségig menő 
perfekcionizmus 
társul a kívülálló 
számára. 
AVaganova-rendszerar-
ról szól, hogy a klasszikus 
balett mozdulatait milyen 
gyakorlatokon keresztül, 
milyen szisztéma szerint 
tanítjuk. A fegyelem per-
sze elsőrendű dolog, de
az alapját nem az aktív 
fegyelmezés szolgálja, 
hanem az, hogy a gyere-
keket érdekli az, amit csi-

  Radina Dace a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékeivel I Fotó: Nagy Attila

 Radina Dace kislányával
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erő, ami ehhez kell,
úgyhogy elköszöntem 
a színpadtól. Egyik 
napról a másikra vál-
tottam. Azóta mindent 
beleadok az iskolában 
végzett munkámba, és 
rengeteget dolgozom, 
koreografálok, minden 
nap – amikor az kinyit-
hat – a balett-teremben 
vagyok, így megtartot-
tam, ami nekem fontos. 
Azért sem éreztem ne-
héznek ezt a döntést, 
mert az aktív éveim-
ben tényleg mindent 
eltáncoltam, amit el 
akartam. Kitáncoltam 
magam, jót tett a vál-
tás. A gyerekek pedig 
fantasztikusak, sok 

energiát kapok. Sosem gondoltam volna, hogy 
ennyiszeretetéstörődésáradmajdfelémtő-
lük.Másezamunka,mintafelnőttekkel.Velük
lassabban épül a kötelék, nincs azonnali visz-
szajelzés, viszont sokkal mélyebb és tovább is 
tart a kapcsolat. Amennyit adsz, annyit kapsz. 
Még ha fáradtan mész is be a balett-terembe, 
azórautánszintehazarepülsz,annyierősu-
gárzik át. 

Ebben az otthoni évben nem hiányzott 
nagyon ez a szeretet, ez a pörgés?
Engem is meglepett, hogy mennyire nem 
éreztem szükségét annak, hogy szaladjak, 
fussakvalahova.Azelsőpárhétbenmegkel-
lett szokni, át kellett állítani a gondolataimat, 
de utána kifejezetten jól esett. Egyébként 
semvoltamsohabulizósfajta.Jobbanszere-
tem a visszavonulós, baráti beszélgetéseket 
néhány pohár bor mellett. 

A férje szakmabeli?
Egyáltalán nem, de megszokta az elmúlt egy 
évtizedben ezt az életet. Elfogadta, hogy 
nincs hétvége, folyamatos a pörgés, hogy 

Rovatunkban arra kérjük az interjúalanyt, 
hogy szólítsa meg egy másik tár vagy 
hangfaj művészét egy kérdéssel, ami
régóta foglalkoztatja, de még sohasem 
voltalkalmafeltenni.Előzőszámunkban
Andrássy-NeuensteinKrisztinaénekka-
riművész,betanítózongorakísérőerre
volt kíváncsi: „Hogyan érintette a kény-
szerűség,azonlinetérbevalóátfordu-
lás?Növendékeineksikerét,előadásaik
hatását meg tudja élni valamiképpen, 
illetve oktatóként miként viszonyul az 
onlinetörténőtanításhoz?”RadinaDace
válasza így hangzik: „Nagyon kemény
tizennégy hónapot tudhatunk magunk 
mögött, nehéz volt nekem is, a tanítvá-
nyaimnakis.Eztazidőszakotrengeteg
online munkával, Zoom-gyakorlással töl-
töttük, miközben lélekben is meg kellett 
erősítenemőketabban,hogytartsanak
ki, jó úton járnak, jól dolgoznak. Amikor 
végelettazelsőhullámnakésújrata-
lálkoztunk a teremben, bizonyossá vált, 
hogy hatékonyan végeztük a feladatunkat 
otthon–példáulahűtőbekapaszkodva
a balettrúd helyett –, mert a gyerekek 
kiváló állapotban voltak. A legnagyobb 
sikerélményt az jelentette, hogy az októ-
ber végi KisHattyúk tava premiert meg-
tarthattuk, dacára annak, hogy szinte 
fél évet sem tudtak együtt készülni a 
növendékek. Akkor derült ki, hogy ilyen 
körülmények között is jól tudunk teljesí-
teni, hiszen alig másfél hónap alatt szín-
padraállítottunkegyilyenelőadást.Idén
tavasszal ugyanez történt: május 8-án 
visszajöttünk és júniusban minden osz-
tály le tudott vizsgázni úgy, hogy három 
hetük volt gyakorolni a balett-teremben. 
Minden mesternek gratuláltam, és na-
gyon megköszöntem, hogy ilyen szépen 
»karbantartották« a növendékeket.” A 
balettmester–művészetivezetőkérdése
pedigígyhangzik:„DériAndráskarmes-
tertőlszeretnémmegtudni,hogymilyen
lépcsőfokokat kellett bejárnia ahhoz,
hogy ennyi nagyszerű balettet tudjon
ilyen magas színvonalon elvezényelni? 
Mi volt az ön szakmai útja?”

figyelni kell az étke-
zésekre, hogy előadás
előttnemeszem,hogy
ki kell nyújtani a lábam 
fekvéskor. Az élet leg-
apróbb helyzeteiben is 
vannak speciális dolgok, 
deőmegtanulta,hogya
mi életünk ilyen.

A növendékeket 
mennyire tréninge-
zik a táplálkozással 
kapcsolatban?
Ez nagyon fontos téma, 
hiszen egyszerre kell 
figyelniarra,hogyele-
get és táplálót egyenek, 
és arra is, hogy akkor 
se essenek túlzásba, 
ha rengeteget mozog-
nak. Megtanítjuk őket
egészségesen és tuda-
tosan enni: nincs tiltás, 
devannakalapvetősza-
bályok. Mindent lehet, 
de nem bármikor és 
akárhányszor. Szabad 
tortázni is, ha van alka-
lom. Ebben nem vagyok 
elég tudatos egyébként, 
de óriási szerencsém, 
hogy egyáltalán nem 
szeretem az édességet. 
Amikor abbahagytam az 
aktív táncolást, azonnal 
felszaladt néhány kiló. 
Balerinának így már 
nehéz lennék, de „civil 
embernek” jól nézek ki, 
ezzel pedig elégedett és 
boldog vagyok.  
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BALETT FREDERICO CAMPILLI

A klasszikus
balett  
magyarországi
meghonosítója
Szerző:PónyaiGyörgyi

A magyar balettművészet története 
során többször kapott az itáliai 
akadémikus tánc gazdag tradíciójából 
táplálkozó, jelentős impulzusokat. 

Az első meghatározó 
olasz balettmester-
koreográfusunk  Frederico 
Campilli volt, aki hosszú működése idején 
meghonosította és megszilárdította 
hazánkban ezt a nemes műfajt.

Az akkoriban a korszak egyik balett-fellegvá-
rában, a Kärtnerthor Theaterben táncoló, hu-
szonhétévesCampilli1847áprilisábanszerző-
döttaNemzetiSzínházhoz.Feladata,abécsi
példát követve, a pesti balettélet fejlesztése 
volt. Akkor még nem sejthette, hogy nemcsak 
aNemzetibentöltmajdelhosszúévtizede-
ket az együttessel, hanem a majdan megnyíló 
Operaházbanisőfogjavezetniatársulatotaz
elsőévekben.(Nevéthamarmagyarosították,
aplakátokonCampilliFrigyeskéntszerepelt
– a szerk.)

Az új olasz balettmesternek pesti tartóz-
kodásaelső időszakábansoknehézséggel
kellettmegküzdenie.ANemzetibenkicsivolt
akar,nemvoltakkvalifikálttáncosok,csak

egy-egy szólista jelentett kivételt. A sikeres 
külföldibalettműveketígycsakátdolgozva,
egyszerűsítvetudtaszínrevinni.Azakadé-
mikus táncnak nálunk nem volt hagyománya 
és kezdetben a sajtó is inkább fenntartások-
kalírtaz„idegen”balettről,anemzetitáncot
előnybenrészesítve.Campillijelentőstáncos-
képzéstugyannemvégzett,deeztműködése
kezdeténvalószínűlegnemisvártákeltőle,
hiszenaszólistákakkoribanrendreBécsből
érkeztekvendégként.Későbbazonban,adott
kereteiközött,ahozzákerülőtehetségekkel
(Aranyváry Emília, Rotter Mari, Müller Katica) 
sikerrel dolgozott.

AműfajésCampillimegítéléséncsakelső
prímabalerinánk, Aranyváry Emília hazai 
működéseésaNemzetibenvendégszerep-
lőkitűnőkülfölditáncosnők(FannyElssler,
FannyCerrito,LucilleGrahn)produkcióinak
megismerése javított. Az 1860-as években, 
a balett divertissement-műfajjá alakulása
azonban sajnos megakasztotta ezt a folyama-
tot.A NemzetiSzínházbanezekbenazévek-
ben szinte csak balettbetéteket mutattak be 
Campillikoreográfiájában.

Az 1870-es évek végén azonban, amikor már 
épült az Operaház, a költözésre készülve 
végreaNemzetitáncrészlegénismegindult
a fejlesztés: megkezdték a társulat létszá-
mának folyamatos emelését. Újra tartottak 
egészestés balettpremiereket, a bemuta-
tottnépszerűDelibes-műveket(Sylvia, Naila, 
Coppelia) már eleve az Operaház színpadára 
szánva.Campillinekezeketanagyszabású
darabokatkellettazegyrenövekvőlétszámú
együttesnekrövididőalattmagastechnikai
színvonalon betanítania, közben a szólistákat 
és a kart is folyamatosan felügyelve és szin-
ten tartva. E feladatának tökéletesen eleget is 
tett, bizonyítva alkotói és oktatói tehetségét. 
Az Operaház 1884-es megnyitásakor a 
balettegyüttes már hatvan fős volt, élén
a VelencébőlszerződtetettSofiaCoppiniállt.
Férfimagántáncosegyvolt,aMilánóbólér-
kezőEnricoPini(őketszinténmagyarosított

névveltaláljukakorabeliplakátokonCoppini
Zsófiaként és Pini Henrikként – a szerk.). 
Utóbbi a balettekben a prímabalerina partnere 
volt,azegyébférfiszerepeketnőktáncolták.
Ez egyébként akkoriban a nyugat-európai 
színpadokonisjellemzőgyakorlatvolt,ésa
komolyabb mondanivaló hiánya mellett hoz-
zájárult, hogy a balettet 
– szemben az operával – 
művészilegnemvették
komolyan. 

Az Operaház balet t-
reper to ár ja a nyitás 
után rövid időn belül
felállt:Campillimester
fáradhatatlanul adap-
tálta egymás után 
a Nemzetiből átvett
Delibes-darabjait a

  Aranyváry Emília mint ősz,  
Campilli Négy évszak c.  
koreográfiájában 
Forrás: DKA Digitális Képarchívum  C
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BALETT KOVÁCS JÁNOS
tágas, modern színpadra. A korabeli beszá-
molók kiemelték frappáns rendezéseit és a 
pazarlátványt,megjegyezve,hogyamester
szinte „megifjodni” látszott az új kihívások 
közepette. Ha kellett, akár szigorral is igye-
kezett tartani a színvonalat – 1885 októberé-
ben még intendánsi rendreutasítást is kapott, 
mertazegyikelőadásonegyállandóanrontó
balettnövendéket nagy ívben kipenderített a 
színpadról. 

Campilli táncosként is sokáig aktív volt.
Húszas évei végén vette át az együttest, és 
mivel nem is volt rajta kívül más akadémikus 

táncos a Nemzetiben, hosszú ideig
mindenbalettférfifőszerepétőtán-
colta.LeghíresebbalakításaaGiselle 
Alberthercegevolt.Előadókéntma
márnehezenmegítélhető,detekint-
ve, hogy olasz iskolája volt és pályája 
elején évekig Bécsben volt szólista, 
valószínűlegigenjótechnikájalehe-
tett.A kritikákmindenesetreinkább
koreográfusként, mint táncosként ér-
tékelték. Mai szemmel nézve is sokáig 
volt jó formában és nehezen is vonult 
vissza: negyvenes évei elején még „ifjú 
hercegeket”,„fiatalfestőket“,sőt,hat-
van felett (már az Operaházban) Oriont 
alakított a Sylviában. 

Campilli mester a balettegyüttest
nálunk példátlanul hosszan, a 

NemzetiSzínházbanharminchétévig,majd
az Operában még három évig vezette. A tár-
sulat megújítása és átköltöztetése idején 
valószínűlegmártisztábanvoltazzal,hogy
korából adódóan neki az Operaházban csu-
pán néhány év adatik, mégis felvállalta, és 
kitűnőenelvégezteeztahatalmasmunkát.
Mivel mintegy negyven éven keresztül meg-
maradtaposztján,feltehetőenmegfelelta
vezetőségésaközönségigényeinek,akörül-
ményekhezjólalkalmazkodó,együttműködő
személyiség lehetett. Egyik születésnapján 
még ezüst serleggel és asztali terítékkel is 
meglepte a társulat, „a növendékek tanításá-

nak buzgalmáért és szeretetéért.” Tudott dol-
gozni egy prímabalerinával és kis együttessel, 
vagy nagy létszámmal is. Színre vitt nagybal-
ett-átdolgozásokat,sajátkoreográfiákatés
rengeteg balett-betétet is, mikor mire volt 
lehetősége.Legjelentősebbmunkáimégaz
1850-es években a nagy, romantikus balettek 
hazai adaptációi (Paquita, Esmeralda, Giselle) 
ésműködésénekutolsószakaszában,máraz
Operaház megnyitására készülve színre vitt 
Delibes-művekvoltak.Akkor isrendületle-
nül dolgozott, amikor az 1860-70-es évek-
ben szinte csak balettbetéteket állíthatott 
színpadra.

Az Operaház induló balett-repertoárjának 
beállítása után nem sokkal, 1887 tavaszán, 
a munkássága elismeréséül kapott aranyke-
resztátvételével,FredericoCampillihivatalo-
san is nyugdíjba vonult. Utolsó éveit Bécsben 
töltötte, ott is halt meg 1889-ben. Távozása 
lezárt egy hosszú korszakot. Az ő pályája
még a balett-romantika fénykorában indult, 
ésműködésealatttanújalehetettaműfajsok
változásának.ANemzetiSzínházban,majdaz
Operaházban végigkísérte a balett lassú, de 
biztosmegerősödését és kibontakozását.
Az, hogyaműfajnálunkisközkedvelttévált,
nagyrészbenazőtöbbévtizedesszakmaije-
lenléténekéskitartásánakvoltköszönhető.

Az 1880-as évek közepére a romantikus nagy-
balettek és már a divertissement-ek felett is 
eljártazidő.(Adivertissementcselekmény
nélküli operai balettbetét, illetve egyfelvo-
násosbalettmű,melyetformailagcsoport-
táncok, pas de deux-k és szólók füzére alkot.)
Változtakatémák,nagyotfejlődöttaszceni-
ka,aműfajamegújuláslehetőségeitkereste.
A „balett” fogalma ismét átalakulóban volt, 
aCampillimesteráltalmintegy40évenke-
resztülőrzöttakadémikustradícióazonban
szilárd volt, és ezen az alapon balett-tár-
sulatunk,aműfajnakkedvező,operaházi
körülmények között készen állt a további 
munkára. 
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A címbeli idézet Dózsa Imrétől való, aki nem olyan régen, a 
művészek tehetségére reflektálva említette ezt A kalóz című 
előadás kapcsán. Két szó, amely meglepő egyszerűséggel hat, 
mégis sokat elárul egy ember szakmához való viszonyulásáról, 

és retinán is áthatoló, kiapadhatatlan, 
olthatatlan szenvedélyt tükröz, még egy ilyen 
életút után is. Megunhatatlan fegyelmezettséggel.

Dózsa Imreazévtizedeksoránmindenel-
képzelhető fokra fellépett a balett világá-
ban, bejárva annak valamennyi szegmensét 
táncművészként, pedagógusként,mester-
ként,vezetőként.Tekintve,hogytudatosfe-
gyelem jellemezte életpályája során – szem-
betűnőlobbanékonyság,meggondolatlanság
nélkül –, a tánc iránti szenvedélye, elkötele-
zettségemélyebbrétegekbenrejtőzhet,haa
legrangosabbművészetidíjakkalakezében
is, évtizedek óta kitart. Ezen képesség tuda-
tosművelésétigyekezettátadniatáncszak-
mában töltött több mint hatvan éve alatt, ma 
leginkábbaMagyarTáncművészetiEgyetem
professor emeritusaként és az Opera pró-
bavezetőbalettmestereként,többekközött
olyan műveket segítve színpadra, mint a
Laurencia, a Coppélia, A	rosszul	őrzött	lány, a 

Giselle, A	diótörő vagy a már említett A kalóz. 
AMagyarÁllamiOperaházörököstagjainak
sorába 2001-ben lépett.

Visszatekerve az idő kerekét 1979-re, az
ÁllamiBalettintézetelsőolyanvezetőjevolt,
akimaga is azOperaházzal szemben lévő
intézménybenvégzett,ezzellerakvaaminő-
ségésafejlődésalapköveit.Legkedvesebb
mesterénekLőrincGyörgyöt tartja. A tőle
kapott örökséggel ismeri fel és hozza elő
tanítványaiból a bennük lapuló fényt, hogy a 
keménymunkavégsőeredményekéntanö-
vendékek valósággal ragyoghassanak a szín-
padon.Az elsővezetővolt,akimagasszínvo-
nalon, kivételes tehetséggel táncolt a Magyar 
Állami Operaház színpadán. Tizennyolc éve-
sen,1959-től lettazOperatagja,aholszü-

letett hercegként, 
nem csak hercegi, 
hanem mártír- és tra-
gikus szerepekben 
is láthatta a közön-
ség. Danseur nob-
le-ként többek között 
Diótörő hercegként,
a Csipkerózsikában 
Desiré hercegként,
A hattyúk tavában ifjú trónörökösként, 
A	 fából	 faragott	 királyfi címszerepé-
ben, George Balanchine Apolló című
balettjében, a Spartacus címszerep-
lőjeként,máskorCrassusaként,aDon 
Quijote Basiljaként is alkotott mara-
dandót. Legendákkal táncolt együtt:
KunZsuzsával,PongorIldikóval,Pártay
Lillával,BalatonReginával,alegnagyobb
koreográfusok – Balanchine, Béjart, 
Kylián–modernműveibenisbemutat-
kozott.Nemcsakitthon,avilágszámos
pontján aratott sikereket, így a növen-
dékek, ha valakinek, neki biztosan elhi-
szik,mitjelentanézőkelőtt,reflektorok
kereszttüzében forogni – és pontosan 
érkezni. A balettszínpad utáni életébe 
is hasonló pontossággal érkezett. Még 
aktív táncosként a tanítás mesterévé 
vált itthon és a földgolyó északi és déli 
pontjain,ChilétőlÉszak-Karolinánát,
egészen Svédországig.

Elérhető közelségből élte meg az
Állami Balettintézet legfőbb meta-
morfózisait: 1983. szeptember 1-től
az intézményfőiskolairangotkapott
(ekkor még Balettintézetként), 1990. 
július 1-jén Magyar Táncművészeti
Főiskolává, 2017. február 1-től pedig

MagyarTáncművészetiEgyetemméminő-
sítették át. Ahogy korábban a színpadon 
hercegként,úgyvezetőiszerepébenismeg-
vívtaamagaharcait,végigjárvaazállami
jogrendszerútvesztőit.FodorAntalA próba 
címűrockbalettjébenmáridősnektitulálva
táncoltátütőhitelességgel,dehakellett,
háttérbe vonult, és rektori székét is áten-
gedteazelőbbemlítettprodukció2005-ös
változatábanfellépőKrisztusnak.

Atáncművészetirántialázatakicsapongá-
soktólmentes,életművehomogénanyag,fel-
feléívelőeseményekhalmaza,melytörténé-
sek együtt jártak mélységgel, magassággal, 
kiapadhatatlan szorgalommal, mert e nélkül 
–ahogyanőmondja–egytehetséggelmegál-
dottművészsemmiresemjut.A történelem,
a tánctörténet olyan folytonosságát élte 
meg,olyantapasztalatokatgyűjtött,ame-
lyekethaakarnánksemtudnánkkönyvekből
kiolvasni.Ehhezazőszemélyeésmondatai
kellenek a balettrúd mellé. Elmondása sze-
rint szívesen olvasna az emberek gondola-
taiban.Remélhetőlega2021.november21-
én, a 80. születésnapja alkalmából az Erkel 
Színházban rendezendő balettgálán sem
lesz szükség erre a képességre ahhoz, hogy 
egyértelműlegyenszámára,mitadottajövő
nemzedékének. 

„Kitáncolják a 
szemünket”

DÓZSA80

Szerző:BőcsAnnamária
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EIFFEL EIFFEL 

Minden részlet  
a helyére kerül 
Szerző:VárhegyiAndrás

Célegyenesbe ért az Eiffel Műhelyház 
ünnepélyes átadása. 
A látványosan megújult egykori 
mozdonyjavító műhelyben kialakított 
játszóhelyeket hivatalosan október 25-én 
veheti birtokba a publikum, ám az elmúlt 
időszakban az Opera csapata már belakta 
a komplexum tereit, ahol több nyilvános 
előadást is tartottak. A munkálatok a 
járványhelyzet miatti kényszerű bezárás 
alatt is folyamatosan zajlottak, az utolsó 
simításokról Józsa Ankát, a Magyar Állami 
Operaház beruházó építészét kérdeztük.

Nem fog hinni a szemének,
aki ellátogat az egykori Északi 
Járműjavító épületéhez, hi-
szen az elmúlt évek során 
rendkívüli változáson ment át 
az ország legnagyobb, állami 
kézben lévőműemléképüle-
te. Itt alakították ki ugyanis 
a Magyar Állami Operaház 
új logisztikai és művészeti
központját, amely a próba-, 
gyártó- és raktárhelyek mel-
lett több játszóhelyet és egy 
korszerűhangstúdiót isma-

gában foglal. Az Operaház épületének korsze-
rűsítésévelpárhuzamosanzajlónagyszabású
beruházássoránapincétőlapadlásigújra-
gondolták a létesítményt, hogy megfeleljen a 
21. századi kívánalmaknak – így egy valóban 

dolgozó csapat szá-
mára, a járványhelyzet 
alatti leállást pedig 
igyekeztek a lehető
legjobban kihasználni,
hogy immár minden 
készen várja az októ-
beri ünnepélyes átadó 
közönségét. A végső
mozzanatok között 
szerepelt egy filmve-
títésre és káprázatos 
színpadi látványvilág 
kialakítására alkalmas 
mozirendszer kiépítése, 
valamint az ország leg-
nagyobb zenei hangfel-
vétel-stúdiójának kiala-
kítása,debefejeződtek
egy 630 négyzetméte-
resbelsőkertmunká-
lataiis.„A látványosoá-
zist, amely a nyugalom 
helye, a tetőszerkezet
alatt, a varrodák fölött 
alakítottuk ki, ide egya-

rántfeljöhetnekakollégákésanézőkpihenni,
nézelődni,illetvekisebbrendezvényekmeg-
tartásáraisalkalmasatér.EzenkívülÓkovács
Szilveszterfőigazgatóúrötletenyománelké-
szült a mozdonycsarnok új színezése, kikerül-
tekSaxon-SzászJánosgeometriaialkotásai,
továbbá befejeztük a jelmezraktár épületét, 
amelyakalapos-éscipészműhelynekisott-
hont ad. Ebben egy direkt ide tervezett egyedi 
tartórendszert alakítottunk ki, amely 1500 
folyóméternyi jelmez tárolására alkalmas. Ez 
nagyon komoly lépés volt a modern logisztika 
irányába, hiszen az Opera korábban nem ren-
delkezettilyentárolásilehetőséggel–ráadásul
még így sem fér el minden öltözék az új rak-
tárban,olyangazdagjelmezanyagrólvanszó!
Közben elvégeztük a csarnok melletti park fü-
vesítését is és folyamatosan érkeznek a 301-es 
szériábólvalógőzmozdonyalkatrészei,amely
ugyancsak itt kap helyet.”

Szinte megkoronázta a munkálatokat az 
a látványos mozzanat, amikor felkerültek 
az Opera stratégiai partnere, a Herendi 
Porcelánmanufaktúraműhelyében készült
különleges, hófehér évszámok az épület 
homlokzatára.MintJózsaAnkátólmegtud-
juk, a timpanonon olvasható 1886-os dátum 
az építés befejezésének feltételezett éve, 
amikoracsarnokelnyerteamostmegőrzött,
műemléki védettséget élvező, impozáns
megjelenését.

Ámmegnyugodhat-eafőépítésznéhányhó-
nappalazátadóelőtt?„Nehézúgyvégigmenni
az épületen, hogy ne a még befejezetlen ré-
szeket szúrjam ki, de azért már vannak olyan 
napok, amikor sikerül elengednem a maxi-
malizmusomat,főlegamikorszakmabelieket
vagy ismerősöket vezetek körbe. Nagyon
szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen 
fiatalon részese lehettemegyolyannagy-
szabásúmunkának,mintazEiffelMűhelyház
kialakítása.Ritkánadódikekkoralehetőség
egyépítészéletében!”

modernésmindenigénytkielégítőkomple-
xummal gazdagodott az Opera.

A tervezés és a kivitelezés az Operaház beru-
házóépítésze,JózsaAnkakezébenösszpon-
tosul, aki 2015-ben kapcsolódott be az Eiffel 
Műhelyházmunkálataiba.Máigélénkenélben-
neazelsőalkalom,amikorbejártaazakkor
mégmerőbenmásarcátmutatójárműcsar-
nokot. „Emlékszem, hogy nagyon meleg 
volt,ésmindenholerősolajszagterjengett.
Építészként azonban rögtön az épületben 
rejlőfantasztikus lehetőséget láttammeg!
Magával ragadott a csarnok szokatlan mérete, 
a hatalmas terek és a hely eleven történelme, 
hiszenegyfontosműemlékrőlvanszó.”

A kivitelezést minden esetben aprólékos 
tervezéselőztemeg,amelysoránigazikihí-
vástjelentettavédendőmúltésakorszerű
megoldásokmegfelelőötvözése,ámater-
vezőknem ismertek lehetetlent. „Jól elta-
lált építészeti megoldásnak gondolom, hogy 
érintetlenül hagytuk az eredeti szegecselt 
acéltartókat, és azoktól függetlenül, teljesen 
újanyagbólhoztuklétreazokatabelsőtere-
ket, »dobozokat«, amelyek a ház a házban 
elvvelösszhangbankizárjákakülsőzajokat
és közben maximálisan ellátják a szükséges 
funkciókat. Ugyancsak fontos gesztus, hogy 
rekonstruáltuk az eredeti tégla homlokzatot, 
amelyaműhelyházmarkánsarculatátadja.”

Azelmúltidőszakbanpróbaüzemreislehe-
tőségnyíltazEiffelMűhelyházban,amelysok
hasznos tapasztalattal szolgált az épületen 

  Ottrubay oázis | Fotó: Nagy Attila

  Hevesi próbaterem | Fotó: Nagy Attila

  Mozdonycsarnok - OperaPiknik | Fotó: Kummer János

  Orient étkezőkocsi | Fotó: Rákossy Péter
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BMW EIFFEL 

Immár hatéves múltra tekint vissza az 
Opera és a BMW Group Magyarország
hosszútávú stratégiai partnersége, amely 
azelmúltidőszakbanszámosalkalommal
öltött formát, többek között abban is, hogy 
a hazánkba látogató külföldi sztárénekesek 
és-koreográfusok(köztükErwinSchrott,
Plácido Domingo, Renée Fleming, René
Pape, AnnaNetrebko, JonasKaufmann,
Leo Nucci, Hans van Manen) kényelmes
BMW-ben ülve érkezhettek a fellépőhe-
lyekreafárasztórepülőútután.

Azegyüttműködésújállomásakéntelőször
került sor közös imázsfotózásra. Az Eiffel 
MűhelyházjellegzeteshelyszíneinEmmer
László fotóművész alkotta meg azokat
az imázsképeket, amelyeken nemcsak 
azautóksokszínűsége,akülönbözőcél-
csoportok számára tervezett prémium-
modellek láthatók, hanem az Opera új 
logisztikaiközpontjánaksokrétűségeés
akülönbözőművészetiágak,ígyazopera
ésabalettismegjelennek.AzM4-modellt
Szántó Andrea, míg az X5 M-típust Bretz 
Gáborképviseli,akönnyed,sportosBMW
8Cabriótpedignemisreprezentálhatná
más,mintatársulatkétlégiesbalettművé-
sze,StarostinaKristina,valamintLeblanc
Gergely.ABMWGroupMagyarországésa
Magyar Arany Érdemkereszttel és Érdemes 
Művészkitüntetésselelismertprincipál,a
MagyarNemzetiBalettÉtoile-jánakkap-
csolataegészenkülönleges,hiszenLeblanc
Gergely a cégcsoporthoz tartozó MINI
Magyarország márkanagykövete is volt. „Ez 
a fotózás visszaidézte azt a nagyon szép 
időszakot,amikoraMINICoopernagykö-
vete lehettem, és számos eseményen, fo-
tózáson,csapatépítőtréningen,tesztveze-

tésen vehettem részt. Rendkívül szeretem 
az autókat, így ezek az alkalmak számomra 
nem a munkát, inkább az élvezetet jelentik. 
Alegutóbbifotózáslegjobbélményeazvolt,
amikorbeülhettemaCabrióba,ésegykicsit
vezethettemis.Műalkotásokkénttekintek
ezekreazautókra:művésziszint,ahogya
technológiaésadesignötvöződikbennük.
Nagyonsokgépjárműtkipróbáltammár,
ezértkülönlegesnektartom,hogyaBMW
tervezőiavezetőköréépítikfelazautót.
Nemagépkocsitgondoljákkielőször,és
abbanutólaghelyezikelavezetőt,hanem
szinte mindent a vezetés élményének ren-
delnek alá. A fotózáson egyébként tettük 
adolgunkat,hoztukalegjobbformánkat,
számos beállítás és rengeteg jó kép ké-
szült.Nehézleszválasztani,debiztosva-
gyok benne, hogy a végeredmény magáért 
beszél majd, és a közös üzenet el fog jutni 
a közönséghez. Magam is autóvásárlást 
tervezek, így örömmel tapasztalom, hogy 
aBMWnagyonjóúton járazelektromos
autók bevezetésében, egyre több szerepel 
a termékpalettájukon. Az elektromos autó 
egyrészt nagyon trendi, másrészt környe-
zettudatos, harmadrészt ez a típus jelenti a 
jövőt.Álmomegyilyennégykerékenguruló
csoda,dea8Cabriótisgondolkodásnélkül
hazavinném.”

AtervekszerintmindaBMW,mindazOpera
hosszú távon kívánja használni az elkészült 
imázsképeket,amelyeketaközeljövőben
ismerhet meg a közönség: plakátokon, a 
megvásárolt jegyek tokján vagy akár azon 
a kiállításon is, ami a partnerség elmúlt hat 
évének legszebb pillanatait kívánja bemu-
tatniazOperaújművészetiéslogisztikai
központjában. 

mitem.hu    •   nemzetiszinhaz.hu / mitem   •   facebook.com/mitembudapest   •   #mitem
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„Óh, e zűr között
hová lesz énem zárt

egyénisége.”
/Madách Imre/ 

  BMW forgatás az Eiffel Műhelyház díszletraktárában | Fotó: Nagy Attila

  Jonas Kaufmann - Parkfoglaló Gála | Fotó: Nagy Attila

  A kairói lúd premier | Fotó: Rákossy Péter

  José Cura | Fotó: Csibi Szilvia
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Hétvégi gyerekuralom
Szerző:PappTímea

A következő évadban, az Eiffel Műhelyházban 
szombat és vasárnap délelőttönként izgalmas, játékos 
és kreatív művészetpedagógiai 
programokkal várja az Opera a legfiatalabb 
korosztályokat. A már ismert Kishattyúk tava,
a (K)Eiffel Jancsi!, az O/Encia Mona Danival és
a János Vitézke mellett három új sorozat is indul.

A Ringató hét éve töretlenül a szülők és a
gyerekek kedvence, alkalmanként akár 30-
40csöppségisülaszőnyegen,meséliUjvári
Klára, a programóvónénije. Az évekalatt
márkialakultazaprócskarésztvevőkkötő-
dése hozzá, a foglalkozástípushoz és az Erkel 
Színházhoz is, és részben ez a közönség-
igény hívta életre a 3–6 évesek OperaOviját, 
amelynek helyszíne az Eiffelben az Ottrubay 
oázis lesz. Emellett azonban van még egy ok. 
„A  lányaim,akikmamáraGyermekkarban
énekelnek,annakidejénHajzerNikoletthez
jártakelőkészítőre.Mivelezaprogramépp
nemműködött,elkezdtünkvelearrólbeszél-
getni,hogyanlehetneaRingatóbólkinőttgye-

rekeket a képesség- és készségfejlesztésre 
fókuszálva továbbvinni” – magyarázza Klára, 
és hozzáteszi, hogy az OperaOvi nem klasszi-
kus zeneóvoda lesz, hiszen az önfeledt játé-
kot operamesék, komolyzene, balett, játékos 
színpadi gyakorlatok színesítik. Az OperaOvi 
nyitott, az induláskor nincs felvételi vizsga, és 
közbensem„rostálnak”,deHajzerNikolett,aki
szakmaifelelőskéntsegítiamunkát,rendsze-
resenrésztveszmajdaszombatdélelőttial-
kalmakon, hiszen itt az utánpótlás-nevelésre 
is hangsúlyt fektetnek, felkészítve a kicsiket 
azesetlegesjövőbeligyermekkarimunkában
való részvételre.

2021 forró nyarán szokatlan módon gyerek-
zsivajtólzsongottazEiffelMűhelyház:lezaj-
lottazOperaelsőgyerekeknekszólótábora,
a Hangfolyam–Tanfolyam.Arésztvevőkmegis-
merkedhettekajelmeztárral,aműhelyekben
úgyalkothattak,mintafestők,aszobrászok,
ráadásulazOperaművészeibevezettékőket
a hangok és a mozdulatok rejtelmeibe is. 
„Csodálatosélményvoltakislányomnak,jö-
vőreismegyünk!”–írtaegyanyukaazintéz-
mény közösségi oldalán. „Köszönjük szépen 
ezt a hetet, a sok munkát, szervezést, fel-
készülést. Szuper kis tábor volt, és nagyon 
jólsikerültazáróelőadásis”–jelzettvissza
egymásikszülő.„Voltunkmársokhelyen,de
ehhezhasonlóprofizmussalritkántalálkozik
azember.Igazánmindenrefigyeltek!Afigyel-
messég, a kedvesség, a szeretet mind hozzá-
járult ahhoz, hogy a gyerekek boldogan jöjje-
nek haza a nap végén” – fogalmazódott meg 
egy harmadik vélemény. A jó hír, hogy nem kell 
egyévetvárni,hiszenősztőlazegyedülálló
összművészetihelyszínmindenadottságát
kihasználva egy-egy speciális területre fó-
kuszáló programok indulnak.

A Festéktüsszentő bázisa az Oláh Gusztáv
festőteremlesz,aholazOperadíszletfestői
szívesen tanítgatják festeni a gyerekeket 
–sőtazörökgyerekeketis!–,azErre varrj 
gombot! pedig a két nagy varroda, a kalapos-, 
aparókakészítőésacipészműhelyéletébead
betekintést.WeigandLívia,ajelmezműhelyek
vezetője felügyeli szakmailag a sorozatot,
amelynekkeretébenazérdeklődők ízelítőt
kaphatnak a kosztümök szó szerint is sok-
színűvilágából,azokbólanemmindennapi
technikákból és mesterfogásokból, amelyek 
által a színpadon látott viseletek készülnek. 
„Csakafantáziaszabhathatártebbenamű-
fajban”–jegyzimegLíviaajelmeztervezéstés
a-kivitelezéstilletőenis.Nemkétséges,hogy
azévadnyolcszombatdélelőttjénittalegjobb
helyen lesznek azok, akik arra vágynak, hogy 
a kreativitásukat teljes szabadságban él-
hessék ki. És aztán ki tudja, még akár az is 
megtörténhet, hogy olyan elhivatottá válnak a 
kurzustelvégzőkisebbésnagyobbkamaszok,
hogykésőbbaMagyarÁllamiOperaházműhe-
lyeiben váltják valóra álmaikat, hiszen akik itt 
dolgoznak, a szakmájukat egyedülálló szaktu-
dással,valódiművésziszínvonalonvégzik.

  A Virtuózok látogatása a jelmezműhelyben | Fotó: Nagy Attila
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SCHIFFER MIKLÓS

„A színház élménye legyen 
varázslat a gyereknek”
Szerző:MénesMárta

Hogyan kezdjük el illemre tanítani, és 
megszerettetni a színházat 
a gyerekeinkkel? Milyen ruhát adjunk rájuk: 
kényelmeset vagy elegánsabbat? Hogyan vigyük ki 
a legdiszkrétebben az idő előtt elfáradt csemetét az 
előadásról? Schiffer Miklós stílusszakértő válaszol.

Hogyan öltöztessük a kisebbeket, ha 
színházba visszük őket: inkább kényel-
mesen, vagy mindenképp ragaszkod-
junk az eleganciához az ő esetükben is?
Ez nehéz dolog. Egy gyerekkori emlék jut 
eszembe.Amikoraszüleimelőszörvittekel
azOperaházba,későbbazErkelSzínházba,
vettek nekem egy gyereköltönyt. Nagyon
utáltam, egyáltalán nem volt jó élmény. A 
kislányoknak könnyebb: egy csinos kis szok-
nyaegyszépblúzzalésegylakkcipőveligazi
hercegnősmegjelenéstkölcsönöz,amitők
élveznekis.Afiúgyerekekviszontnemked-
velik az alkalmi viseletet, nem érzik komfor-
tosnak. Szerintem egy kis fehér ing és egy kék 
nadrágmegfelelőaszámukra.Azabaj,hogy

vagyolyanerőltetettszabályokatpróbálunk
felidézni, amik már régen nincsenek, vagy 
aztmondjuk,hogyaszülőkstílusáhozillesz-
kedvejelenjenekmegagyerekekis.Dehaa
szülőkszerintapulóverésafarmermegfe-
lelő a színházban,mit várjunk a gyerekek
öltöztetésétől?

Mit gondol, hány éves kortól érdemes 
vinni a gyerekeket Operába, színházba?
Egyklasszikus,két-háromfelvonásoselőa-
dásra 14-16 évesen. Úgy gondolom, hogy ez 
már a kis felnőttkorhoz tartozik, amikor
már nemcsak eljönnek a színházba, de él-
vezik is. Talán ekkortól szívesebben is öl-
töznek fel. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az 

érettségireafiúkhajla-
mosak „tanyasi stílusú” 
nadrágban és viseltes 
ingben elmenni, hiszen 
utálják a formalitást. Az 
öltözködési kódok elfo-
gadása inkább a gim-
názium után alakul ki. 
NemrégOlaszországban
láttam egy nyári eskü-
vőt.Ebbena jómeleg-
ben is minden kisfiún
hosszú nadrág és fe-

hér ing volt, a kislányokon pedig csinos 
nyári ruha, tehát ott ez jobban benne van 
akódrendszerben.Nálunkmegengedőb-
bek e tekintetben. Egyébként nemcsak az 
Operábanjelentezproblémát,akőszínhá-
zakvezetői ismegvannak lepődveakö-
zönségöltözetén.Hozzáteszem,anézők
öltözéke sokszor a darabok hangvételét is 
követi.Egykortársműnélabefogadónem
feltétlenül érzi azt a fajta elvárásrendszert, 
ami a kiöltözés felé vinné.

A szülők hajlamosak eltúlozni a gyere-
kek alkalmi öltözékét – sok a flitter, a 
tüll, a habos-babos megoldás.
Igen, egyik véglet sem jó – az se, ha koszos 
tornacipőbenvanakicsi,ésazse,haráeről-

tetjükazünneplőt.Nemjó,haúgyérzima-
gát,mintegyjelmezbálban.Neragadjukkia
gyereketabbólavilágból,amiazővalósága,
mertnemfogjamagátjólérezni.Acélnemaz,
hogy a gyerek habos-babos ruhában legyen, 
hanem az, hogy megszeresse a színházat, a 
táncot, a zenét.

Mennyiben lehet szempont a gyerekek 
öltöztetésekor, hogy interaktív-e az 
adott darab? Ha bevonják őket is az 
előadásba, nem biztos, hogy prakti-
kus a 100% poliészter, tüllel tűzdelt 
ünneplő…
A kislányoknál van egy életszakasz, amikor 
a tüllös ruha megkerülhetetlen. Én még nem 
láttam olyan kislányt, akinek ne lett volna 
hercegnősidőszaka.Ezegypárévetjelent,
ekkorúgysemveszfelmást.Afiúknálnincs
ilyen, nekik a praktikum, a kényelem a fontos, 
sokszor azt sem tudják, miben vannak ponto-
san. Egy kislány, ha megkérdezik, mi van raj-
ta, elmeséli, hogy ez egy babakék ruha, egy 
feketelakkcipő,afiúmegannyitmond:ruha.
Az a véleményem, speciálisan az Operáról be-
szélve, hogy bizonyos zenedrámák – és most 
biztos lesz olyan zenepedagógus, aki ezért 
megdorgál – nem a nyolc-, kilenc-, tízévesek-
nek valók. Egy balett talán hamarabb leköti a 
gyerekeket a vizualitásával.

  G
ye

rm
ek

m
en

tő
 K

ar
ác

so
ny

 I 
Fo

tó
: P

ál
yi

 Z
só

fia

  Bohém Kiskarácsony I Fotó: Csibi Szilvia

  Nagycsaládosok Karácsonya I Fotó: Rákossy Péter

  Leánder és Lenszirom előadáson I Fotó: Pályi Zsófia 
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KIKAPCSOLÓDÁSRA 
AJÁNLJUK

Térjünk át a viselkedésre: hogyan 
és mikor kezdjük el illemre taníta-
ni és a színházba járásra nevelni a 
gyerekeinket?
Minélhamarabb.Nagyonfontoslennemegta-
nítani a gyerekeket csókólomozás helyett ma-
gázódva köszönni, és itt most nem a mások 
előtttörténőkioktatásragondolok,mertaz
semviszelőre.Elkellmondaninekiktöbbször,
meg kell beszélni velük, hogyan kell köszön-
ni. Szerintem nem lehet elég korán kezdeni. 
Természetesen vannak olyan családok, ahol 
ezmagátólértetődő,ésolyanokis,aholsoha
nemishallottakerről.

Gyerekkel, főleg egy óvodáskorúval 
mindig rizikós egy ilyen eseményre 
elmenni, ők nem feltétlenül érzik az 
arányokat, hangoskodnak, kommentál-
ják az előadást. Ön szerint mennyire fér 
bele, hogy a gyerekek közbeszóljanak, 
reagáljanak a látottakra?
Teljesmértékben,hiszenegyilyenelőadás
azért van, hogy a gyerek minden érzékszer-
vévelmegéljeazt.Mi,felnőttekiskommen-

tálnánk olykor-olykor a produkciót, de nem 
tesszük, mert tudjuk, hogy nem illik. A gye-
reketviszontneszorítsukbeleebbe!Hadd
élvezze, hadd mondja, hogy „Gonosz vagy!”, 
„Ne csináld!”, „Ez az!”, mert ez azt jelenti, hogy 
magával ragadta, amit látott, nem hagyta 
hidegen, ő is része volt az előadásnak.És
ha ilyenkor rászólunk, hogy ne mondd, ne 
hangoskodj,akkormegfosztjukalényegtől.
A színházélményelegyenvarázslatagyerek-
nek.Ezazárt,szűkvalóságadjaazizgalmát
egyelőadásnak,amitagyerekcsakakkorfog
megérteni, ha odaképzeli magát a színpadra.

Hogyan vigyük ki a legdiszkréteb-
ben az idő előtt elfáradt gyereket az 
előadásról?
Másegyklasszikusésmásegygyerekelőadás,
ez utóbbin szerintem kevésbé fárad el, mert 
leköti.Azoperanagyontágműfaj.Vannakjól
emészthető,muzikális,dallamosdarabok,és
vannak olyanok, amiket csak a nagyon kép-
zettek értenek. Utóbbira szerintem egy gye-
reketnemszabadbeültetni.Nemgondolom
jónakaztsem,hogybérlettelrendelkezőként
a csemetét is mindig visszük magunkkal, 
hallgattatjuk vele azokat az operákat, ame-
lyek egy felnőttnek is nehezek. Szerintem
ez nem hozza meg benne az érzést, hogy 
Operába járni jó. Hogy vigyük ki diszkréten 
agyereketazelőadásról?Nos,erretúlsok
módszer nincs. Ha bent ülünk a sor közepén 
és a kicsi elkezd hisztizni, sírni, rosszalkodni, 
ki kell menni vele. Elöl az anyuka, mögötte a 
gyerek, vagy a karunkba is fel lehet venni, ha 
úgy praktikusabb.

Ha egyszer kimentünk, ne menjünk 
vissza?
Nem megyünk vissza. New Yorkban, a
Metropolitanben is ezt tapasztaltam: aki ki-
megy, annak vissza nem lehet jönni, hanem 
vanegyvetítőszoba,olyan,mintegykismozi-
terem,aholélőbenmegyazelőadás.Itttehát
az is tudja követni az eseményeket, aki vala-
milyenoknálfogvaelhagytaanézőteret.

  Nagycsaládosok Karácsonya I Fotó: Nagy Attila
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Gyermeki
öröm Nem felejtettük el az Opera 

Gyermekkarának ötvenedik születésnapját. 
Az októberi jubileumi koncerten, amelyet 
elodázhatott, de el nem törölhetett a világjárvány, 
lesz alkalom nosztalgiára, ünneplésre és jut a zenei 
örömökből is.

A makrancos királylány nem eszik, nem iszik, 
egyfolytábansír,nemsegítrajtasemmi.Csak
a muzsika gyógyítja meg. Az jobban beválik 
még a táncoló kínai babáknál, a csillogó ru-
háknál, az egymásnak kilincset adó csoda-
doktoroknál is. A zenét a pásztorbojtár hozza, 
megismerteti a királylánnyal a nótát, a kaca-
gást,azegyszerűörömöket.SzőnyiErzsébet
művének rövid története rímel a Magyar
Állami Operaház ötvenedik évfordulóját ün-
neplő Gyermekkarához is. Gyermekopera?
Gyerekelőadásraszántopera?Azbiztos,hogy
azeneszerzőaztmondta,művészikompro-
misszumra nem volt szükség.

Akórusvezetőkarnagya,HajzerNikolettel-
mondta:azértválasztottákeztaművet,mert

azoperaműfajaaz,amelyaGyermekkarban
összpontosuló tehetséget igazán megmu-
tatja. „Amellett A makrancos királylány egyik 
személyes kedvencem, gyerekként magam 
is énekeltem benne.” Az ünnepi alkalmon az 
AczélAndrásrendezésébenszínpadrakerülő
operamelletttöbbkórusműisfelcsendülje-
lenlegi és volt tagok részvételével.

AMagyarÁllamiOperaházGyermekkarának
történetefélévszázadakezdődött,amikoraz
intézményfelkérteBotkaValériátésCsányi
Lászlót–aMagyarRádióGyermekkórusátis
alapító házaspárt – az együttes vezetésére. 
A Szívutcaiáltalánosiskolaharmadikévfolya-
mábanindultazelsőzenetagozatososztály.
Azóta több generáció szerezte itt gyermek-

korának meghatározó élményeit, nem egy 
kiváló muzsikus mondhatja el magáról, hogy 
ennekakórusnakatagjavolt(többekközött
BalássyBetty,BalázsJános,DruckerPéter,
Für Anikó és Tunyogi Bernadett. A művé-
szekkel készült összeállítást a 66-70. oldalon 
olvashatják – a szerk.). Köztük van a koncert 
házigazdája, Breinich Beáta operaénekes is, 
aki korrepetitorként és tanárként is részt 
veszazegyütteséletében.Jelenlegmintegy
130tagotszámlálnak,ésmindopera-előadá-
sokban, mind hangversenyeken, lemezfelvé-
telekenközreműködnek.

HajzerNikolettszerintaz,akigyermekkórus-
ban énekel, könnyen alkalmazkodik, közös-
ségben is megtalálja a helyét, kezelni tudja a 

lámpalázat és nagy munkabírású, mindamel-
lett zenei készségei, memóriája és koncent-
rációjaisfejlődik.Nemcsupánénekelnikell,
hanem ügyesen mozogni a színpadon, zavar 
nélkülviselniareflektorfénytésalkalmanként
prózai részeket is el kell tudni mondani. Ahogy 
egysportcsapat,úgyeziselköteleződéstkí-
ván, a szó nemes értelmében „rabságot”. „Ez 
egy zárt közösség, de rendkívül befogadó, az 
új tagoknak nem kell egy-két napnál több, 
hogybeilleszkedjenek.”AGyermekkarszámá-
ra minden bemutató újabb kihívás, de az utób-
bi időszakbanakadttöbbolyanelőadás is,
amelyetkülönlegesmérföldkőnektartottak:
ilyenvoltDohnányiStabat Materét énekelni a 
NemzetiFilharmonikusZenekarral,aMents 
meg, Uram! (Dead Man Walking)címűkortárs

opera, és ilyen minden egyes Varázsfuvola-
előadás, amely a legügyesebb szólistákat
kívánja a kórus soraiból.

A jubileumi koncert emlékezetes élménynek 
ígérkezikmindengyerekésfelnőttszámára,
akiknekélete–legyeneknézők,muzsikusok,
egykoritagok–keresztezteaGyermekkarét.
Ünnep, amelyet az együttes megérdemel az 
„ötvenpluszegyedik” évfordulón. 

GYERMEKKAR50

Szerző:CsabaiMáté

  Növendékkarácsony I Fotó: Nagy Attila

  Carmen I Fotó: Pályi Zsófia

  Carmina Burana I Fotó: Berecz Valter
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A tizenkét életműhöz az előzetes tervek
alapjánZöldyZGergelydíszlettervezőkészí-
tettöthatalmas „Walkürsziklát”,melyeket
körbejárva eljuthatunk Spannraft Ágoston 
gondosan festett kulisszáitólCsikósAttila
vagyVágóNellynapjainkbanisrepertoáron
lévőmunkáiig. A sziklák felett lebegő női
alakokpedigKéméndyJenő–amagakorá-
banvilágszenzációtjelentő–találmányát, A 
Rajna kincselevegőben„úszó”sellőitidézik.
Az egykori színpadtechnikai trükköt is meg-
próbáltuk rekonstruálni az egyik sziklába ke-
rülőmakettben.

AMűhely.Titkok. kiállítás továbbiműhely-
titkokat is rejt. Ugyanis a nagyközönség 
„csak”aPodmaniczkyteraszrakerültrészt
látogathatjaazelőadásokalkalmával.Atár-
lattöbbirészeaszinténősszelindulóEiffel
Műhelylátogatáskereteinbelülleszlátható.
A népszerű OperaTúrához hasonlóan itt is

képzettvezetőink fogjákvégigvinniacso-
portokatatúraútvonalon.Avizitreérkezők
a Közlekedési Múzeum kurátorai segítségé-
velmegismerkedhetnekazépülettervezője,
FeketeházyJánoséletművével,valamintaz
egykoriÉszakiJárműjavítóbanzajlómunká-
val.LátogatásttesznekazEiffelelzártterü-
letein,sőt,betekinthetnekapróbatermek,
varrodák, asztalos-, lakatos- és festőmű-
helyek napi (de egyáltalán nem mindennapi) 
munkáiba is.

Az utolsó látogatófolyosón egy gigantikus 
idővonalfutvégig,melyenaz1884ótaszínre
került összes premier olvasható, négy nagy 
vitrinben pedig négy produkción keresztül 
igyekszünk bemutatni a műhelytevékeny-
ségek fejlődésének történetét. Végül – ha
szerencséjük lesz a látogatóknak – a Bánffy 
színpadon zajló próbába is betekinthetnek.  

Műhely. Titkok. – Új kiállítás 
az Eiffel Műhelyházban
Szerző:KarczagMárton Többévi előkészítő munka és sokhavi fejlesztés-kivitelezés 

után 2021 őszén végre megnyílik az Eiffel 
Műhelyházban az Opera sokak által várt új, állandó kiállítása, 
mely a talányos Műhely. Titkok. címet kapta.

Amikor munkatársaimmal elkezdtük ter-
vezni a tárlatot, rengeteget beszélgettünk 
arról, mi is lehetne az az alapötlet, az az 
egyedi látásmód,amelyre fel tudunk fűzni
egy izgalmas, innovatív tematikájú kiállítást. 
Kiindulópontnak ott voltmaga aKőbányai
útiépület,melyelsődlegesfunkciójaszerint
műhelyház,tehátegyolyankomplexum,ahol
a színpadi díszlet-és jelmezkészítés minden 
fázisának helye lett. Így került fókuszba ma-
ga a magyar operaszcenika és annak minden 
lehetséges aspektusa.

A kiállítás alapkérdése az lett, hogy miként áll 
összeegyelőadás.Hiszenszámunkra,akik
az Operában dolgozunk, evidencia, hogy van 
súgó,ügyelő,kalapos,kellékes,világosítóhíd

és díszletszállító kamion, de annak, aki este 
beülegyelőadásra,valószínűlegközelsem
ennyiremagátólértetődő,hányszázember
összehangolt munkájára van szükség ahhoz, 
hogy felmenjen a függöny.

Mindenképpen meg akartunk emlékezni a 
magyar operaszcenika, azaz a díszlet- és 
jelmeztervezés nagy alakjairól. Tizenkét 
korszakos művész (Spannraft Ágoston,
Kéméndy Jenő, Bánffy Miklós, Márkus
László,OláhGusztáv,MárkTivadar,Fülöp
Zoltán,ForrayGábor,SchäfferJudit,Makai
Péter,CsikósAttilaésVágóNelly)életművén
keresztül mutatjuk be a színpadi látványvi-
lágfejlődésétazOperaházmegnyitásátólaz
EiffelMűhelyházavatójáig.

  Zöldy Z Gergely látványterve

  A varázsfuvola - Sarastro jelmezterv,  
amely alapján a jelmezrekonstrukció készül

  Zöldy Z Gergely látványterve
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Gondold
meg, és  
egyél-igyál! – 3. rész
Szerző:MonaDániel

Legutóbbi cikkünkben a csirke 
kapta a főszerepet, ezek szerint 
ő a magyar operajátszás egyik 
legfoglalkoztatottabb étel-
alapanyaga. De természetesen nem 
csak a szárnyasoknak áll a világ, 
így rovatunk záróepizódja gyanánt 
jöjjenek művészeink további 
színpadi élményei almától 
kadarkáig.

Bár Calixto Bieito rendezésében idén új
Carmen került az Opera színpadára, min-
den bizonnyal sokan emlékeznek Oberfrank 
Pálhosszúévekenátfutottprodukciójára.
MegyesiSchwartzLúciajókedvvelemlék-
szikvisszaerreazelőadásra,hiszenéne-
kesiteljesítményéntúlestérőlestérefőztje
iskapottpozitívvisszajelzést.Mígelőbbit
a közönség dicsérte, utóbbit a kórustagok 
fogyasztották: a 3. felvonásban virsli és 
zöldségek kerültek a kotyvasztó kondérba, 
amelyre szívesen jártak rá az énekkarból. 
„Ezek a kóristák ilyenek… Mindent meg-
esznek” – reagált tréfásan az énekesnő
visszaemlékezésére Haraszti Zsombor. (És 
itt emlékezzünk meg Molnár Ágnes rántot-
tájáról is, amelyet a Figaro 2.0 egyik igen 
mozgalmas duettje alatt kellett elkészítenie, 

ésamelyetasűrűénekelnivalómiattmára
hagymánálodaégetett.Vajonabbólisfala-
toztakaművészek?)

AkellékesekiskedvelhetikMegyesiSchwartz
Lúciát,hiszenKerényiMiklósGábor(KERO)
Faustjaelőttmindigszépenkifényesítették
azt az almát, amelyet aztán Siebelként el 
kellett rágcsálnia a színen. Ráadásul „valakik 
manócskának,megkülönbözőfigurácská-
naköltöztettékazalmát.Nemtudomkitette.
Zokniruhában és papírcsákóban várt rám az 
öltözőben.”

Viszont nem mindenki rágcsálhat almát
büntetlenül: sokaknál allergiás reakciókat 
válthatkiezagyümölcs.Eztelkerülendő,a
VidnyánszkyAttila rendezteKisvárosi Lady 

Macbethben nektarinra cserélték 
az énekes almáját, nehogy baj le-
gyen. A jelenetre azonban rendre 
eltűntazaranyáronbeszerezhető
„kamu-alma” – kezdjünk gyana-
kodni ismét a hírhedt kóristákra? 
Vagyinkábbabalett-táncosokra?
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogyőknemeszneksohasemmit,
de nagyon is jó étvágyuk tud lenni 
olykor. Az eredeti elképzelés sze-
rintSeregiLászlóSylviájánakfiná-
léjában például egy halom csokipa-
rányszerepelne,abalettművészek
azonban már a kulisszák mögött 
rájártak afinomságra, amelyből
így mindössze néhány darab jutott 
el a színpadra.

Perszeolyanisvan,amikoroda-
ér az étel a pódiumra, aztán vagy 
marad idő megenni, vagy nem.
„A cigánybáróban Zsupán házané-
pe végigkínálja a kórust virslivel, 
majd kaláccsal. Sajnos a kalá-
csevés után nagyon hamar jön 
az énekelnivaló, és mivel ezt nem 
mindenelőadásonsikerültjólki-
számítani, nemegyszer kalácsba 
fulladtabelépés”–meséliDunai
Éva énekkari tag.

A produkció közben lakmározó kol-
légára lehet irigykedni vagy nem 
irigykedni. Molnár Ágnes örömmel 
idéztefel,amikoraFigaro2.0-ban
Miksch Adrienn – akit az „evészet 
nagy mesterének” nevez – társa-
ságában elfogyaszthatott néhány 
bonbont. Ugyanakkor sárgulva 
nézte, ahogy a grófné a nagyáriája 
előttmegeszikcsaknemegyegész
táblacsokoládét.„Nyamm”–fog-
lalta össze frappánsan az akkor 
kavargó gondolatait Molnár Ágnes. 
DevajonakkorislettvolnaMiksch

Adrienn helyében, amikor Alföldi Róbert ren-
dezésébenegynyeklőműanyagtányérrólkel-
lett puszta kézzel a könyökéig lefolyó bébipü-
rét ennie? Ugye-ugye, hogy a színpadi étkezés 
nem csak mese habbal?

Mielőttáttérnénkazivósélményekre,követ-
kezzen egy tanulságos beszámoló Keszei Bori 
énekesnőtől: „Mégapályámelején történt
velem, de a mai napig eszembe szokott jutni, 
mert nagyon fontosat tanultam a kollégákkal 
való együttműködésről és odafigyelésről.
A KoldusoperábanLucytalakítottam,ésvolt
egyveszekedésjelenetamásiknőiszereplő-
vel,Pollyval,mivelmindkettenBicskaMaxiba
voltunk szerelmesek. Nekem a rendezés
szerint a veszekedés egyik csúcspontján 
egy jókora croissant-t kellett beletömnöm a 
partnernőszájába,hogybeléfojtsamaszót.
A kellékesek azonban olyan péksüteményt 
készítettek be nekem, amelynek az egyik 
felecsokoládémázzalvoltbevonva.Zöldfülű
voltam, rutintalan és nem számítottam cso-
koládés bevonatra, így sajnos szerencsétlen 
módonéppaztafeléttuszkoltamapartnernő
arcába,aholamázvolt…Mindenecsokislett,
alig tudta kiköpni, és alig tudott beszélni, éne-
kelni.Asminkjeistönkrement.Nemgyőztem
ajelenetutánbocsánatotkérnitőle.Persze
ő,BacsaIldikó,jószínésznőkéntjavárafor-
dította a szituációt a jelenetben, és még rá is 
játszott a csokis helyzetre. Egy ponton a ru-
hámbakenteazegészet.Azonazelőadáson
tanultam meg, hogy élesben minden apróság 
fontos lehet, és hogy a partnerre mindig, 
mindenkörülményekközöttodakellfigyelni
a színpadon. Ehhez próbálom azóta is tartani 
magam.”

Ugyanígy az apró részletekre való odafi-
gyelést tanulta meg Bernáth Éva is, amikor 
Almási-TóthAndrásrendezésében–Virágh
AndrásGáborFemme fatale 2200111XXGcímű
operájában – ételfestékkel kellett kékre szí-
neznieanyelvét.Acsakafőpróbánkóstolt
ételfesték azonnali rosszullétet eredménye-
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GASZTRONÓMIA VÁGÓ GÁBOR

Már 

egymillió 
okból tudjuk, hogy 

a kultúra fontos.
A Papageno online közvetítéseit 

az utolsó 12 hónapban 
1 028 696 alkalommal 

indították el.

www.papageno.hu

zett, inni viszont már nem lehetett rá, mert 
akkorodaakékség.Azelőadásrendbenle-
ment,de„azótaszeretemidőbenkipróbálni
a dolgokat, és pontosan megtervezni, mi ho-
gyan hat rám” – fogalmazta meg a tanulságot 
azénekesnő.

Végülnéhányivósemlék…Azelsőcsakfélig
az,hiszenDubrovayLászlóVáltságdíjcímű
operájábanafellépőkmégbelesemkortyol-
takapezsgőjükbe,amikorazsinórpadlásba
repülő és ottmaradódugómiatti röhögő-
görcsmajdnemazelőadásvégétjelentette.
BerkesJánosegymásikműbeneljutottaz
ivásig,sőt,mégválogathatottis:azopera-

szövegben elhangzó muskotályt kadarkára 
cserélte, hozzáigazítva így a színpadi italo-
zástszemélyesízléséhez.GáborGézaugyan-
csak lecserélte a vörösbort, helyette a rozét 
preferálta – az igazság valójában az, hogy 
szörppel pótolták a bort, és minél hígabb a 
cukros lötty, annál kevésbé okoz gondot az 
éneklésben.Perszevanolyancukorbomba,
ami még segíti is a hangképzést. Molnár Ágnes 
ésakólaesetévelzárjukrovatunkat:„Faragó
Béla Metamorfózisában én voltam a bogár 
skizofrén énje. Az egyik duettben végig kólát 
ittamwhiskygyanánt.Akkorjöttemrá,milyen
jóhatássalvanahangomra.Lepucolmindent,
az biztos.”  

Folytatódik az Opera Magazin nyereményjátéka. A megfejtéseket 2021. október 15-ig 
várjuk a jatek@opera.hu e-mail címre. Az alábbi kérdések mindegyikére helyesen 
válaszolók között 5 db páros belépőt sorsolunk ki a 2021/22-es évad valamelyik 
előadására. A nyerteseket e-mailben értesítjük, a névsort és a megfejtéseket a 
következő lapszámban olvashatják.

JÁTÉK

Előzőszámunkmegfejtései:1.határ(ok);2.Mexikó;3.Turandot;4.Legrandmacabre;5.L’amour,laMort,laMer
Anyárilapnyertesei:BartaMária,DerűsOttó,KissAnna,RadaLilla,SzulyovszkyLászló
ArészletesJátékszabályzatawww.opera.hu/tajekoztatokoldalonolvasható.

1. �Hány�főszerepet�énekelt�eddig�Rálik�Szilvia,a2014/15-ösévadKamaraénekese?
2. �Melyik�színház�megnyitójárakomponáltaBeethovenahamarosanújprodukcióbanbemutatásrakerülő 

Athén romjaicíműkísérőzenét?
3. �Ki�az�a�nagyhatású,�külföldöniselismertbalettművészésbalettmester,akinek80.születésnapjánpályafutását

különlegesgálaműsorralünnepliazintézmény?
4. �Melyik�Szőnyi�Erzsébet-operával�ünneplifélszázadosfennállásátazOperaGyermekkara?
5. �A�decemberben�színpadra�kerülő�Hoffmann meséi egyik változatában melyik elismert operaénekes alakítja 

mindháromnőifőszerepet?
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VISSZATEKINTŐ ANDREA CHÉNIER

Többszörös nyitás
Umberto Giordano verista operájának májusi 
premierje nem csak azért volt különleges, mert 
hosszú idő után végre személyesen 
találkozhatott művész és – védettségi 
igazolvánnyal rendelkező – néző, hanem azért is, mert 
az előadás felvétele az OperaVision oldalára is felkerült. 
Fabio Ceresa második budapesti rendezése itthon és 
a nemzetközi online közönség körében is sikeresnek 
bizonyult. Kattintottak Európából, Dél-Afrikából, 
Oroszországból, Mexikóból és az Egyesült Államokból is. 
A felvétel augusztus végén már 14.000 megtekintéssel és 
számtalan pozitív kommenttel rendelkezett.

„A főszereplőket értékelvén az első szó
csakis az elismerésé lehet: a címszerepben 
LászlóBoldizsárerőteljesen,sohasemtaka-
rékoskodva zengeti a vócsét, Sümegi Eszter 
(Maddalena)azáriájábanésazárókettősben
is koncentráltan teszi érzékletessé legsajá-
tabbművészierényeinekkészletét,Kálmándy
Mihály pedig 14 év múltán is képes kiállásában 
és hangadásában egyaránt robusztus néptri-
bunnakhatniaszínpadon.(…)Aszereplőkso-
rábólmégrokonszenvezőemlítéstérdemel
afrisshangúésátütőenfiatalkisugárzású
Megyimórecz Ildikó (Bersi), valamint a több 
szereppel is felruházott további közremű-
ködőkközülSzerekovánJános, aki igazán
tenyérbe mászó besúgót állított elénk.”

(László Ferenc, Magyar Narancs)

„A zene egyenetlenségeit a Kocsár Balázs 
általmeglehetősenintenzíven,hatalmasér-

zelmi amplitúdókkal 
vezényelt, ihletetten 
játszó zenekar igyek-
szik kiegyenlíteni. Most 
aztán rutinnak nyoma 
sincs. A muzsikusok is 
nyilván boldogok, hogy 
temérdek idő után
végre ismét közönség 
előtt lehetnek. Ettől
tán még szárnyalóbbá 
válik az amúgy is ára-
dó, olykor valóságos 
hangorkánná váló ze-
ne. Érzékelteti a for-
radalmi hevületet, a 
szerelmi fellángolást, 
megelőlegezi a tra-
gédiát. (…) Giuseppe
Palella pompázatos

jelmezeimegjelenítikagondtalangazdag-
ságot.(…)Zeneiszempontbólakórustopon
van. Ha éppen arra van szükség, olyan hang-
orkánt produkál, amibe a föld is beleremeg, 
ebben már benne van a forradalom minden 
gátatelsöprőlendülete.(…)LászlóBoldizsár
acímszerepben,erőteljes,messzevivőhan-
gútenor,rengetegszenvedéllyel.Hihetőróla
a forradalmi nekibuzdulás és a tartós, magas 
hőfokúszerelmilángolásegyaránt.
Maddalénaként Sümegi Eszter éteri tiszta-
sággal,tépőfájdalommalvagyéppenszerelmi
révületbenmámorítógyönyörűséggelénekel.
Érzékelteti, hogy bárhová követi az imádott 
férfit, egyszer ésmindenkorra összeforrt
vele. Ezért teljesen természetes, hogy a ha-
lálbaisönkéntveletart.Végsőduettjüknem
letargikus búcsú a világtól, hanem az élet 
felmagasztalása, valóságos himnusza, ket-
tejük kapcsolatának örök megpecsételése. 
A szerelmi háromszög lényegében soha be 
nemfogadottharmadiktagjaCarloGérard,a
forradalmiközépvezetővéválóegykorigrófi
inas. (…)SzerencséreKálmándyMihálynak
eszeágábansincsősgonosztjátszani,őserőt
azonban annál inkább sugároz magából, 
hangban,testbenegyaránt.(…)

„LáttammárpárhíresénekestazAndreaChénier-ben,deeddigezakedvencpro-
dukcióm.Arendező,adíszlettervezőésajelmeztervezőkiválómunkátvégeztek.
Amellékszereplőkisigenjóljátszottak,voltszemélyiségük.”
 (Mark Beck)

„Egyszerűenlenyűgözöttaprodukció.Mindenfőszereplőszenvedélyesenénekelt,
jólképzett,széphangon.Gyönyörűenénekeltekebbenaprodukcióban,talánjob-
ban is, mint néhány operasztár a világon. Már másodjára nézem...”
 (James Taylor)

„Egyennyireszépésmegindítóműmegérdemli,hogyolyanjólbánjanakvele,ahogy
ezazelőadásteszi.Csodáshangok,tökéletesszínpadképésszépjelmezek.”
(Paulo Campos)

„Bevallom,nemismertemeztazoperát,denagyonélveztemaprodukciót.Jó
látniegyolyanművet,aminempróbál»releváns«vagy»közérthető«lenni.[Fabio
Ceresa]Egyikeazonrendezőknek,akiértiaszínekésafényekjelentőségét,és
tudja, hogy az opera egyben színház is.” 
(Michael Westgate)

FabioCeresarendezésenemrukkolelőkü-
lönösebben eredeti koncepcióval, legfőbb
érdeme, hogy engedi érvényesülni a dara-
bot,hagyjakibontakozniazelőadókat.Ato-
vábbiszerepekbenWiedemannBernadett,
MegyimóreczIldikó,GeigerLajos,FülepMáté,
SzerekovánJánosésHábetlerAndrásigen-
csakélalehetőséggel,akártöbbkaraktert
jellegzetesen megformálva.
Az előadás méltán jelentős siker. Jó újra
vastaps részesévé válni, ami csak ilyen nagy 
színházban tud úgy istenigazából zengeni, és 
jómegintünneplőközönséget,bravókiáltáso-
kathallani.Jóegykicsit,tánönáltatóan,hinni
abban, hogy ezentúl ennek majd semmiféle 
járvány nem állhat az útjába.” 

(Bóta Gábor, Népszava)

„El van énekelve. Ami azért nagy szó, három 
nemkönnyűésnagyszerepvanazAndrea
Chénier-ben,ésmegvanhozzájukazénekes,
nemvendég,hanemsajáterő.”

(Fáy Miklós, Élet és Irodalom)

„Nagyon	 jó	 előadás!	 Boldogság	
volt újra operapremieren lenni. 
Megható	 volt,	 hogy	 kezdés	 előtt	
együtt énekeltük a Himnuszt.”
(Wéber Anikó)

„Öröm volt újra az 
Erkel Színházban 
lenni. Egészen ma-
gával ragadott az 
opera.” (Gát Ilona)

„Annyira hiányzott már a 
színházillat...” (Lovas Erika)

  Fotó: Nagy Attila

  Andrea Chénier premier - Hábetler András, Szerekován János,  
Megyimórecz Ildikó, Kálmándy Mihály, László Boldizsár, Sümegi Eszter,  
Wiedemann Bernadett, Geiger Lajos, Fülep Máté I Fotó: Nagy Attila
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VISSZATEKINTŐ AZ ÚRHATNÁM POLGÁR

Az uborkakirály
Az már szinte hagyomány, hogy az Opera évről-
évre bemutat egy-egy barokk operát, de az idei 
premier egészen különleges volt. Lully és Molière 
balettkomédiáját, Az úrhatnám polgárt egyszerre 
követhette az Eiffel Műhelyház és az Opera Otthonra 
online közönsége, ráadásul a fiatalos 
lendületű produkcióban 
a próza, a zene és a tánc is egymásra talált.

„Az alaphelyzet nem pusztán humoros, ha-
nem a szcenikát is megalapozza. Máté, az 
uborkatermelőbőllettmilliárdos,vagyahogy
neveznikezdimagát:Jourdainúr,hogymű-
veltségben vagyona mellé emelkedhessen, 
felvásároljaazEiffelMűhelyházatannaksze-
mélyzetével, berendezésével, énekeseivel 
és balettkarával, akikre szintén berendezés-
kénttekint.(…)Tarnóczifiataléstehetséges
zenés színházi rendező, megoldja, hogy a
kétórás,szünetnélkülfutóelőadásalattne
lankadjonazemberérdeklődése,anevetést
sehagyjukabba;smindenekelőttmegoldja
azt,hogyezarégidivatúműfaj– „vígjáték
kísérőzenével”–nelegyenpúpaháton.(…)
MolnárAnnaelsőrangúénekes,(…)akomi-
kusvénávalmegáldottVargaDonátésErdős
Attila sziporkáztak, Daragó Zoltán pedig
különlegeskontratenorjávalüdítőjelenség.
Éppúgyatáncművészek(GuerraYago,Hajdu
Péter,KovácsNoelÁgoston,KóborDemeter,
LajtiGábor,LecarpentierLeo),akiksikerrel
merészkedtek komfortzónájukon túlra. A 
kísérőzenét Thomas Kornél vezényletével
az Opera együttese szólaltatta meg. Rögtön 
meg kell jegyeznem, hogy bravúros színvo-
nalon,amiköszönhetőahangosításnakis,a
többé-kevésbékorhűhangszerelésugyanis
nagyszerűenhallatszottanézőtéren.

S hogy végül a karizmatikus színészgár-
dát méltassam: Tarnóczi nem talált volna 
MészárosMáténálmegfelelőbbszínészta
főszerepre, valódiegyéniségbiztosmoz-
gáskultúrával. Rezzenéstelen arcú komikus 
aszínpadon.ÓnodiEsztermintmellőzött
feleségszimpátiánkatvívjaki.Friedenthal
Zoltán a fitneszcoach-tánctanár, Péterfy
Bori pedig a grófné szerepében eltúlzott, 
karikaturisztikusfigurák,amagukmódján
mégisrokonszenvesek.Végtelenülszeret-
hetőkaszerelmesek,Jourdainúrlányaésa
filmrendező(Molière-nél:LucileésCléonte).
LadányiJúliaalányszerepébenszínésznő-
nek készül, Uma Thurman szerepét tanulja 
a Ponyvaregényből,aművészetetválasztja
kivezetőútként.KaszásGergőpedigamin-
denrerálátó,higgadtfő,akivégülleleplezia
ház beképzelt urát.”
(Csabai Máté, Színház.net)

„Ilyenizgalmas,határokatdöntögetőelőadá-
sokatszívesenlátnánkmégajövőbenis,mert
annak ellenére, hogy rendkívül szórakoztató 
és mulatságos estében lehetett részünk, a 
darab (értsük bár ezalatt akár amolière-i
eredetit,akárarendező,TarnócziJakabés
VargaZsófiadramaturgáltalátdolgozottvál-
tozatot) problematikája nagyon is valós, és a 
saját világunkra való ráismerés szükségsze-
rűentovábbgondolásrakésztet.(…)
Színészi feladat jutott a karmesternek, 
Thomas Kornélnak is, akinek többször kel-
lettnyilatkozniaazelőadásbelitévéstábnak,
illetveőazaféligönmagátalakítóművészek
közül, aki a puszta reprezentatív funkció 
mellettidőnkéntazorránálfogvavezethet-
teJourdaint.Mindenképpenelismerésilleti
a dirigenst, amiért mindemellett még arra 
is képes volt, hogy a szokatlan elrendezés (a 
zenekar a forgószínpadon ült) és a nagy tér 
ellenéreisösszetudtafogniazelőadást,va-

lamint a Magyar Állami Operaház Zenekarának 
ésÉnekkaránakművészeit,akikszinténelis-
merésre méltó rugalmassággal tudták kezelni 
a szokatlan szerepkörüket, és ez egyáltalán 
nem ment a muzsika rovására.”

(Kondor Kata, OperaVilág.net)

„Az úrhatnám polgárt eredeti formájában 
a mai repertoárszínház keretein belül és a 
megváltozott társadalmi elvárások miatt ne-
hezenlehetelőadni.EzértTarnóczi[Jakab]
ésVargaZsófiaújmagyarszövegetkészített
a prózai darabhoz, ami jól illeszkedik a mai 
gazdaságpolitikáhozésaCOVID-19általbe-
folyásolthelyzethezis.(…)Azeneirészeknél
az eredeti francia szöveget alkalmazták. Az 
énekesek közül meleg tónusú mezzoszoprán 
hangjávalMolnárAnnaigenmeggyőzővolt.
DaragóZoltánfémesencsengőkontratenor-
jalenyűgözteaközönséget.(…)VargaDonát
tenorésErdősAttilabaritoncsodásduetteket
ésegyütteseketadtakelő.(…)AMagyarÁllami
OperaházÉnekkara(betanítókarnagy:Csiki
Gábor)kiválóanvoltfelkészítveszórakoztató
és humoros jeleneteikre. Thomas Kornél a kis 
létszámú,színpadonelhelyezkedőzenekart
gyakorlottan irányította, friss hangzásvilá-
got teremtve. Bár nem korabeli hangszeres 
együttes, a zenészek jól bizonyították fogé-
konyságukatafranciabarokkzenérejellemző
díszítésekre.”

(Tony Kliche, Das Opernglas)

„Nagyszerű	 előadás!	 Zseniális	
rendezés,	 kitűnőek	 az	 éneke-
sek, a színészek, nagyon jók a 
táncosok és a kórus, ragyogóan 
játszott a zenekar. Minden és 
mindenki a helyén volt a szom-
bati bemutatón.” (Tóth Jakab)„Milyen csodás zene, 

és remek énekesek!” 
(Mészáros Karolina)

  Molnár Anna, Varga Donát, Erdős Attila, Mészáros Máté,  
Ninh Duc Hoang Long, Ladányi Júlia, Daragó Zoltán, Ónodi Eszter, 
Thomas Kornél és az Opera Zenekara I Fotó: Rákossy Péter

  Daragó Zoltán, Ónodi Eszter, Ninh Duc Hoang Long,  
Molnár Anna, Varga Donát, Erdős Attila, Ladányi Júlia  
és Kaszás Gergő I Fotó: Kummer János

  Friedenthal Zoltán, Molnár Anna, Péterfy Bori  
és Mészáros Máté I Fotó: Kummer János
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VISSZATEKINTŐ FIGARO3

Újrakeretezve

Három operát foglal egybe a 
júniusban bemutatott Figaro3 című produkció, melynek 
modern tematikáját a családállítás, zenéjét Rossini, 
Mozart és Milhaud művei, szövegének eredetijét 
Beaumarchais Figaro-trilógiája adják. A különleges 
színházi előadást Litkai Gergely kerettörténete, 
Dömötör András rendezése, Cser Ádám dirigensi és a 
három zeneművet harmonizáló munkája, valamint a 
művészek játéka teszik teljessé.

„Friss,erőteljesszínházezafehér-sárga-fe-
keteszínű,háromszorosFigaro.Báracímben
–igenhelyesen–Figaroszerepel,azestsorán
lényegében Almaviva gróf szenvedelmes csa-
ládi életének alakulását követhetjük, úgy, aho-

gyan még nem tehették 
mások. Olyan volt már, 
hogy három egymást 
követő estén kerültek
színreezekakülönböző
zenei anyagú, de kap-
csolódó cselekményű
operák, az egy estés 
megoldás viszont hazai 
találmány. (…) Horváth
Jennyimpozáns,forog-
ni, ernyedni, felvidulni 
és elkomorodni, s így 
minden jelenetet köny-
nyedén kiszolgálni ké-
pes díszletében Nagy
Fruzsina szellemes és
groteszk jelmezeit vise-
likajátszók.(…)

Élet van a színpadon, s a játékba bevont kar-
mesternekköszönhetően,azenekarielőtér-
ben is.SzegediCsaba termetes,csapodár
Almavivagrófjaképesmegmutatniafigura
emberigyöngeségét,FodorGabriellafájda-
lommal teli Rosina grófnéja pedig az est egyik 
legszebben kidolgozott alakját hozza elénk. 
Kettejük köré csavarodik a többiek élete. 
Szemere Zita Susannája ésCserKrisztián
Figarójatulajdonképpenrezonőrifeladato-
kat lát el az újonnan összevarrott cselekmény 
szélén, de ezt elegánsan, jókedvvel teszik. 
CserKrisztiánáradóereje,rugalmasságaés
kapcsolatteremtőképességesokbanhozzá-
járul az est sikeréhez, s nem jelent gondot, 
hogyaktuálisraátírtszövegűáriáiamegszo-
kottnál kissé mélyebb hangfekvésben szól-
nak.AmindenkorifőgonosztaragyogóCseh
Antal játsszaésénekli,magátnemkímélő
módon,végtelenhumorral.(…)Akétrészes
este során egyre fontosabbá válik A	bűnös	
anya epizódjaiban már jobbára csak holtában 
emlegetett,ámdeaddignagyonisélőteremt-
mény,Cherubino,aszereleméhesifjúalakja.

Be kell vallanom, egyre nagyobb elragadtatással néz-
teméshallgattamKálnayZsófiacolstok-mozgású,
tágtekintetűGanymedesfiguráját,saligvárom,hogy
lássam még valamiben.”

(Gabnai Katalin, Színház.net)

„Óriásiterjedelem,óriásizeneianyag,összetettem-
beri kapcsolatok – a legnagyobb szavak sem hatnak 
túlzásnak. (…)Érezhetőenaz isakoncepció része
volt,hogyaháromoperavalamennyijelentős/szép/
híres részlete elhangozzék, akkor is, ha némelyiknek 
nincsisfeltétlenülfontosdramaturgiaiszerepe.(…)A
koncepcióműködött,azeneélvezetesvolt,azelőadás
szórakoztató humorral operált, és ami a legfontosabb: 
maga a pszichológiai felfejtés is megtörtént, az alko-
tókérzékenyentártákfelacsaládtörténetszereplő-
inek bonyolult viszonyrendszerét, a karakterek nem 
homályosultak el attól, hogy egyes jelenetek kimarad-
tak. Hatalmas érdem, hogy az operák nem kevesebbek 
lettek, hanem – ha ez lehetséges egyáltalán – még töb-
bek,legalábbisamaközönségénekátérezhetőbbekés
érthetőbbek.(…)
AszüleimúltjátkutatóLéonraóriásifeladathárult,
mivel hosszasan kellett prózát mondania és éne-
kelnie is. Tarjányi Tamás operaénekesi tanulmányai 
előttszínészkéntvégzett,ígynemokozottnekigon-
dothitelesenmegszólalni.(…)Aterapeutaszerepében
Sztankay Orsolya remekül formálta meg a karót nyelt 
szakember alakját, aki azonban mégsem annyira ér-
zelem nélküli, mint amennyire a szituáció megkívánná. 
RudolfPéterannyiraerősegyéniséggé,karizmatikus,

denyugtalanítófigurávátetteKántorCsabát,
hogyminden jóésrosszhihetővéváltvele
kapcsolatban, többek között az emberek éle-
tét irányító, feltáró és felforgató képessége is. 
(…)AMagyarÁllamiOperaházZenekarátCser
Ádámvezényelte,akiazelőadászeneiössze-
illesztéséértésazátkötőzenékmegírásáért
is felelt. Hálásak lehetünk neki – és persze a 
nagyszerűmuzsikusoknakis–,hogyazaligis-
mertésnehezenhozzáférhetőMilhaud-opera
számtalan szépségét fedezhettük fel.”

(Kondor Kata, OperaVilág.net)

„AFigaro3őrültség,devanbennerendszer.
Vagyéppennincs.Deakkorismagávalragad
aszertelenjátékossága,vagánykísérletező
kedve. Pontosan valami ilyesmire való az
EiffelMűhelyház.”

(Bóta Gábor, Népszava)

„Rendkívülszórakoztatóvoltazelőadás!Fantasztikuszeneiésrendezői
ötletekkel teli, az ismert énekesek és a számomra eddig ismeretlenek is 
mindnagyszerűekvoltak.Én–akimárhetvenévejárokOperába–bol-
doganésmeglepődvenézem,hogyamaiművészekhanyattfekve,létrán
mászva,fekvőtámaszozásközbenisremekültudnakénekelni,ésmég
humorérzékük is van.” (Wéber Anikó)

„Kitűnő előadás volt.
Szívesen megnézném 
újra.” (Makai Szilvia)

  Cseh Antal, Tarjányi Tamás, Szegedi Csaba, Fodor Gabriella, Cser Krisztián,  
Szemere Zita, Süle Dalma és Sztankay Orsolya I Fotó: Berecz Valter

  Szemere Zita, Süle Dalma,  
Fodor Gabriella, Szegedi Csaba,  
Kálnay Zsófia, Cser Krisztián  
és Cseh Antal
Fotó: Berecz Valter

  Tarjányi Tamás, Süle Dalma, Cseh Antal, Fodor Gabriella, Szemere Zita, Cser Krisztián,  
Kálnay Zsófia, Szegedi Csaba és Sztankay Orsolya I Fotó: Berecz Valter
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  Fodor Gabriella, Kálnay Zsófia és Szemere Zita 
Fotó: Berecz Valter
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Szabad(téri) 
kikapcsolódás

A legforróbb 
hónapokban sem állt 
meg az élet az Opera háza táján. 
A világhírű katalán rendező Carmen-
produkciója, a Gyulára, Kapolcsra és 
Tatára is kamionon gördülő Szerelmi 
bájital-előadás, a Verdit ünneplő operagála a 
Margitszigeten és a balatonfüredi koncertek, 
a mozivetítés és az Anna-bált nyitó Palotás 
is mind-mind a nyári feltöltődést szolgálta.

NYÁRI PROGRAMOK
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NÉZŐIVÉLEMÉNYEK

„Kiválókoncertekvoltak[Balatonfüreden],köszönöm!”(Ami Allegro)
„Szuperelőadásvolt,szuperénekesekkel[aVerdiÜnnep]!”
(Fegyveres Magdi)
„[AVerdiÜnnep]Fantasztikusélményvolt!” (Suhaj Edit)
„[ASzerelmibájital]Remekvolt,nagyonélveztük!”(Péntek Kriszta)
„Csodálatosénekesteljesítményekvoltak[aCarmenben],köszönet
aszereplőknek!”(Hadady	Zsófia)
„Vagányvoltőketélőbenlátni[aSzerelmibájitalban]!”(Szabó Ferenc)

„Az énekesek igyekeznek állni a sarat. Szántó 
Andrea a címszerepben érzékien énekel. 
BricknerSzabolcsDonJosékéntmegmámo-
rosodiktőle.Carmenpedigbevaduladélce-
genmerész torreádortól, akitBretzGábor
alakít. Sáfár Orsolya Micaëlaként, reményte-
lenszerelmeskéntDonJosétköveti,mintaz
árnyék. A Kocsár Balázs vezényelte zenekar 
szépen szól.”

(Bóta Gábor, Népszava)

„[CalixtoBieitorendezése]valóbanképvisel
egy nemzetközi trendet, méghozzá elvitat-
hatatlanvilágszínvonalon.Azilyenelőadások
pedig feltétlenül jót tesznek a hazai operaját-
szásnak, különösen akkor, ha – mint ezúttal 
történt–abetanításnélkülözmindennemű
elnagyoltságot. A Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon ugyanis most egészen példás, min-
den részletében kidolgozott és mindvégig mo-

tiváltCarmen-előadáskerültaközönségelé.
Itt szólistáktól a kórustagokig és a statisztá-
kigmindenkitudta,hogymiateendője.(…)
A hagyományos énekesi diadalból a legtöbb 
BretzGábornakjutott,aminemiscsodálha-
tó: ismerveavilágjáróművészkvalitásait,
no meg azt a tényt, hogy a Torreádordalt az 
istennek sem lehet megfosztani a hatásossá-
gától.Ellenbenajátéksikerbőljószerintmin-
denszereplőnekjutottrész,hálaagondosan
kidolgozott és végrehajtott epizódok sorának. 

(…)Anegyedikfelvonásamúgy
is magaslatot jelzett. Bieito 
ugyanis a zárókettősre nagy,
és a színészi mellett az éneke-
siprodukciótisserkentő-meg-
emelőjelenetettervezettel,s
itt Szántó és Brickner párosa 
végre hiánytalanul kitölthette 
a két szerep és szólam dimen-
zióit. A Kocsár Balázs által 
magabiztosan kézben tartott 
előadás ezen a (vég)ponton
immárazonosidejűésajáték-
kal is egyenrangú zenedrámai 
élményt kínált. Ha úgy tetszik, 
éppalegjobbkor.”
(László Ferenc, Revizoronline.com)

„A mellékszereplők közül kiemelkedik a
MercedestalakítóFürjesAnnaCsenge,aki

  Gördülő Opera, Szerelmi bájital, Vigándpetend I Fotó: Nagy Attila

  Gördülő Opera, Szerelmi bájital, Gyula I Fotó: Rákossy Péter

  Carmen - Margitszigeti Szabadtéri Színpad I Fotó: Ligeti Edina

  OperaFüred I Fotó: Rákossy Péter
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érzékenyentártaanézőkeléalányáértag-
gódó,társadalompereméreszorultnőt.Erdős
Attilakiválóanfeltaláltamagátamaffiózósze-
rűDancaïrekarakterében.Azösszjátékban
jólműködtekegyüttatöbbiek,Megyimórecz
Ildikó, Ódor Botond, Gábor Géza és Dobák
Attila is. A Magyar Állami Operaház Zenekarát 
Kocsár Balázs vezényelte, helyenként szédí-
tőtempókkal,ámamuzsikusokremekülhelyt
álltak, akárcsak az Énekkar, akik precízen és 
átütőerővelszólaltattákmegazoperanagy
kórustablóit. (…) Calixto Bieito rendezése
kétségtelenülerősszínháziélménythagyott
maga után, ha valaki elvi kifogásokat támasz-
tott is a koncepcióval szemben, az sem ta-
gadhatta,hogyazelőadásolyanmélységben
tárta fel az emberi kapcsolatok dinamikáját, 
valamintaszínpadonmegjelenőkidolgozott
karakterek, nyomasztómiliő és az emberi
sors kilátástalansága együttesen olyan jelen-

tőségűművészihatástkeltettek,amiigazolta
a produkció létjogosultságát.”

(Kondor Kata, Fidelio.hu)

„Azelsőöröm,hogya[VerdiÜnnep]koncer-
tet szépen szerkesztették meg, ritkább áriák 
mellett (szinte) teljes jeleneteket is színpadra 
vittek.(…)Kihasználják,hogyvanhároméne-
kes és kórus, hogy a kórustagok szívesen be-
szállnakegy-egykisebbszólóerejéig.(…)Viszi
azegészestétKálmándyMihály,pedignemő
a sztár-hangfaj, bariton, de sokat vállal és so-
katteljesítis.Új,őszmegjelenésévelnyíltan
és teljes joggal vállalja a nagy öreg szerepkö-
rét.(…)JönnekanagyVerdi-részletek,áriák
és jelenetek, félúton a színpadi pillanat és a 
hangi varázslás között, lehet, hogy külön-kü-
lön egyikben sem volna teljes az élmény, de 
így,együtt,nyitottégboltalatt,azelegendőnél
sokkal több.”

(Fáy Miklós, Élet és Irodalom)

  Verdi Gála - Margitszigeti Szabadtéri Színpad I Fotó: Berecz Valter
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GYERMEKKAR-RAJONGÓ GYERMEKKAR-RAJONGÓ

Azt olvastam, nincs az a vírus, ami eltörölhetné az 
Opera Gyermekkar ötven éves jubileumának ünnepét. 
Megerősítésképp álljon itt öt jeles művész, 
Balássy Betty, Balázs János, Drucker Péter, Für Anikó 
és Tunyogi Bernadett legszebb emléke a jó hangulatú 
próbákról, emlékezetes előadásokról, szakmai és 
személyes tapasztalatokról.

Csodálatos
időszak volt
Szerző:SzabóZ.Levente,FilipViktória

„Hatéveskoromótatudom,hogyzongoramű-
vész szeretnék lenni, de az első, nagyobb
színpadi élményeimet, mint kórustag élhet-
tem át az Operaház színpadán, többek között 
a Carmenben, a Szerelmi bájitalban vagy a 
Tannhäuserben – mondja Balázs János 
Kossuth-,Liszt-ésPrima-díjaszongoramű-
vész. – Kilenc és tizennégy éves korom kö-
zötténekeltemazOperaGyermekkarában,
amit akkor Gupcsó Gyöngyvér vezetett.
Karizmatikus egyéniségével inspiráló lég-
kört teremtett, szigorú szabályok mentén: 
felkellettmondaniaszólamot,amit fejből
ésperszeazadottnyelvenkellettelőadni.

Miközben megismertük az 
operairodalmat, mai napig 
tartó barátságok alakultak 
ki. Egy zongorista élete ma-
gányos, de itt sosem voltam 
az:együttműködtünkazosz-
tály- és kórustársaimmal, ri-
valizálásnemvolt,sőt!Akinek
sikerült beke-
rülnie egy-egy 

produkcióba, az segítséget 
nyújtott annak, aki épp nem ju-
tott be. Megtanultam önállóan 
dolgozni,beosztaniazidőmet
– párhuzamosan jártam zeneis-
kolába,későbbaZeneakadémia
különleges tehetségek osz-
tályába, így ez sokszor kulcs-
kérdés volt –, kialakult a kö-
telességtudat és átéreztük a 
csapat iránti felelősséget is.
A legnagyobb operaénekesek-
kel állhattunk egy színpadon, 
és a tőlük látott profizmust

és elhivatottságot magunkba szívhattuk. 
AzOperaGyermekkarábaneltöltöttidőúgy
szakmailag, mint emberileg meghatározta a 
felnőttéválásomat,ésamainapighordozom
magamban azt a fajta mentalitást, amit itt 
megtapasztaltam.

Mi, hangszeres zenészek kevésbé foglalko-
zunk az énekhanggal, pedig a zene az ének-
lésselkezdődik,énekelnikellahangszeren
is.PláneKodályországában!Bárazongora
technikailag erre képtelen, a tudatunk és a 
lelkünk mégiscsak képes rá. 
Amikor dolgozom egy darabon, 
számomra mindennél fontosabb 
az éneklés a zongorán, mert ez 
adjaafrazeálás,egybenamű-
vészi kifejezés egyediségének 
alapját.Óriásihálávaltartozunk
aGyermekkarnak,atanároknak,
akar-ésintézményvezetőknek,
hogyműködtetikeztazegyüt-
test.Köszönet járaszülőknek
is, hiszen áldozatot hoznak, 
de megéri, hiszen a gyerekek 
sokkal többek lesznek lelkileg, 
szellemilegésfizikailagis.Akia
zeneművészetmellettmarad,azhihetetlenül
jóésbiztosalapotkapakésőbbiekhez–gon-
doljunkcsakakoncertek,előadásokéjszakai

»üzemmódjára«, amihez már kisgyerekként 
hozzálehetedződni–,deakimáspályáralép,
annak is sokat ad ez a közeg: közelebb kerül 
aklasszikuszenéhez,értőésérzőemberré
válik. Ez nélkülözhetetlen a mai világban, és 
nagyonszerencsés,akiazOperaGyermekkar
légkörének részesévé tud válni.”

Balássy Betty mindenekelőtt kiemelte,
hogy ha valaki kicsit is közel kerül a muzsi-
kához, annak ez az élmény egész életében 
meghatározó lehet. Esetében nem is apró 

vagy rövid közelség-
ről volt szó, hiszen
tizenkét évet töltött 
a Gyermekkarban.
„Még, ha nem is pró-
báltunk éppen, akkor 
is az Operaházban 
voltam – kezdi a múlt-
idézéstaFonogram-
díjas jazzénekesnő.
– A szendvicsemet 
is a művészbüfében
ettem meg, megha-
tározó énekesek, mu-
zsikusok közelében, 

miközben átszűrődve azt is hallottuk, ha
valaki éppenpróbált. Leírhatatlan, ama-
ga teljességében nem átadható, mit jelent 

számomra, hogy ebben a közeg-
bennőhettemfel.Természetesen
gyerekként az is érdekes volt, 
hogykikértekaziskolábólCarmen
próbákra, mely produkcióval el-
jutottam külföldre is. Hosszan 
sorolhatnámazokatazelőadáso-
kat, amelyekre nagyon szívesen 
emlékszem vissza. Széles a pa-
letta: Tosca, Tannhäuser, Carmina 
Burana, A cigánybáró. Azóta is azt 
vallom:későbbválaszthatunkmás
irányt, de biztos alapokra kell épít-
kezni,éseztaklasszikusművelt-
ség adja meg. Ezért a tanítást is 
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  Bohémélet 2.0 I Fotó: Pályi Zsófia  Balázs János I Fotó: Emmer László
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hangképzéssel, légzéstechnikával kezdem. 
Az operák felsorolásából nem maradhat ki  
A varázsfuvola sem, hiszen fontos számom-
ra, és egy érdekes emlék is fűződik hoz-
zá. Rá kellett dobnom egy hálót Sárkány 
Kázmérra, csakhogy nem voltam túl jó dobó, 
ahálószélénlévőcsomóvaldobtamfejbe.
Nekiezekutánkellettvégigjátszani,-éne-
kelni az operát. Szerencsére – és persze a 
tehetségénekköszönhetően–eztafelada-
tot mindig sikeresen teljesítette.”

Drucker Péter karnagy pá-
lyáját nagyban meghatározta 
az Opera Gyermekkarában
töltöttötesztendő. „Amikora
Bohémélet vásárában csava-
rogtunk, és méregettük a pa-
pírmasé árukat a színpadon, 
vagyaCarmenbenverekedtünk
épp, az számunkra a valóság és 
ajátékjóízűelegyevolt–eleve-
níti fel emlékeit a Kecskeméti 
KatonaJózsefNemzetiSzínház
vezetőkarmestere.–Sosefele-
dem az Erkel Színház folyosóit, 

a jelmezek illatát, mint ahogy azt sem, amikor 
aGianniSchicchiben–másoperákhozhason-

lóan – szólószerepet énekelhettem. Az egyik 
alkalommal elúsztak a szólisták, és az én be-
lépésemjelentetteaztafixpontot,amiután
helyreálltarend.Azelőadástkövetőensokan
rázogatták a kezem, és azt mondták viccesen: 
Kossuth-díjatkapszezért!Nagyélményvolt
Az ember tragédiája, a Borisz Godunov, és az, 
hogy számos nagy énekest – például Mario 
DelMonacót–élőbenláthattunk.Gyűjtöttük
a fényképeiket, amikre aztán autogramot is 
kértünk. A színpad szeretete, az éneklés és a 
zene varázslatos kapcsolata akkor szippan-
tott be. Kiváló rendezéseket láthattam, ame-
lyekbevésődtekazemlékezetembe,merta
zene dramaturgiáját fenomenális módon 
állították a tökéletes színpadi játék szolgá-
latába.Barátságokszövődtekközöttünk,de
sokfelnőtteliskülönlegeskapcsolatalakult
ki. Krasznai János főügyelő gyakran vitt
hazahúgommalazautójánelőadásokután,
és Kerekes János zeneszerző-karmester
egyénisége is a legnagyobb élmények egyike. 
LáttamMátyásMáriáthatvanévesenToscát
énekelni,korátmesszemeghazudtolóerővel
és szenvedéllyel. A gyermekkari években tisz-
teletet, megbecsülést és eleganciát tanultam, 
amireaművészekérzékenyvilágábanigen
nagy szükség van.”

WWW.ROADSTER.HU

MEGJELENT AZ ÚJ  
ROADSTER MAGAZIN

Keresd a Libriben, a jobb újságárusoknál  
és a Bortársaság üzleteiben!

GYERMEKKAR-RAJONGÓ

  A makrancos királylány I Fotó: Csibi Szilvia
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Für AnikóJászaiMari-díjas
színművészazzalkezdte,köl-
tözései miatt csupán egy, de 
igen meghatározó évet töltött 
az Opera Gyermekkarában.
„Két fogalmat is kiemelhe-
tek: játék és ómen. Egy gye-
rek számára minden játék, 
a színház pedig különösen 
az,hiszenmégafelnőttszí-
nészek sem azt mondják, 
dolgozni megyek, hanem 
azt: játszani. Minden próba 
csupa kaland és izgalom volt, 

mégis – persze szándékos túlzással – baljós 
előjelkénttekintekerreazévre.Édesanyám
énektanár,előadóművészvolt,éskorábban
is megmutatkozott a családban ez a fajta te-
hetség. Én viszont nem akartam színész lenni, 
egészen mást szerettem volna csinálni, de ez 
az év a próbákkal és a színpaddal azt jelezte, 
agéneknálamrendeződtekúgy,hogyezaz
életforma, a színpadi jelenlét vár rám. A gyer-
mekkariidőmbőlazegyikmeghatározóemlé-
kem is a színészethez kapcsolódik, mégpedig 
a Szentivánéji álom bemutatójához. Britten 
operájában van egy prózai szerep, Puck,
amit Kútvölgyi Erzsébet alakított. Berobbant 
a színpadra és a tehetségével mindenkit le-
nyűgözött.Egészenelképesztővolt.Énmin-
den szünetben igyekeztem odamenni hozzá. 
Azóta is nagy tisztelettel tekintek rá, és úgy 
emlékszem, egyszer el is meséltem neki, én 
voltam az a vörös hangya, aki állandóan rajta 
lógott.”

Tunyogi Bernadett egyik legszebb emlé-
ke az, amikor mindössze tizenhárom évesen 
Hollandiában,ahágaiUNICEF-gálánszólóban
elénekelhette az Elindultam szép hazámbul 
címűnépdalt.„A’80-asévekbenakeletiblokk-
ból kiutazni nagy dolognak számított, ráadá-
sulaGyermekkarnakcsakegyrészemehetett
–meséliazeMerTon-díjasmusicalszínésznő.
– A japán turné is nagy élményt jelentett, 
hiszen még csak ötödik osztályos voltam, 

SzebellédiValériaezértkülönisfoglalkozott
velem.BotkaValériátésCsányiLászlókarna-
gyokat is nagyon szerettem, sokat segítettek 
nekem.Olyannépszerűoperákbanénekel-
hettem,mintaCarmen,aBohéméletvagya
GianniSchicchi,determészetesenritkánját-
szottművekbenisfelléphettem,példáulA ró-
zsalovagban vagy Szokolay Sándor Ecce homo 
címűoperájában.Utóbbinemcsakkülönleges
zenéje miatt fontos számomra, hanem azért 
is, mert csak az elején és a végén kellett szín-
padralépnünk,akettőközöttpedig–egyta-
nárunkfelügyeletével–afelsőbbemeleteken
a balettosoknál társasozhattunk, játszattunk 
vagylemehettünkaművészbüfébeegycsu-
dafinomoperaszeletért.Amásodikotthonom
volt az Operaház, amit a Hajós utcai próbák 
után sokszor a föld alatti »titkos« folyosón 
közelítettünkmeg.Voltegyidőszak,amikor
operaénekes szerettem volna lenni, talán 
Mozart-művekszopránszerepeirealkalmasis
lehettemvolna,dekésőbbmásfelékanyaro-
dott a pályám. Ma is nagyon szívesen megyek 
azOperakülönbözőjátszóhelyeirenézőként.
Ünnepi alkalmak ezek 
számomra, mert rajongok 
a műfajért és a takarás
mögötti utánozhatatlan 
díszletillatért. Az Operaház 
korszerűsítés miatti be-
zárása előtt még meg-
néztem a Bohéméletet, 
amit magamban végig is 
énekeltem. Meghatározó 
időszakvoltszámomraaz
OperaGyermekkarának,és
az Opera nagy családjának 
tagja lenni. Életre szóló
barátságok szövődtek,
számos kollégával ma is együtt dolgozom, 
ésapárévvelezelőtttartottjubileumiszó-
lókoncertemenazittenirégiszerepléseimről
készült, azóta digitalizált felvételek segítsé-
gével fel is elevenítettük ezeket a csodálatos 
éveket.”   

SZEPTEMBER, OKTÓBER, NOVEMBER

ŐSZI PROGRAMOK

opera.hu | facebook.com/Operahaz

ERKEL SZÍNHÁZ
R. Strauss: Salome

Lavrovszkij / Adam: Giselle
Vajnonen / Aszafjev: Párizs lángjai

Orff: Carmina Burana
Erkel: Bánk bán
Verdi: Requiem

Szörényi – Bródy: István, a király
Dózsa Imre 80 Balettgála
Eagling / Solymosi / Csajkovszkij: A diótörő

EIFFEL MŰHELYHÁZ
Bizet: Carmen

MIKLÓSA30+ koncert
Opera184 hangverseny

Mahler: VIII. szimfónia
Wojtyła: Az aranyműves boltja

Új(ra) lendületben (Ekman / Haydn / van Beethoven /  

Schubert: Cacti; Lukács / Glass: Örvény; León & Lightfoot / Prado / Dominguez / Lecuona /  
Barretto / Trio Los Panchos: Sad Case)

Beethoven: István király / Athén romjai
Gyöngyösi: A Mester és Margarita

Operakoktél (Mozart: A színigazgató; Menotti: A telefon)

Molière / Lully / Varga / Tarnóczi: Az úrhatnám polgár
Monteverdi – Máté: Poppea megkoronázása
Glass: Les Enfants Terribles (Veszedelmes éden)

Vajda: A képzelt beteg, avagy őfelsége komédiása
Kenessey: Az arany meg az asszony / Örkény – Tóth: Tóték

KON-TAKT(S) (McGregor / Talbot / White III: Chroma; Eyal / Behar / Lichtik: Bedroom Folk;  
Ekman / Karlsson / Satie / Brun: Episode 31)

IFJÚSÁGI PROGRAMOK
Ringató, Mesélő muzsika, (K)Eiffel Jancsi!, Erre varrj gombot!, KisHattyúk tava,

 Festéktüsszentő, Operencia, Operatúra Papagenóval, Hangszervarázs, OperaOvi,  
A Nagy Dia Nap, Csengő-bongó délután, János vitézke

GYERMEKKAR-RAJONGÓ

  Für Anikó I Fotó: Keleti Éva

 Tunyogi Bernadett



ÚJRANYÍLÓ 
JÁTÉK
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