
Előhang
A tálentumokról

Talán a legkedvesebb jézusi 
példázatom, amikor az Úr által 
adott értékek sorsáról beszél. 
A Megváltó csak néhány esetben 
mond szikrázón keményet, de ez 
az egyik, és elsőre nem is biztos, 
hogy értjük. A szolga, aki a rábízott 
tálentumot elásta, és azt imígyen 
megőrizve várta vissza urát, 
végül a hideg űrbe kerül, ahol 
sírás és fogak csikorgása hallik. 

Miért hozom szóba az ádvent hangulatához oly kevéssé illő példa-
beszédet? Mert minden ember megkapja a maga tálentumát, és 
azzal sáfárkodnia muszáj: tehetségét használnia kell. Mert valamire 
mindenkit különös tehetség kötelez: van, aki olyan színekkel 
látja és festi le a világot, mint senki más, és olyan is, aki úgy ápol 
a kórházban menthetetlen beteget, ahogy arra más képtelen - 
a Papagenóban pedig a művészetek tálentumsokszorozóit találjuk.

Például a kiskamasz Mozarttal, aki első hallásra megjegyezte 
Allegri tizenkét szólamú, még rövidebb verziókban is öt-hat 
perces művét a Sixtus-kápolnában, odahaza pedig lejegyezte 
(Müpa, november 28.: Adventi hangverseny, Tenebrae Kórus). 
Jó, ez még az ádvent novemberi kezdete, de azzal a művésszel 
és diákcsapatával már decemberben találkozhatnak, akinek 
az egész élete – szülővárosomban, Veszprémben – a tanítás-
ról, a művelésről, tehát a mások talentumának elősegítéséről 
szól. Remek szerzők ürügyén bontogatja szárnyát és tehet-
ségét sok fi atal Kováts Péter keze alatt. (Zeneakadémia, de-
cember 7.: Az Egyetem kamarazenekarának hangversenye.)

Végére hagytam az Operát: ahol Giacomo Puccini tehetsége 
kibomlik kiadója és közönsége előtt: az Edgar című tragédia 
kemény, harsány, magával ragadó zene, tornádónyi érzelemmel. 
Magyarországon ez a produkció tette először színpadra a mű-
vet, amely az Opera vadonatúj Eiff el Műhelyházában látható, 
és más fontos és kiváló művészek mellett egyik büszkeségünk, 
Balga Gabriella gyermekágy utáni visszatérése a társulatba. 
(Opera Eiff el Műhelyháza, december 5-től: Puccini: Edgar.)

Meghitt és tehetségek ámulatával teli ádventet mindenkinek!!

Ókovács Szilveszter

a Magyar Állami Operaház főigazgatója

A magazin megjelenését 2021-ben támogatja:

 Színház 6.

 Gyerek 20.

 Koncert 22

 Papagenda 36.

 Kiállítás 38

 Helyszínek 42.

 Könyv 66

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: 
Papageno Consulting Kft . 
– Zsoldos Dávid
Lapmenedzser: Balázs Jenő
Főszerkesztő: Rajkó Anna
Felelős szerkesztő: Kertész Anna
Korrektúra: Szemők Ildikó
Nyomdai előkészítés: JarlDesign.
Közreműködők: 
Antal-Bartalis Krisztina, 
Bazylák Judit, Borbély Zsuzsa, 
Cséplő Andrea, Papp Tímea, 
Rácz Ráchel, Szabó László, 
Szemők Ildikó, Tuska Borbála,
Ur Máté
A címlapon Nánási Henrik látható, 
a fotót J Henry Fair készítette.
Nyomdai munkák: 
EDS Zrínyi Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető:
Vágó Attila vezérigazgató
ISSN 2498-9088
Hirdetésfelvétel: 
sales@papageno.hu
Szerkesztőség: 
magazin@papageno.hu
Terjesztés:
terjesztes@papageno.hu
Megjelenik: november 23-án.
A januári Papageno magazin 
lap zártájának időpontja: 
december 9., 
megjelenésének időpontja: 
december 21.
Az esetleges műsorváltozásokért, 
valamint az újságban megjelenő hirdetések 
tartalmáért és a képek jogtisztaságáért 
a kiadó nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen 
szemlézi az
www.observer.hu

Keresse a Papageno magazint a Libri-üzletekben!
fo

tó
: E

m
m

er
 L

ás
zl

ó
NYITÁNY

www.papageno.hu     3 



ferfikar_berlet_145x210_papageno.indd   1ferfikar_berlet_145x210_papageno.indd   1 2021. 11. 18.   14:092021. 11. 18.   14:09



filharmonikusok.hu
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karácsonyi hangverseny
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