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Apám most is velem 
vAn A színpAdon…                   

– Óbudai muzsikuscsaládban nőttél fel, s úgy 
tudjuk, percre egyidős vagy a Magyar Rádió 
évtizedeket átívelő komolyzenei adássoroza-
tával, a Ki nyer ma? – Játék és muzsikával. 
Édesapáddal már tízévesen jelen voltál a ju-
bileumi adáson, és fiatal művészként később 
is visszavártak a játék mikrofonjához. De az 
operaénekesi pályádnak milyen gyermekkori 
gyökerei vannak? 

– Talán ötéves voltam, amikor édesapámat 
elkísértem a Pillangókisasszony egyik elő-
adására, melyben ő a Puccini-opera Pinkerton 
szerepét alakította. Szünetben bevitt engem 
az óriási színpadra, a hatalmas díszletek közé, 
ahol nyüzsgés, készülődés folyt a következő 
felvonás előtt. Ott csapott meg a színház le-
vegője, izgalma, az ünnepi fények öröme, s 
hirtelen azt gondoltam: én is énekes akarok 
lenni. Apámtól sokat tanultam később, ő rop-
pant igényes volt, s nagy szeretettel, de mindig 
a legjobbat megkövetelve állt mögöttem. Most 
is úgy érzem, és ez igen inspirál, hogy apám 
velem van a színpadon. Megható számomra, 
hogy a Don Giovanniban, A varázsfuvolában, 
a Bohéméletben, vagy A denevérben, melyek-

Beszélgetés Korondi Anna operaénekessel

ben őt egykor láttam, évtizedekkel később én 
is énekeltem. Gyakran elkísértem őt az Ope-
rába, a Zeneakadémiára, és a templomokba 
is, ahol sokszor énekelt az ünnepi szentmisék 
közreműködőjeként. Édesanyám is hatott rám, 
ő hegedűművészként, tanárként működött. 
Teréz húgom is hivatásos zenész, a glasgowi 
színházban hegedül. Kisgyerekként a Mókus 
utcai zenei általános iskolába jártam, a Szi-
lágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségiztem, 
ezt követte két év a Konziban. Bécsben is éltek 
muzsikus rokonaink, így merült fel a gondolat, 
hogy ott folytassam az énekesi felkészülést. 
Kitűnő mesterekre, professzorokra találtam, 
Margarethe Bence, majd a zongoristaként ne-
ves David Lutz, aki Lucia Poppnak és Thomas 
Hampsonnak volt a partnere. Sok rangos sze-
replésre vitt el engem, most látom már, hogy 
milyen sokat köszönhetek neki. A kitüntetéses 
diplomával azonnal Berlinbe kerültem, tagja 
lettem a Komische Opernek. 

– Az első fontos szerepekről kérdezlek, 
amelyek megalapozták igen sikeres színpadi 
életutadat?  

– A zene minden szépsége és mélysége 
megnyílott előttem az igen aprólékos, fegyel-
mezett és figyelmes munkában. Ahogy az 
ember a hangjával bánik, ahogy megformál-
ja a dallamokat, ahogy lélegzik, mozdul, ez 
mind tudatos munkában válik igazzá, nemessé. 
Mozart-operákban jelenhettem ott meg, A va-
rázsfuvolában, a Don Giovanniban és a Figa-
ro házasságában. Első szerepem Berlinben 
Zerlina volt, s következett minden fontosabb 
lírai Mozart-szerep. A főiskolán engem főleg 
az oratórium műfajára tanítottak, de ösztönö-
sen mindent meg tudtam csinálni a színpadi 
szerepek megformálásában is, amit csak kértek 
tőlem. Mégis azt, hogy miképpen lépjek be a 
színpadra, hogyan mozduljak, hogy a figura 
lelki rezdüléseit zenében és színpadi játékban 
érzékeltetni tudjam, a Komische Oper főren-
dezőjétől tanultam, Harry Kupfertől, aki foly-
tatója volt annak a rendezői hagyománynak, 
iskolának, amelyet apa és fia, Walter és Johan-
nes Felsenstein teremtett meg ebben a lassan 
százharminc éves intézményben. Ez a minden 
részletet kiérlelő, sokrétű, alapos munka ma 

Simon Erika

Édesapja, Korondi György korának neves tenoristája volt, az ő és hegedűművész édesanyja hatására választotta 
az énekművészi pályát. Korondi Anna a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolából került Bécsbe, 
az ottani nagy múltú konzervatóriumba. Diplomáját 1993-ban szerezte meg. A berlini Komische Oper tagja lett, 

majd opera-, oratórium- és dalénekesként szerepelt Bonnban, Salzburgban, Bayreuthban, Európa nagy színházaiban 
és szerte a világon. Évek óta professzora a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskolának. 

Mozart: 
Figaro 
házassága

Richard Strauss: 
Rózsalovag
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Hic et nunc
már nem jellemzi a zenei intézményeket, ope-
raházakat. A fiatalokat bedobják a mélyvízbe, 
ők is gyors sikerre törekednek. Tanárként én 
azonban szoktatom őket ehhez az elmúlt idők 
nagyjaitól tanult munkára. A pálya iránt nagy 
az érdeklődés, a főiskolára egy-egy évben há-
romszázan is jelentkeznek, s felveszünk vagy 
tíz növendéket. Mikor úgy döntöttem, hogy 
a következő években inkább tanítani fogok, 
ötvenévesen ez már talán indokolt lehet, ak-
kor koncertet kellett adnom, próba-tanítást 
végeznem, erre a professzori állásra is sokan 
jelentkeztek. Szeretek tanítani. 

– A Salzburgi Ünnepi Játékokon, a bayreuthi 
Wagner-fesztiválon, Münchentől Nápolyig jelen 
lenni nagy produkciókban megterhelő feladat 
lehetett. Énekeltél Fischer Ádám vezényletével 
a budapesti Wagner-napok műsorában is. Kik 
voltak azok a karmesterek, akikre pályád során 
a legszívesebben gondolsz vissza? 

– Igazi öröm volt együtt muzsikálni Fischer 
Ádámmal a Parsifal Viráglány szerepében 
otthon és Bayreuthban a Ring Woglinde ala-
kításával, valamint más karmesterekkel is: 
mint például Pierre Boulez, Helmut Rilling, 
Nicolaus Harnoncourt és Zubin Mehta, akivel 
Münchenben dolgozhattam együtt, a Bernar-
da Alba háza című García Lorca-dráma nyo-
mán született, kortárs opera bemutatóján.  A 
szerző korunk egyik kiváló mestere: Aribert 
Reimann. A darab roppant drámai, megren-
dítő, de szinte nyomasztó is, voltak, akik 
otthagyták az előadást. Egészében azonban 
mély élményt keltett a hallgatóságban. Ezek 
az előadások, rendezések boldoggá tettek. Én 
a bécsi konzervatóriumi években énekeltem 
az ORF énekkarában, és huszonhárom évesen 
felléphettem a Musikvereinben, Erwin Ortner 
karmester támogatásával. Sok modern, kortárs 
darabot ismertem meg s úgy érzem, a mai mu-
zsikus számára nem lehet közömbös napjaink 
zenéje. Pedagógiai tevékenységemben jelen 
van a kortárs zene megismertetése, oktatása. 
Annak idején otthon, az Óbudai Társaskörben 
is énekeltem kortárs zeneszerző műveit, igen 
becsültem Kósa György munkásságát. Május-
ban is lesz ott Kósa-hangversenyünk. Óbudai 
emlékem többek közt az a duettest, amelyet a 
társaskörben Hamari Júliával adtunk.

– Gazdag a repertoárod: operák, oratórium-
szerepek, dalok. Richard Strauss Rózsalovagjá-
tól, Haydn A teremtés oratóriumától kezdve az 
A víg özvegy operettig rengeteg szép feladatot 
vállalhattál. Sok élményt adtál hangoddal, 
előadásoddal a közönségnek, tapasztalatokat 
útravalóképpen tanítványaidnak. Mit adott ne-
ked ez a pálya, hivatás? Berlinben élsz, jártad 
a világot…  

– Sok boldogságot adott és sok lemondásra 
kényszerített. Ritkán találkozhatom a csalá-
dommal. Apám jövőre lenne nyolcvanöt éves. 
Szeretnék róla egy könyvet írni emlékeim rög-
zítésével, hiszen az ő pályáját, hivatástudatát 
örököltem, s ennek sokat köszönhetek. 

Lehetne így kezdeni: irodalom. Vannak, 
akik olvassák, őket úgy hívják, hogy 
olvasók. Egyik könyvet a másik után. 

Nincsenek sokan.  Aztán vannak, akik ku-
tatják, rendszerezik, osztályozzák. véle-
ményezik. Ezeket úgy hívják, irodalomtu-
dósok, irodalomtörténészek. Nagy, barna 
papundeklidobozokat vesznek elő, felcím-
kézik őket és sorrendbe rakják. Vannak do-
bozok, amelyeket nagy becsben tartanak, és 
vannak olyan dobozok, amelyekre a felcím-
kézés után már nem sok ügyet vetnek. Ilyen 
dobozból nincsen sok. Tulajdonképpen csak 
egy van. Ennek az áll a címkéjén: „Szóra-
koztató irodalom”.

Lehetne így is kezdeni: léteznek jelzők, 
amelyeknek van ellenpárjuk, és léteznek jel-
zők, amelyeknek nincsen. Milyen színű az 
íróasztalom? Barna. Lehetne zöld, lehetne 
kék, lehetne fehér. De ezek nem ellentétei 
a mostaninak, csak mások.  Nem lennének 
nagyobbak, nem lennének jobbak, csak más 
színűek. Mások. Hanem annak a jelzőnek, 
hogy szórakoztató, annak van ellenpárja: 
az unalmas. Vannak olvasók is, és vannak 
irodalomtudósok is, akik ebből az egysze-
rű, értéksemleges ellentétpárból értékelik, 
úgynevezett aszimmetrikus ellenfogalmakat 
(R. Koselleck) kreálnak. Minél szórakozta-
tóbb, annál jobb, és minél unalmasabb, annál 
rosszabb. Vagy fordítva: minél unalmasabb, 
annál értékesebb, annál mélyebb, és minél 
szórakoztatóbb, annál silányabb és felszíne-
sebb. (Pszichológusoknak, pszichiátereknek 
kellene értekezniük arról, milyen élettani ha-
tása van az unalomnak és az unalmasságnak. 
Van-e pozitív hatása is?)  

De vegyük komolyan a dolgot, és kezd-
jük másképpen. Vegyük elő a Világirodal-
mi lexikon tizenegyedik kötetét, sváb-Szy 
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1992.), és ke-
ressük meg a Szórakoztató irodalom címszót 
(674–678.old.). Szerdahelyi István, Kemény 
István, Kovács Endre és Voigt Vilmos írták. 
A modern nemzetközi szakirodalmat M. 
Thalmann Der Trivialroman című, 1923-
ban megjelent munkájától Ariès–G. Duby  
Histoire dela vie privée  című, 1987-ben 
megjelent ötkötetes munkájáig követik 
nyomon. Ebben a lexikoncímszavak szo-
kásos terjedelméhez képest hosszú cím-
szóban Kemény István többek között Ernst 
Fischert idézi, aki szerint „a szórakoztató 
és igényes művészet között nincs világos, 
állandó határ”. Kovács Endre azt írja, hogy 
Lukács György „a detektívregény műfaját 
mindenestül »az imperialista kor szépirodal-
mi felépítményébe« helyezte”. Szerdahelyi 
István aztán a kései Lukács-mű, Az esztéti-
kum sajátossága alapján Ernst Fischerhez 
hasonló véleményre jut, és leszögezi, hogy 
„a szórakoztató irodalom a művészet más 
formáival egyenértékű”. Ennél, azt hiszem, 
általánosságban nem is lehet mást mondani. 
A jó és rossz esztétikai határa nem a szó-
rakoztató és „komoly” (nem szórakoztató) 
irodalom között húzódik, hanem bennük és 
belül van. Közhelyesen fogalmazva: van jó 
krimi és van rossz krimi, van jó lélektani 
regény és van rossz lélektani regény, és így 
tovább. 

Én detektívregényt hosszú évtizedek óta 
nem olvastam, egyet sem, irodalomtörté-
nészként munkaidőm egészét a „komoly” 

irodalom-e a krimi?
AvAgy krimi Az irodALombAn?

Ugyan miért ne játszhatnánk el ezekkel a kérdésekkel? 
Akár szellemes iróniával, humort sem nélkülözve, akár a műfaj történetét, 
lélektani hatásait szemlélve. Vagy éppenséggel – fáradságot nem kímélve 
– valós funkcióját elemezve, helyét keresve. Ki-ki szándéka, vérmérséklete 

szerint. Elsőként Kenyeres Zoltán irodalomtörténészt kerestem meg 
ez ügyben, aki a kérdésben rejlő sziporkák lehetőségével bőségesen élve 

írta meg véleményét.  Császtvay Tünde művelődéstörténészt pedig 
arra kértem, hogy a következő számunkba írja meg és küldje el tűnődéseit, 

értékelő gondolatait ebben a témában. (A szerk.)

kenyeres zoLtán

detektívia  
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irodalom foglalja el. Aztán este, fáradtan, 
ha más nincs, leülünk feleségemmel a tele-
vízió elé, és a szörnyű politikai hírek és még 
szörnyűbb politikai kommentárok után leg-
szívesebben egy krimit nézünk meg. Nemrég 
éppen egy Columbót láttunk. Századik is-
métlés. És századik remekmű. Mert tökéletes 
rendezői munka, az egymondatos szereplőé 
is tökéletes színészi alakítás. És hát Peter 
Falk! Utoljára talán Chaplin tudott ilyen fi-
gurát teremteni. (Nemhiába van szobra már 
Pesten is, a Kiselbach Galéria szomszédsá-
gában. Rippl-Rónay, Vasary, Bernáth Aurél 
– és Peter Falk. Ez így van rendjén) 

A két főszereplő: A. és B.  (már elfelejtet-
tem a nevüket). A, egy ellenszenves, puha, 
kövér milliomos, B. egy jóképű, csinos, ki-
sportolt, kék szemű, remekül öltözködő, Ja-
guárból szuper Volvóba átszálló másik mil-
liomos. A puhány kövér A. le akarja leplezni 
az acélos izomzatú szívtipró, ám korrupt 
milliódolláros B. csalásait, amelyekkel meg-
károsította. B. erre elhatározza, hogy megöli 
A.-t, és ezt meg is teszi. Nemcsak szívtipró, 
nemcsak milliárdos, hanem (nem tudom, 
hány IQ-s) eszes és okos fiú. Hidegvérrel, 
tökéletesen, kinyomozhatatlanul terveli ki a 
gyilkosságot. Mindenre, a legkisebb részlet-
re is odafigyel, minden látható és láthatatlan 
nyomot eltűntet. Na, de jön kopott autójával, 
kopott ballonkabátjában a kis, jelentéktelen 
külsejű Columbo szivarvéggel a szájában, 
tétován, ügyetlenül, és nyomozásba kezd. 
Botladozik, keresi a ceruzáját, nem találja a 
noteszét, elalszik az álmosságtól, homloká-
hoz kap, elfelejtett valamit, visszafordul… 

A detektívtörténetek legtöbbjében együtt 
nyomozunk a detektívvel, mi sem tudjuk, mi 
történt, hogyan történt, ki csinálta, de az ese-
mények végére minden kiderül.  A Columbo-
történetek fordítva működnek, itt a bűntény 
a szemünk előtt játszódik le, tehát mire Peter 
Falk kikecmereg ütött-kopott kocsijából, mi 
már mindennel tisztában vagyunk: hárman 
vagyunk, akik mindent tudnak, a gyilkos 
és mi ketten a feleségemmel, akik nézzük 
a filmet. Mi láttuk a gyilkosságot, láttuk a 
nyomok eltüntetését, és most azt figyeljük, 
hol fog gyanút a nyomozó, aztán hogyan 
jut el lépésről lépésre a bizonyosságig, és 

hogyan tudja rábizonyítani a tettesre a tettet. 
Nemcsak a tettes eszén jár túl, hanem a mi 
eszünkön is túljár, hiszen mindent láttunk, 
mi is észrevehettük volna azt a végső bizo-
nyítékot (mondjuk, a sorozatnak ebben az 
epizódjában a fordítva bekötött masnit az 
áldozat tornacipőjén), de nem vettük észre. 
Mindent láttunk, de alulmaradunk az értelmi 
összefüggések megteremtésében.

A megfigyelés és észrevevés mint percep-
ció és a bizonyítás mint logika: ez a vezető 
eleme a jó detektívtörténetnek. És persze 
vannak közbeiktatott késleltető epizódok, 
ezek kerekítik ki a ritmust, mint a zenében 
a kis szünetek. A késleltetések legtöbbje a 
humor és komédia elemét hozza be a logikai 
feszültség végig jelen lévő közegébe. Logikai 
feszültség? Igen, van ilyen. Logikai feszült-
ségnek lehet nevezni azt a fajta feszültséget, 
amely abból keletkezik, hogy a műalkotásban 
való olvasói-nézői  „bennelét” (régi szóval: 
átélés)  azon a figyelmen alapul, hogy nem 
vét-e el Columbo egy (a bűnöző által) logi-
kusan kidolgozott láncszemet. Logikai fe-
szültség, amikor feszülten figyeljük a nyo-
mozó logikus észjárását. Mert – és nem csak 
a Columbo-sorozatban – a (nevezzem így) 
detektívia nem a lélektanon, nem a társadal-
mi háttéren, nem ideológiai összefüggéseken 
épül fel (ezek lehetnek színesítő, vagy éppen 
komorító elemek), a detektívia az értelem és 
a színtiszta logika műfaja. A logika nem a 
művészetek körében él, a logika a filozófi-
ai tudományok felügyelete alá tartozik. És 
kinek jutna eszébe, hogy egy költeményen, 
egy tájfestményen vagy egy halk szonátán 
az arisztotelészi és a legújabb kori filozófiák 
logikai rendjét kérje számon? És mégis be-
szélhetünk egy logikai levezetés szépségéről, 
akárcsak a matematika szépségéről, amely-
ről sokat írtak már. A jó detektívtörténet, a 
jó detektívia logikai tisztasága mint értelmi 
minőség már érintkezésbe kerül az esztétikai 
minőségekkel, sőt, néha átfordul az igazi, az 
esztétikai értéket teremtő művészetbe.    

Vegyük csak szépen elő azt az elhanyagolt 
papundeklidobozt, amelynek címkéjére azt 
van felírva, hogy „Szórakoztató irodalom”! 
Vegyük elő, és nézzük át sznob előítéletek és 
tudóskodó fenntartások nélkül!  

Réfi János
Sirató
Tarbay Ede és Faludy György emlékének

Két mesterem volt. Egyik sem él.
Létünk láb alatt lengő kötél.
Talán még most is fognák kezem – 
Egyedül megyek! Ellenkezem.

Ezüst hajuk már maga a Tél.
Megyek előre – leng a kötél.
Olykor megérint szavuk. Hagyom.
Hiányuk lüktet, sajog nagyon.

Marad utánuk cipő, kabát.
Járják a csillagos éjszakát,
a sár nélküli tiszta utat.
Árnnyá porítják alakjukat.

Még itt vagyok, még megyek tovább,
a léten egyensúlyozva át.
Egyszer lehullok – őszi levél…
Volt két mesterem. Egyik sem él.

                                        2019.11.19.

TóTh ERzsébET
a mai angyalok

Mennyi ölelés úszik, röpül a levegőben!
Mennyi ölellek, ölelések, sok-sok ölelés kószál,
míg odaér a címzetthez!
Bárki állítson mást, angyalok viszik a sok ölelést.
Némelyik sokáig ül egy felhőben,
aztán újra indul, hátha rátalál arra, aki várja,
és elkapja azt is, aki nem.
Túl az öleléseken, mennyi puszi,
sőt csók! Ezeket most hagyjuk.
Mennyi angyal kellene, hogy minden ölelés célhoz érjen!
Százmillió-kétszázezer sem lenne elég…
Miket beszélek!
Hiszen az angyalok megszámlálhatatlanok!
Vagy talán a mai angyaloknak már
gyártási számuk is van?
Ez nem lehet, ugye?
Az angyalokat nem lehet elrontani.
Az ósdi, meghitt, kézzel írt leveleken kívül,
melyeknek csillaga állítólag már leáldozóban,
e-mail, sms, újabb és újabb módszereik vannak.
Mennyi gépi mosoly! Meg virtuális, meg digitális.
Várják őket a digi-dagi lányok, a vékonykák,
a virtiglik, a szinglik, a vagányok meg a vargányák.
Az angyalok meg röpülnek, 
viszik az öleléseket, bízhatnak bennük. 
Még a szmog, a szálló por sem árthat nekik.
Az ilyesmi csak embernek árthat.
De ha sok ölelés jut el hozzájuk,
akkor védettebbé lesznek.

Peter Falk Columbo 
hadnagy szerepében
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TóTh ErzsébET
A mAi AngyAlok

Mennyi ölelés úszik, röpül a levegőben!
Mennyi ölellek, ölelések, sok-sok ölelés kószál,
míg odaér a címzetthez!
Bárki állítson mást, angyalok viszik a sok ölelést.
Némelyik sokáig ül egy felhőben,
aztán újra indul, hátha rátalál arra, aki várja,
és elkapja azt is, aki nem.
Túl az öleléseken, mennyi puszi,
sőt csók! Ezeket most hagyjuk.
Mennyi angyal kellene, hogy minden ölelés célhoz érjen!
Százmillió-kétszázezer sem lenne elég…
Miket beszélek!
Hiszen az angyalok megszámlálhatatlanok!
Vagy talán a mai angyaloknak már
gyártási számuk is van?
Ez nem lehet, ugye?
Az angyalokat nem lehet elrontani.
Az ósdi, meghitt, kézzel írt leveleken kívül,
melyeknek csillaga állítólag már leáldozóban,
e-mail, sms, újabb és újabb módszereik vannak.
Mennyi gépi mosoly! Meg virtuális, meg digitális.
Várják őket a digi-dagi lányok, a vékonykák,
a virtiglik, a szinglik, a vagányok meg a vargányák.
Az angyalok meg röpülnek, 
viszik az öleléseket, bízhatnak bennük. 
Még a szmog, a szálló por sem árthat nekik.
Az ilyesmi csak embernek árthat.
De ha sok ölelés jut el hozzájuk,
akkor védettebbé lesznek.
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