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ZENEKAR FIATAL KARMESTEREK

A pálca fiatal mesterei

Az Opera nem csak azoknak a karmestereknek biztosít teret, akik 
már évtizedek óta magas színvonalat képviselnek, hanem azoknak az 
i!abb dirigenseknek is, akikben ott az ígéret, a 
tehetség és az ambíció. Közülük szólítottuk meg 
Dobszay Pétert, Hámori Mátét és Török Leventét.

šÐĊÐ�ÅÐåďæÌ®Į®īȘ� ȴ�Ċ�Ðæř� īÑĴÐæș� āðāÐĴ�
ðăřÐĊ�ĮšÐĉĨďĊĴÅĐă�ÅðšĴďĮĊ�ÐăŒÐĮšòĴÐĴĴļĊāȘ�
�ɁĴĘÅÅðÐā�åÐăÑ�ȯ�ĮšÐīÐĊÆĮÑīÐ�ĉÑæ�ĉðĊÌðæ�ðæÐĊ�
ĮďāĊ�ŒĊĊā�ȯ�ďăřĊ�ÐăĢÌ®Įďāāă�āÐăă�åďī-
dulnunk, amelyek nem csupán kiállják a mai 
āďī�āļăĮĢĮÑæÐā�åÐăÑ�Ĵ®ĉĮšĴďĴĴ�ĨÐīåÐāÆðďĊðš-
musának próbáját, hanem többletértékként 
tudatosak, kikerülhetetlenül személyesek és 
ĮšÐĊŒÐÌÑăřÐĮÐĊ�ðĊĴÐĊšòŒÐā�ðĮȘȶ

>®ĉďīð�T®ĴÑ� ðĮ�Įďā�ĴĨĮšĴăĴďĴ�æřņþĴĘĴĴ�
ĉ®ī��ťĴăďāĊā�ĮšĐăĐ�ÐăĢÌ®Įďāāă�āĨ-
csolatban, hiszen a tavaszi ZĨÐīNăĊÌon 
a Háry JánosĴ�ŒÐšÑĊřÐăĴÐș�ǡǟǡǟȭÅĊ�ĨÐÌðæ�
a wšĘāĴÐĴÑĮ��ĮšÐī®þÅĐă�Æòĉņ�TďšīĴȭďĨķĮšĴ�
åďŪ�Ìðīðæ®ăĊðȘ��æř�ĴĨĮšĴăþș�ĉ®Į�ìĊæķ-
ăĴ�ŒĊ�Ðæř�ÐăĢÌ®ĮĊāș�ì��NăĊÌ�īÑĮšÐ�
Œæř� ÑĨĨ� æřÐīÐāÐā� ĴĘăĴðā� ÅÐ� � ĮšòĊì®šĴș�
ahogy a�>ĐåÐìÑīāÐ�ÑĮ��Ǧ�ĴĘīĨÐ�ÐĮÐĴÑÅÐĊ�ðĮȘ�
�š�ðåþȘ�>īĊæďšĐȯNďÆĮ®āȭĉņŒÐĴ�ĮšðĊĴÑĊ�ðī®-
ĊřòĴďĴĴ�ĉ®īș�ÑĮ�þĘŒĢīÐ�ĮÐĉ�ĉīÌ�āð��ĊĨ-
Ĵ®ī®ÅĐăȘ�ȴ'š��āďīďĮšĴ®ăř�åīðĮĮ�ăÐŒÐæĢĴ�ìďšș�ÑĮ�
jó látni, ahogy reagálnak, rezonálnak erre a 
ĉņåþīȘ�>�šÐĊÐðăÐæ�ĉÑæ�ĊÐĉ�ðĮ�ďăřĊ�Ĵ®þÑ-
āďšďĴĴāș��ĮšòĊĨÌ�ÑĮ��ĮšòĊĨÌð�ÆĮÐăÐāĉÑĊř�
ÅÐĮšðĨĨĊĴþ�ĢāÐĴș�òæř�ŒĊ�ī®�ÐĮÑăřș�ìďæř��
ìĊæďā�ðĮ�ķĴĴ�Ĵă®ăĊā��ĮšòŒļāìĘšȘ��š�ďĨÐī�
š�Ðæřðā�ăÐŪďÅÅ�ĸĴþ�ĊĊāș�ìďæř��ťĴăďā�
ĉÐæðĮĉÐīāÐÌþÐĊÐā��šÐĊÑŒÐăȘ���þĐ�ĮšòĊì®šð�
ÐăĢÌ®Į� ÑĨĨÐĊ� īīĐă� ðĮĉÐīĮšðā�ĉÐæș� ìďæř�
ì� ĊðĊÆĮ� ðĮ� ÐăĢåÐăĴÐŒÑĮÐ� Œæř� āļăĘĊĘĮÐÅÅ�
ÐăĢšÐĴÐĮ�ĴķÌ®Įș��ĊÑšĢ�ĉÑæðĮ�ďĴĴìďĊďĮĊ�
érzi magát a darabban: az a benyomása, 
hogy ami történik, az nem is történhetne 
ĉ®ĮāÑĨĨȘ� UæřďĊ� Įďā� ÐĉÅÐī� Ìďăæďšðā� š�
Operában minden nap azért, hogy ez ennyire 
ÐæřĮšÐīņĊÐā�ĴņĊþĘĊȘȶ

�� ťĴă� ĉņŒÑĮš� 9īĊÆð�ďīĮš®æÅĊș� ZăĮšȭ
ďīĮš®æÅĊș��ĮÐì�ďīĮš®æÅĊ�ÑĮ�tďĉ®Ċð®�ÅĊ�ðĮ�
koncer tezett, és olyan énekesekkel dolgozott 
ÐæřļĴĴș�ĉðĊĴ�NďĉăĐĮð�AăÌðāĐ�Œæř�tďĮĴ��ĊÌīÐȘ�
�š�'īāÐă�wšòĊì®šÅĊ�ǡǟǠǢ�ĉ®þķĮ®ÅĊ�ÌÐÅļĴ®ăĴ�

lethessen meg, átgondolt, közös esztétikára, 
ÅðšĴďĮ�òšăÑĮīÐ�ÑĮ�ĴÐīÐĉĴĢ�Å®ĴďīĮ®æī�ŒĊ�Įšļā-
sége a darab minden alkotójának” – nyilatkoz-
Ĵ�ăĨķĊāĊāȘ�'šĴ��åďăřĉĴďĴ�ĉÐæāĘĊĊřòĴð�
majd, hogy a muzsikus már kétszer vezényel-
te az Opera Zenekart koncerten, és egyszer 
�ǡǟǠǦȭÐĮ�UÐĉšÐĴāĘšð�NīĉÐĮĴÐīŒÐīĮÐĊřÐĊȘ�
„Ez az együttes a legkiválóbb zenekarok kö-
šĘĴĴ�ŒĊș�āðāāÐă�ÑĊ�ÌďăæďšĴĉȘ�(ăĉÑĊř�ŒďăĴ�
velük zenélni” – árulta el a karmester, aki 
ďăřĊ�ĊÐŒÐĮ�ÑĊÐāÐĮÐāāÐă�ðĮ�ÐæřļĴĴĉņāĘÌĘĴĴ�
ĉ®īș�ĉðĊĴ�NďăďĊðĴĮ�Nă®īș�TÐă®Ĵì��ĊÌīÐș�qðĴĴð�
NĴăðĊș��ĮÐī�NīðĮšĴð®Ċș�ŒăĉðĊĴ�īÑĮšĴ�ŒÐĴĴ�
'ĘĴŒĘĮ�qÑĴÐī� āīĉÐĮĴÐīāķīšķĮ®Ċ� ðĮȘ� �Ðăļā�
āĨÆĮďăĴÅĊ� Įš®ĉďĮ� šÐĊÐð� ÐĉăÑāÐĴ� ĢīðšȚ�
ȴ�š�ÑĊ�ĉÐæāĘšÐăòĴÑĮÐĉÅÐĊ�ĉðĊÌÐĊ�Œďā®ăðĮ�
ĉņåþ�ÐĮÐĴÑÅÐĊ� åďĊĴďĮ�āīĉÐĮĴÐīð�ÐīÑĊř��
rugalmasság, amely, ha jól megnézzük, döb-
benetesen beszédes kifejezés: nem a saját 
elképzelés könnyed feladását jelenti, mint 
sokan gondolják, hanem bár benne foglaltatik 
�ĉ®Įďā�ĮšÐĉĨďĊĴþðĊā�ťæřÐăÐĉÅÐ�ŒÑĴÐăÑīÐ�
ŒăĐ�āÑĨÐĮĮÑæș�ăÑĊřÐæð�ÐăÐĉÐ��ÅÐĊĮĢ�ĉÐæȭ
æřĢšĢÌÑĮ�ĉÐăăÐĴĴð�āðĴīĴ®Į�ðĮȝ���åÐăĮďīďăĴ�Ċæř-
ĮšÐīņ�ĉņŒÑĮšÐā�ÐĮÐĴÑÅÐĊ��šÐĊÐð�ĘĮšĴĘĊÐðĊā�
rokonsága miatt gyakorlatilag szükségem 
ĮÐĉ�ŒďăĴ�ÐīīÐ��īķæăĉĮĮ®æīȘ�'ĘĴŒĘĮ�qÑĴÐī�
āīĉÐĮĴÐīāķīšķĮ�ĨÐÌðæ�ÐæřåÐăĢă�ĉÐæĉķĴĴ-
ta a vezényléstechnika letisztultságának fon-
ĴďĮĮ®æ®Ĵș�ĉ®ĮīÑĮšĴ�ĊæřĮšÐīņÐĊ�āðĊřðĴďĴĴ��
åļăÐĉÐĴ��ìĊæĮšòĊÐā�ÑĮ�� ăÐæĨīĐÅÅ�šÐĊÐð�
æÐĮšĴķĮďā�īÑĮšăÐĴæšÌæ�ĉÐæťæřÐăÑĮÑīÐȘȶ

#ďÅĮšř�qÑĴÐīĴ��ĉņåþð�ĮďāĮšòĊņĮÑæ�þÐăăÐĉšðȚ�
Ðæřì®šðș�āďīĴ®īĮ�ÑĮ�ĮšðĉåďĊðāķĮ�ĉņŒÐāș�ďĨÐ-
rák, musical, operett is része a repertoárjá-
ĊāȘ��æř�ă®Ĵþș�ìďæř��Œðă®æ�ĉņāĘÌÑĮÐ�ȯ�ÐšÐĊ�
ÅÐăļă�åĢăÐæ��īďĮĮšķă�ìĮšĊ®ăĴ�ÌðæðĴăðš®ÆðĐ�ÑĮ�
annak következményei – ma olyan mentális 
īÐŦÐŘÐāÐĴș�ĮšÐăăÐĉð�īðĴĉķĮĴ�ÑĮ�ťæřÐăĉð�ĉÐ-
chanizmusokat ültet el az emberek egy tekin-
télyes részébe, amelyek, ha elhatalmasodnak, 
ĮšðĊĴÐ�ăāăĉĴăĊĊ®�ĴÐĮšðā�ĢāÐĴ��āăĮĮšðāķĮ�

wšÐīšĢȚ�9ðăðĨ��ðāĴĐīð
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#ďÅĮšř�qÑĴÐī��#ďì®Ċř�ķĴÆð�¢ĮðĊæĐæ�ÑĮ�
�:šÌæīÑĴð�wšÐĊĴ��Ċæřăďā�}ÐĉĨăďĉ�ÐăĮĢ�
orgonistája, továbbá a kortárs zene elkötele-
šÐĴĴþÐș�āð�þĘŒĢ�ĴŒĮĮšă��š�īĊřĉņŒÐĮ�ÅďăĴþ 
Æòĉņ�ĨīĐšð�ďīĴĐīðķĉ�ÅÐĉķĴĴĐþ®Ĵ�åďŪ�ŒÐšÑ-
ĊřÐăĊðȘ�ȴ'š�Ðæř�ĨīĐšð�ÌīÅș�ĉÐăřĊÐā��šÐĊÐð�
Œðă®æ®Ĵ�ĉďĮĴ�NīšřĮšĴďå�qÐĊÌÐīÐÆāð�ĉņŒÐðÅĢă�

āÐăă�ĉÐæăāďĴĊķĊāȘ�'š�ĊÐĉ�āðĮ�āðìòŒ®Įș�ĉÐīĴ�
Ðæř�ďĨÐī®ìďš�āÑĨÐĮĴ�ÐæřÑīĴÐăĉņÐĊ�ăāăĉš-
kodóbb helyzetbe kerül majd minden kiválasz-
Ĵ®Įī�āÐīļăĢ�šÐĊÐĉņș�ĉÐăřÐā�ĉðĊÌÐæřðāÐ�Ðæřș�
�Ìī®ĉ®ĴĐă�ĴÐăþÐĮÐĊ�åļææÐĴăÐĊș�ĘĊ®ăăĐ�ĉņŒÑĮšð�
ÐăāÑĨšÐăÑĮ� ĉÐĊĴÑĊ� ĮšļăÐĴÐĴĴȘ� �ììďšș� ìďæř�
ÐšÐĊ�ĉņŒÐā�āĘšĘĴĴ�Ðæř�ĸþåþĴ�āďìÑšðĐ�Įšļ-
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4 SZÜNET
UTÁN...

ÉV

a Hunyadi Lászlóval, majd ugyanazon 
ÑŒ�ĢĮšÑĊ��īðĴĴÐĊ�Lukrécia meggyaȭ
lázása�Æòĉņ�ďĨÐī®þ®Ċā�ĨīÐĉðÐīþÑĴ�
ŒÐšÑĊřÐăĴÐȘ� �šĐĴ� īÐĊÌĮšÐīÐĮÐĊ�
dirigál az intézményben, és ezzel 
Ĩ®īìķšĉďĮĊ�ĉņŒÑĮšÐĴð�ŒÐšÐĴĢþÐ�
ăÐĴĴ�š�[ÅķÌð�#ĊķÅð�¢ÐĊÐāīĊāȘ�
�� ĮšðĉåďĊðāķĮ�ĉņŒÐā�ÑĮ�š�ďĨÐī�
ĉņåþ�āĘšĘĴĴð�ăÐæĊæřďÅÅ�āļăĘĊÅ-
séget abban látja, hogy az utóbbinál 
ĴĘÅÅåÑăÐ�ťšðāð�ÑĮ�šÐĊÐð�ĮšðĊĴÐĴ� ðĮ�
ĘĮĮšÐ� āÐăă� ìĊæďăĊðȘ� ȴ�šɁ ďĨÐī� Ðă-
ĮĢĮďīÅĊ�ĮšòĊĨÌð�ĉņåþș�ÑĮ�ĉņāĘ-
dési rendje is eltér a megszokottól, 
jómagam is sokszor próba nélkül 
ķæīďĴĴĉ�ÅÐ�ÐæřȭÐæř�ĨīďÌķāÆðĐÅȘ�
'š� ĊÐĉ� āĘĊĊřņș� ÌÐ� ÑĊ� ĮšÐīÐĴÐĉș�
ĉÐīĴ�ĉÐæŒĊ��ăÐìÐĴĢĮÑæ�š�ðĉĨīď-
Œðš®ă®ĮīȘ�>ďšš®ĴÐĮšÐĉș�Ðæř�ďĨÐī-
ÐăĢÌ®Į�ÐĮÐĴÑÅÐĊș�ì�āīĊ®Ċā�ĮÐ�
tudnánk bepróbálni minden egyes 
apró részletet” – mondja a karmes-

ĴÐīȘ��æř�ŒÑăðș�š�ZĨÐī�¢ÐĊÐāī�ăÐæĊæřďÅÅ�
különlegessége – amit más nem tud ebben 
š�ďīĮš®æÅĊ�ȯș�ìďæř�ìðìÐĴÐĴăÐĊļă�þĐă�īÐæ®ăȘ�
„Ezt az együttest kiváló zenészek alkotják, 
āðā�ĉðĊÌÐĊ�ÐĮĴÐ�ĉ®Į�ÑĊÐāÐĮÐāÐĴ�āòĮÑīĊÐāș�
más karmesterrel, muszáj nagyon rugalmas-
Ċā�ăÐĊĊðļāș�ÑĮ�ÐšĴ�ĊæřďĊ�ĮšÐīÐĴÐĉ�ÅÐĊĊļāȘȶ

>®ĉďīð�T®ĴÑ�ĉ®īÆðķĮÅĊ�®ĴŒÐìÐĴĴÐ��OðĮšĴȭ
ÌòþĴș�ĉð� åďĊĴďĮ�Įš®ĉ®īș�ÌÐ�ĉÑæ�ÐĊĊÑă� ðĮ�
ăÑĊřÐæÐĮÐÅÅș�ìďæř�ĉÐæ�ĴķÌþ�ĢīðšĊð��āòŒ®Ċ-
csiságát, a rácsodálkozás képességét és az 
ă®šĴďĴȘ�ȴwš®ĉďĉī�Ðš��ĴðĴā�ĊĊāș�ìďæř��
ĉķšĮðāķĮð�Ĩ®ăř®Ĵ�ŒÑæðŪ®īìĮĮĉȘ�UÐĉ�ĮšÐ-
retném azt hinni, hogy az elismerés miatt egy 
csapásra »valaki« lettem, mert még messze 
vagyok a célomtól: minél jobb ember és minél 
þďÅÅ�ĉķšĮðāķĮ�ĮšÐīÐĴĊÑā�ăÐĊĊðȘ�9ďĊĴďĮā�š�
ðăřÐĊ�þÐăăÐæņ�ŒðĮĮšþÐăšÑĮÐāș�ÌÐ��ăÐæåďĊĴďĮÅÅ�
ĉÑæðĮ�šș�ìďæř�þĐ�ăÐæřÐĊ��āďĊÆÐīĴș�š�ÐăĢÌ®ĮȘȶ

}ĘīĘā�OÐŒÐĊĴÐ�ťĴă�āďī�ÐăăÐĊÑīÐ�ȯ�Œæř�Ĵ-
lán épp ezért – szintén bátran vállalja a be-

ĴÐĊĮÐ�ăÐìÐĴÐĴĴș�ĉðĊĴ�wðī�wðĉďĊ�tĴĴăÐ�
Œæř�}ÐďÌďī��ķīīÐĊĴšðĮȘ

�ÑăÐĉÑĊřÐ�ĮšÐīðĊĴ�ĉðĊÌÐĊ�ĉņŒÑĮš�
sokat tehet azért, hogy az ifjúság 
ŒðĮĮšĴă®ăþďĊ� � ĮšòĊì®šÅș� ÑĮ� ĸþī�
ĘīĘĉÑĴ� ăÐăþÐ� ÅÐĊĊÐȘ� ȴǠǤǟ� ÑŒŒÐă� Ðš-
ÐăĢĴĴ�ĉ®Įìďæř�ĉņāĘÌĘĴĴ��šÐĊÐð�ÑăÐĴȘ�
Mozart A varázsfuvoláĴ��ȺĊÑĨĊÐāȹ�òī-
ta, akkoriban az volt a mai popzene; 
Az asszony ingatagďĴ�ȧ�ÐīÌðȨ�ĉ®ī�š�
ĢĮÅÐĉķĴĴĐ�ĊĨþ®Ċ�ÑĊÐāÐăĴÑā��ŒÐ-
ăÐĊÆÐð�æďĊÌďă®ĮďāȘ�T�ĉ®ī�åďāďšďĴ-
tan valamiféle varázslat kell ahhoz, 
ìďæř� š� ÐăĢÌ®Į� ĢĮšðĊĴÑĊ�ĉæ®Œă�
ragadjon, és mindez biztosan nem 
csak a rizsporos parókából vagy egy 
ĮšÑĨ�ÌòĮšăÐĴÅĢă�åāÌȘ���ĴīÌòÆðĐș�ĉÐ-
lyet a magyar muzsikusok hihetetlen 

ķæī®ĮďāĴș�ĉðāīĢă�īÐĊÌīÐ�ÅÐÅðšďĊřďĮďÌðāș�
ìďæř�Ċæř� ăÑĨÆĮĢĴ� þÐăÐĊĴÐĊÐā��āīīðÐīþÑ-
ÅÐĊȘ�AÌÑĊ�þĊķ®īÅĊ�Ðæř�ķăĉð�Lammermoori 
Lucia�ÐăĢÌ®ĮĴș�ĴŒăř�åÐÅīķ®īÅĊ�ĨÐÌðæ�Ðæř�
izraeli komponista hölgy, Ella Milch-Sheriff 
ďĨÐī®þ®Ĵ� ĉÐĊĴÐĴĴÐ� ĉÐæ� tÐæÐĊĮÅķīæÅĊȘ�
�ɁĉķšĮðāķĮș�āð�þÐăÐĊăÐæ�š��ăĉð�wšòĊì®š�ÐăĮĢ�
āīĉÐĮĴÐīÐș��>®īř�L®ĊďĮĮă�ÌÐÅļĴ®ăĴ�ðÌÑĊ�
tavasszal itthon, amihez néhány jó tanács 
ðĮ�Ìķā®ăĴȘ�ȴNďŒ®ÆĮ�L®ĊďĮ�āīĊæř�ĸī�ÐăþĘĴĴ��
šÐĊÐāīďĮȭĮšòĊĨÌð�ĨīĐÅ®ĉīș�ĮĢĴ�š�Ðæřðā�
ÐăĢÌ®ĮďĉĴ� ðĮ� ĉÐæĴðĮšĴÐăĴÐș� ÑĮ� Įš®ĉďĮ�
konkrét, hasznos visszajelzést kaptam 
ĴĢăÐȘ��š�Ģ�åļăÐ�ÐæÑĮšÐĊ�āðŒÑĴÐăÐĮș�āðŒ®ăĐĊ�
ðĮĉÐīð��ĮšòĊì®šĴș�òæř�āļăĘĊĘĮÐĊ�þĐă�ÐĮÐĴĴ�
�Ĵ®ĉďæĴ®ĮȘȶ

Véleménye szerint a karmesteri szakma 
egyik kulcsa az, hogy a dirigens biztos le-
gyen abban, hogy amit csinál, gondol, érez, 
az jó; a másik fontos szempont 
ĨÐÌðæ��āďăăÑæ®āÅ�ŒÐĴÐĴĴ�ÅðšăďĉȘ�
ȴ�ɁāīĉÐĮĴÐīĮÑæ�ăÐæāÐŒÑĮÅÑ��ĉďš-
ÌķăĴďāīĐă�ĮšĐăȘ��š�ďĨÐī��ăÐæĉæ-
ĮÅÅ�åďāĸ�āĉīšÐĊÐș�ĉð�ăÑĴÐšðāȘ�
�ĊĊā��Æðīā�ĊřďăÆŒĊș�ðăăÐĴŒÐ�ìĴ-
ŒĊ�ĉķšĮðāķĮĊāș�āðā��ĮšòĊĨÌďĊ�
vagy a zenekari árokban résztve-
ŒĢð� š� ÐăĢÌ®ĮĊāș� ķæřĊĸæř� āÐăă�
ȺĉņāĘÌĊðļāȹș� ÐæřļĴĴ� ăÑăÐæÐšĊðļāș�
ìďæřĊ�ÐšĴ�Ðæř�ìÐæÐÌņĮ�Ðæř�šďĊ-
goristával egy szonáta eljátszásakor 
ĴÐĊĊÑȶ�ȯ�ĉďĊÌþȘ

��āīĉÐĮĴÐīĴ�šÐĊÑĮš�ĮšļăÐð�ĉ®ī�āÑĴ�
és fél évesen beültették egy zene-
āīďĮȭĮšòĊĨÌð�ĨīĐÅ®īș�šĐĴ�ȴĊÐĉ�
ĮšÅÌķăȶ� š� ďĨÐī� āĘĴÐăÑāÑÅĢăȘ�
Budapesti és bécsi tanulmányai 
ŒÑæÐšĴÑŒÐă� ŒÐšÑĊřăĢ� āďīīÐĨÐĴðĴďī-
āÑĊĴ�ÌďăæďšďĴĴ�tÐæÐĊĮÅķīæÅĊș�ìďă�
ì®īďĉ�ÑŒ�ăĴĴ�ǠǠǟ�ÐăĢÌ®ĮĴ�Ìðīðæ®ăĴȘ�
Olyan neves énekesekkel dolgozhatott együtt, 
ĉðĊĴ�qÐĴÐī�wÐðååÐīĴ�Œæř�OðďÅ��īķĊș�ďăřĊ�
karmesterek korre pe titora, illetve asszisz-

ĉĐÌďĊ�ĢīðšĊÐāș�ĘĊĉæ®ÅĊ�ĊÐĉ�ÐăÑæȘ�'æř�
ðÌĢ�ķĴ®Ċ�ĴÐīĉÑĮšÐĴÐĮÐĊ�ĮšÐăÐāĴ®ăĊð�ðĮ�āÐăă�
ahhoz, hogy a továbbvitt hagyomány va-
lóban bázisa, biztos alapja lehessen egy 
åīðĮĮș�æřļĉĘăÆĮĘšĢ�ĮšòĊì®šð�ĉņāĘÌÑĮĊÐāȘ�
NăĮĮšðāķĮ�ÑīĴÐăÐĉÅÐĊ�ŒÐĴĴ�ĮšòĊì®š�āÐăă� ȯ�
amelyért minden nap és minden próbán meg 
āÐăă�ÌďăæďšĊð�ȯ�ÑĮ�ĢĮšðĊĴÐĮÑæȘ��ÐÆĮļăÐĊÌĢș�
hogy az Opera vezetése próbál és mer fris-
ĮòĴÐĊðș�ĊřðĴĊðȘ��š�'ðååÐă�TņìÐăřì®šÅĊ�ŒÐšÑ-
ĊřÐăĴ�>®īřȭÐăĢÌ®ĮďāďĊș�ă®ĴŒ��īÐĊæÐĴÐæ�ÑĮ�
ăÐăāÐĮ�ťĴăĴș�ĸæř�ÑīÐšĴÐĉș�ìďæř�āĘīÅÐĘăÐă�
�þĘŒĢȘȶ  
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