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Tisztelet Kornéliának – Tisztelet a XIX. századnak

A Duo Fresco emlékezik

Újabb fi gyelemfelkeltő válogatással (Hommage à Kor-
nélia – Hommage à XIXe siècle) lepte meg a zenei kü-
lönlegességek iránt érdeklődő lemezbarátokat a Duo 
Fresco, amikor Erkel Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából összeállíto#  hangver-
senyműsorát korongon rögzíte# e. Az együ# es azon-
ban nemcsak a magyar nemzeti opera és operaját-
szás megteremtője, a Himnusz zeneköltője elő#  hajt 
fejet, hanem a magyar-örmény származású Hollósy 
Kornélia (1827-1890), a korszak ünnepelt művésze, 
a pesti Nemzeti Színház operatársulatának prima-
donnája elő#  is tiszteleg. A felvételen szereplő alko-
tók kapcsán Egressy Béni halálának idei százhatva-
nadik, valamint Ábrányi Kornél születésének jövő 
évi százkilencvenedik évfordulójáról is megemlé-
keznek. Liszt Ferenc személye sem marad ki a sorból, 
hiszen a nemzetközi hírű komponista több alkalom-
mal is megfordult Hollósy Kornélia pesti szalonjá-
ban, s zongorajátékával kísérte az énekesnőt.

A kortársak által gyakran magyar csalogányként 
emlegete#  Hollósy Kornélia fi gyelemre méltó zenei 
képességei már fi atalon megmutatkoztak. Hang-
ját neves mesterek tökéletesíte# ék: Bécsben Ma# eo 
Salvi, Milánóban Francesco Lamperti taníto# a. Alig 
volt tizenkilenc éves, amikor Korfun Giuseppe Verdi 
Ernanijában debütált. A pesti közönség 1846 őszétől 
gyönyörködhete#  „csodálatos fénnyel és tisztasággal 
szárnyaló” szopránjában, s a művésznő e# ől kezdve 
tehetségét a magyar operajátszás fellendítésének és 
népszerűsítésének szolgálatába állíto# a. Színpadi 
jelenléte az elkövetkező tizenöt évben műsorra tű-
zö#  külföldi operák kiválasztásában is meghatározó 
szerepet játszo# . Hajlékony, jól képze#  énekhangja, 
briliáns koloratúrái és lágy líraisága lehetővé te# e az 
olasz bel canto-, valamint a Verdi-repertoár bővíté-
sét. Neve elsősorban mégis az Erkel-operák női fő-
szerepeivel fonódo#  össze: hangi ado# ságai ugyanis 
arra készte# ék a zeneszerzőt, hogy különleges ári-
ákat komponáljon neki. Így volt ezt már 1847-ben, 
amikor első operáját, a Bátori Máriát Hollósy kiemel-
kedő képességeire tekinte# el jelentősen átigazítot-
ta; és akkor is, amikor olyan új, fuvola szólóval ki-
egészíte#  betétszámot illeszte#  a Hunyadi Lászlóba, 
amelyben a hangszer és az ének vetélkedésében „a 
legszebb színjátékban tündöklik a koloratúra, mely 
által Gara Máriának eladdig elhalványuló és elmo-
sódó szerepe igazi fényt és zománczot nyert”. Ő 
énekelte az 1857-ben bemutato#  Erzsébet címszerep-
ét is (melyet Erkel a Doppler testvérpárral, Ferenccel 
és Károllyal közösen komponált), ahogyan az 1862 
elejére elkészült Sarolta főszerepe is rá várt. Hollósy 
számára magyar operaszínpadon a legnagyobb di-

adalt a Bánk bán Melindájának alakítása hozta. A 
főúr tragikus sorsú feleségének megformálása – kü-
lönösen a Tisza-parti jelenetben nyújto#  énekesi és 
színészi játékának nagyszerűsége – a közönség és 
a művészvilág emlékező szeretetében hosszú ideig 
felejthetetlenné te# e játékát. 1862 júliusában ezzel a 
szereppel búcsúzo#  a színpadtól is, hogy aztán két-
évi országjáró fellépéssorozat után végleg visszavo-
nuljon a nyilvános szerepléstől. 

A lemezen rögzíte#  kompozíciók is ezt az életutat 
követik: Fancsali János elgondolása nyomán zongo-
rára szánt operafeldolgozások megszólaltatásával 
mutatják be a két művész legfontosabb zenei talál-
kozásait. Ezek az átiratok a maguk korában a zenei 
ismere# erjesztés fontos darabjai voltak, a hangrögzí-
tés feltalálása elő# i történelmi pillanatban örökítet-
ték meg a gyorsan népszerűvé váló operaslágereket. 
Elősegíte# ék, hogy a kompozíciók – így Erkel ope-
rái is – a magyar zenei köztudat részévé váljanak. 
E célt szolgálták a gyakran másodvonalbeli szerzők 
tollából származó, könnyen játszható egyszerű ária-
letétek éppúgy, mint a társas muzsikálás magasabb 
szintjére számító, játéktechnikailag nehezebb – két-, 
illetve négy kézre komponált – opera-egyvelegek, 
vagy az önálló művészi találékonyságot mutató át-
dolgozások. Ebbe a sorba illeszkedik a Sarolta Dopp-
ler Károly (1825-1900) által készíte#  négykezes zon-
goraátirata, és ebben a stílusban születe#  Kecskés 
Balázsnak (1966-), az együ# es állandó zeneszerzőjé-
nek az a feldolgozása is, melyet az Erzsébet második 
felvonásának Hollósy Kornélia által nagy sikerrel 
bemutato#  jeleneteiből készíte#  a Duo Fresco szá-
mára. A harmadik opera-parafrázis, Ábrányi Kornél 
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(1822-1903) Bánk bánja, a szó legnemesebb értelmé-
ben ve#  egyveleg. Nem az opera cselekményét kö-
ve# e, hanem – a szerzői szabadsággal élve – saját 
zenei elképzeléseihez igazíto# a a felhangzó részle-
tek sorrendjét. Az áriák szövegkezdeteinek megje-
lölésével ugyanakkor minden esetben egyértelművé 
te# e, hogy az opera melyik részéről van szó. Ezt te# e 
a kísérőfüzetben Fancsali János is, amikor a majda-
ni lemezhallgatókra gondolva felsorolta a részeket, 
pontosan megjelölve helyüket az operában. Mivel 
Fancsali a korabeli ko# ában szereplő szövegrészeket 
közli, a dalmű napjainkig töretlen népszerűségű, jel-
képi tartalmakat magában hordozó részlete („Mint 
száműzö"  ki vándorol... Hazám, hazám.”) Egressy Béni 
(1814-1851), az opera libre# ójának összeállítója ere-
deti soraival („Miként vándor tévedez viharzó éjjelen… 
Hazám, hazám”) került a füzetbe.

Hollósy Kornélia emlékét a felvételen Horváth 
Barnabás (1965-) az együ# es felkérésére készült 
Kornélia című négykezes parafrázisa is megidézi. 
Ismeretes, hogy a jeles szopránénekesnő művészi 
nagysága számos korabeli zeneszerzőt megihlete# , 
többek közö#  Egressy Béni, Huber Károly, Festetics 
Leó ajánlo# ák neki műveiket. A kompozíció e dara-
bok ismeretében, mindenekelő#  Egressy dallamai-

nak felhasználásával születe# . Horváth Barnabás 
remekül megérezte a kor hangulatát, s kitűnő feldol-
gozása – a zenei szöveten i# -o#  átsejlő modernebb 
hangzással egybeforrva – jól illeszkedik a lemezen 
rögzíte#  többi zenemű stílusvilágába.

A művészek: Fancsali Emese és Fancsali János 
biztos érzékkel nyúltak a kompozíciókhoz, amikor 
nem engedtek a darabok jellegéből adódó, gyakran 
rosszul értelmeze#  romantikus előadásmód csábí-
tásának. Fontosnak tarto# ák a jellemzően magya-
ros, verbunkos elemek kihangsúlyozását, ám ezt 
nem a többnyire szokásos szélsőségesen túlzó ze-
nei gesztusokkal, hanem mindenekelő#  a pontozo#  
ritmika secco játékmódjával és a tudatos dinamikai 
kontrasztokkal érik el. Annak ellenére, hogy a Duo 
Fresco játékát elsősorban ez az erőteljes, túlzásoktól 
mentes, kissé szikár hangzásvilág uralja a CD-n, az 
előadók a lírai részek bensőségesebb, érzékeny, fi -
nom megszólaltatásával sem maradnak adósaink, s 
felejthetetlen pillanatokkal ajándékozzák meg a fel-
vétel hallgatóit.

A hangfelvétel a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat támogatásával készült.
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