


MÛSOR:
NÉMETH NORBERT:

Ünnepi fanfár
a  Debreceni  Egyetem  Zenemûvészeti  Kar  rézfúvósai  elõadásában

Reminiscenza
BODA  BALÁZS -  zongora

Részletek a zeneszerzõ ,,HAZUG ROMÁNC” címû
három felvonásos operájából

Az opera a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál
2013. évi Nemzetközi Operaíró Versenyén 

megosztott I. díjat, a Boston Metro Opera (USA)
2013. évi Nemzetközi Zeneszerzõ Versenyének 

Mainstage Award-ját nyerte el.

Júlia  és  Anna  duettje  az  I.  felvonásból
Rafael  áriája  az  I.  felvonásból

Júlia  áriája,  az  I.  felvonás  vége
Valter  és  Júlia  duettje,  a  II.  felvonás  vége

Valter  és  Júlia  jelenete,  Júlia  áriája  a  III.  felvonásból
Anna  és  Júlia  jelenetébõl  részlet,  majd  az  opera  zárójelenete

SZEREPLÕK:  

Júlia  -  SZAKÁCS  ILDIKÓ;  Anna  -  POLYÁK  VALÉRIA
Valter  -  DONKÓ  IMRE;  Rafael  -  ALESSANDRO  CODELUPPI

zongorán  kísér:  BODA  BALÁZS

A  ,,HAZUG  ROMÁNC”  CÍMÛ  OPERÁRÓL:

,,A Hazug románc-ban nagyon ügyes zenei készséggel megfogalmazott muzikális
gesztusokat, zenei frázisokat hallhattunk." (Operaélet interjú, 2013. augusztus 4.)
"Rabul ejtõ romantikus melódiák..." -  Fekete Gyula, Erkel- és Bartók-Pásztory-
díjas zeneszerzõ, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékének
vezetõje.
"Németh Norbert operáját koncert-szerû elõadásban volt alkalmam megismerni.
Nem-szcenizált alakjában is rendkívüli drámaiságáról gyõzött meg. Erõteljes,
karakteres melódiavilága, amely jól aknázza ki az énekhang lehetõségeit és nem
utolsó sorban színes hangszerelése - mind egy átgondolt zenedrámai koncepció
elemeként funkcionál. A darab zenei nyelve szerzõjének autonóm egyéniségérõl
tanúskodik; stiláris divatok feletti, sajátos zenei nyelvû alkotást hallhat az opera
közönsége. A darab -eddigi- sorsa, a Miskolci Operapályázaton elért sikere azt
bizonyítja, hogy szuggesztivitása egyaránt hatással bír a szakmai szempontú ítélõre
és a publikumra is." - Madarász Iván, Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerzõ, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem professzora.



Júlia, Richárd fiatal özvegye...…...................................mezzoszoprán 
Veronika, Júlia unokahúga..….....................................mezzoszoprán 
Anna, idõs özvegy.........................................................................alt
Rafael, Anna unokaöccse.........................................…..............tenor
Valter..................................................................……............bariton
Pierre, Valter bérence, a bérgyilkosok vezére.............................tenor
Carlo, bérgyilkos.....................…….......................................bariton 
Raul, bérgyilkos.......................…….......................................basszus
Fülöp, vendéglõs.........................…..............................bariton buffo 

NÉMETH NORBERT

Hazug románc
opera három felvonásban
Libretto: GYÕRI MAGDA

Tiszteletadás a XIX. századi opera mûfajának
Személyek

Polgárok, felvásárlók, örömlányok, cirkuszos táncosok, bohócok, vecsernyések.
Történik a századfordulón egy mediterrán kisvárosban

I.  FELVONÁS

Temetõ a város közeli domboldalon, háttérben egy templom homlokzata. Késõ délután van,
hívõk gyülekeznek a templomban kezdõdõ vecsernyére. 
Három irányból három férfi közelít lopakodva egymás felé:  Pierre, Carlo és Raul, a
bérgyilkosok. Néhány hónapja elvégeztek egy megbízást, és az érte járó jutalom átvételét
tervezik este a város fogadójában, ahol megbízójukat várják. A három férfi azon az úton
távozik, ahonnan jöttek. Egyre több fény világítja meg az egyik sírt és mellette egy fiatal
özvegyet, Júliát. A vecsernye kezdõ hangjai kiszûrõdnek a templomból. Júlia elhunyt férjét,
Richárdot gyászolja. Egy idõs özvegy, Anna érkezik Rafaellel, unokaöccsével. A két asszony a
közös fájdalmat osztja meg egymással. Anna sajnálja Júliát, ezért eltitkolja elõle, hogy tudja,
hogy ki az, aki meggyilkolta mindkettõjük férjét. A fiatal özvegy vigasztalhatatlanul roskad
férje sírjára. Anna inkább elmegy, mintsem mélyíteni akarná Júlia szenvedéseit. Rafael még
marad és bevallja vonzódását Júliának és szerelme oltalmát ajánlja. A fiatal özvegy
visszautasítja. A csalódott Rafael magára hagyja Júliát. Az özvegy az élettõl és a sötétedõ
temetõ árnyaitól megrettenve indul haza, a város felé. A templomban fölzúg a Magnificat.

II.  FELVONÁS

A város fõtere. Jobbra nyitott fogadó terasza. A teret polgárok töltik meg, a fogadó teraszán
felvásárlók és örömlányok mulatnak. 
A polgárok egy vándorcirkusz jöttére várnak. Meg is érkeznek a cirkusz hírnökei: bohócok,
dobosok, táncosok invitálják az embereket az esti elõadásra. Rafael, Pierre, Carlo és Raul is
a fogadó teraszán ül. Fülöp, a vendéglõs vidáman sürög-forog körülöttük. A polgárok közt
látjuk Veronikát, Júlia unokahúgát. Megérkezik Valter. A három bérgyilkos õt várta. Pierre
odalép Valterhez, és munkájukért a fizetséget megkapva újra felajánlja szolgálataikat. A
polgárok nagy ovációval fogadják a hírt: kezdõdik az elõadás! Sietve távoznak, a felvásárlók
és az örömlányok tovább mulatoznak a fogadóban. A téren átsietõ Júliát, aki a temetõbõl
tér haza, Rafael meg szeretné állítani, de Veronika megelõzi. Rafael boldogtalanul távozik.
Veronika áradozva mesél Júliának arról, hogy életében elõször igazán szerelmes, majd
vidáman libben tova. A tovább induló Júliához odalép Valter. Júlia - akaratán kívül - egyre
inkább a férfi hatása alá kerül. A már-már teljesen lerészegedõ mulatózókat Fülöp, a
vendéglõs távozásra szólítja fel. A nyári éj leszáll, a fogadó kiürül, Júlia és Valter románca
fordulóponthoz közeledik. Fülöp magukra hagyja õket.  Júlia a férfi csábításának nem tud
ellenállni, és elmegy vele. A Hold és a csillagok fénye sejtelmesen borul a városra.



III.  FELVONÁS

Júlia szobája. Több hónap telt el. Amikor a függöny fölmegy Júlia az ágyán fekszik és zokog.
A közeli templom órája negyedet üt. 
Veronika a szoba közepén ül és egy késsel almát hámoz. Vigasztalni próbálja Júliát, aki
inkább elküldi a lányt. A magára maradó Júlia önmagát vádolja hûtlenségéért, hiszen Valter
gyermekét hordja a szíve alatt. Valter azóta nem járt a városban, ám most váratlanul
betoppan. Újra eljött erre a vidékre, és elsõ útja Júliához vezetett. Ismét az özvegy kegyeibe
akar férkõzni, de az hidegen elutasítja. Valter sértõdötten távozik. Júlia Richárd fényképét a
szívéhez szorítja. Kétségbeesésében nem tudja, kihez is forduljon. A templom órája felet üt.
Júlia az ablakhoz lép azon tûnõdve, hogy asszonyi tanácsért tán templomba menjen, amikor
az utcán megpillantja Annát. Az idõs özvegy bölcsességében bízva fölhívja õt. Anna bejön a
lakásba, és Júlia kétségbeesve panaszolja el hûtlenségét férje emlékéhez, terhességét,
szégyenét és fájdalmát. A kétségbeesett segítségkérésre Anna nem várt módon reagál. Neki
soha sem lehetett gyermeke, s özveggyé válva örökre magányos maradt. Most gonoszul
közli Júliával, hogy Richárd gyilkosa Valter! Júlia ájultan zuhan a földre. Anna gúnyosan lép
át rajta és távozik. A templom órája háromnegyedet üt. Valtert lelkiismerete és vágya
visszahozza. Az ájult asszonyt megpillantva odarohan hozzá, és felcsillanó örömmel veszi
észre a nõ domborodó hasát. Kezével megérinti, mire Júlia sikoltva éled fel. Gyilkos! -
kiáltja. A születendõ gyermek Valtert elbizakodottá teszi, könnyelmûen hárítja el a vádat,
semmit sem észlelve az asszony gyötrelmeibõl. Követelõzni kezd, hogy válasszon a halott
férj és õ, a gyermek apja között. Júlia végsõ kétségbeesésében elszántan megragadja az
éles almapucoló kést. 
Sötétség borítja el a színpadot, s mindent betölt a templom harangzúgása, amely órát üt.

NÉMETH  NORBERT  (1975-  )

Zeneszerzõ, kutató orvos, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum habilitált egyetemi docense, a
Sebészeti Mûtéttani Tanszék vezetõje. 
Alapítója és három évig karnagya volt a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Medikus Kamarakórusának, az
egyetem Pro Universitate Iuventutis (1998) díjasa. Tagja a
Magyar Egyházzenei Társaságnak, a Nemzetközi Kodály
Társaságnak, az ARTISJUS Magyar Szerzõ Jogvédõ Iroda
Egyesület Komolyzeneszerzõi Osztályának. Egyik alapítója és
2009-ig vezetõségi tagja volt a 2003-ban létrehozott "A&S" Zenei
Mûhelyeknek, 2004-2012 között a Con Spirito Zenemûvészeti
közhasznú Egyesület elnök-helyettese. Ercsi kulturális életében
játszott szerepéért Ercsi Város Önkormányzata 2001-ben

Közmûvelõdési díjjal, 2010-ben Ercsi Díszpolgára címmel tüntette ki. 2013-ban átvehette a
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Alkotói Ösztöndíját.
A komponálást 12 évesen kezdte, azóta is termékeny zeneszerzõ. Zeneszerzést kezdetben
autodidakta módon, majd magántanulóként Kováts Zoltántól és Madarász Ivántól tanult.
Kompozíciói között szerepelnek zongora- és orgonadarabok, szólóhangszeres, kamara-,
vonós és szimfonikus zenekari, valamint kórusmûvek, mise, requiem, Te Deum és opera.
Mûveit többször játszották Magyarországon Ercsiben, Hatvanban, Debrecenben (Szent Anna
templom, Csonka templom, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Debreceni Egyetem,
Csokonai Színház), a Miskolci Nemzeti Színházban, az Egri Fõszékesegyházban, Budapesten
(Mátyás templom, Mûegyetem, Bartók Béla Emlékház, Mûvészetek Palotája, Rátkai Klub,
Nádor-terem, "Aranytíz"), Ausztráliában Sydney-ben, Kínában Pekingben (Jintai Art
Museum, Forbidden City Concert Hall) és Ukrajnában, Kijevben (Ukrán Zeneszerzõk
Székháza), ünnepélyeken, hangversenyeken, szerzõi esteken, jótékonysági koncerteken. 


