
 A Tisza-parton mit keresek?  

„Mindent elénekeltem, ami nekem való volt”  

JUBILEUMI BESZÉLGETÉS NÉMETH JÓZSEF OPERAÉNEKESSEL 
 

A közelmúltban jubileumi koncerten köszöntötte a Szegedi Nemzeti Színház Németh Józsefet. 

Sokan hitetlenkedve olvasták a plakátot: idén lesz 70 éves. Pedig épp csak az imént volt, hogy 

lelkesen tapsoltunk neki a Macbeth, az Álarcosbál, az Otelló, az Igor herceg vagy a Don Gio-

vanni főszerepeiben. 

Németh József hosszú utat járt be, mint egyik kedvenc hőse, A bolygó hollandi. 1942-ben 

Solton született, ott is nőtt föl. Édesapját nem ismerte, odaveszett a világháborúban, édesany-

ja nevelte föl. Tehetséges atléta volt, versenyzett, a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát. 

Énekelni a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdett tanulni, majd Leningrád-

ban és Moszkvában, a Csajkovszkij Konzervatóriumban folytatta. A Magyar Állami Operaház 

ösztöndíjasa lett. 1972-ben a Debreczeni Csokonai Színház szerződteti magánénekesnek. 

1973-tól Pécsett, 1978-tól Augsburgban, 1981-től Grazban énekel. Közben mesterkurzuso-

kon vesz részt Olaszországban Gino Bechinél, Tito Gobbinál és Mario del Monacónál.  

1982-ben Szegedre szerződik, itt aratja legnagyobb sikereit, 1986-tól félállásban, 1989-

től 1993-ig teljes állásban a Magyra Állami Operaház szólistája, de továbbra is rendszeresen 

föllép Szegeden és a Szabadtéri Játékokon. Saját nyilvántartása szerint legtöbbször, 113 alka-

lommal a Carmen Escamillóját énekelte, 

de sokszor lépett föl a Nabucco címsze-

repében (86) és a Bánk bán Petúrjaként 

(75). Nyugdíjasként is ad koncerteket, 

tanít, és néha színpadra is lép. Hetvene-

dik születésnapján a Szegedi Nemzeti 

Színház nagyszabású koncertet szerve-

zett. 

 

– Amikor az ember elér egy életkort, 

elgondolkodik az életén, mi az, amit el-

kért, mi az, amit elmulasztott. 

– Amikor elkezdtem a pályámat, 

azért imádkoztam, hogy azt az adottsá-

got, amit a természettől meg a szüleimtől 

kaptam, ki tudjam bontakoztatni. Hogy a 

lehetőségeimet ki tudjam használni. Eb-

ben a tekintetben nincs hiányérzetem. 

Volt bennem kitartás, hogy azt a renge-

teg nehéz szerepet végigcsináljam. Ami-

kor erre visszagondolok, úgy érzem, 

nincs is a világon nálam boldogabb em-

ber. 


