
Wolfgang Amadeus Mozart 
A varázsfuvola 

 
 

Az előadás hossza: 112 perc szünet nélkül 
angol nyelven, magyar felirattal 

 
 

Rendező: Julie Taymor 
 

Karmester: James Levine 
 

Az Éj királynője: Miklósa Erika 

Pamina: Ying Huang 

Tamino: Matthew Polenzani 

Sarastro: René Pape 

Papageno: Nathan Gunn 

Papagena: Jennifer Aylmer 

Monostatos: Greg Fedderly 

 
 
 

 
A MET Live in HD sorozat nem jöhetett 
volna létre a Neubauer család nagylelkű 
alapítványa nélkül.  
 
A Bloomberg L.P. világméretű iparvállalat 
a szponzora a programsorozatnak.  
 
A HD közvetítést a Toll Brothers 
támogatja, az amerikai luxusotthonok 
építője®. 
 
 

 

 
Mítikus tájon járunk a nap és a hold között. Az Éj Királynőjének 
három udvarhölgye megmenti Taminó herceg életét egy 
óriáskígyótól, de amint otthagyják Taminot, hogy hírt vigyenek a 
történtekről az Éjkirálynőnek, Papageno, a madarász tűnik fel. 
Azzal kérkedik Taminónak, hogy ő mentette meg a kígyótól. Az 
udvarhölgyek visszatérnek, és egy arcképet nyújtanak át neki 
Pamináról, a királyné lányáról, akit a gonosz Sarastro ejtett 
foglyul. Tamino azon nyomban szerelemre lobban a lány arcképe 
iránt. Ekkor jelenik meg mennydörgések közepette az Éj 
Királynője, elmeséli Taminónak lánya elvesztésének történetét és 
megparancsolja neki, hogy mentse ki lányát Sarastro fogságából. 
Az udvarhölgyek egy varázsfuvolát adnak Taminónak, 
Papagenónak pedig ezüstcsengettyűt, hogy védelmezzék őket 
útjukon és kijelölnek három szellemet, hogy vezessék őket.  

Sarastro szolgája, Monostatos üldözi Paminát, épp mikor 
megjelenik Papageno, s ez elriasztja a zaklatót. A madarász 
elmeséli Paminának, hogy Taminó titkon szerelmes belé és 
megmentésére törekszik. A három szellem Sarastro 
templomához vezeti Taminót, ahol a főpaptól megtudja, hogy 
nem Sarastro, hanem az Éj Királynője jelenti a gonoszságot ezen 
a tájon. Amint megbizonyosodott róla, hogy Pamina 
biztonságban van, Tamino varázsfuvolájának hangjával 
elvarázsolja a vadállatokat, majd Papageno sípjának hangja után 
ered. Monostatos és emberei üldözik Papagenót és Paminát, de 
amint Papageno megzendíti ezüst csengettyűjét, tehetetlenül 
maradnak le mögöttük. Sarastro lép be nagy ceremóniával, 
megbünteti Monostatost és megígéri Paminának, hogy szabadon 
engedi. Pamina elkapja Tamino tekintetét, amint Papagenoval 
együtt bevezetik őt a templomba.  

Sarastro közli a papokkal, hogy Tamino át fog esni a beavatási 
rítusokon. Monostatos megpróbálja megcsókolni az alvó 
Paminát, de hirtelen megjelenik az Éj Királynője, és megijed tőle. 
A Királynő egy tőrt ad lányának, és megparancsolja neki, hogy 
ölje meg vele Sarastrot, majd magára hagyja a rémült lányt. 
Sarastro megvígasztalja a kétségbeesett Paminát és elmagyarázza 
neki, hogy ő nem áll bosszút senkin. Taminónak és Papagenónak 
azt az utasítást adják, hogy csendben kell maradniuk és nem 
ehetnek egy falatot sem, nem ihatnak egy kortyot sem, de 
Papageno azonnal megszegi fogadalmát, amint elfogad egy pohár 
vizet egy kacér öreg nyanyától. Mikor a neve után kérdezősködik,  

 
a nő eltűnik.  A három szellem Taminót átsegíti útja fennálló 
részén és csendre intik Papagenót. Tamino néma marad, még 
akkor is, mikor Pamina tűnik fel előtte. Pamina félreérti 
némaságát, azt hiszi, máris elhidegült tőle, és összetört szívvel 
siratja szerelmét.  

A papok közlik Taminóval, hogy már csak két próbát kell 
kiállnia, hogy teljesítse a beavatási ceremóniát. Papageno, aki 
feladta, hogy beléphessen a rendbe, inkább egy feleség után 
áhítozik, és leül az öreg nyanya mellé. Amint örök hűségett 
fogad neki, a banya hirtelen gyönyörű fiatal nővé, Papagénává 
változik, de azonnal el is tűnik. Pamina és Tamino újra 
egymásra talál, és együtt néznek szembe a tűz és a víz 
próbájával, a varázsfuvola védelme alatt. 

Elkeseredésében Papageno megkísérli felakasztani magát egy 
fára, de a három szellem megmenti őt, és arra is emlékeztetik 
őt, hogyha használja varázscsengettyűjét, rátalál az igazi 
boldogságra. Amint megzendíti a csengettyűt, Papagéna tűnik 
fel és a párocska azonnal közös családjuk tervét kezdi 
szövögetni. Az Éj Királynője, udvarhölgyei és Monostatos 
megtámadják a templomot, de támadásukat visszaverik.  

 
 
Sarastro megáldja Taminót és Paminát és mindannyian egy 
örvendező kórushoz csatlakoznak, amely a bátorság, a 
becsület és bölcsesség győzelmét zengi. 
 
 

 

 

 

 

Kérjük, az előadás alatt mobiltelefonját kapcsolja ki! 
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