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200 ÉVE SZÜLETETT  
RICHARD WAGNER ÉS GIUSEPPE VERDI  

 

  
 
 
Richard Wagner és Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója tiszteletére „hangos” bélyeget hoz 
forgalomba a Magyar Posta. A kibocsátás attól különleges, hogy magyar postabélyegen most első 
alkalommal jelenik meg úgynevezett QR-kód. Okostelefon és internet segítségével a Magyar Állami 
Operaház honlapján található hangzó és olvasható bicentenáriumi információkat érhetik el az 
érdeklődők. A bélyegkép középpontjában a portrék, a háttérben a zeneszerzők – A Rajna kincse illetve az 
Aida – műveire utaló grafikai kompozíciók láthatók. A bélyegkisívek Orosz István Kossuth-díjas 
grafikusművész tervei szerint 50 ezer példányban az ANY Biztonsági Nyomdában készültek. 
 
 
Wilhelm Richard Wagner (Lipcse, 1813. május 22. – Velence, 1883. február 13.) német zeneszerző, karmester, esztéta, a 
német opera megreformálója. Rendszeres zeneoktatásban sohasem részesült, a legfontosabbakat Theodor Weinlingtől, a 
lipcsei Tamás-templom karnagyától sajátította el. Zeneszerzőként operái tették halhatatlanná, bár számos más területen is 
alkotott (színpadi kísérőzenék, zenekari-, kamarazenei- és kórusművek, dalok, áriák, zongoradarabok, -átiratok és 
hangszerelések). Zenéjének a Gesamtkunstwerk (szöveg, zene és színpadi cselekmény elválaszthatatlan egysége), a 
vezérmotívum-technika következetes alkalmazása, a végtelen dallam, és a deklamáló stílusú énekbeszéd a jellemzője.  
 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 1813. október 10. – Milánó, 1901. január 27.) az egyik leghíresebb 19. 
századi olasz zeneszerző, az opera kimagasló egyénisége. Művészetének fejlődése Rossini, Bellini, Donizetti 
művészetéből ágazott ki, áttörte korának bel canto kliséit, és a zenedráma szolgálatába állította az éneket. Korabeli 
kritikusai éppen emiatt zenéjét gyakran nyersnek, csiszolatlannak minősítették. Hatása óriási, a századforduló olasz 
operaszerző nemzedékére, Puccinire és kortársaira gyakorolt közvetlen hatásán túl erősen hatott az opera 20. századi 
fejlődésére is. Műveit ma is nagy sikerrel játsszák világszerte, és néhány részletük igazi slágerré vált. (F: hu.wikipedia.org) 
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