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Alžbeta Ondrusová – Slobodová,
sólistka opery Slovenského národného divadla
V maďarskej obci Pitvaroš sa dňa 19. novembra 1932 narodila
manželom Pavlovi Ondrusovi a Judite rodenej Molnárovej (pochádzala zo susednej obce Ambróza) dcéra Alžbeta, ktorá už od detských
rokov očarovala svojich blízkych nádherným hláskom.
Ondrusovci bývali na Pitvaroši na Hlavnej ulici a všetky mená ich
susedov sú nám dobre známe. Rohárovci, Kučerákovci, Urbančokovci,
Zelmanovci, Šramovci či Doválovci dnes žijú v Sládkovičove. Svojou
mierou sa o to pričinil i Alžbetin otec, Pavol Ondrus, ktorý bol jedným
z organizátorov presídlenia Slovákov z Dolnej zeme späť na Slovensko.
Alžbeta Ondrusová prišla do nášho mesta ako 15-ročné dievča
spolu so svojou rodinou v roku 1947.
Spev sa jej stal nielen záľubou, ale i poslaním a povolaním. Absolvovala vokálne štúdiá na bratislavskej
Vysokej škole múzických umení v triede profesorov
Margity Česányiovej a Imricha Godina. Po študijnom
pobyte na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve
vstúpila v roku 1959 do angažmán v Opere SND.
Jej doménou sa na začiatku kariéry stali postavy koloratúrneho sopránu ako Olympia v opere Hoffmannove
poviedky od Jacquesa Offenbacha, titulná hrdinka Verdiho Traviaty alebo Gildy z opery Rigoletto toho istého autora. K týmto úlohám pribudli čoskoro ďalšie kreácie v
operách Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha
Händla, Christopha Willibalda Glucka či Giacoma Puc-

ciniho. Skvelé interpretačné kvality umelkyne dokazujú aj jej rozhlasové nahrávky opier
Kováča Wielanda od Jána Levoslava Bellu,
Xerxesa od Georga Friedricha Händla či Cimarosovho Tajného manželstva.
Výraznú stopu zanechala speváčka i na
koncertnom pódiu, kde sa prezentovala
v symfonických vokálnych dielach Ludwiga van Beethovena (9. symfónia), G.F. Händla (Mesiáš), Richarda Straussa (Štyri posledné piesne) i Arthura Honeggera (Jana z Arku na hranici).
Do nášho mesta sa vracala iba sporadicky, ale mali sme ja to potešenie vypočuť si jej spevácke umenie, keď vystúpila na
jednom z výročných zrazov, ktoré dodnes presídlenci organizujú.
Alžbeta Ondrusová – Slobodová zomrela vo veku 75 rokov dňa 27. februára 2008.
Mnohí naši spoluobčania si na ňu spomínajú ako na
rovesníčku, s ktorou sa stretávali ešte na Pitvaroši, či
v Sládkovičove, kde jej rodina žila v dome č. 287 na hlavnej ulici alebo ako na excelentnú sopranistku, ktorá celý
svoj plodný umelecký život prežila v Slovenskom národnom divadle. 				
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