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Erkel Ferenc: István király előadása

Erkel utolsó befejezett, operája, az István király, az Operaház 1884. szep-
tember 27-i megnyitására készült, ám a próbák elhúzódása miatt végül 
csak 1885 tavaszán került bemutatásra.

Intelmek a mának…A magyarság megmaradásának, előbbre jutásának 
minden időben, így ma is, az egyetértés, az összefogás a kulcsa. Ez a leg-
főbb üzenete az operának. Ez a gondolatiság hatotta át azt a napjainkban 
páratlannak mondható vállalkozást is, mely több mint kétszáz közremű-
ködő önzetlen és áldozatkész munkája nyomán keltette újra életre Erkel 
legreprezentatívabb operáját. 

Csányi Valéria karmester és Kassai István – a zeneszerző munkásságá-
val hosszú ideje behatóan foglalkozó – zongoraművész az elmúlt eszten-
dőben kérte fel Frigyesi Andrást, a Deutsches Th ater rendezőjét, majd 
karigazgatóként e sorok íróját, hogy az István király opera a 200 éves 
évfordulón végre közönség elé kerülhessen abban a formában, ahogyan 
az ősbemutatón elhangzott.

Körültekintő előkészítést és mintegy féléves próbafolyamatot követően, 
a tervezett költségvetés alig 10 százalékának birtokában 2010. július 10-én 
a komáromi Monostori Erődben került sor a – túlzás nélkül magyar 
zenetörténeti jelentőségű – bemutatóra. A technikai költségeken túl min-
den szereplő, közreműködő, valamint a díszletesek, a maszkmesterek, a 
kellékes, a fodrász, vagyis a teljes stáb ellenszolgáltatás, gázsi nélkül dol-
gozott csak abból a meggyőződésből, hogy „van egy ügy, amit tovább kell 
adni a nemzetnek”.

A címszerepben Jekl László minden magyarok bölcs államférfijaként, 
felesége Gizella királyné megformálásában Szakács Ildikó, fiuk, Imre her-
ceg szerepében pedig Kovács Barna nyújtott felejthetetlen alakítást. Az 
utóbbi két fiatal – még pályája elején álló – művész szakmai alázatról, 
fölényes anyagtudásról és olyan fokú kollegialitásról tett tanúbizonyságot, 
amely minden kortársuk számára is példaadó lehet. Crescimirát, a horvát 
fejedelem lányát – Imre herceg nőiségében megalázott hitvesét – Bazsinka 
Zsuzsanna formálta lebilincselő drámaisággal és a lélek legbelsőbb bugy-
raiba jutó mély átéléssel. De a további főbb szerepekben Sánta Jolán, Puja 
Andrea, Sárkány Kázmér, Daróczi Tamás, Szüle Tamás, Valter Ferenc és 
Rezsnyák Róbert is maradandóan szép pillanatokat szerzett akár énekesi, 
akár színészi teljesítmény tekintetében.

Az István király Énekkar tíz budapesti kórus; a Ciszterci Szent Alberik, 
a Pasaréti Szent Antal, a Semmelweis és az Ezüst Lant Kórus, a Fővárosi 
Énekkar, a Prelude és az Óbudai Kamarakórus, a Vox Hungarica Nőikar, 
valamint a Kodály Zoltán és a Ferencvárosi Herz Férfikar civil foglalkozá-
sú tagjaiból alakult alkalmi együttes, a művész szólisták és a közönség 
egyöntetű véleménye alapján fel tudott nőni a megtisztelő feladathoz; 
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Erkel legtöbb kórustételt magába foglaló operáját kívülről megtanulva 
méltó partnere lett az ünnepi előadásnak.

A karmester Csányi Valéria biztos anyagismerettel, világos mozdula-
tokkal irányította a „Társulatot”, melyben megbízható játékával mindvégig 
kiegyensúlyozott partnere volt a MÁV Szimfonikus Zenekar.

Frigyesi András rendezői koncepciója és munkatársa, Walter Bálint 
kiegészítő instrukcióival sikeresen juttatta el első Szent királyunk Erkel 
művébe foglalt szellemi hagyatékát a mai kor emberének, közönségünk-
nek: „…a nemzet léte szilárd, míg összetartunk, vész nem árt, s megállunk 
a viharban…”

Egy örömteli és egy fájdalmas hír kívánkozik még ide post scriptumként: 
reményeink szerint december 19-én Budán a Szent Imre templomban 
bemutatjuk a művet. Ugyanakkor Dessewffy Sándor kórustársunk már 
nem énekelhet velünk. Nyugodjék békességben!

Somogyvári Ákos

IX. Magyar Karvezető Konferencia 
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére 

2010. november 5-7.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA – rendezésében 
évenként megrendezésre kerülő Karvezető Konferencia minden alkalom-
mal neves zenei eseményt állít fókuszába. A 2010-es esztendő a magyar 
zenei élet nagyformátumú, sokoldalú muzsikusát, a 19. század magyar 
zenei élet kialakulásában és a további századokra kiható jelentőségében 
meghatározó egyéniségét Erkelt Ferencet ünnepelte, őrá emlékezett.

A rendezvénysorozatnak a Városmajori Gimnázium adott otthont, ahol 
a szép kialakítású aula méltó helyszíne volt a hangversenyeknek és a Dísz-
terem a tudományos előadásoknak. A résztvevők, a vendégek sorában 
köszönthettük az Erkel család leszármazottjait. – Hatalmas az Erkel csa-
ládfa! És minden korban szép számmal voltak közöttük zenészek is. Erkel 
Ferenc tíz gyermekes családból származott és neki magának is 10 gyer-
meke született. Az Erkel –Társaság titkára D. Nagy András úr, feladatának, 
szinte életcéljának tekinti, hogy felkutassa az élőket és holtakat, szép ki-
állítású, vastag könyv tanúskodik erről. Szerencsére sok ükunoka, és szép-
unoka él ma is közöttünk.

 A rendezvényeink sorában tisztelettel köszönthettük, – a Budapesten 
élő – Erkel Tibort, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzorát, 
valamint még távolabbról érkezett ritka vendégeket: Marosvásárhelyről 




